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وادار و  سژوهش حاضر حا هدف حررسی اثرحخری آومزش ود  تلفیقی روخدرد هیجاان هدف:
اخان ساژوهش حاه  روش: انجاام گرفات. کاهش احسا  تیهاایی زناان وتاهالود  گاتهن  حر 

کیتار  انجاام شاد. زاوعاه  سا ، آزومن آزواخری از نمط پیششیوۀ  گاروه  آزوامن و پیگیاری حاا 
 36کییاااده حاااه خاناااه ساااالوت تهرانسااار ویعقاااه  وتاهااال ورازعاااه آوااااری اخااان ساااژوهش زناااان

گیاری در دساتر   نفر از افراد زاوعاه هودناد کاه حاه روش نهوناه 31. نهونه شاول هودند وی
گاروه آزوااخش و  62انتخا  شدند و حه صمرت تصادفی  کیتار  قارار  62نفر در  گاروه  نفار در 

 حیرگسااالن هیجاانی و ازتهااعی یتیهاای در اخان ساژوهش از وقیاا  کوتااه احساا  گرفتید.
(SELSA-Sاستفاده شد ). ها حا استفاده از آزومن کموارخاان  چیادوتغیری  در نهاخت داده

واادار و وااد   آواامزش وااد  تلفیقاای روخداارد هیجاااننتاااخج نرااان داد کااه  ها: یافتییه .تحلیاال شاادند
احسااا  تیهااایی ) هااای آن وقیااا  گاااتهن ووزااج کاااهش وعیااادار احسااا  تیهااایی و تهااام خاارده

(. p<82/8) احساااا  تیهاااایی ازتهااااعی( شاااده اسااات، احساااا  تیهاااایی روانتیاااک، خاااانوادگی
گیری ودرر نران داد که اثرحخری آومزش ود  تلفیقای حاضار حعاد از  ههچیین نتاخج آزومن اندازه
نتاخج سژوهش حااکی از اخان اسات کاه از   :گحری نتحجه (.p<82/8) خک واه واندگار هوده است

گاااتهن واای وااد  تلفیقاای روخداارد هیجااان آواامزش کاااهش احسااا  واادار و وااد   تااوان حاارای 
 زنان وتاهل استفاده کرد.تیهایی 
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وقدوه 
که شاو  پیوسمد د   ترین   وشک  ازد اج یکی از پیایده ترین وسا   بزرگسالی اسد 

کارتر و ) خانواده   د  نوع سب  زندگی اسد (. اههید ازد اج در نیماز 2663، 1گلدری    
یعنی د سد داشتن   د سد داشته شدن اسمد   ر ابم  صمهیهانه ، افراد به تعل  داشتن

 شممود وممیهممای دنیممای  ا عممی وحسمموب  بممه عنمموان سممکویی حهممایتی در وقابلممه بمما دشممواری
 جمادیدر ا یومدا و التکوشم هکم یافمراد دهنمد یوم نشمان اهم شپژ ه (.3225، 2گماتهن)

دارنمد   در   کنیمز وشم شمان یریپمذ تعلم  یازهماین یارضما در گمران دارنمدید با ارتباط حفح
یهما یآشمفتگ بمه   شمود ومیوواجمه   کبما وشم شمانی  اجتهاع یجمانیه رشمد نتیجمه
3گموزنز) شمود ومی ونجمر یافسمردگ    بیم  احسماس تنهمایی از یشمناخت ر ان

، ههکماران   
کننمده  یا تجربمه، فیاز تعمار یاریبمر اسماس بسم ییاحساس تنهما (.2662 آزارنمده   پریشمان 
یمممس3215، 4پمممرون   پمممپال) اسمممد  ی  جسمممهان یشمممناخت ر انالت که وشمممکممم( 3217، 5؛ و
(.3211، 7؛ حجد3227، 6توواسو   اسهینر دی) را به دنبا  دارد یدیشد
گون   پیایمممده اومممروزه   گونممما ای در سممماختارهای خمممانوادگی    درومممانگران بممما ووضممموعات 

هممای وبتنممی بممر شممناخد یمما  وممداًل دروممان) بعممدی هممای تمم  ر جممی وواجممه هسممتند   دروممان
انمممد ر ابممم  خمممانوادگی را بممما ههمممه  همممای رفتممماری یممما هیجمممانی( بمممه تنهمممایی نتوانسمممته درومممان

در ، (. بممممر ههممممین اسمممماس2632، 8ورد   اسممممنایدرهممممالف) هممممای آن در نظممممر بگیرنممممد پیایمممدگی
همای خماص از رویکردهمای وختلمف بمه یم   ایی برای ترکیب ورلفمهه  های اخیر تال سا 

کسممتالنی    ، اسممنایدر) ر   وممنظن   در یمم  وممد  ونسممجن   یکهاروممه انجممام شممده اسممد
فممردی از جهلممه ایجمماد پایممه  (. رویکردهممای تلفیقممی دارای وزایممای ونحیممر بممه 2660، 9ویممزون
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پممذیری در دروممان وراجعممان اسممد. ههانممین رویکردهممای  تممری از وداخلممه   انعطمماا  سممیع
کممه از التقمماط اصممو  یمما  بممی، کوشممند تمما خطممر وداخلممه اتفمما ی وممیتلفیقممی  ربمم    وتنا  ممی 
حاصم   هما ری بالقوه یا تعماوالت ناسمازگار آنبد ن والحظه ناسازگا، ی وختلفها تکنی 
کمماهش دهممد وممی گمماتهن   جانسممون از شخیممید (.3227، 1لبممو) شممود را  ی وممرتر ها اوممروزه 
ی آووزشی وتنوعی بمرای تقویمد ها که برناوه، (2631، 2ویونیر) اند دروانی شناخته شده ر ج

کممرده همما ر جر ابمم    یها سممب ، ر ابمم  بممه وممدار هیجان ردیکممرو انممد. جانسممون در ابممداع 

، وممدار رویکممرد هیجممان (.2667، 3جانسممون) دارد دکیممت  تعمماوالت   ورخممه یدلبسممتگ
 نظریمه دلبسمتگی   گرایی انسمان، سیسمتهاتی  دیمدگاه سمه تلفیم  از یکهارومه یرویکمرد

گرینبرگ جانسون توس  3216 دهه ا ای  در که اسد بزرگساالن  رویکرد این شد. ابداع   

   داشمته اشماره ارتبماطی یدهی الگوهما سمازوان در ارتباطمات   هیجانمات وهمن نقمش بمه
 از یکمی دلبستگی (. اوروزه نظریه2665، جانسون) گیرد وی نظر در تغییر عاو  را هیجانات

   ویکالینسمر) زناشمویی اسمد رابطمه ویژه بمه بین فمردی ر اب  وطالعه در ها نظریه ورترترین
کممی (.2661، 4شممیور کی (2661) 5نتممایم پممژ هش ال  بمما بزرگسمماالن کممه اسممد آن از حمما

   سمب  دلبسمتگی دارنمد نیمز وتفما تی ارتبماطی یالگوها، دلبستگی وتفا ت یها سب 

 شهار به ها آن بین ارتباطی یرفتارها   زناشویی بینی عهلکرد پیش یبرا  درتهند عاولی

 تما کنمد کهم هما  ر ج بمه کمه این اسمدودار هیجانرویکرد  عهده هدا، ر   این آید. از وی

، کننمد   ابمراز کمرده شناسمایی را یکمدیگر دلبسمتگی یهما نگرانی اصملی   تهایالت   نیازها
 هما آن بمین ایهمن دلبسمتگی   شمود ومی کاسمتههما  ر ج دلبسمتگی یهما نااونی از بنمابراین

کمه از وبمانی   2661، جانسون) یابد ویپرور   گماتهن نیمز رویکمردی تلفیقمی اسمد  (. نظریمه 
ر انکما ی   رفتماری یماری جسمته ،  جمودی، ی وختلف سیستهیها ظریهاصو  اعتقادی ن
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گماتهن3221، 1رنمدا ) اسد ی وربموط بمه ها کمار یکمدیگر را بمر ر ی ومد تم تیر  (. جانسمون   
کرده   به رسهید شناخته، خود ؛ جانسمون 2661، جانسون) اند در ونابع وختلف تیدی  

گرینبممرگ گمماتهن3225، 2   گمماتهن    یکمممرد 2661، ؛  (. ایممن د  رویکممرد بممر اسمماس   وبممانی رو
گاهی   توجه به این ویانسانگرایی استوار  - جودی کنمون   دسترسمی بمه  باشند   بر آ جا   ا

کیفید ر اب   بمه  (.2631، 3دیویمد) تهرکمز دارنمد هما ر جهیجانات برای افزایش صهیهید   
کمه ایمن د  رویکمرد دارنمد ن پمژ هش در  المب یم  ومد  در ایم، علد نقاط وشترک بسیاری 

کلیمدی بمرای تلفیم  ایمن د  رویکمرد انمد. تلفیقی بیان شمده کیمد همر د  رویکمرد بمر ، عنیمر  ت 
؛ 2665، ؛ جانسمون3222، گماتهن) اههید   نقش وهن عاطفه ونفی در پریشانی رابطه اسد

گرینبممرگ ههانممین از فممرض رایممم   وشممترک دیگممر ایممن د  رویکممرد ایممن ، (3225، جانسممون   
کممه وشممکالت زناشممویی از طریمم  الگوهممای وعهممواًل تکممراری در رابطممه رخ اسمم  دهممد وممید 
گماتهن  ومدار هیجاندلیم    علمد تلفیم  رویکمرد  (.2665، ؛ جانسمون3222، گاتهن)   ومد  

یکمممرد  یکمممرد  عهمممده باشمممد. همممدا ومممیدر پمممژ هش حاضمممر اسمممتفاده از وزایمممای ایمممن د  رو رو
  احساسممات خمممود   تغییمممر  بمممرای شناسممایی   ابمممراز نیازهممما هممما ر جبممه  کهممم   وممدار هیجان

  تهرکمز آن بمر بعمد هیجمانی ، (2661، جانسمون) دلبستگی ناایهن بمه دلبسمتگی ایهمن اسمد
ی اجتهاعی   بعد رفتاری افراد تهرکز خاصمی نمدارد. از سموی ها اوا بر توسعه وهارت، اسد
گاتهن با تکیه بر وجهوعه پر تک ، دیگر یافته بمه وراجعمان بمرای   تهر ها ود   ینات ساختار

کهمم  2632، 4گمماتهن   سممیلور) ی اجتهمماعیهمما افممزایش وهارت ( در تغییممر رفتممار وراجعممان 
از  باشد.  در ود  تلفیقی پژ هش حاضمر ویکند   تهرکز اصلی آن بر بعد رفتاری  ویفرا انی 

گمماتهن واننممد هفممد  کلیممدی وممد   یی   شناسمما، 5خانممه اوممن رابطممه اصمم آومموز  وفمماهین 
کردن وهار سوار آخرالزوان ریشه حالد تمدافعی   دیموار سمنگی(   از ، تحقیر، ، انتقاد) 6کن 
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در ایجاد وعمانی   تعاوم  جدیمد بما اسمتفاده از تهرکمز آن در  ودار هیجانی رویکرد ها تکنی 
ونظور التیمام جراحمات  بیان نیازهای دلبستگی ارضا نشده   پرداز  وجدد احساسات به

 ( استفاده شده اسد.2665، جانسون) دلبستگی
در شممک  ریممر وممد  تلفیقممی پیشممنهادی پممژ هش حاضممر ، بمما توجممه بممه وطالممب رکممر شممده 

 نشان داده شده اسد.
 

 
گاتهن ودل تلفحقی رویکرد هحجان .1شکل  ودار و ودل 

 
که در شک  باال وشاهده  های نظریمه  شود این ود  تلفیقی از تلفی  ورلفه ویههانان 

گاتهن تشکی  شده اسد.ودار    هیجان ویکردر، دلبستگی   ود  
 دهیکمس پوشم چیهم ونظمر از خمانواده   هما ر ج در ارتباط بحث به ضرورت پرداختن     

آور  ی حیمرتها توانمد ونجمر بمه پیشمرفد ومیبخمش  سد. داشتن ر ابم  زناشمویی رضمایدین
یی را ایجمماد ها   صممدوه همما توانممد زخن وممیای  فممردی   خممانوادگی شممود   فقممدان ونممین رابطممه
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که شماید سما  ( 2661) 1گیمورتز   بمرکین، پما  ، التیمام نیابمد. نتمایم پمژ هش سمگرین ها کند 
که نشانه کیفید رابطمه زناشمویی ها نشان داد  ی افسردگی   احساس تنهایی رابطه ونفی با 

کموالتر از فمرن یم ، نفمر وهمار همر از هکمدهمد  ومی نشمان (. آوارهما2631)،   ههکماران2دارد؛ 
نی( بنمابرا2661، 3رز   بمارگس، نمالتی وم ، بمرانن، توواسو دی) برد وی رنم ییاحساس تنها
اسمد. در ایمن پمژ هش بما تلفیم  د   دیاهه حا ز ییتنها ورتر به احساس توجه   شناخد
گمماتهن هممن بممه بعممد هیجممانی وممدار هیجانرویکممرد  وممد  )   هممن بعممد رفتمماری، (EFT)   وممد  

گماتهن در  ویگاتهن( توجهی خاص  یافته   ابمزار وتنموع ومد   شود.  جود تهرینمات سماختار
کمالس آووزشمی بمه  یابی جاوع   د ی    ههانین در انجام تهرینات در خمارج از ف مای  ارر

کشور وا بسیار حما ز اههیمد اسمد کالس، خیوص در  کمه بیشمترین وتقاضمیان  ی هما ومرا 
که ت ویزنان ، ای آووزشی   وشاوره غییر   بهبود در ر اب  زناشویی نیماز وبمرم باشند   از آنجا 

یافته   ابمزار وتنموع ومد  ، دارد ها  به ههکاری   تهرین تکالیف ر ج  جود تهرینات ساختار
تعماولی ، آورد تا با استفاده از این ابمزار ویکنندگان به  جود  گاتهن این اوکان را برای شرکد

یافته برای انجمام تهرینمات در خمار کمالس آووزشمی بما ههسمران خمود هدفهند   ساختار ج از 
کالس بمه وطالمب بیمان شمده    توجه داشته باشند. با، ندا هی آووزشی شرکد نکردها که در 

کممه وممردم ومما بممرای عواطممف  ا مم  ا هاههیممد   نقممش هیجممان در تغییممر فممرد   جایگمماه ویممژ ی 
گماتهن  ومدار    هیجان   وزایای تلفی  رویکرد، (3123، هنرپروران) هستند بما نظمر بمه  ومد  

کنون اتربخشی این ود  تلفیقی در ایران وورد وطالعمه  مرار نگرفتمه اسمد که تا در ایمن ، این 
گماتهن بمر ودار    هیجان اتربخشی آووز  این ر   تلفیقی وبتنی بر رویکرد، پژ هش ومد  

 احساس تنهایی زنان وتاه  بررسی شده اسد. 

1.  Segrin, C; Powell, H. L; Givertz, M; & Brackin, A.
2.  Qualter, P & et al.
3.  DiTommaso E., Brannen. McNulty, C., Ross, L., Burgess, M.
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 روش

گمر ه  پمس، آزومون پمیش، زوایشمیا هکماربردی   طمرح شب، این پژ هش آزومون   پیگیمری بما 
کننمده بممه خانمه سممالود  باشممد. جاوعمه آومماری ایمن پممژ هش زنمان وتاهم  وراجعممه ومیکنتمر  
که حدا   د  سما  از ازد اج آن 23ونطقه  گذشمته   در  هما وحله تهرانسر استان تهران بودند 

ومرگ ، گذشتهواه  1وانند  سق  جنین طی ) زای شدیدی ی  سا  اخیر با رویداد استرس
بیکماری ، بیهماری حماد همر یم  از ههسمران، از دسد دادن یا بیهاری حاد  الدین، فرزندان

ههسمممممر   حمممممواده غیرونتظمممممره( در زنمممممدگی وشمممممترک وواجمممممه نشمممممده بودنمممممد. ههانمممممین 
کنندگان در برناوه آووزشی باید برناوه فوری برای طالق   جدایی نداشته باشمند   از  شرکد

ودت شرکد در برناوه آووزشمی اسمتفاده نکننمد. حمدا   سمن بمرای دروان ههزوان در طو  
کثر  26کننممدگان  شممرکد کثر  51  حممدا سمما    ههانممین حممدا   تحیممیالت دیممپلن   حممدا

که به ر   نهونه 20کارشناسی بود. نهونه شاو   گیری در دسمترس  نفر از افراد جاوعه بودند 
کممه شممرای  شممرکد  31 همما انتخمماب شممدند   از بممین آن کممالس آووزشممی بممه وممدت نفممر   36در 

گر ه آزوایش   ، جلسه را داشتند نفر دیگر بعمد از اسمتخراج نهمرات وقیماس احسماس  31در 
گرفتند.  تنهایی کنتر   رار  گر ه  گر ه آزوایش به شیوه ههتاسازی در   بر اساس نهرات 

 ابزار

 (:SELSA-S) 1بزرگساالن یعاطف-اجتهاعی ییتنها احساس اسیوق ۀشد وتاهک فرم
 یبنمد نیتقسم براسماس 2665 سما  در 2بسمد   بمرانن، توواسمو ایمن وقیماس بوسمیله دی

 احسماس اسیمروقیسمه ر   هیمگو 35 شماو  اسیوق ه شد. اینیته   یطراح (3271) سیو

گو) یخانوادگ ییتنها احساس، ه(یگو وهار) ی روانت ییتنها  ییتنها احساس   ه(یپنم 

 یا کمرت هفممد درجممهیاس لیممپاسممخ خمود را در وق یآزومودن، اسممد ه(یمگو پممنم) یاجتهماع
   ی روانت یها اسیروقیر نهرات از وجهوع یعاطف ییتنها احساس کند   یوشخ  و

                                       
1.  Social and Emotional Loneliness Scale for Adults. 
2.  DiTomasso E; Brannen, C; & Best, L.A. 
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تما  17/6ن یبم را ر نبماخک یآلفما بیضمر، اسیموق نیما ورلفمان .دیمآ ومی بدسمد یخمانوادگ
 همر یبمرا کر نبماخ یآلفا ضریب( 3126) جوکار   سلیهیدر پژ هش ند. ا هردک گزار  26/6

، 22/6بما  برابمر بیمترت بمه یخمانوادگ   یاجتهماع، یم روانت ییتنهما احسماس ابعماد از یم 
 باشد.  وی 71/6، 15/6

   آوری اطالعات شحوه اجرا و جهع

بزرگسممماالن در ورحلمممه  یعممماطف_  یاجتهممماع ییتنهممما احسممماس اسیمممبعمممد از اجمممرای وق
گر ه آزومایش پیش کنتر     گر ه  گمر ه آزومایش بمه ومدت ، آزوون   انتخاب نهونه   36اع مای 
گماتهن   ا هد یق 326جلسه  کمه توسم  پژ هشمگران بما ودار هیجانی از آوموز  ومد  تلفیقمی 

از برناومه وداخلمه ومدار    هیجان ی نظری   پژ هشی   وفاهین رویکمردها استفاده از پیشینه
HMTگر هممممی 

   ت مممموری دلبسممممتگی بممممالبی EFT 2کممممه توسمممم  جانسممممون بممممر وبنممممای وممممد  1
گماتهن تمدوین شمده اسمد (2661، نسونجا) کلیدی ود   ونمد شمدند    بهمره،   وند وقوله 

گمر ه آزومایش    کنتر  تحد هیچ آووزشی  رار نگرفتنمد. در اتهمام جلسمات وجمددًا د   گر ه 
آوموز  ومد  تم تیر  پایمداریکنتر  به ابزار پژ هش پاسخ دادنمد. ههانمین بمه ونظمور بررسمی 

کمماهش احسمماس تنهممایی گممر ه ، یمم  ومماه بعممد از اتهممام جلسممات، زنممان وتاهمم  تلفیقممی بممر 
 بزرگسماالن پاسمخ یعماطف_  یاجتهماع ییتنهما احسماس اسیمسموم بمه وقبمرای بمار  آزومایش
گماتهن ومدار    هیجان ر اداوه خالصه جلسات آوموز  ومد  تلفیقمی رویکمرددادند. د ومد  

 در جد   ریر آوده اسد:، ی اسدا هد یق 326که شاو  ده جلسه آووزشی 

                                       
1.  Hold Me Tight. 
2.  Emotionally Focused Therapy. 
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گاتهنودار و  هحجان وراحل آووزش ودل تلفحقی رویکرد .1جدول   ودل 
 جلسات وحتوای جلسات

از شرکد در دوره  ها آشنایی با اع ا   سرا  درباره انتظارات آن، ی   ههدالنها هبر راری ارتباط حرف
 آزوون شیعنوان پ  بیان اهداا    وانین جلسات آووزشی؛ اجرای وقیاس احساس تنهایی به، آووزشی

 ا  

   ریربنایی شناسایی احساسات، ونفی تعاوالت ورخه آشنایی با، سب  دلبستگی آشنایی با انواع
 نشده ابراز

 د م

 سوم A.R.E1آشنایی با وفاهین  EFTی از وفاهین ا هخالص
 وهارم 2آشنایی با انواع الگوهای وکالهات شیطانی

 پنجن 3بازنگری لحظه سخد، ها شناسایی این وو عیدی خام   اههید ها آشنایی با وفهوم وو عید
 ششن آشنایی با سب  شر ع وشاجرات، «وهار سوار آخرالزوان»   ی طالقها آشنایی با شاخ 

گاتهن که توس   ( 3222) آشنایی با وشخیات ازد اج ووف    آشنایی با هفد اص  خانه اون رابطه 
گردید گذاشتن عال ه، اص  ا  ()   وحبد 4آشنایی با نقشه عش ، وعرفی  تحسین   ، اشتراک 
گرفتن از یکدیگر، اص  د م()  دردانی خود  اص  سوم() نزدی  شدن به جای فاصله 

 هفتن

ی ها راه، اص  پنجن() 6ت  اب  ح مشكال فعی رها هشيوز  موآ، اص  وهارم() 5پذیر  نفور ههسر
   هفتن(اص) 8ایجاد وعنای وشترک، اص  ششن() 7غلبه بر وشکالت دا هی

هشتن   
 نهن

وشکالت  دیهی   التیام جراحات با  برای جدید یها ح  راه تسهی ، ها خواسته   نیازها ابراز تسهی 
، جلسات جدید   ورخه تعاولی ودبد؛ اختتام یها وو عید نکی  تح A.R.Eاستفاده از سه ورلفه 

 کنندگان آزوون   نظرخواهی از شرکد پس یاجرا
 دهن

 ها یافته
بخممش توصممیف داده از ویممانگین   انحممراا اسممتاندارد   در بخممش اسممتنباطی بممرای در 

یممانس ونممد وتغیممری کو ار  بررسممی اتربخشممی آومموز  وممد  تلفیقممی حاضممر از آزوممون تحلیمم  
گیممری وکممرر  وممانکوا( بممرای بررسممی وانممدگاری اتربخشممی وممد  تلفیقممی حاضممر از ر   انممدازه)

                                       
1.  Accessibility, Responsiveness, Engagement. 
2.  Demon Dialogues. 
3.  Revisiting a Rocky Moment. 
4.  Love Maps. 
5.  Accepting Influence and Compromise. 
6.  Working with Solvable Problems. 
7.  Perpetual Problems. 
8.  Creating Shared Meaning. 



08 ........................................................................ ...  و گاتهن ود  و ودار هیجان روخدرد تلفیقی ود  اراجه

استفاده شده اسد.

های احساس تنهایی زنان وتاهل وقایسه وحانگحن نهرات خرده وقحاس .2جدول
کنترلگروه آزوایششاخص گروه 
پیگیریآزوون پسآزوون پیشپیگیریآزوون پسآزوون پیشویانگین 

احساس تنهایی
روانتی 

6.316.376.306.356.356.35

احساس تنهایی
خانوادگی

6.326.236.236.316.376.37

احساس تنهایی
6.316.236.236.316.376.37اجتهاعی

احساس تنهایی
ک 

6.126.116.106.166.516.51

که در جد    ی هما وقیاس وقایسه ویانگین نهمرات خمرده، شود ویوشاهده  2ههانان 
گممر ه  کممه ویممانگین نهممرات  گممر ه داللممد بممر ایممن دارد  احسمماس تنهممایی زنممان وتاهمم  در د  

کنتمممر  در ورحلمممه  گمممر ه  تغییمممر بیشمممتری داشمممته اسمممد.  آزومممون پسآزومممایش در وقایسمممه بممما 
کنتمممر  وربممموط بمممه  گمممر ه آزومممایش    کهتمممرین ویمممانگین در همممر د    وقیممماس خردهههانمممین 

وقیماس  خردهدربمین سمه  آزومون پسرین تغییر در باشد   بیشت ویاحساس تنهایی روانتی  
در  احسمماس تنهممایی اجتهمماعی بمموده اسممد.وقیمماس  خردهوربمموط بممه ، احسمماس تنهممایی
کممممه آومممموز  وممممد  تلفیقممممیهمممما راسممممتای تحلی   ی اسممممتنباطی   بررسممممی فرضممممیه پممممژ هش 

کماهش احسماس تنهمایی زنمان وتاهم ودار    هیجان گماتهن بمر  بما توجمه بمه ، داردتم تیر  ومد  
یممانس ونممد وتغیممریها  ممرار بممودن وفر ضممهبر کو ار ، ههگنممی ضممرایب رگرسممیون) ی تحلیمم  

یانس یمع داده، آزوون لموین() ها ههگنی  ار آزومون شماپیر  ویلم ( از ایمن ) هما نروما  بمودن تور
که نتایم آن در جد    ارا ه شده اسد. 2آزوون استفاده شد 
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کوواریانس چند حتحل یج آزوون وعنادارینتا .3جدول   وانکوا() یرحوتغل 
 ی احساس تنهاییها وقحاس خرده بر

 اتا سطح وعناداری dfخطا  dfهحفرض f وقدار آزوون 
 222/6 652/6 66/22 66/1 63/1 222/6 ییالیاتر پ گروه
 

کممه سممطوح وعنممادار وممینشممان  1نتممایم جممد    د اسممتفاده از آزوممون یممآزوممون  ابل یدهممد 
کواریتحل ه کمدهنمد  ومیم نشمان ین نتمایشهارد. ا وجاز وی وانکوا( را) یریانس وند وتغی  

گر ه ی وورد وطالعه از نظر حدا   یکمی از وتغیرهمای  ابسمته تفما ت وعنماداری  جمود ها در 
 دارد. 

کوواریانس چندوتغحری در وورد .4جدول آووزش ودل تأثحر  خالصه نتایج آزوون تحلحل 
گاتهن و هحجان کاهش احساس تنهایی زنان  تلفحقی   وتاهلودار بر 

 
 شاخص

 سطح وعناداری F وحانگحن وجذورات درجات آزادی وجهوع وجذورات ونابع تغحیرات

ر ه
تر گ
ا

 

 6.61 1.10 11.16 3 11.16 احساس تنهایی زوانتی 
 6.611 1.62 73.33 3 73.33 احساس تنهایی خانوادگی
 6.660 2.60 11.03 3 11.03 احساس تنهایی اجتهاعی

 
که در جد    ههان عهم  آزوایشمی آوموز  ومد  تلفیقمی تم تیر  ،گمردد ومیوشاهده  5طور 
 α=61/6در سمطح احساس تنهایی ی ها وقیاس خردهگاتهن بر تهام ودار    هیجان رویکرد
که  ویباشد. لذا  ویوعنادار  گرفد  ومدار    هیجان آووز  ومد  تلفیقمی رویکمردتوان نتیجه 

کاهش احساس تنهایی  گاتهن بر   دارد. ت تیر  زنان وتاه ود  
کمه ومد  ومدار    هیجان آوموز  ومد  تلفیقمی رویکمردتم تیر  فرضیه د م پمژ هش ایمن بمود 

کمماهش احسماس تنهممایی زنممان وتاهم  بعممد از یمم  وماه  بممرای  پایممدار وانممده اسمد.گماتهن بممر 
که بعد از ی  وماه انجمام شمد ابتمدا ، بررسی این فرضیه پژ هش بعد از انجام آزوون پیگیری 

کروید با اسمتفاده آزومون وموولی انجمام شمد. وقمدار آزومون وموولی وف   سمطح  21/6ر ضه 
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توان نتیجمه  وون نتیجه آزوون ووولی وعنادار نیسد؛ بنابراین وی، اسد 70/6وعناداری 
یممد بر ممرار اسممد   بممه ههممین خمماطر وی کرو کممه وفر ضممه  ی همما تمموانین از نتیجممه آزوون گرفممد 

کنین.گر هی بد ن تعدی  درجات آ در ن  زادی آزوون هوین فلد استفاده 

آووزش ودل تلفحقی تأثحر  ی وکرر در وورد آزوون پیگحریها گحری تحلحل اندازه -5جدول
کاهش احساس تنهایی زنان وتاهلودار و  هحجان رویکرد گاتهن بر    ودل 

 
که جد   باال نشان  عاوم   30.16بما وقمدار  Fدهمد وقمدار وشخیمه آوماری  ویههانطور 

کمه تغییمر در  یعنی وی، وعنادار اسد α=61/6زوان در سطح وعناداری  گرفمد  توان نتیجمه 
نتمایم آزومون تعقیبمی در وراحم  وختلمف  اسمد. ههانمینوراح  وختلف آزوون وعنمادار 

کممه ویمانگین د  ورحلمه  گمر ه آزوممایش نشمان داد    پیگیممری  آزومون پس، آزوممون پیشآزومون در 
ومدار    هیجان آوموز  ومد  تلفیقمی رویکمردتم تیر  اتربخشیبنابراین ، تفا ت وعناداری دارد

گذشد  کاهش احساس تنهایی زنان وتاه  بعد از   .ی  واه واندگار اسدگاتهن بر 

 یرحگ جهحبحث و نت

وممدار    هیجان آومموز  وممد  تلفیقممی رویکممرد یاتربخشمم یپممژ هش حاضممر بمما هممدا بررسمم
کمماهش احسمماس تنهممایی زنممان وت همم  انجممام شممد. نتمما گمماتهن بممر  م حاصمم  بیممانگر یوممد  

کلیمه  یوعنادار بودن اتربخش کاهش احساس تنهایی   ههانین بمر  آووز  ود  تلفیقی بر 
کننممممده در پممممژ هش بممممود. در  ی احسمممماس تنهممممایی زنممممان وتاهمممم  شممممرکدهمممما وقیاس خممممرده
کمه اتربخشمی آوموز  ومد  تلفیقمی رویکمردها بررسی ومدار    هیجان ی انجام شده پژ هشمی 

کمرده باشمد کاهش احساس تنهایی را بررسی  گاتهن بر  ومه در داخم    ومه در خمارج ، ود  

 شاخص
 ونجع تغحیرات 

وجهوع 
 وجذورات

درجات  
 آزادی

وحانگحن 
 F وجذورات

سطح 
 وعناداری

 663/6 30.16 313.52 2 162.21 فلد -هوین  زوان اثر
   2.63 25 230.10 فلد -هوین  خطا
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کماهش احسماس ومدار  هیجانای وختلفمی اتربخشمی رویکمرد ه شیافد نشد. اوا پژ ه را بمر 
؛ جانسممون   3221، 1در ویممر جانسممون    ن، وکفممی) کننممد وممیتنهممایی   افسممردگی را ت ییممد 

یتنبمرن   ، ؛ دنتمون2661، 4؛ دا نینمگ2661، 3جانسون   دنتمون، ؛ دسالس3227، 2تالیتهن و
کممه بمما نتممایم 2632،   ههکممارن 6؛ آرتممس2632، 5گلممدن باشممد. در  وممیپممژ هش حاضممر ههسممو ( 

یکمممرد هممم شایمممران نتمممایم پمممژ هش حاضمممر بممما نتمممایم پژ ه کمممه بمممه بررسمممی اتربخشمممی رو ایی 
کاهش افسردگی   یما احسماس تنهماییودار هیجان ، ؛ سمودانی3112، گرجیمان وهلبمانی) بر 
د سمتی   ، ؛ جدیمدی3122، ؛ اومانی   وجمذوبی3126، زاده هنروند   نیسی وهرابی، کریهی
کمار، ؛ داورنیما3121، ترخمان   دهسمتانی، گلامین، کمار ؛ دانمه3122 ،حسینی وعیمری   ، زهرا
کروی گرفته اسد ههسو 3125، شا  باشد. وی( انجام 

گماتهن کماهش ومدار هیجان-در تبیین وعنادار شمدن اتربخشمی آوموز  ومد  تلفیقمی  بر 
گفمممد ومممیاحسممماس تنهمممایی زنمممان وتاهممم  بممما اسمممتفاده از نظریمممه دلبسمممتگی  یکمممی از ، تممموان 

کمه در ایجماد احسماس تنهمایی   افسمردگی نقمش وههمی ایفما  ، کنمد ومیکارکردهای زناشمویی 
یممس، دلبسممتگی نمماایهن اسممد ( احسمماس تنهممایی را ناشممی از فقممدان 3271) در ایممن راسممتا و

کنمد. از  ومیدلبستگی عاطفی   عدم رابطه نزدی    صمهیهی بما افمراد خماص دیگمر تعریمف 
کممه عواومم  اسممترس زوینممه ابممتال بممه افسممردگی   احسمماس  توانممد پممیش وممیدر زنممدگی زا  آنجممایی 

کممه از نظممر عمماطفی در ووا ممع بحرانممی زنممدگی در دسممترس   ، تنهممایی باشممد  جممود ههسممری 
 اهمداا ازکنمد.  ومیاحتها  ابتال به افسردگی   احساس تنهایی را بیشتر ، پاسخگو نیسد

باشمد.  ومی ایهمن یدلبسمتگ بمه نماایهن یدلبسمتگ سمب  تغییمر ومدار هیجان ا لیمه رویکمرد
 این .شود وی ایجاد یپاسخگوی   بودن دسترس طری  در از ایهن پیوند   یهیجان تهاس

 تهماس   حهایمد، اونیمد فمرد بمه یدر نم ینیازهما یپاسمخگو ایهمن یدلبسمتگ   پیونمد

                                       
1.  Macphee, D. C., Johnson, S. M., & van Der Veer, M. M. 
2.  Johnson, S. M., & Talitman, E. 
3.  Dessaulles, A., Johnson, S. M., & Denton, W. 
4.  Downing, U. 
5.  Denton, W. H., Wittenborn, A. K., & Golden, R. N. 
6.  Aarts, J. 
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زا  بمه هنگمام وواجهمه بما شمرای  اسمترس هما ر جدر ر ابم  زناشمویی ایهمن همر یم  از  .باشد وی
که ههسر  در دسترس اسمد   حهایمد هیجمانی وناسمب را بمرای یکمدیگر  اطهینان دارد 

در نتیجممه در وقایسممه بمما ، دهنممد وممیکننممد   بممه نیازهممای هیجممانی یکممدیگر پاسممخ  وممیفممراهن 
کمه از ارتبماط نماایهن دارنمد از رابطمه خمود رضماید بیشمتری دارنمد یفمن) افرادی  ، جانسمون   و

تسممهی  ابمراز   بیممان نیازهممای ، وممدار همن دیگممر رویکممرد هیجماناز اهممداا و(. ههانمین 3222
پذیر  نیازهای دلبسمتگی ههسمر   پمرداز  وجمدد احساسمات بمه ، دلبستگی ارضا نشده

کمه انکمار   وحمد د باشد.  ویونظور التیام جراحات دلبستگی  نظریه دلبسمتگی وعتقدنمد 
  تی ومدار هیجانوموز  رویکمرد کند. بنابراین در آ ویوشکالت فرا انی ایجاد ، کردن نیازها

ایمن اومر سمبب ، پردازنمد ومیدر ف ایی ایهن هر د  ر ج به ابراز نیازهای دلبستگی خویشتن 
شمود   صمهیهید   رضماید زناشمویی  ومی هما ر جگیری پیوند دلبستگی عهی  ویان  شک 
 یابد. ویکاهش  ها یابد   احساس تنهایی آن ویافزایش  ها آن
گاتهن در تبیین نتایم حاضر   گماتهن  ویبا استفاده از رویکرد  کید رویکمرد  گفد ت  توان 

کاهش رفتار ونفی   افزایش رفتار ودبد  گماتهن  ویبه  که بیان شد رویکمرد  باشد. ههانان 
کید دارد   اخمتالا زناشمویی را نتیجمه عمواولی ههامون رفتارهمای  کاهش رفتار ونفی ت  به 

گرفتن اسمب آخرالزومان  5) گیمری   سمکوت کناره، سرزنش، تحقیر، ناوناسبی وانند نادیده 
کممافی از یکممدیگر گمماتهن(   یمما عممدم شممناخد  بسممد   ووانممع در رابطممه  یمما  جممود بممن، در وممد  

که ر ج ویزناشویی  ، کننمد ومیرفتارهای ونفی را وقابله به ود  ، ی ناسازگارها داند. از آنجا 
کمه  ومیاین ر   برخورد به افزایش تعارض   ایجاد سیک  وعیموب ونجمر  گمر ههسمران شمود  ا

کار نگیرنمد بمه تمدریم ازهمن جمدا شمده   احسماس ا هر   سازند ی برای وقابله با تعارض به 
گماتهن  طمع ورخمه تعماولی ونفمی در  کنند.  ویتنهایی  پس یم    میه بنیمادی در رویکمرد 
باشد. ههانین در این ود  تلفیقی با اسمتفاده از آوموز  هفمد اصم  خانمه اومن  ویرابطه 
گممماتهن بممما تکیمممه بمممر وجهوعمممه پر تک رابطممم گممماتهن بمممه  هممما ه  یافته ومممد     تهرینمممات سممماختار

گمممو  دادن  یی واننمممدها ی اجتهممماعی خمممود در زوینمممههممما وراجعمممان بمممرای افمممزایش وهارت
سمممازی  خمممود آرام، توجمممه   احتمممرام بمممه عقایمممد   نظمممرات یکمممدیگر، اعتباربخشمممی، ههدالنمممه
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کمردن، فیزیولموژی نفمور   سماز  بمه ونظمور افمزایش رفتمار  پمذیر ، بمه شمیوه وناسمب بحمث 
که    هما ر جدر رابطمه  هما ی رفتماری   بکمارگیری آنهما شمود. آوموز  ایمن وهارت ویودبد 

زای زنممدگی از حهایممد عمماطفی  در برخممورد بمما وسممای    وشممکالت اسممترسشممود  وممیسممبب 
 بهبممود همما کیفیممد رابطممه زناشممویی آنیکممدیگر برخمموردار شممده   احسمماس تنهممایی نکننممد   

ههانممین در تبیممین دیگممر اتربخشممی آومموز  ایممن وممد  (. 2632، گمماتهن   سممیلور) یابممد وممی
کمماهش احسمماس تنهممایی وممدار    هیجان تلفیقممی رویکممرد گمماتهن بممر  گفممد وممیوممد   از ، تمموان 

که از نظمر سمطح ا تیمادی  گر هی   در بین افرادی  که جلسات آووزشی به صورت  آنجایی 
گر همی اوکمان  هما ح مور آن، شمد   فرهنگی به هن نزدی  بودن برگزار کمالس بمه صمورت  در 

گر ه   صهیهید   احساس تعل  به یکمدیگر را بمرای شمرکد بهره کننمدگان  وندی از وزایای 
کممماهش احسممماس تنهمممایی اجتهممماعی کمممالس آووزشمممی فمممراهن نهمممود   احتهممماال سمممبب   در 

کممه فممرد در آن جا هفقممدان شممبک، احسمماس تنهممایی اجتهمماعی) زیممی از ی از ر ابمم  اجتهمماعی 
ی وشممترک باشممد   یمما نداشممتن جایگمماهی در جاوعممه همما گممر ه د سممتان بمما عالیمم    فعالید

( وبنمی بمر 3121) کار (( شده اسد. این با نتایم پژ هش دانه3271، ویس) شود ویتعریف 
کمماهش احسمماس تنهممایی دانشممجویان  کممه دروممان ویممان فممردی باعممث  شممود ههسممو  وممیایممن 

 باشد.  وی

که تحقیقات وعمد دی دربماره تلفیم  رویکمردی پژ هها از وحد دید  ش حاضر این بود 
گاتهن  جود داشد. از این ر ودار    هیجان از تحقیقمات وشمابه  ها بیشمتر وقایسمه، رویکرد 

گانه ودار    هیجان در حوزه رویکرد گاتهن به طور جدا باشمد. ایمن وسماله ضمرورت  ومیود  
کممه  وممینشممان  انجممام تحقیقممات بیشممتر در ایممن زوینممه را در آینممده دهممد. ههانممین از آنجمما 

 ضمممممعید ا تیمممممادی   اجتهممممماعی   سمممممالود ر ان   سمممممابقه وشمممممکالت ر انهزشمممممکی   
شمود  ومیپیشمنهاد ، تواند در ویمزان احسماس تنهمایی ومرتر باشمد وی ها ی آزوودنیشناخت ر ان

گیممرد.همم شدر پژ ه ی ایممن ها بمما توجممه بممه یافتممه ای آتممی وممورد بررسممی   توجممه خمماص  ممرار 
کمه اتربخشمی آوموز  ومد  تلفیقمی رویکمرد ویپیشنهاد ، پژ هش ومد  ومدار    هیجان شمود 
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گیرد. گاتهن بر ر ی وتغیرهای دیگری وون صهیهید زناشویی وورد وطالعه  رار 
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