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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 )EFT(اثربخشي آموزش راهبردهاي مديريت هيجان مبتني بر رويكرد زوج درماني هيجان مدار

 بر صميميت زناشويي

 
 ∗عبداله جمالي

 ∗∗فاطمه السادات ميرمحمدي

 

 است كه  ديگر شخص با هيجاني يا عاشقانه شخصي يك رابطه  و تشابه نزديكي،  صميميت، :مقدمه و هدف  

 و تشابه منشأ عنوان به كه است احساساتي و بيان افكار  منظور به ديگر فرد از ميقع درك و شناخت مستلزم
 زوج يك بارز هايويژگي از حال عين در و و شوهري  زن زندگي نيازهاي از يكي  صميميت .ميرود به كار  نزديكي

 از ناخشنودند، يزناشوي زندگي از معموالً و اشخاص منزوي  صميمانه، روابط افراد فاقد  .است شادمان و موفق

. برندمي سر به حاشيه در معموالً و نيستند اجتماعي روابط بطن در كنند،مي عمر كمتر برند،رنج مي  خود زندگي
 تالش و طرفه هاي دو آگاهي كسب مستلزم كه است سخت ها فرايندي زوج ارتباط در آن حفظ و صميميت ايجاد

محور اين فرايند، شناخت، درك، پذيرش، همدلي    .  عاملي است صميميت يك فرايند ت   .  است مضامين آن به عمل در
با توجه به اينكه شواهد      .  با احساسات فرد ديگر و قدرداني يا پذيرش ديدگاه منحصر بفرد فرد ديگر از دنياست                  

چنين عوامل ايجاد صميميت مستلزم     متعدي وجود دارد كه زوجين در برقراري روابط صميمانه مشكل دارند هم             
مي باشد اين پژوهش به اثربخشي آموزش راهبردهاي مديريت         ...  نه، خودافشايي، مشاركت احساسات و      درك همدال 

 . بر صميميت زناشويي پرداخته است) EFT(هيجان مبتني بر رويكرد زوج درماني هيجان مدار
جامعه .  آزمون با گروه كنترل صورت گرفت       آزمون، پس آزمايشي از نوع پيش     اين پژوهش به شيوه نيمه       :روش

از اين تعداد   .   زوج كه به مركز مشاوره بهزيستي شهرستان شيراز مراجعه كرده بودند           65عداداز ت بود  پژوهش عبارت   
تري در صميميت زناشويي داشتند انتخاب و بطور تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه قرار                  زوج كه نمره پايين    30

-آزمون و پس  در مرحله پيش  )  1385(يميت زناشويي اوليا    و بوسيله پرسشنامه صم   )   زوج 15هر كدام   (گرفتند  

 جلسه برنامه آموزش راهبردهاي مديريت هيجان را          10گروه آزمايش به مدت      .  آزمون مورد ارزيابي قرار گرفتند     
 . ها از تحليل كوواريانس استفاده شدبراي تجزيه و تحليل داده. دريافت كرد

د اثربخشي آموزش راهبردهاي مديريت هيجان مبتني بر رويكرد زوج درماني           ها نشان دا   نتايج تحليل داده   :هايافته
 . منجر به بهبودي صميميت زناشويي زوجين گروه آزمايش شده است) EFT(هيجان مدار

( باتوجه به اثربخشي آموزش راهبردهاي مديريت هيجان مبتني بر رويكرد زوج درماني هيجان مدار                :گيرينتيجه
EFT  (  شود از اين برنامه براي بهبود روابط صميميانه زوجين استفاده             ويي زوجين توصيه مي    بر صميميت زناش
 .شود

 . مديريت هيجان، زوج درماني هيجان مدار، صميميت زناشويي:هاكليدواژه
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