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اثربخشی زوجدرمانی هیجانمدار بر کاهش دلزدگی زناشویی زوجین و تصویر بدنی زنان
مهوش رقیبی ،*1ملیکا صنعت نما
تاریخ دریافت1931/4/ 2 :

تاریخ پذیرش1931/9/93 :

مقدمه :در سال های اخیر ،توجه به کیان خانواده و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه قرار گرفته است .از این رو ،پژووه
مواد و روشها :روش پووه نیمه تجربی با طرح پی آزمون_پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعژه آمژاری پژووه

اارژر بژا
را ک یژه

زوجین مراجعهکننده به مرکژ خژدمام مشژاورهای همژدنن هژ ر زاهژدان در سژال  6931تشژییل دادنژد 02 .زوج بژه هژیوه
نمونهگیری در دسترس انتخاب و به صورم تصادفی در گروه آزمای

و کنترل جایگ ین هدند .اب ار اندازهگیری ،پرسشنامههژای

دلزدگی زناهویی  )6331( Pinsو روابط چندبعدی بدن _خود  )6331( Cashبود .گژروه آزمژای

در  61ج سژه زوجدرمژانی

هیجانمدار هرکت کردند و گروه کنترل هیچ مداخ های دریافت نیرد .پس از اجرای مداخ ه ،دادهها جمژ آوری و بژا اسژتداده از
روش تح یل کوواریانس چند متغیری تج یه و تح یل هدند.
یافتهها :نتایج تح یل کوواریانس چنژدمتغیره نشژان داد کژه زوجدرمژانی هیجژانمژدار بژر کژاه

میژ ان دلزدگژی جسژمی

( ،)F=61/20دلزدگی روانی ( ،)F=66/26دلزدگی عاطدی زوجین ( )F=16/17و همچنین بژر ارزهژیابی قیافژه (،)F=93/23
ج تگیری قیافه ( )F=631/16و ررایت بدنی زنان ( )F=7/21مؤثر بوده است ( .)p>2/21امژا نتژایج اژاکی از ایژن بژود کژه
زوجدرمانی هیجانمدار بر ارزهیابی تناسب اندام ( ،)F=2/01ج تگیری تناسب اندام ( )F=6/20و وزن بدنی زنژان ()F=2/27
مؤثر نبوده است.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج پووه
کارآمد در کاه

اارر و پیشینه پووهشی ،میتوان مداخ ه زوجدرمانی هیجانمدار را به عنوان مداخ ژهای

دلزدگی زناهویی زوجین و ب بود تصویر بدنی زنان پیشن اد نمود.

واژههای کلیدی :زوجدرمانی هیجانمدار ،دلزدگی زناهویی زوجین ،تصویر بدنی زنان

 -1دانشیار ،گروه علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،سیستان و بلوچستان ،ایران( .نویسنده مسئول)
پست الکترونیکی ،mahvash_raghibi@yahoo.com :تلفن33191413391 :

 -کارشناسی ارشد ،گروه علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،سیستان و بلوچستان ،ایران.

مهوش رقیبی و همکاران

اثربخشی زوجدرمانی هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی

صمیمیت در روابط جنسی را نشژان مژیدهنژد [ ]2و نگرانژی

مقدمه
ییی از روابط اساسی بین مردان و زنان ازدواج است .افراد

درباره ظاهر بژدن خژود را در تعامژل بژا هژریک جنسژیهژان

بژژه دنیژژل متعژژددی ماننژژد خوهژژحال بژژودن ،داهژژتن فرزنژژد،

گ ارش دادهاند [ .]3تحقیقام نشان داده است که نگرانی بدنی

برقراری روابط صمیمانه ،ررایت جنسژی و ررژایت از جامعژه

یا تصویر بدنی مندژی بژه ررژایت و عم یژرد جنسژی زوجژین

صژمیمیت عژاطدی،

آسیب میرساند [ .]62ناررایتی از رابله جنسی ،میتوانژد بژه

اجتماعی و جسمی بین زوجین ایجاد میکند .امایت عژاطدی

مشژیالم عمیژژق در روابژط زوجژژین و ایجژاد تندژژر از همسژژر،

صمیمانهای که توسط ییی از زوجین ابراز مژیهژود ااسژاس

ااساس تحقیر و عدم اعتماد به ندژس و نشژایر آن هژود .ایژن

دوست داهتن ،ااترام و ارزهمندی را به عنژوان یژک فژرد در

مسئ ه توسط تن ها و اختالفام ،تقویت هده یا در قالب آنها

دیگری به وجود میآورد [ .]6در این میان عوام ی که در طول

تج ی مییابد و به تژدریج هژیاب بژین همسژران را عمیژقتژر

دهد یژا از

میسازد ] [66و در روابط زوجژین بژا گ ژه و هژیایت کژردن،

بین ببرد مشیالم سالمت ذهنژی ،روابژط سژرد و بژیتی ژ و

مت م ساختن ییدیگر ،سرزن

نمودن و عیبجژویی کژردن از

ن ایتژژاً ع ژژت اتمژژام رابلژژه دلزدگژژی زناهژژویی ( Marital

ییدیگر نمایژان مژیهژود و ایژن ایلژه از روابژط ،بژه هژدم

 )Burnoutاست [.]0

ت دیدکننده دلبستگی اسژت چژرا کژه بژرای زوجژین ،ارتبژاط

ازدواج میکنند .یک ازدواج ررایتبخژ

زمان موفق هده عشق و عالقه بین زوجها را کاه

دلزدگی از عشق یک روند تدریجی است و بژه نژدرم بژه

جنسی چی ی فراتر از تماس جنسی است و این امژر ،مژدخ ی

طور ناگ انی بروز میکند .در واق صمیمیت و عشق به تژدریج

برای دستیابی به هماهنگی و فعالیت مشترك و ایجاد عواطژ

رنگ میبازد و به همراه آن خستگی عمومی عارض میهود که

مثبت و رابله دلبستگی محسوب میهود ].[60

در هدیدترین نوع آن دلزدگی با فروپاهی رابلژه برابژر اسژت

امروزه روییردهای گوناگون زوجدرمانی و خانواده درمژانی

[ .]9ملالعام انجام هژده توسژط کارهناسژان خژانواده نشژان

تعاررام و آهدتگی ارتباطی میژان زوجهژا بژه

با هدب کاه

یافتژه

وجود آمده است .هژدب زوجدرمژانی کمژک بژه زوجهژا بژرای

است .ادود  %12از زوجین در طژول زنژدگی زناهژویی خژود

سازگاری مناسبتر با مشژیالم جژاری و یژادگیری روشهژای

دلزدگی را تجربه میکنند [.]7

مؤثر ارتباط است ] .[69ییی از روییردهای زوجدرمانی در ال

میدهند که امروزه هژیوع دلزدگژی زناهژویی افژ ای

در این میان ییی از عوامل زمینژهسژاز سژرخوردگی بژرای

مشژژیالم زناهژژویی همسژژران ،روییژژرد هیجژژانمژژدار اسژژت.

زوجین ،به خصوص برای زنان ناررایتی آنژان از تصژویر بژدنی

زوجدرمانی هیجانمژدار ( Emotionally Focused Couple

( )image Bodyخود در زندگی مشترك است .داهتن تصویر

 )Therapyبژژر اصژژالح پیونژژدهای عژژاطدی و خ ژژق پیونژژدهای

بدنی نامناسب و فقدان ررایت از ظاهر جسمانی بژه ورژعیتی

دلبستگی ایمن بین زوجها تأکید میکند .در زندگی زناهژویی،

اهاره میکند که در آن ظاهر کنونی فژرد بژا ورژعیت ایژدهآل

زمانی که دلبستگی ییی از زوجین صدمه میبیند ،درمانژدگی

مژژورد نشژژرش فاصژژ ه دارد ] .[1در جامعژژه کنژژونی اهمیژژت

یا آهدتگی در روابلشان ایجاد میهود .این صدمام ،رابلژه را

تأثیرگذاری ظاهر جسمانی بژر روابژط بژین فژردی انیارناپژذیر

به عنوان یک رابله ناامن برای فرد ملژرح مژیکنژد ] .[67در

است بژه طژوری کژه ناررژایتی از آن مژیتوانژد فژرد را دچژار

جریان درمان ،اادثه و رویدادی که توسط همسر آسژیبدیژده

اختالنم متعددی کند ] .[1با توجه به ااساسژام بدبینانژه و

ایجاد و به دنبال آن صدمه دلبسژتگی بژروز نمژوده ،تشژخی

فاجعهبار مربوط به تصویر بدنی زمانی که یژک هژخ  ،تصژور

داده میهود و درمانگر با خ ق فضژایی جدیژد ،آنژان را ج ژت

«من کامل نیستم» ،و «آنها فیر میکنند من زهژت هسژتم»

ال مشیل و ال صدمه دلبستگی تشویق میکند ].[61

را دارد این عبارام منجر بژه ظ ژور ااساسژام و افیژار مندژی
میهود که باعث ایجاد نارااتیهای ااساسی است [.]1
زنانی که ررایت بدنیهژان پژایین اسژت ،تجربژه تژرس از
سالمت جامعه

این درمان در اولین مرا ه سبک ارتباطی زوجها را ارزیابی
مینماید و پس از اینیه دفاعها مشخ

هژدند ،ایژن سژبک را

برای زوجین آهیار ساخته و پیامدهای آن را مشخ

میکند.
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مهوش رقیبی و همکاران

اثربخشی زوجدرمانی هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی

به همین دلیل ،زوجین رفته رفته موفژق مژیهژوند هیجانژام

از زوجین مراجعهکننده به مرک خژدمام مشژاورهای همژدنن

سرکوب هده و نا آهیاری که ایژن چرخژه مندژی ارتبژاطی را

ه ر زاهدان که در رابله زناهویی خود با مشیل رو به رو هده

تداوم میبخشند ،بشناسند و این چرخژه را متوقژ سژازند تژا

بودند ،دعوم به همیاری هد .سپس از  90زوجی که مایل بژه

روابط خود را ب بود بخشند .تجربه عژاطدی و پژردازش مجژدد

همیاری بودند 02 ،زوج که هرایط ورود به پووه

را داهژتند

عواط و هیجانژام عامژل اصژ ی در تغییژر دادن چرخژههژای

به روش نمونهگیری در دسترس وارد ملالعه هده و به صژورم
تصژژادفی (بژژا قرعژژهکش ژی) در دو گژژروه آزمژژای

مندی و هیلگیری ارتباطی ایمن است [.]61

( 62زوج) و

تاکنون تأثیر زوج درمانی هیجانمدار در خصوص افسردگی

کنترل ( 62زوج) گمارده هدند .هرایط ج ت ورود به ملالعژه

عمده [ ]61و ال صدمه دلبستگی [ ]62بررسژی هژده اسژت.

عبارم بود از :ررایت کتبی ج ژت هژرکت در پژووه  ،عژدم

فرا تح ی ی خژود بژه

وجود وابستگی به مواد مخدر ،داهتن اداقل سه سژال سژابقه

این نتیجژه رسژیدند کژه زوجدرمژانی هیجژانمژدار در درمژان

زندگی مشترك با همسر ،نداهتن تقارای طالق ،دامنژه سژنی

مشیالم روان هناختی مرتبط با سبک ارتباطی زوجژین مژؤثر

 02تا  71سال ،تع ژد بژه اضژور در تمژامی ج سژام درمژان،

بوده است [.]63

داهتن اداقل مدرك دیپ م .معیار خروج نی دریافت خژدمام

 Kellyو همیاران در جدیدترین پووه

اگر همسران نیازهای خود را ملرح نینند ،یا در ارتباط بژا

مشاورهای خارج از ج سام بود .ویوگیهای جمعیژتهژناختی

ییدیگر به نیازهای هم پی نبرند و بژه راه اژل مثبتژی ج ژت

جم آوری هده هامل سن ،سابقه زندگی مشترك و تحصیالم

دستیابی به نیازهایشان نرسند؛ استرس ،ناکامی ،سژرخوردگی،

بود.

خشم و در ن ایت دلزدگی پدیدار میگردد ] [02که منجر بژه

به ج ت بیان نیام اخالقی ،اصل رازداری ،محرمانه ماندن

بروز آثار مخربی در خانواده مژیهژود .از طژرب دیگژر ،امژروزه

اطالعژژام خصوصژژی و تح یژژل دادههژژا ،بژژه همژژه زوجهژژای

ملالعام هاهد توجه زیادی از سوی مردم و مخصوصاً زنان بژه

هرکتکننده در پووه

توریح داده هد که نتایج بدون ذکژر

بژژدن و تژژأثیر آن بژژر ررژژایت از خویشژژتن م ژیباهژژند .نتژژایج

نام فردی استداده میهود .همچنین به زوجژین گژروه کنتژرل

تحقیقام نشان دادهاند که ارزیابی نامناسب همسران از بدنشان

اطمینان داده هد که پس از اتمام فرآینژد پژووه  ،آنژان نیژ

میتواند به تدریج بر تمایالم آنها به روابط زناهژویی و نحژوه

این مداخ ه را دریافت میکنند.

تعامل و رفتارهان با ییدیگر تأثیر گذارد ] .[1توجه این ملالعه

سپس زوجین گروه آزمای

تعداد  61ج سه  12دقیقهای،

به بررسی دلزدگی در بلن روابط زناهژویی بژا در نشژر آوردن

هدتهای دو ج سه بژه مژدم دو مژاه و نژیم در مرکژ خژدمام

بعد تصویر بدنی بهعنوان عام ی م م در جامعه امژروز زنژان در

مشاورهای همدنن ه ر زاهدان تحت زوجدرمانی قرار گرفتنژد

اارر ،بژه

و زوجین گروه کنترل مداخ های دریافت نیردنژد .بژرای گژروه

دل-

و کنترل پی آزمون ،یک هدته قبل از هروع مداخ ژه

بستر ارتباطام زوجین بوده است .از این رو پووه

بررسی تأثیر مداخ ه زوجدرمانی هیجانمژدار ،بژر کژاه

آزمای

و پسآزمون ،دو هدتژه پژس از اتمژام مداخ ژه بژه عمژل آمژد.

زدگی زناهویی زوجین و تصویر بدنی زنان پرداخته است.

محتژژوای ج سژژام برگرفتژژه از دیژژدگاه  Johnsonدر زمینژژه
زوجدرمانی هیجانمدار در جدول  6ارائژه هژده اسژت ] [67و

مواد و روشها
پووه

هدب ج سام ،کاه

اارر یک ملالعه نیمژه تجربژی بژا طژرح پژی -

دل دگی زناهویی زوجین و ب بود تصویر

بدنی زنان بود.

آزمون-پسآزمون همراه با گروه کنترل است کژه مسژتخرج از

دادهها با استداده از دو اب ار ،مقیاس دلزدگژی زناهژویی و

پایاننامه با کد مصوب  06796میباهد .جامعه آماری پووه
را زوجین مراجعهکننده به مرک خژدمام مشژاورهای همژدنن

پرس نامه روابژط چندبعژدی بژدن-خژود جمژ آوری هژدند.

ه ر زاهدان در سال  6931که بژه منشژور ناررژایتی و ب بژود

مقیاس دلزدگی زناهویی یک اب ار خودسنجی است که توسط

رابله زناهویی خود مراجعه کرده بودند ،تشژییل داد .در ابتژدا

 Pinesبا هدب اندازهگیری درجه دلزدگی بین زوجین ساخته

سالمت جامعه
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مهوش رقیبی و همکاران

اثربخشی زوجدرمانی هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی

هده است .پرس نامه هامل  06سؤال میباهد که  61سژؤال

لییرم کامالً مخال (نمژره  )6تژا کژامالً موافژق (نمژره  )1بژه

آن دربرگیرنده عبژارام مندژی خسژتگی ،نژارااتی و بژیارزش

پرس های آن پاسخ دادند .نمرهدهی پرسژ نامژه بژه نحژوی

بودن و  7سؤال آن هامل عبارمهای مثبژت ماننژد خوهژحال

است که افرادی که تصویر ذهنی مناسژبتژری از خژود دارنژد،

اصژ ی

نمرام بانتری از آن کسب میکنند .کمینه نمره کل یک فژرد

بودن و پرانرژی بودن است .پرسشژنامه دارای  9بخژ

 71و بیشینه نمره کل  092میباهد ] 09و .[07

هامل از پاافتادگی جسمانی مثالً ااساس خسژتگی ،سسژتی و
داهژژتن اخژژتالنم خژژواب ( 1عبژژارم  61 ،69 ،62 ،1 ،7 ،6و

مقیاس ارزیابی ور ظاهر :ایژن زیرمقیژاس بژرای ارزیژابی

)02؛ از پاافتادگی عاطدی (ااسژاس افسژردگی ،ناامیژدی و در

ک ی در مورد ظاهر ،طراای هده و ااساس جذابیت فی ییی و

دام افتژژژژادن 1 ،عبژژژژارم  61 ،67 ،66 ،2 ،1 ،0و )06؛ و از

ررایت یا ناررایتی در مورد ظاهر فرد را میسنجد و بژه طژور

پاافتادگی روانی (ااساس بیارزهی ،سژرخوردگی و خشژم بژه

چشم گیری با مقیاس های قضژاوم روان هژناختی و اخژتالنم

همسر 1 ،عبارم  62 ،61 ،60 ،3 ،1 ،9و  )63است .سؤانم بر

خوردن ،همبستگی دارد .این مقیاس دارای  1سؤال اسژت کژه

روی یک مقیژاس لییژرم  1گ ینژهای از هرگژ (نمژره  )6تژا

اداکثر نمره آن  91و اژداقل نمژژره  1اسژژت .زیژر مقیژاس

همیشه (نمره  )1نمرهگذاری میهوند .این پرس نامه در چند

گرای

به ظاهر :اهمیت نسبی جنبههای متنوع تصویر بدنی و

مرا ه نمرهگذاری میگردد که ابتدا نمژرام سژؤانم ،7 ،0 ،6

اینکه آزمودنی چگونه مراقب این جنبهها است را مژیسژنجد.

 62 ،61 ،61 ،61 ،67 ،69 ،60 ،66 ،62 ،3 ،2 ،1 ،1و  06بژژژا

هم چنین فراوانی رفتار نشژان داده هژده توسژط آزمژودنی ،بژا

ییدیگر جم هده و سپس نمرام سژؤانم  63 ،1 ،9و  06بژا

هدب ادظ یا ب بود ظژاهر بیرونژیاش را مژورد سژنج

قژرار

هم جم میهوند و از عدد  90کسر میهوند .در ادامه نمرام

میدهد .این زیرمقیاس دارای  60سؤال است که اداکثر نمره

ااصل از مرا ژه اول و دوم بژا ییژدیگر جمژ هژده و بژر 06

در آن  12و اداقل نمره  60است .زیر مقیاس ارزیابی تناسب،

تقسیم میهوند .عدد بدست آمده نشان دهنده درجه دلزدگی

در مورد ارزیابی ک ی تناسژب انژدام بژدن مژیباهژد و دارای 9

است .اد بانی نمره  671و اژد پژایین نمژره  06مژیباهژد؛

سؤال (اداکثر نمره  61و اداقل  )9است .زیر مقیاس گرای

اعداد ب رگتر بیانگر می ان دلزدگی بانتر است .رریب پایایی

به تناسب به منشور سنج

مقیاس با روش بازآزمایی در یک دوره یکماهه برابژر بژا 2/11

و می ان سرمایهگذاری در مورد اینکه از نشر فی ییژی تناسژب

بوده و رریب پایایی با اسژتداده از رژریب آلدژای کرونبژا در

داهته باهند یا به م ارمهای ورزهی بپردازند را نشان میدهد

دامنهای بین  2/36تا  2/39گ ارش هده است ] .[06همسانی

که دارای  69سؤال است که اداکثر نمره در آن  11و اژداقل

درونی این پرسشنامه بژا ب ژرهگیژری از آلدژای کرونبژا 2/20

نمره  69است .زیر مقیاس وزن ذهنی ،ارلراب چاقی ،مراقبت

بدست آمد ].[00

و نگرانی در مورد وزن ،رژیم گرفتن و خوراك محدود را مژورد

در پووه

سنج

اارر تصویر بدنی زنان بژر اسژاس پرسشژنامه

روابژژط چندبعژژدی بژژدن-خژژود  Cashسژژنجیده هژژد .ایژژن

ورعیت تناسب انتخاب هده است

قرار میدهد .دارای  0سؤال است که اداکثر نمره آن

 62و اداقل نمره  0است.

پرس نامه هامل  71ماده است که به منشژور ارزیژابی تصژویر

زیر مقیاس ررژایت از نژواای بژدن ،درجژه ناررژایتی یژا

تن طراای هده و هامل  1زیر مقیاس ،ارزیابی ور ظاهر (،1

ررایت در مورد نواای خاص بدن و ویوگیهایی مانند :صورم،

بهظژاهر (،67 ،3 ،2 ،0 ،6

وزن ،ورعیت ماهیچه و غیره را می سنجد کژه دارای  3سژؤال

 02 ،01 ،63 ،69 ،1و  ،)96گرای

است و اداکثر نمره در آن  71و اداقل نمره 3 ،است ].[09

 90 ،01 ،01 ،06 ،02 ،61و  ،)99ارزیژژابی تناسژژب ( 00 ،61و
به تناسژب (،09 ،62 ،61 ،60 ،66 ،62 ،1 ،7 ،9

 ،Cashهمسانی درونی خرده مقیژاسهژا را بژین  2/13تژا

 ،)97گرای

 92 ،03 ،07و  ،)91دلمشغولی بژا ارژافهوزن یژا وزن ذهنژی

 2/37گ ارش کرده است ] .[01در فرم فارسژی ایژن مقیژاس،

( 91و  )91و ررژایت از نژواای بژژدنی (،70 ،76 ،72 ،92 ،93

ررایب آلدای کرونبا مادههای هر یک از خرده مقیژاسهژا در

 71 ،77 ،79و  )71است که هرکتکنندگان بر اساس مقیاس

مورد یک نمونه  061ندری از دان آمژوزان بژه ترتیژب ،2/22

سالمت جامعه
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 2/36 ،2/13 ،2/29 ،2/21و  2/37گژژ ارش هژژد کژژه نشژژانه

ج ت گیری قیافه 2/16 ،برای ارزهژیابی تناسژب انژدام2/13 ،

همسانی درونی خوب پرسشنامه بود .ررایب همبسژتگی بژین

برای ج تگیری تناسب اندام 2/27 ،برای وزن ذهنژی و 2/23

نمرههای  11ندر از افراد این نمونه نی در دو نوبت با فاص ه دو

برای ررایت بژدنی بدسژت آمژد کژه نشژانه پایژایی بازآزمژایی
ررایتبخ

هدتژژه بژژه ترتیژژب  2/12بژژرای ارزهژژیابی قیافژژه 2/11 ،بژژرای

این مقیاس است ].[01

جدول  -1فرآیند زوجدرمانی هیجانمدار :سه مرحله و نه گام []11
تنشزدایی چرخههای تعاملی منفی

مرحله اول
گام اول

ایجاد یک اتحاد و بیان موضوعات تعارضآمیز در چالش با دلبستگی اصلی.

گام دوم

شناسایی چرخههای تعاملی منفی که این موضوعات در آنها ابراز میشوند.

گام سوم

دسترسی به هیجانات شناسایی نشده که زیربنایی موضعگیریهای ارتباطی را تشکیل میدهند.

گام چهارم

چارچوبدهی مجدد مشکل در قالب چرخه منفی ،هیجانات زیربنایی و نیازهای دلبستگی.

مرحله دوم

بازسازی الگوهای تعاملی

گام پنجم

افزایش شناخت در مورد هیجانات ،نیازها و جنبههای به مالکیت در نیامده خود

گام ششم

ایجاد و افزایش پذیرش نسبت به تجربه پدیدار شوندهی هر یک از همسران توسط دیگری

گام هفتم

تسهیل ابراز نیازها و خواستهها به منظور خلق وقایع دلبستهمدارانه و ساختاردهی به تعامالت

مرحله سوم

تثبیت و یکپارچهسازی

گام هشتم

تسهیل پدیدآیی راهکارهای تازه جهت حل مسائل کهنهی ارتباطی
تثبیت و تقویت مواضع تازه و چرخههای نوین پیرامون رفتارهای دلبستهمدار

گام نهم

اطالعام بدست آمده توسط نرماف ار  SPSSنسژخه  02در

یافتهها

دو سلح آمار توصیدی و اسژتنباطی تج یژه و تح یژل هژد .در

یافتههای ااصل از دادههای جمعیژتهژناختی نشژان داد

سلح آمار توصیدی ،میانگین و انحراب معیار محاسبه هد و در

بیشترین می ان سژلح تحصژی ی مربژوط بژه سژلح تحصژی ی

سلح آمژار اسژتنباطی ،ج ژت بررسژی اثربخشژی زوجدرمژانی

لیسانس ( )%10/1و سابقه زندگی مشترك بیشتر زوجین بژین

هیجانمدار بر دلزدگی زناهویی زوجین و تصویر بدنی زنان از

 9تا  62سال بود ( .)%11نتایج آزمون آمژاری کژایدو (جژدول

روش تح یل کوواریانس چند متغیره در سژلح  2/21اسژتداده

 )0نشان داد که هر دو گروه آزمون و گژواه از نشژر متغیرهژای

هد.

دموگرافیک و زمینهای مانند سلح تحصیالم ،سژن و سژابقه
زندگی مشترك همگن بودند (.)p<2/21
جدول  -2مقایسه مشخصات دموگرافیك زوجین مورد پژوهش در دو گروه آزمایش و گواه
متغیرها

سطح تحصیالت

سن

آزمایش N= 3

نوع

p

گواه N= 3

تعداد (درصد)

تعداد

درصد

)% 9( 9

9

% 9

لیسانس

)%23( 1

19

%29

فوقلیسانس

)%19( 9

 3تا  9سال

)% 9( 9

دیپلم

%13
1

%99

 2تا  93سال

)%43( 1

2

%93

 91تا  99سال

)% 9( 9

9

% 9

 99سال تا  43سال

()%13

3/13

%13

سابقه زندگی

 9سال تا  13سال

)%13( 14

1

%23

مشترک

 11سال تا  3سال

)% 3( 4

4

% 3

()%13

4

% 3

 1سال به باال

3/13

3/22

آزمون مجذور کای p<3/39اختالف معنیدار

سالمت جامعه
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هیجانمدار تداوم آماری معنیداری داهته است (.)p >2/21
نتایج آزمون  tمستقل (جدول  )9نی نشان داد که ورعیت

نتایج آزمون  tزوجی (جدول  )9نشژان داد کژه ورژعیت اکثژر
زیرمقیاسهای متغیر دلزدگژی زناهژویی در گژروه آزمژای و
گواه زوجین مورد ملالعه قبل از زوجدرمانی هیجانمدار تداوم
آماری معنیداری نداهته است .فقط این تداوم در زیرمقیژاس
روانی معنیدار بوده است ( .)p =2/221همچنین نتایج نشژان
داد که ورعیت زیرمقیاسهژای متغیژر دلزدگژی زناهژویی در
گروه آزمای و گواه زوجین مورد ملالعه بعژد از زوجدرمژانی

زیرمقیاسهای متغیر دلزدگی زناهویی در دو گروه آزمای

و

گواه زوجین مورد ملالعه تداوم آماری معنژیداری داهژتهانژد
(.)p>2/21

جدول  -3توزیع میانگین ،انحراف معیار متغیر دلزدگی زناشویی و زیرمقیاسهای آن در زوجین مورد پژوهش قبل و بعد از مداخله در دو گروه آزمایش و گواه

متغیرها

وضعیت

جسمی

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

روانی
پسآزمون

عاطفی

پیشآزمون
پسآزمون

گروه

انحراف استاندارد  ±میانگین

آزمایش

1/13±1/11

گواه

4/93±9/22

آزمایش

11/33±4/ 9

گواه

9/19±4/31

آزمایش

92/29±9/12

گواه

43/919±/12

آزمایش

9/99±1/31

گواه

94/93±2/21

آزمایش

94/ 3±9/32

گواه

91/33±2/ 1

آزمایش

9/13±4/14

گواه

9 /29±9/13

آزمون  tمستقل

p

1/1

3/334

-4/21

*3/331

- /11

*3/331

-4/11

*3/331

1/49

3/193

-4/39

*3/331

آزمون  tزوجی

p

*3/331

9/32

*3/331

2/31

*3/331

9/11

 p<3/39اختالف معنیدار

نتایج آزمون  tزوجژی (جژدول  )7نشژان داد کژه ورژعیت

( .)p>2/21اما این تداوم در زیرمقیاسهای ارزهیابی تناسژب

و گواه زنان

اندام ،ج تگیری تناسب انژدام و وزن بژدنی معنژیدار نبژوده

زیرمقیاسهای متغیر تصویر بدنی در گروه آزمای

است.

مورد ملالعه قبل از زوجدرمژانی هیجژانمژدار تدژاوم آمژاری
معنیداری نداهته است .همچنین نتایج نشان داد که ورژعیت

نتایج آزمون  tمستقل (جدول  )7نی نشان داد که ورعیت

زیرمقیاس های ارزهیابی قیافه ،ج ژتگیژری قیافژه و ررژایت

و گژواه زنژان

بدنی در گروه آزمای

زیرمقیاسهای تصویر بدنی در دو گروه آزمژای
تداوم آماری معنیداری داهته است (.)p>2/21

و گژواه زوجژین مژورد ملالعژه بعژد از

زوجدرمانی هیجانمدار تداوم آماری معنیداری داهژته اسژت
جدول  -1توزیع میانگین ،انحراف معیار زیرمقیاسهای متغیر تصویر بدنی زنان مورد پژوهش قبل و بعد از مداخله در دو گروه آزمایش و گواه
متغیرها

وضعیت

ارزشیابی قیافه

پیشآزمون

جهتگیری قیافه

سالمت جامعه

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

گروه

انحراف استاندارد  ±میانگین

آزمایش

/13±9/2

گواه

1/13±9/99

آزمایش

9/19± /99

گواه

11/13±9/19

آزمایش

4 /33±9/93

گواه

44/39±4/93

آزمایش

13/33±1/13

گواه

91/29±2/ 9

2

آزمون  tمستقل

p

3/ 29

3/13

1/29

*3/331

-3/13

3/913

19/11

*3/331

آزمون  tزوجی

9/32

2/31

p

3/331

3/331
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اندام

ارزشیابی تناسب

پیشآزمون
پسآزمون

جهتگیری

تناسب اندام

پیشآزمون
پسآزمون

وزن بدنی

پیشآزمون
پسآزمون

رضایت بدنی

پیشآزمون
پسآزمون

مهوش رقیبی و همکاران

آزمایش

3/13±1/12

گواه

13/33±1/91

آزمایش

1/93± /91

گواه

1/13±1/32

آزمایش

93/34±4/13

گواه

4 /19±9/42

آزمایش

92/43±9/19

گواه

92/21±1/39

آزمایش

2/13±1/33

گواه

9/13±1/93

آزمایش

2/ 3±1/13

گواه

2/13±1/33

آزمایش

9/19±1/13

گواه

1/23±1/23

آزمایش

94/29±4/12

گواه

93/93±9/4

-3/43

3/23

3/32

3/941

-1/94

3/133

1/14

3/314

3/33

1/33

-1/

3/ 91

- /33

*3/344

/99

*3/319

9/11

2/29

9/32

2/31

3/331

3/331

3/331

3/331
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دل-

برای تعیین تأثیر زوجدرمانی هیجانمژدار بژر کژاه

تأثیر  %2/92بوده است .با توجه به نتایج آزمونهای چ ارگانه

زدگی زناهویی زوجین و تصویر بدنی زنژان از آزمژون تح یژل

معنیداری کوواریانس ،تأثیر زوجدرمانی هیجانمدار بر کژاه

کوواریانس چندمتغیری استداده هد که نتایج آن در جدول ،1

دلزدگی زناهویی زوجین بررسی گردید .نتایج جدول  1نشان

ارائژه گردیژد .پژی

از تح یژل دادههژا بژه روش کوواریژانس

مژیدهژد زوجدرمژانی هیجژانمژدار بژه صژورم معنژیداری

چندمتغیری ،پی

فرضهای آن بررسژی هژد .نتژایج آزمژون

( )F=61/20 ،p =2/226بر کاه

میژ ان دلزدگژی جسژمی

 Wilk -Shapiroبژژرای هژژیچ یژژک از متغیرهژژا در مرااژژل

زوجین مؤثر بوده و می ان این تأثیر  %11است .همچنین نتایج

پی آزمون و پسآزمون معنیدار نبود ،لذا فرض نرمال بژودن

نشان داد که زوجدرمانی هیجژانمژدار بژه صژورم معنژیداری

تأیید هد .نتایج آزمون  leveneنی معنیدار نبود .لژذا فژرض

( )F=66/26 ،p =2/220بژر کژاه

برابری واریانسها تأیید هد .بعد از تأیید هدن پی فرضهژا،

زوجین مؤثر بوده و می ان ایژن تژأثیر  %10اسژت .زوجدرمژانی

نتایج آزمون کوواریژانس نشژان داد زوجدرمژانی هیجژانمژدار

هیجانمدار به صورم معنژیداری ( )F=16/17 p = 2/26بژر

اداقل بر ییی از زیرمقیژاسهژای متغیژر دلزدگژی زناهژویی

کاه

می ان دلزدگی عاطدی زوجین نی مؤثر بوده و میژ ان

زوجین تأثیر معنیدار داهته است ( )p>2/226که می ان این

این تأثیر  %12است.

میژ ان دلزدگژی روانژی

جدول  -5نتایج آزمون تحلیل کوواریانس متغیرهای دلزدگی جسمی ،روانی و عاطفی زوجین

متغیرهای وابسته

دلزدگی جسمی

دلزدگی روانی

دلزدگی عاطفی

مجموع

میانگین

مجذورات

مجذورات

پیشآزمون

9 1/29

9 1/29

11/1

گروه

939/12

939/12

12/1

خطا

9 2/94

11/14

پیشآزمون

99/11

منبع تغییرات

توان

F

p

اندازه اثر

*3/331

3/94

3/31

*3/331

3/9

3/22

آماری

99/11

4/49

*3/349

3/11

3/99

گروه

212/99

212/99

11/11

*3/33

3/ 9

3/2

خطا

1393/12

91/ 1

پیشآزمون

114/91

114/91

2/ 9

*3/311

3/19

3/21

گروه

133/23

133/23

2/14

*3/311

3/12

3/93

خطا

99 /31

3/21
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سالمت جامعه

1
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مهوش رقیبی و همکاران

اثربخشی زوجدرمانی هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی

آزمون کوواریانس نشان داد زوجدرمانی هیجانمدار اداقل

بر ارزهیابی قیافه ،ج تگیری قیافه و ررایت بدنی مؤثر بژوده

بر ییی از زیرمقیاسهژای متغیژر تصژویر ذهنژی زنژان تژأثیر

و می ان آن به ترتیب  %61 ،%66و  %92بوده است .امژا نتژایج

معنیدار داهته که می ان این تأثیر  %2/11بوده است .جژدول

نشان داد که زوجدرمانی هیجانمدار بر ارزهیابی تناسب اندام،

 1نشان میدهد زوجدرمانی هیجانمدار به صژورم معنژیداری

ج تگیری تناسب اندام و وزن بدنی آنان مؤثر نبوده است.

جدول  -6نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری تأثیر زوجدرمانی هیجانمدار بر تصویر بدنی زنان

متغیرهای وابسته

ارزشیابی قیافه

جهتگیری قیافه

منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

میانگین مجذورات

F

p

توان

اندازه اثر

آماری

پیشآزمون

91/19

91/19

9/ 1

3/314

3/13

3/41

گروه

41 /91

41 /91

93/39

*3/331

3/91

3/11

خطا

11/2

1 /13

پیشآزمون

1 3/32

1 3/32

/24

3/119

3/31

3/99

گروه

33 2/99

33 2/99

132/11

*3/331

3/11

3/11

خطا

1 9/14

49/13

پیشآزمون

13/24

13/24

9/11

3/319

3/13

3/41

ارزشیابی تناسب

گروه

1/93

1/93

3/ 9

3/213

3/333

3/11

اندام

خطا

111/ 4

2/13

پیشآزمون

119/31

119/31

9/31

3/19

3/19

3/91

جهتگیری

گروه

134/41

134/41

9/3

3/339

3/33

3/19

تناسباندام

خطا

2 1/1

94/99

وزن بدنی

رضایت بدنی

پیشآزمون

/33

/33

گروه

1/ 3

1/ 3

خطا

1/92

1/99

پیشآزمون

1/91

3/ 9

3/39

3/ 1

3/14

3/991

3/3

3/2

9/21

9/21

2/34

*3/319

3/13

3/1

گروه

191/31

191/31

4/39

*3/391

3/1

3/93

خطا

914/1

9 /93
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در پی

بحث

و پس از درمان بررسژی کردنژد .نتژایج بژا اسژتداده از

اارژژر بررسژژی اثربخشژژی زوجدرمژژانی

مدل س س ه مراتبی خلی نشان داد که افراد به سلوح بانتری

دلزدگی زناهویی زوجین بود .یافتژههژا

از کنترل هیجانام و تغییر بیشتری در ررژایتمندی زناهژویی

نشان داد که زوجدرمانی هیجژانمژدار در مرا ژه پژسآزمژون

در بین ج سام زوجدرمانی رسیدند و همچنین دستیژابی بژه

دلزدگی زناهویی و ابعژاد آن در زوجژین هژد.

دلبستگی ایمن پس از سپری کژردن ج سژام روی داد [.]02

با بخشی از یافتژههژای ملالعژام  Sayadiو

 Allanنشژان داد کژه زوجدرمژانی

هژژدب از پژژووه
هیجانمدار بر کاه
موجب کاه
نتایج این پووه

در این راستا نتایج پووه

اثرام و نشانههای دلزدگی زناهژویی

همیاران [ Burgess Moser ،]01و همیاران [ ]02و Allan

هیجانمدار باعث کاه

[ ]03همسو بود.

زوجین میهود که این مسئ ه نی از آسیب فرزندان پیشگیری
مینماید [ .]03همچنین نتژایج پژووه

بر مبنژای ملالعژه  Burgess Moserو همیژاران کژه بژه

 Sayadiو همیژاران

بررسی پی بینی تغییرام ک یدی زوجدرمانی هیجژانمژدار بژا

نشژژان داد کژژه زوجدرمژژانی هیجژژانمژژدار باعژژث ب بژژود تع ژژد

اسژژتداده از  90زوج و  67درمژژانگر کژژه تقریبژژاً  06ج سژژه

زناهویی و کاه

دلزدگی زناهژویی در زوجژین نابژارور هژد

زوجدرمانی را ارائه دادند پرداخته است .درمانگران ررایتمندی

[.]01
در تبیین یافتههای این بخ

زناهویی ،دلبستگی ایمن ،اعتماد به رابله و کنتژرل هیجژان را
سالمت جامعه

1

از پووه

اارژر مژیتژوان
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مهوش رقیبی و همکاران

اثربخشی زوجدرمانی هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی

گدت که به طور ک ی درمان هیجانمدار ،هیوهای درمانی است

همیاران [ ]90و  Macintoshو  ]99[ Johnsonهمسو است.

که تأکید اص ی آن بر مشارکت هیجانژام در الگوهژای دائمژی

 Moorو همیاران در پووه

خود به بررسی ایجاد تحژول در

ناسازگاری در زوجین آهدته میباهد .تالش این درمان آهژیار

سبک زندگی افراد اساس با انجام زوجدرمانی هیجان مدار که

ساختن هیجانام آسیبپذیر در هر یژک از زوجژین و تسژ یل

منجر به اف ای

وزن در زوجهژای چژاق و

توانایی آنها در ایجژاد ایژن هیجانژام بژه هژیوههژای ایمژن و

نابارور هد پرداختند .نتایج نشان داد کاه

محبتآمیژ اسژت .پژردازش ایژن هیجانژام در بژافتی ایمژن،

بیشتر از میانگین دادههای منتشر هده در این جمعیت اسژت.

الگوهای تعام ی سالمتری و جدیدتری را به وجود میآورد کژه

پس از  66ماه پیگیری ،گروهی کژه زوجدرمژانی هیجژانمژدار

دوسژت داهژتن،

دریافت کردند ااتمال بیشتری بژرای رسژیدن بژه اژام گی و

مسبب آرام هدن سلح آهژدتگی و افژ ای

کاه

صمیمیت و ارتباطی ررایت بخ تر مژیهژود [ .]92بنژابراین
افراد زمانی که همسرهان پاسخگو نیست یا طرد کننده اسژت،

اژام گی و کژاه

وزن  0تژا  7برابژر

وزن داهتند ].[90
در تبیین پووه

اارر میتوان گدژت نگرانژی بژدنی یژا

اغ ب استراتویهای تنشیم هیجانیای را به کژار مژیبرنژد کژه

تصویر بدنی مندی به ررایت و عم یرد جنسی زوجژین آسژیب

ناخواسته اختالل رابله را مداومت داده یا اتی تشدید کرده و

میرساند [ .]3زنانی که ررایت بدنیهان پایین اسژت ،تجربژه

پیوند بین آنها را تضعی میکند .اینها ،هژامل سرزنشژگری

ترس از صمیمیت در روابژط جنسژی را نشژان مژیدهنژد [.]1

مضلربانه و درخواست کردن یا کنارهگیری کردن و بژیمح ژی

 MacIntoshو  Johnsonعم یرد جنسی در زمینژه عشژق را

کردن میهوند .در مرا ه اول درمان هیجانمدار ،یعنی تژن

بژژه عنژژوان یژژک پیونژژد دلبسژژتگی در نشژژر مژژیآورنژژد .نشریژژه

زدایی ،درمانگر به زوجین کمک میکنژد تژا بژه طژور آگاهانژه

دلبستگی ،نشریژهای منسژجمتژر و تجربژهای معتبژر از عشژق

چرخه مندی خود را مشاهده کرده و تژرك و طژردی کژه ایژن

ب رگسالی است که در بلن زوجدرمانی هیجانمدار اسژت و در

چرخه مندی ایجاد میکند را به عنژوان دهژمن متقابژل خژود

آن مسائل جنسی اغ ب مورد خلاب قرار میگیژرد .تحقیقژام

ببینند و ییدیگر را مقصر رابله خلاب نینند .در مرا ژه دوم،

اخیر به دلبستگی و تمایالم جنسی میپردازند و یک مژدل از

یعنی بازسازی ،همسران تالش کردهاند تا ترسهژا و خواسژته-

تمایالم جنسی سالم که در آن دلبستگی و تمژایالم جنسژی

های دلبستگی خود را کش و در میژان بگذارنژد و بژه تژدریج

ییپارچه هده است ارائه میدهند .ناررایتی جنسژی در روابژط

راههایی را بیایند تا به طور روهن این ترسها و خواسژتههژا را

زوجین با دلسردی ،سژرزن

نمژودن و عیژبجژویی کژردن از

به هیوهای برای هم ابراز کنند که ن دییی ،دسترسی هیجژانی

ییدیگر نمایژان مژیهژود و ایژن ایلژه از روابژط ،بژه هژدم

و پاسخگو بودن یک پیوند ایمنتر را تس یل کند .زوج میتواند

ت دیدکننده دلبستگی است ریژرا مژدخ ی بژرای دسژتیابی بژه

پس از این وارد مرا ه سه یعنی تحییم مناف کسب هژده در

هماهنگی و فعالیت مشترك و ایجاد عواط مثبت و دلبستگی

درمان هود [ .]96هنگامی کژه چرخژه مندژی مختژل هژده و

م مژی در

ایمن محسوب مژیهژود [ .]99ایژن روییژرد نقژ
خودآگاهی و ع مندژس جنسژی ،افژ ای

پاسخها هروع به تغییر میکنند ،یک چرخه مثبتتر به وجژود
میآید که به زوجین کمک میکند تا به سمت پیوندی ایمنتر
پی

بروند ،کاه

کاه

عم یژرد جنسژی و

تعاررام زناهویی زنان داهته است و بیشتر تأکیژد بژر

چرخههای تعام ی مندی و ایجاد انتشژارام

روش دلبستگیهای سژازگارانه ،از طریژق مراقبژت ،امایژت و

واق بینانه و معتدل از ییدیگر ،زوجین را بژه آینژده خوهژبین

توجه متقابل برای نیازهای خود و همسر است [ .]97بنژابراین

میرود و این

با ابراز هیجانام مندی زنان نسژبت بژه بژدن خژود و پژردازش

کرده چون زندگی در مسیر تغییرام مثبت پی
امر منجر به کاه
پووه

مجدد این هیجانام در رابله همسران و ایجاد دلبستگی ایمژن

دلزدگی در بلن روابط آنها میهود.

در چرخه تعام ی بین زوجین ،ااساس و دیدگاه زنان به تصویر

اارر نشان داد کژه زوجدرمژانی هیجژانمژدار در

مرا ه پس آزمون موجب ب بود تصویر بدنی و ابعاد آن در زنان
هژژد .نتژژایج ایژژن پژژووه
سالمت جامعه

بدنیهان در ج ت مثبتی تغییر کرده است.
از محدودیتهای پووه

بژژا بخشژژی از یافتژژههژژای  Moorو
3

اارر میتوان به نمونهگیری در
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اثربخشی زوجدرمانی هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی

سهم نویسندگان
 استاد راهنمای پایاننامهای که مقاله اارژر،م وش رقیبی
 تج یه و تح یل دادهها، گردآوری. بودهاند،از آن استخراج هده

 پیشژن اد.دسترس و عدم وجود مرا ه پیگیژری اهژاره نمژود
میهود در پووه های آینده مرا ه پیگیژری ج ژت ملالعژه
.دقیقتر ارافه گردد

.و نگارش بر ع دهی م ییا صنعتنما بوده است
 اسژتداده از، بر اساس یافتههای این ملالعه:نتیجهگیری

تشکر و قدردانی

روییرد زوجدرمانی هیجانمدار توانست موجب ب بود دلزدگی

ملالعه اارر برگرفته از پایاننامه مقل کارهناسی ارهژد

 بژر همژین اسژاس،زناهویی زوجین و تصویر بدنی زنژان هژود

.روانشناسی عمومی دانشگاه سیسژتان و ب وچسژتان مژیباهژد

 مراکژ خژدمام مشژاورهای،مراک مداخ ه در بحژران خژانواده

بدینوسی ه از مرک خدمام مشاورهای همدنن ه ر زاهژدان و

دولتی و خصوصی میتوانند از ایژن روییژرد مژؤثر زوجدرمژانی

 کمژال،زوجینی که در انجام این تحقیق به ما یژاری رسژاندند

.استداده کنند

 هایان ذکر اسژت کژه تمژامی.تشیر و قدردانی به عمل میآید
به صورم هخصی توسژط نویسژندگان

مناب مالی این پووه
.فراهم هده است

تعارض منافع
.هیچگونه تعارض مناف توسط نویسندگان ذکر نشده است
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Introduction: In recent years, paying attention to the foundation of families and the factors
affecting it has been taken into consideration. In this regard, this study was carried out with the aim
of examining the effectiveness of emotionally focused couple therapy (EFT) in reducing couples’
marital burnout and women’s body image.
Materials and Methods: This quasi-experimental study has a pretest-posttest design with a control
group. The current study had a statistical sample constituting of all couples referring to Hamdelan
Consulting Center in Zahedan in 2017. Twenty couples were selected using a convenience sampling
method. They were then randomly assigned to the experimental group or the control group.
Measurement tools were Pines Couple Burnout Measure (1996) and Cash Multidimensional BodySelf Relations Questionnaire (1997). The experimental group received 15 sessions of the
emotionally focused couple therapy; however, the control group did not receive such a training.
After carrying out the intervention, the data were gathered and analyzed using a multivariate
analysis of covariance.
Results: Results of the multivariate analysis of covariance showed that the emotionally focused
couple therapy was effective in reducing physical burnout (F=16.82), mental burnout (F=11.81),
couple’s emotional burnout (F=61.74) as well as appearance evaluation (F=39.09), appearance
orientation (F=196.71), and women’s physical satisfaction (F=4.05) (p<0.05). However, results
indicated that the emotionally focused couple therapy did not affect fitness evaluation (F=0.25),
fitness orientation (F=1.02), and women’s body weight (F=0.84) (p>0.05).
Conclusion: Given the results of the current study and the research background, the emotionally
focused couple therapy can be recommended as an efficient interventional method to reduce
couples’ marital burnout and improve women’s body image.
Keywords: Emotionally Focused Couple Therapy, Couples’ Marital Burnout, Women’s Body
Image
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