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Abstract
The aim of this study was to examine the effect
of emotionally-focused couples therapy (EFCT)
on loneliness of hurt women from infidelity. It
was a semi-experimental in form of pre & post
test in addition follow up group was applied. The
statistical population included all the women who
referred to Family Counselling center in Salmas
city in related with infidelity. In among of them
20 women who had extra point in Russell’s
Loneliness Inventory were selected then they
were randomly assigned to control and treatment
group. Then treatment group underwent eight
sessions (90 minutes) weekly about two months,
instructional program on emotionally focused
therapy strategies. For control group didn’t give
any train . Results of analysis of covariance
showed that There was menacingly difference
between two groups(P≤ 05) and The average of
treatment group was lower than control group.
Results in follow up showed that the effect of
emotionally-focused couples therapy remained
after two months. It was concluded that
emotionally-focused couples therapy (EFCT) can
play a significant role in decreasing of hurt
women from infidelity.
Keywords: emotionally-focused couple therapy,
hurt women, infidelity, loneliness

چکیده
 بررسی اثربخشی زوجدرمانی هیجاا مادار بار احساا،هدف پژوهش
 کااربرد و، پژوهش.تنهایی زنا آسیبدیده از روابط فرازناشویی بود
بهصورت شبهآزمایشای هماراه باا طار پایشآزماو و پا آزماو و
 جامعة آماار شاام هماة.اجرا مرحلة پیگیر صورت گرفته است
زنانی بود که در ارتباط با مسئلة فرازناشاویی باه مرکاش مشااوره ااانوادة
پیوند شهر سلما مراجعه کرده بودند و با استفاده از روش نمونهگیار
 ز از مشااارکتکنناادگانی کااه نماارات بااارتر در۲0 در دسااتر
) کسااب کردنااد انتخااا و0890، پرسشاانامة احسااا تنهااایی (راس ا
) نفار00(  نفار) و کنتار00( بهصورت تصادفی در دو گاروه آزماایش
 دقیقها ) باهصاورت80(  جلسة فرد9  گروه آزمایش.گمارده شدند
 آموزش هیجا مدار دریافات کردناد،هفتگی یک جلسه در طی دو ماه
 سپ از هر دو گاروه.و برا گروه کنتر هیچ مداالها انجام نگرفت
 نتایج تحلی کوواریاان چنادمتغیره نشاا داد.پ آزمو به عم آمد
) بین دو گروه در احسا تنهایی وجاودP ≥ 0/05( که تفاوت معنادار
 در.دارد و میانگین نمرات در گروه آزمایش پایینتر از گروه کنتر باود
مرحلة پیگیار هام مشاخد شاد کاه اثربخشای رویکارد ماککور بار
 باه ایان.احسا تنهایی زنا آسیبدیده بعد از دو ماه نیش وجود داشات
ترتیب رویکرد زوجدرمانی هیجا مدار مایتواناد در کااهش احساا
.تنهایی زنا آسیبدیده از روابط فرازناشویی مؤثر باشد
 زناا، رواباط فرازناشاویی، احساا تنهاایی:واژهای کلیدی
 زوجدرمانی هیجا مدار،آسیبدیده
mg.sauc@gmail.com : نویسندۀ مسئول.*
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مقدمه
در یک رابطاة زناشاویی بهنجاار ،ررآیناد تحاول روانای زن و
شوهر و چرخة تحاول خاانواده با وسایلة تعاامالت ساازندة

یکاای از مشااکالت روانشااناختی ک ا زومااین در روابااط
ررازناشویی با آن روبارو مایشاوند ،ا سااس تنهاایی اسات.
ا ساس تنهایی ممکن است توسط هر شخصی در هر مقطعای
از زندگی تجربا شاود و با عباارتی ،ا سااس تنهاایی یاک

همسااران گسااترش مااییابااد و هنجارهااای امتماااعی ب ا آن
عمومیت میبخشد (سیوینک ،سایب گاریا  .)2012 ،1تماامی

قیقت اساسی زندگی بشری است کا محادود با مرزهاای

اررادی ک در مورد ساختار خانواده اندیشایدند ،بار خاانواده و

سنی ،منسی ،نژادی ،اقتصادی یا مسمی خاص نیست .آمارهاا

اهمیاات یاااتی آن در مامع ا تأکیااد کردنااد درواق ا  ،هاای

اکی از آن هستند ک از هر چهار نفر در مهاان ،یاک نفار از

مامع ای را نمایتاوان یارات کا ساابا باشاد ،مگار آنکا از

ا ساس تنهایی رنج میبرد (موکار و سلیمی .)1990،ا سااس
تنهایی یکی از مفاهیا پیهیدة روانشناختی است .تعریفای کا

خانوادهای سابا برخوردار باشاد .خاانواده باا پیوناد زناشاویی
شک میگیرد و تداوم و بقایای آن نیز بستگی ب تداوم و بقای

امروزه از ا ساس تنهایی ومود دارد با مفهومی ک این واژه در

زناشویی دارد (امیری مقدم .)1990،اهمیت پرداختن ب موضوع

قدیااالیاام داشات متفااوت اسات .در گذشات ایان ا سااس،

«تحکیا خانواده» ،ریش در اهمیات نهااد خاانواده دارد .نهاااد

مفهومی مثبت قلمداد میشد و بیشتر تاداعیکننادة ریاضات و
دوری از امتماع برای رسیدن ب شأن و منزبت بااالی انساانی،

مقاادس خااانواده ،رکاان بنیااادین امتماااع بشااری و محماا
ررهنگهای گوناگون اسات تاا آنجاا کا ساعادت و شاقاوت

تعمو ،مراقب و ارتبا با خادا باود ،اماا اماروزه ایان واژه باار

امتها ،مرهون رشادت و ضالبت خانواده است .اوباین شار

معنایی منفی دارد و بیشتر بر تجرباة ناخوشاایندی کا در پای

داشتن مامع ای سابا و پویاا ،ساالمت و پااایداری خانااواده

عدم وماود همادم در زنادگی اس مایشاود ،دالبات دارد

اساات .همااة دسااتاوردهای علماای و هنااری بشاار در سااایة

(ر یازاده ،پوراعتماد ،جت.)1990 ،
ب بیان دیگر ا ساس تنهاایی تجرباة راردی ناخوشاایند،

خانوادههای ساابا و امن پدید آمده است ( سنزاده.)1999 ،
درواق خاانواده یکای از مهاا تارین نهادهاای مامعا و

منفی و عذا آور ،سخت ،و شاتناک و دردنااکی اسات کا

شک دهندة شخصیت آدمی است ک مومب رشد ا ساساات

سبب ایجاد ا ساس بی وصلگی ،بایرایادهباودن ،ناامیادی،

و ارزش ها ،تکام  ،اعتمادب نفس و امتمااعی شادن ،قادرت

ارسااردگی ،اضااطرا و تیاارهوتااار دیاادن دنیااا ماایشااود
(میردریکوند ،پناهی ،سینیرمقانی.)1993 ،

انتخاا و درنهایاات تصاامیاگیااری منطقای ارااراد ماایشااود
(شهیدی.)1992 ،

مرور پیشینة پژوهشی در تعریف و مفهوم ا ساس تنهایی

از عواملی ک سالمت خانواده را با چابش موام میکناد،

نیااز نشااان ماایدهااد کا در ایاان زمینا تفاااوتهااای نساابتا

با عنوان روابط ررازناشویی بحث میشود ک مهاترین عاما

چشمگیری بین صا ب نظران ومود دارد .برای نمون برخای

تهدیدکنندة عملکارد ،بباات و اداماة رابطاة زناشاویی اسات

از پژوهشگران ا ساس تنهایی را یاک ابات روانشاناختی
ناشاای از نارساااییهااای کمّاای و کیفاای در روابااط امتماااعی

(مارک ،مانسن و میهاوسن .)2011 ،2وقتی همسران نیازهاای
عاطفی برطرفنشدة زیادی دارند و برای مدتی بنا ب دالیاا

میدانناد (ر ایازاده ،پوراعتمااد ،جات .)1990 ،همهناین

ماختلف از هاا دور می مانند ،امکان ضور رردی دیگر کا

شواهد پژوهشی اکی از آن است کا ارازایش ساازگاری و

این نیازها را ارضا کناد بیشاتر مایشاود .آنها وضاعیت را
پیهیده تر مای کند ،ا ساس رارد ناسبت ب شخصی است ک
نیازهای عاطفیاش را برآورده مایکناد ،یعنای ممکان اسات

صمیمت میان زوجها میتواند نقشی مؤبر بر کاهش ا سااس
تنهایی داشت باشد (کلی ،زیمر-گمباک و بویساالرد2012 ،9
تامارن 2010 ،4مهدیپور بازکیایی و صداقتیرارد .)1994 ،از

عاشاااو او شاااود و هماااین ا سااااس عشاااو ،ررتاااار و

این رو شناسایی راهکارهای درمانی مؤبر بر این ابعاد هماواره

عاکس ابعام های او را از اخااتیارش خاارج کناد (هااربی،

مورد توم و دغدغة درمانگران خانواده بوده است .در همین

هاربی چابمرز.)1999 ،

زمینا دو تان از پاژوهشگران و پیشگامان عصار اضار در
2. Mark, Janssen & Milhausen
4. Tamaren

1. Sevinc, & Sibel Garip
3. Kelly, Zimmer-Gembeck & Boislard
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وزة زوجدرمانی «ساوزان مانساون و گرینبار » 1رویکارد

آشفتگیهاای زناشاویی را راراها مایآورد -9 .دساتیابی با

درمانی را معرری کردهاند .این رویکرد با عناوان زوجدرماانی

هیجانااات ناشااناخت ای کا زیرساااخت ابگوهااای تعاااملی را

هیجان-محور معرری شده اسات .زوجدرماانی هیجاانمادار
توسط مانسون و گرینبر در اوایا دهاة  1990بار اسااس

تشکی میدهند ،یا دستیابی ب هیجانات نخستین و اوبیا -4 .
چارچو دهی مجدد مشک در قابب چرخة منفی ،هیجاناات

نظریة سیستمی ،درمان انسانگرا و تجربی و نظریة دببساتگی

زیربنایی و نیازهای دببستگی .چرخ با عناوان یاک دشامن

تاادوین شااد (پنااگ .)2014 ،2مبنااای نظریااة زوجدرمااانی

مشترک و منب محرومیت و آشفتگی زوجها چاارچو دهای

هیجانمدار بر مبناای مفااهیا عشاو بزرگساابی ،سابکهاای

میشود.

دببستگی و آشفتگی زومین استوار است .تأکید زوج درماانی
هیجااانماادار باار روش دببسااتگیهااای سااازگاران از طریااو

مر ل شام س گاام اسات -3 :ارازایش هویات و شاناخت

مراقبت ،مایت و توم متقاب بارای نیازهاای خاود رارد و

نسبت ب هیجانات ،نیازهای دببستگی و یکی کردن تعاامالتی

همسر است (مانسون.)2007 ،

ک هنوز شخص از آنِ خود نکرده است -2 .تکارار پاذیرش

همهنین نتایج تحقیقات باباییگرمخان  ،رسوبی و داورنیاا
( )1992و سااودانی ،کریماای ،مهراباایزاده هنرمنااد و نیساای

تجار تازة یکدیگر و نیز پاسخهای تعاملی و با خصاوص
پاسخهای تعاملی تازه و نوین -7 .ابراز نیازها و خواست هاا و

( )1991مؤید آن است ک زوج درمانی هیجانمدار بر کااهش

ایجاااد مشااارکت هیجااانی و رویاادادهای پیوناادآررین کاا

استرس ،آسیب های ناشی از روابط ررازناشاویی و ارساردگی

دببستگی بین زومین را تعریف مجدد میکند.

تأبیرگذار است.

مرحل ة دوم :تغییار و بازسااازی ابگوهااای تعاااملی .ایاان

مرحلة سوم :تثبیت ،تحکیا و یکپارچ سازی .این مر لا

نظر ب اینک درمان هیجانمدار دو یطة اصالی تجاار
هیجانی و تعامالت میانرردی را شناسایی و گسترش میدهد،

نیز شام دو گام نهایی است ک عبارتاند از -9 :تساهی با
ومود آوردن راه ا هاای تاازه و مدیاد بارای ا کاردن

اهداف درمان نیز در همین رابط شک گررت است .نخساتین

مشااکالت قاادیمی ارتباااطی -9 .تحکاایا ،تثبیاات و تقویاات

هدف درمان ،دستیابی و سپس بازپردازش پاسخهای هیجاانی

موض گیری های تازه و مدید و چرخ های مدید ررتارهاای

خاصاای اساات ک ا بخااش زیاارین ابگااوی محدودکننااده و
یکنواخت تعامالت را تشکی میدهند .در این صورت تغییار

دببست مداران ( سینی .)1999،بر اساس آنه گفت شاد ایان

موقعیتهاای تعااملی تساهی گردیاده ،پیکارههاای بنیاادین

پژوهش با هدف بررسی تاأبیر زوجدرماانی هیجاانمادار بار
کاهش ا ساس تنهایی زنان آسیبدیده از روابط ررازناشاویی

دببستگی ایمان خاود را نمایاان مای ساازند ،دوماین هادف

درصدد آزمودن ررضیة زیر بوده است.

درمانی ،خلو وقای و رخدادهای تعاملی مدیادی اسات کا

 -زوجدرمانی هیجاانمادار بار کااهش ا سااس تنهاایی زناان

رابط را ب عنوان مأمنی آرامبخش بارای همساران باازتعریف
میکند .ررایند درمان هیجانمحور در س مر ل و در قابب نُ

آسیبدیده از روابط ررازناشویی در شهرستان سلماس تأبیر دارد.

گام درمانی تدوین مییابد.

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :ایان پاژوهش ،یاک

مرحلة اول :محدودسازی و تضعیف چرخ های تعااملی
و تنش زدایی چرخا هاای منفای تعاما را شاام مایشاود
( سینی )1999 ،ک دارای چهار گاام باوده و عباارتاناد از:

9

مطابعة شب آزمایشی است ک در آن از طارا پایشآزماون و
پسآزمون با گروه کنترل و امرای مر لة پیگیری دو ماه بعاد

 -1خلو و ایجاد اتحاد درمانی و بیان موضوعات تعارضآمیز

از آمااوزش بااا رویکاارد هیجااانماادار اسااتفاده شااد .در ایاان
پژوهش ،آموزش رویکرد زوج درمانی هیجانمادار با عناوان

منفی همزمان با پدیداری آن در همان ملسا و شارا اینکا

متغیر مستق و ا ساس تنهایی ب عنوان متغیر وابست در نظار

چگون این چرخ مومب بقا ناایمنیهای دببستگیهاست و

گررت شده است.

در چابش با دببستگی اصلی -2 .شناسایی چرخ های تعااملی

2. Peng

1. Johnson & Greenberg
3. semi experimental
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مامعة آماری پژوهش ،همة مرامع کنندگان زن با مرکاز

گاااهی =  9و همیشاا =  4اساات ،وباای امتیاااز سااؤاالت

مشاوره خانوادة پیوند در شهر سلماس در ارتباا باا مساللة

 1،3،2،9،10،13،12،19،20معکوس است ،با ایان معناا کا

ررازناشااویی بودنااد .نمون ا گیااری بااا روش در دسااترس بااا
گمارش تصادری در گروهها انجام شد .جا نمون از  20زن

هرگز =  ،4ب نادرت =  ،9گااهی =  2و همیشا =  1اسات.
دامنة نمره ها بین  ( 20داق ) و  ( 90داکثر) است .بناابراین

از مشااارکتکنناادگانی کاا نماارات باااالتری در پرسشاانامة

میانگین نمره  30است .نمرة باالتر از میانگین بیاانگر شادت

و

بیشتر تنهاایی اسات .پایاایی ایان آزماون در نساخة مدیاد

ب صورت تصادری در دو گروه آزماایش ( 10نفار) و کنتارل

تجدیدنظرشده  0/79گزارش شاد .پایاایی آزماون با روش

( 10نفر) گمارده شدند .گروه آزماایش  9ملساة راردی (90
دقیق ای) ب صورت هفتگی یک ملس در طی دو ماه ،آموزش

بازآزمایی توسط راس  0/99گزارش شاده اسات .جتای و
همکاران برای آبفای کرونباا نیاز  0/99را گازارش کردناد.

هیجانمدار دریارت کرد و در گاروه کنتارل های مداخلا ای

نتیجة مقیاس بر روی یک پیوستار از ا ساس تنهایی شدید تا

انجام نگررت .سپس از هر دو گروه پس آزمون ب عم آماد.

یااک ارتبااا امتماااعی مااؤبر قاارار ماایگیاارد (هاااوکلی،

بعد از اتمام پژوهش برای رعایت عادابت با گاروه کنتارل،
آموزش های الزم ارائ شاد .همهناین دو مااه بعاد از اتماام

کاسیوپو .)2010،همهنین نمون ای از ساؤال هاای پرسشانام
عبارت بود از :آیا ا ساس میکنید با ارراد اطرارتاان ساازگار

ملسات برای هر دو گروه پیگیری ب عم آماد .ماالکهاای

هستید؟

ا ساااس تنهااایی (راس ا  )1990،کسااب کردنااد ،انتخااا

ورودی ب ملسات آموزشی شام  :زنانی ک

داق س ساال

از ازدواج آنها گذشت باشد ،داشتن داق یک ررزند ،مدت
زمان ازدواج ( 9تا  2سال 7 ،تا  10سال و باالتر از  10سال)،
میزان تحصیالت (در ردة زیر دیاپلا و دیاپلا ،راو دیاپلا و
بیسانس و باالتر از بیسانس) ،میزان درآمد (زیر دو میلیون ،دو
تا س میلیون ،س تا چهار میلیون و چهار میلیون ب بااالتر) و
شغ مرامعان (کارمند ،آزاد و خان دار) بوده است.
با توم ب ارائة توضیحات در مورد رویکرد زوجدرماانی
هیجانمدار و نقش آن در پیشگیری از رواباط ررازناشاویی و
تی درمان آن بعد از عهدشکنی ،این پژوهش بر آن خواهاد
بود ک ب این پرسش پاسخ دهد ک آیا رویکارد زوجدرماانی
هیجانمدار بر کاهش ا سااس تنهاایی زناان آسایبدیاده از
روابط ررازناشویی مؤبر واق میشود؟
ابزار سنجش
پرسشنامة احساس تنهایی (  :)UCLAاین پرسشانام بارای
1

یارتن راهی برای

مشکالت خانوادهها طرا شاده اسات.

عبارات آن االتی را توصیف میکنند کا یاک رارد ممکان
است ا ساس کند .پرسشنامة ا ساس تنهایی توساط (راسا
و پیلوا و کورتونا) 2در سال  1990ساخت شاد کا شاام 20

سؤال و ب صورت  4گزینا ای و دارای 10مملاة منفای و 10
مملة مثبت است .در این پرسشنام هرگز =  ،1ب ندرت = ،2
2. Russell,Curtona & Peplau

روش اجرا و تحلیل دادهها
ب منظور تجزی وتحلی داده ها از روش آمار توصیفی اساتفاده
شد .برای بررسی میزان نمارات آزماودنی هاای دو گاروه در
مرا

پیش آزمون و پس آزمون و ممعیتشناختی پژوهش و

برای سهوبت در درک میزان تفاوت گروهها و میزان بهبود یاا
عدم بهبود در مرا پیشآزماون و پاسآزماون و همهناین
ب منظور بررسی همسانی واریانسها در دو گروه (پیششار
انجام آزمون پارامتریک) از آزمون باوین اساتفاده شاد .بارای
بررسی نرمال بودن توزی متغیرهای مورد بررسی در پژوهش
از آزمون کابموگروف-اسمیرنف (پایششار انجاام آزماون
پارامتریااک) اسااتفاده شااد .باا منظااور بررساای ابربخشاای
زوج درمانی هیجانمدار بر ا ساس تنهایی زنان آسیبدیده از
روابط ررازناشویی از آزمون تحلیا کوواریاانس چنادمتغیره
استفاده شد .در این پژوهش ،آماوزش رویکارد زوج درماانی
هیجانمدار ب عنوان متغیر مستق و ا ساس تنهایی با عناوان
متغیر وابست در نظر گررت شاد .ملساات آموزشای بارای 9
ملسة  90دقیق ای برای هر هفت یک ملس ب مادت دو مااه
تنظاایا و در گااروه آزمااایش اماارا شااد .در ملسااة اول از
شرکت کنندگان خواست شاد پرسشانامة ا سااس تنهاایی را
تکمی کنند .در ملسات بعادی محتاوا و نکاات و تکاابیف
ملسة قبلی ب اختصار مورد بحث و بازبینی قارار میگررت و
1. University of California, Los Angeles
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سپس مبحث مدید شروع میشد .در تمامی ملساات ضامن

محقو ،آموزش الزم ارائ میشد .خالصة ملسات در مادول

ارتبا متقاب بین زنان آسیب دیاده از رواباط ررازناشاویی و

 1آمده است.

جدول  .1عناوین و موضوعات جلسات آموزشی مبتنی بر رویکرد زوجدرمانی هیجانمدار
ملس

عنوان
ایجاد ارتبا اوبی

1

2

9

آشنایی با بُعد شخصایتی در
نظریة هیجانمدار و ارزیابی
میااازان تعهاااد و رواباااط
ررازناشویی
مشااخصکااردن ابگوهااای
تعاماا خودارشااایی زنااان
آسااایبدیاااده از رواباااط
ررازناشویی
پاسخهای هیجانی

4

3

آشنایی با درگیاری عااطفی
زنان آسایبدیاده از رواباط
ررازناشویی

2

راه ا هااای مدیااد باارای
مشکالت ررازناشویی

7

اساااتفاده از دساااتاوردهای
درمانی

9

فااد درگیااری هیجااانی و
پسآزمون

محتوا (رویکرد هیجان مدار)
در این ملس هدف از تشکی ملسات و قوانین آن برای ارراد ب صورت مجزا تشریح شد و
مسلوبیت ضور در ملسات و همکاری با مشاور پرداخت شاد .ساپس توضایحاتی درباارة
رویکرد هیجانمدار و عملکرد خانواده ب هر ررد داده شد .همهنین مفاهیا ا ساس تنهاایی
و تعارضات خانوادگی بیان شد و وضعیت ارتبا زناشویی و رضایت منسی بررسی شد.
در ملس دوم ملس رردی با زنان آسیبدیده از روابط ررا زناشویی تشکی شد ک هدف از
آن شام  :کشف وادث برمست  ،کشف اطالعاتی ک در ضور همسر امکانپاذیر نیسات،
ارزیابی میزان تعهد نسبت ب ازدواج ،روابط ررا زناشویی ،ترومای دببستگی شخصی قبلی ک
در روابط رعلی تأبیرگذار است.
در این ملس ابگوهای تعام شام پذیرش ا ساس تصدیوشده ،کشف ناایمنی دببستگی و
خودارشایی زنان آسیبدیده از روابط ررازناشویی صورت گررت .در پایان برای ملسة بعدی
تکلیفی مبنی بر شناسایی و یادداشت ترسهاای دوران کاودکی و تارسهاایی کا اآلن نیاز
ا ساس میکنند داده شد.
پس از بررسی تکلیف ملسة قب  ،بازسازی پیوند اوبیة زنان آسیبدیده از روابط ررازناشویی
شام روشنکردن پاسخهای هیجانی کلیادی و گساترش تجرباة هیجاانی بارای رهاایی از
ا ساس تنهایی هر کدام از زنان آسیبدیده از رواباط رارا زناشاویی در رابطا و پدیاداری
عناصر مدید در تجرب بیان شد .درنهایت تکلیف ملساة بعادی مبنای بار اینکا ااال کا
ترسهای خود را شناختند ،پاسخهای هیجانی آنها را نیز شناسایی کنند ارائ شد.
بعد از بررسی تکابیف ملسة قب ب عموبخشیدن ب درگیری عااطفی زناان آسایبدیاده از
روابااط ررازناشااویی باار مبنااای دببسااتگی شااام اراازایش شناسااایی نیازهااای دببسااتگی،
عموبخشیدن ارتبا شخصی با تجربة هیجانی ،بهبود وضعیت درون روانی و بهبود وضعیت
تعاملی پرداخت شد ،سپس تکلیف ملسة بعادی مبنای بار یادداشات نیازهاای دببساتگی و
وضعیت تعام خود با همسر ارائ شد.
در این ملس ب یارتن راه های مدید برای مشکالت قدیمی شاام بازساازی تعاامالت،
تغییر ررتار ،ایجاد هماهنگی در س درونی نسبت ب خود و نسبت ب رابط  ،تغییر تعامالت
غلب بر موان واکنش مثبت ،آموزش داده شد.
در این ملس بعد از بررسی تکلیف ملسة قب  ،استفاده از دستاوردهای درماانی در زنادگی
روزان شام ماندن بر خط درمان و خارج نشدن از آن ،هماهنگی وضعیتهای مدیدی کا
ایجاد شده و تکلیف ملسة بعدی مبنی بر شناسایی و یادداشت عوام صمیمیت ارائ شد.
در این ملس بعد از بررسی تکلیف ملسة قب ب فد درگیاری هیجاانی با منظاور اداماة
تقویت دببستگی بین آنها پرداخت شد و پسآزمون ب عم آمد.

باارای تحلیا دادههااا از تحلیا کوواریااانس بااا رعایاات

یافتهها

پیشررض های آن استفاده شد .دادهها با استفاده از نارمارازار

مالک های ورودی مدت زمان ازدواج (دامنة سانی  9ساال و

 spss22تجزی وتحلی شدند.

باالتر) ،داشتن ررزند ( داق داشتن یک ررزند) ،تحصایالت
آزمودنیهای ،میزان درآمد و شغ مرامعان مورد بررسی قرار
گررت ک نتایج آن در مدول  2آورده شده است.

اثربخشی زوجدرمانی هیجانمدار بر احساس تنهایی زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی در شهرستان سلماس 53 /

جدول  .2ویژگیهای جمعیتشناختی
متغیر
مدت زمان ازدواج
 9تا  2سال
 7تا  10سال
 10سال ب باال
داشتن ررزند
 1ررزند
 2ررزند
بیش از دو ررزند
میزان تحصیالت زنان آسی ب دی ده
زیر دیپلا و دیپلا
رو دی پلا و بیسانس
باالتر از بیسانس
نوع شغ آزمودنی ها
کارمند
آزاد
خان دار
میزان درآمد
کمتر از دو میلیون
بین  2تا  9میلیون
 9تا  4میلیون
باالتر از  4میلیون

گروه کنترل ()n=10
درصد
رراوانی

گروه آزمایش ()n =10
درصد
رراوانی
9
2
1

90
20
10

2
2
2

20
20
20

9
2
1

90
20
10

9
3
2

90
30
20

4
2
0

40
20
0

4
3
1

40
30
10

2
9
3

20
90
30

9
9
4

90
90
20

1
4
9
2

10
40
90
20

1
9
9
9

10
90
90
90

نتایج مدول  2نشان میدهد ک مدت زمان ازدواج اراراد

میشد و همهنین از نظر میزان درآماد ماهیانا مبلا  2تاا 9

مورد مطابع بیشترین درصد شام  7تا  10سال بوده کا 20

میلیون تومان با40درصد بیشترین گروه بودند.

درصد را تشکی داده است .همهنین از نظار داشاتن ررزناد
بیشتر آزمودنیها دارای  2ررزند بودند ک 20درصد را شاام

در ادام شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش میانگین
و انحراف معیار متغیر ا ساس تنهایی در گروه های آزماایش

میشدند و از نظر تحصیالت آزماودنیهاای زن اکثارا دارای

و کنترل مورد بررسی قرار گررتند ک نتاایج آن در مادول 9

مدرک تحصیلی رو دیپلا و بیسانس بوده ک شام 20درصد

ارائ شده است.

جدول  .3میانگین و انحراف معیار احساس تنهایی به تفکیک گروههای آزمایش ،کنترل و مرحلة پیگیری
متغیر

پسآزمون

پیشآزمون

رراوانی

گروه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

29/200

1/473

42/900

1/494

10

کنترل

29/300

1/779

22/200

1/997

10

آزمایش

42/900

1/494

42/200

1/349

10

کنترل

22/200

1/997

22/900

1/992

10

پیگیری
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اطالعات مدول  9نشان میدهد ک تفاوت چنادانی باین

اساات ک ا نشاااندهناادة تااأبیر مثباات رویکاارد زوجدرمااانی

میانگین ا ساس تنهایی زنان مر لة قب از مشاوره با روش

هیجاانمادار اساات .همهناین اطالعااات اصا در مر لاة

زوج درمانی هیجانمدار باین گاروه آزماایش و کنتارل دیاده
نمیشود و تقریبا میانگین نمرات ا ساس تنهایی آزمودنیهاا

پیگیااری نشااان داد کا مشاااوره بعااد از دو ماااه در رویکاارد
هیجانمدار ابربخش مانده بود.

نزدیک ب ها است .وبای در مر لاة پاس آزماون اطالعاات

همهنین آزمون های بون ،کوبموگروف-اسمیرنوف و ابار

مدول باال نشان میدهد ک تفااوت معنااداری باین میاانگین

تعاملی پیشآزمون ب منظور همگنی واریانسها و نرمال باودن

ا ساس تنهاایی آزماودنیهاا در مر لاة بعاد از مشااوره باا

توزی نمرات و همگنی شایب هاای رگرسایون بارای متغیار

رویکرد بیان شده بین گروه آزمایش و گروه کنتارل مشااهده
میشود ،ب نحویک میانگین ا سااس تنهاایی آزماودنیهاای

ا ساس تنهایی پرداخت شد ک نتاایج آن در مادول  4ارائا
شده است.

مربو ب ارراد گروه آزمایش پایینتار از اراراد گاروه کنتارل
جدول  .4نتایج آزمونهای همگنی واریانسها ،نرمال بودن توزیع نمرات و همگنی شیبهای رگرسیون
متغیر

مر ل

ا ساس تنهایی

آزمون بوین

ابر تعاملی پیشآزمون و گروه

آزمون کوبموگروف-اسمیرنوف

آماره

Sig

آماره

sig

آماره

sig

پسآزمون

1/329

0/299

0/447

0/999

0/102

0/739

پیگیری

0/920

0/332

2/292

0/000

0/299

0/417

بر اساس مقادیر نماایش داده شاده در مادول  ،4آمااره

مربو ب تحلی تفااوت پاسآزماون و پیگیاری گاروههاای

مربو ب آزمون های بوین ،کوبماوگروف-اسامیرنوف و ابار

آزمایش و کنترل ،پیشررضهای بررسای شاده رد نشاد .باا

تعاملی متغیر کمکی و گاروه در متغیار وابسات پاژوهش با
ترتیب برای بررسی پیشررضهای همگنی واریانسها ،نرمال

توم ب تأیید شدن پیشررضهای گفت شاده ،انجاام تحلیا
کوواریانس بالمان بوده است.

بودن توزی نمرات و همگنای شایبهاای رگرسایون متغیار
جدول  .5تحلیل کوواریانس اثرات بین گروهی احساس تنهایی در گروه آزمایش و گروه کنترل
مناب

مجموع
مجذورات

درمة
آزادی

مجذور
میانگین

گروه

1999/490

1

1999/490

1911/912

پیشآزمون ا ساس تنهایی

24/202

1

24/202

12/149

0/001

1/013

1

1/013

9/042

0/099

0/132

99/997

1

99/997

113/077

0/000

0/971

گروه
پیگیری

پیشآزمون
ا ساس تنهایی

نسبت

F

معنیداری

ضریب اِتا

0/000

0/997
0/497

با توم ب  ή0:2/997و  F)37 ،1( 12/149مدول  3نشان

آسیبدیده از روابط ررازناشویی همسرانشان تاأبیر معنااداری

میدهد متغیار مساتق از بحااآ آمااری در گاروه آزمایشای
معنادار است .بنابراین بر اساس اطالعات مدول  3با اطمینان

داشت است و ررضیة پاژوهش ماورد تأییاد قارار مایگیارد.
همهنین نتایج مر لة پیگیری در مدول نشان میدهد کا دو

93درصد مای تاوان نتیجا گررات کا مشااوره باا رویکارد

گروه از بحاآ تأبیرگذاری متغیر مستق متفاوت نبودند ،یا با

زوج درمانی هیجانمادار بار کااهش ا سااس تنهاایی زناان

عبارتی متغیار مساتق از بحااآ آمااری در گاروه آزمایشای
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معنادار نیسات .بناابراین بار اسااس اطالعاات مادول  3باا

در سطح باالیی از استرس قرار دارناد ،نشاان داد و همهناین

اطمینان 93درصد می توان نتیج گررت ک ابربخشی مشااوره

محقو شد ک روش درمانی هیجانمدار در کاهش ارساردگی

با رویکرد زوج درمانی هیجانمدار بر کاهش ا ساس تنهاایی
زنان آسیبدیده از روابط ررازناشویی بعد از دو ماه نیز ومود

و نشان های استرسی پس از سانح مؤبر است.
در تبیین ابرگذاری زوجدرمانی هیجانمادار بار کااهش

داشت است.

ا ساس تنهایی مای تاوان گفات کا نظار با اینکا درماان
هیجانمدار یک مدل تلفیقی متشک از رویکردهای سیستمی،

بحث و نتیجهگیری
پژوهش با هدف بررسی ابربخشی زوج درمانی هیجانمدار بر

دببستگیمدار و تجربینگر است ،ب مای تمرکز بر موضوعها
و عوام ا باارونرااردی بااروز تعااارض ،بیشااتر باار عواماا
درونرردی و ررآیندهای بروز تعارض متمرکز است .همهنین

ا ساس تنهایی زنان آسیبدیده از روابط ررازناشویی در شهر
سلماس انجام شد .نتاایج اصا از پاژوهش نشاان داد کا

زوجدرمانی هیجانمدار یک مدل مداخل در عمو است و بار

ررضیة پژوهش مبنی بر زوجدرمانی هیجاانمادار بار کااهش

زیرساختهای درون روانای (هیجاناات عمیاو باا خاساتگاه

ا ساس تنهایی زنان آسایب دیاده از رواباط ررازناشاویی در

امنیتمویان ) در روابط بین رردی زومین تمرکز دارد .ذف
تعارض را نشان نمیگیرد ،بلکا تعاارض را سارنخی بارای

شهرستان سلماس ،تأبیر معنیداری دارد و مومب بهبود کلای
زنااان آسایبدیااده از روابااط ررازناشااویی شااد و در مر لاة

ورود ب عمو و رسیدن ب ریشة تعارض مستومو میکناد.

پیگیااری نیااز یارتا هااا نشااان دادنااد کا ابربخشای رویکاارد

از نظر زوج درمانگران هیجاانمادار زوج هاای دارای ساابقة

زوجدرمانی هیجانمدار تا دو ماه بعد از مشاوره ومود داشات

روابط ررازناشویی ،ب دبی ا ساس نااایمنی ناشای از تزبازل

است .در رابط با این روش درمانی مایتاوان بیاان کارد کا

پیکرة دببستگی معموال بر سر هر چیزی با ها تعارض دارند.
از اینرو آنه این تعاارض را شاعل ور مایساازد ،ا سااس

رویکرد زوج درمانی هیجانمدار در برخی از تحقیقات داخلی
و خارمی نتایج مشاب و همگرا با نتایج این مقاب دارد ک این

ناایمنی و نیاز ب امنیت است .ب عبارتدیگر اگر رردی معتقاد

امر نیز میتواند ب ارزایش اعتبار این پاژوهش بیفزایاد .از آن

باشد ک رابطة رعلی او در گسترش قابلیتها و تواناییهاایش

ممل در داخ کشور تحقیو رقی و کاظمی ( )1997با عنوان

از قابلیت اندکی برخوردار است ،ا تماال ب منظور مبران ایان
امر ،رواباط مدیادی برقارار خواهاد کارد (شاعاع کااظمی،

"ابربخشی زوج درمانی هیجانمدار بر تحم پریشانی زومین
نابارور شهر اصفهان" نشان داد ک زوجدرماانی هیجاانمادار

مهرآورمؤمنی .)1999 ،بر مبنای نظریة دببساتگی کا اسااس

باعث ارتقای تحم پریشانی زوج های ناباارور شاده اسات.

مدل زوج درمانی هیجانمدار محسو

میشود ،زمانی ک ررد

تحقیااو باادیهی زراعتاای ،موسااوی ( )1993نشااان داد کاا

با پیکرة دببستگی (در روابط زوجها ،همسر پیکارة دببساتگی

زوج درمانی هیجانمدار بر تغییر سبک دببستگی بزرگساالن و

محسو میشود) دچار تعارض میشود ،ب دو شک عماده
واکنش نشان می دهاد یاا رازونکنشای اسات یاا امتناا و

صاامیمیت منساای زومااین مااؤبر اساات .همهنااین مطابعااة
عظیازاده پارسی و آرزو ( )1993نشاان داد کا زوجدرماانی

کاکنشی ( سینی ،)1999 ،بنابراین باا همبساتگی ،دببساتگی

هیجانمدار و خاودتنظیاگار با شاک معنااداری ساازگاری

مجدد شک میگیرد و روابط میتواند ب مر لة قب از روابط

زناشویی را ارزایش داده و بعد از گذشت  9ماه پایدار اسات.

ررازناشااویی یعناای عاادم ا ساااس تنهااایی برگااردد .از
محدودیت های پژوهش می توان ب عدم ضور مرامعاان در

همهنین تحقیو نیکونظری و صافرنیا ( )1993نشاان داد کا
زوجدرمانی هیجاانمادار در کااهش تعارضاات زناشاویی و

وقاات تعیااین شاادة قبلاای ،گاااهی اختالرااات شاادید زنااان

بهبود ابگوهای ارتباطی در مادران با کاودک کااتاوان ذهنای

آسیب دیده از روابط ررازناشویی با همسرانشان برای ضاور

ابربخش است .در رابط با تحقیقات انجام گررت در خارج از

در آموزش ،غیبت های مکرر بعضی از مرامعان و محدودیت

کرد ک ابربخشی زوجدرمانی هیجانمادار را در زومینی کا

نمون ا  ،اشاااره کاارد .همهنااین ایاان پااژوهش ماایتوانااد در
دادگستریهاا ،ماراکز مشااوره ،بارای مجاریان و مسلوالن و

کشور میتوان ب تحقیقات ویبا و مانساون )2017( 1اشااره

1. Wiebe & Johnson
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قرار گیرد .پیشنهاد میشود پاژوهشهاای مشااب دیگاری باا

سلیمی ،ع .)1990( .ویژگیهای روان سنجی ررم کوتاه
موکار،
مقیاس ا ساس تنهایی ،امتماعی و عاطفی بزرگساالن ،مجلاة
علوم ررتاری.917-911 :)4(3 ،
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مسائل اخالقی
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پژوهش  -رعایت ورود و خروج آزادان شرکتکننادگان با

پژوهش -رعایت ریا خصوصای مرامعاان – عادم ضابط
تصویر یا ریلا بدون اماازه گاررتن از مرامعاان و یاا بادون
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