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Abstract
Introduction: Various factors at the personality and psychological levels, such as feelings of inferiority, 
excitement seeking, and attachment styles separately and in interaction with each other, affect the relationship 
between couples and lead to an increase in their tendency towards marital infidelity. In this regard, the present 
study was conducted with the aim of determining the effectiveness of emotion-oriented therapy on feelings 
of inferiority, sensation-seeking, and attachment styles of married women with experience of extramarital 
relationships.
Methods: The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. 
Its statistical population was made up of all the women of Mashhad who were involved in or had experience 
of extramarital relationships and who had a counseling case in Pidaish counseling centers of Mashhad; 40 
women who met the conditions to enter the research were selected by available sampling method and randomly 
replaced in two experimental (20 people) and control (20 people) groups. The data collection tool was Hazen 
and Shaver's attachment style questionnaire (1986), Zuckerman's sensation seeking (1979) and Eysenck's 
inferiority complex (1988). The training group was given emotional therapy during 9 sessions, and the control 
group was not subjected to any intervention. Data analysis was done through univariate and multivariate 
covariance analysis using SPSS-22 software.
Results: The findings showed that emotion-oriented therapy training is effective on sensation seeking, feelings 
of inferiority and on all three secure, avoidant and ambivalent attachment styles (P=0.001).
Conclusions: The results showed the effectiveness of emotion-oriented therapy on feelings of inferiority, 
sensation-seeking, and attachment styles of married women with experience of extramarital relationships. 
Therefore, therapists and psychologists can use this treatment method to improve psychological health, 
especially to reduce feelings of inferiority, sensation seeking, and to improve secure attachment styles.
Keywords: Emotional therapy, Sensation seeking, Feelings of inferiority, Attachment style, Extramarital 
relationships.
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چکیده 
مقدمــه: عوامــل گوناگونــی در ســطوح شــخصیتی و روانــی ماننــد احســاس حقــارت، هیجــان خواهــی و ســبک هــای دلبســتگی بــه 
تفکیــک و نیــز در تعامــل بــا یکدیگــر بــر رابطــه بیــن زوجیــن اثــر گذاشــته و منجــر بــه افزایــش گرایــش آن هــا بــه ســمت خیانــت 
زناشــویی مــی شــوند. در ایــن راســتا پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشــی درمــان هیجــان مــدار بــر احســاس حقــارت، هیجــان 

خواهــی و ســبک هــای دلبســتگی زنــان متأهــل دارای تجربــه روابــط فــرا زناشــویی انجــام شــد. 
ــه  ــاری آن را کلی ــه آم ــود. جامع ــرل ب ــروه کنت ــا گ ــون ب ــون – پس آزم ــا طــرح پیش آزم ــه آزمایشــی ب روش کار: روش پژوهــش نیم
زنــان شــهر مشــهد درگیــر یــا دارای تجربــه روابــط فــرا زناشــویی کــه در مراکــز مشــاوره پیدایــش شــهر مشــهد دارای پرونــده مشــاوره 
ای بودنــد، تشــکیل داد؛ کــه 40 نفــر از زنــان کــه شــروط ورود بــه پژوهــش را داشــتند بــه روش نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب و 
بــه صــورت تصادفــی در دو گــروه آزمایــش )20 نفــر( و کنتــرل )20 نفــر( جایگزیــن شــدند. ابــزار گــردآوری داده هــا پرسشــنامه ســبک 
دلبســتگی هــازن و شــیور )1986(، هیجــان خواهــی زاکرمــن )1979( و احســاس حقــارت آیزنــک )1988( بــود. بــرای گــروه آمــوزش در 
طــی 9 جلســه درمــان هیجــان مــدار ارائــه شــد و گــروه گــواه تحــت هیــچ گونــه مداخلــه ای قــرار نگرفــت. تجزیــه و تحلیــل داده¬هــا 

از طریــق تحلیــل کوواریانــس تــک و چندمتغیــره و بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS-22 انجــام شــد. 
یافتــه هــا: یافتــه هــا نشــان داد کــه آمــوزش درمــان هیجــان مــدار بــر هیجــان خواهــی، احســاس حقــارت و بــر هــر ســه ســبک 

.)P=0/001>0/05( ــر اســت ــی و دوســوگرا مؤث دلبســتگی ایمــن، اجتناب
 نتیجــه گیــری:  نتایــج نشــان دهنــده اثربخشــی درمــان هیجــان مــدار بــر احســاس حقــارت، هیجــان خواهی و ســبک های دلبســتگی 
زنــان متأهــل دارای تجربــه روابــط فــرا زناشــویی بــود. بنابرایــن درمانگــران و روان شناســان مــی تواننــد از ایــن روش درمانــی جهــت 
بهبــود ســالمت روان شــناختی بــه ویــژه کاهــش احســاس حقــارت، هیجــان خواهــی و بهبــود ســبک هــای دلبســتگی ایمــن اســتفاده 

. کنند
کلیدواژه ها: درمان هیجان مدار، هیجان خواهی، احساس حقارت، سبک دلبستگی، روابط فرا زناشویی.
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مقدمه
خیانــت در روابــط زناشــویی، پدیــده ای اســت کــه اغلــب بــه خاطر 
برطــرف شــدن نیازهــاي عاطفــی فــرد از طریــق روابــط خــارج از 
حیطــه زناشــویی بــه وقــوع مــی پیونــدد و یکــی از دالیــل اصلــی 
ــد  ــی آی ــمار م ــه ش ــز ب ــن نی ــه زوجی ــان ب ــیب رس ــالق و آس ط
)1(. آمــار روابــط فرازناشــویی در آمریــکا نشــان مــی دهــد 21 تــا 
ــی  ــول زندگ ــان در ط ــد زن ــا 15 درص ــردان و 11 ت ــد م 25 درص
زناشــویی خــود مرتکــب برقــراری رابطــه فــرا زناشــویی شــده انــد. 
در داخــل کشــور نیــز وجــود چنیــن روابــط تأییــد مــی شــود  )2(. 
ــی در ســطوح شــخصیتی  ــد عوامــل گوناگون پژوهشــگران معتقدن
ــه  ــر رابط ــر ب ــا یکدیگ ــل ب ــز در تعام ــک و نی ــه تفکی ــی ب و روان
ــش  ــه افزای ــر گذاشــته و ممکــن اســت منجــر ب ــن اث ــن زوجی بی
گرایــش آن هــا بــه ســمت خیانــت زناشــویی شــود )2, 3(. از جملــه 
ــرد  ــاره ک ــارت اش ــه احســاس حق ــوان ب ــل شــخصیتی می ت عوام
ــاور عمیــق، غیــر واقعــی و دائــم  )4(. احســاس حقــارت از یــک ب
ــه  ــمانی ک ــی و جس ــای عقالن ــودن توانایی ه ــن ب ــورد پایی در م
ــاد  ــرد در ابع ــده ســازی ف ــا ارزن ــا و ن ــه کاهــش ســطح ارزش ه ب
ــط  ــود و در رواب ــی می ش ــود، ناش ــر می ش ــی منج ــف زندگ مختل
زناشــویی نیــز افــرادی کــه دچــار احســاس حقــارت مــی باشــند و 
در واقــع نســبت بــه توانمندی هــا و ارزشــمندی خــود شــک دارنــد، 
در بســیاری از مــوارد بــرای جبــران احســاس حقــارت و احســاس 
ــود  ــدی خ ــات توانمن ــد و اثب ــود دارن ــه خ ــبت ب ــه نس ــی ک منف
ممکــن اســت دســت بــه روابــط فــرا زناشــویی می زننــد. در واقــع 
ــش  ــا افزای ــد ب ــرادی شــروع هــر رابطــه ی جدی ــن اف ــرای چنی ب
ــن  ــراه اســت. چنی ــه نفــس و احســاس ارزشــمندی هم ــاد ب اعتم
ــه  ــد ک ــا اشــخاصی می رون ــه ب ــال رابط ــه دنب ــواًل ب ــرادی معم اف
نســبت بــه آن هــا در ســطح پاییــن تــر اجتماعــی قــرار دارنــد. ایــن 
افــراد بــا برقــراری رابطــه بــا چنیــن اشــخاصی خــود را باالتــر از او 
مــی بیننــد و اعتمــاد بــه نفــس پاییــن و احســاس حقــارت خــود را 
بــا برقــراری رابطــه بــا چنیــن اشــخاصی جبــران می کننــد )5(. در 
ایــن زمینــه، نتایــج پژوهــش )4, 6-8( نیــز نشــان داد کــه یکــی از 
عوامــل زمینــه ســاز روابــط فــرا زناشــویی، احســاس حقــارت یکــی 

از زوجیــن اســت. 
احســاس حقــارت و اعتقــاد بــه اینکــه الزمــه احســاس ارزشــمندی 
وجــود حداکثــر لیاقــت، کمــال و فعالیــت شــدید اســت و همچنیــن 
تــالش وسواســی در راه کســب آن، افــراد را بــه اختــالالت 
شــخصیتی از جملــه هیجــان پذیــری مبتــال مــی کنــد )4(. 
ــای  ــر از ویژگی ه ــی دیگ ــارت، یک ــاس حق ــا احس ــو ب ــذا همس ل
ــت  ــن و خیان ــن زوجی ــط بی ــر رواب ــد ب ــه می توان ــخصیتی ک ش

ــت  ــری آن هاس ــان پذی ــزان هیج ــد، می ــذار باش ــویی اثرگ زناش
ــف  ــن صــورت تعری ــه ای ــری را ب ــن )10( هیجــان پذی )9(. زاکرم
می کنــد: »میــل بــه هیجان هــا و تجربیــات متنــوع، تــازه، 
پیچیــده و شــدید و تمایــل بــه مخاطــره جویــي بدنــي، اجتماعــي، 

ــه اي«. ــن تجرب ــر چنی ــه خاط ــي ب ــي و مال قانون
هیجــان پذیــری بــه عنــوان یــک خصیصــه شــخصیتی در گســتره 
هیجانــی، موضوعــی بســیار قابل مالحظــه اســت کــه آثــار 
مشــهود و نتایــج غیرقابــل انــکاری بــر روابــط بیــن فــردی داشــته 
ــی  ــط خانوادگ ــه رواب ــوط ب ــائل مرب ــه ای از مس ــد گوش و می توان
ــان زناشــویی                      ــه پیم ــرد ک ــن دو ف ــی بی ــط عاطف ــب رواب را در قال
ــری،  ــن، هیجــان پذی ــد )11, 12(؛ بنابرای ــد، روشــن کن ــی بندن م
ــر  ــار غی ــا رفت ــد ب ــه می توان ــت ک ــخصیتی اس ــی ش ــک ویژگ ی
ــط فــرا زناشــویی همــراه باشــد  ــه رواب ــه میــل ب اخالقــی، از جمل
)13(. در ایــن راســتا، نتایــج پژوهــش هــا )14-17( حاکــی از نقــش 
هیجــان پذیــری در گرایــش بــه روابــط فــرا زناشــویی زوجیــن بود.

ــتجوی  ــرای جس ــخص ب ــل ش ــی تمای ــان خواه ــن هیج بنابرای
جدیــد، تنــوع طلبــی، کســب هیجــان هــای جدیــد و اشــتیاق برای 
خطــر کــردن، بــی پــروا بــودن و بــه اســتقبال خطــر رفتــن اســت 
ــد،  کــه در افــرادی کــه از آســیب هــای دلبســتگی رنــج مــی برن
نیــز بیشــتر اســت )13(؛ لــذا همســو بــا متغیرهــای خودکــم بینــی 
ــط  ــا رواب ــاط ب ــری، حــوزه ي دیگــري کــه در ارتب و هیجــان پذی
فــرا زناشــویی توجــه رو بــه رشــدي را بــه خــود معطــوف کــرده، 

ســبکهای دلبســتگی اســت )6(.
ــي خــاص اســت کــه مســتلزم  ــک رابطــه ی هیجان دلبســتگي، ی
ــن،  ــه ســبک ایم ــت اســت و س ــذت – مراقب ــادل ل ــش و تب آرام
اجتنابــي و دوســوگرا را در بــر مــی گیــرد )18(. مطالعــات مختلــف 
در حــوزه ي خیانــت )6،19( بیانگــر آن اســت کــه افــراد بــا ســبک 
ــویی  ــرا زناش ــط ف ــه رواب ــل را ب ــن تمای ــن کمتری ــتگی ایم دلبس
ــش  ــاس آرام ــان احس ــه زناشویی ش ــودن در رابط ــرا از ب ــد زی دارن
و اطمینــان دارنــد کــه ایــن خــود بــه عنــوان یــک مانــع بــزرگ و 
محکــم در برابــر خیانــت زناشــویی عمــل می کنــد. از طرفــی افــراد 
بــا ســبک دلبســتگی ناایمــن و اجتنابــی بیشــترین کشــش را بــه 

داشــتن روابــط فــرا زناشــویی دارنــد )19(. 
ــای پیشــین و  ــای پژوهــش ه ــه ه ــه یافت ــه ب ــا توج ــن، ب بنابرای
ــر  ــز آن ب ــرات فاجعــه آمی ــده پیمــان شــکنی و تأثی ماهیــت پیچی
ــرای  ــری ب ــالت مؤث ــه مداخ ــت ک ــروری اس ــن، ض ــط زوجی رواب
ــکار  ــرو هســتند؛ ب ــا ایــن مشــکل روب ــه زوجینــی کــه ب کمــک ب
گرفتــه شــود. در ایــن  راســتا، یکــی از مــدل هــای درمانــی کــه بــه 
نظــر مــی رســد مــی توانــد در درمــان و کاهــش مشــکالت ناشــی 
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حبیبه غفاری و همکاران

از روابــط فــرا زناشــویی مؤثــر واقــع گــردد؛ درمــان هیجــان مــدار 
اســت )20(.

درمــان هیجــان مــدار )EFT( کــه توســط جانســون و گرینبــرگ 
)1985( ابــداع شــده اســت؛ یــک رویکــرد ســاختاریافته کوتــاه مدت 
)تقریبــاً بیــن 8 تــا 20 جلســه( در زوج درمانــی و خانــواده درمانــی 
ــای  ــن از ناراحتی ه ــح و روش ــم واض ــه مفاهی ــر پای ــه ب ــت ک اس

زناشــویی و عشــق بزرگســالی بنــا شــده اســت )21(.
فرضیــه اصلــی درمــان هیجــان مــدار ایــن اســت کــه هیجــان در 
ــده ای  ــل تعیین کنن ــاس و عام ــه و اس ــود، پای ــاختن خ ــدای س ابت
ــان هیجــان  ــن هــدف درم ــرای خودســازمان دهی اســت؛ بنابرای ب
ــرای  ــران ب ــه همس ــک ب ــق کم ــه از طری ــت ک ــن اس ــدار ای م
دسترســی پیــدا کــردن بــه هیجانــات اصلــی و نیازهــای زیربنایــی 
ــازی  ــالت را بازس ــط، تعام ــی در رواب ــود حمایت ــای خ ــش ه واکن
ــری رابطــه ای را  ــدی از درگی ــای جدی ــرده و در نتیجــه چرخه ه ک

ــد )22(. ــق کن خل
ــای  ــه پژوهش ه ــت ک ــی از آن اس ــی حاک ــینه تجرب ــرور پیش م
ــان  ــی هیج ــرد درمان ــه رویک ــد ک ــان داده ان ــرر نش ــی مک آزمایش
مــدار در درمــان آشــفتگی های زناشــویی مؤثــر بــوده اســت 
ــه طــور مثــال نتایــج پژوهــش دالگیــش و همــکاران  )23-25(. ب
)23( حاکــی از اثربخشــی درمــان هیجــان مــدار بــر بهبــود ســبک 
ــود. نتایــج پژوهــش ویــب  هــای دلبســتگی و کنتــرل هیجانــی ب
و همــکاران )26( حاکــی از اثربخشــی رویکــرد هیجــان مــدار بــر 
کاهــش احســاس حقــارت بــود. کرمــی نــژاد، ســودانی و مهرابــی 
ــد کــه  ــد )27(  از پژوهــش خــود چنیــن نتیجــه گرفتن زاده هنرمن
ــر هیجــان  ــاداری ب ــر معن ــد تأثی ــدار مــی توان ــان هیجــان م درم
ــد  ــی زاده هنرمن ــی، مهراب ــودانی، کریم ــد. س ــته باش ــری داش پذی
و نیســی )28( نیــز در پژوهشــی، اثربخشــی درمــان هیجــان مــدار 
ــه  ــر از جمل ــت همس ــی از خیان ــای ناش ــیب ه ــش آس ــر کاه را ب

ــد. ــرار دادن ــد ق ــارت مــورد بررســی و تأیی احســاس حق
ــئله  ــه مس ــا ک ــده و از آنج ــائل مطرح ش ــه مس ــه ب ــا توج ــال ب ح
خیانــت، یکــی از تلخ تریــن مســائلی اســت کــه بســیاري از زوجیــن 
بــا آن روبــرو هســتند و ایــن امــر روابــط زناشــویی آنــان را بیــش 
از پیــش خدشــه دار کــرده و ســالمت روان فرزندانشــان را نیــز بــه 
خطــر مــی انــدازد؛ لــذا انجــام مداخــالت درمانــی، جهــت بررســی 
ــن رو،  ــد. از ای ــی رس ــر م ــه نظ ــع، ضــروری ب ــه موق ــان ب و درم
پژوهــش حاضــر بــه بررســی اثربخشــی درمــان هیجــان مــدار بــر 
ــتگی  ــای دلبس ــبک ه ــی و س ــان خواه ــارت، هیج ــاس حق احس
ــرا زناشــویی شــهر مشــهد  ــط ف ــه رواب ــان متأهــل دارای تجرب زن

پرداختــه اســت.

روش کار
پژوهــش حاضــر نیمــه آزمایشــی بــا طــرح پیش آزمــون – 
ــر  ــورد نظ ــه ی م ــت. جامع ــرل اس ــروه کنت ــا گ ــون ب پس آزم
پژوهــش حاضــر را کلیــه زنــان شــهر مشــهد درگیــر روابــط فــرا 
زناشــویی در ســال 1400 کــه در مراکــز مشــاوره پیدایــش شــهر 
مشــهد دارای پرونــده مشــاوره ای بودنــد، تشــکیل دادنــد )89 نفر(؛ 
کــه 40 نفــر از زنــان کــه شــروط ورود بــه پژوهــش را داشــتند بــه 
ــش  ــرای پی ــس از اج ــاب و پ ــد انتخ ــری هدفمن ــه گی روش نمون
آزمــون در دو گــروه گــروه آزمایــش )20 نفــر( و کنتــرل )20 نفــر(؛ 
ــه  ــن شــدند. شــرایط ورود ب ــی ســاده جایگزی ــه صــورت تصادف ب
ــری  ــا درگی ــی ی ــه قبل ــتن تجرب ــد از داش ــارت بودن ــش عب پژوه
فعلــی روابــط فــرا زناشــویی، قــرار داشــتن در دامنــه ســنی بیــن 20 
– 40 ســال، دارای ســواد حداقلــی دیپلــم، داشــتن ســابقه 3 ســال 
زندگــی مشــترک و اخــذ نمــره بــاال در پرسشــنامه احســاس حقارت 
و ســبک دلبســتگی ناایمــن و نمــره پاییــن در ســبک دلبســتگی 
ایمــن بــود. همچنیــن شــرایط خــروج از پژوهــش غیبــت بیــش از 
ــه روان شــناختی  ــوزش و مداخل ــان آم ــت هم زم دو جلســه و دریاف
دیگــر بــود. بــرای ســنجش ســبک دلبســتگی از پرسشــنامه ســبک 
دلبســتگی هــازن و شــیور )29( اســتفاده شــد کــه شــامل شــش بند 
)ســه مــاده بــرای هــر والــد( اســت کــه روابــط دوران کودکــی را بر 
ــرای هــر یــک از ســبک های دلبســتگی  اســاس هفت درجــه ای ب
ــیور  ــازن و ش ــد. ه ــف می کن ــوگرا توصی ــی و دوس ــن، اجتناب ایم
)29( پایایــی بازآزمایــی کل ایــن پرسشــنامه را 0/81 و پایایــی بــا 
ــیور )29(  ــازن و ش ــد. ه ــت آوردن ــه دس ــاخ 0/78 ب ــای کرونب آلف
ــی  ــد و روای ــزارش نمودن ــی را خــوب گ ــی صــوری و محتوای روای
ســازه آن را در حــد بســیار مطلــوب گــزارش نمودنــد. در پژوهــش 
ــبک  ــاخ س ــای کرونب ــب آلف ــکاران )30( ضرای ــش و هم جهانبخ
ــب  ــب 0/88 و 0/92 و ضرای ــه ترتی ــدر ب ــه پ ــن ب ــن و ناایم ایم
آلفــای کرونبــاخ ســبک ایمــن و ناایمــن بــه مــادر بــه ترتیــب 0/82 

و 0/83 بــه دســت آمــد کــه حاکــی از اعتبــار مقیــاس اســت.
ــاس  ــنامه احس ــا پرسش ــارت ب ــاس حق ــنجش احس ــن س همچنی
کهتــری آیزنــک )1988( اســتفاده شــد کــه دارای 30 ســؤال اســت 
ــه صــورت صفــر و یــک کدگــذاری شــده اســت  طریقــه نمــره ب
ــف  ــی( ضعی ــارت )خودکم بین ــرای احســاس حق ــر ب ــد صف ــه ک ک
ــه کار                             ــوی ب ــی( ق ــارت )خودکم بین ــاس حق ــرای احس ــد 1 ب و ک
مــی بــرد کــه مجمــوع کل نمــرات بــرای هــر فــرد نشــان دهنده 
ــت. در  ــرد اس ــی در آن ف ــارت و خودکم بین ــاس حق ــزان احس می
پژوهــش آیزنــک )31( ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/76 بــرای ایــن 
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پرسشــنامه بــه دســت آمــد و در پژوهــش نوربخــش و مولــوی )31( 
نیــز روایــی و پایایــی ایــن پرسشــنامه تأییــد شــد و ضریــب آلفــای 

کرونبــاخ 0/74 بــرای ایــن پرسشــنامه گــزارش شــد.
ــی از  ــان خواه ــورد هیج ــات در م ــع آوری اطالع ــور جم ــه منظ ب
ــوع  ــن )32( اســتفاده شــد. مجم ــاس هیجــان خواهــی زاکرم مقی
ــت.  ــی اس ــون دو جزئ ــاده آزم ــامل 40 م ــاس ش ــن مقی ــواد ای م
مــاده هــاي ایــن مقیــاس از ســؤال های دو جزیــی تشــکیل شــده 
اســت کــه اجــزاي هــر مــاده آزمــون بــا دو جــزء »الــف« و »ب« 
ــد  ــی هــا می توانن ــه طــوري کــه آزمودن از هــم مجــزا شــده اند، ب
بــه یــک جــزء از هــر مــاده آزمــون پاســخ دهنــد. نمــره هــاي خــام 
ــاس در هــر  ــه مقی آزمودنــی هــا در هــر یــک از عوامــل چهارگان
ــذاری  ــد نمره گ ــر اســاس کلی ــه ب ــا ده اســت ک ــر ت ــل از صف عام
تعییــن مــی شــوند. بــه عبارتــی دیگــر، دامنــه نمــرات از 0 تــا 40 
می باشــد کــه نمــرات باالتــر بــه معنــای هیجــان خواهــی بیشــتر 
اســت. کــروال )2( اعتبــار درونــی ایــن مقیــاس را بــه روش آلفــاي 
کرونبــاخ بــراي زیــر مقیــاس هــاي هیجــان خواهــی و ماجراجویــی 
0/81، تجربــه طلبــی 0/65، گریــز از بــازداری 0/78، مــالل پذیری 
ــت.  ــرده اس ــر ک ــی 0/83 ذک ــان خواه ــی هیج ــره کل 0/65 و نم
اعتبــار و پایایــی ایــن ابــزار در جامعــه ایرانــی تأییــد شــده اســت. به 
منظــور بــرآورد اعتبــار این پرسشــنامه، محمــودی شــیرازي )33( از 
فرمــول آلفــاي کرونبــاخ اســتفاده کــرد. چــون Rpb تمــام ماده هــا 
از 0/075 بیشــتر اســت تمــام ماده هــا از نظــر قــدرت تشــخیص، 
معنــادار هســتند. در مطالعــه مقدماتــی پژوهــش کنونــی، ضریــب 
هم بســتگی پیرســون در روش بــاز آزمایــی )بــه فاصلــه دو هفتــه( 

0/79 بــه دســت آمــد.
IR.IAU.( از دریافــت کــد اخــالق  در مرحلــه اجــرا، پــس 

BOJNOURD.REC.1400.012( بــه مراکــز مشــاوره پیدایــش 

شــهر مشــهد مراجعــه شــد. پــس از تعییــن و تخصیص گــروه های 
مطالعــه، ابتــدا در مــورد اهــداف پژوهــش نــکات الزم گفتــه شــد. 
ســپس همــه شــرکت کننــدگان بــه پرسشــنامه هیجــان خواهــی، 
احســاس حقــارت و ســبک هــای دلبســتگی )پیــش آزمــون( پاســخ 
داده و ســپس آمــوزش درمــان هیجــان مــدار در گــروه آزمایــش 
ــه صــورت  ــار ب ــک ب ــه ای ی ــه صــورت هفت در طــی 9 جلســه ب
ــان  ــتی درم ــر بهش ــط دکت ــه توس ــدت 90 دقیق ــه م ــی ب گروه
گــر هیجــان مــدار و پژوهشــگر انجــام شــد. شــایان ذکــر اســت 
ــت.  ــرار نگرف ــه ای ق ــه مداخل ــچ گون ــواه تحــت هی ــروه گ ــه گ ک
مالحظــات اخالقــی پژوهــش حاضــر بــه ایــن صــورت بــود کــه 
تمامــی افــراد اطالعاتــی را بــه صــورت کتبــی در مــورد پژوهــش 
دریافــت کــرده و در صــورت تمایــل شــرکت نمــوده انــد، بــه افــراد 
اطمینــان داده شــد کــه تمــام اطالعــات محرمانــه هســتند و بــرای 
امــور پژوهشــی مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت؛ بــه منظــور 
رعایــت حریــم خصوصــی، نــام و نــام خانوادگــی شــرکت کننــدگان 

ثبــت نگردیــد. 
ــرل دو  ــروه کنت ــرای گ ــی ب ــام دوره آموزش ــد از اتم ــن بع همچنی
ــزار شــد. ــگان برگ ــی رای ــواده درمان جلســه مشــاوره گروهــی خان
ــری و  ــک متغی ــس ت ــل کوواریان ــتفاده از تحلی ــا اس ــا ب داده ه
ــام  ــاً تم ــت. ضمن ــرار گرف ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــره م چندمتغی
ــا اســتفاده از  مراحــل توصیــف و ترکیــب و آزمــون فرضیــه هــا ب

بســته نرم افــزاری SPSS- 22 انجــام شــد.
ــدار  ــی هیجــان م ــاختار جلســات زوج درمان ــه خالصــه س در ادام

ــه شــده اســت. ارائ

)34( )EFT( زوج درمانی هیجان مدار )جدول 1: پکیج )پروتکل 

اهدافجلسه

اجرای پیش آزمون، آشنایی و برقراری رابطه ی درمانی، آشنایی با قوانین کلی درمان، بررسی انگیزه شرکت، ارائه تعریف هیجان و کاربرد آن، ارزیابی ماهیت اول
مشکل و رابطه، ارزیابی اهداف و انتظارات زنان از درمان و اجرای پیش آزمون

دوم
تشخیص چرخه ی تعاملی منفی و ایجاد شرایطی که همسران، چرخه ی تعاملی منفی خود را آشکار کنند. ارزیابی رابطه و پیوند دلبستگی بین زوجین؛ 

ارزیابی مشکل و موانع دلبستگی؛ آشنایی زوجین با اصول درمان هیجان مدار و نقش هیجانات در تعامالت بین فرد؛ بازسازی تعامالت و افزایش 
انعطاف پذیری همسران؛ ایجاد توافق درمانی

سوم

دستیابی به احساسات شناسایی نشده که زیربنای موقعیت های تعاملی هستند؛ تمرکز بیشتر بر هیجانات، نیازها و ترس های دلبستگی؛ ایجاد فضای امن 
ارتباطی زوجین؛ تسهیل تعامل همسران با یکدیگر و اعتباربخشی به تجارب و نیازها و تمایالت دلبستگی آن ها تمرکز بر هیجانات ثانوی که در چرخه ی 

تعاملی آشکار می شوند و کاوشگری در آن ها برای دستیابی به هیجانات زیربنایی و ناشناخته؛ بحث در مورد هیجانات اولیه، پردازش آن ها و باال بردن آگاهی 
زوج ها از هیجانات اولیه و شناخت های داغ

چهارم
از نو قاب گیری مشکل بر حسب احساسات زیربنایی و نیازهای دلبستگی؛ تأکید بر توانایی مراجع در بیان هیجانات و نشان دادن رفتارهای دلبستگی به 
همسر؛ آگاهی دادن به زوج ها در مورد تأثیر ترس و مکانیزمهای دفاعی خود بر فرایندهای شناختی و هیجانی؛ هماهنگی بین تشخیص درمانگر و زوج؛ 

توصیف چرخه در بافت و زمینه ی دلبستگی
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حبیبه غفاری و همکاران

پنجم
ترغیب به شناسایی نیازهای طرد شده و جنبه هایی از خود که انکار شده اند؛ جلب توجه زوجین به شیوه تعامل با یکدیگر و انعکاس الگوهای تعاملی آن ها با 

احترام و همدلی
بیان نیازهای دلبستگی و شناسایی نیازهای انکار شده و افزایش پذیرش تجربه تصحیحی

آگاه کردن افراد از هیجانات زیربنایی و آشکارسازی جایگاه هر همسر در رابطه، تأکید بر پذیرش تجربیات همسر و راه های جدید تعامل؛ ردگیری هیجانات ششم
شناخته شده؛ برجسته سازی و شرح مجدد نیازهای دلبستگی و اشاره به سالم و طبیعی بودن آن ها

تسهیل بیان نیازها و خواسته ها و ایجاد درگیری هیجانی؛ توسعه تجارب هیجانی اولیه در زمینه ی دلبستگی و شناخت نیازها و تعلقات درونی ایجاد هفتم
دلبستگیهای جدید با پیوندی ایمن بین همسران

ایجاد موقعیت های تعاملی جدید بین زوجین و پایان دادن به الگوهای تعاملی کهنه؛ شفاف سازی الگوهای تعاملی؛ یادآوری نیازهای دلبستگیهشتم

نهم

تقویت تغییراتی که طی درمان صورت گرفته است
برجسته کردن تفاوت هایی که بین تعامالت فعلی و تعامالت قدیمی ایجاد شده است

شکل گیری رابطه بر اساس یک پیوند ایمن به گونه ای که بحث درباره مشکالت و جستجوی راه حل ها آسیبی به آن ها وارد نسازد
بحث در مورد نقطه نظرات مثبت و منفی در مورد طرح آزمایشی

ارزیابی تغییرات و اجرای پس آزمون

یافته ها
نتایــج مربــوط بــه توزیــع فراوانــی و مقایســه مشــخصات 
ــورد  ــه متغیرهــای م ــرای کلی ــک واحدهــای پژوهــش ب دموگرافی
مطالعــه در ایــن پژوهــش در جــدول 2 ارائــه گردیــده اســت. نتایــج 

جــدول 2 نشــان مــی دهــد کــه دو گــروه آزمایــش و گــروه گــواه از 
نظــر متغیرهــای ســن و تحصیــالت، تفــاوت معنــاداری بــه لحــاظ 

ــا یکدیگــر ندارنــد. آمــاری ب
 

جدول 2: توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک بر حسب سن و تحصیالت

سطح متغیر فراوانیمتغیر
گواهآزمایش

مقدار احتمال
فراوانی )درصد فراوانی(فراوانی )درصد فراوانی(

گروه سنی
10 )50%(12 )60%(20 تا 30 سال

0/32
10 )50%(8 )40%(31 تا 40 سال

20 )100%(20 )100%(جمع کل

سطح تحصیالت

4 )20%(3 )15%(دیپلم

0/18
3 )15%(2 )10%(فوق دیپلم
10 )50%(11 )55%(کارشناسی

3 )15%(4 )20%(کارشناسی ارشد
20 )100%(20 )100%(جمع کل

نتایــج بررســی میانگیــن و انحــراف اســتاندارد مؤلفــه هــای ســبک 
زندگــی و خودکــم بینــی در دو مرحلــه اندازه گیــری پیــش آزمــون 
و پس آزمــون در جــدول 3 نشــان مــی دهــد کــه میانگیــن نمــرات 
ــاوت  ــون تف ــه پیش آزم ــبت ب ــون نس ــرل در پس آزم ــروه کنت گ
ــه ســبک دلبســتگی  ــرای مؤلف ــا ب ــادی را نشــان نمی دهــد، ام زی

ناایمــن و دو ســوگرا و خودکــم بینــی در گــروه آزمایــش کاهــش 
بیشــتر و بــرای ســبک دلبســتگی ایمــن افزایــش بیشــتری در پس 
آزمــون نســبت بــه پیــش آزمــون هســتیم؛ امــا در مؤلفــه احســاس 
ــرل در  ــروه کنت ــری در گ ــان پذی ــای هیج ــه ه ــارت و مؤلف حق

ــون شــاهد کاهــش بیشــتری هســتیم. پس آزم
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  جدول 3: میانگین و انحراف استاندارد نمرات مؤلفه های سبک های دلبستگی، هیجان پذیری و احساس حقارت در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترل

پس آزمون )هیجان مدار(پیش آزمون )هیجان مدار(

انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگینمتغیرگروه

آزمایش

14/452/9425/652/25ایمن
17/801/9012/952/32اجتنابی
18/901/5511/951/05دوسوگرا

6/451/275/100/96ماجراجویی
6/451/575/201/28تجربه طلبی

6/951/095/250/71گریز از بازداری
5/701/214/951/09مالل پذیری
19/401/3916/702/27خودکم بینی

کنترل

14/902/5115/502/26ایمن
17/351/7318/201/51اجتنابی
17/752/0217/951/66دوسوگرا

6/8016/451/35ماجراجویی
6/651/566/201/47تجربه طلبی

6/301/216/601/35گریز از بازداری
61/255/751/37مالل پذیری

18/701/94191/89احساس حقارت

ــی  ــای زیربنای ــه ه ــش مفروض ــای پژوه ــل داده ه ــل از تحلی قب
ایــن                  مهم تریــن  از  گرفــت.  قــرار  بررســی  مــورد  تحلیــل 
ــی  ــرای بررس ــت. ب ــودن اس ــال ب ــه نرم ــا مفروض ــه ه مفروض
ــروف- ــون کلموگ ــع آزم ــای توزی ــودن داده ه ــال ب ــه نرم مفروض
اســمیرنف اســتفاده شــد. آمــاره کلموگروف-اســمیرنف بــرای 

ــی دار  ــر معن ــدار آن غی ــر محاســبه شــد کــه مق ــون متغی پیش آزم
ــه  ــه ک ــدول 4(. آن گون ــود )ج ــال ب ــر نرم ــی متغی ــه عبارت ــود، ب ب
ــمیرنف  ــاره کلموگروف-اس ــدار آم ــد مق ــان می ده ــدول 4 نش ج
غیــر معنــی دار بــود کــه ایــن حاکــی از برقــراری مفروضــه نرمــال 

ــت. ــودن اس ب

 جدول 4: بررسی مفروضه نرمال بودن متغیرهای پژوهش پیش آزمون

گروه
متغیرها

آزمون کلموگروف-اسمیرنف برای نرمال بودن

سطح معنی داریآماره

هیجان مدار

1/290/07ایمن
0/930/35اجتنابی
0/970/29دوسوگرا

1/290/07ماجراجویی
1/180/13تجربه طلبی

1/190/11گریز از بازداری
0/920/36مالل پذیری
0/810/51خودکم بینی

روایت درمانی
0/850/46ایمن

0/940/34اجتنابی
1/070/20دوسوگرا
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1/320/06ماجراجویی
1/320/06تجربه طلبی

1/130/16گریز از بازداری
1/120/16مالل پذیری
0/790/56خودکم بینی

کنترل

1/070/20ایمن
0/580/88اجتنابی

0/810/52دوسوگرا 
1/280/07ماجراجویی
0/950/33تجربه طلبی

0/970/30گریز از بازداری
1/060/21مالل پذیری
0/710/69خودکم بینی

ــون  ــه آزم ــان داد ک ــاری نش ــای آم ــی پیش فرض ه ــج بررس نتای
یکســانی شــیب خــط رگرســیون و پیــش شــرط تســاوی                       
ــای  ــرای گروه ه ــن( ب ــون لوی ــتفاده از آزم ــا اس ــا )ب ــس ه واریان

آزمایــش و کنتــرل یکســان اســت )تعامــل بیــن شــرایط آزمایشــی 
و متغیــر همپــراش معنــی دار نیســت( و اســتفاده از تحلیــل 

.)P<0/05( کوواریانــس بالمانــع اســت

 جدول 5: آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون برای گروه های آزمایش و کنترل

سطح معنی داری F درجات آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

0/09 3/04 2 59/45 اثر تعاملی گروه و پیش آزمون

جدول 6: پیش شرط تساوی واریانس ها )با استفاده از آزمون لوین(

سطح معنی داری df2 df1 F

0/07 38 1 3/39

در جــدول )4-6( نتایــج ANCOVA شــامل مجمــوع مجــذورات 
 ،)df( ــات آزادی ــدار F درج ــذورات )MS(، مق ــن مج )SS(، میانگی
ســطح معنــی داری )p( و مجــذور اتــای ســهمی Ŋ2 جهــت تعییــن 

ــل  ــان متأه ــارت زن ــر احســاس حق ــدار ب ــان هیجــان م ــر درم اث
ارائــه شــده اســت.

 

جدول  7: خالصه ANCOVA برای تعیین اثربخشی درمان هیجان مدار بر احساس حقارت زنان متأهل

SSdfMSFPŊ2منابع تغییرات

4/6014/601/050/310/03احساس حقارت پیش آزمون
57/16157/1613/080/0010/26اثر اصلی )آموزش(
161/59374/36خطای باقی مانده

نتایــج ANCOVA نشــان می دهــد کــه بــا حــذف اثــر نمره هــای 
ــر  ــراش اث ــر همپ ــوان متغی ــه عن ــون ب ــارت پیش آزم احســاس حق
اصلــی درمــان هیجــان مــدار بــر احســاس حقــارت زنــان متأهــل 
در پس آزمــون معنــی دار اســت؛ بــه عبــارت دیگــر جــدول نشــان 
می دهــد کــه تفــاوت مشــاهده شــده بیــن میانگین هــای نمــرات 
ــرل  ــش – کنت ــروه آزمای ــرکت کنندگان گ ــارت ش ــاس حق احس

برحســب عضویــت گروهــی در مرحلــه پس آزمــون بــا 95 درصــد 
ــه 0/26  ــزان مداخل ــد )P>0/05(. می ــی دار می باش ــان معن اطمین

می باشــد.
در جــدول 8 میانگین هــای تعدیــل شــده ارائــه شــده اســت یعنــی 

اثــر متغیــر پیش آزمــون بــه صــورت آمــاری حــذف شــده اســت.
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 جدول 8:  میانگین های تعدیل شده احساس حقارت

انحراف استاندارد میانگین گروه

0/47 16/62 آزمایش
0/47 19/07 کنترل

میانگین هــای تعدیــل شــده نشــان می دهــد کــه میانگیــن نمــره 
ــا گــروه کنتــرل  احســاس حقــارت گــروه آزمایــش در مقایســه ب

کاهــش بیشــتری دارد. 
ــر هیجــان  ــدار ب ــان هیجــان م ــش درم ــور بررســی نق ــه منظ ب
ــد  ــس چن ــل کوواریان ــون تحلی ــل؛ از آزم ــان متأه ــری زن پذی
متغیــره اســتفاده شــد. پیــش از انجــام ایــن آزمــون بررســی چنــد 
ــرای  ــل از اج ــج حاص ــد. نتای ــی می باش ــاری الزام ــه آم مفروض

ایــن آزمــون و بررســی پیش فرض هــای آن در ادامــه ارائــه 
 شــده اســت.

یکــی دیگــر از مفروضــات اجــرای آزمــون تحلیــل کوواریانــس، 
همگونــی واریانــس متغیرهــای وابســته در بیــن گــروه هــا هســت 
ــن  ــون لوی ــه از آزم ــن مفروض ــراری ای ــی برق ــرای بررس ــه ب ک
اســتفاده شــده اســت. نتایــج مربــوط بــه اجــرای ایــن آزمــون در 

جــدول 9 نشــان داده شــده اســت.

 جدول 9: نتیجه آزمون لوین برای بررسی همسانی واریانس ها

سطح معنی داری درجه آزادی 2 درجه آزادی 1 F متغیر

0/78 38 1 0/07 ماجراجویی
0/22 38 1 1/57 تجربه طلبی
0/26 38 1 1/29 گریز از بازداری
0/85 38 1 0/04 مالل پذیری

همان طــور کــه در جــدول 9 نشــان داده  شــده اســت، نتایــج آزمــون 
لویــن معنــادار نمی باشــد. از ایــن رو فــرض صفــر مــا مبنــی بــرای 
ــن  ــرد. بدی ــرار می گی ــد ق ــورد تائی ــا م ــس متغیره همســانی واریان

ــل  ــون تحلی ــر آزم ــه دیگ ــه مفروض ــود ک ــه می ش ــب نتیج ترتی
ــد. ــرار می باش ــا، برق ــانی واریانس ه ــس، همس کوواریان

 

آزمون باکس

آزمون باکس

Box’s M 18/62
F 1/65

df1 10
df2 6903/57
.Sig 0/09

ــت  ــتر اس ــس از 0,05 بیش ــون باک ــاداری آزم ــطح معن ــون س چ
ــای  ــس متغیره ــس واریانس-کواریان ــری ماتری ــه ی براب مفروض

ــت. ــرار اس ــته برق وابس
 

جدول 10: نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه گروه آزمایش و کنترل

سطح معناداریFدرجه آزادی خطادرجه آزادی فرضیهمقدار مشاهده شدهنام آزمونمنبع

گروه
0/6343113/150/001پیالپی
0/3743113/150/001ویلکز

1/6943113/150/001هتلینگ
1/6943113/150/001روی
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ــی  ــره حاک ــد متغی ــس چن ــل کوواریان ــل از تحلی ــای حاص یافته ه
ــره ی  ــد متغی ــاره ی F چن ــاداری آم ــه ســطح معن ــن اســت ک از ای
آزمــون هتلینــگ از 0,05 کمتــر اســت. اســت بنابرایــن بیــن گــروه 

آزمایــش و کنتــرل حداقــل در یکــی از مؤلفه هــای وابســته تفــاوت 
معنــاداری وجــود دارد.

 جدول 11: نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه گروه آزمایش و کنترل

میانگین درجه آزادینوع 3 مجموع مجذوراتمتغیرمنبع
مجذورات

F سطح
اندازه اثرمعناداری

گروه

6/3516/359/070/0050/21ماجراجویی
7/5817/584/190/0510/11تجربه طلبی

28/30128/3047/010/0010/58گریز از بازداری
1/3811/380/980/320/03مالل پذیری

ــن  ــه بی ــود ک ــاهده می ش ــت آمده مش ــج به دس ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــرل  ــش و کنت ــروه آزمای ــازداری در گ ــز از ب ــی و گری ماجراجوی

ــود دارد. ــاداری وج ــاوت معن تف

در جــدول )4-11( میانگیــن هــای تعدیل شــده ارائــه  شــده اســت 
ــاری حــذف  شــده  ــه صــورت آم ــر پیش آزمــون ب ــر متغی ــی اث یعن

اســت.

 جدول 12: جدول میانگین های تعدیل  شده در پس آزمون

انحراف استانداردمیانگینگروهمؤلفه

ماجراجویی
5/340/19آزمایش
6/210/19کنترل

5/010/18آزمایشگریز از بازداری
6/840/18کنترل

جــدول فــوق نشــان مــی دهــد کــه میانگیــن گــروه آزمایــش از 
گــروه کنتــرل کمتــر اســت و بنابرایــن درمــان هیجــان مــدار بــر 
هیجــان پذیــری زنــان متأهــل دارای روابــط فــرا زناشــویی مؤثــر 

اســت.
بــه منظــور بررســی نقــش درمــان هیجــان مــدار بــر ســبک های 
دلبســتگی زنــان متأهــل؛ از آزمون تحلیــل کوواریانس چنــد متغیره 
اســتفاده شــد. پیــش از انجــام ایــن آزمــون بررســی چنــد مفروضــه 

آمــاری الزامــی می باشــد. نتایــج حاصــل از اجــرای ایــن آزمــون و 
ــه  شــده اســت. ــه ارائ بررســی پیش فرض هــای آن در ادام

ــس،  ــل کوواریان ــون تحلی ــرای آزم ــر از مفروضــات اج یکــی دیگ
همگونــی واریانــس متغیرهــای وابســته در بیــن گــروه هــا هســت 
ــن  ــون لوی ــه از آزم ــن مفروض ــراری ای ــی برق ــرای بررس ــه ب ک
ــه اجــرای ایــن آزمــون در  اســتفاده شــده اســت. نتایــج مربــوط ب

ــده اســت. ــان داده ش ــدول 13 نش ج

 جدول13: نتیجه آزمون لوین برای بررسی همسانی واریانس ها

سطحمعنیداری درجهآزادی2 درجهآزادی1 F متغیر

0/11 38 1 2/69 ایمن

0/054 38 1 3/96 اجتنابی

0/58 38 1 0/31 دوسوگرا

ــج  ــت، نتای ــده اس ــان داده  ش ــدول 13 نش ــه در ج ــور ک همان ط
ــا  ــر م ــرض صف ــن رو ف ــد. از ای ــادار نمی باش ــن معن ــون لوی آزم
ــرار  ــد ق ــورد تائی ــا م ــس متغیره ــانی واریان ــرای همس ــی ب مبن

ــر  ــه مفروضــه دیگ ــود ک ــب نتیجــه می ش ــن ترتی ــرد. بدی می گی
آزمــون تحلیــل کوواریانــس، همســانی واریانس هــا، برقــرار 

می باشــد.
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آزمون باکس

آزمون باکس

Box’s M 13/33
F 2/03

df1 6
df2 10462/18
.Sig 0/06

ــت  ــتر اس ــس از 0,05 بیش ــون باک ــاداری آزم ــطح معن ــون س چ
ــای  ــس متغیره ــس واریانس-کواریان ــری ماتری ــه ی براب مفروض

ــرار اســت. وابســته برق

 جدول 14: نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه گروه آزمایش و کنترل

سطح معناداریFدرجه آزادی خطادرجه آزادی فرضیهمقدار مشاهده شدهنام آزمونمنبع

گروه

0/98333511/720/001پیالپی
0/02333511/720/001ویلکز

46/52333511/720/001هتلینگ
46/52333511/720/001روی

ــی  ــره حاک ــد متغی ــس چن ــل کوواریان ــل از تحلی ــای حاص یافته ه
ــره ی  ــد متغی ــاره ی F چن ــاداری آم ــن اســت کــه ســطح معن از ای
آزمــون هتلینــگ از 0,05 کمتــر اســت. اســت بنابرایــن بیــن گــروه 

آزمایــش و کنتــرل حداقــل در یکــی از مؤلفه هــای وابســته تفــاوت 
معنــاداری وجــود دارد.

 جدول 15: نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه گروه آزمایش و کنترل

اندازه اثرسطح معناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادینوع 3 مجموع مجذوراتمتغیرمنبع

گروه
971/781971/78869/790/0010/49ایمن

298/051298/05102/570/0010/43اجتنابی
371/471371/47247/950/0010/47دوسوگرا

ــن  ــه بی ــج به دســت آمده مشــاهده می شــود ک ــه نتای ــا توجــه ب ب
هــر ســه مؤلفــه در گــروه آزمایــش و کنتــرل تفــاوت معنــاداری 

وجــود دارد.

ــده اســت  ــه  ش ــده ارائ ــای تعدیل ش ــن ه ــدول )16( میانگی در ج
یعنــی اثــر متغیــر پیش آزمــون بــه صــورت آمــاری حــذف  شــده 

اســت.

 جدول 16: جدول میانگین های تعدیل  شده در پس آزمون

انحراف استانداردمیانگینگروهمؤلفه

ایمن
25/760/24آزمایش
15/380/24کنترل

12/700/39آزمایشاجتنابی
18/450/39کنترل

دوسوگرا
11/740/28آزمایش
18/160/28کنترل
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حبیبه غفاری و همکاران

جــدول فــوق نشــان مــی دهــد کــه میانگیــن مؤلفــه ی اجتنابــی 
و دوســوگرا در گــروه آزمایــش از گــروه کنتــرل کمتــر و مؤلفــه ی 
ایمــن در گــروه آزمایــش از گــروه کنتــرل بیشــتر اســت و بنابراین 
ــان متأهــل  ــر ســبک های دلبســتگی زن درمــان هیجــان مــدار ب

دارای روابــط فــرا زناشــویی مؤثــر اســت.
 

بحث 
ــان  ــان هیج ــن اثربخشــی درم ــدف تعیی ــا ه پژوهــش حاضــر ب
ــای  ــبک ه ــی و س ــان خواه ــارت، هیج ــاس حق ــر احس ــدار ب م
ــویی  ــرا زناش ــط ف ــه رواب ــل دارای تجرب ــان متأه ــتگی زن دلبس
ــان داد  ــا نش ــل داده ه ــج تحلی ــد. نتای ــام ش ــهد انج ــهر مش ش
کــه آمــوزش درمــان هیجــان مــدار بــر احســاس حقــارت زنــان 
متأهــل دارای تجربــه روابــط فــرا زناشــویی شــهر مشــهد مؤثــر 
اســت و میانگیــن احســاس کهتــری گــروه آزمایــش نســبت بــه 

ــت. ــرل کاهــش یاف ــروه کنت گ
بــا                             پژوهــش حاضــر همســو  از  بــه  دســت  آمــده  نتایــج 
یافتــه هــای پژوهــش ویــب و همــکاران )26( و ســودانی، 

اســت.  )28( نیســی  و  هنرمنــد  زاده  مهرابــی  کریمــی، 
در تبییــن ایــن یافتــه هــا مــی تــوان ایــن گونــه اذعــان داشــت 
ــن  ــدار ای کــه یکــی از پیــش فــرض هــای رویکــرد هیجــان م
ــب  ــه موج ــای اولی ــان ه ــراز هیج ــری از اب ــه جلوگی ــت ک اس
ــرام  ــی از احت ــم ناش ــالم، خش ــذاری س ــه مرزگ ــیب زدن ب آس
ــود  ــی ش ــع الزم م ــوگواری در مواق ــود و س ــه خ ــدن ب ــل ش قائ
ــردازش کافــی و مناســب هیجــان هــای حــل نشــده  و اینکــه پ
ــه تبدیــل و اســتحاله آن و در نتیجــه کاهــش احســاس  منجــر ب
حقــارت و خودکــم بینــی مــی شــود )26(. در ایــن راســتا، اجــرای 
صندلــی خالــی و گفتگــو بــا فــرد آســیب رســان و انتقــام خیالــی 
ــرد آســیب رســان موجــب رهاشــدگی از احســاس هــای در  از ف
خودفرورفتگــی و احســاس حقــارت مــی شــود. از آنجــا کــه زنــان 
ــدن از  ــرد ش ــل ط ــه دلی ــویی ب ــط فرازناش ــده از رواب ــیب دی آس
ــه شــدت کاهــش یافتــه و  ســمت همســر عــزت نفــس شــان ب
ــا  ــن احســاس ه ــرش ای ــذا پذی ــد؛ ل ــارت مــی کنن احســاس حق
و اجــرای صندلــی خالــی بــه نوبــه خــود کمــک شــایانی جهــت 

ــارت اســت )28(. کاهــش احســاس حق
نتایــج تحلیــل داده هــای دیگــر پژوهــش نشــان داد کــه درمــان 
هیجــان مــدار بــر هیجــان خواهــی زنــان متأهــل دارای تجربــه 
ــن  ــت و میانگی ــر اس ــهد مؤث ــهر مش ــویی ش ــرا زناش ــط ف رواب
مؤلفــه هیجــان خواهــی در گــروه آزمایــش کاهــش بیشــتری در 

ــا گــروه کنتــرل داشــت. مقایســه ب

نتایــج بــه  دســت  آمــده از پژوهــش حاضــر تــا حــدودی همســو 
بــا یافتــه هــای پژوهــش دالگیــش و همــکاران )23(، یــو، بارتــل 
ــی- ــای و پولســون )36( و کرم ــا )35(، ت ــگ، دی، گانگام هارین

نــژاد، ســودانی و مهرابــی زاده هنرمنــد )27( اســت.
ــه اذعــان نمــود  ــوان ایــن گون در تبییــن ایــن یافتــه هــا مــی ت
ــی  ــارت های ــه مه ــان از جمل ــم هیج ــای تنظی ــارت ه ــه مه ک
اســت کــه در درمــان هیجــان مــدار بــه مراجــع آمــوزش داده مــی 
شــود. مهــارت هــای تنظیــم هیجــان بــه توانایــی فهــم هیجانــات 
ــی  ــد. توانای ــات کمــک مــی کن ــراز هیجان ــه و اب ــل تجرب و تعدی
مقابلــه بــا هیجــان هــا فــرد را قــادر مــی ســازد تــا هیجانهــا را 
در خــود و دیگــران تشــخیص دهــد و نحــوه تأثیــر هیجانهــا بــر 
رفتارهــا را بدانــد و بتوانــد واکنــش مناســب بــه هیجــان هایــش 
را نشــان دهــد. بــه عــالوه درمــان هیجــان مــدار، بیــان کننــده 
آن اســت کــه هیجانــات در بردارنــده پتانســیل درونــی انطباقــی 
مــی باشــند و چنانچــه فعــال شــوند، قادرنــد بــه مراجعــان کمــک 
نماینــد تــا وضعیــت هیجانــی مســئله دارشــان تغییــر کنــد. در این 
درمــان بــه مراجعــان کمــک مــی شــود تــا بــه صــورت بهتــری 
ــت  ــر و مدیری ــف، تغیی ــه، کش ــایی، تجرب ــان را شناس هیجاناتش
کننــد. در واقــع، ویژگــی مدیریــت هیجانهــا مــی توانــد در خدمــت 
ســازماندهی هیجانهــا قــرار گیــرد و از بــروز بحرانهــای هیجانــی 

و بــه عبارتــی هیجــان خواهــی پیشــگیری نمایــد.
نتایــج تحلیــل داده هــای پژوهــش در متغیــر ســبکهای دلبســتگی 
نشــان داد کــه درمــان هیجــان مــدار بر ســبکهای دلبســتگی زنان 
متأهــل دارای تجربــه روابــط فــرا زناشــویی شــهر مشــهد مؤثــر 
اســت و میانگیــن مؤلفــه ســبک دلبســتگی ناایمن و دو ســوگرا در 
گــروه آزمایــش کاهــش بیشــتر و بــرای ســبک دلبســتگی ایمــن 

افزایــش بیشــتری در پــس آزمــون مالحظــه گردیــد.
نتایــج بــه  دســت  آمــده از پژوهــش حاضــر همســو بــا یافتــه های 
پژوهــش کیــان، اعتمــادی و بهرامــی )37(، غزنــوی خضرآبــادی 
ــر )40( و  ــالمی مه ــی )39(، اس ــان و گنج ــام )38(، ترکی و نیکن

دالگیــش و همــکاران )23( اســت.
ــد  ــي ده ــان م ــدار نش ــان م ــرد هیج ــر در رویک ــد تغیی فرآین
ــات  ــه هیجان ــن ب ــا زوجی ــد ت ــي کن ــان کمــک م ــن درم ــه ای ک
زیربنایــي و آســیب دیــده اولیــه دسترســي پیــدا کننــد و بتواننــد 
آن را ابــراز کننــد. آشکارســازي هیجانــات آســیب پذیــر زیربنایــي 
در شکســتن چرخــه معیــوب تعامــالت تأثیــر دارد و باعــث عمیــق 
ــد دلبســتگي ایمــن مــي شــود. وظیفــه  شــدن صمیمیــت و پیون
درمانگــر ایــن اســت کــه احساســات و نیازهاي گذشــته انکارشــده 
را بــه ســطح بیــاورد. وقتــي شــریکي هیجانــات و نیازهاي آســیب 
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دیــده خــود را ابــراز مــي کنــد، دیگري، شــریک خــود را بــه صورت 
متفاوتــي درک مــي کنــد. ایــن امــر خــود منجر بــه تغییر در ســبک 
پاســخگویي او بــه شــریکش مــي شــود )37(. بــه عبارتــی دیگــر، 
اجــازه صحبــت و اظهارنظــر در درمــان هیجــان مــدار، بــه مراجــع 
کمــک مــی کنــد تــا گذشــته خــود را کــه منجــر بــه شــکل گیری 
دلبســتگی ناایمــن، دوســوگرا و اجتنابــی شــده اســت را کنــار نهــاده 
و بــا تمرکــز بــر زمــان حــال، دلبســتگی هــای آشــفته را رهــا و بــه 
جــای آن دلبســتگی ایمــن را تقویــت کننــد؛ بنابرایــن مــی تــوان 
گفــت کــه درمــان هیجــان مــدار بــر ســبکهای دلبســتگی زنــان 
ــن  ــر اســت و ای ــرا زناشــویی مؤث ــط ف ــه رواب متأهــل دارای تجرب
مبیــن نتیجــه بــه دســت آمــده از پژوهــش حاضــر نیــز مــی باشــد.
ــن  ــای ای ــت ه ــی دارد. از محدودی ــت های ــر پژوهــش محدودی ه
ــان  ــاری زن ــه آم ــه جامع ــت ب ــه محدودی ــوان ب ــی ت ــش م پژوه
ــی  ــت زمان ــل محدودی ــه دلی ــری ب ــات پیگی و عــدم انجــام مطالع

ــرد. ــاره ک اش
بــا توجــه بــه نتایــج بــه  دســت  آمــده از پژوهــش حاضــر تشــکیل 
کالس هــای درمــان هیجــان مــدار در کلینیک هــا و مراکــز 
ــه منظــور کاهــش  ــت ب ــراد آســیب دیده از خیان ــرای اف مشــاوره ب
احســاس حقــارت، هیجــان خواهــی و بهبــود ســبکهای دلبســتگی 
ایمــن در آنــان، برگــزاری کارگاه هــای تخصصــی، اصــول و روش 
هــای درمــان هیجــان مــدار بــرای متخصصــان بهداشــت روانــی، 
بــه  منظــور آمادگــی مناســب تــر بــه هنــگام رویارویــی بــه مســئله 

بغرنــج خیانــت توصیــه مــی گــردد. کمــا اینکــه پیشــنهاد می شــود 
ــا جوامــع آمــاری مختلــف انجــام گیــرد و  پژوهــش هــای آتــی ب

ــز لحــاظ شــود. ــدی نی پیگیری هــای بع

نتیجه گیری
مطالعــه حاضــر حاکــی از اثربخــش بــودن آمــوزش درمــان 
هیجــان مــدار بــر هیجــان خواهــی، احســاس حقــارت و بــر هــر 
ســه ســبک دلبســتگی ایمــن، اجتنابــی و دوســوگرا در زنــان متأهل 
دارای رابطــه فرازناشــویی بــود. لــذا آمــوزش فنــون درمــان هیجان 
مــدار بــه عنــوان مهــارت هــای ســازگاری مــی توانــد بســیاری از 
مشــکالت افــراد دارای تجربــه روابــط فرازناشــویی را کاهــش دهــد 

و بــه ارتقــاء ســالمت روان آنــان کمــک نمایــد.

سپاسگزاری
توســط  مقالــه  ایــن  اخالقــی  اصــول  رعایــت 
کــد                                                                                                         بــا  بجنــورد  دانشــگاه  پژوهشــی  معاونــت 
)IR.IAU.BOJNOURD.REC.1400.012( تأییــد شــده اســت. 
ــتای  ــگران را در راس ــه پژوهش ــرادی ک ــی اف ــیله از تمام بدین وس
انجــام ایــن پژوهــش یــاری نمودنــد، تشــکر و قدردانــی می گــردد.

تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.
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