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 چکیده
ر اثر مشاوره گروهیي متتنیي بیشناسایي ، پژوهش حاضرهدف از 
. دبی  دیده از خبانی بر احساس تنهایي زنان آسیب  وتعهدپذیرش

آزمایشیي نبمه ،ارچ ب طرحهآزمایشي و در چ ،پژوهش روش این
ن . جامعیه آمیاري زنیابی دآزم ن با گروه کنترل پس-آزم نپبش
هاي مشاوره کلبنبککننده بهدیده از خبان  زناش یي مراجعهآسب 

ها، آنن ببب د. از  1396هاي خان اده شهر تهران در سال و دادگاه
هیاي ورود، براسیاس مک  گبري هدفمنیدنم نیه ط رنفر بیه 30

فیر( ن 15ص رت تصادفي در دو گروه آزمایشي )انتخاب شدند و به
ش نفر( جاي گرفتند و مطابق با طرح، تحی  سین  15و کنترل )

 آزمی ن درآمدنید. افیراد گیروه آزمایشیيپس-آزمی نپبش هدوگان
گروهیي متتنیي بیر مشاورهدقبقه( تح   90جلسه )مدت هش به

ف  ها را دریااین آم زش ،اما گروه گ اه ؛گرفتند قرار وتعهدپذیرش
انشگاه مقباس احساس تنهایي د، نکردند. ابزار گردآوري اطکعات

هیا و داده ( ب د1980آن لس )راسل، پپکو و ک رتنا، کالبفرنبا، لس
هاي . یافتیهنیدسطح ت صیبفي و اسیتنتاطي تحلبیل گردید در دو

مشیاوره شیان داد کیه متغبري نحاصل از تحلبل ک واریانس ییک
 باعی  کیاهش معنیادار مبیانگبن تعهدوگروهي متتني بر پذیرش

  آزم ن متغبر احساس تنهایي در گروه آزمیایش نسیتنمرات پس
هاي پیژوهش براساس یافته( >05/0p) شده اس به گروه کنترل

گروهي متتنییي بییر کارایي و اثربخشییي مشییاورهو بییا ت جییه بییه
ت انید در زمبنیه کیاهش احسیاس مي تعهد، این رویکیردوپذیرش

ه دیده از خبانیی  زناشیی یي م رداسییتفادتنهییایي در زنییان آسییب 
 مشاوران و درمانگران خان اده قرار گبرد.

، تعهیدوتنیي بیر پیذیرشمشاوره گروهیي مت کلیدی: هایهواژ
 زنان احساس تنهایي، خبان  زناش یي،

 

Abstract  
Infidelity is one of the most harmful interpersonal 
issues in family, which in many cases can lead to 
the development of emotional and behavioral 
symptoms in the person who has been betrayed. 
In this regard, the present study was undertaken 
with the aim to identifying the effectiveness of 
acceptance and commitment group counseling on 
feeling of loneliness in women suffering from the 
trauma of infidelity. The research method was 
experimental and the design was quasi-
experimental using pretest-posttest with control 
group. The statistical population included women 
victims of infidelity referring to counseling 
centers and family courts in Tehran, Iran, in 
2017. Thirty couples were selected via purposeful 
and available sampling method based on the 
study’s criteria and randomly assigned to 
experimental (n=15) and control groups (n=15) 
(finally were investigated through dual 
assessment of pretest-posttest). All participants 
were asked to complete UCLA Loneliness Scale 
(Russell, Peplau & Cutrona, 1980). In addition, 
the participants in the experimental group 
attended 8 sessions of 90-minute acceptance and 
commitment group counseling and the control 
group received no training. The results of 
univariate analysis of covariance (ANCOVA) 
indicated that acceptance and commitment group 
counseling significantly decreased the post-test 
average scores of feeling of loneliness in 
experimental group. Thus, it could be concluded 
that acceptance and commitment group 
counseling is an effective method in reducing 
feeling of loneliness in women suffering from the 
trauma of infidelity and can be used by 
counselors and therapists in the field of family 
therapy. 
Keywords: Infidelity, Acceptance and 
Commitment Group Counseling, Feeling of 
Loneliness, Women 
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 مقدمه
د. اهمبی  ب دن ایین نهیاد دارر کارکرديدالل  ب ،هاي مختلف تاریخيتأکبد بر اهمب  خان اده در ط ل دوره

اسی   ییداري آنسیکم ، رشید و پااي اس  که بهزیستي و بالندگي هیر جامعیه وابسیته بهاندازهبه ،خان اده
گ نیاگ ن در ابعیاد  لع اماز  متأثر ،پایداري و استحکام این نهاد (.1394)مهران، ککنتر هرمزي و فرحتخش، 

ا مختیل ایین ع امیل کیه سیکم  خیان اده ر تریناصلياس  که یکي از  فردي و محبطيفردي، مباندرون
خبانی   شدن انحصار روابط عاطفي و جنسیي در چیارچ ب پب نید زناشی یي ییا همیانشکستهسازد، درهممي

 (. 1393کارگر، کبمبایي و مشهدي، ؛ 2013آلندورف و چبمبره، ) باشدميزناش یي 

و  شیاکلف رد، بسیر) شی دمحسی ب ميدیده ي زوج یا زوجه خبان اي دردنا  و پبچبده برات ربه ،خبان 
 نفس مخدوش و کیاهش( و مشککت متعددي از قتبل ش  ، سردرگمي، خشم، افسردگي، عزت2008گ تز، 
یین عکمیم را ا(. برخیي محققیان 1387)کیاوه،  دنتال داردشخصي و جنسي را بههاي در زمبنه نفسبهاعتماد

یابد که همسیرش دانند. در واقع، هنگامي که زوج یا زوجه درميسانحه ميازپسسترسمشابه عکمم اختکل ا
ککت مرتتط فرزندان و مشبه او خبان  کرده، بحران در رابطه زناش یي، اختکل در فرزندپروري و رسبدگي به

یگر پبامدهاي احتمالي داز  ،(. زد و خ رد، قتل و خ دکشي نبز2008استفان  و اوال، دي ش د )با شغل پدیدار مي
ها در م اردي بیا د(. این پبام2003شاکلف رد، -شاکلف رد، باس و ویکسباشد )خبان  زناش یي براي طرفبن مي

میردان  ،د دریافتنیددر مطالعه خی ( 2008) هاي جنسبتي در زن و مرد متفاوت اس . مبلر و مانرتفاوتت جه به
فسیردگي ان عکمیم در حالي که زنا ،دهندواسطه خشم بروز ميهعم ماً پس از وق ع خبان  هب انات خ د را ب

 دنتال دالیل وق ع خبان  هستند.به دهند و عمبقاًرا از خ د نشان مي

وج نهیایي در زوفیایي احسیاس تپبامیدهاي بي یکي از اس  که مطالعات نشان دادهبر م ارد ف ق،  عکوه
کیه  باشیدميهایي داراي نباز ،فرد در زندگي اجتماعي خ یش(. هر 2015روکاچ و فبلبترت، دیده اس  )خبان 

ملیه ایین داشته باشید. از جت اند ع اق  منفي را براي بهزیستي وي در پيمي ها،آن نشدندر ص رت برآورده
کت ر و یانی،، ویاس  ) فردي نزدیک و صمبمي در زندگيویژه در زنان، نباز به ارتتاط و وابستگي بهنبازها، به

شی د و کمتی د ميپب ندد، ایین نبیاز بیرآورده نوق ع ميوفایي زناش یي به. وقتي در زندگي مشتر  بي(2012
نزدیکیي  وگردد. در چنبن شرایطي فیرد قربیاني، صیمبمب  گبر طرفبن ميصمبمب  و احساس تنهایي دامن

ه زنیدگي ادامیوضیعب  دشی اري را بیراي حفیز بهزیسیتي و گیاهي  ،ببند و این امرمشتر  را خدشه را مي
ي را برحسی  ( تنهیای1982همچنیبن، پیرلمن و پبکمی  ) (.2005آلن و همکاران، دهد )روي وي قرار ميپبش

ي و هاي کم یهتفاوت و شکاف ببن سطح مطل ب و سطح م ج د روابط اجتماعي افراد، با در نظرگیرفتن جنتی
خ اهید( و ه ميهیاي فیرد )آنچیآرمانمتناي تنهایي، فاصله و شکاف بیبن  ،و معتقدند کبفي آن تعریف کرده

ببشتر  ین فاصلهفردي اس  و هرچه اهاي ببندس  آورده اس ( در روابط و صمبمب دستاوردهاي او )آنچه به
 (.1381)حسبن چاري و خبر،  خ اهد ب دباشد، احساس تنهایي ببشتر 

نظر ه وج د دارد. در این ببن، بهدیدرساندن به زنان خبان منظ ر یاريراهتردها و رویکردهاي گ ناگ ني به
عن ان رویکردي جدید بیا تکبیه بیر اصی لي نظبیر پیذیرش، تعهید، به وتعهدپذیرشرسد درمان متتني بر مي
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عن ان ت انید بیهآگاهي، بخشش، تعهد در عملکرد، الگ هاي ایدم ل ژیکي و فراینیدهاي تغببیر رفتیار، ميذهن
هیایس، ل میا، ) م رداستفاده قیرار گبیرد پذیري ذهني این افرادافبهت د انعطدر جه  کمک بهثر ؤمراهتردي 

بر بهت د افکار و هب انات متمرکز اس  )هایس،  ،تعهدو(. درمان متتني بر پذیرش2006ب ند، ماس دا و لبلبس، 
ي جابه تا کندط ري که به افراد کمک ميپذیري ذهني اس ؛ بهببشتر متمرکز بر انعطاف ،( این رویکرد2004

انعطاف ببشتري از خ د نشان  ،هاي م ج دپرهبز از افکار، هب انات یا خاطرات ناخ شایند، براي انتخاب گزینه
واسیطه کنتیرل بهتیر بهتیا درصیدد اسی   ،تعهیدودرمیان متتنیي بیر پذیرشدر واقع، (. 1987دهند )هایس، 

 (.2012هایس و لبلبس، ) نمایدآگاه کمک ها به ای اد و حفز یک زندگي ذهنها و تنشها، رنجآشفتگي
 یيوابیط زناشی ربر احسیاس تنهیایي و تعهد وبررسي تأثبر رویکرد متتني بر پذیرشبه ،در برخي مطالعات

اس رد بیر احسیتحقبقاتي با هدف شناسایي اثربخشیي ایین رویکیبه ،ت انمي از آن جمله. شده اس  پرداخته
ي ن ج انیان تنهیای احسیاس و معنیاي زنیدگي ،(1396نژاد، تنهایي زنان مطلقه )ن اري، خدابخشي و فلسیفي

، زاده، سیعبدي، ایپچیياهللخالي )فیتح(، احساس تنهایي سالمندان با سندرم آشیبانه1395)منشئي و ج انتخ ، 
ن جنسي )فرمانبیا  تنهایي ببماران اختکل ه ی (، خ دپنداره، تص یر بدني و احساس1395سعادتي و رستمي، 

متیتک هیل أمت زنیدگي زنیانامبد به (،2017نژاد و شاملي، جنسي زوجبن )صارمي رضای  (،1395و خلعتتري، 
 ه نم د.( اشار2012، کانکرب ش و آشفتگي زناش یي زوجبن ) ( و2016سرطان )قاسمي و همکاران، به

ي روانیي و دیده در مقابل مسامل عیاطفپذیري زنان خبان رغم آسب ش د، عليط ر که مکحظه ميهمان
نتایج د بیهاین، با اسیتنابرافزونخ رد. چشم ميدر این زمبنه به شایستهاي مطالعات مداخلهکمت د این رویداد، 

تعهید در واي متتنیي بیر پیذیرشو مشیاوره آم زشیيهاي ص رت گرفته در زمبنه مداخلیه تحقبقاتمثمرثمر 
حیل هبیت انید تاحیدودي رسد این رویکرد مينظر ميبه، فردي و خان ادگي عدبُویژه در هاي گ ناگ ن بهزمبنه

ي منظ ر شناسیایپیژوهش حاضیر بیه. در این راستا، دیده کمک نمایدمشککت هب اني و عاطفي زنان خبان 
 دیده از خبان  زناش یي ان ام گرف .اثربخشي این رویکرد بر احساس تنهایي زنان آسب 

 روش

 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار
آزم ن با گروه کنترل ان یام شید. آزم ن و پسآزمایشي و در چارچ ب طرح پبشپژوهش حاضر به روش شته

کننییده دیده از خبانی  زناشی یي سیاکن شیهر تهیران )مراجعهحاضیر، زنیان آسییب پیژوهش  جامعیه آمیاري
گبري هدفمنید وش نم نهربه هاآنب د که از مبان  1396هاي خان اده( در سال هاي مشاوره و دادگاهکلبنبکبه

( و 15در گیروه آزمایشیي ) تصیادفو به نفر برگزیده شدند 30پژوهش هاي ورود بهو براساس شرایط و مک 
 ازسیال یک کردن حیداقلسپري :معبارهاي ورود در این پژوهش عتارت ب دند از .( جایگزین شدند15کنترل )

همکاري جه  دریاف  صبکت حداقل سبکل، تمایل بهت ربه خبان  همسر، داراب دن تح، داشتن زمان جدایي
 :هاي خیروج عتیارت ب دنید ازگروهي. مک جلسه پباپي مشاورههش  اي و ت انایي حض ر درمداخله مشاوره

ببماري خیا  و مصیرف شرک  در پژوهش، ابیتک بیهتمایل بهشرک  در جلسات ببش از دو جلسه، عدمعدم
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و سیال  3/11مت سط مدت ازدواج آنیان سال،  5/33دگان در این پژوهش کننمت سط سن شرک  .م اد مخدر
نفر کارشناسیي  13(، درصد 10نفر کارداني ) 3(، درصد 16ها دیپلم )نفر از آزم دني 5از نظر سطح تحصبکت 

نفیر  7اجتماعي، -همچنبن، از جه  وضعب  اقتصاديب دند. ( درصد 30ارشد )نفر کارشناسي 9و ( درصد 43)
از آنان در طتقیه مت سیط قیرار گرفتنید و ( درصد 76نفر ) 23کنندگان در طتقه خ ب و ( از شرک رصدد 24)

رو، کنندگان در تحقبق پیبشمنظ ر همتاسازي هرچه ببشتر شرک یک طتقه ضعبف را گزارش نکردند. بههبچ
 تر،ببیان واضیحشید. بیهشناختي و مراحل دادرسي دادگاه در این افراد مدنظر قیرار داده وضعب  سکم  روان

تحقبق، هاي ورود بهاز مبان افرادي انتخاب شدند که عکوه بر مک  ،در زمبنه سکم  روان کنندگانشرک 
پزشکي و مشککت رواني نداشتند. همچنیبن در زمبنیه مراحیل دادرسیي، اکثریی  سابقه مصرف داروي روان

سیازي پرونیده جهی  جیدایي از همسیر سي و مخت مهکنندگان در مراحل پایاني دادراتفاق مشارک قری  به
هاي افیراد در پرونیدهرجی ع بیهکنندگان و گزارش شرک مک  ارزیابي م ارد ف ق،  ،ذکر اس ب دند. الزم به

 و دادگاه ب د. کلبنبک

 سنجش ابزار

نشیگاه در دا( و 1980)این پرسشنامه ت سط راسل، پپکو و ک رتنا  (:UCLA) 1پرسشنامه احساس تنهایی
 یک ازاي که هرنمرهماده اس . مبزان احساس تنهایي با ت جه به 20آن لس کالبفرنبا ساخته شد و شامل لس

 ،(1372. در پیژوهش داورپنیاه )گردید، محاسته ندآورددس  ميبراساس مقباس احساس تنهایي بهها آزم دني
 18، 14، 13، 11ماره میی اد بییا شیی« انییزوا»عامییل در مقبییاس تشییخب  داده شیید. اییین ع امییل  4وجیی د 

، 3، 2با شماره م اد « نداشتن فردي صمبمي» 20، 19، 16، 15، 10، 9، 6، 5، 1با شماره م اد « ب دناجتماعي»
اي از نی ع لبکیرت نیام گرفتنید کیه در مقبیاس چهارگزینیه« نداشیتن احسیاس تنهیایي» 4و ماده شماره  7

و بیراي  باشیدمیي دروني زیاد ایین مقبیاسدهنده همسانيناي این مقباس، نشابر 94/0ش د. گذاري مينمره
درصید  78اعتماد اس . پایایي این آزم ن در نسخه جدید ت دیدنظر شده ابزاري قابل ،بررسي احساس تنهایي

گزارش شیده  درصد 89( 1978روش بازآزمایي ت سط راسل، پبل ا و فرگ سن )به ،. پایایي آزم نگردیدگزارش 
( و 3(، گیاهي امتبیاز )2ندرت امتبیاز )(، به1در این پرسشنامه هرگز امتباز )(. 1388شناس، حق و اس  )نادري

(، 4برعکس اس . یعنیي هرگیز ) 20 و 19، 16، 15، 10، 9، 6، 5، 1( دارد. ولي امتباز سؤاالت 4همبشه امتباز )
. باشیدمي)حیداکثر(  80حیداقل( و ) 20ها بیبن ( را دارد. دامنه نمره1( و همبشه امتباز )2(، گاهي )3) ندرتبه

 اس . نمره باالتر از مبانگبن ببانگر شدت ببشتر تنهایي اس . 50مبانگبن نمره  ،بنابراین
( و 15صی رت تصیادفي در دو گیروه آزمیایش )کنندگان بیهابتدا و پبش از اجراي برنامه آم زشي، شرک 

 90 جلسیه 8صی رت تعهد بیهومتتني بر پذیرش تح  برنامه آم زشي ،( قرار گرفتند. گروه آزمایش15کنترل )

(، قرار 2013و کارشناسان )هایس، ل ین، پکمپ ویکرداگا، ویکت و پبست رل ، ن امتخصصتأیبد اي م رددقبقه

                                                           
1- University of California at Los Angeles Loneliness Scale (UCLA) 
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آزمی ن پس از اتمیام جلسیات، از هیر دو گیروه پس .نکرد دریاف اي مذک ر را گرف  و گروه کنترل، مداخله
 شرح زیر ب د:نتایج دو گروه مقایسه شدند. جلسات به ،عمل آمد و در پایانبه

 تعهدوای مبتنی بر پذیرشبرنامه مداخله -1جدول 
 جلسه اول

 کنندگان در م رد مشکلت ضبح مختصر شرک  -1

 ناامبدي سازنده -2

 هاارزش سن ش اولبه -3

 آگاهيتمرین ت جه -4

 جلسه دوم

 آگاهيتمرین ت جه -1

 تمرین فرونشاني فکر -2

 راهتردهاي پذیرش -3

 ارامه تکلبف جلسه آینده -4

 جلسه سوم

 تمرین ت جه آگاهي -1

 مرور جلسه گذشته -2

 راهتردهاي گسلش -3

 ارامه تکلبف جلسه آینده -4

 جلسه چهارم

 تمرین ت جه آگاهي -1

 مرور جلسه گذشته -2

 راهتردهاي بافتار انگاشتن -3

 ارامه تکلبف جلسه آینده -4

 جلسه پنجم

 آگاهيتمرین ت جه -1

 مرورجلسه گذشته -2

 هاسازي ارزشراهتردهاي روشن -3

 ارامه تکلبف جلسه آینده -4

 جلسه ششم

 آگاهي تمرین ت جه -1

 مرور جلسه گذشته -2

 هاراهتردهاي اقدام متعهدانه در مسبر ارزش -3

 ارامه تکلبف جلسه آینده -4

 جلسه هفتم

 آگاهيراهتردهاي ت جه -1

 لسه گذشتهمرور ج -2

 ارامه تکلبف جلسه آینده -3

 هشتم جلسه
 آگاهي تمرین ت جه -1

 برگش  به جلسات گذشته -2

 تر عمل متعهدانه خلق الگ هاي بزرگ -3

 کنندگان براي پایان جلساتسازي شرک آماده -4

 هایافته

مبانگبن و )اي آمار ت صبفي هدر دو سطح و با استفاده از شاخ  ،هاي گردآوري شدهتحلبل نتایج دادهوت زیه
 آمار استنتاطي ص رت گرف .  انحراف معبار( و

 آزمونآزمون و پسها در پیشهای توصیفی دو گروهشاخص -2جدول 
  گروه آزمایش گروه کنترل

 متغیر آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمونپس

SD M SD M SD M SD M  

 احساس تنهایی 80/63 52/6 33/55 41/9 33/63 67/8 20/65 86/8
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اس تنهیایي هاي آزمایشیي و گی اه در متغبیر احسیآزم ن، مبانگبن گروه، در مرحله پبش2مطابق جدول 
ییادي وجی د زش تفاوت ببن مبانگبن گروه آزمای ،آزم ناما در مرحله پس ؛تفاوت معناداري با یکدیگر نداشتند

 .  یافو نمره مبانگبن کاهشداش  

فروضیه مآزمی ن، پیس از بررسیي دو آزم ن و پبشببن پس ،جه  بررسي معناداري تفاوت مشاهده شده
اي رن ف بیراسیمب-آزم ن تحلبل ک اریانس )آزم ن ل ین براي بررسي همگني واریانس و آزم ن کلمی گروف

 یانس استفاده شد.ار(، از آزم ن تحلبل ک P>05/0ها در سطح )ب دن ت زیع متغبر( و تأیبد این مفروضهنرمال

 آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات -3جدول 

 سطح معناداری مقدار متغیر

 06/0 76/0 تنظیم هیجان

 08/0 63/0 احساس تنهایی

اس  که  05/0ز سطح معناداري در هر دو متغبر باالتر ا ،ش دهمانگ نه که در جدول ف ق مکحظه مي

 هاس .ب دن ت زیع نمرات آننرمالدهنده نشان

 هاآزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس -4جدول
 سطح معناداری F 1Df 2Df متغیر

 236/0 28 1 526/1 تنظیم هیجانی

 421/0 28 1 765/1 احساس تنهایی

 ، هدر نتب .اس  05/0 سطح معناداري در هردو متغبر باالتر از ،ش دهمانگ نه که در جدول ف ق مکحظه مي

 ها رعای  شده اس .مفروضه همگني واریانس

 تنهایی تحلیل کواریانس برای متغیر احساسآزمون  -5جدول 

 

 

ت ان غبر وابسته، ميها در اثر مت( در بخش تفاوت گروه71/23دس  آمده )به Fو با مشاهده  5مطابق با جدول 
 ،آزمی نایي در پسبنابراین تفاوت نمره احساس تنه ه؛معنادار ب د P>01/0گروه در سطح  گف  که تفاوت دو

 تعهد ب ده اس .وناشي از آم زش و مشاوره گروهي متتني بر پذیرش

 SS Df MS F P منبع تغییرات متغیر

احساس 

 تنهایی
 001/0 71/23 82/768 1 82/768 گروه

   42/32 27 50/875 خطا
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 گیریبحث و نتیجه
ن نهیایي زنیاتعهد بر احساس توبخشي مشاوره گروهي متتني بر پذیرششناسایي اثر ،پژوهش حاضرهدف از 

  زناشی یي دیده از خباننمرات احساس تنهایي زنان آسب  ،. نتایج نشان دادب ددیده از خبان  زناش یي آسب 
ي دابخشخن اري،  بقبا نتایج تحق، یافتهاین  یافته اس .به مقدار زیادي کاهش ،آزم نگروه آزمایشي در پس

ان و خلعتتیري ( و فرمانبی1395زاده و همکیاران )اهلل(، فیتح1395منشیئي و ج انتخی  ) (1396نژاد )و فلسفي
  .همخ اني دارد (1395)

سیامل غیایي بشیر معنیایي یکیي از ماحساس تنهایي همراه با مرگ، آزادي و بي ،(1980) از دیدگاه یال م
 پرداخی  یي و رشداي که باید براي جداهزینه ،شدهه گفتهآید و نقش و اهمب  آن تا جایي اس  کشمار ميبه

هیاي هیا و فعالب اثیر روییدادي از روزمرگي ش د کیه فیرد بیرزماني احساس مي ،، تنهایي اس . تنهایيکرد
بانی  دیده از خافتید. زنیان آسیب زدایي آني اتفاق ميشده و یک آشنایيهمبشگي خ د در دنباي مادي غافل

خبان   در واقع،ش ند. ل مسامل خا  هب اني، احساسي و جنسي دچار احساس تنهایي نبز ميدلببه ،زناش یي
دهید و تأثبر قیرار مياي اس  که تعامل فرد را با کسي که روزي همسر و معش ق وي ب ده اس ، تح واقعه

حیس  دگي وسراف ،کند و بر کبفب  زندگي و همچنبنخکمي را در شخصب  و زندگي اجتماعي فرد ای اد مي
 (.1393)خسروي، صتاحي و ناظري،  گذار اس تأثبربسبار تنهایي وي 

رد کیه ت ان عن ان کمي ،کنندگانتعهد بر احساس تنهایي شرک ورویکرد متتني بر پذیرشثبر أتدر تتببن 
 اجیه بیا مدار در ملهأمسیاي تعهد، اسییتفاده از راهکارهاي مقابلهوتکش و هدف در رویکرد متتني بر پذیرش

م میخیاطرات، عک قت ل افکار، احساسیات،از طریق مکانبسم تمایل به ،پبشامدهاي زندگي اسیی  که این امر
بردند که يه م پي مافراد به این مف ،گبرد و به این واسطههاي آزاردهنده و منفي خ د ص رت ميبدني و مبل

غني هسیتند  عنادار ومهایي از یک زندگي که بخشبل ؛مانع زندگي بامعنا و غني نبستند ،این عکمم آزاردهنده
کننده در این تحقبیق کمیک شرک  به افراد ،تعهدوگروهي متتني بر پذیرش(. مشاوره2013)ایزدي و عابدي، 

صی رت ا بهن می ارد رها را با زبان آمبخته نکننید و اییدر  درسییتي از احساسات داشته باشند و آنکه  نم د
خی د  رش، گسیلش وو فرایندهایي نظبر پذی هااحساسات و هب اندر واقع، ت ربه کامل  .نمایندکامل ت ربه 

اد و م جتیات تغببیر د عن ان زمبنه این احساسات را تعدیل کرد و ارتتاط زنان را با افکار و احساسیات شیانبه
 ها را فراهم آورد.کاهش احساس تنهایي در آن

ار دادنید و ایین قر واکاوي م رد را خ د شناختي خطاهاي ،هدوتعپذیرشمتتني بر  جریان آم زش در افراد
 درصیدد و ش ند خ د آگاه روحي حاالت و شخصي زندگي بر افکار این تأثبر از هاکه آزم دني شد باع  امر

 .برآینید ،«بسیتمن تنهیا مشیکل ایین در من» جمله: این مانند افکاري ها باجایگزیني آن و بازسازي اصکح،
بیا  شیدهآم خته هايشیب ه تلفبیق بیراي شیدهارامه هیايتمرین و هیاي شیناختيارزیابي اصیکح، همچنبن
  .شد من ر تنهایياحساس  کاهش به واقعي زندگي هايم قعب 
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 از مایی ح و دریافی  خی د مشیابه افیرادي کنیار در گروه در زندگي مشککت کردنمطرح ،دیگر س ي از

 تنهیایي حسیاسا کیه شید باع  یکدیگر از دلگرمي دریاف  گي وزند مشککت با کنارآمدن فرایند در یکدیگر

و  همیدرد کیه اعضیایي س ي از همدلي و دریاف  ت جه و گروه در در واقع، حض ر .یابد کنندگان کاهششرک 
 قیرار ردت جیهم  گبیرد کیه شکل فرد در احساس این که شدباع   گروه امن محبط در کنار یکدیگرند، مشابه

 به شتري نست بب صمبمب  و گردید کاسته تنهایي وي احساس مبزان از، نتب ه در و س شده ا در  و گرفته

 .دهند بسط خ د گيزند واقعي محبطبه را یافته این افراد ،گردید من ر امر که این آمد وج دبه گروه اعضاي
و  ات داشیتهنیواسطه اثراتي کیه بیر روي هب اتعهد بهورویکرد متتني بر پذیرش ،ت ان گف مي از طرفي

ر ت ضیبح دکننده کاهش دهد. م جتات بهت دي آن را فراهم آورده، ت انسته احساس تنهایي را در زنان شرک 
 هب انات نظبمت طریق از که عاطفي تعادل دیگران و احساسات شناخ  ت انایي ،ذکر اس این مطل  الزم به

 ،روایین از .ددار بیا دیگیران دوسیتانهورمگ روابیط برقیراري بیا زیادي رابطه گبرد،مي منفي ص رت و مثت 
 و گريخ دمهیار آمی زش همراهبیه ع اطیف شناخ  هب ان و تنظبم بهت د وضعب  که کرد عن ان ت انمي

 دوستانه روابط ياحساسي، برقرار و هب اني لحاظ از فرد ت انمندکردن با، اس  قادر بخشي هب انيخ دنظم

 نگرش که دیده از خبان  همسرآسب  زنان که شد باع  این امر واقع، در .سازد آسان را دیگران با نزدیک و

 هب یان این شناخ  با ،کردندمي مخفي آشنایان و از دوستان را خ د، رواین از و داشتند خ دبه نست  منفي

 خی د يزنیدگ محیبط با افیراد ببشتري صمبمب  احساس منفي، نگرش جايبه مثت  جایگزیني هب انات و

 را خی د هیايداوريپبش و هیادیده ت انستند نگرشخبان  زنان ،در نتب ه این فرایند همچنبن .ندباش داشته

 .گردیددیگران  و هاببن آن صمبمب به من ر امر که این باشند داشته مثتتي دید، روابط در و اصکح کنند
زنیان  سیاس تنهیایيتعهید بیر کیاهش احومداخله متتني بیر پذیرش ،کلي، این پژوهش نشان دادط ربه
گبري شب ه نم نیهت ان بهمي ،هاي پژوهش حاضرجمله محدودی  اس . از دیده از خبان  زناش یي مؤثرآسب 

ص رت گروهي ان یام پژوهش به این،برعکوه .اشاره کرد هدفمند و استفاده از ابزار خ دگزارشي براي سن ش
این پیژوهش  ،ش داد ميدر پایان پبشنه باید احتباط نم د.ص رت فردي تعمبم نتایج آن به در بنابراین،گرف . 

 گبیري بیا اهیداف بررسیيبررسیي تحقبقیات پيهاي مختلف اجرا گردد. همچنبن، در ج امع دیگر با فرهن،
 افزاید.يهاي مختلف براساس نتایج بلندمدت بر غناي کار مروش ماندگاري نتایج مداخله و مقایسه

یاري ا بهده باشد تدهنده مشاوران و متخصصان ح زه خان اتحقبق راهنما و یاريهاي این یافته ،امبد اس 
  ارتقیا  هیاي مناسی  در جهیشناختي بشتابند و با آم زشپذیر جامعه و افراد درگبر مسامل رواناقشار آسب 

 شرایط سخ  و دش ار زندگي گام بردارند. ها براي مقابله باسکم  روان آن
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 منابع
له م هاي فرهن، مدرسه. (. بررسي ج   رواني اجتماعي ککس به عن ان یکي از مؤلفه1331م.، و خبر، م. ) حسبن چاري،

 .25-42، (3)9شناسي دانشگاه شهبد چمران اه از. ترببتي و روانعل م

افسردگي  اس تنهایي و(. اثربخشي آم زش مهارت هاي ارتتاطي در کاهش احس1393خسروي، م.، صتاحي، پ.، و ناظري، ا. )
 .42-61 (،112)21دو ماهنامه علمي و پژوهشي دانش ر پزشکي. زنان مطلقه. 

م زش درمان متتني بر پذیرش و . اثربخشي گروهي آ(1395. )م ،رستمي .، ون ،سعادتي .،س ،ایپچي .،ف ،سعبدي.، ن ،زادهللافتح
 .89-102 ،(2)3. نمه پرستاري سالمندافصلناتعهد بر کاهش احساس تنهایي در سالمندان با سندرم آشبانه خالي. 

ثبر درمان متتني بر تعهد و پذیرش بر خ دپنداره، تص یر تن و احساس تنهایي در ببماران أت (.1395) .و خلعتتري، ج .،ا ،فرمانبان
عات شناسي و مطالترببتي و روانهاي ن ین در ح زه عل مالمللي پژوهشن ، دومبن کنفرانس ببنؤاختکل ه ی  جنسي م

اجتماعي ایران، قم، مرکز مطالعات و تحقبقات اسکمي سروش حکم  مرتض ي، 
https://www.civilica.com/Paper-ESCONF02-ESCONF02_167.html 

گي ي بر آزار عاطفي و آشفتنظم بخشي زوج درماني متتني بر خ د(. اثربخش1393کارگر، م.، کبمبایي، س. ع.، و مشهدي، ع. )
 .269-296 (،2)4فصلنامه مشاوره و روان درماني خان اده. زناش یي. 

 پبامدهاي و دهندهکبلتش ع امل و هاویژگي شناخ  و مؤثر ع امل بررسي :خبان  و وفایيبي و همسران (.1387)کاوه، س. 
 سخن. نشر :. تهرانهمسران مبان ان خب و وفایيبي عارضه از ناشي

 ج انان ي و احساس تنهایي ن(. اثربخشي درمان متتني بر پذیرش و تعهد بر معناي زندگ1395منشئي، غ. ر.، و ج انتخ ، ز. )
 .32-39 (،4)5فصلنامه مددکاري اجتماعي. مراکز شته خان اده. 

مح ر بر کاهش حلشناختي و راهسه آم زش متتني بر نظریهمقای(. 1394مهران، ق.، ککنتر هرمزي، آت.، و فرحتخش،  . )
 .213-241 (،4)6شناختي. هاي کاربردي روانفصلنلمه پژوهشن. وابستگي همسران معتادیهم

له م ش  یان. ن همراه در دان(. رابطه تکانشگري و احساس تنهایي با مبزان استفاده از تلف1388شناس، ف. )نادري، ف.، و حق
 .111-121(، 12)3شناسي. ن  در روان هايیافته

ر پذیرش و تعهد بر احساس ب(. اثربخشي درمان گروهي متتني 1396نژاد، م. ر. )ن اري، ف.، خدابخشي ک الیي، آن.، و فلسفي
 .68-75 (،3)5پزشکي ترب  حبدریه. م له دانشگاه عل مشناختي زنان مطلقه. تنهایي و سازگاري روان
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