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    مقدمه

 يهاستمين سيترستم خانواده در زمره مهميس

ن دو جررن  ياسرت کرره برر اسرراا ازدواج بر    ياجتمراع 

ت ير اده از اهمحفظ و تداوم خانو. رديگيمخالف شكل م

 ير آرامر يسر  ياچ رابطره يه .(1)برخوردار است ياديز

وجرود   يدر همه روابط، تعارض و عواطف منفر . ندارد

براالخره   يميمشركالت در روابرط صرم    جهينت در. دارد

 .(2)دهررديقرررار مرر ريتررأث تحررترا  يهررر فرررد يزمرران

درصرد   51برا   يتقر کره  دهنرد يمر  نشران  يفعل آمارهاي

 رانيا در طالق باالي آمار .انجامنديم طالق به هاازدواج

 .(3)اسررت ييزناشررو مشرركالت بررارز نشررانه جهرران و

 توانرد يمر  کره  يا شرده  شرناخته  يهاموضوع از يبعض

 روابرط  پرول،  باشرد  ييزناشو يهادآورنده اختالفيپد

 تانيفرزندان، خ دوستان، ،يشاونديخو روابط ،يجنس

 مشركالت  ،يمرال  مشركالت  ،يعراطف  مشركالت  ،يجنسر 

 ماننرد  و يکرار  يهرا يرير درگ ،(شنود و  گفت)يارتباط

ند و يناخوشررا ييرابطرره زناشررو. (4)باشررديهررا مرر نيررا

، اضطراب و سوءمصرف يش افسردگيآور، با افزا رنج

تعرارض   يدارا يهادر خانه فرزندان. مواد رابطه دارد

 يخودکشر  يو حتر  يتگدکرار آشرف   اديز  احتمال بهباال 

 . (2)شونديم

مشورت برا متخصصران،   و  يا حرفه يها کم 

عروام بره ثبروت     يبررا  يخود را حت يسودمند امروزه

انرد کره    دهين براور رسر  ير ز به ايمردم ن  رسانده و توده

هرا و   زوج افتره ي شيفرسرا به روابرط   يجهت سامانده

 .(5)مراجعره شرود  ه نيزمن يا د به کاردانيها با خانواده

 كردهاييرو خانواده، يشناسروان و مشاوره حوزه در

 و هرا تعرارض  هردف کراهش   برا  ،يدرمانزوج اگونگون

 آمرده  وجرود  بره  نيزوجر  انير م يارتبراط  هاييآشفتگ

 و نيزوجر  نيبر  بهترر  ارتبرا   جراد يا هردف  که (6)است

 شيافرزا  جره يدرنت و ييزناشرو  هراي تعرارض  کراهش 

 بروده  هرا  آن تير اکثر کرار  سررلوحه  ييزناشو تيرضا

  .1 .(7)است

در کرره  يار کرراربرديبسرر يكردهرراياز رو يكرري

خرود را   ي، اثربخشر ياريبسر  شرده  کنترل يها پژوهش

. مرردار اسررت  جررانيكرررد هيکرررده اسررت، رو ثابررت 

  ير پارکره از تلف   ي يكرديرو مدار جانيه يدرمان زوج

و  (يري گرا تجربره )ييگرا  ، انسانيستماتيدگاه سيسه د

برا توجره بره نقرش     . بزرگساالن اسرت  يستگلبه دينظر

ن درمان به نقرش  يا ،يه دلبستگيدر نظر ها جانيعمده ه

 يالگوها يدر سامانده يجانيه روابطها و  جانيمهم ه

ر در نظرر  ييجان را عامل تغياشاره داشته و ه يارتباط

(EFT)مدار هيجان يدرمان زوج .(8)رديگ يم
از پنج  يكي (1)

ت يمورد حما يتجرب يبررس به وسيلهاست که  يروش

 يدرمررران كررررد زوجيهرردف رو  (.1)قرارگرفترره اسرررت 

 يهرا  واکرنش  مجردد  پرردازش  و يدسترس مدار جانيه

ند به يآن فريا .است ها در تعامالت زوج ياساس يعاطف

متفراوت   ي، الگرو ترر  امرن  يدلبسرتگ  يهرا  سب توسعه 

گر يكرد ينسبت به تجرارب   ها زوج ي، همدلها زوجتعامل 

 .(11)شرود  يمر  يد منتهر ير جد يتعامل ين الگوهايو تدو

تارمند برودن و  مدار بره علرت سراخ    جانيه  يدرمان زوج

ن، يزوجر  يبررا  مرحلره   به  مرحلهداشتن برنامه درمان 

                                                           
1-Emotionally Focused Therapy (EFT) 
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كردها داشته و احتمرال  يگر روياز د يشتريب ياثربخش

اهررداف . (11و12)کمتررر اسررت  شرردت بررهعررود در آن 

نررردها و يآر فرييرررکرره تغ مررردار  هيجررران  درمرراني  زوج

 يهرا  به وسيله پرژوهش ز ين است يارتباط يكردهايرو

 (.1)شوند يت ميحما يتجرب

 مررورد در يسررنت طررور  برره پژوهشررگران

 يبررسر   ير طر از يپژوهشر  يهرا افتره ي يريپرذ  ميتعم

 يبررسر  در .کننرد يمر  يرير گجره ينت ،يپژوهشر  نهيشيپ

 که ييهاپژوهش از يتعداد پژوهشگر ،يپژوهش نهيشيپ

 سرس   و مطالعره  را انرد پرداخته خاص   موضوعي به

 يشر پژوه يهانهيشيپ يابيو ارزش کردن خالصه يبرا

 اسرت  يگزارش ،ي  بررسي يگاه .کنديم هيته يامقاله

 در ه وير ارا يپژوهشر  يهرا افتهي مورد در سندهينو که

-جره ينت .کنرد يمر  يرير گجره ينت يپژوهشر  نهيشيپ مورد

 بررر يپژوهشرر نهيشرريپ گررزارش  يرردر  هررا يريررگ

 ثانيرا   .(13)اسرتوار اسرت   سرنده ينو يذهن يها برداشت

 که شوندمي و شده گزارش کنان هاپژوهش از بسياري

 مهم هايويژگي از که ها آن تكرار و پذيريتعميم قابليت

 گراهي  .ممكرن نباشرد   مرال  ع اسرت  علمري  پرژوهش  هرر 

 هيما کم قدر آن را خود هاييافته و هاروش پژوهشگران

 بره  قرادر  خواننرده  که کنندمي ساختار گزارش بدون و

 تبرو مع هاروش اين کفايتيبي يا کفايت درباره قضاوت

 در تفراوت  ،عرالوه  بره  .نيسرت  هرا يافته بودن نامعتبر يا

 کار رويكرد و نبودن شيوه دست ي  ،ها پژوهش کيفيت

 انجرام  هرا، يافتره  در تنراق   حتري  و تفراوت  پژوهشي،

 و همه پژوهشي، مسئله ي  دربارهبسيار  هايپژوهش

 رياخ يهاسال در. (14)زنند يم دامن بحران اين بر همه

 از يادير ز اريبسر  عرداد ت سره يمقا يبررا 

 يطراحر  يگرر يد روش خاص، طهيح  ي در هاپژوهش

ل ير فراتحل .(13)دارد نام ليروش فراتحل نيا است، شده

اسرتخراج و   ياسرت کره بررا    يآمرار  يعبارت از روش

ن کره  يشر يپ يها پژوهشحاصل از  يهاداده يبندجمع

بره  انجام شرده اسرت،    يخصوص هموضوع ب هنيزم در

  ين اسرت کره برا تلخر    ير آن برر ا  يرود و سعيم کار

از اثرر   ي  بررآورد کلر  يقات گذشته، يج تحقينتا يآمار

 .(15)انجام دهد يشيعمل آزما

 ياثربخشر  هنر يزم در کره  ييهاپژوهش جمله از

 اسرت  شرده  انجرام  در کشور جان مداريه يدرمانزوج

، مجرررد و يآبرراد نحسرر يهرراپررژوهش برره ترروانيمرر

 اءالح ،يضر  ،(16)اکرذ ييثنا و زادهفالح ،(5)فر يسلطان

 ،(17)يغررو  مدرا و يقنبر يآباد هاشم ،يآباد حسن

 کررد  اشراره  (18)يذاکر و شفاف يي، ثناياسدپور، نظر

مشركالت   برر  را يمختلفر  يهرا اثر انردازه  کردام  هرر  که

 انبروه  نير ا برا  مواجهره  در .انرد کرده گزارش ييزناشو

 اطالعات،  يدق و عيسر استخراج يبرا و يعلم اطالعات

 را موجرود  منرابع  افتهي ساختار طوربه افراد است الزم

 بره  هرا يريسروگ  تا کنديم کم  امر نيا .کنند استخراج

 عبارتي به .ابندي کاهش زين و خطاها برسد حد نيکمتر

 ترري کلري  ديردگاه  توانمي فراتحليل انجام با ترروشن

 بره  کشرور  مردار در جران يدرماني هزوج ريتأث به نسبت

 که در ييهايناهمخوان به توجه با نيکن هم. آورد دست

 يدرمران  زوج ياثربخشر  بره  مربرو   يهاپژوهش جينتا

 وجرود دارد،  ييمشكالت زناشرو  کاهش بر مدارجانيه

 روشرن کرردن   بره  لير فراتحل  ي انجام رسدينظر م به
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 ييمشركالت زناشرو   برر  ن مداخلهيا ريتأث يواقع مقدار

 يهاوهشپژ حوزه در ليفراتحل انجام .کرد خواهد کم 

 کاربست جان مدار،يه يدرمان زوجدر مورد  شده انجام

 کرره گونرره نيبرد  .کنررد يمرر ليتسرره زيررن را هرراافتره ي

 بره  شده كساني يها شنهاديپ و راهكارها ،ها افتهي انتقال

 کارشناسرران و رانيمررد ؛ريررنظ گونرراگون نيمخرراطب

 نظرران  صراحب  ،يمشاوره و مراکز درمران  يها  ينيکل

 سرطوح  بره  مطالب هيارا يحت و نايدانشجو ،يدانشگاه

  .بود خواهد تر آسان يالملل نيب

 مشرركالت مهررمار يبررا توجرره برره اثرررات بسرر 

 بره  توجره  برا  نيکنر  و هرم  نيزوج يدر زندگ ييزناشو

 بره  مربرو   يهرا پژوهش جينتا که در ييهايناهمخوان

کراهش مشركالت    بر مدارجانيه يدرمان زوج ياثربخش

 هنيزمن يکه در ا نيبه ات يبا عنا وجود دارد، ييزناشو

ن پرژوهش  ير صورت نگرفته است، ا يليپژوهش فراتحل

 هايپژوهش مجزاي هاييافته و مقايسه با هدف ترکيب

 مدارجانيه يدرمان زوج يزمينه اثربخش در شده انجام

 نترايج  ميران  از منسرجم  نتيجره  ير   آوردن دست به و

 انجرام  نيرومنرد  آماري يها روش از استفاده با پراکنده

 . شد

 

 يبررسروش 

پژوهش حاضر از نوع توصريفي اسرت کره بره     

 شده انجام هاي همطالع ،صورت فراتحليل صورت گرفت

 .اسرت  بروده  اثرر  اندازه يسازکمي شيوه از استفاده با

هاي در دسترا و مررتبط  تمام پژوهش جامعه آماري

 کراهش  برر  مردار جران يه يدرمران  زوج ريتأث يابيبا ارز

 1315ترا   1385هراي  سرال  طول درمشكالت زناشويي 

 ياطالعرات  يهرا گراه يپا در ابتردا  ن پرژوهش يا در. است

 گونراگون  يجسرتجو  يو موتورهرا  يخرارج  و يداخل

 منتشرشده يهامقاله تمام يآورجمع و افتني به نسبت

 هرا، شيهما مقاالت ، خالصهيسيانگل و يفارس زبان به

 ينحرو  به که يدکتر و ارشد يکارشناس يهانامهانيپا

 برر  مردار جران يه يدرمران  زوج ياثربخشر  يبررسر  بره 

 .اقدام شرد  ،بودند پرداخته رانيا در ييمشكالت زناشو

 و ارشرد  يکارشناس يهانامهانيپا افتني يبرا نيکن هم

 بره  مقاله صورت  به ها آن يپژوهش گزارش که يدکتر

 آموزش يهامؤسسه و هادانشگاه به بود دهينرس کاپ

 يهرا پرژوهش  يتمرام  بير ترت نيبرد  .شد مراجعه يعال

 1315تررا  1385 يهرراسررال فاصررله در شررده انجررام

  قابل پژوهش 33 نيب از مطالعه نيا در. شدند يگردآور

را  نظرر  مرورد  يهرا مرال   کره  پرژوهش  11 ،يبررسر 

مرورد   و شدند انتخاب پژوهش نمونه عنوان  بهداشتند، 

عبرارت   يدرون گنجر  يهرا مرال   .گرفتند قرار يبررس

 برر  مردار جران يه يدرمان زوج پژوهش وعموض ؛بود از

 مناسرب  نمونره  حجرم  ،کاهش مشكالت زناشويي باشد

 هرا، هيفرضر )يشناسر نظرر روش  از الزم طيشرا ،باشد

 ابزار ري،يگروش نمونه و نمونه جامعه، پژوهش، روش

 آماري ليروش تحل ،ها آن ييايپا و ييروا و رييگاندازه

 ،باشرد  داشرته  را (آمراري  محاسربات  درسرت برودن   و

 تر  و  مروردي  شده، انجام يگروه صورت به يبررس

 .باشرد  يشر يآزما پرژوهش،  طررح  و نباشرد  يآزمرودن 

 يط ورودي  از شررا ير خروج نداشرتن هرر    يها مال 
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از يررمررورد ن يه اطالعررات آمرراريررپررژوهش و عرردم ارا

 . پژوهش بود

ل ير تحل ليسرت اطالعات از کر   يگردآور يبرا

 انتخراب  يبررا  سرت يلکر   نير ا از. استفاده شد محتوا

 درون يهامال  يدارا يپژوهش مقاالت و هانامهانيپا

 ل،ير فراتحل انجام يبرا الزم اطالعات استخراج و يگُنج

 شرامل  را رير ز يهرا مؤلفره  سرت يل نير ا که شد استفاده

 يسررال اجرررا ،پژوهشررگر ،پررژوهش عنرروان ؛ديررگرد

سرطح   ،ن آمراره ازير م هرا، ابزار ،حجرم نمونره   ،پژوهش

 و يبررسر  نير ا در قبرول، انردازه اثرر    مورد يدار يمعن

را احراز  يدرون گنج يهامال  که ييهاپژوهش صرفا 

 1 جردول  در .شرد  انتخراب  لير فراتحل يکردنرد بررا  

 هير ل اراير فراتحل يبرا شده انتخاب قاتيتحق يها يويژگ

 11 تنهرا   ،يتحق نيا در واقع در .است شده

 ،ندگرفت قرار دييتأ مورد ينظر علم از که يپژوهش مورد

 .ل دادنديتشك را پژوهش يهانمونه

 از شررده يآور جمررع اطاّلعررات تحليررل بررراي

 برنامره جرامع   از نسرخه دوم  ،نظرر  مورد هايپژوهش

 شرد،  اسرتفاده  آمراري  محاسربات  انجام براي فراتحليل

در  شرده  اسرتفاده  آمراري  يهرا  آزمرون که  بيترت نيبد

 طرير   از اثرر  انردازه   بره  تبرديل  از پر  هرا   هفرضري 

ترکيرب   ، برا (11)ولرف  به وسريله  شده  هيارا يها فرمول

 تحليل مورد (21)اشميت و هانتز روش به اثر يها اندازه

( 21)کوهن جدول از اثر اندازه تفسير براي .گرفتند قرار

 .شد استفاده

 
 

 ليفراتحل در استفاده مورد يهاپژوهش يفيتوص اطالعات: 1 جدول
 

 فيرد

 
 سال پژوهشگر  يعنوان تحق

 اجرا

جمح  

 نمونه

 سطح ابزار

 داري يمعن

 اندازه

 اثر

 بر کاهش هيوگر هشيو به ارمدنهيجا مانيدر زوج ييراکا سيربر 1

 نناز ناشوييز گيدفرسو

ا و يداورن

 همكاران

 ييت زناشويرضا نامه پرسش 31 1314

 چ فرم کوتاهيانر

12/1 22/1 

 يسازگار شيافزا بر مدار جانيه يدرمان زوج ياثربخش يبررس 2

 نابارور نيزوج يشناخت روان و يجسم سالمت يارتقا و ييشوزنا

و  ينجف

 همكاران

 يسازگار يها نامه پرسش 31 1313

 يزندگ تيفيک و ييزناشو

111/1 73/1 

 ير سب  دلبستگييبر تغ (EFT)جان مدار يه يدرمان زوج ياثربخش 3

 نيزوج يت جنسيميساالن و صم بزرگ

 يزراعت يهيبد

 يو موسو

 51/1 1111/1 جنسي صميميت نامه پرسش 25 1315

ن يزوج ييت زناشويبر بهبود رضا مدار جانيه يدرمان زوج ياثربخش 4

 و کنترل رفتار خانواده

و  يديجاو

 همكاران

 ييت زناشويرضا نامه پرسش 31 1312

 چيانر

11/1 18/1 

 انتيخ از يناش يها بيآس کاهش بر مدار جانيه يدرمان زوج ياثربخش 5

 همسر

و  يسودان

 همكاران

 61/1 11/1 زوجين صميميت نامه پرسش 31 1311

و  يافسردگ يها مدار بر کاهش نشانه جانيه يدرمان زوج ياثربخش 6

 ن آشفتهيزوج يجانيم هيتنظ

خجسته مهر و 

 همكاران

م يمشكالت در تنظ نامه پرسش 31 1312

 يجانيه

111/1 21/1 

 مدار جانيه كرديرو بر يمبتن يگروه يدرمان زوج ياثربخش يسهيمقا 7

 نيزوج ييزناشو يمند تيرضا بر يدرمان تيواقع و

 ييزناشو يمند تيرضا اايمق 24 1314 برنا و همكاران

 چيانر

111/1 74/1 

اءح  و يض ييزناشو يسازگار بر مدار جانيه يدرمان زوج ريتأث 8

 همكاران

 61/1 111/1 ييزناشو يسازگار نامه پرسش 21 1311

 يستميس يدرمان زوج و مدار جانيه يدرمان زوج يشاثربخ زانيم نييتع 1

 يدلبستگ صدمه يدارا يها زوج ييزناشو يسازگار شيافزا در يقيتلف

فالح زاده و 

 همكاران

 15/1 33/2 (AIM)يابزار صدمه دلبستگ 31 1311

ن يزوج ييزناشو يجان مدار بر تعهد و دلزدگيه يدرمان زوج ياثربخش 11

 نابارور

آدامز و  يياهه تعهد زناشويس 31 1315 ياديص

 ياا دلزدگيمق و (DCI)جونز

 (CBM)زيپان ييزناشو

111/1 61/1 
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 هايافته

 اثربخشرري يهررا همطالعر  فراتحليرل  2 جردول 

 مردار برر مشركالت زناشرويي را    هيجران  درمراني  زوج

 1ترا   2 يها پژوهش .دهدمي مطالعه نشان 11 براساا

 اندازه داراي 1 تحقي  و بوده دار يمعن اثر اندازه  داراي

اثرر   انردازه  مقردار  تررين  بزرگ. است نبوده دار يمعن اثر

. اسرت  5 مطالعره  آن ترينکوک  و 1 مطالعه به مربو 

 11 برراي  را اثرر  انردازه  اطمينران  فاصرله  کره  1نمودار 

 نترايج  .اسرت  مطلرب  اين مؤيد نيز دهدمي نشان مطالعه

 ليک اثر اندازه ميانگين دهدمي نشان 3جدول  از حاصل

 درمانيزوج اثربخشي هزمين شده در انجام يها همطالع

 اثررات  مردل  مدار بر مشركالت زناشرويي برراي   هيجان

 31/1 برابرر  اثررات تصرادفي   برراي  و 31/1 برابر ثابت

 .هسرتند  دار يمعن 1111/1 سطح در دو هر که باشدمي

 داري يمعنر  تفسرير  برراي  کروهن  هراي اساا مال  بر

 انردازه  ميزان نشانگر باال rاي هاندازه اثر، ارزش عملي

 پرژوهش  اثرر  انردازه  ميرانگين  بنابراين ،هستند اثر زياد

 درمراني زوج براال  اثر عنوان به توانرا مي 31/1حاضر 

 .کرد هيجان مدار بر بهبود مشكالت زناشويي تفسير

 

 مطالعه 11 از يك هر رد ييمشکالت زناشو بهبود در جان مداريه يدرمان زوج ياثربخش ليج فراتحلينتا :2 جدول
 

 يدار يمعن سطح درصد 15 اطمينان فاصله معيار انحراف اندازه اثر فراتحليل هايآماره خالصه

 اثر اندازه باالي حد اثر اندازه پايين حد

1 64/1 42/1 18/1- 46/1 13/1 

 116/1٭ 25/1 21/1 27/1 73/1 2

111/1٭ 23/2 16/1 11/1 51/1 3  

 111/1٭ 6/2 36/1 31/1 18/1 4

 121/1٭ 13/1 11/1 26/1 61/1 5

 1111/1٭ 85/1 74/1 28/1 21/1 6

 113/1٭ 17/2 51/1 51/1 74/1 7

 111/1٭ 71/2 67/1 52/1 61/1 8

 1111/1٭ 14/3 53/1 41/1 33/2 1

 1111/1٭ 52/1 1/1 31/1 61/1 11

*p< 15/1  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مطالعه 11 براي اثر ندازها اطمينان فاصله ترسيمي نمودار: 1 نمودار
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 ييمشکالت زناشو بهبود در جان مداريه درمان بخشياثر نتايج :3جدول  

 

اندازه  اطمينان فاصله تصادفي واريان           تصادفي ترکيبي اثرات ثابت ترکيبي اثرات مطالعه تعداد

 تصادفيدرصد  15 اثر

اندازه  دار يمعن سطح

 تصادفي ترکيبي اثر

11 31/1 31/1 18/1 11/1 

77/1 

1111/1 

 

 بحث 

ن يان زوجر ير و تعارضرات م  ييمشكالت زناشو

شرردن را،  يرانه قبررل از بحرانرريشررگيلررزوم مررداخالت پ

که  يدرمان زوج يكردهاياز رو يكي. سازديم يضرور

 انيم يارتباط هاييآشفتگ و هاتعارض هدف کاهش با

مردار   جران يه يدرمانزوج است، آمده وجود به نيزوج

 جينترا  کره در  ييهرا ينراهمخوان  به توجه با .(34)است

-جران يه يدرمان زوج ياثربخش به مربو  يهاپژوهش

وجرود داشرت، لرذا     ييکاهش مشكالت زناشرو  بر مدار

 اثربخشري  هدف از پژوهش حاضرر فراتحليرل مطالعره   

 کاهش مشركالت زناشرويي   بر مداردرماني هيجانزوج

 .بود

 بره  يعلمقات يار مهم در تحقياز مباحث بس يكي

مرررور و  يرفتررارو  ياجتمرراع يهررا پررژوهشدر  ژهيررو 

است که تا به امروز انجام شده  يقاتيج تحقينتا ينيبازب

  موضروع  ير ج حاصرل از مطالعرات   ينترا )که نيا .است

دربراره   دارنرد   يخروان  تا که انردازه برا هرم هرم    خاص 

وجرود   يو علمر  ينظرر  خر  که  يموضوع تحت بررس

ت ير پژوهش خرود را تقو  يدارد و محق  کگونه نوآور

 (برسرد   کننده يراضع و يبد يها افتهيج و يکند و به نتا

گر مستلزم مرور يد يها پرسشو  سؤاالتن يپاسخ به ا

 مرروردنظر  يررموضرروع تحق يهررا نوشررتهات و يررادب

د يررجد مسرئله طررح   يبررا ن يکنرر هرم  .پژوهشرگر اسرت  

از  يقبلر  گرران  پرژوهش  يهرا  افتره ي يبند جمع، يپژوهش

برخرروردار اسررت و تررا برره امررروز هررم   ييت بررااليرراهم

 يهرا  لحر راه صرورت گرفتره و بره     يمختلفر  يها تالش

 برراي  ارزشرمند    راهي(. 15)استمنجر شده  يمتعدد

 يهرا  پرژوهش  متفرقره از  جينترا  دادن قررار  هم کنار در

 آماري كردييکه رو است ليفراتحل از استفاده مختلف،

 بره  رمنجر  کره  مستقل است جينتا کردن پارکه  ي براي

 از معتبرترر  و ترر   ير دق کره  شرود يمر  ييها يريگ جهينت

 دست به  تكرار، به هياول پژوهش  ي از که است يجينتا

 .(22)ديآ يم

 يلر يفراتحل يبررسر  منظرور  بره  حاضر پژوهش

 در مردار جران يه يدرمران زوج ياثربخشر  يهرا  پژوهش

 از تا شد انجام يرانيان يزوج ييزناشو مشكالت کاهش

 تحقيقرات  نترايج  از کلي فهمي صولضمن ح رهگذر نيا

 و ترکيب از طري  ،موردنظر موضوع درباره شده انجام

 نير ا در ترر  ير دق يريگجهينت امكان ،پيشين نتايج تلفي 

 اندازه نيانگيم که داد نشان جينتا .سازد فراهم را نةيزم

-زوج ياثربخشر  نةيزم در شده انجام يها تحقي  يکل اثر

 يبرا ييزناشو مشكالت اندرم در مدارجانيه يدرمان

 برابر يتصادف اثرات يبرا و 31/1 برابر ثابت اثرات مدل

 نيبنرابرا  ،هسرتند  دار يمعنر کره در سرطح    اسرت  31/1

بره  تروان يمر  را حاضر پژوهش اديز اثر اندازه نيانگيم

 کراهش  در مردار جران يه يدرمران زوج يبراال  اثر عنوان
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 ريسرا  برا  افتره ي نير ا .کررد  ريتفسر  ييزناشرو  مشركالت 

 هنر يزم نيا در شده  انجام يخارج و يداخل يهاپژوهش

ون اا يو ر جاکوبسن، فولت يها پژوهش .است سو هم

 زادهفالح ،(5)فري، مجرد و سلطانيآباد حسن ،(23)ترف

 يآباد هاشم ،يآباد حسن اءالح ،يض ،(16)ذاکر ييثنا و

ذاکر  يي، ثناياسدپور، نظر ،(17)يغرو مدرا و يقنبر

زاده هنرمنرد و   ي، مهرابر يمي، کريسودان ،(18)يو شفاف

 و ينجفر  ،(25)و روشرن  يري، شرع يسرلطان  ،(24)ينسي

و  يا، رجبرريررنيراليخجسررته مهررر، شرر  ،(26)همكرراران

ا، زهراکررار، يررداورن ،(28)و ثابررت يزارعرر ،(27)دهيبشررل

و  ي، مرالزاده، محمرود  يسلطان ،(21)يشاکرم و يريمع

و  (31)يو کرمران  ي، عبرد ي، تهرانر يرستم ،(31)ينيحس

 .است امر اين از حاکي نيز (32)و همكاران يکل

کهرار   يبرر رو  يليفراتحل  مطالعه ي يها افتهي

کره درمران    داد نشران  مردار  جانيكرد هي  رويجه دقينت

کننرده را در   و قرانع  دبخشير نو ياثر  مدار، اندازه جانيه

مطالعره کره بره     مرورد  يهرا  زان بهبود زوجيم. دارد يپ

درصرد   73ترا   71دکرار بودنرد،   ييزناشو يها يآشفتگ

ده تررا دوازده جلسرره  ين بهبررود طرريررگررزارش شررد و ا

د ير را نبا زان بهبرود ير ن ميا يبرجستگ. د آمديپد يدرمان

ن پرژوهش  يکراکه ا ،محققان دانست يريمنو  به سوگ

ز صورت گرفت يرفتار درمانگران ن موازات مداخالت به

درصررد  55ر فقررط يرراخ يهررا يآزمررودن و نرررب بهبررود

 يرات مثبررت درمرران بررا انرردکييررن تغيکنرر هررم .(33)بررود

، يکلر ن يکنر  هرم  (.21)بازگشت به قبل، ثابت شده اسرت 

ن پرژوهش  يدترير ، در جد(32)يگرو و موسر  ينيباگوت، مِ

دند کره  يجره رسر  ين نتير که انجام دادنرد بره ا   يليفراتحل

مررردار در درمررران مشررركالت    جرررانيه يدرمررران زوج

ر ياز سرا  نيزوج يمرتبط با سب  ارتباط يشناخت روان

ر آن يزان ترأث ير ترر و م  موفر    يدرمران  زوج يكردهايرو

  .تر بوده است شيب

 يطرورکل  بره تروان گفرت    يمجه ين نتيان ييدر تب

 اصلي تأکيد که است درماني يا شيوه مدار جانيه درمان

 ناسازگاري يميدا الگوهاي در ها هيجان بر مشارکت آن

 آشركار  درمران،  ايرن  ترالش . اسرت  آشرفته  زوجرين  در

 و زوجرين  از هرکردام  در ريپرذ  بيآس ها هيجان ساختن

 بره  هرا  هيجران  ايرن  ايجراد  در زوجرين  توانرايي  تسرهيل 

 اسرت  ايرن  بر اعتقاد .است زيآم محبت و ايمن يها وهيش

 ايمرن، الگوهراي   برافتي  در يهرا  هيجان اين پردازش که

 سربب  که آورد مي وجود به را جديدتر و تر سالم تعاملي

 داشرتن،  دوسرت  افرزايش  و آشرفتگي  سرطح  شدن آرام

در . تر است بخش تيو در پايان ارتباطي رضا صميميت

شررود تررا برررآوردن  يکمرر  مرر هررا آنبرره  درمررانرونررد 

ت، مشررارکت، يررگر، امنيكرردي يشررناخت روان يازهرراين

خود را  يزوج ي، کارکردهايت جنسيميو صم ييدلجو

ش تجرارب  يدر روند افرزا  رود يمانتظار . بهبود بخشند

ز بره  ير مثبرت ن  يهرا  احسراا  گر،يكرد يبا  نيمثبت زوج

هرا بره داشرتن     د آنير ام نيکنر  هرم . ها برگرردد  آن  رابطه

و خراطرات مثبرت    افتهي  شيافزانده يتعامالت مثبت در آ

 يدرمران   زوج. آورنرد  اد ير بره   ترر  راحرت ز ير گذشته را ن

د برر حمايرت زوجرين از يكرديگر،     ير مردار برا تأک   جانيه

  مثبت، تمرکرز برر   گشودگي هيجان و بروز آن به طري

ها، بيان تجرارب جديرد    خود و شناسايي آن يها هيجان

همررراه بررا آن،   يهررا جررانيدر زنرردگي زناشررويي و ه 
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د بر مراقبرت از  يتعامالت جديد در رابطه، تأک يده شكل

ها  تعاملي منفي و حذف آن يها همسر، شناسايي کرخه

کند ترا ارتبرا    ين کم  ميدر زندگي زناشويي به زوج

با همسرشان بازسازي نمروده و در پرترو ير      خود را

هرا   آن ارتبا  سالم و مؤثر از ميزان مشكالت زناشويي

 (.34)کاسته شود

کراهش   برر  رويكررد  ايرن  اثربخشري  به توجه با

 شرود  يمر  پيشرنهاد  طرالق  بره  ميل و زناشويي مشكالت

مراکرز   خرانواده،  بحرران  در مداخلره  مراکرز  ،ها سازمان

و  دولتري  مراکز و خانواده مشاوره مراکز طالق، کاهش

 دررويكررد   ايرن  از خرانواده  آموزش متولي خصوصي

بهبرود   و خرانوادگي  و زناشرويي  مشركالت  حرل  جهرت 

 درمانگرانروان کنين هم .نمايند استفاده زوجين روابط

 مشتر ، و تخصصي يها نشست برپايي با مشاوران و

برر مشركالت    مرؤثر  عوامرل  شناسرايي  ضرمن  توانندمي

درمران   براي ييها  يتكن و راهكارها هيارا به ،ييزناشو

 مردار جران يه يدرمران زوج کهرارکوب  در مشكالت اين

کراهش   برراي  را هرا   ير تكن و راهكارها آن يابند و دست

 .رنديکارگ به ييمشكالت زناشو

 يدرمران مرداخالت زوج  از کره  گردديم شنهاديپ

 يهرا فرهنر   در و ترر عيوسر  يهانمونه مدار درجانيه

 استفاده ين فرديب مشكالت رفع منظور به کشور مختلف

                    انجررام  يکرره برررا نيررن بررا توجرره برره ا يکنرر هررم. شررود

                  يهرراهنرريزمدر  يشررتريب يهررال برره پررژوهشيررفراتحل

                         شرررود کررره  يشرررنهاد مررر ياز اسرررت، پيرررمختلرررف ن

   لرف اسرتقبال  مخت يهرا  هنر يزمهرا در  از تكرار پرژوهش 

 . شود
  

 

 دهررررررررآم  دسررت  هربرر ايجرنترر برره توجرره بررا  

 در بايرد  حروزه  دو ايرن  يهرا  پژوهش ،هرررراي پژوهش

 نامره  انيپا قواعد رعايت و لحا  کيفي از باالتري سطح

 نتيجه ي  به رسيدن براي کنين هم. شود انجام نويسي

 طررح  در پارامترير   آمرار  از اول مرحله در اعتماد قابل

 برا  قروي همرراه   آمراري  هايروش و کنند استفاده خود

 جامعه با مناسب گيري نمونه يها روش و متناسب نمونه

 هرر  برراي  اثر اندازه نهايت محاسبه در و گردد استفاده

 .است الزامي پژوهشي

 پرژوهش  يهرا تيمحردود  و مشركالت  جملره  از

 مرورد  هراي نامره انير پا و هاطرح نحوه نگارش حاضر،

 تير رعا عردم  مختلرف،  سرندگان ينو يلهبره وسر   يبررس

گرر  يت ديمحردود  .برود  هرا  آن ينگارش علمر  کهارکوب

 مرانع  که بود کشور در منسجم يبان  اطالعات  ي نبود

 گونراگون  يهرا نامهانيپا و هامقاله به يابيدست سهولت

 .شوديم کشور در

 

 يريگ جهينت

 يدرمانزوج يل اثربخشيپژوهش فراتحل اين در

 بررسي مورد ييزناشو مشكالت کاهش در مدارجانيه

 مردل  ايرن  اثر اندازه مطالعه نتايجبر اساا  .گرفت قرار

 زوجرين  در ييزناشرو  مشركالت  کاهش بر يدرمان زوج

 آمرده  دسرت  بره  يهرا  افتره ي بر اساا. شد يابيارز اديز

 پرژوهش  در عملي نظري و کاربرد دسته دو به توان يم

 کره  ايرن  بهتوجه  با نظري، سطح در .کرد اشاره حاضر

در کراهش   مردار جران يه يدرمان زوج اثربخشي بررسي

 توجه هنوز مورد فراتحليل، قالب در ييمشكالت زناشو
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حاضرر   پرژوهش  است، نگرفته قرار داخلي پژوهشگران

 و موضروع  اين به را داخلي پژوهشگران توجه تواندمي

 سرراير بررا مرررتبط هرراييفراتحليررل کنررين انجررام هررم

مي عملي سطح در .جلب نمايد يدرمان زوج يكردهايرو

 کهرارکوب  آموزشري در  يها کارگاه برگزاري با توان

 را براي ها آن گران،درمان براي مدارجانيه يدرمانزوج

 رسراند  ياري ييمشكالت زناشو کارآمد و مؤثر درمان

 . کرداستفاده  يكرد در امور درمانين رويو از ا

 

 ر و تشکريتقد

 طررح  يرا  نامره  انير پا حاصرل  حاضرر  پرژوهش 

 انجرام  شخصي نويسرندگان  هزينه با و نبوده پژوهشي

 يهرا  ييراهنما با که يکسان تمام از انيپا در .است شده

 نمودنرد  ياري مقاله نيا نوشتن در را ما خود دلسوزانه

 .ميدار را تشكر و ريتقد کمال
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Abstract 

 
Background & aim: Marital problems and conflicts among couples have made it necessary to 
consider some interventions before the crisis condition. In the realm of family psychology and 
counseling, different couples-therapy approaches have been shaped in order to reduce conflicts 
and messiness in couple's relationship. The aim of the present study was to meta-analyze the 
studies done on the effectiveness of Emotionally Focused Couples Therapy (EFCT) on reducing 
marital problems. 
 
Methods: The present descriptive stusy applied meta-analysis; therefore, data was collected using 
internal and external databases about all research reports published from 2006 to 2016 which had 
evaluated Emotionally Focused Couples Therapy (EFCT). Among the total of 33 research reports 
collected, 10 methodologically acceptable reports which contained appropriate statistical 
information for a meta-analysis were selected. A meta-analysis checklist was used to organize 
data. Data collected from these 10 research reports was object to meta-analysis using Schmidt & 
Hans effect size combination method, and then interpreted using Cohen's table. Statistic analysis 
was done by 2

nd
 version of comprehensive meta-analysis software. 

 
Results: The study results, using incorporation of effect size by Schmitt and Hunts method, 
indicated that EFCT may be effective in reducing couples problems. Results displayed that the total 
average effect size for all analyzed research reports about the effectiveness of EFCT for reducing 
couples problems was 1.31 for fixed model of effect size and 1.39 for the random effects model, 
which were significant in both levels (P<0.0001). The EFCT effect size for reducing couples 
problems was interpreted as high according to Cohen's table. 
 
Conclusion: The meta-analysis conducted in this study revealed that EFCT interventions were 
highly effective in reducing couples problems. This demonstrates the importance of using this 
approach in therapeutic planning and clinical interventions regarding couple issues. 
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