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Abstract
Introduction: Marital infidelity is a source of intense distress for personal and interpersonal couple's 
life and destroyer their relationships. The purpose of this study was to effectiveness of narrative 
exposure therapy and emotion-focused couple therapy on loneliness and marital intimacy among 
women affected by marital infidelity.
Methods: This semi-experimental study was conducted with a pretest-posttest design with the control 
group and follow-up for two months. In this study the statistical population of all women affected by 
marital infidelity in Shahriar city in the year 2021. In the first stage, using the convenience sampling 
method, 36 women affected by marital infidelity were selected and then randomly divided into three 
groups (each group has 12 people). The experimental groups underwent narrative exposure therapy, 
and emotion-focused couple therapy, but the control group remained on the waiting list. To collect 
data loneliness scale-version 3 of Russell and the marital intimacy scale of Walker and Thompson. 
Data analysis was performed using analysis of variance with repeated measures with SPSS-24.
Results: The results of the study showed that narrative exposure therapy and emotion-focused couple 
therapy in post-test and follow-up had a significant effect on loneliness and marital intimacy (P<0.05). 
Also, narrative exposure therapy had stronger effects on the improvement of loneliness and marital 
intimacy than emotion-focused couple therapy.
Conclusions: Based on the results this study revealed narrative exposure therapy and emotion-
focused couple therapy, since the intervention is based on the expression and retelling of the details 
of the traumatic event in a safe therapeutic environment, can be suitable treatment programs to reduce 
loneliness and increase marital intimacy in among women affected by marital infidelity.
Keywords: Emotion-Focused Therapy, Loneliness, Extramarital Relations, Marriage, Narrative 
Therapy. 
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چکیده
مقدمــه: خیانــت زناشــویی مایــه آشــفتگی چشــمگیر زندگــی فــردی و میــان فــردی زوجیــن و تبــاه کننــده رابطــه آنهــا اســت. هــدف از 
پژوهــش حاضــر بررســی هــم ســنجی اثربخشــی درمــان مواجهــه روایــی و زوج درمانــی هیجــان مــدار بــر کاهــش احســاس تنهایــی و 

افزایــش صمیمــت زناشــویی در زنــان آســیب دیــده از خیانــت همســر بــود.
روش کار: روش پژوهــش آزمایشــی بــا طــرح پیــش آزمــون، پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل همــراه بــا مرحلــه پیگیــری 2 ماهــه بــود. 
جامعــه آمــاری کلیــه زنــان آســیب دیــده از خیانــت زناشــویی ســوی همســر در شهرســتان شــهریار در ســال 1400 بودنــد. در مرحلــه اول 
بــا اســتفاده از روش نمونه گیــری در دســترس تعــداد 36 نفــر انتخــاب و ســپس بــه شــیوه تصادفــی ســاده در ســه گــروه )هــر گــروه 12 
نفــر( جایدهــی شــدند. گروه هــای آزمایــش تحــت مواجهــه روایــی و زوج درمانــی هیجــان مــدار قــرار گرفتنــد؛ امــا گــروه کنتــرل در لیســت 
انتظــار باقــی مانــد. از مقیــاس احســاس تنهایــی راســل و مقیــاس صمیمیــت زناشــویی تامپســون و والکــر بــه منظــور گــردآوری اطالعــات 

اســتفاده شــد. بــرای تحلیــل داده هــا از تحلیــل واریانــس آمیختــه بــا نــرم افــزار SPSS نســخه 24 اســتفاده شــد. 
یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد درمــان هــای مذکــور در مرحلــه پــس آزمــون و پیگیــری نســبت بــه گــروه کنتــرل اثربخشــی معنــاداری 
بــر کاهــش تنهایــی و افزایــش صمیمیــت داشــته اســت )P<0/05(. افــزون بــر ایــن، نتایــج نشــان دهنــده آن بــود کــه درمــان مواجهــه 

روایــی مؤثرتــر از زوج درمانــی هیجان-مــدار بــر کاهــش تنهایــی و افزایــش صمیمیــت بــود.
نتیجــه گیــری: بــر اســاس نتایــج پژوهــش حاضــر، مــی تــوان گفــت کــه مواجهــه روایــی و زوج درمانــی هیجــان مــدار از آنجــا کــه 
مداخلــه مبتنــی بــر بیــان و بازگویــی جزئیــات رویــداد آســیب زا در محیــط امــن درمانــی اســت، می تواننــد برنامــه هــای درمانــی مناســبی 

بــرای کاهــش تنهایــی و افزایــش صمیمــت زناشــویی در زنــان آســیب دیــده از خیانــت همســر باشــد. 
کلیدواژه ها: تنهایی، خیانت زناشویی، درمان مواجهه روایی، زوج درمانی هیجان مدار، صمیمیت. 
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مقدمه
ــکل  ــی و ش ــی، عاطف ــد اجتماع ــك واح ــوان ی ــه عن ــواده ب خان
دهنــده ی شــخصیت آدمــی بــا پیونــد زناشــویی زن و مــرد شــکل 
می گیــرد )1(. بــر ایــن اســاس، نیــاز بــه برقــراری ارتبــاط تــوام بــا 
ــه زن و  ــی اســت ک ــت )2( و عشــق از اساســی ترین دالیل صمیم
مــرد را بــه ســوی انتخــاب و پیونــد زناشــویی بــا هــم می کشــاند 
)3(. از آنجــا کــه زندگــی زناشــویی کانــون بســیاری از هیجانــات 
مثبــت و پیامدهــای ســازنده بــرای زوجیــن اســت، اما برخــی اوقات 
ایــن کانــون خانــواده مــی توانــد در معــرض تهدیداتــی قــرار گیــرد، 
ــزء  ــران ج ــی از همس ــویی یک ــت زناش ــان خیان ــن می ــه در ای ک
اساســی تــر رابطــه زناشــویی را کــه همــان اعتمــاد اســت، خدشــه 
دار مــی کنــد و یکــی از دالیــل عمــده طــالق و از هــم پاشــیدن 
خانــواده اســت )4(. پیامدهــای خیانــت زناشــویی از ســوی همســر 
شــامل آشــفتگی شــدید جســمانی و روانــی، اشــتغال فکــری مداوم 
بــا چرایــی رخــداد، نابســامانی در رابطــه بــا همســر خیانــت کننــده، 
ــت  ــدن خیان ــکار ش ــت و آش ــان اس ــرای زن ــرت ب ــوگ و حس س
ــالمت  ــخصیت، س ــر ش ــی ب ــار مخرب ــد آث ــی توان ــویی م زناش
ــت زناشــویی  ــده از خیان ــان آســیب دی جســمی و روانشــناختی زن
ــواری  ــه دش ــوان ب ــی ت ــن مشــکالت م ــه ای ــه از جمل ــذارد ک بگ
ــن آمــدن صمیمیــت زناشــویی )6( و  ــم هیجــان )5(، پایی در تنظی

احســاس تنهایــی )7( اشــاره کــرد(.
ــر  ــده از نظ ــص درک ش ــده نقای ــس کنن ــی منعک ــاس تنهای احس
کمیــت، کیفیــت یــا نــوع روابــط فــرد بــا دیگــران توصیــف شــده 
ــران  ــا دیگ ــرد ب ــط ف ــه رواب ــد ک ــی افت ــاق م ــی اتف ــت و وقت اس
انتظــارات او را بــرآورد نمــی کنــد. ایــن مــی توانــد یــك تجربــه 
گــذار بــه دلیــل ایجــاد اختــالل در روابــط فــرد بــا دیگــران باشــد، 
یــا مــی توانــد یــك تجربــه مزمــن باشــد کــه می توانــد منجــر بــه 
احساســات منفــی در فــرد شــود و ســالمت روانــی و جســمی وی را 

تحــت تاثیــر قــرار دهــد )8(.
بــر اســاس نتایــج یــك تحقیــق، لحظــه ای کــه زنــان آســیب دیده 
از خیانــت زناشــویی بــه خیانــت زناشــویی از همســر پــی مــی بــرد، 
احســاس شکســت کــرده و افــکار ناامیــد کننــده ای بــه ذهنــش 
خطــور مــی کنــد کــه بــه همــراه ایــن افــکار، احساســاتی همچــون 
تنهایــی بــه او دســت مــی دهــد )9(. زنــان آســیب دیــده از خیانــت 
زناشــویی، بــه دلیــل اینکــه خــود را در ایــن خیانت زناشــویی مقصر 
مــی داننــد، بــه ســرزنش خــود مــی پردازنــد و در نتیجــه ایــن امــر، 
ــی  ــدگاه منف باعــث کاهــش عــزت نفــس و خودارزشــمندی و دی

نســبت بــه خــود در ایــن زنــان مــی شــود )10(.
در مجمــوع طــرد از ســوی شــریك زندگــی مــورد عالقــه از یــك 

ســو و خودارزشــی پاییــن از ســوی دیگــر مــی توانــد بــه احســاس 
ــان آســیب دیــده از خیانــت زناشــویی منجــر شــود  تنهایــی در زن
ــط  ــویی در رواب ــت زناش ــای خیان ــیب ه ــر از آس ــی دیگ )11(. یک
ــرد )6(.  ــاره ک ــویی اش ــت زناش ــه صمیمی ــوان ب ــی ت ــن م زوجی
ــا  ــا دیگــران ب ــاط ب ــای توانایــی برقــراری ارتب ــه معن صمیمیــت ب
حفــظ فردیــت در شــخص می باشــد. در واقــع فــرد بــه درجــه ای 
از رشــد فــردی و اجتماعــی مــی رســد کــه مــی توانــد بــا دیگــران 
رابطــه صمیمانــه و دوســتانه ای برقــرار کنــد )12(. همچنیــن 
ــط  ــاد مرتب ــامل ابع ــه ش ــت ک ــی اس ــدی تعامل ــت فراین صمیمی
اســت. همچنیــن یــك نیــاز واقعــی و ریشــه دار انســان اســت و در 
چهارچــوب نیــاز بقــا بــرای دلبســتگی رشــد مــی کنــد. صمیمیــت 
زناشــویی نزدیکــی، تشــابه و رابطــة شــخصی عاشــقانه یــا هیجانی 
بــا دیگــری می دانــد کــه شــدت کلــی نیــاز بــه صمیمیــت بــرای 

ــرد متفــاوت از دیگــران اســت )13(. هــر ف
بــر اســاس نتایــج تحقیقــات، کاهــش صمیمــت زناشــویي زوجیــن 
ــت  ــت و مدیری ــران اس ــت همس ــي خیان ــل اساس ــي از دالی یک
ــویي  ــت زناش ــذار در صمیم ــي و تأثیرگ ــش اساس ــا نق هیجــان ه
ــکنانه  ــان ش ــاط پیم ــاي ارتب ــاي افش ــا پیامده ــدن ب ــار آم و کن
زناشــویی دارد )14(. بــرای کاهــش مشــکالت زنــان آســیب دیــده 
از خیانــت زناشــویی درمــان هــای مختلفــی بــه کار گرفتــه شــده 
اســت کــه از جملــه آنهــا مــی تــوان بــه درمــان پذیــرش و تعهــد 
)6(، شــفقت درمانــی )11(، روان درمانــی مثبــت گــرا )15(، رویکــرد 
والــش و اولســون )16(، شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی 
)17(، تحلیــل رفتــار متقابــل )14(، درمــان پــردازش شــناختی )10(، 
زوج درمانــی هیجــان مــدار )18( و مواجهــه روایــی )7( اشــاره کــرد. 
ــك  ــی )narrative exposure therapy( ی ــه روای ــان مواجه درم
ــای   ــه در کاره ــت ک ــی اس ــدت جمعی-فرهنگ ــاه م ــه کوت مداخل
نشــانه های  کاهــش  بــرای  و  دارد  ریشــه   Michelle White

ــر خشــونت،  ــدگان کــه در براب ــس از ســانحه در بازمان اســترس پ
شــکنجه، جنــگ، تجــاوز جنســی و حــوادث طبیعــی قــرار گرفتــه 
انــد، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد؛ ایــن افــراد از آنجــا کــه بــه 
یکبــاره در زندگــی خــود دچــار تغییــر و تحــول اساســی می شــوند، 
ــث  ــد و باع ــی گیرن ــر م ــوک در نظ ــی ش ــود را نوع ــکل خ مش
می شــود در تمــام ابعــاد زندگــی آنهــا تأثیــر زیــادی داشــته باشــد. 
فرآینــد درمــان مواجهــه روایــی بــه شــکل روایــت فرآینــد مشــکل 
ــرد آســیب  ــی کــه ف ــا زمان ــر شــدن در مشــکل ت ــدای درگی از ابت
دیــده در جلســه حضــور دارد مــی باشــد )19(. روایــت کــردن ایــن 
فرآینــد در یــك محیــط آرام تــر باعــث مــی شــود از میــزان تنــش 
ــداد آســیب زا کاســته شــود و مشــکل  ــودن روی ــر ب و آســیب پذی
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ــد )20(.  ــری تفســیر کنن ــر و مثبت ت ــه ت ــع بینان ــه شــکل واق را ب
ــج  ــران انجــام شــده اســت، نتای ــی کــه در ای ــر اســاس تحقیقات ب
بیانگــر آن بــوده اســت کــه زنــان آســیب دیــده از خیانت زناشــویی 
می تواننــد بــا درمــان مواجهــه روایــی بــه کاهــش مشــکالت خــود 
ــان  ــای درم ــت ه ــه موفقی ــن از جمل ــد )21(. همچنی ــك کنن کم
ــالل  ــه اخت ــراه از جمل ــالالت هم ــان اخت ــی، درم ــه روای مواجه
افســردگی همــراه بــا اختــالل اســترس پــس از آســیب اســت )20، 

22 و 23(.
از ســوی دیگــر از دیگــر درمــان هایــی کــه مــی توانــد بــه زنــان 
آســیب دیــده از خیانــت زناشــویی کمــك کنــد، کــه بتوانــد روابــط 
ــگیری  ــالق پیش ــرده و از ط ــازی ک ــان بازس ــا همسرش ــود را ب خ
ــدار  ــی هیجــان م ــد، شــرکت در جلســات رویکــرد زوج درمان کنن
)emotion- focused couple therapy( اســت، کــه زنــان را 
تشــویق مــی کنــد تــا دربــاره هیجــان هــای خــود حــرف بزننــد؛ 
ــرده و  ــث ک ــی بح ــات درمان ــط در جلس ــوع مرتب ــاره موض درب
ــتگی  ــاي دلبس ــورت پیونده ــه ص ــا ب ــان ه ــازي هیج ــر بازس ب
ایمــن بیــن همســران تأکیــد مــی کنــد و پاســخ هــاي هیجانــی                           
ــرآورده شــدن نیازهــاي فــرد منجــر شــده و در  ــه ب مــی تواننــد ب
نتیجــه اساســی تریــن هــدف چنیــن درمانــی بهبــود آگاهــی فــرد 
ــر  ــود مشــکالت زناشــویی تاثی ــه در بهب ــا اســت ک از هیجــان ه

 .)24( دارد 
درمــان هیجــان مــدار کــه مبــدع آن Johnson  اســت و مبنــای 
ــق  ــم عش ــای مفاهی ــر مبن ــدار ب ــان م ــی هیج ــه زوج درمان نظری
ــر  ــد آن ب بزرگســالی و ســبکهای دلبســتگی اســتوار اســت و تاکی
ــت و  ــت، حمای ــق مراقب ــای ســازگارانه از طری روش دلبســتگی ه
ــه  ــرای نیازهــای خــود فــرد و همســر اســت و ب ــل ب توجــه متقاب
ــه  ــه ب ــان مرحل ــه درم ــتن برنام ــودن و داش ــاختارمند ب ــت س عل
ــه دیگــر رویکردهــا دارد و  ــه، اثربخشــي بیشــتري نســبت ب مرحل
ــان  ــن درم ــر اســت )25(. ای ــه شــدت کمت احتمــال عــود در آن ب
ــردازد و  ــي پ ــي م ــبك ارتباط ــي س ــه ارزیاب ــه ب ــن مرحل در اولی
پــس از اینکــه دفــاع هــا آشــکار شــدند، ایــن ســبك را بــراي فــرد 
آشــکار ســاخته و پیامدهــاي آن را مشــخص مــي ســازد )26(. بــه 
همیــن دلیــل افــراد رفتــه رفتــه موفــق مــي شــوند هیجــان هــای 
ســرکوب شــده و ناآشــکاري کــه چرخــه منفــي ارتباطــي را تــداوم                     
مــي بخشــند، بشناســند و ایــن چرخــه را بهبــود بخشــند )27(. بــر 
اســاس نتایــج تحقیقــات زوج درمانــی هیجــان مــدار مــی توانــد در 
کاهــش مشــکالت زناشــویی، افزایــش رضایتمنــدی و خرســندی 
بــه ویــژه در زوج هــای آســیب دیده از خیانــت بســیار اثرگــذار اســت 

 .)24(

آنچــه کــه مشــخص اســت ایــن اســت کــه هــم مواجهــه روایــی 
)21( و هــم زوج درمانــی هیجــان مــدار )24( مــی تواننــد بــه بهبود 
مشــکالت زنــان آســیب دیــده از خیانــت همســر کمــك کنــد تــا با 
مصائــب ناشــی از ایــن مشــکل کنــار آینــد. از ســوی دیگــر منطــق 
ــه کالم  ــا ب ــه ب ــن اســت ک ــی ای ــه روای ــان مواجه ــی درم زیربنای
ــت دیدگــی(، تضــاد بیــن  ــه )در اینجــا خیان درآوردن خاطــره ضرب
تــرس و امیــد بــرای فــاش ســاختن رویــداد ضربــه ای را کــه بــه 
خامــوش شــدگی فــرد منجــر مــی شــود و دلیــل محــورِی رخــداد 
آســیب روانشــناختی را شــکل مــی دهــد، مــی شــکند و فرد آســیب 
دیــده از ایــن طریــق آســیب تجربــه شــده را کــم رنــگ مــی کنــد. 
همیــن رویــه نیــز مــی توانــد در زوج درمانــی هیجانــی نیــز مــورد 
تاکیــد باشــد، بــه طــوری کــه هــدف زوج درمانــی هیجــان مــدار 
ایــن اســت کــه از طریــق کمــك بــه زوجیــن بــرای دسترســی پیدا 
کــردن بــه هیجانــات اصلــی و نیازهــای زیربنایــی واکنــش هــای 
خــود حمایتــی در روابــط، تعامــالت را بازســازی کــرده و در نتیجــه 
چرخه هــای جدیــدی از درگیــری رابطــه ای را خلــق کنــد. آنچــه 
کــه مشــخص اســت هــر دو درمــان مذکــور بــه دنبــال بازســازی 
ــی  ــان اثربخش ــدام درم ــه ک ــا اینک ــتند، ام ــن هس ــط زوجی رواب
بیشــتری مــی توانــد داشــته باشــد، مــی توانــد بــه درمانگــران ایــن 
حــوزه کمــك کنــد کــه یــك درمــان اثربخــش را بــرای کمــك به 
ایــن زنــان آســیب دیــده پیــش روی خــود داشــته باشــند. بنابرایــن 
هــدف از ایــن پژوهــش بررســی هــم ســنجی اثربخشــی درمــان 
مواجهــه روایــی و زوج درمانــی هیجــان مــدار بــر کاهــش احســاس 
ــده از  ــیب دی ــان آس ــویی زن ــت زناش ــش صمیمی ــی و افزای تنهای

خیانــت زناشــویی همســر اســت. 

روش کار 
روش پژوهــش بــر مبنــای هــدف کاربــردی و از منظــر گــردآوری 
ــا  ــی، ب ــه آزمایش ــوع نیم ــی و از ن ــات کم ــزء تحقیق ــا ج داده ه
ــا  ــرل همــراه ب ــا گــروه کنت طــرح پیــش آزمــون، پــس آزمــون ب
ــه  ــاری کلی ــه آم ــش جامع ــن پژوه ــود. در ای ــه ب ــری 2 ماه پیگی
زنــان آســیب دیــده از خیانــت زناشــویی از ســوی همســر مراجعــه 
کننــده بــه مراکــز مشــاوره و خدمــات شهرســتان شــهریار در ســال 
ــوان  ــك فراخ ــی ی ــدا ط ــد. در ابت ــر بودن ــداد 50 نف ــه تع 1400 ب
ــه روش نمونــه گیــری در دســترس   ــرای برگــزاری جلســات و ب ب
از میــان زنانــی کــه بــرای شــرکت در جلســات داوطلــب شــدند و 
پرسشــنامه هــای پژوهــش بــر روی آنــان اجــرا و از بیــن آنهایــی 
کــه نمــره باالتــری در احســاس تنهایــی )نمــره 50 و بیشــتر از آن( 
و نمــرات پایین تــری در صمیمیــت زناشــویی )نمــره 60 و کمتــر از 
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آن( کســب کردنــد تعــداد 36 نفــر انتخــاب و در 3 گــروه 12 نفــره 
ــناختی  ــای جســمی و روانش ــاری ه ــتن بیم ــدند. نداش ــیم ش تقس
خــاص حداقــل تحصیــالت دیپلــم و دامنــه ســنی 18 تــا 50 ســال 
از مالک هــای ورود بــه پژوهــش بــود. غیبــت بیــش از 2 جلســه در 
جلســات درمانــی، شــرکت همزمــان در دیگــر دوره هــا و مداخالت 
ــه ســواالت  ــدم پاســخگویی ب ــا پژوهــش، ع ــان ب ــی همزم درمان
پــس آزمــون و عــدم شــرکت در مرحلــه پیگیــری از مالک هــای 
خــروج از پژوهــش بــود. در ایــن پژوهــش بــرای بررســی                                                                                   

ــون خــی  ــی، درصــد، آزم ــت شــناختی از فراوان ــه هــای جمی یافت
ــرای  ــده اســت. ب ــتفاده ش ــه اس ــك راه ــس ی ــل واریان دو و تحلی
بررســی یافتــه هــای توصیفــی متغیرهــای وابســته از میانگیــن و 
انحــراف معیــار اســتفاده شــده اســت. بــرای بررســی اثربخشــی و 
ــس  ــل واریان ــون تحلی ــای موردنظــر از آزم ــان ه همســنجی درم
آمیختــه و آزمــون تعقیبــی بــن فرونــی اســتفاده شــده اســت. نــرم 

ــوده اســت.  افــزار تحلیــل داده هــا SPSS نســخه 24 ب

جدول 1: جلسات درمان مواجهه درمانی اقتباس از شاور و همکاران )20(

محتوی جلسهجلسه

آشنایی با اعضا و بیان منطق و اهداف جلسات آموزشی و ارائه مدل درمانی آموزشی.اول

آموزش روانی و مشروعیت بخشی، عادی سازی مشکل )هر کسی بعد از تجربه چیزی که شما از سر گذراندهاید دچار پریشانی میشود(، توضیح نشانه دوم
ها، تصاویر و افکار و نشخوارهای ذهنی و مزاحم که موجب برانگیختگی میشد. 

ادامه آموزش روانی، توضیح تاثیر متقابل اجتناب مواجهه و شهادت دادن ، تاثیر این رویداد و تجربه بر زندگی آنها، توضیح روش روایت درمانی. روش سوم
کار روایت درمانی، گفتن داستان و روایت به صورت مفصل، جامع و معنادار.

ریسمان زندگی، با زنمایی داستان زندگی به شیوه نمادین و آیینی و بیان حوادث مثبت و منفی زندگی گذشته.چهارم
آغاز روایت، روایت تمام رویدادهای آسیب زا )در این جلسه خیانت زناشویی همسر( از ابتدا تا انتهای جریان زندگی فرد. پنجم
مرور جلسات قبلی، سپس ایجاد بینش های تازه و معنای جدید از رویداد پیش آمده )خیانت زناشویی از سوی همسر(ششم
خواندن سند یا گزارش برای مراجع و از او خواسته شد که دوباره حوادث را به طور کامل با هدف تصحیح، تجسم و بازساری کند.هفتم

مروری بر جلسات قبلی و همچنین اجرای پس آزمون و پاسخگویی زنان به پرسشنامه های استرس پس از آسیب و احساس تنهایی و همچنین هشتم
تعیین زمان برای اجرای پیگیری. 

)28(  Johnson جدول 2: جلسات زوج درمانی هیجان مدار اقتباس از

محتوی جلسهجلسه

اول

در این جلسه همسر آسیب دیده به بیان آسیبها و تأثیرهای خیانت زناشویی پرداخته و ناامیدی خود را در رابطه صمیمانه با همسر پیمان شکن ابراز 
میکند. درمانگر در این جلسه از یك سو همسر آسیب دیده را حمایت نموده و ایشان را ترغیب میکند تا با همسر پیمان شکن ارتباط برقرار کرده و به 
بیان این آسیبها بپردازد و از سوی دیگر، بیان و گزارشهای همسر آسیب دیده از خیانت زناشویی را در حضور هر دو زوج همسر آسیب دیده از خیانت 

زناشویی و همسر پیمان شکن پردازش نموده و بسط می دهد. 

دوم

در این جلسه، ابتدا درمانگر بر همسر آسیب دیده از خیانت زناشویی متمرکز شده و آسیبها و تأثیرهای ناشی از خیانت زناشویی را مجدداً مرور              
می کند. در نتیجه این اقدام درمانی، همسر آسیب دیده دوباره بر جراحات ناشی از خیانت دیدگی تمرکز کرده و به بیان احساسهای واقعی خود در 
ارتباط با خیانت زناشویی میپردازد. سپس درمانگر تمرکز را از همسر آسیب دیده به همسر پیمان شکن جابجا و وی را ترغیب مینماید تا درد و رنج 

همسر خیانت دیده را از نزدیك مشاهده کند. 

سوم

در این جلسه درمانگر به همسر آسیب دیده کمك میکند تا خیانت زناشویی و هیجانهای تجربه شده همراه آن را مرور نموده و به ترسهای دلبستگی در 
ارتباط با همسر پیمانشکن خود دست یافته و سپس به ابراز روشن این ترسها و رنجش های ناشی از آن بپردازد. درمانگر در این مرحله به همسر آسیب 
دیده کمك میکند تا همچنان در ارتباط با خیانت زناشویی و آسیب دلبستگی ناشی از آن قرار گرفته و هیجانهای ثانویه خود را در ارتباط با آسیب ایجاد 

شده، آشکار سازد. 

چهارم
ضمن مرور جلسه قبل، درمانگر بر همسر پیمان شکن متمرکز شده تا در دسترس همسر آسیب دیده قرارگرفته و ضمن شنیدن و درک اهمیت 

دلبستگی رویداد آسیبزا به عنوان بازتابی از اهمیت قائل شدن وی به همسر آسیب دیده، به بیان چگونگی این رخداد خیانت زناشویی تعامل هیجانی، 
بخشش و آشتی میپردازد. 

پنجم
در این جلسه درمانگر به همسر آسیب دیده کمك میکند تا به بیان کاملتر جراحت و چگونگی تهدید پیوندهای ایمن زوج در نتیحه خیانت زناشویی 
بپردازد و هیجانها اولیه مرتبط با خیانت زناشویی را آشکار سازد. بدینوسیله با این اقدام درمانی، همسر پیمان شکن فعااالنه آسیب پذیریهای همسر 

آسیب دیده را از نزدیك مشاهده می کند. 



علی محمدی و همکاران

75

ششم
با مرور جلسه قبل از سوی درمانگر، همسر پیمان شکن ترغیب می شود تا تعامل عاطفی بیشتری با همسر آسیب دیده برقرار نموده و با درد و رنج های 
او در جریان افشای خیانت زناشویی و آسیب های ناشی از آن همدلی نماید. از سوی دیگر، درمانگر پاسخهای عاطفی اولیه همسر پیمانشکن را پردازش 

کرده و از ابراز همدلی، پشیمانی وتاسف او در قبال همسر آسیب دیده حمایت می کند. 

با مرور جلسه قبل توسط درمانگر، همسر آسیب دیده ترغیب می شود تا نیازهای دلبستگی خود، از جمله؛ تسلی خاطر و دلگرمی را از همسر پیمان هفتم
شکن که اکنون در دسترس و پاسخگوی ایشان است، درخواست نماید. 

با مرور جلسه های قبل از سوی درمانگر، همسر پیمان شکن ترغیب میشود تا به پاسخگویی همدالنه و مراقبتی پرداخته و درخواست های همسرآسیب هشتم
دیده را بپذیرد و نسبت به انجام آن متعهد گردد. این مهم به عنوان پادزهری برای تجربه رویداد آسیب زای قبلی خیانت زناشویی قلمداد می شود. 

جدول 3: میانگین و انحراف معیار احساس تنهایی و صمیمیت زناشویی به تفکیك گروه و مراحل سنجش

گروهمتغیرهای وابسته
انحراف معیارمیانگین

پیگیریپس آزمونپیش آزمونپیگیریپس آزمونپیش آزمون

احساس تنهایی
63/6747/2547/423/6761/2151/564مواجهه روایی

61/0054/4254/751/5372/3142/491زوج درمانی هیجان مدار
66/0065/7565/832/6972/8002/918کنترل

صمیمیت زناشویی
46/5055/4255/083/2895/6485/931مواجهه روایی

43/0054/3354/171/8592/9342/949زوج درمانی هیجان مدار
45/8346/2546/333/3262/8642/871کنترل

جــدول 3 میانگیــن و انحــراف معیــار احســاس تنهایــی و صمیمیت 
زناشــویی گــروه هــای آزمایــش و کنتــرل در پیــش آزمــون، پــس 
آزمــون و پیگیــری در افــراد نمونــه را نشــان مــی دهــد. در ادامــه 
ــرای اســتفاده از  ــه آمــده اســت. ب ــج تحلیــل واریانــس آمیخت نتای
ــای  ــرض ه ــه پیش ف ــس آمیخت ــل واریان ــتنباطی تحلی ــاره اس آم
ایــن تحلیــل مــورد بررســی قــرار گرفــت. بــرای بررســی نرمــال 
ــای  ــه متغیره ــد ک ــتفاده ش ــاپیرو-ویلکز اس ــون ش ــودن از آزم ب
وابســته نرمــال بودنــد. پیــش فــرض همگنــی واریانــس هــا )پــس 

ــرض در  ــش ف ــن پی ــد، ای ــی ش ــن بررس ــون لوی ــا آزم ــون( ب آزم
مرحلــه پــس آزمــون )P<0/05( مــورد تاییــد قــرار گرفــت. 
ــج آزمــون باکــس جهــت بررســي پیــش فــرض دیگــر ایــن  نتای
ــاري                ــس از لحــاظ آم ــس و کوواریان ــي تســاوي واریان ــون یعن آزم
ــاوي  ــه تس ــراري مفروض ــي برق ــه معن ــن ب ــود و ای ــي دار نب معن
ماتریــس هــاي واریانــس و کوواریانــس مــي باشــد.  نتایــج تحلیــل 

ــده اســت.   ــه آم ــه در ادام ــس آمیخت واریان

جدول 4: نتیجه آزمون کرویت موچلی احساس تنهایی و صمیمیت زناشویی 

معنی داریدرجه آزادیآمارهی کای دوکرویت موچلیمتغیرهای وابسته

0/07184/64220/001احساس تنهایی
0/025118/06320/001صمیمیت زناشویی

بــر اســاس جــدول 4 نتایــج حاکــی از آن اســت کــه پیــش فــرض 
کرویــت رعایــت نشــده اســت کــه در ایــن مــورد نتایــج بــر حســب 

ــرز  ــن هاوس-گی ــون گری ــای آزم ــر مبن اصــالح درجــه آزادی و ب
ارائــه شــده اســت کــه نتایــج آن در جــدول 5 آمــده اســت.

جدول 5: نتایج تحلیل واریانس آمیخته احساس تنهایی و صمیمیت زناشویی در سه مرحله اجرا

توان آماریضریب تاثیرمعنی داریآماره Fمنابع تغییر متغیرهای وابسته

احساس تنهایی
277/6030/0010/7940/999زمان
122/2380/0010/8810/999گروه

104/4870/0010/7640/999زمان×گروه

صمیمیت زناشویی
67/4240/0010/6710/999زمان
14/2980/0010/4640/997گروه

15/4330/0010/4830/999زمان×گروه
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نتایــج جــدول 5 نشــان می دهــد کــه اثــر متغیــر درون گروهــی 
ــویی  ــت زناش ــی و صمیمی ــاس تنهای ــر احس ــان( ب ــل زم )عام
ــن  ــر بی ــر متغی ــب اث ــن ترتی ــه ای ــادار اســت )P>0/001(. ب معن
گروهــی )درمــان مواجهــه روایــی و زوج درمانــی هیجــان مــدار( 
ــویی  ــت زناش ــش صمیمی ــی و افزای ــاس تنهای ــش احس در کاه

معنــادار اســت. در ادامــه مقایســه ی دو بــه دوی میانگیــن 
تعدیــل مراحــل آزمــون )پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری( 
ــده  ــدول 6 آم ــویی در ج ــت زناش ــی و صمیمی در احســاس تنهای

اســت.

جدول 6: نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی احساس تنهایی و صمیمیت زناشویی به منظور بررسی ماندگاری نتایج درمانی

معناداریتفاوت میانگینتفاوت مراحلمیانگین تعدیل شدهمراحلمتغیرهای وابسته

احساس تنهایی
7/7500/001پیش آزمون-پس آزمون63/556پیش آزمون
7/5560/001پیش آزمون-پیگیري55/806پس آزمون
0/1940/054-پس آزمون-پیگیري56/000پیگیري

صمیمیت زناشویی
6/8890/001-پیش آزمون-پس آزمون45/111پیش آزمون
6/7500/001-پیش آزمون-پیگیري52/000پس آزمون
0/1390/254پس آزمون-پیگیري51/861پیگیري

بــه منظــور مشــخص نمــودن اینکــه نمــرات احســاس تنهایــی و 
صمیمیــت زناشــویی در کــدام مرحلــه بــا هــم تفــاوت معنــي داري 
دارنــد از آزمــون تعقیبــي بــن فرونــي اســتفاده شــد کــه به مقایســه 
ــه  ــور ک ــان ط ــت. هم ــده اس ــه ش ــا پرداخت ــه دو میانگین ه دو ب
جــدول 6 نشــان می دهــد تفــاوت میانگیــن پیــش آزمــون بــا پــس 
آزمــون )اثــر مداخلــه( و تفــاوت میانگیــن پیــش آزمــون بــا پیگیری 
)اثــر زمــان( بیشــتر و معنادارتــر از تفــاوت میانگیــن پــس آزمــون 
و پیگیــری )اثــر ثبــات مداخلــه( اســت کــه ایــن نشــان دهنــده آن 
اســت کــه درمــان مواجهــه روایــی و زوج درمانــی هیجــان مــدار 
بــر کاهــش احســاس تنهایــی و افزایــش صمیمیــت زناشــویی در 

مرحلــه پــس آزمــون تاثیــر داشــته اســت و تــداوم ایــن تاثیــر در 
مرحلــه پیگیــري را نیــز در برداشــته اســت. همچنیــن از آنجایــی 
ــر  ــه دســت آمــده مشــخص نکــرده اســت کــه تاثی ــج ب کــه نتای
ــه  ــوط ب ــری مرب ــون و پیگی ــس آزم ــه پ ــده در مرحل ــاد ش ایج
ــا اینکــه کــدام روش درمانــی  ــوده اســت ی کــدام روش درمانــی ب
اثربخش تــر بــوده اســت. بنابرایــن در ادامــه بــرای بررســی تفــاوت 
ــی هیجــان مــدار  اثربخشــی درمــان مواجهــه روایــی و زوج درمان
بــر احســاس تنهایــی و صمیمیــت زناشــویی از آزمــون تعقیبــی بــن 
ــه( اســتفاده  ــای مداخل ــرای مقایســه اثربخشــی گروه ه ــی )ب فرون

شــده اســت کــه نتایــج در جــدول 7 آمــده اســت.

جدول 7: مقایسه ی زوجی با آزمون تعقیبی بن فرونی تنهایی و صمیمیت زناشویی به منظور بررسی درمان اثربخش تر

معناداریتفاوت میانگینگروه مقایسهگروه های مداخلهمتغیرهای وابسته

احساس تنهایی
13/0830/001-گروه کنترلمواجهه روایی

9/1390/001-گروه کنترلزوج درمانی هیجان مدار

صمیمیت زناشویی
6/1940/001گروه کنترلمواجهه روایی

4/3610/003گروه کنترلزوج درمانی هیجان مدار

ــن  ــاوت میانگی ــه تف ــج نشــان داد ک ــه جــدول 7 نتای ــه ب ــا توج ب
ــاوت  ــتر از تف ــرل بیش ــروه کنت ــا گ ــی ب ــه روای ــان مواجه درم
ــت  ــرل اس ــروه کنت ــا گ ــدار ب ــان م ــی هیج ــن زوج درمان میانگی
ــی  ــه روای ــان مواجه ــه درم ــده آن اســت ک ــن نشــان دهن ــه ای ک
ــر  ــدار ب ــی هیجــان م ــه زوج درمان اثربخشــی بیشــتری نســبت ب
ــویی دارد. ــت زناش ــش صمیمی ــی و افزای ــاس تنهای ــش احس کاه

بحث

هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی هــم ســنجی اثربخشــی درمــان 
مواجهــه روایــی و زوج درمانــی هیجــان مــدار بــر احســاس تنهایــی 
ــت  ــده از خیان ــان آســیب دی و افزایــش صمیمــت زناشــویی در زن
ــر  ــی ب ــه روای ــان مواجه ــه درم ــج نشــان داد ک ــود. نتای همســر ب
کاهــش احســاس تنهایــی در زنان آســیب دیــده از خیانت زناشــویی 
همســر موثــر اســت کــه ایــن نتیجــه بــه دســت آمــده بــا نتایــج 
تحقیقــات قبلــی همســویی دارد )7، 20، 21(. در تبییــن اثربخشــی 
ــان  ــی در زن ــر کاهــش احســاس تنهای ــی ب ــه روای ــان مواجه درم
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ــه  ــت ک ــوان گف ــر می ت ــویی همس ــت زناش ــده از خیان ــیب دی آس
اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه اســتفاده از روایــت و بازگویــی حــوادث 
ــد  ــه ای می توان ــرد مقابل ــوان راهب ــه عن ــی ب ــیب زای زندگ آس
افــراد را در رؤیایــی بــا تجــارب منفــی زندگــی کارآمــد نمــوده و از 
پیامدهــای نامطلــوب جســمانی و روانــی ایــن تجــارب پیشــگیری 
نمایــد. درمــان مواجهــه روایــی بــر پایــه افشــای هیجــان و ارزیابی 
ــی  ــیب زای زندگ ــی و آس ــای منف ــه رویداده ــبت ب ــدد، نس مج
ــان خاطــرات در  ــی، بی ــه روای ــان مواجه ــن در درم اســت. همچنی
ــا رویــداد آســیب زا باعــث کــم شــدن نشــخوار فکــری  ارتبــاط ب
)rumination( در ارتبــاط بــا ایــن خاطــرات مــی شــود. چــرا کــه 
حــرف زدن دربــاره وقایــع و افــکار و تجربیــات مهــم زندگــی باعث 
ــد اســترس  ــن افــکار و احساســات شــده و فرآین آشــکار شــدن ای
ناشــی از بــازداری ایــن افــکار را کاهــش داده و باعــث بهتــر شــدن 
ســالمت جســم و روان )19( و متعاقــب آن کاهــش احســاس 
ــود.  ــویی می ش ــت زناش ــده از خیان ــیب دی ــرد آس ــی در ف تنهای
بنابرایــن منطقــی اســت گفتــه شــود کــه درمــان مواجهــه روایــی 
ــت  ــده از خیان ــان آســیب دی ــی در زن ــر کاهــش احســاس تنهای ب

زناشــویی همســر موثــر اســت. 
نتایــج نشــان داد کــه درمــان مواجهــه روایی بــر افزایــش صمیمیت 
زناشــویی در زنــان آســیب دیــده از خیانــت زناشــویی همســر موثــر 
اســت کــه ایــن نتیجــه بــه دســت آمــده بــا نتایــج تحقیقــات قبلــی 
همســویی دارد )7، 20 ، 21(. در تبییــن اثربخشــی درمــان مواجهــه 
روایــی بــر افزایــش صمیمیــت زناشــویی در زنــان آســیب دیــده از 
ــه  ــان مواجه ــه درم ــت ک ــوان گف ــت زناشــویی همســر می ت خیان
روایــی در افزایــش صمیمیــت زناشــویی، بــه صــورت موفــق عمــل 
مــی کنــد. تأییــد تأثیرگــذاری ایــن درمــان در جامعــه و فرهنــگ 
ــیوه  ــون ش ــوان آن را مره ــی ت ــت و م ــت اس ــز اهمی ــران حائ ای
روایتــی درمــان دانســت؛ چــرا که داســتان گویی و ســنت شــفاهی، 
مفاهیــم مشــترک بیــن نــوع بشــر هســتند و روایــت هــا بخــش 
یکپارچــه ســاز هــر فرهنگــی بــه حســاب می آینــد، بدیــن ســبب 
درمــان مواجهــه روایــی مــی توانــد مناســب هــر فرهنگــی باشــد 
ــوان بخشــی از منطــق  ــه عن ــری، ب ــر، خوگی ــوی دیگ )21(. از س
ــت  ــدن روای ــق خوان ــی، از طری ــه روای ــان مواجه ــی درم زیربنای
ــدی رخ                                                                                                 ــات بع ــور در جلس ــن ط ــه و همی ــر جلس ــای ه در انته
و کاهــش  و موجــب کاهــش فشــار هیجانــی  دهــد  مــی 
برانگیختگــی فیزیولوژیکــی در طــول زمــان مــی گــردد. مجمــوع 
ایــن فرآیندهــا بــه کاهــش اســترس در زن آســیب دیــده از خیانــت 
زناشــویی همســر مــی انجامــد و در نهایــت با شکســتن جســتجوی 
تحریــف شــده و حــذف پاســخ عادتــی و اجتنابــی از یــك ســو و 

ــاهد  ــوان ش ــی ت ــری، م ــرد و رخ دادن خوگی ــترس ف ــش اس کاه
ــود.  ــویی ب ــت زناش ــد صمیمی ــویی مانن ــای زناش ــود کارکرده بهب
بنابرایــن منطقــی اســت گفتــه شــود کــه درمــان مواجهــه روایــی 
بــر افزایــش صمیمیــت زناشــویی در زنــان آســیب دیــده از خیانــت 

زناشــویی همســر موثــر اســت.
ــش  ــر کاه ــدار ب ــان م ــی هیج ــه زوج درمان ــان داد ک ــج نش نتای
ــویی  ــت زناش ــده از خیان ــیب دی ــان آس ــی در زن ــاس تنهای احس
همســر موثــر اســت کــه ایــن نتیجــه بــه دســت آمــده بــا نتایــج 
تحقیقــات همســویی دارد )18(. در تبییــن اثربخشــی زوج درمانــی 
هیجــان مــدار بــر کاهــش احســاس تنهایــی در زنــان آســیب دیــده 
از خیانــت زناشــویی همســر می تــوان گفــت کــه زوج هــای دارای 
ــی ناشــی از  ــل احســاس ناایمن ــه دلی ــت زناشــویی، ب ســابقه خیان
ــا هــم  ــزی ب ــر ســر هــر چی ــزل پیکــره دلبســتگی معمــوال ب تزل
ــارض را شــعله ور مــی  ــن تع ــن رو آنچــه ای ــد. از ای ــارض دارن تع
ــارت  ــه عب ــت اســت. ب ــه امنی ــاز ب ــی و نی ــازد، احســاس ناایمن س
دیگــر اگــر فــردی معتقــد باشــد کــه رابطــه فعلــی او در گســترش 
قابلیــت هــا و توانایــی هایــش از قابلیــت اندکــی برخــوردار اســت، 
ــرار  ــدی برق ــط جدی ــر، رواب ــن ام ــران ای ــور جب ــه منظ ــاال ب احتم
خواهــد کــرد. بــر مبنــای نظریــه دلبســتگی کــه اســاس مــدل زوج 
ــا  ــرد ب ــی کــه ف ــدار محســوب می شــود، زمان ــی هیجــان م درمان
ــط زوج هــا، همســر پیکــره دلبســتگی  پیکــره دلبســتگی )در رواب
ــه دو شــکل  ــارض مــی شــود، ب ــار تع محســوب مــی شــود( دچ
ــا  ــزون کنشــی اســت ی ــا ف ــد، ی ــش نشــان مــی ده عمــده واکن
اجتنــاب و کــم کنشــی )18(. بنابرایــن بــا همبســتگی، دلبســتگی 
مجــدد شــکل مــی گیــرد و روابــط مــی توانــد بــه مرحلــه قبــل از 
خیانــت زناشــویی یعنــی عــدم احســاس تنهایــی برگــردد. بنابرایــن 
ــر  ــدار ب ــی هیجــان م ــه شــود کــه زوج درمان منطقــی اســت گفت
کاهــش احســاس تنهایــی در زنــان آســیب دیــده از خیانــت 

ــر اســت. زناشــویی همســر موث
ــش  ــر افزای ــدار ب ــان م ــی هیج ــه زوج درمان ــان داد ک ــج نش نتای
ــت زناشــویی  ــده از خیان ــان آســیب دی ــت زناشــویی در زن صمیمی
همســر موثــر اســت کــه ایــن نتیجــه بــه دســت آمــده بــا نتایــج 
ــی  ــن اثربخش ــویی دارد )18،24(. در تبیی ــی همس ــات قبل تحقیق
ــر افزایــش صمیمیــت زناشــویی در  ــی هیجــان مــدار ب زوج درمان
ــوان گفــت  ــت زناشــویی همســر می ت ــده از خیان ــان آســیب دی زن
ــه دارای مشــکالت زناشــویی و آشــفته هســتند در  ــی ک ــه زنان ک
ــا  ــان ه ــی هیج ــم ده ــردازش، و نظ ــازی، پ ــی، آشکارس بازشناس
ــی  ــای درون ــان ه ــز هیج ــوده و در تمای ــه ب ــکالتی مواج ــا مش ب
از احساســات بدنــی، دچــار مشــکل هســتند. نتیجــه اینکــه زنــان 
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آســیب دیــده از خیانــت همســر اغلــب در جریــان آشــفتگی هــای 
ــی از  ــطوح پایین ــوند و س ــی ش ــان م ــی وارد درم ــی خاص هیجان
ــه  ــبت ب ــودن نس ــی ب ــا منف ــه ب ــی درآمیخت ــت و احساس صمیمی
ــا  ــای آنه ــالش ه ــا ت ــد و باره ــزارش می کنن ــل را گ ــرف مقاب ط
در احیــای صمیمیــت بــا شکســت مواجــه شــده اســت و بــا شــیوه 
هــای محــدود شــده ای ماننــد اجتنــاب و کناره گیــری، ســرزنش و 
انتقــاد، دفاعــی بــودن و چرخــه هــای دفاعــی با هــم ارتبــاط برقرار 
مــی کننــد. بنابرایــن در فراینــد درمــان هیجــان مــدار، درمانگــر بــه 
از بیــن بــردن ایــن احســاس ناامنــی اقــدام مــی کنــد و در نتیجــه 
وقتــی درمانگــر چرخــه تعاملــی منفــی نمایانگــر دلبســتگی ناایمــن 
را شناســایی مــی کنــد، هیجــان هــای همــراه بــا ایــن چرخــه هــا 
نیــز توســط همســران شناســایی مــی شــوند. افــزون بــر ایــن در 
فراینــد درمــان هیجــان مــدار، همســران ایــن چرخــه هــا را مجددا 
ــراز نیازهــای نهفتــه دلبســتگی، تنظیــم می کننــد و  ــر اســاس اب ب
ــه  ــتفاده از چرخ ــا اس ــد ب ــی توانن ــان، همســران م ــه درم در چرخ
هــای جدیــد، نیازهــای خــود را بــه راحتــی ابــراز کننــد و نیازهــای 
ــث  ــوع باع ــن موض ــه ای ــد ک ــود را بپذیرن ــر خ ــتگی همس دلبس
ــود.  ــی ش ــران م ــویی همس ــی و زناش ــکالت هیجان ــش مش کاه
بنابرایــن هــدف از ایــن شــیوه درمانــی، کمــك بــه زنــان آســیب 
دیــده از خیانــت همســر بــرای دســتیابی بــه هیجانهــای نهفتــه و 
تســهیل تعامــالت مثبتــی اســت کــه در دســترس بــودن و اعتمــاد 
بیــن همســران را افزایــش مــی دهــد و همیــن باعــث مــی شــود 
کــه صمیمیــت بیشــتری را تجربــه کننــد. بنابرایــن منطقــی اســت 
گفتــه شــود کــه زوج درمانــی هیجــان مــدار بــر افزایــش صمیمیت 
زناشــویی در زنــان آســیب دیــده از خیانــت زناشــویی همســر موثــر 

اســت.
در نهایــت نتایــج نشــان داد کــه درمــان مواجهــه روایــی اثربخشــی 
بیشــتری نســبت زوج درمانــی هیجــان مــدار بــر کاهــش احســاس 
ــده از  ــیب دی ــان آس ــویی زن ــت زناش ــش صمیمی ــی و افزای تنهای
خیانــت زناشــویی همســر دارد کــه ایــن نتیجــه بــه دســت آمــده 
ــا نتایــج تحقیقــات قبلــی همســویی دارد )7، 20 ،21(.  ــد ب می توان
در تبییــن اثربخشــی بیشــتر درمــان مواجهــه روایی نســبت بــه زوج 
درمانــی هیجــان مــدار مــی تــوان گفــت کــه هیجــان در غالــب 
مــوارد بــه ســاده انــگاره ای بــه صــورت تجلــی ثانویــه دیــده مــی 
شــود کــه در خــالل رفتــار و شــناخت بــروز مــی یابــد و بــه عنــوان 
یــك عامــل نابســنده تغییــر در نظــر گرفتــه مــی شــود و از نظــر 
برخــی زوج درمانگــران روشــن بــوده کــه تغییــر در عواطــف یــك 
جــز اساســی از ترمیــم رابطــه محســوب مــی شــود، ولــی چنیــن 
فــرض شــده کــه ایــن قبیــل تغییــرات از طریــق ابزارهای شــناختی 

ــویی  ــت زناش ــن در  خیان ــود. بنابرای ــی ش ــق م ــاری محق و رفت
فرضیــه هــای فــرد آســیب دیــده دربــاره عملکــرد جهــان و افــراد 
ناقــص مــی شــود. درمــان مواجهــه روایــی بــا شناســایی و اصــالح 
ایــن فرضیــه هــای نادرســت بــه فــرد آســیب دیــده  کمــك مــی 
کنــد کــه معنایــی تــازه از هویــت ادراک شــده خــود پدیــدار شــود. 
هویتــی کــه بصیــرت هایــی در گذشــته حاصــل و در نتیجــه کــم 
کــم تلویحــات و آرزوهایــی بــرای آینــده ظاهــر مــی شــود. امــا در 
زوج درمانــی هیجــان مــدار در اولیــن مرحلــه بــه ارزیابــی ســبك 
ارتباطــی زوجیــن مــی پــردازد و پــس از اینکــه دفــاع هــا آشــکار 
شــدند، این ســبك بــرای زوحین آشــکار ســاخته و پیامدهــای آن را 
مشــخص می ســازد. بــه همیــن دلیــل، زوجیــن رفتــه رفتــه موفــق 
مــی شــوند هیجانــات ســرکوب شــده و ناآشــکاری کــه ایــن چرخه 
منفــی ارتباطــی را تــداوم مــی بخشــند، بشناســند و ایــن چرخــه را 
متوقــف ســازند و روابــط خــود را بهبــود بخشــند. امــا از آنجایــی 
کــه در جلســات هیجــان مــدار، همســر خیانتــکار حضــور نــدارد و 
در اصــالح روابــط زناشــویی خــود کمکــی نمــی کنــد، لــذا نمــی 
توانــد اثربخشــی بیشــتری نســبت بــه مواجهه روایی داشــته باشــد. 
ــه و  ــق مواجه ــی از طری ــه روای ــان مواجه ــه در طــی درم ــرا ک چ
روایــت، مســتقیماً خاطــرات آســیب زا ماننــد تجربــه آســیب دیدگی 
ناشــی از خیانــت همســر هــدف قــرار مــی گیرنــد. در ایــن درمــان 
بــا زنــده کــردن خاطــرات مربــوط بــه خیانــت همســر و برقــراری 
ــاری، خوگیــری رخ  ــان حافظــه داغ و حافظــه ســرد اخب ــد می پیون
مــی دهــد، نتیجــه ایــن اســت کــه افــکار ناخواســته و خاطــرات 
مربــوط بــه آســیب کاهــش مــی یابــد و در پیامــد آن برانگیختگــی، 
گــوش بــه زنگــی و خشــم نیــز فروکــش مــی کنــد. مجمــوع ایــن 
ــر آشــفته  ــرد در طــول روز کمت ــه ف عوامــل ســبب مــی شــود ک
شــود و خــواب شــبانه وی بهبــود یابــد؛ بدیــن ترتیــب بــه تدریــج 
ــانه  ــود و نش ــی ش ــته م ــانه ها شکس ــدید نش ــوب تش ــه معی چرخ
هــا یــا اختــالل در طــول زمــان و بــه صــورت تدریجــی کاهــش                                
ــد )7(. بنابرایــن منطقــی اســت گفتــه شــود کــه درمــان  مــی یاب
ــی  ــه زوج درمان ــبت ب ــتری نس ــی بیش ــی اثربخش ــه روای مواجه
هیجــان مــدار بــر کاهــش احســاس تنهایــی و افزایــش صمیمیــت 
زناشــویی زنــان آســیب دیــده از خیانــت زناشــویی همســر داشــته 

باشــد. 
از آنجایــی کــه ایــن پژوهــش تنهــا بــر روی زنــان آســیب دیــده 
از خیانــت زناشــویی شهرســتان شــهریار صــورت گرفتــه اســت، در 
ــت  ــده از خیان ــان آســیب دی ــه زن ــن پژوهــش ب ــج ای ــم نتای تعمی
زناشــویی در ســایر شــهرها بــه دلیــل احتمالــی تفاوتهــاي فرهنگي، 
قومــي و اجتماعــي اشــاره بایــد احتیاط الزم توســط پژوهشــگران و 
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اســتفاده کننــدگان از نتایــج ایــن پژوهــش صــورت گیــرد. همچنین 
ایــن پژوهــش ســابقه و تعــدد خیانت، ســطح خیانــت و ســن ازدواج 
را از متغیرهــای احتمالــی موثــر در درمــان مــی دانند و نویســندگان 
ــای  ــوارد را از محدودیته ــن م ــردن ای ــرل نک ــش کنت ــن پژوه ای
ــع آوری  ــزار جم ــودن اب ــدود ب ــد. مح ــر می دانن ــش حاض پژوه
داده بــه پرسشــنامه و عــدم اســتفاده از ســایر ابــزار انــدازه گیــری 
ــا و  ــر محدودیت ه ــه( از دیگ ــاختار یافت ــه س ــه نیم ــد مصاحب )مانن
ــال وجــود  ــن احتم ــه ای ــن پژوهــش اســت. چــرا ک مشــکالت ای
ــد  ــته باش ــود داش ــوگیری وج ــه س ــراد نمون ــخ اف ــه در پاس دارد ک
و بــه ســواالت پاســخ هــای جامعــه پســند داده باشــند. پیشــنهاد                                                                                                
مــی شــود پژوهــش هــای مشــابه در دیگــر شــهرها و فرهنگ های 
ــا هــم  ــج پژوهش هــای انجــام شــده ب ــا نتای دیگــر اجــرا شــود ت
قابــل مقایســه باشــد و بــه بتــوان رفــع محدودیــت ایــن پژوهــش 
ــی  ــا موضوعات ــردی ب ــه پژوهش هــای کارب ــدام ب کمــك کــرد. اق
مشــابه در زمینــه هــم ســنجی اثربخشــی درمــان مواجهــه روایــی 
و زوج درمانــی هیجــان مــدار بــر کاهــش دیگــر مشــکالت زنــان 
ــردگی،  ــراب، افس ــد اضط ــویی مانن ــت زناش ــده از خیان ــیب دی آس

امیــد بــه زندگــی و غیــره صــورت گیــرد.
همچنیــن مرحلــه پیگیــری در ایــن پژوهــش 2 ماهــه بــود، بــر این 
ــاظ  ــا لح ــد ب ــای بع ــش ه ــود در پژوه ــی ش ــنهاد م ــاس پیش اس
ــش  ــر )بی ــی ت ــر و طوالن ــد مــدت ت ــری بلن ــه پیگی ــردن مرحل ک
ــداوم و  ــی ت ــه بررس ــه ب ــال( ب ــك س ــی ی ــا حت ــاه ی ــش م از ش
ــدگاری درمــان مواجهــه روایــی و زوج درمانــی هیجــان مــدار  مان
بــر روی زنــان آســیب دیــده از خیانــت زناشــویی پرداختــه شــود. 
ــود  از آنجایــی کــه در ایــن پژوهــش تعــداد هــر گــروه 12 نفــر ب
ــت پژوهشــی پیشــنهاد می شــود،  ــن محدودی ــع ای در راســتای رف
ــری اســتفاده  ــة گســترده ت ــده از حجــم نمون پژوهشــگران در آین
کننــد. در ســطح نظــری نتایــج ایــن پژوهــش مــی توانــد نتایــج 
ــه  ــی، یافت ــد. در ســطح عمل ــد کن پژوهــش هــای پیشــین را تأیی
ــا و  ــه ه ــن برنام ــرای تدوی ــد ب ــی توان ــای پژوهــش حاضــر م ه
ــورد  ــی م ــواده درمان ــز مشــاوره و خان ــی در مراک مداخــالت درمان
ــرد. در ایــن راســتا پیشــنهاد مــی شــود کــه در  ــرار گی اســتفاده ق
مراکــز مشــاوره و خدمــات روانشــناختی بــا برگــزاری کارگاه هــای 
روانشــناختی ماننــد درمــان مواجهــه روایــی و زوج درمانــی هیجــان 
مــدار بــه حــل مشــکالت زنــان آســیب دیــده از خیانــت زناشــویی 

کمــك شــود. 

نتیجه گیری
هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی هــم ســنجی اثربخشــی درمــان 
مواجهــه روایــی و زوج درمانــی هیجــان مــدار بــر کاهش احســاس 
ــده  ــیب دی ــان آس ــویی در زن ــت زناش ــش صمیم ــی و افزای تنهای
ــور  ــای مذک ــان ه ــان داد درم ــج نش ــود. نتای ــر ب ــت همس ازخیان
ــرل  ــروه کنت ــه گ ــبت ب ــری نس ــون و پیگی ــس آزم ــه پ در مرحل
ــت  ــش صمیمی ــی و افزای ــر کاهــش تنهای ــاداری ب اثربخشــی معن
داشــته اســت. افــزون بــر ایــن نتایــج نشــان دهنــده آن بــود کــه 
ــدار  ــان م ــی هیج ــر از زوج درمان ــی مؤثرت ــه روای ــان مواجه درم
بــر کاهــش تنهایــی و افزایــش صمیمیــت بــود. بــر اســاس نتایــج 
پژوهــش حاضــر، مــی تــوان گفــت کــه درمــان مواجهــه روایــی و 
ــیوه های  ــوان ش ــه عن ــد ب ــی توانن ــدار م ــان م ــی هیج زوج درمان
ــت  ــش صمیمی ــی و افزای ــش تنهای ــرای کاه ــب ب ــی مناس درمان
زنــان آســیب دیــده از خیانــت زناشــویی همســر در مراکــز مشــاوره 

ــرده شــود. ــه کار ب ب
ــت  ــه رضای در پژوهــش حاضــر اصــول اخالقــی پژوهــش از جمل
محرمانــه  رازداری،  پژوهــش،  در  شــرکت  بــرای  آگاهانــه 
مانــدن و حریــم خصوصــی افــراد رعایــت شــد و شــرکت 
کننــدگان  شــرکت  بــرای  آســیب  هیچگونــه  پژوهــش  در 
نداشــته اســت. همچنیــن کســب کــد اخــالق بــه شــماره                                                                                                      
اســالمی  آزاد  دانشــگاه  از   IR.IAU.SRB.REC.1400.211

واحــد علــوم و تحقیقــات از اصــول اخالقــی رعایــت شــده در ایــن 
ــود ــش ب پژوه

سپاسگزاری
ــت همســری کــه در اجــرای  ــده از خیان ــان آســیب دی از همــه زن
پژوهــش حاضــر مشــارکت داشــتند، تشــکر و قدردانــی مــی شــود.

تعارض منافع
بدین وســیله نویســندگان تصریــح می نماینــد کــه هیچ گونــه 
ــود  ــر وج ــش حاض ــوص پژوه ــی در خص ــارض منافع ــاد و تع تض
نــدارد. تمامــی نویســندگان در آماده ســازی ایــن مقالــه مشــارکت 
داشــته انــد و تمامــی نویســندگان معیارهــای اســتاندارد نویســندگی 
ــالت  ــران مج ــی ناش ــه بین الملل ــنهادهای کمیت ــاس پیش ــر اس ب
ــع  ــا اســتفاده مناب ــن پژوهــش ب پزشــکی )ICMJE( را داشــتند ای
مالــی شــخصی پژوهشــگر اجــرا شــده اســت. ایــن پژوهــش بــدون 

ــه اســت. ــی صــورت گرفت ــت مال ــه حمای هیچ گون
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