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Background and Objective: Infertility is known as an important stressor
threatening the personal, marital, familial, and social stability in all cultures
around the world. The present study aimed to investigate the effectiveness
of emotionally focused couple therapy on marital commitment and couple
burnout among infertile couples.
Materials and Methods: This quasi-experimental study was conducted on
30 infertile couples referring to the private centers of infertility in Qom, Iran,
from September 2015 to September 2016, using pretest-postest design with
a control group. The study population was selected through purposive
sampling technique, and then randomly assigned into the experimental (n=15
couples) and control experimental (n=15 couples) groups. All participants
filled out the Dimensions of Commitment Inventory and Couple Burnout
Measure. In addition, the couples in the experimental group attended 10
emotionally focused couple therapy sessions performed twice a week. The
data were analyzed using the multivariate analysis of covariance and
univariate analysis of covariance.
Results: The results of the multivariate analysis of covariance showed that
emotionally focused couple therapy significantly increased the posttest mean
scores of marital commitment and its subscales (i.e., personal commitment,
moral commitment, and structural commitment) in the experimental group
(P<0.05). Additionally, according to the univariate analysis of covariance,
there was a statistically significant difference between the experimental and
control groups in terms of the mean scores of the couple burnout at the
posttest stage (P<0.01).
Conclusion: As the findings indicated, the emotionally focused couple
therapy can improve marital commitment and decrease couple burnout.
Keywords: Couple Burnout; Emotionally Focused Couple Therapy;
Infertile Couples; Marital Commitment
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1316/42/22 :
تاریخ پذیرش مقاله1316/40/21 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :ناباروری در سراسر جهان و در همه فرهنگها به عنوان یک تجربه استرسزا ،بحرانی و
تهدیدکننده ثبات فردی ،زناشویی ،خانوادگی و اجتماعی شناخته شده است .در این راستا پژوهش حاضر با
هدف تعیین اثربخشی زوجدرمانی هیجان مدار بر تعهد زناشویی و دلزدگی زناشویی در زوجین نابارور انجام
شد.
مواد و روش ها :پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون -پس آزمون همراه با گروه
کنترل بود .جامعه آماری را زوج های نابارور مراجعه کننده به مراکز خصوصی زنان و نازایی شهر قم در
نیمه دوم سال  1312و نیمه اول سال  131۱تشکیل دادند .از میان جامعه آماری 34 ،زوج به صورت
نمونه گیر ی هدفمند برگزیده شدند و به صورت تصادفی در  2گروه آزمون ( 1۱زوج) و کنترل ( 1۱زوج)
جای گرفتند و مطابق با طرح ،تحت سنجش دوگانه پیش آزمون -پس آزمون (پس از  3۱روز) درآمدند.
ابزار گردآوری اطالعات برای این پژوهش ،سیاهه تعهد زناشویی ( DCI: Dimensions of
 )Commitment Inventoryو مقیاس دلزدگی زناشویی ( )CBM: Couple Burnout Measureبود.
زوج های گروه آزمون به مدت  14جلسه (هفته ای  2جلسه) تحت زوج درمانی هیجان مدار قرار گرفتند.
برای تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSSو آزمون های تحلیل کوواریانس چند متغیری و تک متغیری استفاده
شد.
یافتهها :یافتههای تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که زوجدرمانی هیجانمدار باعث افزایش معنادار
میانگین نمرات پسآزمون متغیر تعهد زناشویی و خردهمقیاسهای آن (تعهد شخصی ،تعهد اخالقی و تعهد
ساختاری) در گروه آزمون گردید ( .)P<4/4۱همچنین نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری بیانگر آن بود که
میانگین نمرات پسآزمون متغیر دلزدگی زناشویی در گروه آزمون و کنترل تفاوت معناداری با یکدیگر داشتند
(.)P<4/41
نتیجهگیری :بر مبنای نتایج میتوان گفت که آموزش مبتنی بر زوجدرمانی هیجانمدار باعث بهبود تعهد
زناشویی در زوجین گردیده و دلزدگی زناشویی را کاهش میدهد.
واژگان کلیدی :تعهد زناشویی؛ دلزدگی زناشویی؛ زوجدرمانی هیجانمدار؛ زوجهای نابارور

مقدمه
باروری ،تولیدمثل و داشتن فرزند یکی از آرزوهای انسانی
و اساس بقای نسل بشر می باشد که به علل مختلفی ممکن
است برخی از زوج ها از آن محروم شوند .ناباروری از مشکالت
عمده ژنیکولوژی به شمار میرود و به صورت ناتوانی در
حاملگی پس از یک سال مقاربت بدون استفاده از هرگونه روش
پیشگیری از بارداری تعریف می شود ] .[1استرس ،ناامیدی و
احساس شرم ناشی از ناباروری می تواند برای سالمت روانی
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زوجین و روابط بین آن ها دردناک و مخرب باشد ] .[2فشار
روحی ناشی از ناباروری می تواند سبب سستشدن بنیان
خانواده و افزایش اختالفات گردد و یا حتی آن را به مرز جدایی
نزدیک کند .از سوی دیگر ،پس از مدتی محیط منزل بدون
حضور کودک برای زن و مرد کسالتآور می شود و سکوت و
تنهایی ،منزل را برای آن ها خسته کننده می سازد .در اغلب
موارد ،زوج های نابارور دچار بی حوصلگی میشوند و این امر
72

اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار

ارتباطات بین آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد .در مجموع ،این
مسائل می توانن د زمینه را برای کاهش تعهد و بروز دلزدگی از
روابط زناشویی مهیا سازند ].[3
یکی از ویژگیهای مهم ازدواجهای موفق و طوالنیمدت،
وجود تعهد زناشویی (  )Marital Commitmentاست .در
مدل  Adamsو  ،Jonesتعهد زناشویی مشتمل بر  3بعد تعهد
نسبت به همسر (جاذبه زناشویی) ،تعهد نسبت به ازدواج
(التزام اخالقی) و محدودیت اجتماعی (احساس به دام
افتادگی) می باشد که تعهد نسبت به همسر شامل :عشق،
رضایت ،فداکاری و سرسپردگی است؛ تعهد نسبت به ازدواج
بر مسئولیتپذیری زوجین برای حفظ ازدواج و احترام به آن
اطالق میشود؛ محدودیت اجتماعی بر پیامدهای عاطفی ،مالی
و اجتماعی خاتمه دادن به روابط زناشویی اشاره دارد ].[2
 Petersonو همکاران در پژوهش خود مبنی بر بررسی
اثربخشی پذیرش و تعهد درمانی بر روش های مقابله زوجی،
سازگاری و افسردگی زوجین نابارور بیان نمودند که افزایش
تعهد زوجین نسبت به یکدیگر تا حد زیادی باعث کاهش
استرس و اضطراب زنان نابارور شده و ارتباطات و تعداد
محیط های اجتماعی که آن ها در آن رفت و آمد می کنند را
افزایش می دهد .آن ها معتقد هستند که اضطراب ناشی از ترس
خیانت همسر در زنان نابارور باعث می شود که آنها به میزان
معناداری از تعامالت اجتماعی خود بکاهند و تا حد ممکن از
محیط های اجتماعی اجتناب کنند .در این راستا ،می توان با
کاهش استرس زوج نابارور توسط درمانهای روان شناختی و
جلب اطمینان از سوی همسر ،محیط اجتماعی زوجین را به
میزان فراوانی افزایش داد ] . [۱در این زمینه ،اسدی و
همکاران در پژوهش خود بیان کردند که سطوح پایین تعهد
زوجین با دلزدگی زناشویی ( )Couple Burnoutرابطه دارد
] .[6ناباروری فشارها و تنش های متعددی را به زندگی زوجین
تحمیل می کند و این تنش ها بر روابط بین فردی ،اجتماعی و
زناشویی تأثیر می گذارند .زوج ها زمانی که از بهدستآوردن
محصول مهم زندگی خود محروم می مانند ،نه تنها روابط
بینابین را زیر سؤال می برند؛ بلکه صمیمیت و عواطف نزدیک
یعنی تنها مواردی که زوج ها بیش از پیش به آن نیاز دارند و
برای آن ارزش قائل هستند نیز از بین میرود؛ در نتیجه
استرس ،ناکامی ،خشم و دلزدگی زناشویی بروز پیدا می کند
] Schaufeli .[0و  Buunkدلزدگی را به عنوان یک حالت
خستگی جسمی ،عاطفی و ذهنی که در شرایط درگیری
طوالنیمدت همراه با مطالبات عاطفی ایجاد میشود ،تعریف
می کنند  .در این تعریف خستگی جسمی با کاهش انرژی،
خستگی مزمن ،ضعف و تنوع وسیعی از شکایت های جسمی و
روان تنی مشخص میشود؛ درحالی که خستگی عاطفی شامل:
احساسات درماندگی ،ناامیدی و فریب میباشد .خستگی روانی
به رشد نگرش منفی نسبت به خود ،کار و زندگی برمیگردد
72

] .[8مطالعات نشان داده اند که میزان دلزدگی زناشویی در
زوجین نابارور نسبت به زوجین بارور بیشتر است و حتی این
مسأ له در درمان ناباروری نیز اثرگذار می باشد ].[0،1
توجه به نیازهای روانی زوجهای نابارور یک بخش ضروری
در موفقیت درمان ناباروری می باشد؛ زیرا می تواند رابطه
زوجین در طول درمان را تحت تأثیر قرار دهد؛ به ویژه زمانی
که هریک از زوجین نیاز به درک و حمایت دیگری پیدا
می کند .برای مقابله با پیامدهای ناشی از ناباروری روشهای
مختلفی وجود دارد ] .[14روان درمانگران روی کردهای مختلفی
را برای رفع این مشکالت مطرح کردهاند؛ از جمله رویکردهای
فردی ،زوجی و خانوادگی .با این وجود ،صاحب نظران براساس
تحقیقات انجام شده بر این باور هستند که هنگامی که کل
خانواده و یا یک واحد دو نفری برای درمان مشکالت مربوط
به زندگی خانوادگی رجوع میکنند ،شیوه درمان خانوادگی و
یا زوجی مؤثرتر از درمان فرد ی می باشد ] Kelly .[11و
همکاران در جدیدترین پژوهش فراتحلیلی خود به این نتیجه
رسیدند که زوج درمانی هیجان مدار ( Emotionally
 )Focused Couple Therapyدر درمان مشکالت
روان شناختی مرتبط با سبک ارتباطی زوجین از سایر
رویکردهای زوج درمانی موفقتر بوده و میزان تأثیر آن بیشتر
می باشد ].[12
زوج درمانی هیجان مدار رویکردی یکپارچه از تلفیق 3
دیدگاه سیستماتیک ،انسانگرایی (تجربه گرایی) و نظریه
دل بستگی ب زرگساالن است که در اوایل دهه  1184توسط
 Johnsonو  Greenbergابداع شد .با توجه به نقش عمده
هیجانات در نظریه دلبستگی ،این درمان به نقش مهم
هیجانات و ارتباطات هیجانی در ساماندهی الگوهای ارتباطی
اشاره داشته و هیجان را عامل تغییر در نظر می گیرد ].[13
 Wiebeو  ) 2416( Johnsonمعتقد هستند که زوج درمانی
هیجان مدار به علت ساختارمند بودن و داشتن برنامه درمان
مرحله به مرحله برای زوجین ،اثربخشی بیشتری نسبت به
دیگر رویکردها داشته و احتمال عود در آن به شدت کمتر
است .این درمان در اولین مرحله به ارزیابی سبک ارتباطی
زوج ها میپردازد و پس از اینکه دفاع ها آشکار شدند ،این
سبک را برای زوجین آشکار ساخته و پیامد های آن را مشخص
می سازد؛ به همین دلیل ،زوجین رفته رفته موفق می شوند
هیجانات سرکوبشده و ناآشکاری که این چرخه منفی
ارتباطی را تداوم می بخشند ،بشناسند و بر اساس مداخالتی که
اثربخشی آن ها در پژوهش های متعددی تأیید شده است ،این
چرخه را متوقف سازند و روابط خود را بهبود بخشند ].[12
هیجانات نقشی کلیدی را در روابط زوجین ایفا می کنند و از
این رو الزم است توجه خاصی به آنها شود .با توجه به آنچه
گفته شد ،رویکرد زوج درمانی هیجان مدار که رویکردی
ساختاریافته و کوتاه مدت است ،کاربرد گسترده ای در حل
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صیادی و همکاران

مشکالت هیجانی و عاطفی زوجین دارد .در این ارتباط هدف
از پژوهش حاضر ،شناسایی اثر زوج درمانی هیجان مدار بر تعهد
و دلزدگی زناشویی می باشد.
مواد و روش ها
پژوهش حاضرر یک مطالعه نیمهتجربی با طرح پیشآزمونر
پسآزمون همراه با گروه کنترل اسررت .جامعه آماری پژوهش را
زوجهای نابارور مراجعهکننده به مراکز خصرروصرری زنان و نازایی
اسرتان قم ( 1مرکز) در نیمه دوم سرال  1312و نیمه اول سال
 131۱تشرکیل دادند و توسط متخصص زنان و زایمان بهعنوان
زوجین نابارور طبقهبندی شرردند .برای انتخاب نمونه در  1مرکز
خصرروصرری اسررتان قم 22 ،زوج نابارور بهصررورت نمونهگیری در
دسترس به پرسشنامهها پاسخ دادند که از این  22زوج 34 ،زوج
که تعهد پایین و دلزدگی داشرتند و دارای دیگر شرایط و تمایل
ورود به پژوهش بودند ،بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شرردند و
بهصررورت تصررادفی در  2گروه آزمون ( 1۱زوج) و کنترل (1۱
زوج) قرار گرفتند .در ارتباط با تعداد نمونه باید اشاره کرد که در
طرحهای تجربی هر زیرگروه میبایسررت حداقل  1۱نفر باشررد و
برای اینکره نمونه انتخاب شرررده نماینده واقعی جامعه بوده و
پژوهش اعتبار بیرونی باالیی داشررته باشررد ،تعداد نمونه  34نفر
( 1۱زوج) برای هر گروه در نظر گرفته شد ].[1۱
در ادامه برنامه آموزش زوجدرمانی هیجانمدار به مدت 14
جلسرره  2سرراعته (هر هفته  2بار) برای زوجهای گروه آزمون
برگزار گردیرد .این پروتکل درمانی از کتاب )2442( Johnson
گرفته شرررده و اثربخشررری آن در پژوهشهایی از جمله نجفی و
همکاران ] [16و داورنیا و همکاران ] [10تأیید شده است.
پس از اتمام جلسات آموزشی ،دو گروه مجدداً به سیاهه تعهد
زناشررویی ( Adams )DCIو  Jonesو مقیاس دلزدگی زناشررویی

( Pines )CBMپاسررخ دادند .مالکهای ورود به پژوهش عبارت
بودند از :وجود تعهد زناشرررویی پایین و دلزدگی زناشرررویی باال در
زوجین نابارور ،عالقه به شررکت در جلسررات زوجدرمانی گروهی و
متعهدشرردن به حضررور در تمام جلسررات ،داشررتن حداقل مدرک
تحصرریلی سرریکل ،نداشررتن اختالل حاد روانی -جسررمانی بارز از
طریق خوداظهاری در پرسررشررنامه ویژگیهای جمعیتشررناختی،
عدم توانایی در باروری پس از گذشرت حداقل  14سرال از زندگی
مشرررترک ،نوع نرابراروری اولیره ،عرامل ناباروری زنانه ،نداشرررتن
فرزندخوانده و عدم شرکت همزمان در جلسات مشاوره .معیارهای
خروج از پژوهش نیز شرامل :عدم همخوانی نمرات پرسشنامهها با
هدف پژوهش ،عدم عالقه به شررررکت در جلسرررات زوجدرمانی
گروهی و تعهدندادن به حضرور در تمام جلسات ،بیسوادبودن و یا
داشررتن تحصرریالت کمتر از سرریکل ،داشررتن اختالل حاد روانی-
جسرمانی بارز که از طریق خوداظهاری در پرسرشنامه ویژگیهای
جمعیتشرناختی مشخص میشود ،داشتن فرزند یا فرزندخوانده،
عامل ناباروری مردانه ،نوع ناباروری ثانویه و شرررکت همزمان در
جلسررات مشرراوره بود .برای ورود به پژوهش از زوجین بهصررورت
کتبی در پرسرشنامه اطالعات جمعیتشناختی رضایت گرفته شد
و پژوهشرررگران متعهد گردیدند که اصرررل رازداری و فاشنکردن
اطالعات شخصی افراد را رعایت نمایند.
ابزار جمع آوری اطالعرات مشرررتمل بر  3بخش وی ژگیهای
جمعیتشرناختی ،پرسرشرنامه تعهد زناشویی و مقیاس دلزدگی
زناشرویی بود .ویژگیهای جمعیتشرناختی شامل :سن ،جنس،
تحصررریالت ،مدت ازدواج ،درآمد ،علت ناباروری ،مدت ناباروری،
سررابقه اسررتفاده از جلسررات مشرراوره و رواندرمانی و سررابقه
بیماریهای جسمی و روانی مزمن بود.
پرسشششنامه تع د زناششویی :پرسشنامه تعهد زناشویی
دارای  2۱سؤال و  3بعد تعهد شخصی ( 24سؤال) ،تعهد اخالقی

جدول  :9پروتکل زوجدرمانی هیجانمدار
محتوای جلسات

جلسات
اول

آشنایی با اعضا و بیان توضیحات الزم در مورد جلسات ،نحوه و زمان برگزاری آنها

دوم

ارائه تعریف سبکهای دلبستگی ،دلبستگی بزرگساالن و رابطه دلبستگی با مفاهیم عشق ،صمیمیت ،روابط زوجین و آشفتگیهای آنها

سوم

شناسایی چرخه تعامل زوجین از طریق توضیح شایعترین الگوهای تعاملی آشفته زوجین به اعضا مانند الگوهای تسلط ،عیبجویی و تحت
تعقیب قراردادن

چ ارم

کاوشگری در هیجانات ثانویه با هدف دستیابی به هیجانات زیرساختاری و ناشناخته (بازشناسی هیجان نوین) یافتهها

پنجم

اشاره به نقش اجتماعی هیجان و چگونگی پدیدآیی هیجانات تقابلی توسط یکدیگر

ششم
هفتم

بررسی مجدد میزان اتحاد مشاورهای ،ارزیابی و برجستهسازی پیشرفت حاصل شده و کمک به زوجین برای پذیرش و درک چرخههای
تعاملی خود
برجسته سازی و شرح مجدد نیازهای فطری دلبستگیخواهانه و اشاره به سالمبودن آنها (امنیت ،همراهی و اتصال) و فراخوانی درگیری
در همسر اجتنابکننده (اقرارکردن و بهزبانآوردن هیجانات عمیق در همسر بهتازگی درگیرشده)

هشتم

کشف راهحلهای جدید برای بحثها و مشکالت قدیمی

ن م

آموزش زوجین بهمنظور اجرای تکنیکها در محیط روزمره

دهم

تعیین تفاوت بین الگوی تعاملی منفی گذشته در جلسات اولیه و اکنون و تغییرات قابلمشاهده در هیجانات ،رفتارها ،شناخت و روابط بین
فردی همسران
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اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار

 4/41معنادار بود ].[21
در پژوهش حاضر بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار
 SPSS 16و آزمونهای تحلیل کوواریانس تکمتغیری در سطح
 4/4۱و چندمتغیری در سطح  4/41استفاده شد.

( 13سرؤال) و تعهد سراختاری ( 12سؤال) میباشد .سؤاالت بر
روی یک مقیاس لیکرت  ۱گزینهای از کامالً موافقم (نمره  )۱تا
کامالً مخالفم (نمره  )1نمرهگذاری میشروند .شرایان ذکر است
که در این پرسشنامه نمرهگذاری سؤاالت ،23 ،16 ،12 ،12 ،11
 38 ،36 ،3۱ ،32 ،32 ،34 ،28 ،20و  22برره شررریوه معکوس
میباشد .عالوهبراین ،نمره آزمون از جمع نمرات خردهمقیاسها
به دسرت میآید که نمره باالتر نشراندهنده تعهد بیشتر است.
باید توجه داشت که روایی و پایایی این ابزار در مطالعات خارجی
و داخلی مورد تأیید قرار گرفته است ].[18،11

مقیشا

یافته ها
میانگین و انحراف معیار سرررن زوجین در گروه آزمون و
کنترل بهترتیب  24/2±2/8و  31/13±۱/2سال بود .همچنین
مدرک تحصرریلی فوق دیپلم در دو گروه بیشررترین فراوانی را
داشرت .در ارتباط با مدت زمان ازدواج باید گفت که بیشترین
فراوانی در گروه آزمون در دامنه ای بین  1۱تا  24سررال قرار
داشرت و در گروه کنترل تفاوتی بین فراوانیها مشراهده نشد.
بیشرررترین فراوانی میزان درآمد در دو گروه نیز بین  2تا 3
میلیون تومران گزارش گردیرد .عال وه براین در ارتبراط با علت
ناباروری ،بیشررترین فراوانی در گروه آزمون مربوط به اختالل
در لوله های رحمی و در گروه کنترل مربوط به اختالل در
لولههای رحمی و آندومتریوز بود.
میانگین و انحراف معیار متغیر تعهد و دلزدگی زناشررویی در دو
گروه آزمون و کنترل در مراحرل پیشآزمون و پسآزمون در جدول
 2ارائه شده است .مطابق با یافتهها ،مقایسه نمرات گروهها با استفاده
از آزمون  tزوجی در پیشآزمون و پسآزمون داللرت بر این دارد که
میانگین نمرات ابعاد مختلف تعهد زناشررویی گروه آزمون در مقایسه
بررا گروه کنترل در مرحلرره پس آزمون افزایش داشرررترره اسررررت
( .)P=4/420همچنین مقایسرره میانگین نمرات احسرراس دلزدگی
زناشرویی در دو گروه حاکی از آن میباشرد که میانگین نمرات گروه
آزمون در مقرایسررره با گروه کنترل در مرحله پس آزمون کاهش
معناداری یافته است (.)P=4/422
جهرت بررسررری پیشفرض هرای تحلیل کوواریانس ابتدا از
آزمون  Shapiro-Wilkبرای بررسی نرمالبودن توزیع نمرات و
سپس از آزمون  Leveneبرای بررسی همگنی واریانس نمرات و
همگنی ضرررایب رگرسرریون اسررتفاده شررد که همگی بیانگر آن

دلزدگی زنشاشششویی :این مقیرراس یررک ابزار

خود سرررنجی می باشرررد که توسرررط  )1116( Pinesبا هدف
اندازه گیری درجه دلزدگی بین زوجین سرراخته شررده اسررت
] . [24این پرسرشرنامه شامل  21سؤال میباشد که  10سؤال
آن دربرگیرنررده عبررارت هررای منفی خسرررتگی ،نرراراحتی و
بی ارزش بودن بوده و  2سؤال آن شامل عبارت های مثبت مانند
خوشررحال بودن و پرانرژی بودن اسررت .سررؤاالت بر روی یک
مقیاس لیکرت  0گزینهای از هرگز (نمره  )1تا همیشرره (نمره
 )0نمرهگذاری می شررروند .این پرسرررشرررنامه در چند مرحله
نمرهگذاری می گردد که ابتدا نمرات سؤاالت ،8 ،0 ،۱ ،2 ،2 ،1
 18 ،10 ،16 ،1۱ ،12 ،13 ،12 ،11 ،14 ،1و  21با یکدیگر
جمع می شروند و سرپس نمرات سؤاالت  11 ،6 ،3و  24با هم
جمع شده و از عدد  32کم میشوند .در ادامه نمرات حاصل از
مرحله اول و دوم با یکدیگر جمع گشرررته و بر  21تقسررریم
می شروند .عدد بهدست آمده نشاندهنده درجه دلزدگی بوده و
اعداد بزرگتر بیانگر میزان دلزدگی باالتر میباشررند .ضررریب
پرایایی مقیاس با روش بازآزمایی در یک دوره یک ماهه برابر با
 4/06بوده و ضرررریب پایایی این مقیاس با اسرررتفاده از روش
آلفای کرونباخ در دامنه ای بین  4/11تا  4/13گزارش شرررده
اسررت ] . [24برای بررسرری اعتبار این مقیاس از پرسررشررنامه
رضایت زناشویی  Enrichاستفاده گردید که ضریب همبستگی
بین این دو پرسرشرنامه معادل  4/2به دسررت آمد که در سطح

جدول  :7شاخص های توصیفی ابعاد مختلف متغیر تعهد و دلزدگی زناشویی
قبل از مداخله

متغیر
تع د شخصی

تع د زناشویی

تع د اخالقی
تع د ساختاری
نمره کل تع د زناشویی

دلزدگی زناشویی

33

آزمون
کنترل
آزمون
کنترل
آزمون
کنترل
آزمون
کنترل
آزمون
کنترل

بعد از مداخله

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

۱2/2
۱3/03
32/03
3۱/20
28/۱3
21/40
113/26
118/20
2/41
2/36

6/41
3/30
2/46
۱/21
۱/32
۱ /2
0/34
8/28
4/32
4/21

۱3/02
۱4/20
2۱/2
32/40
38/03
28/03
1۱6/26
111/20
3/3۱
2/1۱

۱/12
6/32
۱/33
۱/28
3/۱3
2/3۱
0/۱0
14/2۱
4/31
4/36

سطح معناداری
4/423
4/4۱1
4/433
4/408
4/421
4/4۱۱
4/420
4/466
4/422
4/406
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صیادی و همکاران

جدول  :3خالصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری برای متغیر تعهد زناشویی
منبع

متغیر وابسته

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

سطح معناداری

گروه

تعهد شخصی
تعهد اخالقی
تعهد ساختاری

110111/۱23
26461/660
32888/123

2
2
2

۱8۱۱1/060
23432/833
10222/460

1062 /141
080/11۱
1114 /213

4/442
4/413
4/440

بودند که اسرررتفاده از تحلیل کوواریانس مانعی ندارد .از سررروی
دیگر مطرابق برا نتایج جدول  ،3اثرات تمامی متغیرهای درون
آزمون در سرررطح کمتر از  4/4۱معنرادار بودنررد کرره این امر
نشررران دهنده تأثیر آموزش زوجدرمانی هیجانمدار بر بهبود
تعهد زناشرررویی زوجین نابارور می باشرررد .عالوه براین ،نتایج
جدول  2نشررران داد که اثرات متغیر دلزدگی درون آزمون
تحلیل کوواریانس تک متغیری در سطح کمتر از  4/41معنادار
اسررت؛ از این رو میتوان نتیجه گرفت که آموزش زوجدرمانی
هیجانمدار بر کاهش دلزدگی زناشررویی زوجین نابارور تأثیر
میگذارد.
جدول  :4خالصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری برای
متغیر دلزدگی زناشویی
مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

گروه

2/062

1

2/062

خطا

3/111

28

4/111

منبع

آماره F

22/0۱2

سطح
معناداری
4/441

بحث
نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری در متغیر
تعهد زناشویی حاکی از آن بود که میان گروه ها در پس آزمون
از نظر آمراری تفراوت معنراداری وجود دارد .یرافته های این
پژوهش با نتایج مطالعات  Love ،]22[ Fletcherو همکاران
[ Zuccarini ،]23و همکرراران [ ]22و  Greilو همکرراران
همسررو اسررت ] . [2۱همچنین نتایج مطالعات زارعی و ثابت،
فالح زاده و ثنایی ذاکر و اسدپور و همکاران در داخل کشور با
این پژوهش همخوانی دارد ].[26-28
از سررروی دیگر ) 2416( Fletcher ،به بررسررری تجربه
زوجینی که یک سرررال با موفقیت زوج درمانی هیجان مدار را
پشت سر گذاشته بودند پرداخت .از جمله مسائلی که در این
پژوهش به آن توجه گردید ،بهبود تعهد زناشرررویی در طول
این یک سرررال درمان بود .نتایج حاصرررل از مصررراحبه های
سرراختارنایافته نشرران داد که رویکرد هیجان مدار با آموزش
تکنیرک هرای ارتباطی -هیجانی مؤثر به زوجین باعث بهبود
روابط روزمره ،خصوصی و نزدیک آن ها شده و افزایش رضایت
زوجین در این زمینره هرا منجر بره افزایش رضرررایرت مندی
زناشرویی و در نتیجه تعهد بیشررتر آن ها به یکدیگر می شرود
] Love .[22و همکرراران برره بررسررری اثربخشررری رویکرد
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هیجان مدار بر زوجینی که اختالل اعتیاد به رابطه جنسررری
داشرتند پرداختند .اختالل اعتیاد به رابطه جنسی در روابط
عاطفی می تواند به نابود شدن اعتماد ،احساس شرم و خشم،
خیرانرت و در نهرایرت بره پرایران یافتن رابطه منجر شرررود.
زوج درمانی هیجان مدار پس از مصررراحبه و تشرررخیص این
اختالل به زوجین کمک می کند تا یک رابطه و دلبسرررتگی
امن و ایمن را برا یکردیگر برقرار کننرد و نیرازها و هیجانات
سررکوب شده ای که منجر به این اختالل می شود ،به واسطه
این رابطه امن تشرخیص داده می شوند .در مرحله بعد شیوه
بیان و ر فع صحیح این نیازها به زوجین آموزش داده می شود
و هدف نهایی این است که روش های مقابله ای زوجین تقویت
گردد ترا بتواننرد رفتارهای اعتیاد گونه خود را کاهش داده و
تحت کنترل درآورند .در این راسرتا ،نتایج نشان داد که پس
از جلسات زوج درمانی ،تعهد و صمیمت زوجین نسبت به قبل
از شروع درمان افزایش معناداری داشته است ].[23
 Zuccariniو همکراران نیز زوجدرمررانی هیجرانمردار را بر
بخشرش و آشرتی زوجین و ایجاد همبستگی عاطفی میان آنها
مؤثر دانستند و عنوان نمودند که پس از بررسی  18زوج سوئدی
که جدا از یکدیگر زندگی می کردند ،پس از اجرای  12جلسررره
زوجدرمانی 13 ،زوج مجدداً به توافق رسیدند که بهطور مشترک
زندگی کنند و پس از پیگیری یک سال و نیمه ،میزان صمیمت
و همبسرررتگی عراطفی زوجین برهطور معنراداری با قبل تفاوت
داشرررت ] .[22عالوه براین Greil ،و همکاران در پژوهش خود
ضرررمن بیران تأثیر منفی ناباروری بر ارتباط زوجین مشررراهده
نمودنرد کره زوجدرمرانی ترأثیر معنراداری بر بهبود ارتبراط بین
زوجین و رضایت از زندگی زناشویی آن ها دارد .این پژوهشگران
طی انجرام یرک فرا تحلیرل بیران نمودنرد کره انجرام مداخالت
گونراگون روان شرررناختی در بهبود کیفیت زندگی و ارتباط بین
زوجین نابارور مؤثر است و تنها تفاوت آنها در میزان اثرگذاری
میباشرد که در این بین انواع زوجدرمانی از سایر روشها مؤثرتر
گزارش شدهاند که این امر میتواند به علت هدف قراردادن هر 2
زوج بهطور همزمان در مداخله روانشناختی باشد ].[2۱
نتایج مطالعه زارعی و ثابت نشان داد که آموزش ر ویکرد
زوج درمررانی هیجرران محور برراعررث افزایش معنررادار تعهررد،
صمیمیت و اعتماد زنان متأهل می شود ] . [26نتایج پژوهش
فالح زاده و ثنررایی ذاکر نیز بیررانگر آن بود کرره زوج درمررانی
هیجان محور و سریستمی تلفیقی باعث حل صدمه دلبستگی
و درمان اضرطراب صمیمیت در زوج ها می گردد .عالوه براین،
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نتایج نشان داد که این  2روش درمانی باعث افزایش اعتماد
ارتباط و سرررازگاری زناشرررویی در زوج های دارای صررردمه
دلبسرتگی صرمیمیت و اضرطراب می شروند ] .[20اسدپور و
همکرراران نیز در مطررالعرره خود بر اثربخشررری زوج درمررانی
هیجان محور بر افزایش صررمیمیت زوج های مراجعه کننده به
مراکز مشاوره شهر تهران تأکید نمودند ].[28
در تبیین یررافترره هررای فوق می توان گفررت کرره تغییرات
درمرانی در این رویکرد از طریق دسرررت یافتن و باز پردازش
تجارب هیجانی زیر ساختاری که سطح موقعیت های ارتباطی
را در برگرفته اند ،میسرر می شروند .خلق عناصرر نوین تجارب
هیجانی و راه های تازه ابراز هیجانات ،شرایط تعاملی همسران
را تحرت ترأثیر قرار داده و زنجیرهرای دلبسرررتگی آن هرا را
برازتعریف می کنرد ] . [21هنگامی که شرررریکی هیجانات و
نیازهای آسیب دیده خود را به صورت متفاوتی درک می کند،
این امر منجر به تغییر سربک پاسررخ گویی او به شریک خود
می گردد؛ از این رو دور از انتظررار نیسرررت کرره بررا افزایش
تجربه های برخاسررته از دلبسررتگی ایمن زوجین نسرربت به
یکدیگر ،تعهد آن ها نسبت به هم و در نهایت به پیوند ازدواج
افزایش یررابررد؛ بنررابراین در پژوهش حرراضرررر زوج درمررانی
هیجان مدار ضمن شناساندن هیجانات و نحوه صحیح ابراز آن
به زوجین و درک زوج از سررروی یکدیگر به بهبود و افزایش
معنادار ارتباط و تعهد زناشررویی آن ها کمک کرده اسررت .در
زوجین نرابراروری کره فرزندی ندارند ،تکیه گاه زوجین تنها
همسرشان است و می بایست به نحوی از نظر هیجانی یکدیگر
را درک نمایند که هیچ یک احساس تنهایی نکرده و از ارتباط
با یکدیگر و گذ راندن وقت با هم لذت ببرند .بدیهی است که
در صرررورت بروز این اتفرراق ،تعهررد و پیونررد بین زوجین
مستحکم تر از پیش خواهد شد و شکافی که به علت ناباروری
میان آن ها ایجاد شده ،کمتر احساس خواهد گشت.
هیجانات در کلیه روابط زوجین به ویژه نابارورها نقشررری
اسرراسرری دارند و باید به آن ها توجه خاصرری شررود؛ بنابراین
می توان از رویکرد زوج درمرانی هیجران مردار که یک رویکرد
ساختاریافته کوتاه مدت است استفاده کرد؛ زیرا هم شاخه ای
از زوج درمرانی می باشرررد و هم هیجانات را محور کاردرمانی
خود قرار می دهد .این نوع درمان ،اختالالت و ناسازگاری های
ارتباطی را مورد توجه قرار می دهد و افراد را تشویق می کند
ترا از هیجانات خود صرررحبت کنند و آن را مورد بحث قرار
دهنرد .از دیردگراه زوج درمرانی هیجان مدار ،آشرررفتگی های
زناشویی توسط حالت های فراگیر از عاطفه منفی و آسیب های
دلبسرررتگی ایجراد می شرررونرد و ادامه پیدا می کنند ].[34
زوج درمانی هیجان مدار با بهبود بخشیدن به روابط زوجین از
طریق حل مشرررکالت هیجانی آن ها ،شرررناسرررایی هیجانات
ابراز نشده و سرکوب شده ،تصحیح ارتباط دلبستگی زوجین و
افزایش صررمیمیت از طریق راه حل صررحیح ابراز هیجانات و
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شررناسررایی نیازهای هیجانی و عاطفی همسررر باعث بهبود
تعامالت زوجین و به دنبال آن افزایش تعهد ،همبسرررتگی و
افزایش میزان ابراز محبت در زوج های نابارور می شود.
از دیگر یافته های این پژوهش تفاوت معنادار میان نمرات
دلزدگی گروه هرا در پس آزمون بود کره این امر برا یافته های
مطالعات  Wiebeو Denton ،]32[ Allan ،]31[ Johnson
و همکاران [ ]33و  Pinesدر خارج از کشور ] [32و داور نیا
و همکاران [ ، ]10خجسته مهر و همکاران [ ]3۱و سودانی و
همکاران [ ]36در داخل کشرررور همخوانی دارد .طی  3دهه
اخیر ،نقش مهم زوج درمانی هیجان مدار در افزایش سالمت و
کیفیت روابط ،پررنگ تر و واضررح تر شررده اسررت .طبق علم
عصب شناسی ،روابط امن و ایمن باعث تقویت مهارت تنظیم
و تعدیل استرس و پریشانی در افراد می شوند .سند اثبات این
مردعرا مطرالعاتی هسرررتند که در آن ها اثربخ شررری رویکرد
هیجان مدار بر کاهش نشانه های افسردگی و اختالل استرس
پس از سررانحه بررسرری شررده اسررت .رویکرد هیجان مدار با
افزایش تاب آوری روانی زوجین باعث می شود تا آن ها بتوانند
در شررررایط بحرانی ،موقعیررت را بهتر مرردیریررت کننررد و از
مهارت های تنظیم هیجان و استرس بهتری برخو ردار گردند
که این موضوع باعث می شود تا دلزدگی زناشویی برای آن ها
کمتر گشته و دیرتر از سایر زوجین رخ دهد ].[31
در این راسرتا ،نتایج پژوهش  Allanنشان داد که زوجدرمانی
هیجانمدار باعث کاهش اثرات و نشررانههای دلزدگی زناشررویی در
زوجین میشررود که این مسررأله نیز از آسرریب فرزندان پیشررگیری
مینماید ] .[32یکی از شراخصهای دلزدگی زناشرویی ،افسردگی
اسرررت .در این ارتباط نتایج پژوهش حاضرررر با یافتههای مطالعه
 Dentonو همکرراران ] [33کرره در پژوهش خود برره مقررایسررره
زوجدرمانی هیجانمدار و دارودرمانی برای درمان زنانی که در کنار
افسررردگی شرردید از آشررفتگی زناشررویی رنج میبردند پرداختند،
همسرو میباشرد .نتایج مطالعه مذکور نشان داد زنانی که در گروه
زوجدرمانی بودند نسبت به زنان گروه دارودرمانی ،بهبودی بهتری
داشتند و این بهبودی در طول پیگیری  6ماهه نیز حفظ شده بود.
نتایج پژوهش  Pinesنیز نشرران داد که سرربکهای دلبسررتگی با
دلزدگی همبسررته میباشررند؛ بهطوری که همبسررتگی منفی میان
سررربرک دلبسرررتگی ایمن و دلزدگی و همبسرررتگی مثبت میان
دلبسرررتگی نراایمن (اجتنابی و دوسررروگرا) و دلزدگی وجود دارد
] .[32در همین راسررتا ،نتایج پژوهش داورنیا و همکاران حاکی از
آن بود که زوجدرمانی هیجانمدار بر کاهش فرسررودگی زناشررویی
مؤثر اسررت و میتوان از این شرریوه درمانی برای کاهش مشررکالت
زوجین و بهبود وضعیت زناشویی استفاده نمود ] .[10در پژوهش
خجسرررته مهر و همکاران نیز مداخالت زوجدرمانی هیجانمدار با
تأکید بر سرربکهای دلبسررتگی ،عالئم افسررردگی را کاهش داد
] .[3۱همچنین در مطررالعرره سرررودانی و همکرراران ،زوجدرمررانی
هیجانمدار در کاهش افسرردگی و عالئم استرس پس از حادثه و
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افزایش صرررمیمیت و بخشرررودگی همسرررران عهدشرررکن هم در
کوتاهمدت و هم در بلندمدت مؤثر گزارش شده بود ].[36
در تبیین یافته های این بخش از پژوهش حاضرررر می توان
گفرت که به طور کلی درمان هیجان مدار  ،شررریوه ای درمانی
اسرت که تأکید اصرلی آن بر مشارکت هیجانات در الگوهای
دائمی ناسازگاری در زوجین آشفته میباشد .تالش این درمان
آشررکارسرراختن هیجانات آسرریبپذیر در هریک از زوجین و
تسررهیل توانایی آنها در ایجاد این هیجانات به شرریوههای
ایمن و محبت آمیز میباشرد .اعتقاد بر این است که پردازش
این هیجانات در بافتی ایمن ،الگوهای تعاملی سرررالمتر و
جدیدتری را به وجود می آورد که سرربب آرامشرردن سررطح
آشررفتگی و افزایش دوسررتداشررتن ،صررمیمیت و ارتباطی
رضایتبخشتر میشود .یکی از نگرانیها ی شدیدی که توسط
زوجین نابارور دارای عالئم دلزدگی گزارش می شررود این مورد
می باشرد که عشق در رابطه آن ها از بین رفته است و یا اینکه
آن ها حداقل هیجانات مثبتی را نسبت به همسران خود تجربه
میکنند .در درمان هیجان مدار بهمنظور کمک به زوجها ،ضمن
آگاهیدادن به آنها مبنی بر اینکه نداشررتن احسرراس عشررق
بخش طبیعی دلزدگی زناشرویی میباشرد ،در روند جلسات به
آنها کمک میشود تا با برآوردهساختن نیازهای روان شناختی
یکدیگر چون امنیت ،مشرارکت ،دلجویی و صرمیمیت جنسی،
کارکردهای زوجی خود را بهبود بخشررند .انتظار میرود که در
روند افزایش تجارب مثبت زوجین با یکدیگر ،احساسات مثبت
نیز بره رابطره آن ها بازگردد .همچنین امید آن ها به داشرررتن
تعامالت مثبت در آینده افزایش یافته و خاطرات مثبت گذشته
را راحتتر به یاد آورند.
همرران طور کرره هیجرران یکی از عوامررل اصرررلی رویکرد
دلبسرتگی اسرت ،ساختارهای هیجانی در پیش بینی ،تبیین ،
نحوه واکنش و کنترل تجارب زندگی به افراد کمک می کنند.
هیجانات در حافظه ذخیره نمی شرروند؛ بلکه از طریق ارزیابی
موقعیت هایی که باعث فعال شدن چهارچوب هیجانی خاصی
می شرررونرد ،دوبراره احیرا می گردند و به مجموعه رفتارهای
خاصرری منجر می شرروند .در طول درمان هیجان مدار ،چنین
موقعیت هایی دوباره طراحی می شوند تا زوجین به اکتشاف و
گسرترش هیجانات خود بپردازند .سپس آن ها می توانند طی
این تجربه جدید ،هیجانات خود را اصالح کنند .بدین ترتیب
هیجانات آن ها قابل دسترس ،رشد یافته و بازسازی می گردد و
در جهت بازسرررازی تجارب لحظه به لحظه و رفتار آن ها در
قبال یکدیگر و دیگران به کار گرفته می شرررود .با انجام این
مرحلره از درمان ،زوجین از هیجانات خود آگاهی یافته و در
فضررایی امن با ابراز هیجانات واقعی در موقعیت های مختلف
زندگی ،مجموعه رفتاره ای جدیدی را از خود نشان می دهند
که این امر باعث افزایش رضایتمندی زناشویی آن ها می شود
] .[21طبق این رویکرد ،هنگامی که افراد احساس می کنند
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که همسرشان در دسترس و پاسخگو نبوده و انتقادکننده یا
طردکننده اسرت ،اغلب استراتژی های تنظیم هیجانی ای را
بره کرار می برنرد که به طور ناخواسرررته ،اختالل رابطه را
مداومت داده و یا آن را تشدید می نماید و پیوند بین آن ها
را ضرعیف می کند .این موارد شامل :سرزنشگری مضطربانه،
درخواستکردن یا کناره گیری نمودن و بی محلیکردن است.
در مرحله اول درمان هیجان مدار یعنی تنش زدایی ،درمانگر
بره هریرک از افراد کمرک می کند تا به طور آگاهانه چرخه
منفی خود را مشاهده نمایند و ترک و طردی که این چرخه
منفی ایجاد می کند را به عنوان دشرررمن متقابل خود در نظر
بگیرنرد .در مرحلره دوم یعنی بازسرررازی ،همسرررران تالش
می کنند تا ترس ها و خواسررته های دلبسررتگی خود را کشررف
نموده و در میران بگرذارنرد و بره تردریج راه هایی را بیابند تا
بتوانند به طور روشن این ترس ها و خواسته ها را به شیوه هایی
برای هم ابراز کننررد کرره نزدیکی ،دسرررترسررری هیجررانی و
پاسررخگو بودن ،یک پیوند ایمن تر را تسررهیل کند .در ادامه،
زوجین وارد مرحله  3ی عنی تحکیم منافع کسررب شده درمان
می شرررونرد ] . [34تغییر در درمران هیجران مردار زمانی رخ
می دهد که درمانگران به همسررران کمک می کنند تا عناصررر
موجود در رابطره مخرب را تغییر دهنرد .هنگرامی که چرخه
منفی مختل شرده و پاسرخ ها شروع به تغییر کردن می کنند ،
یرک چرخره مثبرت تر بره وجود می آید که به زوجین کمک
می کند تا به سررمت پیوندی ایمن تر پیش بروند .در حقیقت،
هدف درمان هیجان مدار این است که کاری کند تا همسران
به پاسررخ های هیجانی که زیربنای الگوی تعاملی منفی آن ها
هسرتند ،دسترسی پیدا کنند ،آن ها را ابراز نموده و پردازش
مجدد کنند .سپس همسران می توانند عالئم هیجانی جدیدی
را بفرسرررتند که اجازه می دهند الگوهای تعاملی به سرررمت
دسررترس پذیری و پاسررخگو بودن بیشررتری پیش روند و در
نتیجه یک پیوند ایمن تر و رضایت بخش تر خلق گردد.
در تبیین نتایج می توان اضافه کرد که رویکرد هیجان مدار
این قابلیت را دارد که با افزایش آگاهی هیجانی ،نمادگذاری
هیجرانی ،آگراهی از عاملیت در تجربه و تغییر پردازش ها به
فرد کمک کند تا روابط بین فردی خود را که مهم ترین آن ها
رابطه با همسررر اسررت ،تغییر دهد و کنترل بیشررتری بر آن
داشته باشد .در این رویکرد سعی می شود ه یجانات شناسایی
گردنرد و به پیام های قابل درک و رفتارهای سرررازنده تبدیل
شوند .از سوی دیگر ،در این رویکرد مهارت های هیجانی (که
به عنوان توانایی تشخیص ،ابراز هیجانات و توانایی همدلی با
دیگران تعریف شده است) باعث افزایش صمیمیت و احساس
امنیت شرررده و انتقادپذیری (البته در بعد مثبت) را در فرد
افزایش می دهرد کره این موارد در حفظ و تداوم یک ازدواج
موفق ،ضررروری هسررتند .زوج درمانی هیجان مد ار با تأکید بر
حمرایت زوجین از یکدیگر ،گشرررودگی هیجان و بروز آن به
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 با توجه به تأثیر نقش ناباروری بر.دلزدگی زناشویی می شود
تعهد و دلزدگی زناشررویی زوجین نابارور و همچنین با توجه
به تأیید اثربخشررری زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود تعهد و
 می توان در کنار،کراهش دلزدگی زناشرررویی زوجین نابارور
درمان های پزشرررکی ناباروری از این رویکرد جهت کمک به
افزایش سررالمت روان و حتی سررالمت جسررمانی این زوجین
 به نظر می رسد که استفاده از مشاوران خانواده.کمک گرفت
و روان درمررانگران حرفرره ای در مراکز درمرران نررابرراروری و
 نویدبخش اثرات،درمران های پزشرررکی برای زوجین نابارور
.سودمندی خواهد بود
تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم می دانند از مسئوالن مراکز
خصوصی ناباروری استان قم و تمامی زوجینی که با حضور
،منظم خود تیم پژوهش را در انجام این مطالعه یاری نمودند
 شایان ذکر است که تمامی.نهایت تقدیر و تشکر را ابراز نمایند
منابع مالی این پژوهش به صورت شخصی توسط نویسندگان
.این پژوهش فراهم شده است

 بیان، تمرکز بر هیجانات خود و شناسایی آن ها،طریق مثبت
،تجارب جدید در زندگی زناشرررویی و هیجانات همراه با آن
 تأکید بر مراقبت از،شرررکرل دهی تعرامالت جردید در رابطه
همسر و شناسایی چرخه های تعاملی منفی و حذف آن ها در
زندگی زناشرررویی به شررررکت کنندگان کمک نمود تا ارتباط
خویش را با همسر خود بازسازی نموده و در پرتو یک ارتباط
.سالم و مؤثر از میزان دلزدگی زناشویی آن ها کاسته شود
از محدودیت های مطالعه حاضررر می توان به انجام آن در
بین زوجین نراب ارور اشررراره نمود که قابلیت تعمیم نتایج به
 همچنین این پژوهش در شرررهر قم.سرررایر زوجین را ندارد
برگزار گردید؛ بنابراین الزم اسرررت در تعمیم دهی به سرررایر
 نداشتن مرحله پیگیری به علت.جوامع آماری احتیاط شرود
عدم همکاری کافی شرکت کنندگان و روش خودگزارش دهی
.ابزار از دیگر محدودیت های پژوهش می باشد
نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضررر نشرران داد که آموزش زوج درمانی
هیجران مدار باعث افزایش معنادار تعهد زناشرررویی و کاهش
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اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار

پیوست الف
پروتکل آموزشی زوجدرمانی هیجانمدار برگرفته از )2442( Johnson
شرح جلسهها

جلسهها

جلسه اول

 معرفی و ایجاد رابطه خوب؛ پذیرش زوجین و خوش آمدگو یی؛ آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و مشاور؛ بیان کلی در
مورد اهداف زوج درمان ی گروهی هیجان مدار ؛ بیان مقررات و اصول جلسات؛ اهمیت رعایت نظم و فعال بودن در بحث ها
و انجام دادن تکالیف و توافق بر سر زمان تشکیل جلسات ،تعداد و مدت آن ها
 ارائه تعریف مفاهیم زوج درمان ی ،ناباروری ،تعهد زناشویی ،دلزدگی زناشویی و بررسی نظرات اعضا در مورد این مفاهیم
 ارزیابی انگیزه و اهداف زوجین از شرکت در این جلسات

جلسه دوم

 ارائه تعریف سبک های دلبستگی ،دلبستگی بزرگساالن و رابطه دلبستگی با مفاهیم عشق ،صمیمیت ،روابط زوجین و
آشفتگیهای آنها

جلسه سوم

 شناسایی چرخه تعامل زوجین از طریق توضیح شایع ترین الگوهای تعاملی آشفته زوجین به اعضا مانند الگوهای تسلط،
عیب جویی و تحت تعقیب قرار دادن که به دنبال آن الگوی دفاع کردن ،فاصله گرفتن و مانند دیوار سنگی شدن در
طرف مقابل شکل می گیرد .سپس به اعضا آموزش داده می شود که چگونه از طریق تکنیک تمرکز و سود بردن از
آخ رین مشاجره ای که آن ها را با همسرشان درگیر کرده است ،الگوهای تعاملی آشفته را در روابط خود (با همسر)
شناسایی کنند.

جلسه چ ارم

 ارائه تعریفی از هیجان و تقسیم کردن هیجانات به دو نوع اولیه و ثانویه و نام بردن هیجانات متفاوت تا ذهن اعضا با
این مفهوم درگیر شود؛ کاوشگری در هیجانات ثانویه با هدف دستیابی به هیجانات زیر ساختاری و ناشناخته (بازشناسی
هیجان نوین) مانند احساس درماندگی یا ناتوانی از خشنود کردن همسر
 خواستن از زوجین که مانند جلسه قبل بر روی آخرین درگیری خود تمرکز کنند ،هیجانات خود را بیرون بکشند و به
هیجانات اولیه و به برزبانآوردن آنها اقرار کنند.

جلسه پنجم

 اشاره به نقش اجتماعی هیجان و چگونگی پدید آیی هیجانات تقابلی توسط یکدیگر (شرح نحوه شکل گیری چرخه و
اشاره به قدرت آن در اداره کردن روابط)؛ استفاده از تکنیک شدت بخشی (شدت بخشی به عناصری که به نظر می رسد
در حفظ چرخه نقش دارند) و توصیف و شرح چرخه در بافت سبک ه ای دلبستگی که در جلسه دوم بررسی گردید
(سرزنشگری در قالب اهمیت پیکره دلبستگی ،خشم در قالب اعتراض دلبسته ،اجتناب در قالب ترس از بروز مجدد
آشوب و چرخه به عنوان دشمن مشترک ،مجدداً قاب دهی می شوند).
 قابدهی مجدد به مشکل از طریق تمرکز بر قدرت چرخه منفی

جلسه ششم

 ردگیری دقیق تر تعامالت؛ درک دقیق تر موقعیت های تعاملی؛ تشریح ساختار و فرایند تعامالت؛ انعکاس الگوهای
تعاملی
 بررسی مجدد میزان اتحاد مشاوره ا ی؛ ارزیابی و برجسته سازی پیشرفت حاصل شده ؛ کمک به زوجین برای پذیرش و
درک چرخه های تعاملی خود


جلسه هفتم







به دنبال کشف هیجانات زیرساختاری و برمال شدن جایگاه هر همسر در رابطه ،هیجانات بهصورت کاملتر تجربه میشوند و
شیوههای ادراک خود و همسر در رابطه را عیان میسازند.
کمک به تجربهگری عمیقتر
برجستهسازی و شرح مجدد نیازهای فطری دلبستگیخواهانه و اشاره به سالمبودن آنها (امنیت ،همراهی و اتصال)
ردگیری هیجانات شناختهشده
دستیابی به جنبههایی از تجربه هیجانی که انکار یا محدودشده و یا سرکوب گردیدهاند.
فراخوانی درگیری در همسر اجتنابکننده (اقرارکردن و بهزبانآوردن هیجانات عمیق در همسر بهتازگی درگیرشده)

جلسه هشتم

 یافتن راهحلهای جدید برای مشکالت قدیمی شامل :بازسازی تعامالت ،تغییر رفتار همسر آسیبرسان ،ایجاد هماهنگی در
حس درونی نسبت به خود و رابطه و تغییر تعامالت
 غلبه بر موانع واکنش مثبت
 تکلیف :کشف راهحلهای جدید برای بحثها و مشکالت قدیمی

جلسه ن م

 استفاده از دستاوردهای مشاوره گروهی در زندگی روزانه شامل :درگیری صمیمانه زوجین ،ماندن در سیر فرآیند مشاوره و
خارجنشدن از آن ،هماهنگی وضعیتهای جدیدی که زوجین ایجاد کردهاند ،شناسایی و حمایت از الگوهای سازنده تعاملی،
ایجاد دلبستگی ایمن و ساختن یک داستان شاد از رابطه
 تکلیف :اجرای تکنیکها در محیط روزمره
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ادامه پیوست الف






جلسه دهم




تسهیل پایان جلسات
حفظ تغییر تعامالت در آینده
تعیین تفاوت بین الگوی تعاملی منفی گذشته در جلسات اولیه و حال حاضر
حفظ درگیری هیجانی بهمنظور ادامه قویکردن پیوند بین آنها
تغییرات قابلمشاهده در هیجانات ،رفتارها ،شناخت و روابط بین فردی همسران
هیجان :هیجانات منفی کاهش یافته و به شیوهای نوین تنظیم و پردازش میشوند .زوجین میتوانند در حین درگیری در
رابطه ،از خود رابطه برای تنظیم هیجانات منفی استفاده کنند.
رفتار :زوجین از نظر رفتاری نسبت به یکدیگر تغییر کردهاند .آنها اکنون هم در جلسات و هم در زندگی روزمره نسبت به
یکدیگر پاسخگو و در دسترستر هستند.
شناخت :آنها یکدیگر را به شیوهای نو ادراک مینمایند .زوجین برای توصیف خود ،رابطه و همسر از کلمات جدیدی استفاده
میکنند.
رابطه میان فردی :چرخه مثبت نوین فعالسازی شده است .قدرت چرخه منفی تقریباً از میان رفته و همسران پاسخهای
تازهای را به یکدیگر ارائه میکنند که این پاسخهای تازه ،آنها را از نظر هیجانی در رابطه نگه میدارد.
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