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 مقاله پژوهشی

  ییاحساس تنها بر يامحاورهل روابط یتحل یدرمانزوج یاثربخش
 در شهرستان سلماس ییروابط فرازناشو ده ازیدبیزنان آس

  
  ٤پوريرضا بوستاني، عل٣يثان يميز کري، پرو٢*ي، محمود گودرز١اصل يار فاطميشهر

 
  08/09/1397تاریخ پذیرش  19/06/1397تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 یروابط و باشد داشته را آن ل داردیتما فرد که يايفرد نیب روابط نیب که دیآیم وجود به یزمان و کنندهناراحت است یحالت ییتنها احساس :هدف و زمينهپيش
از  دهیدبیآسزنان  ییاحساس تنهابر  يامحاورهل روابط یتحل یدرمانزوج یاثربخش منظوربهژوهش حاضر باشد. پ داشته وجود فاصله دارد، حاضر حال در يو که

  انجام شده است. ییروابط فرازناشو
شامل  يجامعه آمار صورت گرفته است. يریگ یپ و آزمونپس - آزمونشیپو در قالب طرح  یشیآزمامه ینطرح،  ازنظرو  ين پژوهش کاربردیا :هاروشمواد و 

 صورتبهکه  (زن) 20 ، حجم نمونه شاملاندنمودهبه مرکز مشاوره خانواده در شهرستان سلماس مراجعه  ییفرا زناشو مسئلهکه در ارتباط با  است یه زنانیکل
ک یقه و هر هفته یدق 90 ر جلسهه يجلسه فرد 8ش یگروه آزما يبرا ن شدند.یگزیدر دو گروه جا یتصادف صورتبهو انتخاب شدند ان جامعه یداوطلبانه از م

 يراسل برا ییتنها اسحسانجام نگرفت. پرسشنامه ا يامداخلهگروه کنترل  ياجرا و برا يامحاورهل روابط یتحل یدرمانزوججلسه به مدت دو ماه، با مداخله 
 SPSS افزارنرم از استفاده با هاداده استفاده شد. هاداده لیوتحلهیتجز يه برامتغیرچند  انسیکووارل یو تحل یفیآمار توص يهاشاخصد. از یاجرا گرد يهایآزمودن
  .شد لیوتحلهیتجز 22 نسخه

 یدرمانزوج هک ین معنیبد داشته يداریمعنش نسبت به گروه کنترل کاهش یدر گروه آزما یین نمرات احساس تنهایانگیپژوهش نشان داد که م يهاافتهی :هاافتهي
 یرماندزوج یاثربخشهم مشخص شد که  يریگ ی. در مرحله پشودیم ییفرا زناشو از روابط دهیدبیآسزنان  ییباعث کاهش احساس تنها يامحاورهل روابط یتحل
 .)>0P/ 05( بعد از دو ماه وجود داشته است ییزناشواز روابط فرا  دهیدبیآسزنان  ییبر احساس تنها يامحاورهل روابط یتحل

از  توانندیم، درمانگران يامحاورهل روابط یتحل یکرد درمانیبا رو ییاز روابط فرا زناشو دهیدبیآسزنان  ییتوجه به کاهش احساس تنهابا : يريگجهينتبحث و 
 استفاده کنند. ییاز روابط فرازناشو دهیدبیآسزنان  ییجهت کاهش احساس تنها یکرد درمان ين رویا

 یدرمانزوج، ییروابط فرازناشو، ياحاورهمروابط  لیتحل ،ییاحساس تنها :يديواژگان کل

  
 ۷۰۹-۷۱۸ ، ص۱۳۹۷ يد، ۱۱۱درپي ، پيدهم، شماره شانزدهممجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره 

  
  09124718916 تلفن ،یروانشناس دانشکده ،یاسالم آزاد دانشگاه بعثت، شهرك سنندج، کردستان،: آدرس مکاتبه

Email: mg.sauc@gmail.com 

  
  مقدمه

، بر انددهیشیاندکه در مورد ساختار خانواده  يافراد یتمام
چ ی، هدرواقع؛ اندداشتهد یآن در جامعه تأک یاتیت حیخانواده و اهم

 ياخانوادهیافت که سالم باشد، مگر آنکه از  توانینمرا  ياجامعه
و تداوم  ردیگیمشکل  یوند زناشوییباشد. خانواده با پ سالم برخوردار

ک ی. در )1دارد ( یزناشوی يبه تداوم و بقا یز بستگیآن ن يو بقایا

                                                             
    رانيسنندج ا ،يآزاد اسالمدانشگاه ، رشته مشاورهي، دانشکده روانشناسي، تخصص يدکترا يدانشجو ١
 سنده مسئول)ي(نوران يا، سنندجي، دانشگاه آزاد اسالم، واحد سنندجي، دانشکده روانشناس، ار گروه مشاوره خانوادهياستاد ٢
 رانيا، شبستري، دانشگاه آزاد اسالم، واحد شبستري، روانشناس دانشکدهي، ار گروه روانشناسياستاد ٣
  رانيا، تهران، قاتيعلوم و تحق يدانشگاه آزاد اسالم، قاتيواحد علوم و تحقي، دانشکده روانشناسي، گروه روانشناس ارياستاد ٤

 يچرخهزن و شوهر و  یند تحول روانیبهنجار، فرآ ییزناشو يرابطه
، و دابییمتعامالت سازنده همسران گسترش  لهیوسبهتحول خانواده 

 قتیدر حق. )2( بخشدیمت یبه آن عموم یاجتماع يهنجارها
ت یشخص يدهندهشکلجامعه و  ينهادها نیترمهماز  یکیخانواده 

، تکامل، هاارزشاست که موجب رشد احساسات و  یآدم
 تیدرنهاشدن، قدرت انتخاب و  یو اجتماع نفساعتمادبه
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 پوربوستاني عليرضا ثاني، کريمي پرويز گودرزي، محمود اصل، فاطمي شهريار
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که  یاز عوامل یکیدرباره . )3( شودیمافراد  یمنطق يریگمیتصم
روابط  یکند، تحت عنوان کلیسالمت خانواده را با چالش مواجه م

رد، عملک دکنندهیتهدعامل  نیترمهمشود که یبحث م ییفرا زناشو
 يازهایهمسران ن یقتو .)4است ( ییثبات و تداوم روابط زناشو

ـل یبنا به دال یمدت يدارند و برا يادیز يبرطرف نشده یعاطف
ازها را ین نیگر که اید يمـختلف از هـم دورند، امکان حضور فرد

کند، یتر مـدهیچیت را پیشود. آنچه وضعیشتر میارضا کند ب
اش را یعاطف يازهایکه ن است یاحساس فـرد نـسبت به شخص

 ن احساسیممکن است عاشق او شود و هم یعنیکند، یبرآورده م
کند یم ارش خارجیاو را از اخـت يهاالعـملعشق، رفتار و عـکس

 یین در روابط فرازناشویکه زوج یشناخترواناز مشکالت  یکی .)5(
تنهایی ممکن  احساس است. یی، احساس تنهاشوندیمبا آن روبرو 

است توسط هر شخصی در هر مقطعی از زندگی تجربه شود و به 
عبارتی، یک حقیقت اساسی زندگی بشري است که محدود به 
مرزهاي سنی، جنسی، نژادي، اقتصادي یا جسمی خاص نیست. 
آمارها حاکی از آن هستند که از هر چهار نفر در جهان، یک نفر از 

م یاز مفاه یکی ییاحساس تنها. )6( بردیماحساس تنهایی رنج 
که امروزه از آن وجود دارد با  یفیاست. تعر یشناختروان يدهیچیپ

داشته متفاوت است. در گذشته  امیاالمیقدن واژه در یکه ا یمفهوم
 يهکنندیتداعشتر یو ب شدیممثبت قلمداد  ین احساس، مفهومیا
 يمنزلت باالدن به شأن و یرس ياز اجتماع برا ياضت و دوریر

ن واژه بار ی، تعمق، مراقبه و ارتباط با خدا، بود. اما امروزه ایانسان
عدم  یکه در پ يندیشتر بر تجربه ناخوشایدارد و ب یمنف ییمعنا

گفته  بر اساس. )7دارد (، داللت شودیمحس  یوجود همدم در زندگ
تواند منجر به صدمه یم یو جنس یانت عاطفی) خ8( 1نزیآلن و آتک

زنان و مردان شود و قلب افراد را نسبت به هم شکسته و  زدن به
گر، خشونت و فقدان منابع یروابط را قطع کند و موجب ترك همد

ربه تج ییاحساس تنها گریدانیببهگردد.  ییو احساس تنها یرفاه
 ی، سخت، وحشتناك و دردناکآورعذابو  یند، منفیناخوشا يفرد

، يدیبودن، ناام دهیفایب، یحوصلگیباحساس  جادیاست که سبب ا
 ينهیشیپرور . م)9( شودیما یدن دنید وتاررهیت، اضطراب و یافسردگ
 که دهدیمز نشان ین ییف و مفهوم احساس تنهایدر تعر یپژوهش

جود و نظرانصاحبن یب يرینسبتاً چشمگ يهاتفاوتنه ین زمیدر ا
 ک حالتیرا  ییاز پژوهشگران احساس تنها ینمونه، برخ يدارد. برا

 یدر روابط اجتماع یفیو ک یکم يهایینارسااز  یناش یشناختروان
ان و ی، بزازییق خدایهمچون تحق يمتعدد يهاافتهی. )7( دانندیم

آموزش تحلیل ارتباط  یاثربخش"با عنوان  1394در سال  يجعفر
نشان دادند  "زنان یخودپنداره و عاطفه مثبت و منف در يامحاوره

                                                             
1 Allen and Atkins 

بهبود خود پنداره و عاطفه  يبرا يامحاورهل ارتباط یکه آموزش تحل
ن ی. همچن)10( باشدیم یروش مناسب یمثبت و کاهش عاطفه منف

 یثربخشا"با عنوان  یاسرم یو صالح یان، الندانیعماد قیتحق
ک برن بر کاهش اضطراب و یل رفتار متقابل اریآموزش تحل

سالمت شهر  يهاخانهبه  کنندهمراجعه دارخانهزنان  يپرخاشگر
اهش ک برن بر کیل رفتار متقابل اریآموزش تحلنشان داد که  "يسار

 يهاخانهبه  کنندهمراجعه دارخانهزنان  ياضطراب و پرخاشگر
 ییق رضای). همچنین تحق11دارد ( ریتأث يسالمت روان شهر سار

بر  یمبتن یدرمانروان یاثربخش "ان با عنوانیرزائیو م یفر، دوست
زنان  یجنس تیو رضا ییت زناشویمیل رفتار متقابل بر صمیتحل

ارتباط  لیکرد تحلینشان داد که رو "ینیربالیغ یمبتال به افسردگ
 بعد ،یعاطف بعد (ییزناشو تیمیش صمیباعث افزا يامحاوره

 -یحیتفر بعد و يمعنو بعد ،یکیزیف بعد ،یجنس بعد ،یشناختروان

در حال حاضر . )12(. شودیم یجنس تیرضا و( یاجتماع
نظري متعددي بـا رویکردهـاي متفاوت به دنبال تبیین  يهادگاهید

مختلف  يهادگاهیدزناشویی هسـتند. در میان  يهاتعارضو حل 
عمق نظریه و کاربرد  جنبه ، ازيامحاورهروابط  روانشناسی، تحلیل

ل ارتباط یوه تحلیش )13( وسـیع و متنـوع آن بسـیار برجسـته است
و درك  لیوتحلهیتجزاست که فرد را در  یعقالن ی، روشيامحاوره

جه ت با تویو قبول مسئول یدر کسب آگاه طورنیهمش و یرفتار خو
 نیترمهم. )14( دهدیماري ی افتدیمدر زمان حال اتفاق  آنچهبه 

 ن است که بهیا يامحاورهل ارتباط یآموزش تحل زیآمتیموفقجنبه 
گر ا .استفاده کنند جاهمهتا بتوانند از آن در  دهدیم يالهیوسافراد 

رس از ت یت و خالیت و خالقیمیوندي با صمین دو نفر پیبتوان ب
ن یا بینفر  ا صدیا شش ین چهار یوند را بین پیا توانیمبرقرار کرد، 

 يامحاورهل ارتباط یتحل .)15نمود (جاد یز ایمردم ن يهاگروه
 یستمیاز جنس رفتار و س یت، زبانیدر باب شخص ياهینظر

روابط تحلیل  مشاوره )16( است. یک درمان تعاملیاز  افتهیسازمان
است که در آن درمانگر واجد  کنندهکمک يرابطهیک  يامحاوره

 «الغب«تحلیل رفتار متقابل، آگـاهی  يهاروششرایط، بـا استفاده از 
 .دهدیمدر مراجع یا در گروه افـزایش  مسئلهحل  اندازچشمرا از 

 يهاوهیشبراي ایجاد تغییر از طریق  يامحاورهروابط  روش تحلیل
ن و هـدف آ شودیمکار گرفته  مناسب مبتنی بر اینجا و اکنون به

 خاص حوزهافزایش آگاهی شـناختی و هیجـانی مراجـع نسـبت بـه 
 .)17(سـت ا )روابـط یـا عملکـردمشـکالت در ( دهیدبیآس

حاالت روانی  يالگوها يامحاورهنظریه تحلیل ارتباط  نیتریاساس
از افکار، احساسات  يامجموعه، مشتمل بر "من "ک حالت یهستند. 
 کیک فرد در یت یاز شخص ییهابخشاست که در آن  ییو رفتارها
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 یفرد سه حالت اساس هر .شودیمش گذاشته یزمان مشخص به نما
این سه شیوه ساختار  .)16(را در خود دارد  )والد، بالغ و کودك(

ل رفتار یتحل یی). هدف نها13( دهندیمرفتاري فرد را تشکیل 
، سالمت فکر و یق آگاهیاز طر يخودمختاردن به یمتقابل، رس

 کندیمبه افراد کمک  يامحاورهل ارتباط یتحل است. یختگیخودانگ
 بخشآرامجاد ارتباط مکمل و یو ا ياز من بالغ خود جهت برقرار

 هاضتعارو  هاتنشاز  ياریح از بسیجاد ارتباط صحیاستفاده کنند. ا
 اناالمکیحتخود  يهاییتوانااز  توانندیمو افراد  کندیم يریجلوگ

 يهاییتوانا تواندیمن روش یا. خود بهره ببرند ییرشد و شکوفا يبرا
ش دهد یبه سرعت افزا شیهااضطرابفرد را در تحمل و کنترل 

اعتقاد بر آن است  يامحاورهوه تحلیل روابط یدر شن یهمچن .)14(
ت دس يریگجهینتگران به چهار نوع یکه فرد در ارتباط با خود و د

و رفتار او را  کنندیماو را مشخص  یزندگ يهاتیموقعکه  ابدییم
 از: اندعبارت يریگجهینتن چهار یا )15( دهندیمقرار  الشعاعتحت
این وضعیت، وضعیت : شما خوب هستید –من خوب نیستم الف: 

ل کودکی و برداشت منطقی نوزاد از تولد و دوران یکلی و جهان اوا
هست چون » خوب بودن«نوزادي است. در این وضعیت عامل 

صرفاً  کندیمهست. هر کودکی این نوازش را احساس » نوازش«
که باید او را بلند کرد، لمس کرد و از او نگهداري کرد.  جهتنیازا
)15(.  

ن مرحله به موضع یا: شما خوب نیستید -من خوب نیستم ب:
 ياعالقهت، ین وضعیا يدارا افراد معروف است. يدیو ناام ییمعنایب

گند و مزخرف  یکردن ندارند و ممکن است جهان را مکان یبه زندگ
 باشدیم یفاقد هدف و معن اساساً، هاآناز نگاه  یزندگ نند ویبب
)16(.  

که براي مدت  يابچه: شما خوب نیستید -من خوب هستمج: 
 و ابتدا ردیگیمطوالنی مورد ضرب و شتم شدید پدر و مادري قرار 

هستند، به وضعیت جنائی تغییر » خوب« هاآن کندیماحساس 
» من خوب هستم«احساس وضعیت  يادوساله. وقتی بچه کندیم

  .)15است (» خود نوازشی«دارد این منظور 
ت ین وضعیمشخصه ا :هستید شما خوب -من خوب هستمد: 

 رشیپذ ياق برایباز بودن، اشت از اعتماد و یدگاه حاکیداشتن د
ن صورت افراد هم به یا در که هستند، دارد. گونههمانگران به ید

رابطه  صرفاًهستند و  یمیک و صمیگران نزدیخودشان و هم به د
  .)16(وجود ندارد  يابازندهو  کنندیمبرنده برقرار  -برنده

درمانگر کار  يامحاورهل روابط یان تحلیدر جر :ند درمانيفرا
 یل ساختی. در تحلکندیم، شروع یل ساختیخود را با تحل

 تا مراجع گرددیمح یتشر "من " يهاحالتل یو تحل يبندمیتقس
و درمانگر  مراجع آورد. به دستت خود یاز ابعاد شخص یروشندرك 

 عمراج و گر مبادله کنند.یکدیخود را با  يروزمرهتجارب  توانندیم
 اضطراب باعث چون .بردیم یاز آن تجارب پ ياپارهبودن  یمعنیببر 

 یمرض عالئمو  شودیمت در مراجع یش مقاومت و عدم امنیدایپ
ان یبا آن در جر شدنمواجه، رونیازا، آوردیمگر را به همراه ید

 یطوالن يهاسکوتوه از ین شیا در است. يالزم و ضرور یدرمانروان
اطالعات ناقص  دهدیمکه  یحاتیو درمانگر با توضشود یماجتناب 

ند یفرا تمام .آگاهاندیم هاآنو مراجع را از  کندیمرا کامل  شدهارائه
که هست،  طورآند به فرد کمک کند تا بتواند خودش را یدرمان با

د و به ابیدست  یکامل نسبتاً یکند و به خودشناس لیوتحلهیتجز
  .)14( ببرد یپ "من  "حاالت متعدد 

رابطه  ییبا نگرش به روابط فرا زناشو ییاحساس تنها کهییازآنجا
 یپژوهش سؤالن ین پژوهش قصد دارد به ایا) 18دارد ( یمیمستق

ل روابط یتحل یدرمانزوج يامشاورها مداخله یمحقق پاسخ دهد که آ
از روابط فرا  دهیدبیآسزنان  ییبر کاهش احساس تنها يامحاوره
  دارد؟ ریتأث ییزناشو

 یاثربخشکه پژوهش حاضر به دنبال آن است، تعیین  یهدف
زنان  ییبر کاهش احساس تنها يامحاورهل روابط یتحل یدرمانزوج
  .باشدیم ییاز روابط فرا زناشو دهیدبیآس

  ه پژوهشيفرض
ن زنا ییاحساس تنها کاهش ل روابط محاوره بریتحل یدرمانزوج

  رددا ریتأثدر شهرستان سلماس  ییروابط فرازناشواز  دهیدبیآس
  

  مواد و روش کار
ک گروه یش و یبا گروه آزما یشیمه آزماینوع ن روش پژوهش از

بوده. قبل از  آزمونپسو  آزمونشیپ صورتبه يریگ یکنترل و پ
 يلهیوسبهدر هر دو گروه  هایآزمودن مستقل يرهایمتغ، اجرا

ر یز صورتبهاگرام آن یگرفتند که د يریگمورداندازه آزمونشیپ
  .باشدیم

 یشیآزما يهاگروهبا گروه کنترل  آزمونپسو  آزمونشیپاگرام ید
  هاگروه  آزمونشیپ  مستقل متغیر  آزمونپس  يریگ یپ

3T 2T  1X  1T  1G  

3T  2T  ……  1T  Gc  
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زن به  کنندگانمراجعهه ین پژوهش جامعه پژوهش کلیدر ا
 لهمسئدر ارتباط با شهرستان سلماس  وندیمرکز مشاوره خانواده پ

داوطلبانه با گمارش  صورتبه يریگنمونهروش  بودند. ییفرازناشو
 طوربهفرد  20انجام شد. حجم نمونه متشکل از  هاگروهدر  یتصادف

داوطلبانه انتخاب شدند قبل از اجراي آموزش، کلیه زنان نمونه 
ک یگروه قرار گرفتند که  2جایگزینی تصادفی در  صورتبه یانتخاب

 يامحاورهل روابط یتحل یدرمانزوجکرد یبا رو )فرد 10(ش یگروه آزما
 90ک جلسه و هر جلسه به مدت ی یهفتگ صورتبهدو ماه  یط
 گروه کنترل عنوانبه )فرد 10(دند و گروه دوم یآموزش د قهیدق
ت یاتمام پژوهش جهت رعا از بعد .افت نکردندیدر یآموزش گونهچیه

د. الزم به ذکر یالزم ارائه گرد يهاآموزشعدالت به گروه کنترل، 
ز ا دهیدبیآسزنان  يبرا يفرد صورتبه یاست که جلسات آموزش

دو ماه بعد از اتمام جلسات  نیهمچن د.یاجرا گرد ییروابط فرازناشو
 يورود يهامالكضمن  در به عمل آمد. يریگ یهر دو گروه پ يبرا

 هاآنکه حداقل سه سال از ازدواج  ی: زنانشامل یبه جلسات آموزش
 6تا  3(ازدواج  زمانمدت ک فرزند،ی، داشتن حداقل باشدگذشته 

 در رده( التیتحص زانیم ،سال) 10سال و باالتر از  10تا  7سال، 
زان ی، م)سانسیسانس، باالتر از لیو ل پلمیدفوق پلم،یپلم و دیر دیز

ار ون و چهیلیون، سه تا چهار میلیون، دو تا سه میلیر دو میز(درآمد 
  بوده. )دارخانهکارمند، آزاد و ( مراجعان و شغلون به باالتر) یلیم

ل يکرد تحليبا استفاده از رو مداخلهخالصه جلسات 
مشاوره  يهاهینظرو  هاروش از کتاب اقتباسبا ( :يامحاورهارتباط 

ن در ینو يهاروش(و کتاب  )19( 1ياثر جرالد کور یگروه
 )13(2اثر استوارت و جونز  "ل رفتار متقابلیتحل یشناسروان

 لیهدف از تشکه یجاد ارتباط اولیبعد از ا جلسه اولدر  .باشدیم
 یحاتیح شد توضیمجزا تشر صورتبهن آن براي افراد یجلسات و قوان

 میاهو مف به هر فرد داده شد يامحاورهل ارتباط یورد تحلمدر 
. شد انیب ییو روابط فرازناشو یتعارضات خانوادگ و ییاحساس تنها

ن م "یعنی یتین بعد شخصیبا اول ییهدف، آشنا :جلسه دومدر 
 یعیطبکودك  یعنیمختلف آن  يهاحالتدر مورد  و بوده "کودك 

) و کودك یافته (مثبت و منفیکودك تطابق ) یمثبت و منف(
ح داده شد و براي جلسه یتوض متنوع يهامثالانگر به همراه یعص

کاهش  يابر من کودك يایروابط گو ییبر شناسا یمبن یفیبعد تکل
والد  "در مورد قسمت :جلسه سوم. داده شد ییاحساس تنها

و  هکنندکنترل، والد کنندهتیحماوالد  یعنیت و انواع آن یشخص"
جلسه . آموزش داده شد یمنفو  والد سرزنش کننده و ابعاد مثبت

ن در مورد یح داده شد همچنیت توضیقسمت من بالغ شخص: چهارم

                                                             
1. Gerald Corey  
2. Stewart & Jones 

 تیدرنهاداده شد و  یحاتیتوض ینحوه رسم نمودار حاالت نفسان
 يراب و من بالغ ارائه یروابط من کودک ییبر شناسا یمبن یفیکلت
از روابط  یناش يهابیآست جهت کاهش یتعادل شخص جادیا

 ياه "من"از  ی: اختالالت ناشجلسه پنجم در شد.ارائه  ییفرازناشو
: جلسه ششمدر  ح داده شد.یتوض یآلودگ و طرد یعنی یدرون
ن م- یستیستم، تو خوب نین خوب ن(م یعنی یزندگ يهاتیوضع

و من خوبم، ت - یستی، تو خوب نممن خوب - یستم، تو خوبیخوب ن
 يامحاورهانواع ارتباط  :جلسه هفتمدر  ح داده شد.یتوض )یخوب

ف جلسه یو تکل ، و پنهان آموزش داده شدمتقاطع مکمل، یعنی
 و يامحاورهدرباره انواع ارتباطات  ییهامثالان یبر ب یبعدي مبن

: مجلسه هشت در ارائه شد. ز از روابط متقاطع و پنهانیپره یچگونگ
 یابط سالم و چگونگوف جلسه قبل در مورد ریتکل یبعد از بررس

 آزمونپسو در انتها  مفهوم نوازش آموزش داده شد، دن به آنیرس
  آمد. به عمل
  

  :هادادهاطالعات و  يآورجمعابزار و روش 
 ییهااحساس تنوابسته از پرسشنامه  متغیر يریگاندازه منظوربه

)UCLAآن شرح  یسنجروان يهایژگیوشد که در زیر  ) استفاده
  :شودیمداده 

 :)UCLA( ييتنهاپرسشنامه احساس 
 اهخانواده، جهت حل مشکالت یافتن راهی ين پرسشنامه برایا

د ک فریکه  کنندیمف یرا توص یحاالتآن طرح شده است. عبارات 
 3راسل توسط ییاحساس تنها نامهپرسشممکن است احساس کند. 

 دنظریتجدمورد  1996و در سال  ساخته شد 1980در سال  )20(
جمله  10،يانهیگز 4 صورتبهو  سؤال 20که شامل  قرار گرفت

 )،1ز (ايمتپرسشنامه هرگز ا نیدر ا جمله مثبت است. 10و  یمنف
 ) دارد.4ز (ايتام شهیو هم) 3ز (ايتام یگاه )،2ز (ايتام ندرتبه
 به معکوس است، 1،5،6،9،10،15،16،19،20 سؤاالتز ايتام یول
ز ايتشه اميمه ) و2( یگاه )،3( ندرتبه )،4معنا که هرگز ( نیا
(حداکثر هشتاد 80 ) و(حداقل 20 نيب هانمره دامنه ) را دارد.1(
باالتر از  نمره است. 50نمره  نيانگيم نیبنابرا .) استحداکثر(
  است. ییتنها شتريبنگر شدت ايب نيانگيم

 ظردنیتجدد یجد در نسخهن آزمون یا ییایپا :ييو روا ييايپا 
 توسط راسل ییآزمون به روش باز آزما ییایگزارش شد. پا 78/0شده 

ز یکرونباخ ن يآلفا يو همکاران برا یحجتگزارش شده است.  89/0
وستار، از یک پی ياس بر رویمق جهینت را گزارش کردند. 89/0

3. Russel  
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 دریگیمقرار  مؤثر یک ارتباط اجتماعید تا یشد ییاحساس تنها
)21(.  

  
  هاافتهي

و  سال 3 یدامنه سن( ازدواج زمانمدت يورود يهامالك
الت یتحص ،)ک فرزندیحداقل داشتن فرزند (داشتن ، )باالتر

قرار گرفت  یموردبررسو شغل مراجعان  درآمدزان یم ،يهایآزمودن
  شده است. آورده 1ج آن در جدول شماره یکه نتا

  
 یت شناختیجمع يهایژگیو :)١(جدول 

  )n=10گروه کنترل ( )n=10(ش یگروه آزما 

   درصد  یفراوان درصد  یفراوان متغیر

       ازدواج زمانمدت

   20 2 30 3 سال 6تا  3

   60 6 60 6 سال 10تا  7

   20 2 10 1 سال به باال 10

       داشتن فرزند

   30 3 30 3 فرزند 1

   50 5 60 6 فرزند 2

   20 2 10 1 ش از دو فرزندیب

       دهیدبیآسالت زنان یزان تحصیم

   40 4 40 4 پلمیپلم و دیر دیز

   50 5 60 6 سانسیو ل پلمیدفوق

   10 1 0 0 سانسیباالتر از ل

            هایآزمودننوع شغل 

    30  3  20  2  کارمند

    30  3  30  3  آزاد

    60  4  50  5  دارخانه

            درآمدزان یم

    10  1  10  1  ونیلیکمتر از دو م

    30  3  40  4  ونیلیم 3تا  2ن یب

    30  3  30  3  ونیلیم 4تا  3

    30  3  20  2  ونیلیم 4باالتر از 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             5 / 10

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3592-fa.html


 پوربوستاني عليرضا ثاني، کريمي پرويز گودرزي، محمود اصل، فاطمي شهريار
 

  مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1397، دي 111 ، شماره دهم، پی در پیشانزدهمدوره  714

ازدواج افراد  زمانمدتکه  دهدیمج جدول باال نشان ینتا 
درصد  60سال بوده که  10تا  7ن درصد شامل یشتریب موردمطالعه

 يدارا هایآزمودنشتر یداشتن فرزند ب ازنظر نیهمچن داده.ل یرا تشک
الت یتحص ازنظرو  شدیمدرصد را شامل  60فرزند بودند که  2

 سانسیو ل پلمیدفوق یلیمدرك تحص يدارا اکثراًزن  يهایآزمودن

درآمد زان یم ازنظر نیو همچن. شدیمدرصد  60 بوده که شامل
  ن گروه بودند.یترشیدرصد ب 40 باون تومان یلیم 3تا  2انه مبلغ یماه

 در ییاحساس تنها متغیر ارین و انحراف معیانگین میهمچن
ن در ج آیقرار گرفتند که نتا یموردبررسش و کنترل یآزما يهاگروه

  است. آورده شده 2جدول شماره 
  

  يریگ یش، کنترل و مرحله پیآزما يهاگروهک یبه تفک ییاحساس تنهاار ین و انحراف معیانگیم :)٢(جدول 
   آزمونپس  آزمونشیپ متغیر

  اریانحراف مع  نیانگیم  اریانحراف مع  نیانگیم  گروه  یفراوان

  10 131/2 900/39  523/1 100/63  شیآزما

  10  837/1  600/62  779/1  500/63  کنترل

  10  162/2  300/40 131/2 900/39 شیآزما  يریگ یپ

  10  813/1  200/63  813/1  600/62  کنترل
  

ن یب یکه تفاوت چندان دهدیماطالعات جدول باال نشان 
مرحله قبل از مشاوره به روش  نانز ییاحساس تنهان یانگیم

ده یش و کنترل دین گروه آزمایب يامحاورهل روابط یتحل یدرمانزوج
ک یزدن هایآزمودن ییاحساس تنهان نمرات یانگیم باًیتقرو  شودینم

اطالعات جدول باال نشان  آزمونپسدر مرحله  یبه هم است. ول
 هایآزمودن ییاحساس تنهان یانگین میب يعنادارکه تفاوت م دهدیم

وه ش و گرین گروه آزمایب کرد مذکوریبعد از مشاوره با رو يمرحلهدر 
 ییاحساس تنها نیانگیکه مب ین ترتیبد شودیمکنترل مشاهده 

 يهایآزمودناز  ترنییپاش یمربوط به افراد گروه آزما يهایآزمودن
 یماندرزوج کردیمثبت رو ریتأث يدهندهنشانگروه کنترل است که 

ن اطالعات حاصل در مرحله ی. همچنباشدیم يامحاورهل روابط یتحل
تفاوت ش ین نمرات گروه آزمایانگیمنشان داد که  يریگ یپ

 شودینممشاهده  بعد از آموزش در دو ماه قبلشان با نمرات يمعنادار
ز بعد از دو ماه تفاوت ین نمرات گروه کنترل نیانگین میو همچن

ل روابط یکرد تحلیماندن رو اثربخشانگر ینشان نداد که ب يداریمعن
  .باشدیم بعد از دو ماه يامحاوره

 یاثر تعاملو  رنوفیاسم –کولموگروف  لون، يهاآزموندر ادامه 
ع نمرات و یو نرمال بودن توز هاانسیوار یجهت همگن آزمونشیپ

 پرداخته ییاحساس تنها متغیر يون برایرگرس يهابیش یهمگن
  .گرددیماشاره  3ج آن در جدول شماره یشد که نتا

  
  ونیرگرس يهابیش یع نمرات و همگنیبودن توز نرمال ،هاانسیوار یهمگن يهاآزمونج ینتا :)٣(جدول 

    متغیر

  مرحله

  و گروه آزمونشیپ یاثر تعامل  رنوفیاسم -آزمون کولموگروف   لون آزمون

  

  ییاحساس تنها

 Sig  آماره Sig  آماره Sig  آماره

  056/0  251/4  988/0  447/0 370/0  844/0  آزمونپس

  774/0  085/0  000/0 336/0  380/0  810/0  يریگ یپ
  

، آماره مربوط به 2در جدول  شدهدادهش یر نمایمقاد بر اساس
 یر کمکیمتغ یرنوف و اثر تعاملیاسم –لون، کولموگروف  يهاآزمون

 یبررس يب برایر وابسته پژوهش به ترتیو گروه در متغ
ع نمرات و یبودن توز، نرمال هاانسیوار یهمگن يهافرضشیپ

ل تفاوت یر مربوط به تحلیون متغیرگرس يهابیش یهمگن
ز شتر ایب یش و کنترل، همگیآزما يهاگروه يریگیو پ آزمونپس

 يهافرضشیپ، لذا باشندیم) 05/0( یعنیپژوهش  يسطح آلفا
 يهافرضشیپد شدن یی. با توجه به تأباشدیم برقرار شدهیبررس

  انس بالمانع است.یکووار لیمذکور، انجام تحل
 احساس ین گروهیانس اثرات بیل کوواریج تحلین نتایهمچن

در جدول  يریگ یو در مرحله پ ش و کنترلیآزما در گروه ییتنها
  است.ده یارائه گرد 4شماره 
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  ش و گروه کنترلیدر گروه آزما ییاحساس تنها ین گروهیانس اثرات بیل کوواریتحل :)٤(جدول 

  منابع
مجموع 
  مجذورات

 درجه
  يآزاد

  اتا بیضر  يداریمعن  Fنسبت   نیانگیمجذور م

  989/0  000/0  664/1578  914/2450  1  914/2450  گروه

  630/0  000/0  925/28  907/44  1  907/44  ییاحساس تنها آزمونشیپ
        553/1  17  393/26  خطا

  يریگ یپ

  023/0  539/0  392/0  109/0  1  109/0 گروه

 934/0  000/0  580/240  968/66  1  968/66  ییاحساس تنها آزمونشیپ

        278/0  17  732/4  خطا
 

جدول فوق نشان  F)57، 1() 925/28و  ،989/2:0ηبا توجه به 
، ر مستقل متفاوت بودندیمتغ يرگذاریتأث ازلحاظکه دو گروه  دهدیم
 ادارمعن یشیدر گروه آزما يآمار ازلحاظمستقل  متغیر یا به عبارتی
 %95نان یبر اساس اطالعات جدول باال با اطم نیبنابرا. باشدیم

 یدرمانزوج کردیبا رو يمشاورهجه گرفت که ینت توانیمدرصد 
 هدیدبیآسزنان  ییاحساس تنها کاهشبر  يامحاورهل روابط یتحل

ژوهش پ يهیفرضداشته است و  يمعنادار ریتأث ییاز روابط فرا زناشو
 يریگ یج مرحله پینتابا توجه به ن یهمچن. ردیگیمقرار  دییتأمورد 

 ریمتغ يرگذاریتأث ازلحاظکه دو گروه  دهدیمجدول فوق نشان  در
 يمارآ ازلحاظمستقل  متغیر یا به عبارتیبودند، نمستقل متفاوت 

بر اساس اطالعات  نیبنابرا. باشدینم معنادار یشیدر گروه آزما
 جه گرفت کهینت توانیمدرصد  %95نان یبا اطم 3شماره جدول 
بر  يامحاورهل روابط یتحل یدرمانزوج کردیبا رو يمشاوره یاثربخش
د از بع ییاز روابط فرا زناشو دهیدبیآسزنان  ییاحساس تنهاکاهش 
 داشته است.ز وجود ین دو ماه

 
  ییفرا زناشو از روابط دهیدبیآسزنان  ییاحساس تنها يوابستهر یمتغ يبرا افتهیلیتعدن یانگیج مینتا :)٥(جدول 

  
  هاگروه

  
  هانیانگیم

  
  استاندارد يخطا

  هاتفاوت يبرا %95نان یفاصله اطم

  حد باال  نییحد پا

  925/40  256/39  396/0  091/40 شیآزما

  244/63  575/61  396/0  409/62 کنترل

  837/52  763/49  729/0  300/51  شیآزما  يریگ یپ

  737/53  663/50  729/0  200/52  کنترل

 
که  دهندیمدر جدول فوق نشان  شدهلیتعد يهانیانگیم

ه تحت مداخل ییاز روابط فرا زناشو دهیدبیآسزنان  ییاحساس تنها
ذا داشته است. ل يشتریش بیافزا يامحاورهل روابط یتحل یدرمانزوج

در گروه  يامحاورهل روابط یتحل یدرمانزوجمداخله  يانگر برتریب
 یو در مرحله پ در گروه کنترل است. مداخلهعدمنسبت به  یشیآزما

ه که نداشت يتفاوت معنادار هانیانگیمد که یز مشخص گردین يریگ

بر  يامحاورهل روابط یتحل یدرمانزوجکرد یمانده رو اثربخشانگر یب
 .باشدیمبعد از دو ماه  ییکاهش احساس تنها

  
  يريگجهينتبحث و 

نشان داد  4 و 3جداول انجام شده در  لیوتحلهیتجزج ینتا
سه با گروه کنترل بر یدر مقا يامحاورهل روابط یتحل یدرمانزوج

وده ب اثربخش ییاز روابط فرا زناشو دهیدبیآسزنان  ییاحساس تنها
 یاثربخشافته هانشان دادند که ی زین يریگ یدر مرحله پ واست 
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تا دو ماه بعد از مشاوره  يامحاورهل روابط یتحل یدرمانزوجکرد یرو
ان نمود یب توانیم ین روش درمانیدر رابطه با ا وجود داشته است.

ات قیاز تحق یدر برخ يامحاورهل روابط یتحل یدرمانزوجکرد یکه رو
 آمدهدستبهن مقاله یج ایج مشابه و همگرا با نتاینتا یو خارج یداخل

 د. ازیفزایق بین تحقیش اعتبار ایبه افزا تواندیمز ین امر نیاست که ا
 يو قنبر ینی، مکوند حسیقیصدآن جمله در داخل کشور 

فتار ل ریتحل یدرمانگروه یبا عنوان اثربخش یدر پژوهش يآبادهاشم
 یندرماگروهنشان دادند  نیزوج یارتباط يالگوها بر بهبودمتقابل 
 اهزوج سازندهافزایش الگوهاي ارتباطی  در ،يامحاورهروابط تحلیل 

 ن زادهیو حس جاودان ،یمی، سلمینژاد کرن ی). همچن22است (مؤثر 
قابل ل رفتار متیتحل یآموزش گروه یاثربخشبا عنوان  " یقیدر تحق
ل یموزش تحلآ نشان دادند که "زنان یش سطح بخشودگیبر افزا
 یبخشودگ ش سطحیک روش مؤثر در افزای عنوانبه يامحاورهروابط 

. )23برد (بکار  توانیم ثمربخش ینیک مداخله بالی عنوانبهزنان و 
 وانتیم در خارج از کشور گرفتهانجامقات یبا تحق در رابطه نیمچنه

 يبرا يامحاورهل ارتباط یتحل یدرمانروان"با عنوان  باربارا قیبه تحق
ل ارتباط ینشان داد مداخالت تحل "مزمن  يهایآشفتگدرمان 
 و )24است (مزمن اثربخش  يهایآشفتگدرمان  يبرا يامحاوره
کرد یرو "تحت عنوان  یلبرت با پژوهشیکس و فیف، وین فایهمچن

کرد یرو یاثربخش "ییبخشش محور در درمان روابط فرا زناشو
 قرار داده دییتأرا مورد  ییدرمان روابط فرازناشو يبخشش محور برا

  ، اشاره کرد.)25(است 
  ت پژوهشيمحدود
به عدم حضور مراجعان در  توانیمپژوهش  يهاتیمحدوداز 

ز روابط ا دهیدبیآسد زنان یشد، گاها اختالفات یقبل شدهنییتعوقت 
مکرر  يهابتیغبا همسرانشان جهت حضور در آموزش،  ییفرا زناشو

  ت نمونه، اشاره کرد.یاز مراجعان و محدود یبعض

  پژوهش يو عمل ينيبال يکاربردها
 ي، مراکز مشاوره، براهايدادگستردر  تواندیمق ین تحقیا
، یاجتماع يهابیآس زان مقابله بایرو برنامه مسئوالنان و یمجر

، وپرورشآموزشان در یا و مربیمشاوران و روانشناسان، انجمن اول
 مورداستفاده) ره( ینیته امداد امام خمیو کم یستی، بهزهازنداناداره 
  رد.یقرار گ

  شنهادات محققيپ
گر ید يکردهایرو یزان اثربخشیمسئله، م ضرورتبهبا توجه  -
  .انجام گردد ییروابط فرازناشو يبر رو

مردان  يهانمونهبا  يامحاورهل ارتباط یکرد تحلیرو ياجرا -
  ز انجام گردد.یهمسران ن ییفرا زناشو از روابط دهیدبیآس

 یلیخ موردمطالعه يو جامعهنکه تعداد نمونه یبا توجه به ا -
 رتبزرگ يجامعهبه  میتعمقابل یدرستبهد یلذا شا باشدیمکم 

 يهاقیتحقدر  يشتریب ينمونهاز جامعه و  گرددیمشنهاد ینباشد، پ
  مشابه استفاده گردد.

  
  يتشکر و قدردان

وند شهرستان سلماس و یر و مشاوران مرکز مشاوره پیاز مد
مانه ما را ین پژوهش صمیا ين مرکز که در اجراین ایمراجع یتمام

 م.یرا دار یکردند کمال تشکر و قدردان ياری
 اخالقي تأييديه

 داوطلبانه صورتبهدر پژوهش  کنندگانمشارکتهمکاري همۀ 
 بود. یت قلبیو رضا

 منافع تعارض
 وتعارض منافعی بین نویسندگان مقاله وجود ندارد.  گونهچیه

  است. سندگان امضاء شدهیتوسط همه نو یاخالق تعهدنامه
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Original Article 

THE EFFECTIVENESS OF TRANSACTIONAL ANALYSIS COUPLE 
THERAPY (TACT) ON LONELINESS OF INJURED WOMEN FROM 

INFIDELITY IN SALMAS CITY 
 

Shahriar Fatemi Asl1, Mahmoud Goudarzi*2, Parviz Karimi Sani3, Alireza Bostanipour4 
 

Received: 09 Sep, 2018; Accepted: 29 Nov, 2018 
Abstract 
Background & Aims: Loneliness is a painful mood and appears when it would have distanced between 
interpersonal relationships that one wants to have and the relationships that he currently has .The aim of 
this study was to examine the efficacy of transactional analysis couples therapy (EFCT) on loneliness 
of injured women from infidelity. 
Materials & Methods: This research is applied and in terms of design, semi-experimental and in the 
form of pre-test, post-test and follow-up designed. The statistical population consisted of all women 
who referred to the family counseling center in Salmas in relation to the infidelity problem. The sample 
size consisted of 20 women who were voluntarily selected from among the community and randomly 
assigned to two groups. The experimental group educated, 8 individual sessions 90 minutes each week 
in two months, with TA process, and control group were not performed any education. Russell's sense 
of loneliness questionnaire was performed. Descriptive statistics and multivariate covariance analysis 
were used to analyze the data. Data were analyzed using SPSS software version 22. 
 Results: The results of study showed that teaching transactional analysis couple therapy could decrease 
the loneliness of injured women from infidelity and the result in follow up showed that the efficacy of 
transactional analysis couples therapy remained after two months. (P< 0/05)  
Conclusion: The efficacy of transactional analysis couples therapy (TACT) can play a significant role 
in decreasing of loneliness of injured women from infidelity and therapists can use that for treatment of 
decreasing of loneliness. 
Keywords: couple therapy, infidelity, loneliness, transactional analysis 
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