
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

1 

 

 

ویی و سالمت روان زوجین شاثربخشی زوج درمانی هیجان محور بر دلزدگی زنا

 مراجعه کننده به مرکز سالمت روان مهرگان شوشتر

 کریم سواری

 نوردانشیار و عضو هیات علمی گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه پیام 

K_Sevari@pnu.ac.ir 

 عاطفه فرخی نیا 

 کارشناس ارشد مشاوره خانواده

 چکیده

زوج درمانی هیجان محور بر دلزدگی و سالمت روان زوجین مراجعه کننده به مرکز سالمت  با هدف اثربخشیحاضر پژوهش 

پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد.  -تجربی و از طرح پیش آزموننیمه روان مهرگان شوشتر صورت گرفت. روش تحقیق 

دو به طور تصادفی انتخاب و در از آنها  زوج 03 بود کهجامعه آماری شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مرکز سالمت روان 

نامه سالمت عمومی  نامه دلزدگی زناشویی و پرسش پرسشداده ها گیری گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار اندازه

 جلسه زوج درمانی مبتنی بر رویکرد هیجان 9بود. ابتدا هر دو گروه مورد پیش آزمون قرار گرفتند و سپس گروه آزمایش در 

های تحقیق با استفاده از روش کواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل نشان داد محور شرکت کردند. یافته

زوج درمانی هیجان محور موجب کاهش دلزدگی و حیطه های آن )از پا افتادگی جسمی، عاطفی و روانی( و افزایش سالمت 

اجتماعی فرد، اضطراب و افسردگی( در زوجین گروه آزمایش در مقایسه با  روان و ابعاد آن )سالمت جسمانی، کیفت روابط

 گروه کنترل شد.

 : زوج درمانی هیجان محور، دلزدگی زناشویی، سالمت روانکلید واژه ها
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 مقدمه  

دار با یکدیگر ای زنده و در حال تغییر است که با استفاده از اعضای خویش و در جریان ارتباطی دائمی و طرحخانواده جوهره

ازدواج در مقایسه با دیگر  (.0303، و همکاران یابد )احمدیکند و در طول زمان و مکان گسترش میکل را سازمان دهی می

اجتماعی است )نوابی  -های وسیع و گسترده دارد و دارای ابعاد زیستی، اقتصادی، عاطفی و نیز روانیارتباطات انسانی دامنه

دهد. در واقع ها در میان بیشتر زوجین به سادگی رخ میل اولیه این رابطه، پذیرش وتحمل تفاوت(. در مراح0033نژاد، 

کنند، اما پس از گذشت زمان، تمایل برخی زوجین به شان یاد می ها را به عنوان منشأ جذابیتها این تفاوتبسیاری از زوج

 2000,)هایی را در جهت تغییر یکدیگر آغاز خواهند کرد الشیابد و باالخره تها کاهش میپذیرش، تحمل و سازش با تفاوت

Christensen & Jacobson  .) .امروزه زوجین بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارضای عواطف خود به ویژه صمیمیت هستند

 2001 ,دهد که منبع بسیاری از مشکالت زوجین فقدان صمیمیت و مشکالت ارتباطی زوجین است )مطالعات نشان می

Bagarvzzi .) 

هایشان ها و باورشود. میزان آن به میزان سازگاری زوجدلزدگی زناشویی از عدم تناسب میان واقعیات و توقعات، ناشی می

-بستگی دارد. دلزدگی با فروپاشی رابطه و با رشد آگاهی و توجه به چیزهایی که به اندازه گذشته خوشایند نیست، شروع می

رسد مرحله کاری برای جلوگیری از پیشرفت این روند صورت نگیرد همه چیز از مرحله بد به بدتر میشود و اگر در این 

از پا افتادگی عاطفی و از پا افتادگی روانی است. با  از پا افتادگی جسمی، دلزدگی زناشویی در این پژوهش دارای سه مؤلفه

نظران  ال رشد و توسعه روز افزونی است. در این بین صاحبتوجه به گسترش مسائل و مشکالت زناشویی، زوج درمانی در ح

ست. زوج درمانی هیجان محور یک ا اند که زوج درمانی هیجان محور یکی از آنهامختلف الگوها و رویکردهای متفاوتی ارائه داده

ی ی و نظریهچهار چوب مهمی برای درمان زوجین است و یک مدل یکپارچه را ترکیبی از رویکردهای تجربی، سیستم

(. از این Growlay& Grand  2005,) فراهم کرده است نیدلبستگی را برای درک پویایی روابط زوجین و توصیف روان درما

که بر نقش کلیدی و اهمیت حیاتی هیجان و محاورات برخاسته از  دنامگذاری کردن "هیجان محور"جهت این رویکرد را 

هایی مناسب است که پیوند شود. درمان هیجان محور به ویژه برای زوجهیجانات، در سازماندهی به الگوهای تعاملی تاکید می

محور ارتباطات را  کنند. درمان هیجانهیجانی شان با هم سست شده است و رضایت قابل توجهی را در کنار هم حس نمی

پایه و اساس درمان متمرکز بر  (.Webster ,2003دهد)کند. عشق، اعتماد و دلسوزی را بین آنها پرورش میتسهیل می

زوج درمانی هیجان (.   Greenberg ,2004)هیجان، خود سازی و رشد شخصی است و کلید آن خودنظم بخشی فرد است 

هایی مؤثر برند جذاب و موثر خواهد بود. این رویکرد برای زوجکه از کمبود صمیمیت رنج میهایی محور ذاتاً و ماهیتاً برای زوج

کنند. درمان هیجان است که پیوند هیجانیشان با هم سست شده و صمیمیت قابل قابل توجهی را در کنار یکدیگر تجربه نمی

کلیدی، تغییرات ماندگار و معناداری را به زوجین هدیه زند و با نشانه گرفتن هیجانات های زناشویی میمحور به قلب آشفتگی

تأثیر زوج درمانی هیجان محور بر صمیمیت و دلزدگی زناشویی مشخص شد که  ( در پژوهشی با عنوان0093بهرامپور) .کندمی

 ) .گذار استزوج درمانی هیجان محور بر افزایش صمیمیت تاثیر دارد و همینطور نیز بر کاهش دلزدگی زناشویی نیز تاثیر 

1997 Talitman,  Jonson & )های موفقیت در زوج درمانی هیجان مدار پیش بین کنندهاز پژوهشی صمیمیت را یکی  در

در پژوهش خود به زوجینی که در تعامالت با هم مشکل ( Hansson &Lumbland 2006 , ) نتایج پژوهشعنوان کردند. 

 نشان دادمطالعه آنان د، مهارتهای ارتباطی و حل تعارض را آموزش دادند. نتایج داشتند و از زندگی زناشویی خود راضی نبودن

یی کنار آمدن با مشکالت و حل تعارضات آنها شده است و اای در روابط زوجین و توانها باعث بهبود ویژهکه این آموزش
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بررسی اثربخشی  شده، هدف این مطالعهبا توجه به مطالب ذکر .ها افزایش معنی داری داشته استنهمچنین سالمت روان در آ

 بود. زوج درمانی هیجان محور بر دلزدگی زناشویی و سالمت روان زوجین
 روش تحقیق 

های تجربی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. گروهنیمه در این پژوهش از روش تحقیق 

های آزمایش و گواه، پیش های تجربی در مورد گروهو قبل از اعمال مداخله آزمایش و گواه به روش تصادفی معادل شدند

آزمونی درباره آنها اجرا شد و پس آزمونی نیز در پایان مداخله اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش شامل زوجینی هستند که طی 

تمایل به شرکت در جلسات را داشتند. به مرکز سالمت روان مهرگان مراجعه کرده بودند و  90یک فراخوان از شهریور سال 

نامه دلزدگی زناشویی و سالمت  ی آنها پرسشزوجی که به فراخوان پاسخ مثبت دادند، به همه 46بدین صورت با توجه به 

به ی پژوهش انتخاب شدند و پس از آن تر بود به عنوان نمونههایی که نمرات آنها پایینزوج، از زوج 03روان داده شد و تعداد 

های زوج از آزمودنی 0طور تصادفی به دو گروه مساوی به عنوان گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند. الزم به یاد آوری است 

محتوای  زوج( مورد ارزیابی قرار گرفتند.03زوج( و گروه کنترل)03زوج، گروه آزمایش) 03گروه آزمایش افت کردند و در نهایت 

جلسه دوم: شناسایی موضوعات ؛  و ارائه تکلیف ایجاد یک رابطه درمانی جلسه اول: اشد.آموزشی به شرح ذیل می ب تاجلس

شناسایی تعامالت منفی زمانی که این موضوعات  جلسه سوم:؛ دریافت باز خورد و ارائه تکلیف ، متعارض نسبی بین زوجین

دریافت و ارزیابی هیجانات زیر بنایی ناشناخته  جلسه چهارم:؛ دریافت بازخورد و ارائه تکلیفو  متعارض بروز پیدا می کنند 

قالب گیری مجدد مشکل از طریق بررسی چرخه، همراه با هیجانات زیر بنایی و نیازهای  جلسه پنجم:؛ بازخود و ارائه تکلیف 

افت باز دریو ارتقاء احساس نزدیکی با هیجانات عاطفی طرد شده  جلسه ششم:؛ بازخورد و ارائه تکلیف  دریافتو دلبستگی 

جلسه ؛ دریافت بازخود و ارائه تکلیفو افزایش پذیرش هر یک از زوجین از تجربه زوج دیگر  جلسه هفتم:؛ خورد و ارائه تکلیف 

ها جهت دوباره سازمان دادن تعامالت بر مبنای درک جدید از یکدیگر و ایجاد رویدادهای  تسهیل بیان نیازها و خواسته هشتم:

های جدید برای مشکالت قدیمی و تقویت  تسهیل ایجاد راه حل جلسه نهم:؛ بازخورد و ارائه تکلیفدریافت و  پیوند دهنده

 00( که دارای0994پرسش نامه پاینز) از دلزدگی زناشوییبرای سنجش  .های رفتارهای عاطفی های جدید و چرخه موقعیت

. این مقیاس دارای سه مؤلفه خستگی ترجمه شدبه فارسی ( 0030توسط شاداب) استفاده شد. پرسش نامه یاد شدهواژه است 

شود ای لیکرت پاسخ داده میدرجه 7عاطفی، خستگی روانی و خستگی جسمی است. تمام این موارد روی یک مقیاس 

افتادگی جسمی دارای  دهد. خرده مقیاس از پا= همیشه(. این طیف نمره درجه دلزدگی زناشویی فرد را نشان می7=هرگز تا 0)

ضریب  باشد.سؤال می 3افتادگی عاطفی دارای  سؤال و خرده مقاس از پا 7افتادگی روانی دارای  ، خرده مقیاس از پاسؤال 4

برای دوره  44/3برای دوره دو ماهه و  74/3برای یک دوره یک ماهه،  39/3پایایی این آزمون با استفاده از روش بازآزمایی، 

نامه رضایت زناشویی انریچ استفاده شد که ضریب همبستگی بین این  یاس از پرسشچهار ماهه بود. برای بررسی روایی این مق

از سالمت روانی برای سنجش  (.0039باشد )آمالزاده،دار میمعنی  P<330/3بدست آمد که در سطح  -63/3نامه دو پرسش

مقیاس است که عبارتند از: خرده زیر  6نامه دارای  . این پرسشاستفاده شد( 0970کلدبرگ و هیلر )والی ئس 03پرسش نامه 

(  00تا  03(. نارسا کنش وری اجتماعی )سؤال 06تا  3خوابی )سؤال (. اضطراب و بی7تا  0های جسمانی )سؤال مقیاس نشانه

نامه بدین ترتیب است که از گزینه الف تا د، نمره صفر ، یک، دو و سه تعلق  (. نمره گذاری پرسش03تا  00و افسردگی )سؤال

نامه را با استفاده از سه روش باز آزمایی، تنصیف و آلفای کرونباخ برای کل  ( ضرایب پایایی این پرسش0033گیرد. تقوی )می

خوابی، نارسایی در عملکرد های عالئم جسمانی، اضطراب و بیو برای خرده آزمون 93/3و  90/3، 73/3نامه به ترتیب،  پرسش

نامه، عالوه  گزارش داد. به منظور بررسی روایی همزمان این پرسش 33/3و  40/3، 36/3، 74/3اجتماعی و افسردگی به ترتیب 
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 33/3داری( در سطح معنی73/3نیز اجرا شد که از ضریب اعتبار باالیی) SCL-90-Rنامه ، پرسشGHQنامه بر پرسش

 برخوردار بود.

 یافته ها
های آزمایش و گواه با انگین نمرات پس آزمون دلزدگی زناشویی و سالمت روان گروهنتایج تحلیل کواریانس چند متغیری)مانکوا( بر روی می .0جدول 

 کنترل پیش آزمون

 نام

 آزمون
 مقدار

DF 

 فرضیه

DF 

 خطا
F 

 سطح

 (pمعنی داری )

مجذور 

 اتا

توان 

 آماری

 33/0 39/3 3330/3 09/030 03 0 393/3 آزمون اثر پیالیی

 33/0 39/3 3330/3 09/030 03 0 003/3 آزمون المبدای ویلکز

 33/0 39/3 3330/3 09/030 03 0 03/3 آزمون اثر هتلینگ

 33/0 39/3 3330/3 09/030 03 0 03/3 زآزمون بزرگترین ریشه روی

 

ها، بیانگر آن هستند که داری همه آزموننشان داده شده است با کنترل پیش آزمون سطوح معنی 1همان طوری که در جدول

های آزمایش و گواه حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته )دلزدگی کننده به مرکز سالمت روان گروهبین زوجین مراجعه 

بردن به این نکته که از (. برای پی=09/030Fو  >3330/3pشود )داری مشاهده میزناشویی و سالمت روان( تفاوت معنی

لحاظ کدام متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد، دو تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا انجام گرفت که نتایج حاصل در 

های فردی در نمرات درصد تفاوت 39باشد، به عبارت دیگر، می 39/3ارائه شده است. میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  2جدول 

 باشد.مربوط به تأثیر درمان هیجان محور )عضویت گروهی( می ن دلزدگی زناشویی و سالمت روانپس آزمو
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های آزمایش و گواه با نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن انکوا بر روی میانگین نمرات پس آزمون دلزدگی زناشویی و سالمت روان گروه -2جدول 

 کنترل پیش آزمون

 

نشان داده شده است با کنترل پیش آزمون بین زوجین مراجعه کننده به مرکز سالمت روان گروه  2همان طوری که در جدول 

(. میزان تأأثیر یأا   F=34/33و > p 3330/3شود )آزمایش و گروه گواه از لحاظ دلزدگی زناشویی تفاوت معنی داری مشاهده می

فردی در نمرات پس آزمأون دلزدگأی زناشأویی مربأوط بأه       هایدرصد تفاوت 74باشد، به عبارت دیگر، می 74/3تفاوت برابر با 

همچنین با کنترل پیش آزمون بأین زوجأین مراجعأه کننأده بأه مرکأز       .  باشدتأثیر درمان هیجان محور )عضویت گروهی( می

 73/033و >p 3330/3داری وجأود دارد ) سالمت روان گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ اختالل در سالمت روان تفاوت معنی

=F های فردی در نمرات پس آزمأون اخأتالل در   درصد تفاوت 33باشد، به عبارت دیگر، می 33/3(. میزان تأثیر یا تفاوت برابر با

 باشد.سالمت روان مربوط به تأثیر درمان هیجان محور )عضویت گروهی( می

 بحث و نتیجه گیری

صأورت گرفتأه    بر دلزدگی زناشویی و سأالمت روان زوجأین   بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان محوربا هدف پژوهش حاضر 

ایأن یافتأه بأا نتأایج      درمان هیجان محورموجب کاهش دلزدگی زناشویی گروه آزمأایش شأده اسأت.    نتایج نشان داد که. است

زوجأین  با توجه به اینکه رویکرد هیجان محور به  همسو است.( & Talitman,  Jonson  1997) و( 0093بهرامپور)پژوهش 

کنأد. بأر صأاحبنظران پوشأیده     گو باشند. بنابراین صمیمیت و توجه را در زوجین زنده مأی کند تا در دسترس و پاسخکمک می

نیست که دریافت توجه و عشق چونان پادزهری است بر پیکره جراحات موجود. رویکرد هیجأان محأور کمأک کأرده اسأت تأا       

یر
تغ

م
 

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F سطح 

 p معنی داری

مجذور 

 اتا

توان 

 آماری

ان
رو

ت 
الم

س
 

 030/3 30/3 067/3 909/3 43/044 0 43/044 پیش آزمون

 33/0 74/3 3330/3 34/33 34/03306 0 34/03306 گروه

  00/030 04 63/6706 خطا

ی  
وی

اش
 زن

ی
دگ

دلز
 

 699/3 00/3 33/3 00/6 30/639 0 30/639 پیش آزمون

 33/0 33/3 3330/3 73/033 40/06907 0 40/06907 گروه

  99/93 04 90/0370 خطا
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انأد خشأنود شأوند.    بکند و به دلیل رضایتی که از رابطه خأود بدسأت آورده  زوجین در رابطه خود احساس نزدیکی و صمیمیت 

زوج درمانی هیجان محأور فضأایی را فأراهم     بنابراین رضایت از رابطه در کاهش ضعف و خستگی جسمی تاثیر گذار بوده است.

ی بیان احساسات به هم، به ابأراز  های هیجانی و یاد گرفتن شیوهکند تا زوجین با گوش دادن فعال به یکدیگر، انعکاس پاسخمی

هیجانات بپردازند و با بیان هیجانات مثبت، باعث تغییر و اصالح هیجانات شده و رضأایت زناشأویی افأزایش یافتأه و منجأر بأه       

 شود. های جدید دلبستگی زوجین تقویت میشود. در نتیجه چرخهکاهش فشار روحی و روانی آنها می

این یافته با  رمان هیجان محور موجب کاهش اختالل در سالمت روان گروه آزمایش شده است.دهمچنین نتایج نشان داد که 

ارتباط میان ناراحتی روان شناختی و عدم رضایت زناشویی  همخوانی دارد. ( Hansson &Lumbland  2006,)نتایج پژوهش

به اثبات رسیده است در میان اختالالت روان  کننددر بیماران متأهّلی که طیف وسیعی از مشکالت روان شناختی را تجربه می

شناختی عمده، افسردگی به طور وسیع تری مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که ارتباطی قوی با آشفتگی 

پژوهشگران همچنین ارتباطی قوی میان  .(0030ترجمه شاهی و صادقی،  ؛  Myrzvladzbrgr 2002, زناشویی دارد )

های جسمانی نیز اند. عالوه بر اختالالت روانی، مشکالت ارتباطی با بیماریکردهرا تأیید طرابی و آشفتگی زناشویی اختالالت اض

همبستگی دارد. افرادی که روابط رضایت بخش و حمایت کننده دارند، احتمال کمی وجود دارد که مبتال به بیماری سختی 

 در این پژوهش مشخص شد که: .ابندیتر بهبود میشوند و اگر هم بیمار شوند سریع

درد، درد پشت مفاصل، و دردهای گوارشی و ...( که جنبه  سر زوج درمانی هیجان محور بر بسیاری از مشکالت جسمی اعم از: )

زوج درمانی هیجان محور بر کاهش مشکل اضطراب زوجین )بی تابی و  عصبی داشته تاثیر گذار بوده و باعث کاهش آن شد .

درمان هیجان محور در بهبود عملکرد اجتماعی  دار درباره یک اتفاق احتمالی یا نا آرامی و ...( تاثیر داشته است. ترس ریشه

رویکرد هیجان محور موجب  )ابعاد خانوادگی، تحصیلی، شغلی و آداب معاشرت و ...( مؤثر واقع شد و آن را افزایش داده است.

تصمیمی، ترس از مرگ، احساس غمگینی، احساس گناه، احساس ز و تفکر، بیکاهش افسردگی که شامل)کاهش توانایی تمرک

 خوابی و ...( شده و مؤثر بوده است.خوابی یا بیهای زندگی، خستگی وپرلذت نبردن از فعالیت
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