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رقیه موسوی ،1فرنوش بدیهی زراعتی

*2

 .7استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 .2دانشجوی دکترری روانشناسری عورو ی دانشرگاه زااد اسری ی واحرد بجنرورد ،بجنرورد ،ایرران( .نویسرنده
سئول)

چکیده
مقدمه :این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی اوجدر انی هیجان دار بر بهبود سبك دلبستگی اوجین انجام شد.
روش :این طالعه اا نوع نیوه زا ایشی بر اساس طرح پیشزا ون  -پسزا ون با گروه کنترل یباشد .نوونه ز اری
شا ل  05نفر ( 20اوج) بود که اا طریق نوونهگیری در دسترس انتخاب شدند و به روش تصادفی ساده در گروههای
زا ایشی ( 72اوج) و کنترل ( 71اوج) جایگزین شدند .ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنا ههای سبكهای
دلبستگی کولینز و رید و سی ت عوو ی یباشند .گروه زا ایشی  9جلسه اوجدر انی هیجان دار دریافت نوودند.
در پایان دادههای جوعزوری شده با استفاده اا روش تحلیل کوواریانس چند تغیری تجزیهوتحلیل گردید.
نتایج :نتایج حاصل اا قایسه پسزا ون با کنترل اثر پیشزا ون نشاندهنده افزایش عنیدار در نورات
سبك دلبستگی ایون و کاهش عنیدار در سبكهای دلبستگی ناایون – دوسوگرا و اجتنابی در گروه
زا ایشی بود.
بحث و نتیجهگیری :یافتههای حاصل اا این پژوهش بیانگر سود ندی دوره اوجدر انی هیجان دار در بهبود
سبك دلبستگی اوجین یباشد.
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بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین
شدند .در این پژوهش بر ای جمعآوری دادهها در دو مرحله
پیشآزمون و پسآزمون ،از پرسشنامههای عملکرد استفاده
شد .نتایج آزمون آماری یومن ویتنی 1و تعارضات زناشویی2
ازدواج مورد مقیاسها با توزیع غیر نرمال) حاکی از تفاوت
معنادار دو گروه کنترل و آزمایش در متغیرهای عملکرد
ازدواج و تعارضات زناشویی بود .مقایسه میانگینها نشان داد
که آموزش زوجدرمانی رفتاری بهطور معناداری بر بهبود
عملکرد ازدواج و کاهش تعارضات زناشویی را در عملکرد
ازدواج مؤثر بوده و زوج ین در گروه آزمایش افزایش
معناداری در تعارضات زناشویی نشان دادند.
البته رضایتمندی همسران از ازدواج یا به عبارتی روابط
جنسی ،عشق و شور و شوق زندگی به این بستگی دارد که
چقدر نسبت به هم صمیمی و دوستان خوبی باشند [ ]8این
صمیمت و یا دلبستگی یکی از موارد تأثیرگذار در پیوندهای
انسانی نظیر زندگی زناشویی محسوب میگردد و از مفاهیم
اساسی در نظریه بالبی 3میباشد .وی معتقد است که
دلبستگی نیازی نخستین محسوب گردیده و از هیچ نیاز
دیگری مشتق نشده است [ .]9بهطورکلی رفتار دلبستگی به
تقرب و نزدیک شدن به نگاره دلبستگی اطالق میشود و
پیوند دلبستگی به جنبه عاطفی این رابطه اشاره دارد .نیازی
که در طول زمان دارای ثبات است و روابط بعدی فرد را
برای همساالن و دوستان پیشبینی میکند و اهمیت
اساسی در سالمت روانی افراد دارد [ ]11با ابداع آزمایش
موقعیت ناآشنا و بر پایه مشاهدات رابطه والد-کودک سه
الگوی دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا را توصیف کرد.
در نظریه دلبستگی عملکرد سالم ،ناسالم و رشدی برای
پاسخگویی به دالیل ناسازگاری زوجها ارائه میگردد [.]11
پژوهشها پیرامون دلبستگی در بزرگساالن مشخص
کرده است که فرد دارای روابط ایمن ،سطوح باالتری از
اعتماد ،صمیمیت ،خشنودی و شیوههای ارتباطی بهتر را
نشان میدهد [ ]11این سبک با احساس رضایت در روابط
بین فردی رابطهای تنگاتنگ دارد [ ،]12همچنین دلبستگی
ایمن با ارتباطات اجتماعی بهتر ،مهارتهای حل مسئله []5
و فرایندهای حمایت اجتماعی سازگارانه تر [ ]13و تعهد و
سرمایه گزاری عظیمتر در روابط بین فردی ،مرتبط است .از
سوی دیگر سبک دلبستگی ناایمن با از هم پاشیدن روابط
عاشقانه و ازدواج رابطه دارد [ ]14افراد گروه سوم که
بارثلومیو [ ]15آنها را بیمناک نامگذاری کرد ،در هر دو

مقدمه
خانواده قدیمیترین و کهنترین نهاد اجتماعی از بدو
پیدایش بشر و بهعنوان کوچکترین واحد اجتماعی ،اساس
تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی است [ ]1که در آن
افراد بهوسیله عالیق و دلبستگیهای عاطفی نیرومند ،دیرپا
و متقابل به یکدیگر متصل میباشند [ ]2و ورود به آن صرفاً
از طریق تولد ،فرزندخواندگی ،یا ازدواج یکی از قدیمیترین
پیوندهای انسانی ارضاء کننده و رشد دهنده شخصیت آدمی
صورت میپذیرد [ .]3ازدواج موجب آرامش و آسایش،
پیشرفت فردی و اجتماعی ،تأمین نیازهای جنسی ،بقای
نسل و تأمین نیازهای روانی میگردد که پیامد آن سالمت
فردی و اجتماعی است و تا پایان عمر بر جریان حیات و
سعادت فرد اثر میگذارد ،وجود تعارض در روابط انسانها و
بهویژه در روابط زوجین امری شایع است .تقریباً نیمی از
زوجین ازدواج خود را ناموفق ارزیابی میکنند و احتماالً
نتیجه تعارض زناشویی میدانند [ .]4این تعارضات موجب
سستی روابط صمیمانه میان زن و مرد شده و کانون خانواده
را دستخوش فرایندهای ناخوشایندی میسازد [ .]5پژوهش
در زمینه بهبود رضایتمندی و کاهش تعارضات و تقویت
هویت موفق انجام شده است که در زیر به نمونهای از این
پژوهشها اشاره میشود پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی
زوجدرمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی ،سبکهای
هویتی و حل مسئله خانواده انجام شد .روش پژوهش نیمه
آزمایشی با پیشآزمون -پسآزمون و گروه کنترل تعداد 11
زوج مراجعهکننده به روانپزشکان ،متخصصان مغز و اعصاب
و مراکز مشاوره شهر کاشمر به روش نمونهگیری در
دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و
کنترل قرار گرفتند .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که
زوجدرمانی خودتنظیمی باعث افزایش میزان رضایت
زناشویی و مهارتهای حل مسئله زوجهای گروه آزمایش
نسبت به گروه کنترل شد .بعالوه ،زوجدرمانی خودتنظیمی
باعث کاهش میانگین نمره زوجها در سبکهای هویت
سردرگم ،پیش رس و دیررس و در مقابل افزایش میانگین
نمره هویت موفق زوجها شد .درمجموع ،نتایج پژوهش
زوجدرمانی خودتنظیمی تأثیر بسزایی در افزایش میزان
رضایت زناشویی ،تعدیل سبکهای هویت و افزایش مهارت
حل مسئله زوجها داشت [ .]6در پژوهشی [ ]7با هدف
تعیین تفاوتهای مربوط به عملکرد ازدواج و تعارض
زناشویی در بین زوجین دارای عضو معتاد بوده است که به
دنبال زوجدرمانی رفتاری ایجاد شدهاند .در بین زوجین شهر
مشهد  31زوج ( 61نفر) از بین مراجعهکنندگان مرکز
اجتماع درمانمدار به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب و
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رقیه وسوی و فرنوش بدیهی

اراعتی بدیهی هوکاران

حیطه اضطراب و اجتناب سطح باالیی را نشان میدهند،
بدین شکل که با نشان دادن برخی آسیبدیدگیهای
هیجانی و عاطفی در مقابل شریک خود تمایل به نزدیکی و
صمیمیت را نشان میدهند ولی در عمل و رفتار از نزدیک
شدن و صمیمیت فاصله گرفته و خود را از دیگری دور
میکنند [ .]16نظریه دلبستگی تئوری نیاز در مورد روابط
عاشقانه در دوران بزرگسالی را ارائه میکند .این نظریه
سیستمی پیش رفته است که بهطور وسیع در زمینه
بسیاری از آسیبهای روانی و رویکردهای رواندرمانی
خانوادهها و زوجها ،مورد مطالعه واقع شده است [ .]11در
این رویکرد رفتارهای آرامشبخش ،پایه و اساس دوستی،
عالقه و داشتن رابطه جنسی میباشند [ .]17ارائهدهندگان
نظریه دلبستگی معتقدند که رفتارها و روابط جنسی،
زوجین بزرگسال را به هم مرتبط میکنند و این ارتباط
مانند ارتباط نگهدارنده کودک-والد است [ .]18سؤال
اساسی در این حیطه آن است که آیا حقیقتاً تغییر الگوهای
دلبستگی میتواند به تحول در روابط با پیامدهای
طوالنیمدت منجر گردد .پاسخ از دید متخصصان روش
درمانی هیجان محور آن است که اگر درمانگر بتواند در
روابط عاطفی فعلی میان زوجها ،تجارب هیجانی جدید و
مؤثرتری را جاری نماید که بهنوعی نقضکننده مدلهای
ذهنی منفی گذشته باشد میتوان به بهبود پاسخهای
دلبسته محور طرفین امید بست [ .]16درمانگران در روش
درمانی هیجانمحور 1نشانههای آشفته از قبیل ابراز نادرست
احساسات دلبستگی در رابطه را شناسایی میکنند.
پژوهشهای متعددی در زمینه فرایند این تغییر از طریق
روش درمانی هیجانمحور صورت پذیرفته است .پاسخ به
این پرسش که تغییر دقیقاً چگونه صورت میگیرد همواره
مورد توجه درمانگران بوده است .بهطور کلی در یک نظام
آشفته ،زوجین در یک سری الگوهای خشک و چرخههای
تعاملی که توسط خود آنها تقویت میگردد و بارها و بارها
تکرار میشود ،گیر میافتند و عدم توانایی آنها برای تحمل
هیجاناتی که در آن گیر افتادهاند منجر به باقی ماندن آنها
در آشفتگی و ناسازگاری بیشتر مسائل غیر قابل حل
میشود .در روند درمانی هیجانمحور ،درمانگر میتواند
مشکالت را دوباره قاب گیری کرده ،از هر دو زوج بخواهد تا
مشارکت فعال در درمان داشته و اشکال جدیدی از
محاورههای ارتباطی را بهمنظور پرورش دلبستگی ایمن
خلق نمایند]19[ .
در سلسله پژوهشهایی که جهت حل آسیبهای
دلبستگی زوجین با استفاده از رویکرد هیجانمحور انجام
EFT

شده است ،نتایج نشاندهنده بهبود رضایت زناشویی و
همچنین بخشش زوجین نسبت به یکدیگر و بهطور کلی
اثربخشی و سودمندی این روش درمانی بر روی زوجین بوده
است [ ]21 ،21 ،16 ،12در پژوهش دیگر پیرامون اثربخشی
روش درمان متمرکز بر هیجان در تغییر سبک دلبستگی
زوجها ،یافتهها حاکی از مؤثر بودن روش درمان متمرکز بر
هیجان بر تغییر سبک دلبستگی بود]22[ .
محققین [ ]23در پژوهشی نشان دادند که اغلب
زوجهایی که به دنبال درمان پریشانیهای زناشویی هستند
دچار آسیب دلبستگی بوده و با استفاده از زوجدرمانی
هیجان محور بهبود قابل توجهی در رابطه بعد از درمان
نشان دادند و همچنین نتایج در طول سه سال پیگیری
نشاندهنده بهبود در تنظیم رابطه متقابل اعتماد و بخشش
و همچنین کاهش شدت آسیب دلبستگی بودند .با توجه به
موارد فوقالذکر و در راستای دستیابی به روشهای درمانی
مؤثر جهت درمان زوجین پژوهش حاضر بهطور خاص
درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا تغییر سبک
دلبستگی با استفاده از رویکرد زوجدرمانی هیجان محور
میتواند در بهبود روابط زوجین و کاهش تعارضات مؤثر
واقع گردد؟
روش
نوع پژوهش
این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بر اساس طرح
پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل میباشد .برنامه
مداخله ای از پیش طراحی شده به گروه آزمایش ارائه و
نتایج اثرات مداخله با گروه کنترل مقایسه شد.
آزمودنی
الف) جامعه آماری :جامعه آماری پژوهش شامل کلیه
زوجینی بود که جهت حل تعارضات زناشویی به
کلینیکهای رواندرمانی خصوصی شهر مشهد در سال
 1391مراجعه نموده بودند.
ب) نمونه پژوهش :مالکهای ورود در پژوهش شامل
بازه سنی  25-35سال ،زندگی مشترک  3تا  7سال
زوجین ،حداقل تحصیالت دیپلم ،مشارکت هر دو زوج در
جلسات درمانی ،عدم اعتیاد زوجین و برخورداری از سالمت
روان بود .از میان جامعه آماری مورد نظر  34زوج به شیوه
نمونهگیری در دسترس و داوطلبانه (زوجینی که تمایل خود
را جهت شرکت در این طرح پژوهشی اعالم کرده بودند) با
احتساب ریزش احتمالی در طی پروژه انتخاب و به شکل
تصادفی ساده تعداد  16زوج ( 32نفر) در گروه آزمایش و
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رفتار قابل مشاهده است که بر موقعیت اینجا و اکنون تأکید
دارد .این پرسشنامه از چهار خرده آزمون تشکیل شده است
که هر کدام از آنها دارای  7سؤال میباشد .ضریب اعتبار
برای کل پرسشنامه  1/91و برای خرده آزمونهای عالئم
جسمانی ،اضطراب و بیخوابی ،اختالل در کارکرد اجتماعی
و افسردگی به ترتیب  1/88 ،1/61 ،1/84 ،1/76بود که در
سطح  p< 1/11معنیدار ارزیابی گردید [ ]21و [.]26

 18زوج ( 36نفر) با شرایط یکسان در گروه کنترل ،قرار
گرفتند .محتوای برنامه بر اساس رویکرد زوجدرمانی هیجان
محور تدوین و در طی  9جلسه ( 1جلسه مقدماتی برای
زوجین و  8جلسه گروهی) یک ساعت و نیمه (هر هفته
حداقل  1و حداکثر  2جلسه) بر روی گروه آزمایشی اجرا
گردید .در پایان جلسات به علت انصراف تعدادی از
شرکتکنندگان در طی جلسات 3،6و 7تعداد افراد به 12
زوج ( 24نفر) در گروه آزمایش و  13زوج ( 26نفر) در گروه
کنترل رسید.

 )3خالصه جلسات درمان بر اساس رویکرد
زوجدرمانی هیجانمدار (:)EFT
جلسه اول :آشنایی و برقراری رابطهی درمانی ،آشنایی با
قوانین کلی درمان ،ارزیابی ماهیت مشکل و رابطه ،ارزیابی
اهداف و انتظارات همسران از درمان و اجرای پیشآزمون.
جلسه دوم :تشخیص چرخهی تعاملی منفی و ایجاد
شرایطی که همسران ،چرخهی تعاملی منفی خود را آشکار
کنند ،ارزیابی رابطه و پیوند دلبستگی بین زوجین ،آشنایی
زوجین با اصول درمان هیجانمدار و نقش هیجانات در
تعامالت بین فردی ،بازسازی تعامالت و افزایش
انعطافپذیری همسران.
جلسه سوم :دستیابی به احساسات شناسایی نشده که
زیربنای موقعیتهای تعاملی هستند ،تمرکز بیشتر بر
هیجانات ،نیازها و ترسهای دلبستگی ،تسهیل تعامل
همسران با یکدیگر و اعتباربخشی به تجارب و نیازها و
تمایالت دلبستگی آنها تمرکز بر هیجانات ثانوی که در
چرخهی تعاملی آشکار میشوند و کاوشگری در آنها برای
دستیابی به هیجانات زیربنایی و ناشناخته ،بحث در مورد
هیجانات اولیه ،پردازش آنها و باال بردن آگاهی زوجها از
هیجانات اولیه و شناختهای داغ.
جلسه چهارم :از نو قاب گیری مشکل برحسب احساسات
زیربنایی و نیازهای دلبستگی ،تأکید بر توانایی مراجع در
بیان هیجانات و نشان دادن رفتارهای دلبستگی به همسر،
آگاهی دادن به زوجها در مورد تأثیر ترس و مکانیزمهای
دفاعی خود بر فرایندهای شناختی و هیجانی ،توصیف چرخه
در بافت و زمینهی دلبستگی.
جلسه پنجم :ترغیب به شناسایی نیازهای طرد شده و
جنبههایی از خود که انکار شدهاند ،جلب توجه زوجین به
شیوهی تعامل با یکدیگر و انعکاس الگوهای تعاملی آنها با
احترام و همدلی ،بیان نیازهای دلبستگی و شناسایی
نیازهای انکار شده و افزایش پذیرش تجربهی تصحیحی.
جلسه ششم :آگاه کردن افراد از هیجانات زیربنایی و
آشکارسازی جایگاه هر همسر در رابطه ،تأکید بر پذیرش
تجربیات همسر و راههای جدید تعامل ،ردگیری هیجانات

ابزارهای پژوهش
در این پژوهش از پرسشنامههای ذیل استفاده گردید:
 )1پرسشنامه سبکهای دلبستگی کولینز و رید
( :)1991این مقیاس شامل خود ارزیابی ایجاد روابط و خود
وصفی شیوه شکلدهی روابط دلبستگی ،نسبت به نمادهای
دلبستگی نزدیک ،همچون همسر است و  18ماده دارد که از
طریق عالمتگذاری روی یک مقیاس  5درجهای از نوع
لیکرت (از بههیچوجه با خصوصیات من مطابقت ندارد نمره
 1تا با خصوصیات من کامالً مطابقت دارد نمره  ،5تشکیل
شده است) سنجیده میشود .هر خرده مقیاس متشکل از 6
ماده و عبارت از دلبستگی ایمن ،دلبستگی اجتنابی و
دلبستگی دوسوگرا میباشد (به نقل از مزرعه شاهی)1384 ،
[ .]24پژوهشهای متعدد پایایی قابل قبولی را برای این
مقیاس با استفاده از شیوه آزمون مجدد به دست دادهاند،
بهطور مثال ،ثبات آزمون مجدد  1/7برآورد شده است .در
پژوهش دیگری بهمنظور محاسبه اعتبار آزمون سبکهای
دلبستگی ،ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از سبکهای
دلبستگی محاسبه شد و نتایج برای سبک ایمن (،)1/629
برای سبک اجتنابی ( )1/542و برای سبک دوسوگرا 1/824
به دست آمد [ .]25این پرسشنامه در پژوهش حاضر برای
سنجش سبک دلبستگی شرکتکنندگان استفاده گردید.
 )2پرسشنامه سالمت عمومی ( :)G.H.Qپرسشنامه
سالمت عمومی ( )G.H.Qآزمونی  61سؤالی است با ماهیت
چندگانه و خود گزارشی که بهمنظور بررسی اختالالت غیر
روان گسسته ،طراحی شده است .در تحقیق حاضر از فرم
 28سؤالی پرسشنامه سالمت عمومی استفاده شده است.
این فرم توسط گلدبرگ و هیلر ( ،)1979از طریق اجرای
روش تحلیل عاملی بروی فرم بلند آن طراحی شده است.
سؤالهای این پرسشنامه به بررسی وضعیت روانی فرد
(عالئم جسمانی ،اضطراب و بیخوابی ،اختالل در کارکرد
اجتماعی و افسردگی) در یک ماهه اخیر میپردازد و شامل
نشانههایی مانند افکار و احساسات نابهنجار و جنبههایی از
11

بررسی اثربخشی اوجدر انی هیجان دار ( )EFTبر تغیییر سبك دلبستگی اوجین

رقیه وسوی و فرنوش بدیهی

اراعتی بدیهی هوکاران

یافتههای توصیفی پرسشنامه سبک دلبستگی نشان داد
که میانگین و انحراف معیار نمرات مرحله پیشآزمون و
پسآزمون دلبستگی ایمن گروه آزمایش به ترتیب  21/5و
 24/16 ،3/5و  3و گروه کنترل به ترتیب  21/96و ،4/3
 22/11و  4/51بود .همچنین میانگین و انحراف معیار
نمرات مرحله پیشآزمون و پسآزمون دلبستگی ناایمن
گروه آزمایش به ترتیب  13/14و 8/37 ،1/38و 2/16و گروه
کنترل به ترتیب 11/11و  11/45 ،2/45و 3/47بود .نمرات
میانگین و انحراف معیار شاخص دلبستگی اجتنابی
پیشآزمون و پسآزمون در گروه آزمایشی به ترتیب 11/21
و  7/75 ،2/94و  1/96و در گروه کنترل به ترتیب  9/13و
 8/92 ،3/87و 2/4بود .این نتایج نشاندهنده افزایش
میانگین نمرهها در سبک دلبستگی ایمن و کاهش در
سبکهای ناایمن  -دوسوگرا و اجتنابی در گروه آزمایش و
عدم تغییر محسوس در گروه گواه میباشد.
در بررسی معنیداری تفاوت گروهها (آزمایش ،گواه) در
پسآزمون نمرات سبکهای دلبستگی ،بهمنظور کنترل اثر
پیشآزمون از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد.
پیش از آن مفروضه همگنی واریانس متغیرها با استفاده از
آزمون لوین مورد بررسی قرار گرفت که در هیچیک از خرده
مقیاسها معنیدار نمیباشد و نشاندهنده همگنی
واریانسها و تائید فرض میباشد (جدول .)3

شناخته شده ،برجستهسازی و شرح مجدد نیازهای
دلبستگی و اشاره به سالم و طبیعی بودن آنها.
جلسه هفتم :تسهیل بیان نیازها و خواستهها و ایجاد
درگیری هیجانی ،توسعه تجارب هیجانی اولیه در زمینهی
دلبستگی و شناخت نیازها و تعلقات درونی ،ایجاد
دلبستگیهای جدید با پیوندی ایمن بین همسران.
جلسه هشتم :ایجاد موقعیتهای تعاملی جدید بین
زوجین و پایان دادن به الگوهای تعاملی کهنه ،شفافسازی
الگوهای تعاملی ،یادآوری نیازهای دلبستگی.
جلسه نهم :تقویت تغییراتی که طی درمان صورت گرفته
است ،برجسته کردن تفاوتهایی که بین تعامالت فعلی و
تعامالت قدیمی ایجاد شده است ،شکلگیری رابطه بر اساس
یک پیوند ایمن بهگونهای که بحث درباره مشکالت و
جستجوی راهحلها آسیبی به آنها وارد نسازد ،ارزیابی
تغییرات و اجرای پسآزمون [.]27
نتایج
همانطوری که در جدول  1مشخص است ،میانگین و
انحراف معیار شاخص سالمت روان در دو گروه آزمایشی و
کنترل به ترتیب  29/33و  28/15 ،6/73و  6/25میباشد
که مطابق نرم آزمون " GHQدر این آزمون نمره کل یک
فرد از  1تا  84متغیر میباشد و نمره کمتر بیانگر بهداشت
روانی بیشتر میباشد [ ،"]21خط برش این آزمون  28بوده
و اولین پیششرط ورود برای شرکت در تحقیق
برخورداربودن آزمودنیها از سالمت روان بوده و دومین
شرط ورود سن شرکتکنندگان بود که در دامنه سنی 25تا
 35سال قرار داشتند.

جدول  .3فراوانی و درصد میزان تحصیالت و طول دوره ازدواج
شرکتکنندگان
متغیر
دیپلم

جدول  .1میانگین و انحراف معیار وضعیت سالمت روان
شرکتکنندگان برحسب گروه
متغیر
سالمت
روان

گروه

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

حداقل

حداکثر

آزمایش

24

29/33

6/73

8

37

کنترل

26

28/15

6/25

11

38

تحصیالت

کارشناسی
 3و 4سال
طول
ازدواج

جدول  .2میانگین و انحراف معیار سن شرکتکنندگان برحسب
گروه
متغیر

گروه

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

حداقل

حداکثر

آزمایش

24

31/25

3/19316

25

35

کنترل

26

29/76

3/17646

25

35

فوقدیپلم

دوره

 5سال
 6و 7سال

سن

10

گروه

فراوانی

درصد

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

7
6
7
9
11
11

29/2
23/1
29/2
34/6
41/7
42/3

آزمایش

8

33/3

کنترل

11

38/5

آزمایش

6

25

کنترل

6

23/1

آزمایش

11

41/7

کنترل

11

15/4

کل
26/15
31/9
42
35/9
24.15
28.55
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جدول  .4مقایسه سبکهای دلبستگی در دو گروه در مرحله
پسآزمون با کنترل اثر پیشآزمون
منابع
تغییرات

متغیرها

df

F

Pvalue

ضریب
اثر

پیشآزمون

ناایمن/دوسوگرا

1

24/181

1/111

./657

پیشآزمون

اجتنابی

1

17/156

1/111

1/653

پیشآزمون

ایمن

1

169/928

1/111

1/791

گروه

ناایمن/دوسوگرا

1

18/658

1/111

1/154

گروه

اجتنابی

1

16/391

1/111

1/127

گروه

ایمن

1

41/988

1/111

1/483

خطا
کل

ایمنی ،اعتماد و تماس و البته عوامل بلوکه کننده آن خواهد
بود .در این راستا خلق تجربیات جدید در روابط عاطفی و
نزدیک فرد که با مدل ناایمن دلبستگیاش متناقض
میباشند ،میتواند منجر به ایجاد تغییر در پاسخها و
مدلهای دلبستگی وی شود .سپس این تجربیات عاطفی
جدید میتوانند ترسهای دلبستگی پیشین را زیر سؤال
برده [ ]12و به مدلهای جدید و ایمن دلبستگی اجازه
دهند تا گسترش یابد و درنهایت توانایی شکلگیری و
ترکیب رفتارهای مطلوب را در اختیار فرد قرار دهند]16[ .
به نظر میرسد که زوجدرمانی هیجان محور به زوجین
میآموزد که از طریق شناسایی هیجانات خود و همسر و
کسب آگاهی هیجانی به تقویت احساس امنیت و حمایت،
در دسترس بودن و پاسخدهی بهموقع به نیازهای عاطفی
همسر و ایجاد رفتارهای امن ،روشهای افزایش صمیمیت و
ارتباط ،آموزش مهارتهای ارتباط صحیح رفتارهای خود را
تصحیح نمایند.
همچنین این رویکرد سعی دارد از طریق بازسازی
احساسات زوجین امنیت و رفتارهای امن را در زندگی آنها
افزایش داده و تعارضات زناشویی را کاهش دهد بهزیستی
افراد را باال برده و سبب ارتقای سالمت جسمانی و
روانشناختی آنها گردد.
تجربیات عاطفی جدید میتوانند عامل پیوندهای عاطفی
جدید و همچنین اصالح شیوه نگرش عاطفی زوجین به
یکدیگر باشد ،ایجاد روابط رضایتبخش و دلخواه عاملی
مؤثر جهت بهبود سبک دلبستگی افراد بوده و همچنین
شرکت افراد در جلسات درمان بهصورت زوجی به بیان
آزمودنیها ،خود فعالیتی آگاهیدهنده و لذتبخش زوجی
محسوب میشود و چه بسا که در زمره عوامل اثربخش در
مداخله در جهت بهبود سبک دلبستگی باشد.
یافتههای فراتحلیل پژوهشهای پیشین نشان دادهاند
که درمان هیجانمدار ،اندازه اثری نویدبخش و قانعکننده را
در پی دارد [ ،]23 ،1در تحقیقات خود نشان دادند که
اصالح سبکهای دلبستگی و روشهای دلبستگی درمانی در
کاهش سبک ناایمن و افزایش سبک ایمن ،روشی اثربخشی
و سودمندی جهت کمک به زوجین متعارض است .نتایج
تحقیقات [ ]23نیز نشان داد که اغلب زوجهایی که به دنبال
درمان پریشانیهای زناشویی هستند دچار آسیب دلبستگی
بوده و با استفاده از زوجدرمانی هیجان محور بهبود قابل
توجهی در رابطه بعد از درمان نشان دادند و همچنین نتایج
در طول سه سال پیگیری نشاندهنده بهبود در تنظیم
رابطه متقابل ،اعتماد و بخشش و همچنین کاهش شدت
آسیب دلبستگی بودند.

45
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همانطور که در نتایج حاصل از کوواریانس (جدول )4
مشاهده میشود نمره سبک دلبستگی ایمن افراد گروه
آزمایش ( )F)1.45(= 41/988 ،P= 1/111افزایش معنادار
 48درصدی نسبت به گروه گواه داشته است و در سبکهای
ناایمن-دوسوگرا و اجتنابی کاهش معناداری یافته است که
به ترتیب ( P= 1/111و  )F)1.45(= 18/658با تأثیر15
درصد و ( P= 1/111و  )F)1.45(= 16.391با تأثیر 12
درصد میباشد.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی زوجدرمانی
هیجانمدار بر بهبود سبک دلبستگی زوجین بود .نتایج
پژوهش نشان میدهند که زوجدرمانی هیجانمدار به بهبود
سبک دلبستگی (ایمن ،ناایمن-دوسوگرا و اجتنابی) زوجین
در گروه آزمایش منجر گردیده است .تحلیل کوواریانس چند
متغیری (جدول )4مؤید آن است که این طرح درمانی
توانسته است سبک دلبستگی در زوجین را تحت تأثیر قرار
دهد؛ بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر اثربخشی رویکرد
زوجدرمانی هیجانمدار بر افزایش سبک دلبستگی ایمن و
کاهش سبکهای دلبستگی ناایمن و اجتنابی زوجین مورد
تائید قرار گرفت .این یافتهها بهطور مستقیم با گزارش
[]21؛ و بهصورت غیر مستقیم با یافتههای [،25 ،21 ،16
 ]28مبنی بر اثربخشی این روش درمانی بر تغییر سبک
دلبستگی زوجین و بهبود رابطه زوجی همسویی دارد.
در تبیین نتایج این پژوهش میتوان به نحوه اثربخشی
درمان هیجانمدار اشاره نمود ،روش درمانی هیجانمحور با
پردازش مجدد تجارب ارتباطی و باز سازماندهی تعامالت
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