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 درمانی بر همدلی عاطفی زوجین خیانت دیده واره طرحاثربخشی 
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 چکیده

زوجین خیانت دیده بوده است. روش پژوهش همدلی عاطفی درمانی بر  واره طرحهدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی 

آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری از میـان زوجین  آزمون و پس آزمایشی و طرح مورد استفاده از نوع پیشوع نیمهاز ن

به مراکز مشاوره شهر اهواز مراجعه نمودند. روش پژوهش به طور دسترس انتخاب شده و به  1344خیانت دیده، که در سال 

دقیقه ای تحت آموزش گروهی  94جلسه  14گروه آزمایش فره تقسیم شدند. ن 11نفر به دو گروه  43صورت تصادفی تعداد 

 ها از پرسشنامهبرای گردآوری داده ای دریافت نکرد.درمانی قرار گرفتند، در صورتی که گروه کنترل هیچ مداخله واره طرح

نشان داد  هاس استفاده شد. یافتههای پژوهش از آزمون تحلیل کواریانهمدلی عاطفی دیویس استفاده شد و برای آزمون فرضیه

تغییرات زوجین در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه آزمایش همدلی عاطفی درمانی، نمرات  واره طرحکه بعد از 

 زوجین خیانت دیده تاثیر دارد.همدلی عاطفی درمانی بر  واره طرحبنابراین  معناداری پیدا کرده است.

 

 زوجین خیانت دیدههمدلی عاطفی، نی، درما واره طرحهاي كلیدي:  واژه
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 مقدمه

پیمان ازدواج، یک مقوله ی انسانی خاص است و از آن جا که انسان موجود ثابتی نیست، اصوال مقوله های انسانی، در قالب  

از نظر تعریف ثابت نمی گنجد. پس از اولین ازدواج، بیشتر افراد از خود و همسرشان انتظار دارند که در طول ازدواجشان 

جنسی و عاطفی وفادار بمانند. عالوه بر این بیشتر مردم، روابط جنسی خارج از زناشویی را به عنوان یک رفتاری اشتباه محکوم 

می کنند و وفاداری زناشویی را امری مهم می دانند. شواهدی وجود دارد که افراد، روابط جنسی خارج از زناشویی را غالبا به 

شکل های ازدواج، استفاده از درمان های زناشویی، جدا شدن و طالق مطرح می کنند )خوشخرام و عنوان یکی از دالیل م

 (. 1494گلزاری، 

از جمله عوامل دیگر مربوط به خیانت زناشویی می توان به آزادی جنسی در جامعه، سیل روزافزون زنان به بازار کار و زوال 

خیانت زناشویی موثر است نیاز به زمانی برای با هم بودن و ارضا نیازهای  ارزش های اخالقی اشاره کرد. عامل دیگری که در

عاطفی است. وقتی همسران نیازهای عاطفی برطرف نشده ی زیادی دارند و برای مدتی بنا به دالیل مختلف از هم دور هستند، 

یده تر می کند، احساس فرد نسبت به امکان حضور فردی دیگر این نیازها را ارضا کند، بیشتر می شود. آن چه وضعیت را پیچ

شخصی است که نیازهای عاطفی اش را برآورده می کند، یعنی ممکن است عاشق او شود و همین احساس عشق، رفتار و 

 به(. به طوری که در راستای خیانت در زندگی، افراد خانواده 1493عکس العمل های او را از اختیارش خارج می نماید )عزتی، 

 و حقیقت، عشق در زناشویی می شوند. دلزدگی از رابطه نهایت در و دلخوری و سرخوردگی احساس نوعی دچار تدریج

 قطع به منجر حالت، دلزدگی بدترین در می آید. وجود به کلی فرسودگی با آن همراه و می رود تحلیل تدریج به صمیمیت

 (.3411می شود )وایبی و همکاران،  زناشویی شکستن رابطۀ و شدن

های شود. نظریهمدلی، به موازات دیگر عناصر ارتباط، به عنوان بخش بنیادی ساختار رابطه زناشویی در نظر گرفته میه 

اند. بعد شناختی همدلی ی شناختی و عاطفی را در بر دارد فرض کردهمختلف همدلی را به عنوان مفهومی که هر دو جنبه

العمل عاطفی است که در پاسخ به تجارب فرد حالی که بعد عاطفی، عکس شامل توانایی درک نقطه نظر فرد دیگر است. در

شود و جزء شود و همدلی زناشویی موجب کاهش ناراحتی و افزایش احساس امنیت در روابط زوجین میدیگر احساس می

تیبانی و حفاظت در شود. وجود آن در روابط زن و شوهر که به عنوان دو شریک برای راحتی، پشمراقبتی زناشویی محسوب می

شود همسر احساس کند که درک نشده است، کنند، ضروری است. عدم همدلی موجب میزمان استرس به یکدیگر تکیه می

-اهمیت و مورد غفلت شریک خود واقع شده است؛ که این امر بر چگونگی روابط و احساسات نسبت به یکدیگر تاثیر سوء میبی

 گذارد.

در تعامل اجتماعی دارد و به معنای توانایی سهیم شدن در دنیای افکار و احساسات درونی دیگران  همدلی نقش بارز و مهمی 

(. همدلی به موازات دیگر عناصر ارتباط مانند: نقش و سیستم چند ارزشی زوجین، به عنوان بخش بنیادی 3413، 1است )والتر

ها و افکار دیگران و سائق و توانایی فهم حاالت، هیجانشود. منظور از همدلی ساختار رابطه زناشویی در نظر گرفته می

های متناسب و همخوان؛ یا به عبارتی توانایی سهیم شدن در احساسات دیگران و گرایش به تجربه پاسخدهی به آنها با هیجان

 (.1493و همکاران،  رجبینیابتی حاالت هیجانی آنها است )

ثابت و دراز مدتی است که در دوران کودکی به وجود آمده و تا زندگی  ، الگویواره طرح( معتقد است که 1994یانگ ) 

ها دانش افراد ، در مورد خودشان و جهان هستند و در نحوه تفسیر افراد از رویدادها  واره طرحبزرگسالی نیز ادامه می یابد. لذا 

                                                           
1 . Walter 
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وانند موجب تداوم مشکالت روانی شوند ها ضمن تسهیل کارکرد شناختی ، همچنین می ت واره طرحتأثیر می گذارند. بنابراین 

هایی را که منجر به شکل گیری مشکالت روان شناختی می  واره طرح(. لذا آن دسته از 3443، 3)لوبستیل، آرنتز و سیسوردا

 واره طرحهای ناسازگار اولیه که موجب اختالالت روانی می شوند از  واره طرحهای ناسازگار اولیه می نامند .  واره حطرشوند ، 

 واره طرح(. 3449، 4های افراد عادی انعطاف ناپذیرتر، خشک تر و عینی ترند )جانستون ، دورای ، کورتنی ، بایلس و اوکان

طول زندگی  ویرانگر تفکر، احساس و رفتاری که از دوران کودکی فرد ریشه گرفته اند و در سراسر - درمانی، بر الگوهای خود

های ناسازگار اولیه نامیده می  واره طرحدرمانی، این الگوها  واره طرحدر چارچوب واژه های  فرد تکرار می شوند، تمرکز می کند.

خویشتن  نیاز به امنیت و پذیرش، هویت، خودانگیختگی و تفریح و(شدن نیازهای بنیادی  عدم ارضا و ناکامی در برآورده شوند.

ی ناسازگار اولیه و ساز  واره طرح یانگ شوند. های مختل می واره طرحدر دوران کودکی فرد، موجب شکل گیری  ) داری

و ناخودآگاه موجب تداوم یکدیگر می شوند و در نتیجه منجر به تداخل در  وکارهای مقابله ناسازگار را که به گونه خودکار

یدگی و اصلی بر حوزه 3ها را در  واره طرحارضای نیازهای بنیادین خود می گردد معرفی کرده است که این  توانایی فرد در

و گوش به زنگی و بازداری قرار داده اند )استراک ،  جهت مندی /محدودیت های مختل /خودگردانی و عملکرد مختل /طرد

 (.1481همکاران،  ؛ به نقل از ذولفقاری و 3443

 یر دارد؟زوجین خیانت دیده تاثهمدلی عاطفی درمانی بر  واره طرحمطرح است که آیا  بنابراین در پژوهش حاضر این سوال 

 

 روش پژوهش

آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری از  آزمون و پس آزمایشی و طرح مورد استفاده از نوع پیشروش پژوهش از نوع نیمه 

به مراکز مشاوره شهر اهواز مراجعه نمودند. روش پژوهش به طور دسترس  1344میـان زوجین خیانت دیده، که در سال 

دقیقه ای تحت  94جلسه  14گروه آزمایش نفره تقسیم شدند. 11نفر به دو گروه  43تصادفی تعداد انتخاب شده و به صورت 

  ای دریافت نکرد.درمانی قرار گرفتند، در صورتی که گروه کنترل هیچ مداخله واره طرحآموزش گروهی 

 

 ابزار پژوهش

 پرسشنامه همدلی عاطفی 

گویه که میزان همدلی را در افراد مورد بررسی و ارزیابی قرار  31کل از ( ساخته شد که متش1984این مقیاس توسط دیویس ) 

گذاری پرسشنامه گرایی و آشفتگی شخصی. نمرههای همدالنه، دیدگاههای این پرسشنامه عبارت است از دغدغهدهد. مولفهمی

 31. اعتبار داخلی پرسشنامه همدلی ای )از کامال موافق تا کامال مخالف( امتیازبندی شده استدرجه 3بر اساس طیف لیکرت 

-برآورد کرد. در جامعه ایرانی پرسشنامه همدلی دارای روایی و پایایی قابل قبولی است )صفاری 11/4الی  11/4ای را بین گویه

 است. میزان پایایی 91/4سوالی برابر  19سوال، ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه همدلی  3( پس از حذف 1491نیا و ملکان، 

های برازش مدل برآورد شد. شاخص 13/4سوال  3و عامل سوم با  88/4سوال  1، عامل دوم با 94/4سوال  1عامل اول با 

های پرسشنامه دارد. تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه همدلی نشان از مقدار خطای کوچک و برازش مناسب مدل با داده

پسند و کل پرسشنامه همدلی و هر سه مولفه رابطه معنادار دارد. فرم نهایی به همبستگی بین پرسشنامه شخصیت جامعه

                                                           
2 Lobbestael & Arntz. & Sieswerda 
3 Johnston &  Dorahy & Courtney & Bayles & O'Kane 
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و  19تواند کسب کند ای که شخص در این آزمون میای کمترین نمرهدرجه 3سوالی درآمد که با توجه به مقیاس  19صورت 

 است. 93بیشترین نمره 

 

 یافته ها

 یافته هاي توصیفی

 هاي آزمایش و كنترل: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش به تفکیک گروه1جدول 

 مراحل متغیرها
 گروه كنترل گروه آزمایش

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 همدلی عاطفی
 13/3 33/31 14/3 13/31 پیش آزمون

 81/3 43/38 13/9 14/18 پس آزمون

 

 های آزمایش و کنترل درگردد، میانگین و انحراف استاندارد نمرات همدلی عاطفی گروهطور که در جدول باال مالحظه میهمان

آزمون میانگین نمرات همدلی عاطفی گروه آزمایش اند. با این حال، در مرحله پسمرحله پیش آزمون تفاوت چندانی نداشته

 نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است.

 

 هاي استنباطییافته

ابسته، از روش تجزیه و های گروه آزمایش و کنترل بر روی متغیرهای وجهت آزمون فرضیه و تعیین معناداری تفاوت بین نمره

 های زیربنایی تحلیل کواریانس بررسی شدند.تحلیل کواریانس استفاده شد. ابتدا مفروضه

ها است که با استفاده از های الزم برای استفاده از تحلیل کواریانس، اطمینان پیدا کردن از نرمال بودن دادهیکی از پیش شرط

 ک مورد بررسی قرار گرفت.اسمیرنوف و شاپیرو ویل-آزمون کولوموگرف

اسمیرنف و شاپیرو  –هاي همدلی عاطفی با استفاده از آزمون كولوموگرف : نتایج حاصل از نرمال بودن داده2جدول

 ویلک –

 sig آماره sig آماره متغیرها

 آزمایش
 313/4 813/4 333/4 148/4 پیش آزمون

 343/4 894/4 313/4 133/4 پس آزمون

 كنترل
 181/4 833/4 338/4 131/4 پیش آزمون

 181/4 833/4 334/4 133/4 پس آزمون

 

دهد سطح معناداری نمرات مربوط به پیش آزمون و پس آزمون همدلی عاطفی در گروه طور که نتایج جدول باال نشان میهمان

است، لذا فرض صفر رد بوده  43/4تر از ویلک بزرگ –اسمیرنف و شاپیرو  –آزمایش و کنترل در هر دو آزمون کولوموگرف 

 ها تایید شده است.ها منطبق بر توزیع نرمال است، بدین ترتیب پیش شرط نرمال بودن دادهنشده است و توزیع داده
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هاي آزمایش و آزمون همدلی عاطفی گروه: نتایج حاصل از تحلیل كواریانس بر روي میانگین نمرات پس3جدول 

 كنترل

 Etaمجذور  F sig میانگین مجذورات df مجموع مجذورات منابع تغییر

 441/4 813/4 441/4 184/3443 1 184/3443 پیش آزمون

 833/4 441/4 118/318 334/3183 1 334/3183 گروه

    438/33 31 181/131 خطا

 

آزمون سهای آزمایش و کنترل در پشود، احتمال پذیرش فرض صفر برای مقایسه گروه طور که در جدول باال مالحظه میهمان

آزمون، عامل بین های پیشکوچکتر است. به عبارت دیگر، پس از تعدیل نمره 43/4از  متغیر همدلی عاطفی در زنان متاهل

 زوجین خیانت دیده تاثیر دارد.همدلی عاطفی درمانی بر  واره طرحهای دو گروه اثر معنادار دارد. بنابراین آزمودنی

 

 بحث و نتیجه گیري

 زوجین خیانت دیده تاثیر دارد.همدلی عاطفی رمانی بر د واره طرح فرضیه:

زوجین در پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروه همدلی عاطفی درمانی، نمرات  واره طرحنشان داد که بعد از  هایافته 

 ر دارد.زوجین خیانت دیده تاثیهمدلی عاطفی درمانی بر  واره طرحبنابراین  تغییرات معناداری پیدا کرده است.آزمایش 

آمیز داشته باشند و یکدیگر را ها نسبت به یکدیگر نگرش توجهشود زوجتوان گفت همدلی باعث میها میدر تبیین این یافته 

گیری آنها نقش هایی که اغلب خود در شکلشوند )طرحوارههای یکدیگر آشنا میبیشتر درک کنند و از آنجایی که با طرحواره

هایی کند. از جمله طرحوارهاند( به افزایش همدلی کمک میاثر سبک فرزندپروری والدین به وجود آمدهاند و بیشتر بر نداشته

باشد که به طور مستقیم و غیر مستقیم با دیگر ی استحقاق میکه نقش پر رنگی در ضعف در همدلی عاطفی دارد طرحواره

رمان با استفاده از راهبرد ها به زوجین کمک می کند تا بتواند با درمانی در فرایند د واره طرحکند. ها ارتباط پیدا میطرحواره

ها، صدای سالمی را در ذهن خود به وجود آورد و بدین ترتیب ذهنیت سالم خود را توانمند سازد. این  واره طرحزیر سوال بردن 

ثرکاربرد این رویکرد، همسران هایشان را ارزیابی کنند. در ا واره طرحرویکرد درمانی به بیماران کمک می کند تا درستی 

نتایج  را به عنوان یک حقیقت بیرونی می نگرند که می تواند با استفاده از شواهد عینی و تجربی بر علیه آن بجنگند. واره طرح

تاثیر داشته است.  طردبریدگی، خودگردانی و دیگر جهت مندیهای  واره طرحدرمانی بر تعدیل  واره طرحپژوهش نشان داد که 

؛ به نقل از دارابی و همکاران، 3449ها را تغییر داد )زاستک،  واره طرحعتقاد وجود دارد که می توان از طریق یادگیری، این ا
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