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 (نویسنده مسئول. )سیستان و بلوچستان، ایرانتان، و بلوچس ستانیدانشگاه سی، روانشناسعلوم تربیتی و گروه ، رایدانش -1

 33191413391: ، تلفنmahvash_raghibi@yahoo.com: پست الکترونیکی

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

پژووه  اارژر بژا     ،از این رو .های اخیر، توجه به کیان خانواده و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه قرار گرفته استدر سال :مقدمه

جامعژه آمژاری پژووه  را ک یژه     . با گروه کنترل بود آزمون پس_آزمون  یپروش پووه  نیمه تجربی با طرح : ها روشمواد و 

 زوج بژه هژیوه   02. تشژییل دادنژد   6931ای همژدنن هژ ر زاهژدان در سژال     شژاوره به مرکژ  خژدمام م   کننده مراجعهزوجین 

 هژای ، پرسشنامهیریگ اندازه اب ار. تصادفی در گروه آزمای  و کنترل جایگ ین هدند صورم  بهدر دسترس انتخاب و  یریگ نمونه

 یدرمژان  زوجج سژه   61آزمژای  در   گژروه . بودCash (6331 )د خو_بدن  یچندبعدو روابط Pins (6331 ) زدگی زناهوییدل

بژا اسژتداده از   و  یآور جمژ  ها داده ،پس از اجرای مداخ ه. ای دریافت نیردو گروه کنترل هیچ مداخ ه ندکردر هرکت مداهیجان

 .هدند روش تح یل کوواریانس چند متغیری تج یه و تح یل

دگژی جسژمی   زلمیژ ان د  کژاه   بژر  مژدار هیجژان  یمژان در زوجنشژان داد کژه    چنژدمتغیره  کوواریانس تح یل نتایج :هایافته

(20/61F=)، دگی روانی زدل(26/66F=) ،دگی عاطدی زوجینزدل (17/16F= )ارزهژیابی قیافژه   بژر  و همچنین (23/93F=) ،

نتژایج اژاکی از ایژن بژود کژه       امژا (. p<21/2) مؤثر بوده است (=21/7F) بدنی زنان ررایتو  (=16/631F)قیافه  گیری ج ت

( =27/2F)زنژان   وزن بدنیو ( =20/6F) تناسب اندام یریگ ج ت، (=01/2F)اندام  تناسب ارزهیابی بر مدارهیجان یدرمان زوج

 . نبوده است مؤثر

ای نوان مداخ ژه مدار را به عهیجان یدرمان زوج توان مداخ هپیشینه پووهشی، می با توجه به نتایج پووه  اارر و :یریگ جهینت

 . دگی زناهویی زوجین و ب بود تصویر بدنی زنان پیشن اد نمودزلد کارآمد در کاه 

 زدگی زناهویی زوجین، تصویر بدنی زنانمدار، دلهیجان یدرمان زوج: های کلیدیواژه
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 مقدمه

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

خوهژژحال بژژودن، داهژژتن فرزنژژد، ی ماننژژد بژژه دنیژژل متعژژدد

 برقراری روابط صمیمانه، ررایت جنسژی و ررژایت از جامعژه   

یت عژاطدی،  صژمیم  بخژ   یتررایک ازدواج . کنندازدواج می

امایت عژاطدی  . کنداجتماعی و جسمی بین زوجین ایجاد می

هژود ااسژاس   ای که توسط ییی از زوجین ابراز مژی صمیمانه

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

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

را کاه  دهد یژا از   هازمان موفق هده عشق و عالقه بین زوج

و  تی ژ   یبژ بین ببرد مشیالم سالمت ذهنژی، روابژط سژرد و    

 Marital)زدگژژی زناهژژویی ع ژژت اتمژژام رابلژژه دل  یتژژاًن ا

Burnout ) [.0]است 

تدریجی است و بژه نژدرم بژه     روند  یکزدگی از عشق دل

در واق  صمیمیت و عشق به تژدریج  . کندطور ناگ انی بروز می

هود که همراه آن خستگی عمومی عارض میبازد و به رنگ می

زدگی با فروپاهی رابلژه برابژر اسژت    در هدیدترین نوع آن دل

 ملالعام انجام هژده توسژط کارهناسژان خژانواده نشژان      [. 9]

زدگژی زناهژویی افژ ای  یافتژه     د که امروزه هژیوع دل ندهمی

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

 [.7] کنندبه میزدگی را تجردل

سژرخوردگی بژرای    سژاز  نژه یزمییی از عوامل در این میان 

زوجین، به خصوص برای زنان ناررایتی آنژان از تصژویر بژدنی    

(Body image )داهتن تصویر  .خود در زندگی مشترك است

بدنی نامناسب و فقدان ررایت از ظاهر جسمانی بژه ورژعیتی   

 آلیژده ابژا ورژعیت   کند که در آن ظاهر کنونی فژرد  اهاره می

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

ظاهر جسمانی بژر روابژط بژین فژردی انیارناپژذیر       یرگذاریتأث

توانژد فژرد را دچژار    است بژه طژوری کژه ناررژایتی از آن مژی     

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

انی که یژک هژخ ، تصژور    مربوط به تصویر بدنی زم بار فاجعه

« من زهژت هسژتم   کنند یمفیر  ها آن»، و «من کامل نیستم»

 را دارد این عبارام منجر بژه ظ ژور ااساسژام و افیژار مندژی      

 [. 1]های ااساسی است هود که باعث ایجاد نارااتیمی

تژرس از   هژان پژایین اسژت، تجربژه    زنانی که ررایت بدنی

و نگرانژی  [ 2]هنژد  دصمیمیت در روابط جنسی را نشژان مژی  

 هژان  یجنسژ ظاهر بژدن خژود را در تعامژل بژا هژریک       درباره

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

مندژی بژه ررژایت و عم یژرد جنسژی زوجژین        یا تصویر بدنی

توانژد بژه   ناررایتی از رابله جنسی، می[. 62]رساند آسیب می

ایجژاد تندژژر از همسژژر،   مشژیالم عمیژژق در روابژط زوجژژین و  

ایژن  . و نشژایر آن هژود   ندژس   به اعتمادااساس تحقیر و عدم 

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

 تژر  عمیژق را یابد و به تژدریج هژیاب بژین همسژران     تج ی می

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

کژردن از   جژویی  یبعن  نمودن و مت م ساختن ییدیگر، سرز

 هژدم   بژه هژود و ایژن ایلژه از روابژط،     ییدیگر نمایژان مژی  

دلبستگی اسژت چژرا کژه بژرای زوجژین، ارتبژاط        ت دیدکننده

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

برای دستیابی به هماهنگی و فعالیت مشترك و ایجاد عواطژ   

 .]60[هود می مثبت و رابله دلبستگی محسوب

و خانواده درمژانی   یدرمان زوجهای گوناگون امروزه روییرد 

هژا بژه   با هدب کاه  تعاررام و آهدتگی ارتباطی میژان زوج 

هژا بژرای   کمژک بژه زوج   یدرمژان  زوجهژدب  . است وجود آمده

هژای  تر با مشژیالم جژاری و یژادگیری روش   سازگاری مناسب

در ال  یدرمان زوجهای ییی از روییرد. ]69[ارتباط است  مؤثر

 .مژژدار اسژژتمشژژیالم زناهژژویی همسژژران، روییژژرد هیجژژان 

 Emotionally Focused Couple)مژدار  هیجان یدرمان زوج

Therapy ) بژژر اصژژالح پیونژژدهای عژژاطدی و خ ژژق پیونژژدهای

 ،در زندگی زناهژویی . کندمی یدتأکها دلبستگی ایمن بین زوج

بیند، درمانژدگی  میزمانی که دلبستگی ییی از زوجین صدمه 

این صدمام، رابلژه را  . هودیا آهدتگی در روابلشان ایجاد می

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

دیژده  جریان درمان، اادثه و رویدادی که توسط همسر آسژیب 

دلبسژتگی بژروز نمژوده، تشژخی       ایجاد و به دنبال آن صدمه

خ ق فضژایی جدیژد، آنژان را ج ژت      هود و درمانگر باداده می

 .]61[کند ال مشیل و ال صدمه دلبستگی تشویق می

را ارزیابی ها این درمان در اولین مرا ه سبک ارتباطی زوج

ها مشخ  هژدند، ایژن سژبک را    و پس از اینیه دفاع نمایدمی

 .دکنخته و پیامدهای آن را مشخ  میبرای زوجین آهیار سا
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هژوند هیجانژام   رفته موفژق مژی   فتهبه همین دلیل، زوجین ر

که ایژن چرخژه مندژی ارتبژاطی را      ینا آهیارسرکوب هده و 

بخشند، بشناسند و این چرخژه را متوقژ  سژازند تژا     تداوم می

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

هژای  عواط  و هیجانژام عامژل اصژ ی در تغییژر دادن چرخژه     

 [.61]اطی ایمن است گیری ارتبمندی و هیل

مدار در خصوص افسردگی هیجان یدرمان زوج یرتأثتاکنون 

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

Kelly   خژود بژه    ی یفرا تح و همیاران در جدیدترین پووه

مژدار در درمژان   هیجژان  یدرمژان  زوجاین نتیجژه رسژیدند کژه    

 مژؤثر باطی زوجژین  مرتبط با سبک ارت یهناخت روانمشیالم 

 [. 63]بوده است 

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

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

دستیابی به نیازهایشان نرسند؛ استرس، ناکامی، سژرخوردگی،  

که منجر بژه   ]02[گردد زدگی پدیدار میخشم و در ن ایت دل

امژروزه   ،از طژرب دیگژر   .هژود ر خانواده مژی دمخربی  بروز آثار

زنان بژه   مخصوصاًملالعام هاهد توجه زیادی از سوی مردم و 

نتژژایج  .باهژژند یمژژ یشژژتناز خوآن بژژر ررژژایت  یرتژژأثبژژدن و 

 بدنشاناند که ارزیابی نامناسب همسران از تحقیقام نشان داده

ویی و نحژوه  ها به روابط زناهژ تواند به تدریج بر تمایالم آنمی

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

زدگی در بلن روابط زناهژویی بژا در نشژر آوردن    به بررسی دل

عام ی م م در جامعه امژروز زنژان در    عنوان بهبعد تصویر بدنی 

از این رو پووه  اارر، بژه   .بستر ارتباطام زوجین بوده است

-مژدار، بژر کژاه  دل   هیجان یدرمان زوجمداخ ه  ریتأثبررسی 

 .زدگی زناهویی زوجین و تصویر بدنی زنان پرداخته است

 

 هامواد و روش

-ا طژرح پژی   نیمژه تجربژی بژ    پووه  اارر یک ملالعه

رج از خکژه مسژت   آزمون همراه با گروه کنترل استپس-آزمون

آماری پووه   هجامع. باهدمی 06796با کد مصوب  نامه یانپا

ای همژدنن  به مرک  خژدمام مشژاوره   کننده مراجعهن را زوجی

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

ر ابتژدا  د .رابله زناهویی خود مراجعه کرده بودند، تشژییل داد 

ای همژدنن  هبه مرک  خژدمام مشژاور   کننده مراجعهاز زوجین 

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

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

 زوج که هرایط ورود به پووه  را داهژتند  02 ،همیاری بودند

و به صژورم  وارد ملالعه هده گیری در دسترس به روش نمونه

و ( زوج 62)در دو گژژروه آزمژژای   (یکشژژ قرعژژهبژژا )تصژژادفی 

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

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

وجود وابستگی به مواد مخدر، داهتن اداقل سه سژال سژابقه   

زندگی مشترك با همسر، نداهتن تقارای طالق، دامنژه سژنی   

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

افت خژدمام  درینی   خروج معیار. داهتن اداقل مدرك دیپ م

هژناختی  های جمعیژت ویوگی. بود ای خارج از ج ساممشاوره

زندگی مشترك و تحصیالم  هده هامل سن، سابقه یآور جم 

 .بود

، محرمانه ماندن یرازداربه ج ت بیان نیام اخالقی، اصل 

هژژای زوج هژژا، بژژه همژژه اطالعژژام خصوصژژی و تح یژژل داده 

ج بدون ذکژر  در پووه  توریح داده هد که نتای کننده هرکت

به زوجژین گژروه کنتژرل    همچنین  .هودنام فردی استداده می

آنژان نیژ     ،ینژد پژووه   آاطمینان داده هد که پس از اتمام فر

  .کنندمیاین مداخ ه را دریافت 

ای، دقیقه 12 ج سه 61سپس زوجین گروه آزمای  تعداد 

در مرکژ  خژدمام    مژاه و نژیم   ای دو ج سه بژه مژدم دو  هدته

قرار گرفتنژد   یدرمان زوجتحت  ی همدنن ه ر زاهدانامشاوره

رای گژروه  بژ  .ای دریافت نیردنژد و زوجین گروه کنترل مداخ ه

یک هدته قبل از هروع مداخ ژه   ،آزمون ی پآزمای  و کنترل 

 .دو هدتژه پژس از اتمژام مداخ ژه بژه عمژل آمژد        ،آزمون پسو 

  در زمینژژه Johnsonدیژژدگاه   زا  برگرفتژژه ی ج سژژام  محتژژوا

و  ]67[ ارائژه هژده اسژت    6در جدول  مدارهیجان یدرمان زوج

ج سام، کاه  دل دگی زناهویی زوجین و ب بود تصویر  هدب 

 .بدنی زنان بود

زدگژی زناهژویی و   ها با استداده از دو اب ار، مقیاس دلداده

. آوری هژدند خژود جمژ   -بژدن  یچندبعژد روابژط   نامه پرس 

سنجی است که توسط خودیک اب ار  زدگی زناهوییمقیاس دل

Pines زدگی بین زوجین ساخته گیری درجه دلبا هدب اندازه
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ال ؤسژ  61باهد که ال میؤس 06هامل  نامه پرس . هده است

ارزش ی خسژتگی، نژارااتی و بژی   م مندژ اآن دربرگیرنده عبژار 

های مثبژت ماننژد خوهژحال    ال آن هامل عبارمؤس 7و  بودن

بخژ  اصژ ی    9دارای  امهپرسشژن  .بودن است یپرانرژبودن و 

ااساس خسژتگی، سسژتی و    هامل از پاافتادگی جسمانی مثالً

 و 61، 69، 62، 1، 7، 6عبژژارم  1) داهژژتن اخژژتالنم خژژواب

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

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

، سژرخوردگی و خشژم بژه    زهیار یبااساس )پاافتادگی روانی 

انم بر ؤس .است( 63 و 62، 61، 60، 3، 1، 9عبارم  1، همسر

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

در چند  نامه پرس این . هوندگذاری مینمره( 1نمره )همیشه 

، 7، 0، 6انم ؤنمژرام سژ   ابتداگردد که گذاری میمرا ه نمره

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

بژا   06و  63، 1، 9انم ؤییدیگر جم  هده و سپس نمرام سژ 

نمرام  ادامهدر . هوندمی سرک 90هوند و از عدد هم جم  می

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

زدگی دل درجه دهنده نشانعدد بدست آمده . هوندتقسیم می

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

رریب پایایی . زدگی بانتر استتر بیانگر می ان دلاعداد ب رگ

 11/2ماهه برابژر بژا   یک در یک دوره ییبازآزمامقیاس با روش 

بوده و رریب پایایی با اسژتداده از رژریب آلدژای کرونبژا  در     

مسانی ه. ]06[ گ ارش هده است 39/2تا  36/2ای بین دامنه

 20/2گیژری از آلدژای کرونبژا     بژا ب ژره   پرسشنامهدرونی این 

 .]00[بدست آمد 

 نامهشژ پرسدر پووه  اارر تصویر بدنی زنان بژر اسژاس   

ایژژن . سژژنجیده هژژد  Cashخژژود -بژژدن یچندبعژژدروابژژط 

ماده است که به منشژور ارزیژابی تصژویر     71هامل  نامه پرس 

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

، 67، 3، 2، 0، 6) ظژاهر  به، گرای  (96و  02، 01، 63، 69، 1

و  00، 61) ، ارزیژژابی تناسژژب(99و  90، 01، 01، 06، 02، 61

، 09، 62، 61، 60، 66، 62، 1، 7، 9)، گرای  به تناسژب  (97

یژا وزن ذهنژی    وزن ارژافه بژا   یمشغول دل، (91و  92، 03، 07

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

بر اساس مقیاس  کنندگان هرکتاست که ( 71و  71، 77، 79

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

بژه نحژوی    نامژه  پرسژ  دهی  نمره. های آن پاسخ دادندپرس 

تژری از خژود دارنژد،     است که افرادی که تصویر ذهنی مناسژب 

کل یک فژرد   نمره کمینه. کنند تری از آن کسب مینمرام بان

 . ]07و  09[ باهد می 092کل  نمره و بیشینه 71

ایژن زیرمقیژاس بژرای ارزیژابی     : مقیاس ارزیابی ور  ظاهر

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

 طژور   بژه سنجد و  ررایت یا ناررایتی در مورد ظاهر فرد را می

هژناختی و اخژتالنم    های قضژاوم روان  با مقیاس یریگ چشم

 کژه  ال اسژت ؤس 1این مقیاس دارای . خوردن، همبستگی دارد

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

های متنوع تصویر بدنی و  اهمیت نسبی جنبه :گرای  به ظاهر

 .سژنجد  را مژی  ها است آزمودنی چگونه مراقب این جنبه که ینا

فراوانی رفتار نشژان داده هژده توسژط آزمژودنی، بژا       یننچ هم

اش را مژورد سژنج  قژرار     هدب ادظ یا ب بود ظژاهر بیرونژی  

اداکثر نمره  که سؤال است 60این زیرمقیاس دارای . دهد می

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

 9رای باهژد و دا  تناسژب انژدام بژدن مژی     در مورد ارزیابی ک ی

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

انتخاب هده است  به منشور سنج  ورعیت تناسب به تناسب

از نشر فی ییژی تناسژب    که یناگذاری در مورد  و می ان سرمایه

 دهد نشان میرا های ورزهی بپردازند  داهته باهند یا به م ارم

و اژداقل   11ره در آن سؤال است که اداکثر نم 69دارای  که

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

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

سؤال است که اداکثر نمره آن  0دارای  .دهد سنج  قرار می

 . است 0 و اداقل نمره 62

ناررژایتی یژا     زیر مقیاس ررژایت از نژواای بژدن، درجژه    

صورم، : هایی مانند یت در مورد نواای خاص بدن و ویوگیررا

سژؤال   3دارای  کژه  سنجد ا میغیره ر وزن، ورعیت ماهیچه و

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

Cash تژا   13/2هژا را بژین   ، همسانی درونی خرده مقیژاس

رسژی ایژن مقیژاس،    ادر فرم ف. ]01[گ ارش کرده است  37/2

هژا در  های هر یک از خرده مقیژاس ایب آلدای کرونبا  مادهرر

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



    مهوش رقیبی و همکاران                                                                                                                                 ر دلزدگی زناشوییدرمانی هیجان مدار باثربخشی زوج

 1931بهار ، 1 زدهم، شمارهسیدوره                                                                         9                      سالمت جامعه                                                                           

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

ررایب همبسژتگی بژین   . بود پرسشنامههمسانی درونی خوب 

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

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

 13/2برای ارزهژیابی تناسژب انژدام،     16/2قیافه،  یریگ ج ت

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

 ییبازآزمژا پایژایی   برای ررایت بژدنی بدسژت آمژد کژه نشژانه     

 .]01[این مقیاس است  بخ  یتررا
 

 [11]سه مرحله و نه گام  :مدارهیجان یدرمان زوج یندآفر -1 جدول
 

های تعاملی منفیزدایی چرخهتنش  مرحله اول 

.آمیز در چالش با دلبستگی اصلیایجاد یک اتحاد و بیان موضوعات تعارض  گام اول 

.شوندها ابراز میهای تعاملی منفی که این موضوعات در آنشناسایی چرخه  گام دوم 

.دندههای ارتباطی را تشکیل میگیریه هیجانات شناسایی نشده که زیربنایی موضعدسترسی ب  گام سوم 

.منفی، هیجانات زیربنایی و نیازهای دلبستگی دهی مجدد مشکل در قالب چرخهچارچوب  گام چهارم 

 مرحله دوم بازسازی الگوهای تعاملی

خود مالکیت در نیامدههای به افزایش شناخت در مورد هیجانات، نیازها و جنبه  گام پنجم 

ی هر یک از همسران توسط دیگریایجاد و افزایش پذیرش نسبت به تجربه پدیدار شونده  گام ششم 

به تعامالت یساختاردهمدارانه و ها به منظور خلق وقایع دلبستهتسهیل ابراز نیازها و خواسته  گام هفتم 

سازیتثبیت و یکپارچه  مرحله سوم 

ی ارتباطیهای تازه جهت حل مسائل کهنهیدآیی راهکارتسهیل پد  گام هشتم 

مدارهای نوین پیرامون رفتارهای دلبستهتثبیت و تقویت مواضع تازه و چرخه  گام نهم 

 

در  02 نسژخه  SPSS اف ار نرماطالعام بدست آمده توسط 

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

میانگین و انحراب معیار محاسبه هد و در  ،یسلح آمار توصید

 یدرمژان  زوجج ژت بررسژی اثربخشژی     ،سلح آمژار اسژتنباطی  

زدگی زناهویی زوجین و تصویر بدنی زنان از مدار بر دلهیجان

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

 . هد

 

 ها  یافته

ان داد نشژ  هژناختی تجمعیژ  های داده از ااصل های یافته

ی سژلح تحصژی    بژه  مربژوط  تحصژی ی  سژلح  می ان بیشترین

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

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

متغیرهژای  نشژر   از گژواه  و آزمون گروهه هر دو ک داد نشان (0

سژابقه    سلح تحصیالم، سژن و  مانند ای زمینه و دموگرافیک

 (.p>21/2) بودند زندگی مشترك همگن
 

 گواه و آزمایش گروه دو در مورد پژوهش دموگرافیك زوجین مشخصات مقایسه -2 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دار  اختالف معنی  p< 39/3  آزمون مجذور کای   
 

p  3 آزمایش N=               3 گواه N= متغیرها            نوع 

  (درصد) تعداد تعداد درصد

 

13/3 

 سطح تحصیالت دیپلم %(9 ) 9 9 9% 

 لیسانس %(23)  1 19 29%

 سانسیل فوق %(19) 9   13%

 سن سال 9 تا  3  %(9 ) 9 1 99% 13/3

 سال 93تا  2  %(43) 1 2 93%

 سال 99تا  91 %(9 ) 9 9 9% 

 سال 43سال تا  99 %(13)     13%

سابقه زندگی  سال 13سال تا  9 %(13) 14  1 23% 22/3

 سال 3 سال تا  11 %(3 ) 4 4 %3  مشترک

 سال به باال1  %(13)   4 3% 
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نشژان داد کژه ورژعیت اکثژر      (9جدول ) زوجی tنتایج آزمون 

آزمژای  و   زدگژی زناهژویی در گژروه   های متغیر دلزیرمقیاس

مدار تداوم  هیجان یدرمان زوج از قبل گواه زوجین مورد ملالعه

 زیرمقیژاس فقط این تداوم در . داری نداهته استیاری معنآم

همچنین نتایج نشژان  (. p =221/2) دار بوده استیروانی معن

زدگژی زناهژویی در   هژای متغیژر دل  ورعیت زیرمقیاسداد که 

 یدرمژان  زوج از بعژد  آزمای  و گواه زوجین مورد ملالعه گروه

 (. p <21/2) است  داری داهتهیمدار تداوم آماری معن هیجان

نشان داد که ورعیت  نی ( 9جدول ) مستقل tنتایج آزمون 

آزمای  و  زدگی زناهویی در دو گروههای متغیر دلزیرمقیاس

 انژد  داری داهژته یتداوم آماری معنژ  گواه زوجین مورد ملالعه

(21/2>p .) 

 
 آزمایش و گواه گروه دو در مداخله از بعد و  قبل های آن در زوجین مورد پژوهشزدگی زناشویی و زیرمقیاسمعیار متغیر دل انحراف میانگین، توزیع -3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

داراختالف معنی   p< 39/3  
 

نشژان داد کژه ورژعیت     (7جژدول  ) زوجژی  tنتایج آزمون 

آزمای  و گواه زنان  در گروه های متغیر تصویر بدنیزیرمقیاس

مژدار تدژاوم آمژاری     هیجژان  یدرمژان  زوج از قبل لعهمورد ملا

ورژعیت  نشان داد که نتایج همچنین . است  داری نداهتهیمعن

گیژری قیافژه و ررژایت     های ارزهیابی قیافه، ج ژت  زیرمقیاس

 از بعژد  آزمای  و گژواه زوجژین مژورد ملالعژه     در گروه بدنی

 داری داهژته اسژت  یمدار تداوم آماری معن هیجان یدرمان زوج

(21/2>p .) های ارزهیابی تناسژب  این تداوم در زیرمقیاساما

دار نبژوده  یدنی معنژ بژ و وزن  گیری تناسب انژدام   اندام، ج ت

 . است

نشان داد که ورعیت نی  ( 7جدول ) مستقل tنتایج آزمون 

آزمژای  و گژواه زنژان     در دو گروه های تصویر بدنیزیرمقیاس

  (.p<21/2) استداری داهته یتداوم آماری معن

 
 

 گروه آزمایش و گواه دو در مداخله از بعد و  قبل های متغیر تصویر بدنی زنان مورد پژوهشزیرمقیاس معیار انحراف میانگین، توزیع -1جدول 

p  آزمونt زوجی p  آزمونt  متغیرها وضعیت گروه میانگین ± انحراف استاندارد مستقل 

 

 

331/3* 

 

 
 

32/9 

334/3 1 /1 
 آزمایش 1 /11/1±13

 آزمون پیش

ی
سم

ج
 

 گواه 4 /22/9±93

331/3* 21/4- 
 آزمایش 9/4±33/11 

 آزمون پس
 گواه 9 /31/4±19

 

 

331/3* 

 

 

 

31/2 

331/3* 11/  -
 آزمایش 12/9±29/92

 آزمون پیش

ی
وان
ر

 

 گواه ±919/43/12

331/3* 11/4 -
 آزمایش 9 /31/1±99

 آزمون پس
 گواه 21/2±93/94

 

 

331/3* 

 

 

 

11/9 

193/3 49/1 
 آزمایش 3/94 32/9±

 مونآز پیش

ی
طف
عا

 

 گواه 1/2±33/91 

331/3* 39/4 -
 آزمایش 9 /14/4±13

 آزمون پس
 گواه  13/9±29/9

 

p  آزمونt زوجی p  آزمونt  متغیرها وضعیت گروه میانگین ± انحراف استاندارد مستقل 

 

 

331/3 

 

 

 

32/9 

13 /3  29/3 
 آزمایش   /9±13/ 2

 آزمون پیش

فه
یا
ی ق

یاب
زش

ار
 

 گواه 1 /99/9±13

331/3* 29/1 
 آزمایش 9 /±19 /99

 آزمون پس
 گواه 19/9±13/11

 

 

331/3 

 

 

 

31/2 

913/3 13/3 -
 آزمایش  93/9±33/4

 آزمون پیش

ت
جه

ریگ 
 ی

فه
یا
ق

 

 گواه 93/4±39/44

331/3* 11/19 
 آزمایش 13/1±33/13

 آزمون پس
 گواه 9/2±29/91 
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39/3 p<داراختالف معنی 

 

-مژدار بژر کژاه  دل   هیجان یدرمان زوج تأثیر تعیین برای

 تح یژل  آزمژون  هویی زوجین و تصویر بدنی زنژان از زدگی زنا

 ،1 جدول در آن نتایج که هد چندمتغیری استداده کوواریانس

کوواریژانس   روش بژه  هژا  داده تح یژل  از پژی  . گردیژد  ارائژه 

آزمژون   نتژایج  .هژد  بررسژی  آن های فرض پی  چندمتغیری،

Shapiro- Wilk    مرااژژلدر بژژرای هژژیچ یژژک از متغیرهژژا 

 فرض نرمال بژودن  لذا دار نبود،معنی آزمون سپ و آزمون ی پ

 فژرض  لژذا . دار نبودنی  معنی levene آزمون نتایج. هد تأیید

 ،هژا  فرض ی پ هدن تأیید از عدب. ده تأیید ها واریانس برابری

 مژدار هیجژان  یدرمژان  زوج داد کوواریژانس نشژان   آزمون نتایج

یی زدگژی زناهژو  متغیژر دل  هژای  زیرمقیژاس از  ییی بر اداقل

 می ان این که  (p<226/2) داهته است دار معنی تأثیرزوجین 

 چ ارگانه های آزمون نتایج به توجه با .بوده است %92/2  یرتأث

مدار بر کژاه   هیجان یدرمان زوج تأثیر کوواریانس، داری یمعن

 نشان 1 جدول نتایج .گردید بررسی زدگی زناهویی زوجیندل

 یدار یمعنژ صژورم   بژه  مژدار هیجژان  یدرمژان  زوج دهژد  یمژ 

(226/2= p، 20/61F=) زدگژی جسژمی   میژ ان دل  کاه  بر

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

 یدار یمعنژ صژورم   بژه  مژدار هیجژان  یدرمان زوجنشان داد که 

(220/2= p، 26/66F=)  زدگژی روانژی   میژ ان دل  کژاه   بژر

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

 بژر  (=p 17/16F  =26/2) یدار یمعنژ صورم  به مدارهیجان

 میژ ان  و بوده مؤثر نی  زدگی عاطدی زوجینمی ان دل کاه 

 . است% 12تأثیر  این
 

 زدگی جسمی، روانی و عاطفی زوجینمتغیرهای دل کوواریانس تحلیل آزمون نتایج  -5جدول 
 

 منبع تغییرات متغیرهای وابسته
جموع م

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات
F p اندازه اثر 

 توان

 آماری

 

 زدگی جسمیدل

 31/3 94/3 *331/3 11/ 1 1 29/9 1 29/9 آزمون شیپ

 22/3 3/ 9 *331/3 12/ 1 12/939 12/939 گروه

     14/11 2 94/9 خطا

 

 زدگی روانیدل

 99/3 11/3 *349/3 49/4 99 /11 99 /11 آزمون شیپ

 3/ 2 9/3  *3/ 33 11/11 99/212 99/212 گروه

     1/91  12/1393 خطا

 

 زدگی عاطفیدل

 21/3 19/3 *311/3 9/2  91/114 91/114 آزمون شیپ

 93/3 12/3 *311/3 14/2 23/133 23/133 گروه

     3 /21  31/99 خطا

داراختالب معنی    p< 21/2  
 

 

 

331/3 

 

 

11/9 

23 /3 43/3 -
 آزمایش 12/1±13/3

 آزمون پیش

ب 
اس
تن
ی 
یاب
زش

ار

ام
ند
ا

 

 گواه 91/1±33/13

941/3 32/3 
 آزمایش ±93/1 /91

 آزمون پس
 گواه 32/1±13/1

 

 

331/3 

 

 

29/2 

133/3 94/1 -
 آزمایش 13/4±34/93

 آزمون پیش

ت
جه

ریگ 
 ی

ب
اس
تن

 
ام
ند
ا

 

 گواه  42/9±19/4

314/3 14/1 
 آزمایش 19/9±43/92

 آزمون پس
 گواه 39/1±21/92

 

 

331/3 

 

 

32/9 

33/1 33/3 
 آزمایش 33/1±13/2

 آزمون پیش

ی
دن
ن ب

وز
 

 گواه 93/1±13/9

 91/3   /1 -
 آزمایش 3/2 13/1±

 آزمون پس
 گواه 33/1±13/2

 

 

331/3 

 

 

31/2 

344/3* 33/  -
 آزمایش 9 /13/1±19

 آزمون پیش

ی
دن
ت ب

ضای
ر

 

 گواه 1 /23/1±23

319/3* 99/  
 آزمایش 12/4±29/94

 آزمون پس
 گواه 9±93/93/ 4
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 اداقل مدارهیجان یدرمان زوج داد نشان کوواریانس آزمون

 تژأثیر هنژی زنژان   ذمتغیژر تصژویر    هژای  زیرمقیاساز  ییی بر

 جژدول  .بوده است %11/2 یرتأثمی ان این که  داهته دار معنی

 یدار یمعنژ صژورم   به مدارهیجان یدرمان وجز دهدنشان می 1

 بژوده  مؤثر بدنی تررایو  قیافه یریگ ج ت، ارزهیابی قیافه بر

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

، اندام تناسب ارزهیابی بر مدارهیجان یدرمان زوجنشان داد که 

 . نبوده است آنان مؤثر وزن بدنیو  تناسب اندام یریگ ج ت
 

 مدار بر تصویر بدنی زنانهیجان یدرمان زوجچندمتغیری تأثیر  کوواریانس تحلیل آزمون نتایج -6جدول 
 

ع تغییراتمنب متغیرهای وابسته  
مجموع 

 مجذورات
 F میانگین مجذورات

p 
 

 اندازه اثر
 توان

 آماری

 

 ارزشیابی قیافه

 41/3 13/3 314/3 1/9  19/91 19/91 آزمون شیپ

 11/3 91/3 *331/3 39/93  91/41  91/41 گروه

      13/1 11 / 2 خطا

 

 قیافه  یریگ جهت

 99/3 31/3 119/3  /24 3 32/1 3 32/1 آزمون شیپ

 11/3 11/3 *331/3 11/132 2 99/33 2 99/33 گروه

     13/49 9 14/1 خطا

 

 تناسب ارزشیابی

 اندام

 41/3 13/3 319/3 11/9 24/13 24/13 آزمون شیپ

 11/3 333/3 213/3 9/3  93/1 93/1 گروه

     13/2 4/111  خطا

 

 یریگ جهت

 اندام تناسب

 91/3 19/3 3/ 19 31/9 31/119 31/119 آزمون شیپ

 19/3 33/3 339/3 9/ 3 41/134 41/134 گروه

     99/94 1 2/ 1 خطا

 

 وزن بدنی

 1/3  39/3 3/ 9  91/1  /33  /33 آزمون شیپ

 3/ 2 3/ 3 991/3 14/3 3/1  3/1  گروه

     99/1 1 /92 خطا

 

 بدنی  رضایت

9  /21 آزمون شیپ  21/  9  34/2  319/3*  13/3  1 /3  

31/191 گروه  31/191  39/4  391/3*  1 /3  93/3  

914/ 1 خطا  93/9      

داریختالب معنا    p< 21/2  

 

 بحث

 یدرمژژان زوجهژژدب از پژژووه  اارژژر بررسژژی اثربخشژژی  

هژا  یافتژه  .زدگی زناهویی زوجین بودمدار بر کاه  دلهیجان

آزمژون  مژدار در مرا ژه پژس   هیجژان  یدرمان زوجنشان داد که 

. زناهویی و ابعژاد آن در زوجژین هژد    زدگیموجب کاه  دل

و  Sayadiهژای ملالعژام   نتایج این پووه  با بخشی از یافتژه 

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

 . همسو بود[ 03]

کژه بژه   و همیژاران   Burgess Moser بر مبنژای ملالعژه  

مژدار بژا   هیجژان  یدرمان زوجتغییرام ک یدی  بینی ی پبررسی 

ج سژژه  06 یبژژاًتقردرمژژانگر کژژه   67زوج و  90سژژتداده از ا

درمانگران ررایتمندی . را ارائه دادند پرداخته است یدرمان زوج

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

نتژایج بژا اسژتداده از    . در پی  و پس از درمان بررسژی کردنژد  

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

از کنترل هیجانام و تغییر بیشتری در ررژایتمندی زناهژویی   

یژابی بژه   رسیدند و همچنین دست یدرمان زوجدر بین ج سام 

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

 یدرمژان  زوجنشژان داد کژه    Allanدر این راستا نتایج پووه  

زدگی زناهژویی  های دلانهمدار باعث کاه  اثرام و نشهیجان

نی  از آسیب فرزندان پیشگیری  مسئ ههود که این زوجین می

و همیژاران   Sayadiهمچنین نتژایج پژووه     .[03]نماید می

مژژدار باعژژث ب بژژود تع ژژد هیجژژان یدرمژژان زوجنشژژان داد کژژه 

زدگی زناهژویی در زوجژین نابژارور هژد     زناهویی و کاه  دل

[01 .] 

تژوان  این بخ  از پووه  اارژر مژی   هایدر تبیین یافته
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ای درمانی است مدار، هیوهگدت که به طور ک ی درمان هیجان

اص ی آن بر مشارکت هیجانژام در الگوهژای دائمژی     دیتأککه 

تالش این درمان آهژیار  . باهدناسازگاری در زوجین آهدته می

پذیر در هر یژک از زوجژین و تسژ یل    ساختن هیجانام آسیب

هژای ایمژن و   در ایجژاد ایژن هیجانژام بژه هژیوه      هاتوانایی آن

پژردازش ایژن هیجانژام در بژافتی ایمژن،      . آمیژ  اسژت  محبت

آورد کژه  تری و جدیدتری را به وجود میالگوهای تعام ی سالم

مسبب آرام هدن سلح آهژدتگی و افژ ای  دوسژت داهژتن،     

بنژابراین  [. 92]هژود  مژی  تر بخ  تیرراصمیمیت و ارتباطی 

اسژت،   که همسرهان پاسخگو نیست یا طرد کنندهافراد زمانی 

برنژد کژه   ای را به کژار مژی  های تنشیم هیجانیاغ ب استراتوی

ناخواسته اختالل رابله را مداومت داده یا اتی تشدید کرده و 

ها، هژامل سرزنشژگری   این. کندرا تضعی  می ها آنپیوند بین 

مح ژی  گیری کردن و بژی مضلربانه و درخواست کردن یا کناره

 مدار، یعنی تژن  در مرا ه اول درمان هیجان. هوندکردن می

کنژد تژا بژه طژور آگاهانژه      زدایی، درمانگر به زوجین کمک می

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

کند را به عنژوان دهژمن متقابژل خژود     چرخه مندی ایجاد می

ر مرا ژه دوم،  د. را مقصر رابله خلاب نینند گرییدیببینند و 

-هژا و خواسژته  اند تا ترسیعنی بازسازی، همسران تالش کرده

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

هژا را  ها و خواسژته هایی را بیایند تا به طور روهن این ترسراه

ای برای هم ابراز کنند که ن دییی، دسترسی هیجژانی  به هیوه

تواند زوج می. تر را تس یل کندایمن و پاسخگو بودن یک پیوند

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

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

تر به وجژود  کنند، یک چرخه مثبتها هروع به تغییر میپاسخ

تر کند تا به سمت پیوندی ایمنآید که به زوجین کمک میمی

های تعام ی مندی و ایجاد انتشژارام  کاه  چرخه، پی  بروند

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

رود و این کرده چون زندگی در مسیر تغییرام مثبت پی  می

 .هودها میزدگی در بلن روابط آنامر منجر به کاه  دل

مژدار در  هیجژان  یدرمژان  زوجپووه  اارر نشان داد کژه  

آزمون موجب ب بود تصویر بدنی و ابعاد آن در زنان ه پسمرا 

و  Moorهژژای نتژژایج ایژژن پژژووه  بژژا بخشژژی از یافتژژه. هژژد

 .همسو است Johnson[99] و  Macintoshو  [90]همیاران 

Moor  در پووه  خود به بررسی ایجاد تحژول در  و همیاران

هیجان مدار که  یدرمان زوجسبک زندگی افراد اساس با انجام 

چژاق و   یهژا  زوجمنجر به اف ای  اژام گی و کژاه  وزن در   

برابژر   7تژا   0کاه  وزن  دادنتایج نشان . نابارور هد پرداختند

. های منتشر هده در این جمعیت اسژت بیشتر از میانگین داده

مژدار  هیجژان  یدرمژان  زوجماه پیگیری، گروهی کژه   66پس از 

ام گی و دریافت کردند ااتمال بیشتری بژرای رسژیدن بژه اژ    

 . ]90[کاه  وزن داهتند 

توان گدژت نگرانژی بژدنی یژا     اارر می در تبیین پووه  

مندی به ررایت و عم یرد جنسی زوجژین آسژیب    تصویر بدنی

 هان پایین اسژت، تجربژه  ررایت بدنیزنانی که [. 3]رساند می

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

MacIntosh  وJohnson یرد جنسی در زمینژه عشژق را   عم 

نشریژژه . آورنژژدبژژه عنژژوان یژژک پیونژژد دلبسژژتگی در نشژژر مژژی

ای معتبژر از عشژق   تژر و تجربژه  ای منسژجم نشریژه  ،دلبستگی

مدار اسژت و در  هیجان یدرمان زوجاست که در بلن  یب رگسال

تحقیقژام  . گیژرد آن مسائل جنسی اغ ب مورد خلاب قرار می

د و یک مژدل از  نپردازجنسی می اخیر به دلبستگی و تمایالم

تمایالم جنسی سالم که در آن دلبستگی و تمژایالم جنسژی   

ناررایتی جنسژی در روابژط   . دهندییپارچه هده است ارائه می

کژردن از   جژویی  یژب عزوجین با دلسردی، سژرزن  نمژودن و   

هژود و ایژن ایلژه از روابژط، بژه هژدم       ییدیگر نمایژان مژی  

ا مژدخ ی بژرای دسژتیابی بژه     رریژ دلبستگی است  ت دیدکننده

هماهنگی و فعالیت مشترك و ایجاد عواط  مثبت و دلبستگی 

ایژن روییژرد نقژ  م مژی در     [. 99] هژود ایمن محسوب مژی 

جنسژی، افژ ای  عم یژرد جنسژی و      ندژس  ع مخودآگاهی و 

بژر   یژد تأکبیشتر  و تعاررام زناهویی زنان داهته است کاه 

ق مراقبژت، امایژت و   های سژازگارانه، از طریژ  دلبستگی روش

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

با ابراز هیجانام مندی زنان نسژبت بژه بژدن خژود و پژردازش      

همسران و ایجاد دلبستگی ایمژن   مجدد این هیجانام در رابله

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

 .تغییر کرده است در ج ت مثبتی هان یبدن

در  یریگ نمونهتوان به های پووه  اارر میاز محدودیت



    مهوش رقیبی و همکاران                                                                                                                                 ر دلزدگی زناشوییدرمانی هیجان مدار باثربخشی زوج

 1931بهار ، 1 زدهم، شمارهسیدوره                                                                         93                     سالمت جامعه                                                                           

پیشژن اد  . و عدم وجود مرا ه پیگیژری اهژاره نمژود   دسترس 

 ی آینده مرا ه پیگیژری ج ژت ملالعژه   هاهود در پووه می

 . دتر ارافه گرددقیق

 

های این ملالعه، اسژتداده از  بر اساس یافته :گیرینتیجه

زدگی مدار توانست موجب ب بود دلهیجان یماندر زوجروییرد 

زناهویی زوجین و تصویر بدنی زنژان هژود، بژر همژین اسژاس      

ای مراک  مداخ ه در بحژران خژانواده، مراکژ  خژدمام مشژاوره     

 یدرمژان  زوج مژؤثر توانند از ایژن روییژرد   دولتی و خصوصی می

 . استداده کنند

 

 تعارض منافع

 .سندگان ذکر نشده استتعارض مناف  توسط نوی گونه چیه

 

  سهم نویسندگان

ای که مقاله اارژر  نامهپایانی م وش رقیبی، استاد راهنما

ها گردآوری، تج یه و تح یل داده. اندبوده، از آن استخراج هده

 . نما بوده استی م ییا صنعتو نگارش بر ع ده

 

 تشکر و قدردانی

سی ارهژد  مقل  کارهنا نامه یانپاملالعه اارر برگرفته از 

. باهژد  یمژ روانشناسی عمومی دانشگاه سیسژتان و ب وچسژتان   

ای همدنن ه ر زاهژدان و  از مرک  خدمام مشاوره وسی ه ینبد

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

هایان ذکر اسژت کژه تمژامی    . آیدتشیر و قدردانی به عمل می

وسژط نویسژندگان   مناب  مالی این پووه  به صورم هخصی ت

 . فراهم هده 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 Body-

Self 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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