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 پیشگفتار
آزمایشی  یامداخلهکوتاه مدت، اصولی و  درمان( یک EFTمدار ) هیجانی درمانزوج 

است.  رتیمناعاشقانه بزرگساالن و ایجاد دلبستگی  یهارابطهبرای کاهش آشفتگی در 

(. این عنوان نشان دهنده EFFT، )شودیمنیز استفاده  هاخانوادهاین رویکرد در مورد 

دهنده اصلی تجربیات درونی و عنصر کلیدی  به مثابه یک عامل سازمان هیجاناهمیت 

 به عنوان هیجانبه  اییژهوی مؤثر توجه درمانعاشقانه است. در زوج تعامالت در روابط 

« حرکت کردن» التین به معنای یاکلمهاز « هیجان»عنصر اساسی تغییر شده است. واژه 

، زوجین را به هیجانمدار / ایی اف تی، با استفاده از قدرت  هیجانی درمان. زوج آیدیم

که منجر به  کندیمایجاد  هاآنجدید در تعامالت اصلی  یهاپاسخدر آورده و « حرکت»

، نیمکیمی هیجان« حرکت». وقتی صحبت از شودیمروابط « حرکت و تغییر ریتمیک»

منظورمان لمس کردن و جنبشی است که فرد را مجبور کند به نشانه پاسخ دهد و  معموالً

 یهاپاسخو سازمان دهنده ، فرم دهنده هیجاناین امر منجر به بروز کنشی در وی شود. 

 هیجانی درمانگر حوزه زوج درمانکلیدی در روابط نزدیک است. اگر قرار بود کار یک 

ئن و مطم یارابطهگر درمانکه  بینیدیممدار را از نزدیک ببینید، چه چیزی خواهید دید؟ 

که  دنکیمگر این موضوع را بررسی درمان. خواهید دید که کندیمبرابر با زوجین ایجاد 



 

این حرکت چگونه  متعاقباًو  کنندیمات حرکت زوجین را جهت دهی هیجانچگونه 

 .دهدیمات اصلی را شکل هیجان

اولیه و نیازها را  یهاترستشریحی از جمله،  یهاپاسخگر این درمانخواهید دید که 

. انعطاف پذیری و کندیمات، حرکت جدیدی مطرح هیجانبررسی کرده و بر مبنای این 

مسرت اگر ه»گر پس از سؤاالتی مانند درمان. شودیمنبساط خاطر جایگزین فشار و تنش ا

 ییهاعبارتاز « ترکت کنه، همانطور که االن این کار رو کرده، چه اتفاقی برایت میافته؟

 خوایب که سخته خیلی تو برای و یت ناگهانی تو همسرت رو میترسونهعصبان»مانند 

 مثالً اهد،بخو فرد از بتواند تا کندیم استفاده «بدی بروز رو آن از ناشی حسرت و تنهایی

 کتاب نای «باشی کنارم در امنیتم و اطمینان برای تو دارم نیاز من» بگوید، خود شریک به

و به کارگیری مطمئن  EFTگران و مشاوران جهت یادگیری مدل درمانبه منظور کمک به 

 EFTآن طراحی شده است. کتاب راهنمای جامع و مجموعه مقاالت توصیفی مداخالت 

ی رماندباید به همراه این کتاب استفاده شود. با توجه به دشواری یادگیری هر رویکرد 

مداخله، در این کتاب به  یهاروش)جدید(، از جمله تشریح نحوه مقابله با مشکالت و 

یر کردن مخاطب و از بین بردن فاصله بین فضای مطالعه )صفحه مربوطه( و منظور درگ

و تمریناتی ارائه شده است. هدف کتاب  هامثالی واقعی درمانمحیط/ فضای یک جلسه 



کند. سعی کردیم مدل را  EFTاینست که دست در دست مخاطب او را وارد دنیای مدل 

 یاقشهنم تا این حس به مخاطب القا شود که ارائه کنی یجتدربهکوتاه و  یهاگامبه صورت 

روابط مراجعین خود را بهبود بخشد؛ و اینکه راه  تواندیمآن  یلهوسبهدر دست دارد و 

منسجم و پژوهشی  اییهنظر. این مدل شامل داندیمی را نیز درمانگذر از لحظات حساس 

لی احل این فرآیند و طرح کدر زمینه روابط عاشقانه بزرگساالن، خالصه فرآیند تغییر و مر

 و شفاف مداخالت.

ناشناخته به  یباًتقرمدار در دهه اخیر از یک رویکرد کم اهمیت و  هیجانی درمانزوج  

تأیید انجمن روانشناسان آمریکا است.  مورد یک مدل اصلی تبدیل شده که از نظر عملی،

EFT  مشاوره  ی، مددکاری اجتماعی،درمانی و خانواده درمانزوج در بسیاری از فرآیندهای

و دروس دانشگاهی رشته روانشناسی در آمریکای شمالی و در سراسر دنیا آموزش داده 

بیشتر شناخته شده و با استقبال عمومی  EFT. پی بردن به این مسأله که چرا شودیم

 هیجانیعنی  EFTاصلی  گسترده مواجه شده، کار سختی نیست. پژوهش در حوزه عناصر

این مدل همراستا با نیاز و ضرورت شناخت و ارزیابی  یهانگرشو دلبستگی بزرگساالن و 

تجربیا عملی مداخالت تغییر کرده و افزایش یافته است.





 

 

 

 
 

مدار هیجان: رویکرد اولفصل 
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 مدار هیجانپیش درآمدی بر رویکرد 

 یبه فقدان مداخالت زوج یبه مثابه پاسخ 2422دهه  یلمدار در اوا هیجان یدرمانزوج 

توسط دو نفر از  یکردرو ین(. ا2426 ینبرگ،فعال و کارآمد، مطرح شد. )جانسن و گر

. یدمطرح گرد ینبرگگر یولس ل جانسون سوزان یهانامگران مطرح به درمانروان 

ه و زوج خانواد یتوانست یردر دانشگاه و مد یو روانپزشک یانسون پروفسور روان شناسج

 یتیشمشاوه از دانشگاه و یخود را در روانشناس یدر اوتاواست. او درجه دکتر یدرمان

 (.2042اسدپور، )کرد  یافت( در2423) یاکلمب

مرکز  یسرئ یندر تورنتو است او همچن یورک شگاهدان یپرفسور روانشناس ینبرگگر

 هیندر زم یجهان یسندگاناز رهبران بزرگ و نو یکیدر کانادا و  یدرمانروان  یقاتتحق

 ینهبا جانسون در زم 2442است. او در سال  یدرماندر روان  هایجانهتوجه به نقش 

به نقش  ینبرگ(. جانسون و گر2042 ی،مشارکت داشته است )احمد یدرمانکاربرد روان 

 نیتالش کردند رابطه ب یقاتتحق ینبردند. ا یپ یدرمانجلسات  در هیجاندر  درمان

 .یندشناخت، احساس و رفتار را مطرح نما
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مشکالت  از یاریشناخت و احساس وجود دارد و بس ینب یچیدهپ یکه ارتباط یافتنددر هاآن

کالت جهت حل مش ینو بنابرا باشدیم یهیجان یندهایاز وجود مشکل در فرآ یناش ینیبال

 ینبرگ(. گر2440و کورمن،  ینبرگگرباشد )یم هیجانتجربه  مجدد یبه بازساز یازن ینیبال

 نیدهند، بنابرا ییرکل وجود را تغ توانندیم هایجانه(، اعتقاد دارند که 1221و همکاران )

 یرا برا یدیقادرند اطالعات مف هایجانه یرااست، ز یتحائز اهم درماندر  هاآنتوجه به 

 یشترب ییدر تعارضات زناشو اتهیجانبرجسته  ش. امروزه نقیندما فراهم نماسالمت روان 

روبه رشد است.  اتهیجان( و مطالعه 2443گاتمن، ) یردگیمقرار  یرشمورد پذ یشترو ب

مداخالت  هازوج، چرا که در شدیماحساس  ییدر حوزه انسان گرا یشترفقدان ب ینا

 ینامگذار ارمد هیجانرا  یکردرو ین. ارفتیمبه شمار  یدرمان، عنصر غالب یرفتار

 اتهیجانبرخاسته از  یهامحاورهو  هیجان یاتیح یتو اهم یدیبر نقش کل یراکردند ز

 اتیجانهسهم  یکردرو ینا یان. به باور بانشودیم یدتاک یتعامل یبه الگوها یدر سازمانده

شدت مورد اغماض قرار دارند به  یمانهدر روابط صم هازوجکه  یتجارب مهم یجاددر ا

در  ینه فقط عامل اساس اتهیجانکه  ینستمدار ا هیجان درمان یگرد یهگرفته بود. فرض

روابط  در ییرتغ یجادجهت ا یضرور غالباًکه عنصر قدرتمند و  ییتعارضات زناشو یجادا

 .روندیمبه شمار  یزناکارساز ن
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مثبت  ییراتمقوله در خلق تغ ینکه ا یروییو ن هیجانبه تمرکز بر  یازآن زمان هرگز ن تا

برجسته نشده بود. جانسون در انتقاد  یدرمانات زوج یدر ادب یتجد یندارد، به ا یارتباط

محکوم  یهراس هیجانرا به  یدرمانراستا وجود داشت، زوج  ینکه همواره در ا یبه غفلت

، را سبک هیجانگران درمانمعدود،  یارموارد بس یاست به استثنا قدکرده است. او معت

ده شناختوارها قلمداد ش کاهش اشیاصلکه خواستگاه  اندداشتهدر نظر  یهو ثانو یچیدهپ

(. 2024 ،ینیحسادعاست ) ینمسلم بر صحت ا یگواه یردهه اخ یپژوهش هاییافتهاست. 

 برخودار یبارز یگاهاز جا هیجان ی،دلبستگ یکردهمانند رو یزمدار ن هیجان یکرددر رو

(، 2422 دا،یجفر) هیجانپردازان  یهو نظر ی. بالبشودیمدر نظر گرفته  یانطباق یاست و امر

اعمال  هاآن. اندکردهرا خاطر نشان  یمداشته و خواهان آن هست یازآن چه ن یگرانبه ما و د

 هینظر نظر یراخ یهاسال. در سازندیمرا خاطر نشان  یارتباط یهاپاسخ یژهبه و یاصل

در  یهیجان یدستور کارها یا یهیجان یهاچارچوببوده است که  ینا یپردازان تجرب

 یجاد، اشوندیم یازهایمانارضا شدن ن یاکه باعث سرخورده  هایییتموقعارتباط با 

 یتجارب و سازمان ده یو دسته بند یگذار یزتما یبه ما برا هاچارچوب ین. اگردندیم

 (2440وت؛ یوال یسدال ،ینبرگگرکنند )یمکمک  هاواکنشانتظارت و 



 15: خواستگاه رویکرد هیجان مدار اولفصل 

 

پاسخ  و کنترل تجارب و یرو تفس یرتعب ینی،ب یشپ یبه ما برا ینهمچن هاچارچوب این

 یک یابیاما با ارز شوندینم یگردان یرهذخ ات،هیجان. رسانندیم یاری هاآندادن به 

 یسازمان ده یهاپاسخمجموعه از  یک یعنیسازد )یمچارچوب را فعال  یککه  یتموقع

 یشده و برا یسازمان ده هاچارچوب ینگونها درمان ر. دشوندیم یجادشده( از نو ا

جارب ت یلهرا به وس هاآن توانیم ینبنابرا؛ شوندیممطرح  یگراناکتشاف و تحول با د

 متحول یو برا گیردیممجدد قرار  یمورد اکتشاف و بازساز ،هیجاناصالح نمود.  یدجد

. پس ردگییممورد استفاده قرار  یگرانبه د ییبه و پاسخ گوتجر یجادا هاییوهشساختن 

 ،یو صمد ی، اعتمادیان، آذریبهرامشود )یممحسوب  ییرهدف تغ یزعامل و ن هیجان

2042) 

بار زوج  یناول یبرا ینبرگجانسون و گر 2422سال  یلدر اوا یباًتقر یا 2422از سال  قبل

را به  هیجان، یکردهااز رو یاریدوران بس ینمدار را مطرح کردند، در ا هیجان یدرمان

چندان  هیجانو  دانستندیماز مشکل  یاز راه حل قلمداد کنند، بخش یآنکه بخش یجا

به  بود و یهیجان یه، به صورت تخلگرفتیممورد توجه قرار  ممورد توجه نبود و اگر ه

، کسب مهارت بر یشتر. مداخالت بشدیماز آن اجتناب  یدرماندر جلسات زوج  یطور کل

بر  2422ال اما از س؛ نسبت به روابط گذشته متمرکز بود یرتبص یجادا یارفتار و  ییرتغ
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 انهیجشد و نقش  یدتاک یارتباط ایفرد و عملکرده ی، سالمتکارکردهادر  هیجاننقش 

 ینهدر زم ییشد. کارها ترمشخصآشکارتر و  یجبه تدر یزن درمان ینددر فرا ییرتغ یجاددر ا

لف انواع مخت ینگران همچندرمانانجام گرفت.  هافرهنگ ینمشترک ب اتهیجان ییشناسا

 هانآکه اغلب  یاصل هیجانو  یهثانو یواکنش هیجانکردند. مثل  ییرا شناسا اتهیجان

 درمان ندیدر فرآ ییرتغ یجادا یبرا توانیم، اما مانندیم یبدون دستکار یا شودیماجتناب 

 (.2042وهمکاران،  یبهرامکرد )استفاده  هاآناز 

د تعارضات همسر مور یزو ن یدر رضامند اتهیجان یریو به کارگ یمتنظ یادینبن یتاهم

 را بر یعیوس یهاپژوهش آن هاانس یمدار دلبستگ هیجان یتتوجه قرار گرفته و ماه

و  درمانتحت  یهازوجنظام دار  یمشاهده یمدار در پ هیجان یکرداست. رو یختهانگ

ت، به دنبال داش هاآن یشیروابط فرسا یبازساز رد یمدار هیجانکه  یحاتیوضت یبررس

بر مشاهده و  یهمچون مدل گاتمن )مبن یگریو کارآمد د یننو یشد. الگوها یجادا

که در  یزن (یدر بزرگسال یمانهروابط صم یانبان) یدلبستگ یهنظر ( وتعامالت یرمزگردان

 یتاهم یرایپذ ی، عالوه بر ارتباط مداراندکرده یتفعال ییتعارضات زناشو یطهح

ذکر  یمدار با الگوها هیجان درمان ییو همسو یهمگون یلدل ین. به هماندبوده اتهیجان

 یرفو مع ییرتغ یندفرا یفمدار توص هیجان یدرمانزوج  یان. بانیستشده تعجب آور ن
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 ی. )بهراماندآموختهرض دچار تعا یهازوجکار با  یقکننده آن را از طر یعمداخالت تسر

 (.2042 و همکاران،

 هیجان ینیبال هاییافتهکرد، حاصل  یمدار را معرف هیجان درمانکه  یاکتابچه اولین

مدار و  هیجان یکردرو یکارآمد یاسمستقل به ق اییوهشگران بود و در آن به درمان

( 2426 ،ینبرگپرداخته شد )جانسون و گر ییدر بهبود تعامالت زناشو یرفتار یکردهایرو

 یمتماد قیبود تا موجبات دو دهه تحق یپژوهش کاف نخستین ینبه دست آمده در هم یجنتا

درون  هاییدهپدتمرکز بر  EFTمعنا که  ینرا فراهم آورد. به ا اتهیجاننقش  یدر راستا

 یهااسخپارائه  یانداختن تجارب مخصوصاچگونگ یانبه جر یوههمچون ش) یروان

ران که همس ییهانحوه)مانند  یفرد یانبر مقوالت م یددارد( را با تاک یدلبستگ یهیجان

ه . بآمیزدیم( در هم کنندیمتکرار بدل  یهاچرخهثابت و  یرا به الگوها یتعامالت جار

 تجارب یستمیس یکه چگونه الگو پردازدیممطلب  ینبه ا یکردرو ینطور خالصه ا

 دآیییو پد یکو موجب تحر باشندیمدر تعامل  یکدیگرافراد با  یهاپندارهو خود  یدرون

 (1223جانسون، گردند )یم یکدیگر
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 یتتجربه و پردازش تعامالت همان قدر اهم یندمدار درک فرآ هیجانگران درماننظر  از

 یبه سو یرونیو ب یدرون یو جزم یمنف یهاپاسخآشفته از  یهازوج یدارد که جهت ده

 ی.و پاسخگو بودن احساس یریاف پذانعط

 هاییهپا یو پاسخ گو بودن از نظر احساس هاپاسخدر  یریانعطاف پذ یراخ موارد

 یانم یکه تعامالت جار رسدیمهمسران هستند. به نظر  یانم یمنا ینگهدارنده دلبستگ

افراد از نفر مقابل و  یهیجان یتجربه یکی ؛شودیم یجادحفظ و ا یقهمسران از دو طر

 یارتکر یخود و رفتارها یدرون روان هاییتواقعبر  یکه اشخاص با تاس یروش یگرید

هر همسر با  یدرون روان هاییتواقع. کنندیمو ادراک  یهمسر، تعامالت را سازمانده

 نییدر تقابلند و به طور مستمر موجب باز آفر یگرید یتکرار شونده از سو یرفتارها

هم  ابند،ی یقمثبت توف یهیجان یهارشتهبه خلق  هازوجرو اگر  ین. از اشوندیم یکدیگر

دگرگون شده، مورد پردازش و سازمان  ی،تکرار یو هم رفتارها یدرون روان هاییتواقع

 مجدد قرا خواهند گرفت. یده

د تجربه نگر یکردهایاست از رو یبیمدار ترک هیجان درمانادعا کرد که  توانیمرو  یناز

و  یرشپذ ی،تجارب، همدل یفعاالنه یپردازش و سازمانده یبر چگونگ یدتاک یلبه دل

 رونییو ب یدرون هاییتواقعشناسانه، تعامل  یبگر، نداشتن چشم انداز آسدرمانخلوص 
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 یحتصح و یستمخود و س یانرابطه م یحلقهبه عنوان  اتهیجانبر نقش  یدتاک یکدیگر،با 

و ساخت،  یندفرآ یمبر قدرت با بافتار، مفاه یدتاک یلبه دل یستمی(س) یهیجانتجارب 

ه و خود حفظ کنند یشیزا هاییکلسبه عنوان  یرو انعطاف نا پذ یمنف یتعامل یهاچرخه

 .(1223)جانسون،  بیبال یدلبستگ یهو نظر یحلقو یتبر عل یدو تاک

دازش تجربه را ارائه داده است پر یندمشارکت همدالنه فعال با مراجع در فرا یالگو راجرز

ور که حال همانط ینکرده است. با ا یدو رفتارها تاک یممفاه یلدر تشک هیجان یرویو بر ن

مورد  یروابط انسان مثالًکه قرار دارد ) یذهن را در ساختار یداشاره کرده است، با ینسونب

هت مدار(، ج هیجان یکرد)رو یتجرب یکردرو ینالزم است به ا ینبنابرا (قرار داد. یبررس

را  اندتهپرداخبه آن  یگران ساختاردرمانخانواده  یگرو د ینوچینکه م یستماتیکس یریگ

 اضافه کرد.

روابط  یو بهبود درمان یبرا یافتهکوتاه مدت و ساختار  یکردیمدار رو هیجان درمان

ر پردازش که ب باشدیم یانهانسانگرا ی،تجرب یکردیبر اساس رو یکردرو ینآشفته است. ا

درک افراد از اتفاق در  یو بر چگونگ دهندیمرخ  حال یهالحظهکه در  یفعاالنه تجارب

دارد.  کاربرد یختهر به همروابط آشفته و  ینهدر زم یکردرو یندارند. ا یدحال رخ دادن، تاک

ممکن است در طول  یول یکدیگرند یبرا یتو امن یشفراهم کننده آسا هازوجاگر چه 
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 EFT یهاساس نظر برباشند.  یکدیگربه وجود آمدن اضطراب در  یبرا یمنبع یزندگ

و... ممکن است  یهمچون مسائل جنس یگریمدار( اگر چه عوامل د هیجان یدرمان)زوج 

 یشهعامل ر ینترعمده یاثر داشته باشند، ول هازوجروابط آشفته  یشهدر به وجود آمدن ر

ه است. مسئل ینبا ا هازوجمواجهه  یو چگونگ یمنانا یروابط روابط آشفته، دلبستگ ینا

 یا برار یرو مس کندیم یچیدهرا پ یهیجان یتعهد و پاسخده یندفرآ یمن،نا ا ستگیدلب

و تعامالت بسته مثل انتقاد کردن، سرزنش کردن، حاالت  یمنف یجذب تعامالت عاطف

موارد  نیا یبعد یقاتکه در تحق کندیمکردن فراهم  یریبه خود گرفتن و کناره گ یدفاع

ران؛ و همکا یبهرامشدند )داده  یصو تشخ شناساییکننده طالق  ینیب یشبه عنوان پ

2042.) 

 مدار هیجان درماندر  یادیبن یممفاه

که در قالب  یو بدو یرمنطقیغ یمدار نه به عنوان پاسخ هیجان درماندر  هیجان( 2

 ،جانهی ینکه. نظر به اشودیم یستهاطالعات نگر پردازشگر استدالل مدار و یستمیس

 ییمگاز سراس -از تجارب  یعیوس یفبر ط یلقب گزار یاست که برا یجهان یعنوان

 ییمدار بر تعداد محدود، اما راهگشا هیجان درمانبه کار رفته است، در  -أس یگرفته تا 

 ندلر،یو اسچ ینبرگکر انسلی،)جانسون، ه شودیم یدجهان شمول تأک ینبناد اتهیجاناز 
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مدار عبارتند از: خشم، ترس، تعجب، لذت،  هیجان درمانمدنظر در  اتهیجان(. 2444

را در  یجلوه خاص اتهیجان یناز ا یکأس. هر یغم و  یش،آزرم، نفرت، رنجش، تشو

 ی؛ مبناشوندیممنحصر به خود، در چهره انسان متظاهر  یاگونهکرده، به  یجادصورت ا

 یذارگ یرتأث یزدارند که ما را در جهت بقاء و ن یاجتماع یدارند، کارکرد ناختیعصب ش

پس از تولد و در مراحل  یبه فاصله اندک یو سرانجام آنکه همگ کندیم یاری یگرانبر د

 (.2042 ینی،؛ حس2441 یزارد،)ا گردندیم ی پدیدارتحول یننخست

ه آشفت یهادرامبه  یعامل در شکل ده ینکننده تر یینتع هیجانمدار  هیجان درمان( در 1

د پا یتعامل از مز یناست، آنکه هم یخرسند یهاما آنچه ما؛ شودیم قلمداد یساز ارتباط

ه دارد. در خود نهفت یزرا ن هایآشفتگ ینا بهبود یلبرخوردار است و پتانس یززهر شدن ن

ه ب یپاسخده یو ما را برا دهدیمدلبسته گونه را سامان  یاست که رفتارها هیجان ینا

را  انیازهایشاست که افراد ن اتهیجان ی؛ با کاربرکندیم یو جهت ده یختهبرانگ گرانید

. در مایندنیمرا افشا  دارند نیازهاکه به برآورده شدن آن  یاقیو اشت کنندیم یابراز و متجل

و سپس توسعه داده است.  یرا بازشناس هاآنو نقش  اتهیجانمدار  هیجان درمان یقتحق

 تیساختن واقع یدارپد»و بسط را تحت عنوان  یبازشناس یندفرا ینگران، ادرمان هیجان

ماج ات، آهیجانتجربه و سپس ابراز  یکردرو ین. در ااندکرده یفتوص «ینمراجع یهیجان
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 ریغ یهامدل یرکه در سا ی؛ امراندشدهشناخته  ییرکننده تغ یلتسه ینترمهمو  درمان

تنها از رهگذر توسعه و به زبان  یقتست. در حقشده ا یستهاغماض نگر یدهبه د یتجرب

ه ب توانیماست که  یهیجانگرفته شده تجارب  یدهناد قبالً یاو  یدجد یهاجنبه آوردن

 یکرد،رو ینبست؛ چرا که در ا یدمدار ام هیجان درمان یدرمان به اهداف یقدق یابیدست

داد قلم یارتباط هاییریدرگ بخش افعصاره ش ی،هیجان ینشده و نو یحتجارب تصح

ز ا یریگ بهره و درماندر روند  شانیآشکارساز ی،هیجاندر تجارب  ی. کاوشگرشوندیم

 یراب یمنا اییندهآ یربش ی،تازه و کارآمدتر به ابژه ارتباط یهاپاسخ یدجهت تول هاآن

 (.1223بود )جانسون،  خواهد همسران

 یساز یکپارچهاست پردازشگر اطالعات که به  یامقوله هیجانمدار  هیجان درمان( در 0

 خود انعکاس هاییآگاهو  یکنش یالت، تمایاگو یها طرحواره ی،روان شناخت یهاپاسخ

 ،شویمیم هیجاندچار  یاتجربهبرخورد با  در که ی. زمانپردازدیمتجارب  ینگر، از ا

که  یرناپذ زیه و گرفشرد یع،سر یابی؛ ارزشودیمپشت سر گذاشته  یخاص یو توال یندفرآ

دال ینگمغز بخصوص آم یمبیکل یهاز دقت مدار بودن، سرعت مدار است و در ناح یشب

 ترییقعم یمجدد که پردازش شناخت یابیارز ی،روان یختگی. تداوم برانگشودیمادراک 

ه معنا ب یافتد، وسعت ده یم یانو در بخش نئو کرتکس مغز به جر دارد را در خود نهفته
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 یشگاهیرو یبه نوع هیجاناست. پس  یدر خصوص پاسخده یریگ یمتصمو سپس 

قدرتمند و  بازخوردهای برما، یطمح یاثرگذار یوهاز معناست و در خصوص ش یغن

 .دهدیمبه دست  یمستدل

 یسازگارانه قلمداد شده، ما را به سازمانده عمدتاً اتهیجانمدار  هیجان درمان( در 3

. نقش بروز سازندیمقادر  یازهابقاء و ارضاء ن یت،منبا هدف ا یفرد یمجدد رفتارها

 یمانه،مدر روابط ص یستن ی پوشیدهبر کس یمانهدر روابط صم اتهیجانمناسب و کنترل 

 :هیجان

 را برمال  یاجتماع یطیمح هایسرنخمعطوف و  یازهایشانتوجه همسران را به ن

 .کندمی

 دهدمیرا آب و رنگ  معانی ساختار و ادراکات. 

 کندمی یهن و توجییدلبسته مدار را تع یرفتارها مخصوصاًنفر مقابل  هایپاسخ. 

  سازدمی رابطه را فعال یتدر مورد خود، همسر و ماه یادینبن یهاه ارو ختشنا 

  کندمیمکاتبه  هاآنمنتقل شده، با  یگرانبه د. 
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نظام عالمت دهنده در روابط است  ینآن نخست ی،اجتماع ذاتاًاست،  یعنصر هیجان( 6

 ونیرب یگرانرا از د یخاص یهاپاسخ ی،هیجان. تظاهرات کندیمف یکه تعامالت را تعر

به تعامالت دارند. تظاهرات  ازماندهیدر س یریخاطر نقش چشمگ ینو به هم کشندیم

ر د مثالً. نمایندیمیک تحر یگرانمکمل را در د یهیجان یهاپاسخما،  یهیجان یهاجلوهو 

 یاقشتهمدالنه متقابل و ا ینگران ی،ابراز ترس و نگران ی،بافتار مفروش با دلبستگ یک

کننده در ابقاء روابط عاشقانه،  یلتکم یهاپاسخ ین. اانگیزدیمرا بر  خاطرسازی آسوده

قلمداد  یدیکل یهمسران عناصر یانصلح و سازش م یبرقرار و یدلبستگ یهارشتهحفظ 

 (.2041 محمدی، ی؛ عل2442 یلیامز،ون و و)جانس اندشده

خواهد  یدر منظر روابط دلبسته مدار به شدت جلوه گر ،هیجانتمرکز بر  ی( برجستگ2

ر جا ب یهیجان یدرات شدیتأث هاپاسخکه  یکرد. در روابط دلبسته گونه آشفته، جائ

را  تازه اتهیجان یداریکننده موجبات پد یحتجربه تصح یک ی، واسطه مندگذارندیم

 .کندیمتفاوت  یجادا هتفاوت است ک ینفراهم خواهد آورد. ا

 هیاول اتهیجان. اندکرده یمتقس یابراز یهاپاسخو  یهثانو یه،را به انواع اول هیجان( 0

 اتهیجان؛ ندمانیم یناشناخته باق معموالًکه  اندیطشرابه  ینجاو اکتونیا یممستق یهاپاسخ

ه به واسط یب یهاپاسخ یننشان دادن به ا واکنش جهت دست و پنجه نرم کردن و یهثانو


