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خالصه
مقدمه :تحمل پریشانی پایین یکی از مشکالتی است که ناباروری ،بر زوجین تحمیل میکند .زوجدرمانی هیجانمدار از جمله
مداخالتی است که در سالهای اخیر در درمان مشکالت روانشناختی زوجین نابارور مورد استفاده قرار گرفته است ،به همین
منظور پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی زوجدرمانی هیجانمدار بر تحمل پریشانی زوجین نابارور شهر اصفهان انجام شد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی میباشد که با استفاده از طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل انجام
گرفت .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجهای نابارور مراجعهکننده به مراکز ناباروری شهر اصفهان در سال  4931بود
که با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل ( 02نفر برای هر گروه) جایگزین
شدند .هر دو گروه پرسشنامه تحمل پریشانی سیمونز و گاهر ( )0222را به عنوان پیشآزمون تکمیل کردند .پس از هشت
جلسه زوجدرمانی هیجانمدار طی چهار هفته ،مجدداً پسآزمون اجرا شد .دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی شامل
میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل تحلیل کوواریانس تک متغیره  02مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که می انگین گ روه آزم ایش نس بت ب ه گ روه کنت رل از مرحل ه
پیشآزمون ( )03/93به پسآزمون ( )99/49افزایش یافته است ،بدین ترتیب این مداخله باعث ارتقای تحمل پریشانی زوجهای
نابارور شده است (.)p= 2/224
نتیجهگیری :با توجه به اینکه اجرای زوجدرمانی هیجانمدار ،تحمل پریشانی زوجها را افزایش داده است ،این مداخله به منظور
بهبود تحمل پریشانی زوجهای نابارور توصیه میشود.
واژههای کلیدی :ناباروری ،تحمل پریشانی ،زوجدرمانی هیجانمدار

 کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان ،اصفهان ،ایران( .نویسنده مسئول)پست الکترونیکی ، faghihsaba@yahoo.com :تلفن33911163313 :
 -استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

صبا فقیه و همکار

اثربخشی زوجدرمانی بر تحمل پریشانی زوجین نابارور

پایه مفاهیم واضح از درماندگی های زناشویی ،شناخت عواطف،

مقدمه
ناباروری بهعنوان یکی از تلخترین تجربیات زن دگی زوجه ا

عشق بزرگسالی و پاسخ های هیجانی بنا نهاده ش ده اس ت .ب ر

در دنبال کردن سیر طبیعی فرایند تولیدمثل [ ،]4ب ه معن ای

طبق این دیدگاه ،آشفتگی های زناش ویی ،توس ح حال ته ای

ناتوانی در حاملگی پس از یک سال مقاربت ،ب دون اس تفاده از

فراگیر از عاطفه منفی و آسیبهای دلبستگی ،ع دم توج ه ب ه

هرگونه روش پیشگیری از بارداری است [ .]0ناباروری ،ممک ن

نیازها و خواسته های درونی ،الگوهای تع املی منف ی و تجرب ه

است با کم باروری یا نازایی همراه باشد .زوجهایی که در س ال

هیجانی نامناسب ایجاد میشوند ادامه پیدا م یکنن د [ .]44از

سوم یا سالهای بعدی ب ارور م یش وند ،ک م ب ارور محس وب

این رو طی زوجدرمانی هیجانمدار ،برای بهبود روابح همسران

می شوند ،بدین معنا که تا حدودی ب اروری آن ان آس یبدی ده

نابارور و رهایی آنها از مشکالت ناشی از تحمل پریشانی ،بای د

است .تنها تعداد کمی از زوجهایی که احتم ال ب ارداری آنه ا

چرخ ه تع املی معی وب ،ص دمات دلبس تگی و هیجان ات

پایین است ،نازا تلقی میگردند [ .]9بر اساس مطالعات ،ح دود

مشکل آفرین را شناسایی کرد و اقدامات درمانی مناسبی جهت

 22تا  02میلیون نفر در دنیا از نوعی ناب اروری رن ج م یبرن د

تصحیح این موارد صورت داد.

[ ]1و در سرتاس ر جه ان از ه ر  6زوج ،ی ک زوج در س نین

بررسی مطالعات اخیر نتایج رضایتبخش و دتیل منطق ی

باروری دچار این مشکل میباشد ،ک ه ای ن مس له منج ر ب ه

برای استفاده از زوجدرمانی هیجانمدار را در کار ب ا مش کالت

شکلگیری مشکالت روان شناختی متع ددی در می ان زوجه ا

روانشناختی زوجین نابارور فراهم کرده اس ت .ب رای مث ال،

میگردد [.]2

 Soltaniو همکاران نشان دادند ک ه زوجدرم انی متمرک ز ب ر

از جمله مشکالت روان شناختی که ناب اروری ب ر زوج ین

هیجان به طور معنیداری میزان سازگاری زناشویی ،تواف ق دو

تحمیل میکند ،کاهش تحمل پریشانی است .تحمل پریش انی،

نفره ،ابراز محبت ،رضایت زناشویی و همبستگی دو نفره گ روه

از سازههای معمول برای پژوهش در زمینه ب ینظم ی ع اطفی

آزمایش نسبت به گ روه کنت رل را اف زایش داده اس ت [.]40

است [ ]6که در شروع و ابقاء آس یب ه ای روان ی و همین ین

 Najafiو همکاران ،طی مطالعه ای نش ان دادن د ک ه آم وزش

پیشگیری و درم ان آنه ا نق ش ب ه س زایی دارد [ .]3تحم ل

زوجدرمانی هیجان مدار تأثیر معنیداری بر اف زایش س ازگاری

پریشانی اشاره به ظرفی ت تجرب ه و مقاوم ت در براب ر ح اتت

زناشویی رضایت ،همبس تگی ،تواف ق و اب راز محب ت ،کیفی ت

هیج انی منف ی در موقعی ته ای روانش ناختی دارد [.]0-3

زندگی و سالمت روانشناختی زوجین دارد [ Hasani .]49و

پریشانی ممکن است ماحصل فراین دهای فیزیک ی و ش ناختی

همکاران ،به مقایسه اثربخشی زوجدرمانی رفتاری -ش ناختی و

همیون ناباروری در زوج ین ش کل باش د .زوج ین ب ه دلی ل

هیجانمحور بر افس ردگی زوج م رد ناب ارور پرداختن د .نت ایج

کاهش تحمل پریشانی ،هیجان را غیرقابل تحم ل م یدانن د و

نشان داد که زوجدرمانی رفتاری -شناختی بر کاهش افسردگی

نمیتوانند پریشانی خود در زمینه ناب اروری را تع دیل نماین د.

زوج مرد نابارور مؤثر است ،اما تأثیر زوج درمانی هیجانمحور بر

این افراد وجود هیجان را نمیپذیرن د و از وج ود آن احس اس

تغییر میزان افسردگی معن ادار نب وده اس ت [ .]41در یک ی از

شرم و آشفتگی میکنند ،زیرا توانایی مقابله خود با هیجانات را

مطالعات نیز مشخص شد آموزش زوجدرم انی هیج ان مح ور،

دستکم میگیرند و تالش فراوانی جهت جل وگیری از مس الل

کیفیت زن دگی زوج ین ناب ارور را اف زایش م یده د و س طح

منفی و تسکین فوری آن انجام میدهند [.]42

اضطراب و افسردگی آنها را کاهش میدهد [.]42

از جمله روشهای درمانی مؤثری که م یتوان د در ارتق ای

هرچند مطالعاتی به بررسی کارآیی زوجدرمانی هیجانمدار

تحمل پریشانی زوجین نابارور مورد اس تفاده ق رار گی رد و در

بر روی مشکالت بالینی و غیر بالینی پرداختهاند [ ،]40-42ب ا

سالهای اخیر کمتر موردتوجه پژوهشگران قرار گرفت ه اس ت،

این حال در خصوص تأثیر این رویکرد درمانی ب ر روی متغی ر

زوجدرم انی هیج انم دار اس ت .زوجدرم انی هیج انم دار،

تحمل پریشانی در کشور ما مطالع های ص ورت نگرفت ه اس ت.

رویکردی ساختاریافته و کوتاهمدت در زوجدرمانی است که ب ر

بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف تعی ین اثربخش ی زوجدرم انی
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هیجانمدار بر تحمل پریش انی زوج ین ناب ارور ش هر اص فهان

تالش ها برای تسکین پریشانی است .سؤاتت این پرسشنامه بر

انجام شد.

اساس مقیاس پنج درج های لیک رت نم رهگ ذاری م یش وند.
نمرات بات در این مقیاس نشانگر تحمل پریشانی بات میباش د.
 Gratzو  Roemerضرایب آلفا برای خرده مقیاسهای تحمل،

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجرب ی ب ود ک ه ب ا اس تفاده از

ج ذب ،ارزی ابی و تنظ یم را ب ه ترتی ب  2/30 ،2/00 ،2/30و

طرح پیش آزمون  -پس آزمون ب ا گ روه کنت رل انج ام گرف ت.

 2/32و برای پرسشنامه  2/00گزارش کردند [ .]43همین ین

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوج های نابارور مراجعه-

این پرسشنامه دارای روایی مالکی و همگ رای اولی ه مطل وبی

کننده به مراکز ناباروری شهر اصفهان در س ال  4931ب ود .ب ا

است ،چنانیه این پرسشنامه برای اولین ب ار در ای ران توس ح

توجه به اینکه در طرحهای تجربی و نیمه تجربی برای افزایش

 Alaviو همکاران ،ترجمه و اجرا شد و پایایی همسانی درون ی

اعتبار درونی ،در هر یک از گروهها حداقل باید  42نفر ش رکت

برای کل پرسشنامه  2/34و پایایی خرده مقیاسه ای تحم ل،

داشته باشند [ ،]46تعداد نمون ه پ ژوهش حاض ر  12نف ر (ب ا

جذب ،ارزیابی و تنظیم به ترتی ب  2/26 ،2/10 ،2/21و 2/20

احتساب ریزش) در نظر گرفته شد ،که به شیوه فراخوانی و ب ا

به دست آمد [.]40

استفاده از نمونهگیری در دسترس انتخاب ش دند .س سس ای ن

در پژوهش حاضر به منظور تعیین روایی پرسشنامه تحمل

افراد به طور تصادفی ساده (زوج و فرد) در دو گروه آزم ایش و

پریشانی از روای ی محت وایی اس تفاده ش د .ب دین ترتی ب ک ه

کنترل (هر گروه  02نفر که از نظر ویژگیهای جمعیتشناسی

پرسشنامه تحمل پریشانی ب ا نظ ر  9نف ر از دان شآموختگ ان

نظیر مدت اطالع از ناباروری ،جنسیت ،میزان تحصیالت و سن

دکتری روانشناس ی دانش گاه آزاد اس المی خوراس گان م ورد

به دلیل کنترل متغیرهای مخدوشگ ر همس ان ش ده بودن د)

مطالعه و تأیید قرار گرفت .پایایی همس انی درون ی ب رای ک ل

جایگزین شدند.

پرسشنامه  2/31به دست آمد.

معیارهای ورود به مطالعه شامل نخستین مراجعه به مراکز

ه ر دو گ روه پرسش نامه تحم ل پریش انی را ب ه عن وان

ناب اروری ک ه ب ه تش خیص ناب اوری توس ح پزش ک مع الج

پ یشآزم ون و پ سآزم ون تکمی ل کردن د .پ س از انتخ اب

میانجامد (صرفنظر از هرگونه مح دودیت س نی و جنس ی) و

گروههای نهایی پژوهش ،از شرکتکنندگان دو گ روه خواس ته

یا دارا بودن س ابقه ناب اوری در ح دود  4/2 -0س ال ،داش تن

شد که در یک جلسه توجیهی شرکت کنند .در این جلس ه ب ا

حداقل تحص یالت دی سلم ،حض ور ه ر دو همس ر در جلس ات

تشریح اهداف پژوهش س عی ش د ک ه انگی زه و موافق ت تزم

زوج درمانی هیجانمدار ،موافقت افراد برای شرکت در پ ژوهش

مراجعان برای شرکت در پژوهش جلب شود .به منظور رعای ت

و امضای رضایتنامه کتبی بود و معیاره ای خ روج از مطالع ه

اصول اخالقی ،فرم موافقت برای همک اری در پ ژوهش توس ح

شامل دریافت زوجدرمانی هیجانمدار قبل از ورود به پژوهش،

مراجعان تکمیل شد و پژوهشگران به مراجعان این اطمینان را

دارا بودن اختالل جدی پزشکی هم زمان که در جریان پژوهش

دادند که کلیه مطالب اراله ش ده در جلس ات درم انی و نت ایج

اختالل ایجاد کند ،عدم همکاری و ع دم حض ور در دو جلس ه

پرسشنامه محرمانه خواهد بود.
برنامه آموزش زوج درمانی هیجانمدار در این پ ژوهش ب ر

پیاپی و عدم پاسخ به سؤاتت پرسشنامه بود.
اب زار م ورد اس تفاده در ای ن پ ژوهش پرسش نامه تحم ل

اساس راهنمای  Johnsonطراح ی ش د [ ]44ک ه ب ه وس یله

پریش انی ب ود .پرسش نامه تحم ل پریش انی ی ک ش اخص

پژوهشگران طی هشت جلسه (هفته ای دو جلسه  32دقیقه ای

خودس نجی اس ت ،ک ه توس ح  Simonsو  Gaherدر س ال

به مدت چهار هفته) در مرک ز مش اوره و خ دمات روانشناس ی

 0222ساخته شده است [ .]0این پرسشنامه دارای  42س ؤال

آوای مهر و در گروه آزمایش اج را ش د .ام ا در گ روه کنت رل،

و چهار خرده مقیاس شامل تحم ل پریش انی هیج انی ،ج ذب

آموزشی انجام نگرفت .محت وای جلس ات آم وزش زوجدرم انی

شدن بهوسیله هیجانات منفی ،برآورد ذهنی پریشانی و تنظ یم

هیجانمدار در جدول  4اراله شده است.
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اثربخشی زوجدرمانی بر تحمل پریشانی زوجین نابارور
جدول  -1پروتکل آموزش زوجدرمانی هیجان مدار Johnson
اهداف و روش

جلسه
اول

اجرای پیشآزمون ،معرفی و آشنایی با اعضای گروه ،برقراری ارتباط و ارائه منطق درمان.

دوم

ارزیابی و تشخیص موضوع کشمکشهای ارتباطی بین زوجها از نقطهنظر دلبستگی.

سوم

ارزیابی عمیقتر چرخههای تعامالت زناشویی و ارزیابی فردی و شناسایی هیجانات زیربنایی.

چهارم

دستیابی به هیجانات ناشناخته که زیر ساختار الگوهای تعاملی هستند و شکلدهی مجدد به مشکل از طریق توجه به
چرخه منفی.

پنجم

افزایش شناخت در مورد هیجانات و جنبههایی از خود و تسهیل ابراز نیازها و خواستهها و خلق درگیری هیجانی.

ششم

بازسازی موقعیتهای تعاملی.

هفتم
هشتم

تثبیت و تقویت مواضع جدید و چرخههای نوین در روابط.
ادامه تحکیم و یکپارچگی و اختتام جلسات به همراه تحلیل و جمعبندی کلی و در نتیجه اجرای پسآزمون.

دادههای جمعآوری شده ب ا اس تفاده از روشه ای آم اری

بودند 40( %62 ،نفر) از افراد هر گ روه (آزم ایش و کنت رل) را

توصیفی شامل شاخصهای مرکزی (میانگین) و ش اخصه ای

زنان نابارور و  0( %12نفر) را مردان نابارور تشکیل م یدادن د،

پراکندگی (انحراف معیار) و روشهای آم ار اس تنباطی ش امل

 02( %22نف ر) از اف راد ه ر ی ک از گ روهه ا دارای م در

آزمون تحلی ل کوواری انس ت ک متغی ره ،در ن رماف زار SPSS

تحصیلی دیسلم تا کارشناس ی و  02( %22نف ر) دارای م در

نسخه  02تجزیه و تحلیل شد .پیشف ر ه ای توزی ع نرم ال

تحصیلی کارشناسی تا کارشناسی ارشد و دکتری بودن د .اف راد

نمرات و همسانی واریانسهای متغیر وابسته (تحمل پریش انی)

در هر یک از گروهها در دامنه سنی بین  91ت ا  93س ال ق رار

که از پیشفر های آماری استفاده از آزمون پارامتریک است،

داش تند و می انگین  ±انح راف معی ار س نی آنه ا در گ روه

ب ه وس یله آزم ونه ای کولم وگروف -اس میرنوف ب ا مق ادیر

آزم ایش  96/33 ± 2/63و در گ روه کنت رل 93/14 ± 2/20

( )p=2/001و آزمون لوین ب ا مق ادیر ()F=2/412 ،p=2/344

ب ود .در ج دول  0می انگین و انح راف معی ار متغی ر تحم ل

مورد تأیید قرار گرفت.

پریش انی و مؤلف هه ای آن (تحم ل ،ج ذب ،ب رآورد ذهن ی و
تنظیم) در دو گروه آزمایش و کنترل در مراح ل ارزی ابی درج
شده است.

یافتهها
در این پژوهش  02زوج نابارور شرکت داشتند ،ک ه تقریب اً
در حدود  4/2الی  0سال بود از مشکل ناب اروری خ ود مطل ع

جدول  -2میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون تحمل پریشانی در گروههای آزمایش و کنترل

متغیر

تحمل
جذب
برآورد ذهنی
تنظیم
تحمل پریشانی

گروه

پیشآزمون

پسآزمون

(انحراف معیار  ±میانگین)

(انحراف معیار  ±میانگین)

آزمایش

2/11 ± 9/ 6

1/26 ± 9/12

کنترل

1/61 ± 9/

2/11 ± 9/19

آزمایش

2/29 ± /13

1/19 ± 9/91

کنترل

2/16 ± 9/31

2/91 ± /36

آزمایش

1/16 ± 9/22

3/13 ± 6/11

کنترل

1/12 ± 6/6

2/12 ± 9/12

آزمایش

1/69 ± 2/

3/32 ± 2/63

کنترل

1/31±2/63

1/62±6/ 6

آزمایش

3/91±1/23

99/19±1/13

کنترل

3/31±1/39

1/26±2/13

نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره برای مقایسه تحمل

است .همانگونه که مشاهده میشود ،بین آزمودنیهای گروه

پریشانی در گروههای مورد مطالعه در جدول  9اراله شده

آزمایش و کنترل تفاوت معنیداری در متغیر تحمل پریشانی
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در

مرحله

پسآزمون

مشاهده

میشود
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نسبت به گروه کنترل ،تحمل پریشانی زوجین افزایش یافته

(،p=2/224

 =2/00 ،F)4،00(=403/210مجذور اتای تفکیکی)؛ چنانیه

است.

پس از آموزش زوجدرمانی هیجان مدار در گروه آزمایش
جدول  -3نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره
منبع تغییرات

مجموع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

پیشآزمون

11121/933

1

11121/933

1133/111

3/331

گروه

212 /399

1

212 /399

1 1/261

3/331

خطا

1 16/111

1

کل

36 39/333

93

ضریب ایتا

3/1

توان آماری

1

62/111

مخصوصاً چگونگی اراله پاسخ های هیجانی دلبستگی م دار) ب ا

بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که زوجدرمانی هیج انم دار

معقوتت بینف ردی همی ون نح وه ای ک ه همس ران ناب ارور،

بر ارتقای تحمل پریشانی زوجین نابارور مؤثر است .با توجه ب ه

تعامالت جاری را به الگوهایی ثابت و چرخه هایی تکراری ب دل

اینکه در این مورد مطالعهای صورت نگرفته است ،این یافته در

می کنند ،منجر به بهبود تحم ل پریش انی و اف زایش ظرفی ت

راستای مطالعاتی قرار میگیرد ک ه بی انگر فوای د زوج درم انی

تجربه و مقاومت در برابر ناراحتیهای هیجانی منف ی از جمل ه

هیجانمحور بر بهبود مشکالت روان ش ناختی زوج ین ناب ارور

مس له ناباروری میشود .فرایند تغییر در زوجدرم انی هیج ان-

میباشد .به عنوان مثال ،این یافته با نتایج مطالعات  Soltaniو

مدار نیز زمانی رخ میدهد که آن دسته از پاسخه ای هیج انی

همکاران ،مبنی بر ت أثیر زوجدرم انی متمرک ز ب ر هیج ان ب ر

که زیربنای موقعیتهای تعاملی است ،توس ح زوج ین ناب ارور

اف زایش س ازگاری زناش ویی زوج ین ناب ارور []40؛  Najafiو

تجربه و مجدداً پردازش شود ،این امر نیز به نوبه خود منجر به

همکاران ،مبنی بر اثربخشی زوجدرمانی هیجانمدار بر اف زایش

افزایش تحمل پریشانی در آنها میگردد ،چرا که فرایند تغییر

سازگاری زناشویی و ارتق اء س المت جس می و روان ش ناختی

در زوجدرمانی هیجان مدار زمانی رخ میدهد ک ه آن دس ته از

زوجین نابارور [ ]49و  Van ampillو همکاران (ب ه نق ل از

پاسخ های هیجانی ک ه زیربن ای موقعی ته ای تع املی اس ت

Aartsو همکاران) ،مبنی بر تأثیر زوجدرمانی هیجانمح ور ب ر

توسح همسران تجربه و مجدداً پردازش شود .پ ردازش مج دد

بهبود کیفیت زن دگی و ک اهش اض طراب زن ان ناب ارور []42

الگوهای تعاملی هیجانی ،زوجها را قادر م یس ازد ک ه تج ارب

همراستا میباشد.

جدیدی از خود و همسر خود فراهم سازند و به شیوهای ک امالً
متفاوت عمل کنند [.]43

توجه به فرایند تأثیر زوج درمانی هیجان مح ور ب ه خ وبی
آشکار میسازد که الگوهای مداخله زوجدرم انی هیج انمح ور

یافته ه ای پ ژوهش حاض ر ب ا نت ایج مطالع ه  Hasaniو

عالوه بر ارزیابی مش کل ،ب ه ه دفه ا و انتظ ارات زوج ین و

همک اران ،ک ه ط ی مقایس ه اثربخش ی زوجدرم انی رفت اری-

کشف ناایمنیهای دلبستگی آنها ،عمقبخشی رواب ح آنه ا،

شناختی و هیجانمحور بر افس ردگی زوج م رد ناب ارور ،نش ان

بهبود وضعیت تعاملی ،بازسازی تعامالت ،کشف راههای جدید

دادند که زوجدرمانی رفتاری -ش ناختی ب ر ک اهش افس ردگی

و گسترش صمیمیت م یپ ردازد .محت وای ای ن الگوه ا در

زوج مرد نابارور مؤثر است ،ام ا زوجدرم انی هیج ان مح ور ب ر

حقیقت به شکل بارزی به مشکالت زوجین نابارور بازمیگ ردد

تغییر میزان افسردگی تأثیری ندارد ،مخالف میباشد [.]41
در تبیین این تضاد باید به این نکته اشاره کرد که ع واملی

و این امر خود میتواند یکی از علل تأثیر این رویک رد درم انی

همیون شخصیت مراجعان میتواند بر نوع درمان تأثیر داش ته

بر بهبود تحمل پریشانی زوجین نابارور باشد [.]40
زوج درمانی هیجان محور ب ا دره م آمیخ تن پدی دهه ایی

باشد .برای مثال ،زوجینی که به ش دت تح ت فش ار هس تند،

درون روان ی (همی ون ش یوه ب ه جری ان ان داختن تج ارب،

سن کمتری دارند و یا افسردگی باتتری دارند ،به روند درمانی
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کمت ر پاس خ م یدهن د .ع الوه ب ر ای ن ،زوج ین درمان ده ب ا

نتایج به طور دقیق مشخص گردد.

مهارتهای ضعیف مقابلهای ،انعطافپ ذیری پ الین و س طوح
افسردگی بات ،ضعیفت رین نت ایج را در تأثیرپ ذیری از درم ان

نتیجهگیری :پژوهش حاض ر نش ان داد ک ه زوجدرم انی

ظاهر میسازند [ .]02بدیهی اس ت ک ه در مطالع ه  Hasaniو

هیجانمدار بر ارتقای تحمل پریش انی زوج ه ای ناب ارور م ؤثر

همکاران ،زوجین ناب ارور س طوح ب اتیی از افس ردگی مش ابه

است بنابراین ،میتوان با اج رای زوجدرم انی هیج انم دار ب ه

افسردگی در بیماریهای مزمن پزشکی را متحم ل م یش دند

بهبود و ارتقای تحمل پریشانی زوجهای نابارور کمک کرد.

[ ]41و این امر میتواند ب ه ن وعی ب ر نت ایج درم ان ب اخخص
رویکرد جدید زوجدرمانی هیجانمحور که هنوز فرصت کس ب
نتایج مؤثر بر روی کلیه زوج ین (ب رای مث ال زوج ناب ارور) را
نیافته ،تأثیر بگذارد و عدم ت أثیر زوجدرم انی هیج انمح ور را
توجیه نماید.
ای ن پ ژوهش نی ز مانن د ه ر پ ژوهش دیگ ری ب ا
محدودیتهایی روبرو بود .اجرای بالفاصله پ سآزم ون و ع دم
اجرای پیگیری به دلی ل مح دودیت زم انی پ ژوهش از جمل ه
اشکاتت این پژوهش بود .بن ابراین ،جه ت ب ات ب ردن اعتب ار
بیرونی یافتهها به محققان عالقهمن د ب ه ای ن ح وزه پیش نهاد

تعارض منافع
در ای ن پ ژوهش ه یچگون ه تع ار

من افعی توس ح

نویسندگان گزارش نشده است.

سهم نویسندگان
امور مربوط به گردآوری دادهها ،نگارش و تجزیه و تحلی ل
دادهها به عهده ص با فقی ه ب ود و حمی د ک اظمی در اج رای
پژوهش نظارت داشت.

می گردد ،که آموزش زوج درمانی هیجانم دار را در جلس ات و
دفعات متعدد مورد بررسی قرار دهند و مطالعات پیگیری را در

تشکر و قدردانی

دورههای طوتنی (حداقل  6ماه) دنب ال نماین د .ب ا توج ه ب ه

مقاله حاضر از پایاننامه کارشناسی ارشد مص وب دانش گاه

جامعه آماری مورد پژوهش (زوجه ای ناب ارور ش هر اص فهان)،

آزاد اسالمی اصفهان واح د خوراس گان در رش ته روانشناس ی

تعمیم نتایج به سایر افراد ممکن است با اشکال مواج ه باش د.

بالینی استخراج شده که با هزینه شخصی اجرا گردی ده اس ت.

پیشنهاد می شود پژوهشی با موضوع مشابه این پ ژوهش ت أثیر

نویسندگان بر خود تزم میبینند از کلیه افراد شرکتکننده در

مداخالت به کار گرفته شده در ای ن تحقی ق را ب ر روی س ایر

پژوهش تقدیر و تشکر به عمل آورند.

زوجین نابارور با سطوح مختلف تحصیلی ،به منظور مقایسه ب ا
یافته های پژوهش حاضر ارزیابی کنند تا قابلیت تعم یمپ ذیری
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Introduction: Infertility imposes various problems on infertile couples including low distress
tolerance. Recently, emotional focused therapy is one of the interventions that has been used to treat
psychological problems of these couples. Therefore, this study aimed to determine the effectiveness
of emotionally focused therapy on distress tolerance in infertile couples in Isfahan city.
Materials and Methods: The present study was a quasi-experimental design with pre- and post-test
measures and two groups (experimental and control). Using available sampling method, 20 infertile
couples are selected among all infertile couples referred to the infertility centers in Isfahan city in
2015. They were then randomly divided into two groups of 10 couple. Both groups completed
Simons and Gaher distress tolerance questionnaire (2005) as a pre-test. The experimental group
received 8 sessions emotionally focused therapy for four weeks prior to performing post-test. Data
analyzing tools were descriptive statistics including mean and standard deviation and inferential
statistics including multivariate analysis of covariance.
Results: The results of the study showed that in the experimental group, the mean of pre-test was increased
significantly from 29.37 to 33.13 in post-test (p= 0.001) compared to the control group.
Conclusion: According to the result of the present study, emotionally focused therapy may improve
distress tolerance and can be recommended to infertile couples.
Key words: Infertility, Distress tolerance, Emotionally focused therapy
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