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های هیجانی بر  ابعاد کارآمدی خانواده  بررسی تاثیر آموزش مهارت

 1در شرایط  شیوع کرونا 

 2ستاره موسوی 

 

 چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارتهای هیجانی بتر ابعتاد کارآمتدی ختانواده شتهر 

اصفهان در شیوع کرونا بود. جامعه آماری این پژوهش والدین کودکان دارای فرزنتد شتاغل بته 

نفتر(  64زوج ) 32بودند. برای انتخاب نمونته   99-98تحصیل در مدارس دوره ابتدایی در سال  

نش آموزان دوره ابتدایی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گتروه آزمتایش و گتواه از والدین دا

قرار گرفتند. فرضیه اصلی پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارتهای هیجتانی بتر ابعتاد کارآمتدی 

( به منظتور ارزیتابی 1990را بیورز و هامپسون )  (SFI)خانواده  در شیوع کرونا بود. پرسشنامه  

رد خانواده طراحی کردند.ساختار این پرسشتنامه مطتابق بتا متدل بیتورز از ادراک فرد از عملک

باشد. متغیرمستقل آموزش مهارتهای هیجانی بود که در هشت جلسه تنظیم عملکردخانواده می

و به گروه آزمایش آموزش داده شد. نتایج نشان داد آموزش مهارتهای هیجانی ابعتاد کارآمتدی 

را  افزایش می دهد و بین نتایج گروه کنترل و آزمتایش تفتاوت   خانواده در شرایط شیوع کرونا

 (.>01/0Pمعنی داری دیده شده است )

 .های هیجانی، کارآمدی خانواده، کروناآموزش مهارت :گان کلیدیاژو
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 مقدمه

هتایی تترین گروهخانواده از ارکان عمده و نهادهای اصلی هتر جامعته و یکتی از طبیعی

های مادی، عاطفی و تکاملی و همچنین نیازهای معنوی انسانها را برطرف تواند نیازاست که می

ترین روابط و تعامالت بین نماید. این واحد اجتماعی مبدأ بروز عواطف انسانی و کانون صمیمانه

 (.  10: 1379فردی است )ثنائی،  

دارد و سعادت و سالمت خانواده به وجود ارتباطات سالم و بالنده بین زوجتین بستتگی  

هتایی وجتود چنانچه پایه و بنیاد خانواده از استحکام الزم برخوردار نباشد، پیامد چنین خانواده

روح وافرادی که ممکن استت دچتار انتواع مستائل جستمی و ... شتوند، جوی منفی، فضایی بی

پیتام های بالنده نحوه برقراری ارتباط و ارسال  ( معتقد است که خانواده1376)  1باشد. ستیرمی

های زیتر را دارا دهند و ویژگیاند و بنابراین الگوهای سالمی را تشکیل میرا به خوبی یاد گرفته

 باشند:می

نشاط، سرزندگی، اصالت، محبت، عالقه، حضور قلب و روح، قدرت ریسک کردن، برخورداری از 

و روشتن،  های آرمیده، صحبت بتا آهنگتی پرمایتهحقوق، ارزش قایل شدن برای یکدیگر، چهره

بخش نه سکوتهای ناشی از تترس و احتیتاط، والتدینی بتا رو و مهربان، سکوتهای آرامشگشاده

های ارباب، هر اشتباهی فرصتی است برای یتادگیری جدیتد و نته های دوست نه ویژگیویژگی

(. در ایتن راستتا یکتی از 55:  1376گویی )ستیر، ترجمته بیرشتک،  فرصتی برای تخریب، بذله

 درباشد.یی که ارتباطات سالم زوجین را تحت تاثیر قرار می دهد، بروز ویروس کرونا میهامولفه

 عنتوان بته را ویتروس ایتن  2جهانی بهداشت موقت جدیدسازمان طور به 2020 سال ژانویه12

این ویروس با سرعت غیر قابل بتاوری کتل جهتان را   کرد. ( نامگذاری2019نوین )کروناویروس

درگیر نموده و سیاستمداران و کتارگزاران بهداشتت و درمتان بترای متدیریت آن تتدابیری در 

راستای قرنطینه خانگی، حضور اجباری در منازل و آموزش مجازی اتخاذ نمودنتد) وانتگ، لیتو، 

امدهای جتدی روانشتناختی بتر بستتر ( که این شرایط پی2020،  3وانگ، لی، جیانگ، هی و ژیا

ای کته تحقیقتات و گزارشتها بیتانگر رونتد صتعودی ارتباطات خانوادگی داشته است بته گونته

 
1 Stir 
2 WHO 
3 Wang, Liao, Wang, Jiang, He & Xia 
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(  از طرفتی بتا توجته بته تتدابیری در 2020،  1اختالفات زناشویی هستند)خدابخشتی کتوالیی

اهش راستای قرنطینه ختانگی در زمتان شتیوع ویتروس کرونتا، حضتور اجبتاری در منتازل، کت

فعالیتهای اقتصادی و تجاری، پیامدهای منفی در ارتباطات ختانوادگی و ستالمت روان اعضتای 

ای که مشکالت زناشویی؛ اختتالت رفتتاری کودکتان و نوجوانتان خانواده گذاشته است به گونه

؛ چوبداری، نیکخو و 2،2020ظهور بیشتری داشته است)اورال، چانگ، پیترموناکو، لو، هندرسون

بته دلیتل کتاهش اغلتب  19در جریان شیوع بیماری کوویتد   اعضای خانواده    (.1399،  فوالدی

در خانته  طتوالنی، مجبور هستتند بترای متدت مجازی شدن فعالیتهاو    روابط و انزوای اجباری

داشته باشند و فعالیتهای فیزیکتی  دوستانبمانند، که این امر باعث شده است ارتباط محدود با 

رفتتاری و هیجتانی بیشتتری از ختود نشتان   بحرانهتایابتد و در نتیجته  در بین آنها کتاهش ی

 (.2020،  3)لیبدهند

 بته جتایی ختود از در جامعته آستیب زایتی روانشتناختی عواقتب هتا بحران اینچنین 

 درجاتی به گیرندمی آسیب زا قرار بحران معرض در که کسانی تمامی به عبارت دیگر میگذارند؛

 (.2014، 5؛فورم4،2013میشوند)پارکر متأثر آن از

با تاثیر گذاشتن بر رفتار روزمره مردم، منجر بته گستترش   19همچنین بیماری کووید  

احساس اضطراب، افسردگی، احساس ناامنی، اضطراب، ترس، افستردگی، بیختوابی و بتدخوابی، 

انکار، خشتم و خوابی،  استرس، اضطراب، عالئم افسردگی، بی  رفتاری، تحریک پذیری،  مشکالت

عملی ترس و نگرانیهای متزمن در بتین -استرس پس از آسیب و وسواس فکری    اللاخت  ،ترس

 .(1399قرآنی و همکاران، ؛2020،  6دابی گاش، دابی، چاترجی و )افراد جامعه شده است

پژوهشهای متعددی به تجارب روانشناختی دوران شیوع کرونا اشاره نموده است که در ادامه به  

 مواردی اشاره می شود: 
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افزایش مشکالت رفتاری، مشکالت مربوط به خودتنظیمی، اضطراب و ترس، مشتکالت مربتوط 

هتای ای، تجربه بدرفتاری و آزار هیجانی، افزایش شدت اختاللبه سازگاری و راهبردهای مقابله

 19ویتد شناختی شیوع بیمتاری کوروانی و افسردگی و استرس پس از آسیب از پیامدهای روان

 .(1399) چوبداری، نیکخو و فوالدی، رود  بشمار می

( با هدف فهم تجربه زیستته ایتن افتراد جهتت 1399پژوهش رحمتی نژاد و همکاران )

کمک به کاهش رنج این بیماران صورت گرفته است. اضطراب مرگ، تجربه انگ بیماری، تجربه 

ر رابطته بتا اعضتای ختانواده و هتای تجربته شتده دهای هیجتانی مثبتت، هیجانابهام، تجربته

های اصتلی بودنتد. تجتارب هیجتانی دردنتاک در ایتن های ناشی از قرنطینگی مضتمونهیجان

تواند منجر به تاخیر و دشواری در روند بهبودی این افراد گردیتده و عتالوه بتر درد بیماران می

در راستتای بررستی ( 2020)1گریچنتا نتتایج پتژوهش بیماری، رنج روانی را نیز تحمیل نماید.  

نشتان داد 19روان در کودکان در زمان تعطیلی مدارس به علت شیوع کووید    المتس  شکالتم

روان کودکان را به شکل منفتی   المتکه کمبود فعالیتهای بدنی و حضور اجتماعی می تواند س

 .تحت تاثیر قرار دهد

مربتتوط بتته  الحظتتاتم( در راستتتای بررستتی  2020)2لیتتو و همکتتاران نتتتایج پتتژوهش

از  مشتکالتیکه در قرنطینه به سر می برند  نشتان داد   هاییخانوادهروان در    الت سالمت  مشک

رایج در زمتان قرنطینته متی   التخوابی از مشکقبیل نگرانی، استرس پس از آسیب، ترس و بی

 .باشد

 البتته و در شتیوع کرونتا  شتده ریتزیامتهبرن و مناستب اقتدامات کته،( 2019)3لیو و همکاران

کتاهش  را آنهتا روانتی فشتارهای و هتا استترس جامعته ستوی از و اجتمتاعی روانتی حمایتت

 می دهد.

 بتا مقابلته بهداشتتی بترای مراقبتهتای به توجه تنها که، یافت دست نتیجه این (به2018)1کیم

و آموزشتهای شتناختی  روان مراقبتهتای نیستت بلکته کتافی بیمتاران عفتونی هتای بیمتاری

 
1 Grechyna 
2 Liu, J. J., Bao, Y., Huang, X., Shi, J., & Lu, L. 
3 Liu C, Wang H, Zhou L, Xie H, Yang H, Yu Y, etal 
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 ستالمت بته است. آنها ضروری آنها برای فشارهای روانی و ها استرس کاهش برای روانشناختی

 هستند. نیازمند بیمارستان در بودن قرنطینه و مراقبت در حین شناختی روان

یکی از عواملی که میتواند منجر به کارآمدی بهتر ارتباطات خانوادگی در شرایط بحران 

ای را ( فرضتیه2001)  2اخیتراً فیتتنسو استرس شود، مهارتهای هیجانی است به گونه ای کته  

تعریتف شتده استت، بتا   3بنیان نهاد که داشتن هوش هیجانی چنانچه توستط متایر و ستالووی

اشویی در ارتباط استت. سته جنبته هتوش هیجتانی کته بتا رضتایتمندی سالمتی و پایداری زن

 زناشویی در ارتباط است عبارتند از:

 توانایی ادراک و سازماندهی دقیق هیجانات.  -1

 توانایی درک هیجانات  -2

 (.51: 2005، 4بخشی به هیجانات) فیتنس و کورتیزتوانایی مدیریت مؤثر و نظم  -3

بر ارتباط بین کنتترل هیجتان و رضتایتمندی زناشتویی ( به طور خاص 1995فیتنس )

تمرکز کرد و نشان داد که مهارتهای هیجانی در فراینتد صتمیمیت نقتش اساستی دارد )لیتو و 

(.به عبارتی آموزش هیجتانی ختانواده در راستتای ستالمت روان بستیار 100:  2019،  5همکاران

 اند:فظ سالمت ازدواج بررسی کردهتاثیر گذار است؛ به سه طریق محققان نقش هیجان را در ح

( 2000)  6اولین حوزه شدت و ظرفیت پاسخهای هیجتانی در ازدواج استت. گتاتمن  -1

را به کار بردند که پاسخهای ابتراز شتده هیجتانی زوجتین را در   7(SPAFFسیستم کدگزاری )

و   کرد. آنهتا دریافتنتد کته زوجتین قتدیمی هیجتان منفتی کمتترزمان تعارضات شناسایی می

مهربانی بیشتری را نسبت به زوجینی که در سالهای آغتازین زنتدگی زناشتویی بودنتد، تجربته 

 
1 Kim 
2 Fitness 
3 Mayer and Salowe 
4 Fitness J, Curtis 
5 Liu C, Wang H, Zhou L, Xie H, Yang H, Yu Y, etal 
6 Cottman 
7 Specific Affect Coding System 
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اند، عواطتف منفتی و ( دریافتند زوجینتی کته از ازدواجشتان ناراضتی2000کردند. گاتمن )می

 تبادالت عاطفی منفی بیشتری نسبت به زوجین رضایتمند از ازدواج دارند.

هیجانتات را در زمینته عملکترد زناشتویی بررستی روش دیگری که محققان نقتش    -2

: 2011،  1شناستی هیجتانی در ازدواج استت )مونتگتو و همکتاراناند، بررسی تتأثیر آسیبکرده

( برای مثتال محققتان ارتبتاط بتین عالئتم افستردگی و اضتطراب و کتاهش رضتایتمندی 295

کته آغتاز عالئتم افستردگی   ( دریافتنتد1993)  2زناشویی را نشان دادند. مارتین، بالم و رومتان

چکان ارائه پیامدهای منفی برای همسران، شامل ابتراز رفتارهتای کالمتی و غیتر کالمتی ماشه

منفی بیشتر در طول تعارضات زناشویی و ادراکات منفی بیشتتر در ازدواجشتان در مقایسته بتا 

 (.985:  2007، 3همسران غیر افسرده است )میرگاین و کوردوا

بررسی هیجان در رویکردهتای درمتانی استت. بترای مثتال هتم در زوج روش سوم    -3

( و هتم در 74: 2005، 6بته نقتل از کوکتالر2000، 5)کریستنسن و جکوبسون 4درمانی یکپارچه

، شناستایی و ابتراز هیجتان و 9( فراخوانی هیجتانی88:  2006،  8)گرینبرگ    7مداردرمان هیجان

(. گرینبترگ و 3:  2018،  10شتوند )کتیمر گرفتته میهمدلی هستته  تغییترات درمتانی در نظت

( تأکید کردند که تمرکز بر ابراز هیجتان زوجتین در طتول درمتان بته معنتای 1986جانسون )

پذیری هیجانی است. گرینبرگ و حذف احساسات منفی نیست، بلکه بیشتر آشکار کردن آسیب

د صمیمیت، اعتماد، نزدیکی و دریافتند که فراخوانی هیجانی در درمان زناشویی رش  11جانسون

شود. آنها پیشنهاد کردند که دسترسی بته پاستخهای هیجتانی تسهیل حل تعارض را سبب می

شود که آنها خود و تعریفشتان از رابطته را تغییتر دهنتد اولیه حل مشکل را تسهیل و باعث می

 
1 Montagno, M., Svatovic, M., & Levenson, H 
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شتده استتنتاج متی (. بنابراین از مطالب گفتته  75:  2005  ؛ به نقل از کوکالر،2003)میرگاین،  

شود که مهارتهای هیجانی اعضای خانواده در کارآمتدی ختانواده تتاثیر گتذار استت؛ گتاتمن و 

برانگیز بته هتای چتالش( معتقدند توانتایی متدیریت متؤثر هیجانتات درموقعیت2004)  1درایور

هتای خصوص این که چه موقع و چگونه هیجانات ابتراز و چته موقتع کنتترل شتوند، از مهارت

سی در زندگی زناشویی است. زوجینی که در شناسایی و ارتباط برقرار کتردن بتا هیجانتات اسا

خود راحت هستند، بیشتر احتمال دارد که سالمت زنتدگی زناشتویی را تجربته کننتد. شتواهد 

ها در جامعته امتروزی بترای برقتراری و حفتظ ارتبتاط صتمیمانه و درک دهد که زوجنشان می

ن با مشکالت فراگیر و متعددی روبترو هستتند. بتدیهی استت کته احساسات از جانب همسرشا

کمبودهای عاطفی وهیجانی همسران در کنار عوامل متعدد دیگر اثترات نتامطلوبی بتر زنتدگی 

های عتاطفی تتوان تحمتل گذارد. تحقیقات حاکی از آن استت کته شایستتگیمشترک آنها می

تواند فترد را در های شخصی میمهارت  دهد و اینتنیدگی و حل مشکالت روزانه را افزایش می

مقابله با فشارهای ناگهانی محیطی موفق ستازد. رابطته صتمیمانه زوجتین نیازمنتد مهارتهتای 

ارتباطی است. از قبیل توجه افراد به مسائل از دیتد همسرشتان، توانتایی درک همدالنته آنچته 

های و خواستتته همسرشتتان تجربتته کتترده و همچنتتین حستتاس بتتودن و آگتتاه بتتودن از نیازهتتا

 (.145:  1394همسرشان )جابری، اعتمادی و احمدی، 

شناسی خانواده  در شرایط بحران مدل بیتورز از جمله مدلهای مهم در ارزیابی و آسیب

 و ستبک استت. 3برای ستنجش عملکترد ختانواده صتالحیت  2. ساختار مرکزی مدل بیورزاست

کارآمدی )صالحیت( خانواده اشاره به توانایی خانواده به منظور متدیریت و ستازماندهی موفتق 

دارد، به طوری که در آخر بتواند سالمت اعضای خانواده را توسعه داده و حفظ نمایتد. ستالمت 

های بیمتاری استت. اجتماعی و نه صرفاً فقدان نشتانه  -حالت تندرستی کامل جسمانی و روانی

خانواده توانایی اعضا را در ایجتاد ارتبتاط صتحی ، متذاکره و ایجتاد قتوانین و اهتداف   کارآمدی

پذیری های جدید، مدیریت تعارض، مسئولیتروشن، حل مشکالت، انطباق با شرایط و موقعیت

هتای ناکارآمتد ( معتقدند اعضای خانواده1982)  4شود. فریرا و ویتنرو خودمختاری را شامل می
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ستازند. ها، احساسات و افکارشان دارند و آنها را از یکدیگر پنهان میبیان خواستهتمایل به عدم  

های کارآمد تمایل دارند که اطالعات هیجانی و احساسات و افکارشتان در مقابل اعضای خانواده

(. در ادامه بته خالصته ای 2000، 2؛ به نقل از یلمسا1992،  1را به مشارکت بگذارند )پاور و نوام

 ژوهشهای مرتبط اشاره می شود:از پ 

آمتوزان نفتری از دانش 239( در پژوهشی بر روی یتک نمونته 1993و همکارن )  3فالن

های مقابلته پرداختنتد و بیتان یازده تا چهارده ساله، به بررسی رابطه عملکرد خانواده بتا شتیوه

ین نتتایج شتود. همچنتکننده در نحوه مقابله محستوب میکردند که جنسیت یک عامل تعیین

های مقابلته نشان داد که ابعادی از عملکرد خانواده از جمله گسستگی و بهم تنیدگی بتا شتیوه

 (.1386ناکارآمد و نادیده گرفتن مشکل رابطه دارد )ربیعی،  

ی هوش هیجانی کلی، عوامل  ( تفاوت معناداری را بین میزان بهره1385در تحقیقی تیرگری )

رغم  مسران سازگار و ناسازگار نشان داد. همسران سازگار علیهای هوش هیجانی در هو مولفه

کیفیت  در  تفاوتها  برخی  برخی وجود  در  و  باال  متوسط،  سط   در  عموماً  هیجانی  هوش  های 

ی  موارد بسیار باال بودند. نتایج مذکور نشان داد که همسران ناسازگار از نظر تواناییهای سازنده

همسران   با  مقایسه  در  هیجانی  یافتههوش  این  و  دارند  اساسی  تفاوتهای  با  سازگار  ها 

دیدگاههای نظری غالب مبنی بر وجود تفاوتهای فردی در سطوح هوش هیجانی، نقش آن در  

روان سازگاری  و  عاطفی  و  عقالنی  رشد  روابط،  کیفیت  نتایج  بهسازی  دارد.  مطابقت  شناختی 

های مربوط به آن،  نی و کفایتدار بین سطوح هوش هیجاتحقیق نشان داد که تفاوتهای معنی

 ی مثبت داشته باشد. تواند با احساس رضامندی زناشویی زوجین رابطه می

زاده)  دادند  1393کریم  نشان  هیجانی رابطتته(  مهارتهتتای  بیتتن  مثبتتتی  اجتماعتتی  -ی 

انتی  روانتتی آنتتان وجتود دارد. یعنتی بتا بهبتود و رشتد مهارتهتای هیجالمت  معلمتتان و ست

 . یابتتد اجتماعتی معلمتان، ستامت روانتی آنتان نیتتز بهبتتود می
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( رابطه1387بطالنی  بررسی  به  شهر (  زوجین  بین  در  هیجانی  هوش  و  دلبستگی  سبک  ی 

اصفهان پرداخت. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبکهای دلبستگی و هوش هیجانی ارتباط  

دارامعنی افراد  همچنین  دارد.  وجود  درگیری  داری  بیشترین  که  ایمن  دلبستگی  سبک  ی 

 عاطفی را با همسر دارند، هوش عاطفی باالتر را نیز نشان دادند. 

را بتر  2( اثر فضای هیجانی خانواده و کیفیتت رابطته بتین همشتیران2007)  1مندل و همکاران

مادر بتا   63کنندگان  سن مدرسه بررسی کردند. شرکتهای هممشکالت رفتاری و توافق با بچه

فرزندان در سن مدرسه بودند. آنها اینگونه فرض کردند که کیفیت روابط همشتیران ستازگاری 

کند. بعتد از کنتترل ویژگیهتای کتودک )جنستیت، تولتد، بینی میکودک را در درازمدت پیش

ی ( و بعد از در نظر گرفتن ویژگیهای ختانواده )ابرازگتری هیجتانی ختانواده مواجهته3وخوخلق

دار شدن(، گرمی بین همشتیران توستط کودک با تعارض بین والدین و توافق والدین برای بچه

همتایی در سازگاری کودکان در شش ماه بعد ذکر شتد. مادران و معلمان عامل بسیار مهم و بی

دهد که روابط با همشیران بر سازگاری کودکتان تأثیرگتذار است)شتاک و می  ها نشاناین یافته

 (.2009، 4همکاران

کمتر از هیجانهای کودکشان آگاهند    CP( نشان داد که مادران کودکان  2004)  5کاتز و نلسون

های پرخاشگر  اند. هم برای بچهفرزندانشان را تربیت هیجانی کرده  CPو کمتر از مادران بدون  

م غیرپرخاشگر سطوح باالتر آگاهی هیجانی و تربیت هیجانی با بازی مثبت بیشتر و کمتر و ه

 منفی با همساالن در ارتباط بود.  

ی این حقیقت باشد که  دهندهی زناشویی نشان( نشان دادکیفیت باالی رابطه2001)  6فیتنس

هم خطای  بخشش  در  کمتری  مشکالت  دارند،  باالتری  هیجانی  هوش  که  خود  کسانی  سر 

اند و شدت گناه هم مدنظر آنها نبوده است. در حالی که توانایی در بخشش پس از انجام  داشته 
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خطا، در روابط زناشویی بسیار مهم است. این شیوه راهی است که زوجین در درازمدت در طی 

 (.89: 2005، 1بروز تعارض بر اساس آن با یکدیگر تعامل دارند )واندیس 

کارمند زن    57های حل تعارض زوجین و هوش هیجانی را در  بین شیوه  طه ( راب2000)  2مالک 

  41کنندگان  مرد کارمند در مشاغل مختلف مورد بررسی قرار داد. میانگین سن شرکت  41و  

داشت، در حالی که    3ی حل تعارض همکارانهای مثبت با شیوهسال بود. هوش هیجانی رابطه

ح در  را  همسر  و  خود  عالئق  و  میآگاهی  دخالت  تعارض  منظور ل  به  دیگر  عبارتی  به  داد. 

داشتن سبک مدیریت تعارض همکارانه فرد باید از نیازهای خود و شخح دیگر آگاه باشد و به  

عالقه و  آنها  باشد)سیورز  دیگر  افراد  نیازهای  رضایت  دنبال کسب  به  واقعاً  فرد  اگر  باشد،  مند 

 (.4،2008جونز 

تحقیقاتی تاثیر آموزش مهارتهای هیجانی بر سالمت روان و بهداشت روانی اثبتات علرغم اینکه  

؛ 1392،  ؛ صتبری و همکتاران1397صتفورایی و صتفورایی،  ؛1398جعفری و همکاران،اند)شده

اما این پژوهشها مبتنی بر دیتدار حضتوری و   (1393سلیمانیان و همکاران،    ؛1393کریم زاده،  

ی هیجانی در حضور متخصح و مشاور بوده استت بتا توجته بته انجام جلسات آموزش مهارتها

مشکالتی که در ارتباطات مجازی از جملته کتاهش حضتور اجتمتاعی و ابتراز عواطتف، عوامتل 

 اینکه به محیطی و بعضا حضور اطرافیان می تواند بر روند این آموزشها موثر باشد. بنابراین نظر

 صتورت 19 کووید مشابه ویروسی بیمارهای و بر ایران از خارج در هم آن اندکی بسیار مطالعات

و  بر کارآمدی فضتای ختانواده نوظهور ایپدیده شناختی روان اثرات بررسی به است، نیاز گرفته

با توجه به ناشناختگی این ویروس در کل  .شودمی احساس کشور آموزش مهارتهای هیجانی در

گر سالمتی خانواده را به شدت تحت تاثیر قرار دنیا از یکسو و قدرت شیوع باالی آن از سوی دی

میدهد و با توجه به تداوم  وضعیت قرنطینه و رعایتت فاصتله گتذاری و پروتکلهتای بهداشتتی، 

اهمیت آموزش مهارتهای هیجانی به  خانواده برای بهبود کارآمدی و ستالمت روان متورد نیتاز 

مهارتهای هیجانی بر کارآمدی خانواده بررسی تاثیر آموزش  هدف با پژوهش این رو، این است از

 بوده است. کرونا شیوع ویروس در عصر
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روانشناختی   مشکالتهای  جنبهروشهای آموزشی کارساز در راستای    بنابراین شناخت  

میتوانتد زمینته بترای پیشتگیری، آمتوزش، مداخلته و درمتان متوثر را بترای   19شیوع کووید  

در حوزه پیامتدهای   پژوهشهایمرور    خانوادهها، متخصصان و روانشناسان فراهم آورد. همچنین

در بتین افتراد جامعته ضترورتی دو  بتاالگیتری  با توجه به همه  19روانشناختی بیماری کووید  

با توجه به تعاریف باال، یکی از راههای افزایش کارآمدی و بهبتود فضتای هیجتانی ن دارد.  چندا

هتای خانواده، آموزش مهارتهای هیجانی است. هدف این تحقیق تعیتین تتأثیر آمتوزش مهارت

 باشد.هیجانی  بر فضای هیجانی و کارآمدی خانواده زوجین شهرستان اصفهان می

 روش پژوهش

جربی است، در آن از دو گروه آزمایش و کنترل با انجام پیش آزمتون این تحقیق نیمه ت

ی و پس آزمون و آزمون پیگیری استفاده شده است. جامعه آمتاری ایتن پتژوهش شتامل کلیته

آموز دختر در مقطع ابتدایی در سال تحصیلی زوجین شهر اصفهان که دارای حداقل یک دانش

 باشد.  بودند، می1398-1399

زوج( بودنتد. زوجتین از طریتق فراختوان وآگهتی  در   32نفتر )  64وهش  نمونه این پتژ

مدارس و همچنین تماس تلفنی برای شرکت در جلسات  دعوت شتدند.آن گتاه بتا زوج هتا در 

مورد تشکیل جلسات و نحوه برگزاری آنها صحبت شد.این افراد به طتور تصتادفی در دو گتروه 

 زوج در گروه گواه( جایگزین شدند. 16زوج در گروه آزمایش و   16آزمایش و کنترل )

( به منظور ارزیابی ادراک فرد از عملکترد 1990را بیورز و هامپسون )  (SFI)پرسشنامه  

باشتد. خانواده طراحی کردند.ساختار این پرسشنامه مطابق با مدل بیتورز از عملکردختانواده می

رد، عملکترد بهتتر، و سال کار تحقیقی روی خانواده هتای بتد عملکت  25پس از  SFIپرسشنامه  

( جهت ارزیابی 1990خانواده سالم براساس تئوری سیستم های کلی توسط بیورز و هامپسون )

 تعامالت خانواده طراحی شد.

آیتم است که پاسخ دهنده بر استاس طیتف لیکترت ادراک  36پرسشنامه اصلی  شامل 

)عملکرد خانواده متا   5ست( تا  )عملکرد خانواده ما اصالً خوب نی  1خود از عملکرد خانواده را از  

 کند.  بسیار خوب است( ارزیابی می
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آیتتم ستنجش کلتی   19)ستالمت / صتالحیت  خرده مقیاسهای پرسشنامه عبارتنتد از:

عملکرد خانواده است که متغیرهایی چون شادی، خوش بینی، حل مسأله، مهارتهتای متذاکره، 

 12)تعتارض  ستنجد.(،فردیتت را  می عشق خانواده، قدرت و ائتالف بزرگساالن، خود مختاری و

آیتم که نمرات پایین تر تعارض، سرزنش و نمرات باالتر مذاکره، پذیرش مسئولیت شخصتی در 

آیتم ، نمترات بتاالتر رضتایتمندی و شتادی  5)  انسجام  سنجد.(حل موقعیت های تعارض را می

د.(خرده مقیتاس ستنجبیشتر به واسطه با هتم بتودن بتا  تأکیتد بتر نزدیکتی ختانوادگی را می

باشد( و بیتانگری آیتم شامل الگوهای پایدار و قوی رهبری بزرگساالن در خانواده می  3)رهبری

آیتم که شامل ابراز احستاس نزدیکتی، ابتراز احساستات مثبتت کالمتی و فیزیکتی،   5)هیجانی

، 13،  10،  8،  5باشد(. سوال هتای  احساس گرمی و مراقبت ابراز شده توسط اعضای خانواده می

 شوند.به صورت  معکوس نمره گذاری می 31،  27،30،  25، 24،  19، 18،  14

نفر از متخصصین  قرار   5به منظور بررسی روایی محتوایی  پرسشنامه پس از ترجمه در اختیار  

گرفت و روایی محتوایی آن تایید شد.ضریب آلفتای پرسشتنامه کارآمتدی ختانواده در گتزارش 

گزارش شد.اعتبار بتاز آزمتایی   88/0تا    84/0خرده مقیاسها  از    ( برای1985بیورز و همکاران )

بترای   59/0تتا    50/0برای بعد سالمت/ صتالحیت ،    87/0تا    84/0روز  از    90تا    30در فاصله  

بترای  49/0تا  41/0برای بیانگری و   89/0تا    79/0برای انسجام ،     70/0تا    50/0بعد  تعارض،  

 (.1990همکاران،  رهبری به دست آمده است )بیورز و

به منظور افزایش ضریب آلفا با نظر   36در پژوهش  حاضر پس از اجرای مقدماتی سوال  

 اساتید از مجموع سواالت حذف گردید. 
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 : سر فصل محتوای جلسات آموزش مهارتهای هیجانی 1جدول شماره

جلسه  

 اول

 عنوان : معرض جلسات آموزش مهارتهای هیجانی

بیان ویژگی های  -3ت بیان قواعد گروه، اهداف و معرفی دوره 2برقراری ارتباط و معرفی اعضاء به یکدیگر  -1دستور جلسه : 

 ارتباط خوب 

تکلیف: زوجین اهداف خود را برای شرکت در جلسات یادداشت کنند.همچنین زوجین نکات مثبت و منفی در رابطه شان را  

 مشخح کنند.

جلسه  

 دوم

 هیجانی عنوان : خودآگاهی 

  -3شناسایی، نامگذاری و برچسب زدن به احساسات،   -2آموزش و معرفی هیجان) در راستای شیوع کرونا(، -1دستورجلسه : 

 شناسائی هیجان) در راستای شیوع کرونا(،  در حاالت فیزیکی و روانشناختی.-4تمایز میان هیجان های مختلف، 

 کنند.) در راستای شیوع کرونا(، تجربه می تکلیف : شناسایی بیشترین احساسات و هیجان هائی

جلسه  

 سوم 

 

 عنوان : پذیرش و تجربه هیجان) در راستای شیوع کرونا(، 

تصویر سازی درباره اندازه رنگ، -3مقایسه حاالت هیجانی مختلف، -2توانایی ایجاد هیجان های مختلف،  -1دستور جلسه : 

 شکل و شدت هیجان تجربه شده

 د احساسات مثبت و منفیتکلیف : تمرین ایجا

جلسه  

 چهارم 

 عنوان : ابراز  هیجان) در راستای شیوع کرونا(،

معرفی و شناسایی -3شناخت پیامدهای سبکهای مختلف ابراز هیجان،-2معرفی سبک های ابراز هیجان، -1دستور جلسه : 

 شوندعواملی که مانع ابراز هیجان می

انع ابراز احساس توسط زوجین، احساسات مثبتی که زوجین نسبت به  تکلیف : شناسایی سبک های ابراز هیجان و مو

 برد.یکدیگرند دارند و شناسایی روشی که طرف مقابل به این احساسات پی می

 

جلسه  

 پنجم

 عنوان : ادراک و ارزیابی هیجان) در راستای شیوع کرونا(، 

تشخیح گفتار  -3میان هیجان ها و رفتار، هیجان و فکر،  آگاهی از رابطه -2شناخت ابعاد مختلف هیجان، -1دستور جلسه : 

 توانایی درک علل و پیامدهای هیجان های ناخوشایند -4منفی همراه هیجان، 

تکلیف: هیجان تجربه شده در یک موقعیت را همراه با افکار، نوع واکنش افکار تغییر یافته درونی و احساس تغییر یافته را 

 تمرین و یادداشت کنند 

جلسه  

 ششم

 عنوان : تنظیم هیجان) در راستای شیوع کرونا(،

-3توانایی برقراری ارتباط اثر بخش، -2توانایی تنظیم هیجان و دیگران از طریق تعدیل هیجان های منفی، -1دستور جلسه : 

 آموزش تن آرامی -4آموزش شیوه های صحی  رفتاری در زمان خشم، 

 یی آن را به همراه شیوه های موثر کنترل هیجان یادداشت کنندتکلیف : موارد هیجان منفی خود، دلیل پدید آ

جلسه  

 هفتم

 عنوان : همدلی 

 آموزش انعکاس احساس به زوجین.-2آموزش مهارت همدلی و افزایش درک دیدگاههای دیگران، -1دستور جلسه : 

را از نقطه نظر همسرشان   تکلیف : زوجین در یک موقعیت هیجانی خود را به جای همسرشان بگذارند و سعی کنند امور

 ببینند. سپس احساس خود را بعد از این کار یادداشت کنند.

جلسه  

 هشتم 

 عنوان : بحث و نتیجه گیری 

کاربر روی فعالیتهایی که احساسات مثبت را در زوجین بر  -3پاسخگویی به سواالت، -2جمع بندی، -1دستور جلسه : 

 اجرای پس آزمون-4انگیزاند، می
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 یافته های پژوهش

های دو گروه در بعدهای  : نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانس2شمارهجدول 

 کارآمدی 

 سط  معناداری  2درجه آزادی  1درجه آزادی  F آزمون  متغیروابسته 

 سالمت/صالحیت 
 220/0 60 3 513/1 پس آزمون 

 300/0 60 3 250/1 پیگیری

 انسجام 
 565/0 60 3 684/0 پس آزمون 

 085/0 60 3 309/2 پیگیری

 تعارض 
 414/0 60 3 967/0 پس آزمون 

 807/0 60 3 326/0 پیگیری

 رهبری
 158/0 60 3 793/1 پس آزمون 

 208/0 60 3 562/1 پیگیری

 بیانگری 
 789/0 30 1 073/0 پس آزمون 

 190/0 30 1 796/1 پیگیری

گتتتردد، فتتترض صتتتفر بتتترای تستتتاوی مشتتتاهده می 2همانگونتتته کتتته  در جتتتدول 

گتتردد. یعنتتی پتتیش واریانستتهای نمتترات دو گتتروه در بعتتد ستتالمت / صتتالحیت تأییتتد می

هتتای نمتترات در دو گتتروه آزمتتایش و کنتتترل در هتتر دو مرحلتته پتتس فتترض تستتاوی واریانس

 آزمون و  پیگیری تأیید شد.

ه های پس آزمون  ابعاد  : نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری روی نمر3جدول شماره

 کارآمدی خانواده گروههای آزمایش و کنترل با کنترل اثر پیش ازمون 

 سطح معنی داری  خطا  Df فرضیه f Df مقدار  نام آزمون 

 000/0 25 7 47/4 99/0 آزمون اثر پیالیی 

 000/0 25 7 47/4 78/0 آزمون المبدای ویلکز

 000/0 25 7 47/4 05/12 آزمون اثر هتلینگ 

 000/0 25 7 47/4 05/12 آزمون برگترین ریشه روی 
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: نتایج تحلیل واریانس تک متغیری روی نمره های پس آزمون ابعاد کارآمدی  4جدول شماره

 گروههای آزمایش و کنترل

 شاخص آماری

 متغیرها

مجموع  

 مجذورات 

درجه  

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات 
F 

سطح معنی 

 داری 

سالمت /  

 صالحیت 
96/1082 1 96/1082 256/18 000/0 

 202/0 667/1 422/7 1 422/7 انسجام 

 002/0 518/11 914/375 1 914/375 تعارض

 012/0 686/6 597/75 1 597/75 رهبری 

 726/0 124/0 454/0 1 454/0 بیانگری

بتتر استتاس یافتتته هتتای پتتژوهش حاضتتر و در اثربخشتتی آمتتوزش مهارتهتتای هیجتتانی  

بتتر ابعتتاد کارآمتتدی ختتانواده آزمتتون تحلیتتل کواریتتانش نشتتان داد کتته آمتتوزش مهارتهتتای 

هیجانی ابعاد کارآمتدی ختانواده در شترایط کرونتا را  افتزایش متی دهتد و بتین نتتایج گتروه 

استت. بتا توجته بته نتتایج بتین افتراد گتروه   کنترل و آزمایش تفاوت معنی داری دیتده شتده

آزمتتایش و کنتتترل از نظتتر ابعتتاد کارآمتتدی در فضتتای ختتانواده تفتتاوت معنتتی داری وجتتود 

 دارد. 

 بحث و نتیجه گیری

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارتهای هیجانی بتر ابعتاد کارآمتدی ختانواده شتهر 

داد که آموزش مهارتهای هیجانی موجب بهبود فضتای اصفهان در شیوع کرونا بود. نتایج نشان  

خانواده و افزایش کارآمدی خانواده گتروه آزمتایش در مقتایس بتا گتروه کنتترل شتده استت و 

بنابراین فرضیه های پژوهش تایید می شود.  در این مطالعه مشخح شتد بتین زوجتین گتروه 

معنی داری وجود دارد.  به عبتارت ازمایش و گروه کنترل از نظر ابعاد کارآمدی خاننواده تفاوت 

دیگر آموز ش مهارتهای هیجانی موجب افزایش کارآمدی حانواده گروه آزمایش در مولفه هتای 

صالحیت، انسجام، تعارض، بیتانگری و رهبتری  از یکتدیگر شتده استت .ایتن نتتایج بتا نتتایج 

( ،سیاروچی، 2010)1( ،فریلیچ و همکاران2005(، فیتنس و کورتیز )2005پژوهشهای کوکالر )

 
1 Freilich, R., Shechtman, Z 
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(، 1996(، گتاتمن و همکتاران )2005؛به نقل از وندایز، 2000ان )  -( ،بار2000چان و کاپوتی )

(، 2001)1(، شتتاپیرو 1385(، یوستفی )1385( ،تیرگتتری )1387( ، اعتمتادی )1994گتاتمن )

(، استتکات و همکتتاران 2001) 4( ،جانستتون2001) 3(، منتتین2005(، فیتتتنس )2002)2پتترت

(، غالمتتی و همکتتاران 2011)5(، دنتتیس و همکتتاران1385، نقتتل از مختتتاری پتتور ، 8199)

(، فنتی و همکتاران 1996(، گالیتک )1394( کرایی و همکتاران)1385؛به نقل از اولیاء  1385)

(، گتاتمن و 1992(، گتاتمن )2001؛بته نقتل از شتاپیرو ،  1993(، برادبوری و کتارنی )1995)

(، کتاهن، نتالر و فیتتز پاتریتک ) 1991(، کتواردک )2002،  ؛بته نقتل از پترات1992لونسون )

؛بتته نقتتل از 1983( دیویدستتون، بالستتویک و مالدرستتون )2003؛بتته  نقتتل از میرگتتاین، 1990

( ،ستاباتلی و همکتاران 1996؛بته نقتل از گالیتک ،  1983( ،گتاتمن و لونستون )2001شاپیرو،

 ( همخوان و همسو است. 2006؛به  نقل از میرگاین،  1982)

از نتایج اینگونه استنباط می شود که دراین پژوهش  برنامته آمتوزش مهارتهتای هیجتانی بته   

زوجین شامل مهارتهای ابراز احساسات، ادراک و ارزیابی هیجان، کنتترل هیجتان هتا، همتدلی 

بود. ابراز عواطف، نقش عمده ای بر شادی و تداوم زندگی زناشویی دارد ، زوجین خوشبخت نته 

راز عواطف منفی چون خشم و اندوه در تعامل با یکدیگر خودداری نمی کنند، بلکه بته تنها از اب

کنند. ابراز هیجان باعتث طور مداوم واکنش هایی چون عشق و محبت را نسبت به هم ابراز می

 شود و در کارآمد شدن خانواده موثر است.تسهیل فرآیند حفظ صمیمیت در بین زوجین می

 زمانی که زوجین از شیوه های مناسب و کارآمد برای مدیریت هیجان هایشان استتفاده 

کنند. این افراد  پاسخهای سازشی و می کنند، در واقع از روشهای حل مسئله موثر استفاده می

دهند. در نتیجته متدیریت انطباقی بیشتری نسبت به تعارضات زندگی زناشوئی از خودنشان می

باشتد. ش نیاز یا پیش شرط اساسی بترای داشتتن زنتدگی شتاد و بتادوام میمناسب عواطف پی

همچنین همدلی به عنوان یکی از مهارتهای آموزش داده شتده ، بته درک متقابتل همستران و  

آموزنتد بته صتحبت هتای کنتد. در مهتارت همتدلی زوجتین میتسهیل حل تعارض کمک می

 
1 Shapiro 
2 Pratt 
3 Mennin 
4 Johnson 
5 Dennis, A., Astell, A., & Dritschel, B 
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صحبت های همسر را خالصه کننتدو ایتن همدیگر، همچنین زبان تن طرف مقابل توجه کنند.  

شود و موجب ارتباط بهتتر بتین همستران امر باعث کاهش ذهن خوانی، رفع سوء تفاهم ها می

توان گفت باتوجه به تحقیقات انجام شتده در افزاید. در مجموع میشده و بر سالمت ازدواج می

بتراز عواطتف مثبتت بیشتتر، مورد هوش هیجانی و به دلیل محتوایی که این برنامه دارد باعث ا

کنترل موثر خشم و در پی آن حل تعارضات به شیوه کارآمد و افزایش همدلی بتین زوجتین و 

 در نتیجه باعث افزایش سالمت در خانواده شده است

( در تحقیقی رابطته بتین تعتارض نقشتهای 2003، نقل از وال،    1992کامپل و اسناو )

سجام خانوادگی بررسی کردند، نتایج تحقیق آنان نشان جنسیتی را با رضایتمندی زناشویی و ان

داد، مردانی که محدودیت های هیجانی داشتند و قادر به بیان کامل هیجانتات و احساساتشتان 

نبودند، رضایتمندی زناشوئی کمتری را گزارش کردند. عالوه بر این محدودیت هیجانی کمتر با 

 تبط بود.سطوح باالتر انسجام خانوادگی گزارش شده، مر

توان گفت که بخشی از فرآیند انسجام مربوط به ابراز عواطف ، در تبیین این مسئله می

صمیمیت و نزدیکی اعضا با همدیگر است. در طتی جلستات آموزشتی زوجتین در متورد بیتان 

احساسات خودشان دچار ترس و نگرانی ها و ذهن خوانی هایی  بودند. به عنتوان مثتال مردهتا 

ند که همسران آنها باید احساسات آنهتا را از روی رفتارشتان تشتخیح دهنتد و داشتاظهار می

 نیازی به ابراز کالمی نیست.

زندگی زناشویی یک بافت سرشار از هیجان است و زوجین هیجان های زیادی را با هم 

کنند. عدم توافق و تعارض در ازدواج یک امر ذاتی است و الزامتا بترای آینتده روابتط تجربه می

جین زیان آور نیست. بر عکس زمانی که تعارضات به صورت موفقیت آمیز حتل شتود ،عتدم زو

آورد. عامل اصلی ایتن استت کته توافقات و تعارضات فرصت هایی را برای ارتقا روابط فراهم می

کننتد؟توانایی در حتل چنتین زوجین چگونه با عدم توافق هتا و تعتارض هایشتان برختورد می

 (.2000در حفظ موفقیت آمیز و ثبات یک رابطه است )گاتمن، تعارضاتی عامل اساسی  

ی روابط زناشویی همچنین پژوهشگران دریافته اند که اصالح و تنظیم عواطف در زمینه

برای بعضی از زوج ها آسان تر است تا برخی دیگر. علت آن هم این است که بته طتور طبیعتی 

حقیقت، خصیصه های منفتی عتاطفی چتون گروه اول از خلق مثبت و شادتری برخوردارند. در 
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تکانشگری، عدم ثبات عاطفی، ترس و هراس و افسردگی نمی توانند پتیش بینتی کننتده هتای 

مناسبی برای میزان سازش و توافق در ازدواج باشند. همچنتین بتر آینتد هتای منفتی زنتدگی 

گی بترای  زناشویی با مجموعه ای از خصیصه های عاطفی که بته آنهتا عواطتف منفتی یتا آمتاد

تجربه ی نسبتاً مداوم عالئمی چون اضطراب ها،تنش، خشم، احساس طرد شدن و اندوه گفتته 

شد، ارتباط دارند. افرادی که عواطف منفی زیادی دارند، تمایل زیادی به بروز واکتنش هتای می

 شدید به موقعیت هایی که نسبتاً اضطراب زا یا نامطلوب هستند، دارنتد و از جملته ای افترادی

پردازنتد و نستبت بته نماینتد، بته سترزنش ختود میباشند که به شدت از ختود انتقتاد میمی

دهنتد و بته آن دارند بیش از حد حساسیت نشتان میاجحافاتی که دیگران در حق آنان روا می

توانند در دراز مدت سبب  نابودی شادی های اندیشند . این خصیصه های منفی عاطفی میمی

 ردند.  زندگی زناشویی گ

از دیدگاه مهارتهای هیجانی زوجینی که در زمان تعارض مهارتهای حتل مستئله مثتل 

توصیف مثبت مشکل، توافق با همسر، کاربرد شوخی، ابراز مستقیم احساسات و آرزوهتا، درک، 

کننتد. کنتترل برند، رضایتمندی زناشتویی بیشتتری را تجربته میتفاهم و همدلی را به کار می

های تعارض همچون بحث راجتع نامطلوب به حفظ ارتباط مثبت در زمینه  های شخصیهیجان

 (.984:  2007کند )میرگاین و کودوا، بلند مدت کمک می –به مشکالت ثابت  

دهتد، در شترایط ( معتقدند هوش هیجانی به افتراد اجتازه می1997اری اولی و کوپر )

هوش هیجانی باال قادر به پتردازش فشار عملکرد تصمیم گیری مثبت داشته باشند. افراد دارای 

اطالعات هیجانی به صورت بسیار موثری هستند و قادر به تشخیح بهتر هیجانات در خودشان 

 (.1،2010باشند)چیوانو دیگران می

( معتقدند افراد باهوش هیجانی باال ،قادرند هیجانات خود را نظم 1993مایر و سالووی )

ستازد، کنترل کنند. هتوش هیجتانی شتخح را قتادر میبخشیده و پاسخ های هیجانی شان را  

اسنادهای مثبت را در دیگران ببینتد و ارزشتهای دوستتی و مصتالحه را در ختود همیشتگی و 

دهد از هیجانات خود برای کمک به خودو حل مسائل جاودانه سازد. همچنین به افراد اجازه می

  (.74:  2005است )وندایز،  استفاده کند و در نتیجه هوش هیجانی یک مهارت حل مسئله

 
1 Chinaveh 
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زوجین در جلسات آموزشی آموختند که هیجان های خود را ابراز کنند. ابتراز عواطتف 

شتود و در نتیجته تتنش هتا و تعارضتات مثبت به صمیمیت نزدیکی بیشتر زوجتین منجتر می

یابد. همچنین ادراک و ارزیابی هیجان به عنوان یکی از مهارتهای حل مستئله عمتل کاهش می

پردازنتد، ختود آگتاهی کند و زمانی که زوجین به ارزیابی پیامدهای ابراز هیجتان منفتی مییم

کنتد. بیشتری دارند و این خود آگاهی و کاربرد حل مسئله به رفع تعارضات زناشویی کمک می

همدلی یکی از مهارتهای هیجانی استت. الزمته همتدل بتودن گتوش دادن صتحی  و انعکتاس 

دهد و همانطور که گفته شد معنای ی امکان درک متقابل را افزایش میباشد. همدلاحساس می

بخشد. در نتیجه هر اختالف و عتدم تتوافقی فرصتتی بترای حتل مستئله و مثبتی به رابطه می

شود. همچنین همتدلی بتا آگتاه ستاختن فترد از عواقتب نزدیکی بین زوجین درنظر گرفته می

آورد. اجتناب از رفتار را در زمان تعارض فتراهم متیرفتارهای نامناسب در هنگام تعارض امکان  

کند و فرد به فراختور رفتتار طترف همدلی فرد را قادر به پیش بینی پاسخ همسر به تعارض می

 شود و شانس رسیدن به حل تعارض موفقیت آمیز افزایش می یابد.مقابل سازگار می

نی بر رهبری ختانواده در توان نتیجه گیری کرد که آموزش مهارتهای هیجادر واقع می

کوتاه مدت و بلند مدت موثر بوده است. در بررسی مطالعات انجتام شتده  پژوهشتی کته دقیقتاً 

 موضوع پژوهش در ایران و جهان باشدیافت نشد.

(به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و باز دهی های رهبری مدیران 1385مختاری پور)

ق وی رابطته معنتاداری را بتین هتوش ینتایج تحقگروههای آموزشی دانشگاه اصفهان پرداخت.

هیجانی و باز دهی های رهبری نشان داد. در این پژوهش آموزش مهارتهتای هیجتانی توانستته 

 است به بهبود قدرت و ساختار رهبری در خانواده منجر شود.

توان گفت که رهبران موفق رهبرانی هستند که از خلق و خو در تبیین این مسئله می 

ت هیجانی خود و تاثیر آن بر دیگران به خوبی آگاهند. مهارتهای هیجانی شامل شتناخت و حاال

هیجانات خود و دیگران است. هوش هیجانی کلید نفوذ در قلتب دیگتران استت و رهبتری نیتز 

فرایند تاثیرگذاری و نفوذ در رفتار اعضای گروه و سازمان بترای دستتیابی بته اهتداف مطلتوب 

های هیجانی بیشتری دارند، به اشارات هیجتانی طترف مقابتل ختود در است.زوجینی که مهارت

تعامالت توجه  دارندو به حاالت چهره ای طرف مقابل که با صحبتها و صدای او مطابقتت دارد، 
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کنتد کته دریابتد چترا طترف نمایند. درک صحی  هیجانات دیگران به فرد کمتک میتوجه می

د. رهبری اثتر بختش همچنتین نیازمنتد توانتایی دهمقابل به شیوه ای خاص واکنش نشان می

شتود. در مجمتوع داشتتن درک صحی  شرایط هیجانی است و این درک بتا آگتاهی شتروع می

توانتد بته توانائیهایی همچون خودآگاهی ، شناخت موقعیت های هیجانی و تنظتیم عواطتف می

 رهبری موثر در خانواده کمک کند.

، 1سی ارتبتاط در ختانواده استت )زناستی و لتوبرتبیانگری یا ابرازگری عاطفی جزء اسا

(. در طی دهه های گذشته تأکیدات قابل توجهی در خانواده درمانی بتر ارزیتابی و 354:  2009

(. ارزیتابی و درک ابرازگتری بته 1993درک ابرازگری عاطفی در خانواده ها شده است )والتش، 

کند. بستیاری شود کمک میاده میدرک تعادل حیاتی )هموستازی( که منجر به ثبات در خانو

ها و آرزوهایشتان را از یکتدیگر از خانواده های ناکارآمد تمایل دارنتد کته احساستات، خواستته

مخفی کنند در مقابل بسیاری از خانواده های کارآمد تمایل دارند که اطالعات هیجانی شتان را 

(. الگتوی بیتانگری 45: 2،2008ز؛به نقل از سیورز و جتون1991به مشارکت بگذارند )پاور و نوام،

هیجانی عموماً در خانواده تحت نفوذ روابط افراد خانواده با هم در درون و بیرون خانواده استت. 

درک بیانگری هیجانی موثر در خانواده یک گام مهم برای درک رابطه کارآمد در خانواده استت 

 (.355: 2009)زناسی و لوبرت، 

زوج   110بیانگری هیجانی و رضایتمندی زناشتوئی را بترای  ( رابطه بین  1996گالیک )

مورد بررسی قرار داد. یافته ها نشان داد که هم برای مردان و هم زنان ابعاد ابرازگتری هیجتانی 

 کند.در بعد مثبت و منفی سازگاری زناشویی را پیش بینی می

اط کرد که آموزش توان این گونه استنبتوجه به یافته های ذکر شده میگیری با  نتیجه

تواند به زوجین در بیانگری و ابراز احساستات مثبتت کمتک کنتد. افتراد مهارتهای هیجانی می

کننتد دهند، مفاهیم ضعفی آن را درک میتوانمند از نظر هیجانی احساس خود را تشخیح می

ر کننتد. زوجتین کارآمتد بیشتتو به گونه موثری حاالت هیجانی خود را برای دیگران بیتان می

 
1 Zenasni, F., & Lubart, T. I 
2 Seevers, R. & Jones 
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کنند کنند، خودافشایی بیشتری دارند، حمایت عاطفی بیشتری فراهم میعواطفشان را ابراز می

 کنند.و کمتر از زوجین ناکارآمد احساساتشان را پنهان می

از آن جا که یکی از مهارتهای هیجانی شامل آموزش ابراز احساسات بتوده،این پتژوهش 

باشتد. در راستتای بهبتود کارامتدی ختانواده   توانسته دربیتانگری ختانواده در بلندمتدت متوثر

 پیشنهادات زیر می شود:

با توجه به این که تحقیقات کمی راجع بته آمتوزش مهارتهتای هیجتانی  در دوران   -1

شود که این برنامته بتا گروههتای مختلتف و بتر استاس شیوع کرونا صورت گرفته، پیشنهاد می

 ای مورد استفاده قرار گیرد.و مشاورهدیدگاههای مختلف هوش هیجانی در مراکز آموزشی 

با توجه به نتایج روز افزون تحقیقات در زمینه هیجان در زندگی روزمره ،الزم است   -2

افزایش مهارت های هیجانی در سرلوحه آموزش های رسمی در متدارس و دانشتگاهها و ستایر 

 موسسات آموزشی قرار گیرد.

ی بتر احستاس شتادی و رضتایتمندی با توجه به تأثیری کته مهتارت هتای هیجتان  -3

توان این برنامه را در آموزشهای قبل از ازدواج زوجین تواند داشته باشد، میزناشوئی زوجین می

 به اجرا در آورد.

شتود از با توجه به تأثیر آموزش مهارت های هیجانی بر حتل تعتارض پیشتنهاد می  -4

 ه شود.تکنیک مذکور در جهت کنترل خشم افراد پرخاشگر استفاد

طراحی و   19شناختی منفی ناشی از شیوع بیماری کووید  با توجه به پیامدهای روان-5

 .ای و حمایتی در جهت کاهش اثرات منفی توصیه می شودریزی راهبردهای مداخلهبرنامه

ژوهش حاضر مانند بسیاری از پژوهش ها با محتدودیتهایی همتراه بتود کته از جملته پ 

که منجتر بته عتدم ورود پژوهشهایی  میتوان به محدودیت در دسترسی به فایل کامل برخی از  

به روند بررسی شد. برخی از پژوهش هایی که بررسی شده است جنبه توصیفی دارند پژوهشها  

این پژوهش در شهر اصفهان انجام شتده و در تعمتیم آن یاط نمود. که در تعمیم نتایج باید احت

به شرایط دیگر باید احتیاط نمود.کمبتود منتابع تحقیقتی مناستب کته بته آمتوزش مهارتهتای 

هیجانی پرداخته باشد. عدم دستیابی به تحقیقات مرتبط با فضای هیجانی در داخل کشور نیتز 
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از پژوهشها تمایل محدود  زوجین به همکتاری  از دیگر محدودیتهای پژوهش است و یکی دیگز

 در پژوهش و دشواری در پیدا کردن نمونه پژوهش.

 منابع و مآخذ

های زناشتویی در زنتان و بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خشتونت(.  1387(اعتمادی، علی،  
 ای ازدواج و خانواده. شهرکرد.. چکیده مقاالت همایش منطقهمردان شهر اصفهان

سازی زندگی زناشویی بتر افتزایش رضتامندی بررسی تأثیر آموزش غنی  (.1385)  گس،اولیا، نر
نامه کارشناسی ارشتد مشتاوره. اصتفهان: دانشتکده علتوم تربیتتی و . پایانزوجین شهر اصفهان

 روانشناسی.
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8،  9-28. 

های ارتباطی بررسی رابطه مهارت(.  1394)  جابری،سمیه، اعتمادی، عذرا و احمدی، سیداحمد،

 .152-143  ،2، شماره5، دورهپژوهشهای علوم شناختی و رفتاری،با صمیمیت زناشویی

هتتوش هیجتتانی  رابطتته(. 1398) جعفتتری، زهتترا؛ شتتریفی، فاطمتته؛ هوشتتیاری، جعفتتر،

، در طالب خواهر متاهل جامعه المصطفی العالمیه انوادهخ بینشی، اخالقی و حقوقی کارآمدی و

 .66-49  ،201پیاپی  ،1، سال دوم شماره مجله پژوهش های روان شناسی اسالمی

شناختی کرونا ویروس پیامدهای روان  (.1399)  چوبداری،عسگر؛ نیکخو، فاطمه؛ فوالدی،فاطمه،
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بررسی تأثیر روایت درمانی زوجی بر عملکرد خانوادگی زوجتین شتهر  (.1382)ربیعی، سولماز، 

 اصفهان: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.  نامه کارشناسی ارشد مشاوره.پایان،  اصفهان

تجربته   (.1399)  تی نژاد پروین، یزدی مجید، خسروی زهتره، شتاهی صتدرآبادی فاطمته.رحم

(: یتک مطالعته پدیدارشناستی. پتژوهش در 19-زیسته بیماران مبتال به کرونا ویروس )کوویتد

 .86-71  ،(1) 14سالمت روانشناختی.  

 ترجمه بهروز بیرشک، تهران: نشر اندیشمند.آدمسازی،،  (1376) ،ستیر، ویرجینا

پتیش بینتی بتی ثبتاتی ازدواج   (.1395)  ،نظیفی، مرتضتی ؛ریحانی، رضا ؛سلیمانیان، علی اکبر

ن شناستی بتالینی و پتژوهش هتای روا   و سبک های هویتی هیجانی تنظیم مهارتهای براساس
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