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Abstract
Aim: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of IFIO
in improving the safe relationship between couples among couples in
Dezful. Method: In this study, a single case experimental design of
multiple asynchronous baseline was used. The study population
included all couples who referred to psychological clinics in Dezful
in 1399. The research sample was selected using purposive sampling
method. The sample consisted of 4 couples (8 people) referred to
these clinics who were considered as insecure couples according to
the score of the Safe Communication Questionnaire (BARE). The
IFIO protocol was implemented in three phases: baseline, 8-session
intervention, and 3 to 1-month follow-up. Subjects answered the
BARE Questionnaire and the Intimate Security Questionnaire (ISQ)
before treatment, in the middle of treatment, at the end of treatment,
and every month after treatment for 3 months. Results: The results
of the data using visual drawing method, stable change index (RCI)
and recovery percentage formula showed that Intimacy From the
Inside Out therapy (IFIO) has a significant effect on increasing safe
communication and emotional security and couples' self-esteem. And
the couple were able to maintain the therapeutic effects in the
quarterly follow-up. Conclusion: Based on the data, it can be
concluded that (IFIO) has been effective in increasing the secure
relationship and Emotional Security, Secure to Being self of couples.
Key words: Inside Out Intimacy From the therapy (IFIO), Secure
Communication, Emotional Security, Secure to Being self
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چکیده
هدف :بررسی اثربخشی درمان صمیمیت از درون به برون ( )IFIOدر بهبود ارتباط ایمن زوجین در
زوجهای مراجعهکنندۀ شهرستان دزفول بود .روش :در این پژوهش از طرح تجربی تک موردی از نوع خط

پذیرش مقاله1400/03/31 :

پایۀ چندگانۀ ناهمزمان استفاده شد .جامعۀ پژوهش شامل کلیۀ زوجهای مراجعهکننده به کلینیکهای
روانشناختی شهرستان دزفول در سال  1399بود .نمونۀ پژوهش شامل  4زوج ( 8نفر) از افراد مراجعه
کننده این کلینیکها بودند که با توجه به نمرۀ پرسشنامه ارتباط ایمن ( )BAREجزء زوجهای با ارتباط
ناایمن قرار میگرفتند .پروتکل درمان صمیمیت از درون به برون ( )IFIOدر سه مرحلۀ خط پایه ،مداخلۀ
 8جلسهای و  3پیگیری  1ماهه اجرا گردید و آزمودنیها قبل از درمان ،میانۀ درمان ،پایان درمان و هر
ماه پس از پایان درمان به مدت  3ماه به پرسشنامۀ ارتباط ایمن ( )BAREو پرسشنامۀ امنیت صمیمانه
( )ISQپاسخ دادند .یافتهها :نتایج حاصل از دادهها به روش ترسیم دیداری ،شاخص تغییر پایا ()RCI
و فرمول درصد بهبودی نشان داد که :درمان صمیمیت از درون به برون ( )IFIOدر افزایش ارتباط ایمن
و امنیت هیجانی و خود بودن زوجها تأثیر معنادار داشته است و زوجین در پیگیری سه ماهه توانستند
اثرات درمانی را حفظ کنند .نتیجهگیری :براساس دادهها میتوان نتیجه گرفت که درمان صمیمیت از
درون به برون ( )IFIOدر افزایش ارتباط ایمن و امنیت هیجانی و خود بودن زوجها مؤثر بوده است و
ارتباط ایمن زوجها را ارتقا میدهد.

کلید واژهها :صمیمیت از درون به برون ( ،)IFIOارتباط ایمن ،امنیت هیجانی ،امنیت خود بودن
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مقدمه
ازدواج شامل پیوند دو نفر با عالیق ،خواستهها و نیازهای مختلف است و رابطۀ ویژهای است که
توسط قوانین و مقررات اجتماعی صورت میگیرد و به طور قابل توجهی بر رشد و تحقق خود
افراد تأثیر می گذارد .اگر چه ابعاد و مفاد ازدواج در طول تاریخ بشر تغییر کرده است ،نهاد خانواده
و ازدواج جهانی بودن خود را حفظ کرده و هنوز نهاد اصلی جامعه هست (کوسیجیت اوزیجیت،
 .)2017اساس شکلگیری و توسعۀ یک سیستم کوچک و اجتماعی روابط زن و شوهر است.
روابط زوجی در زندگی افراد خیلی مهم است .این روابط میتواند منبع شادی ،و وقتی که درست
نباشد منبع عمدۀ پریشانی و حتی بیماری باشد (پانزتی و ماچ .)2006 ،از طرفی رابطۀ بین
فردی ،نوعی وابستگی یا آشنایی قوی ،عمیق ،یا نزدیک بین دو یا چند نفر است که میتواند
کوتاه یا بلندمدت باشد؛ این وابستگی ممکن است بر پایۀ استنتاج ،عشق ،همبستگی ،تعامل
تجاری منظم ،یا برخی از انواع دیگر تعهد اجتماعی باشد (آرنولد و بوگز.)2015 ،
پژوهشها نشان میدهند که رفتارهای قابل سنجشی در روابط میان زن و مرد وجود دارند که
با رضایت بیشتر از رابطه و دلبستگی1ایمنتر مرتبط هستند (ساندبرگ ،بازبی ،جانسون و یوشیدا،
 )2012و اینکه رفتارهای دلبستگی ایمن میتوانند به عنوان حایلی در برابر نامالیمات موجود
در رابطه عمل کنند (کناپ ،ساندبرگ ،نواک و الرسون2015 ،؛ اوکا ،ساندبرگ ،بارادفورد و براون،
 .)2014از طرفی عدم ایمنی در دلبستگی با نگرانیهای مربوط به بهداشت فکری و فیزیکی از
جمله (عالئم افسردگی ،خشونت ،شدت درد و بهبود عملکردی از خستگی مزمن و فیبرومیالژی)
مرتبط است (هامیل ،2010 ،مکوی2005 ،؛ اوکا ،ساندبرگ و اوکا2014 ،؛ ریس و گرنیر2004 ،؛
تریمبالی و سالیوان .)2010 ،ما باید نقش اساسی دلبستگی را در سالمت رابطه درک کنیم
(سدال و وامپلر .)2013 ،پژوهشهای صورت گرفته بر روی زوجین و دلبستگی میان آنها نشان
میدهد که رفتارهای حاکی از پشتیبانی باعث دلبستگی و نیز رضایت از رابطه میشود (فینی،
2002؛ رولس ،کمپبل سیمسون و گریچ .)2001 ،با این وجود در مورد سبکهای دلبستگی
عمومی در مقایسه با رفتارهای دلبستگی خاص اطالعات خیلی بیشتری وجود دارد (آینسورث،
بلرهار ،واترز و وال1978 ،؛ بالبی1969 ،؛ فینی .)2008 ،بنابراین بالبی ( )1973قابلیت دسترسی
و پاسخگویی را در اصل به عنوان رفتارهای کلیدی شرح داد که امنیت یا درماندگی در روابط
نزدیک را تعیین میکنند .جانسون ( )2008به این نتیجه رسید که زمانی که زوجین در هنگام
نیاز در دسترس یکدیگر باشند و به صورت آرام کننده به نیازهای هم پاسخ دهند ،یک لحظۀ
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پیوند دهنده در پی آن به وجود میآید؛ که این لحظه "پذیرندگی "1نامیده میشود .پژوهشهای
به عمل آمده بر روی ارتباط ایمن زوجین نشان میدهند که رفتارهای نشان دهندۀ دسترسی،
پاسخگویی و پذیرندگی با دلبستگی ایمن مرتبط است (ساندبرگ ،بازبی ،جانسون و یوشیدا،
 .)2012انجام ده ها سال پژوهش و بررسی نشان داده است که وجود یک شخص و ایجاد حس
دلبستگی در بزرگسالی میتواند باعث باال رفتن حس امنیت ،راحتی و تأثیر مثبت شود
(میکولینسر و شاور .)2007 ،همچنین در ارتباط با روابط عاشقانۀ پژوهشها نشان میدهد که
زوجهای دارای دلبستگی باالتر دارای کیفیت بهتری در برقراری ارتباط هستند (فینی.)2008 ،
بنابراین روابط صمیمانه هستۀ ارتباطات اجتماعی ما را تشکیل میدهند ،و به ما کمک میکنند
رشد کنیم ،عمیقاً عشق بورزیم و ناکامیها را تحمل کنیم (بالبی 1969؛ کوان2006 ،؛ جانسون،
2004؛ جانسون و گریمن .)2013 ،وقتی که زوجین وارد درمان میشوند ،در وضعیت قطع ارتباط،
خشم و اندوه و از دست دادن صمیمیت به سر میبرند ،و اغلب دو هدف را از ما درخواست
می کنند :احساس امنیت و بازسازی صمیمیت از دست رفته .درمان صمیمیت از درون به بیرون2
( )IFIOنقشۀ راهی را برای رسیدن به این هدفها ارائه میدهد (هربین -بالنک ،کرپلمن و
اسویزی .)2016 ،درمان صمیمیت از درون به بیرون ( )IFIOیک مدل تجربی از درمان زوجها
است که حدود ده سال پیش از مفاهیم سیستمهای خانواده درونی )IFS(3برای روابط صمیمی،
و وسیلهای برای رشد و بهبود روابط زوجین به وجود آمد .این رویکرد به زبان واضح و روشن بیان
میکند که چگونه ممکن است دو سیستم داخلی یک زوج با یکدیگر برخورد کنند و آنها را به
سمت فروپاشی رابطه ببرد .ممکن است بخشهای یک زوج در واکنشهای افراطی داشته باشند
و یا عقاید تند و افراطی را از سالهای دور با خود آورده باشند ،در چنین شرایطی اگر زوجین
احساس امنیت بکنند ،می توانند این بار سنگین را رها کرده و واکنش دیگری را برگزینند .این
مدل زوج درمانی به دنبال یافتن نقاط قوت و منابع هر شریک ،به منظور التیام زخمهایی است
که از روابط قبلی بر جای ماندهاند یا در کودکی رخ دادهاند ،و هنوز وجود دارند .هدف پرورش
سالم ،ارتباط صمیمی بین زوجین است .هدایت دو نفر و بخشهای آنها برای تعامل با یکدیگر
و آغوش باز است (هربین -بالنک و همکاران .)2016 ،بازسازی رابطۀ عاشقانه میتواند زخمهای
کهنه را التیام بخشد .در طول درمان درمانگر با چیزی متفاوت از بخشهای مراجع ارتباط برقرار
میکند :چیزی که از آن به عنوان "خود من" یاد میکند .به این صورت که ما عالوه بر
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بخشهایمان یک "خود "1قدرتمند در درون داریم .به نظر میرسد که "خود" با صدایی مهربان
و دلسوز و با توانایی برای ترمیم دنیای درونی ظاهر میشود و میتواند رهبری سیستم را به دست
گیرد .هر چه "انرژی خود" زوجین بیشتر باشد در نظر افراد دیگر قابل اعتمادتر به نظر میرسد.
چیزی که هدف درمان محسوب میشود .در درمان  IFIOبه جای این که به زوجین کمک کنیم
تا مشکل را حل کنند یا راهحلی برای تعارضات اجتنابناپذیر خود پیدا کنند ،همسران را به سمت
رضایت متقابل و هر چیزی که رابطۀ آنها را با معنی کند ،هدایت میکنیم .درمان قصد دارد
پیوندی امن را پرورش دهد که تقویت کنندۀ تعامالت باز ،مراقبت از شریک و فهم تفاوتها و نیز
شباهتهای همدیگر است .وقتی که زوج به اندازۀ کافی احساس امنیت کنند تا همزمان بخشهای
خود و شریکشان را درک کنند ،تعامالت آنها به تغییرات شدیدی گرایش پیدا میکند .احساس
امنیت موجب میشود تا زوجین از اضطراب و تنش کمتری در روابط خود برخوردار باشند و با
احساس سرزندگی و شادکامی به زندگی زناشویی خود بپردازند و بتوانند به خوبی روابط خود را
با همسرشان مدیریت کنند و در نهایت به رابطهای صمیمانه دست پیدا کنند (هاگ ،جانسن،
کریستینسن ،فریدریکسن ،دالتون ،دیرگرو و همکاران.)2018 ،
اگر چه پژوهش های گذشته حاکی از این است که امنیت در رابطه ،با میزان ارتباط زوجین،
عصبانیت و خشونت در روابط ،استفاده از بازیهای ویدیویی ،مشکالت مربوط به خانوادههای
اصلی ،خود گردانی ،عزت نفس ،میزان فعالیت فیزیکی و عادات غذایی مرتبط است (کناپ و
همکاران2015 ،؛ اوکا و همکاران .)2014 ،اما انجام پژوهشهایی مورد نیاز است که رفتارهایی را
بررسی کند ،که منجر به دلبستگی ایمن در روابط زوجین میشود .درمان  IFIOیک رویکرد
جدید است که در کار با زوجین پژوهشهای کمی انجام شده است و در داخل کشور درمان
مشابهی که بتوان ارتباط این رویکرد درمانی را در کار با زوجین نشان دهد وجود ندارد ،و حتی
در خارج از کشور نیز کار با زوجین به صورت پژوهش انجام نشده است .بنابراین با توجه به خالء
پژوهش مرتبط ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤاالت است:
 .1آیا درمان صمیمیت از درون به برون در بهبود ارتباط ایمن زوجها موثر است؟
 .2آیا درمان صمیمیت از درون به برون در بهبود امنیت هیجانی زوجها مؤثر است؟
 .3آیا درمان صمیمیت از درون به برون در بهبود امنیت خود بودن زوجها مؤثر است؟
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روش
در این پژوهش از طرح آزمایشی تکموردی استفاده شده است .و از بین طرحهای آزمایشی
تکموردی از طرح تجربی قبل -بعد  A-Bبا پیگیری انتخاب شده است (طرح خط پایهی
چندگانه .)1در پژوهش حاضر آزمودنیها به صورت همزمان وارد مرحلۀ خط پایه2و با قرار گرفتن
به صورت تصادفی در یکی از دورههای انتظار دو ،سه یا چهار هفتهای در مرحلۀ خط پایه وارد
مرحلۀ درمان  8جلسهای و سپس پیگیری (در طی سه دورهی  1ماهه) شدند .جامعۀ آماری این
پژوهش کلیۀ زوجهای مراجعهکننده به کلینیکهای روانشناختی دزفول در سال  1399بود.
نمونۀ پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند ،نمونه شامل  4زوج ( 8نفر)
از افراد مراجعه کننده به این کلینیکها بود که با توجه به نمرۀ پرسشنامۀ ارتباط ایمن ()BARE
جزء زوجهای با ارتباط ناایمن قرار میگرفتند .روش نمونهگیری در این پژوهش نمونهگیری
هدفمند بود به این صورت که زوجها پس احراز شرایط ورود و پر کردن پرسشنامهها وارد دورۀ
درمانی میشوند.
ابزارهای پژوهش
 .1پرسشنامة ارتباط ایمن :)BARE(3مقیاس ارتباط ایمن توسط ساندبرگ ،بازبی ،جانسون
و یوشیدا ( )2012ساخته شد .یک ابزار  12آیتمی است که رفتارهای کلیدی را در سیستم
دلبستگی زوج ارزیابی میکند .بالبی ( )1973قابلیت دسترسی و پاسخگویی را در اصل به عنوان
رفتارهای کلیدی شرح میدهد که امنیت یا درماندگی در روابط نزدیک را تعیین میکند .در این
مقیاس آیتمهای موجود در بخشهای «قابلیت دسترسی و دلبستگی» به صورت معکوس
نمرهگذاری میشود (سؤاالت شماره  .)12 ،11 ،8 ،7 ،6 ،5 ،2 ،1نمرهگذاری به این صورت است
که آیتمهای موجود در هر دستهبندی فرعی جمع میشود و یا برای کل مقیاس دسته بندی
فرعی نمرات با هم جمع میشود ،امتیاز باالتر به معنای رفتارهای گزارش شدۀ وابستۀ بیشتر
است .در این مقیاس نمرات از طریق امتیاز دهی به خود و امتیاز به همسر (که در آن شما همسر
خود را درجه بندی میکنید) به دست میآیند .ساندبرگ ( )2012دستورالعملهای زیر را از
مطالعه در نمونههایی که از نظر جمعیت شناسی کلیدی شبیه گروه نمونه ملی (دین ،نژاد و غیره)
است به دست آوردند .آن ها امتیازها را به سه رنگ قرمز ،زرد و سبز تقسیم کردند که در این
3

- Multiple baseline
- Baseline Phases

- The Brief Accessibility,
Responsiveness, and Engagement
(BARE) Scale
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تقسیم بندی قرمز به معنای نیاز به قدری کار ،زرد به معنای قدری توجه و سبز به معنای خوب
است .به ویژه تقسیمبندی پایین ،متوسط ،باال نشان دهندهی امتیاز دهی  BAREو ارتباط آنها
با امتیازهای مربوط به کیفیت زناشویی (محیطهای مشکل دار ،رضایت ،ثبات)؛ قرمز به معنای
کیفیت زناشویی پایین ،زرد به معنای متوسط و سبز به معنای باال است .اگر چه چند دسته بندی
فرعی برای زنان و مردان از نظر آماری متفاوت است ولی این تفاوتها از نظر بالینی مهم و یا
بامعنا نبودند .آنها استفاده از جمع کل امتیازها را توصیه میکنند چون ممکن است محدودۀ
موجود در دسته بندیهای فرعی تکی ،گستردگی کافی جهت کمک به پزشک بالینی و یا شخص
مراجعه کننده را نداشته باشد .در این پژوهش ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای کرانباخ
 0/92به دست آمد.
 .2پرسشنامة امنیت صمیمانه :)ISQ(1پرسشنامۀ امنیت صمیمانه توسط کوردووا ،جی و
وارن ( )2005تدوین شده و دارای  28سوال است و به منظور ارزیابی سطح آرامش افراد از
آسیبپذیر بودن در کنار شریک خود و در بافت حوزههای مختلف رابطۀ طراحی شده است .این
پرسشنامه دارای  5زیر مقیاس امنیت هیجانی ،امنیت جسمانی /جنسی ،امنیت خود بودن ،امنیت
در عموم و امنیت مخالفت و دارای امتیاز کلی  0تا  112است .سؤاالت این مقیاس براساس 5
امتیازی لیکرت از ( 0هرگز) تا ( 4همیشه) درجه بندی میشوند .هر چه امتیاز فرد بیشتر باشد
وی امنیت صمیمانه بیشتری را تجربه میکند .سؤالهای ،23 ،20 ،16 ،15 ،14 ،11 ،8 ،7 ،5 ،3
 27 ،26 ،24و  28به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .در مطالعه دآن هام (2008؛ به نقل
از بارتوس ( )2017همسانی درونی این پرسشنامه برابر با  0/88بدست آمد .همچنین در مطالعهای
دیگر ،او آلفای  0/93را برای مردان و  0/96را برای زنان و اعتبار بازآزمایی در طول دوره یک
ماهه را برای مردان  0/83و برای زنان  0/92به دست آورد (بارتوس .)2017 ،در مطالعه کوردورا
و همکاران ( )2005همسانی درونی این مقیاس باال (آلفای  )0/90گزارش شد .در مطالعۀ آنها
ارتباط معناداری بین این مقیاس با پرسشنامۀ ارزیابی شخصی صمیمیت در روابطPAIR(2؛
اسچیفر و اولسون )1981 3،یافت شد .به ویژه در خرده مقیاس صمیمیت فکری rs=78(4برای
زنان و  rs=73برای مردان) و خرده مقیاس صمیمیت عاطفی rs=82(5برای زنان و rs=80
برای مردان) .این نشان میدهد که  ISQو  PAIRساختارهای بسیار مشابهی را اندازهگیری
میکنند .عالوه بر این  ISQبا اندازۀ پریشانی کلی در مقیاس رضایت زناشویی (اسنایدر1979 6،؛
1

3

- The Intimate Safety Questionnaire
)(ISQ
2
-Personal Assessment of Intimacy
in Relationships Questionnaire

- Schaefer, & Olson
- Intellectual Intimacy
5
- Emotional Intimacy
6
- Snyder
4
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 rs=72برای زنان و  rs=68برای مردان) ،مقیاس وضعیت ازدواج ( 1ویس و کِرتو1980 2،؛
 rs=54برای زنان و  rs=43برای مردان) و سبکهای دلبستگی زوجین(3هازان و شاور1990 4،؛
 rs=42برای زنان و  rs=43برای مردان) ارتباط معناداری دارد .این نتایج حمایت اولیه برای
ساخت و معیار اعتبارِ  ISQفراهم میکنند .در پژوهش حاضر از سؤاالت مربوط به خرده مقیاس
امنیت هیجانی و امنیت خود بودن استفاده شده است .در پژوهش حاضر تیز ضریب پایایی با
استفاده از روش آلفای کرانباخ برای مقیاس کل  0/96و برای خرده مقیاس امنیت هیجانی 0/89
و برای امنیت خود بودن  0/90به دست آمد.
 .3برنامة درمانی صمیمیت از درون به برون :منظور از مداخلۀ درمانی صمیمیت از درون به
برون ،مداخلهای است که براساس کتاب درمانی هربین-بالنک و همکاران ( )2016برای کار با
زوجین به کار برده است .این مدل یک درمان اقتباسی است که از نظریه سیستمهای خانواده
درونی ( )IFSدر کار با زوجین به کار گرفته شده است .و شامل یک دورۀ درمان سه مرحلهای
در  8جلسه درمانی به شرح زیر است:
جدول  .1پروتکل استفاده از  IFIOدر بهبود ارتباط ایمن زوجین (به نقل از هربین-بالنک و
همکاران)2016 ،
مرحله  :1شروع
مالقات با زوجین برای ارزیابی سطح تمایز آنها.

بررسی اینکه از چه چیزی میترسند.

بررسی این که چه چیزی میخواهند؛ امیدها ،تمایالت و اهداف.

فراهم کردن امکانات

مرحله  :2جریان و چرخهی میانه درمان
آموختن مهارتهای ارتباطی جدید به زوجین.

کسب مجوز از مراجع تا نقش ردیاب بخشها را به عهده بگیرید.

آسیبپذیری و شیوهی دعوا کردن آنها را پیگیری کنید .شامل:

نحوه مذاکره در مورد نیازها

چگونگی تجربه شرم

ارتقا و تقویت التیام رابطهای

انجام کارهای فردی شامل:

عدم آمیختگی


- partners’ attachment styles
- Hazan, & Shaver

3

-Marital Status Inventory
- Weiss, & Cerreto

4
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آمیخته نشدن با شرم

مرحله سوم :پایان
پیشبرد روند ترمیم

پرداختن به بخشش

و در صورت پیشروی ،ایجاد رابطه مبتنی بر تأیید تفاوتها ،و به اشتراک گذاری دیدگاهها.


شیوة اجرا
پس از این که افراد واجد شرایط انتخاب شدند ،همۀ آزمودنیها به طور همزمان وارد مرحلۀ خط
پایه شدند .برای کنترل متغیرهای ناخواسته و مداخلهگر احتمالی طبق اصول طرحهای خط پایۀ
چندگانه زوجها به طور تصادفی از نظر ترتیب ورود یک به یک با فاصلۀ یک جلسه (یک هفته)
وارد طرح درمان شدند .به این نحو که زوج اول پس از دو جلسه سنجش در مرحلۀ خط پایه
یعنی از هفتۀ سوم وارد جلسۀ اول درمان ،و بعد از آن زوج دوم در جلسۀ دوم زوج اول وارد جلسۀ
اول درمان و زوج سوم نیز در جلسۀ دوم زوج دوم و جلسۀ سوم زوج اول ،وارد جلسۀ اول و به
همین ترتیب زوج چهارم در جلسۀ چهارم زوج اول و جلسۀ سوم زوج دوم و جلسۀ دوم زوج سوم
وارد طرح درمان شدند .همچنین ضمن اجرای درمان ،کلیۀ پرسش نامهها در جلسات  8 ،5 ،3و
پس از درمان در فاصلۀ زمانی یک ماه به یک ماه (سه تا سنجش یک ماهه) مرحلۀ پیگیری انجام
شد.
الزم به ذکر میباشد طرح درمان صمیمیت از درون به برون ،مداخلهای است که براساس کتاب
درمانی هربین -بالنک و همکاران ( )2016برای کار با زوجین به کار برده است .این مدل یک
درمان اقتباسی است که از نظریه سیستمهای خانواده درونی ( )IFSدر کار با زوجین به کار
گرفته شده است .و شامل یک دوره درمان سه مرحلهای در  8جلسه درمانی است .طرح درمان
شامل مرحله شروع (مالقات با زوجین برای ارزیابی سطح تمایز آنها ،فراهم کردن امکانات)،
میانۀ درمان (آموختن مهارتهای ارتباطی جدید به زوجین،کسب مجوز از مراجع برای نقش
ردیاب بخشها ،بررسی آسیبپذیری و شیوۀ دعوا کردن آنها ،بردن آنها به درون و عمیق کردن
کار با تمرینات تجربی ،ارتقا و تقویت التیام رابطهای) و مرحله پایان (پیشبرد روند ترمیم ،پرداختن
به بخشش) است .هر چهار زوج در مجموع  8جلسۀ درمانی دریافت کردند.
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یافتهها
در این پژوهش  4زوج (8نفر) به عنوان آزمودنی شرکت کردند .که زوج اول در ردۀ سنی (مرد:
 34و زن ،) 29 :دارای تحصیالت (مرد :دیپلم ،زن :لیسانس) و مدت زمان ازدواج  8سال بودند.
زوج دوم در ردۀ سنی (مرد 30 :و زن ،)27 :دارای تحصیالت (مرد :دیپلم ،زن :لیسانس) و مدت
زمان ازدواج  5سال بودند .زوج سوم در ردۀ سنی (مرد 39 :و زن ،)34 :دارای تحصیالت (مرد:
لیسانس ،زن :دیپلم) و مدت زمان ازدواج  3سال بودند .و زوج چهارم در ردۀ سنی (مرد 29 :و
زن ،)25 :دارای تحصیالت (مرد :دیپلم ،زن :دیپلم) و مدت زمان ازدواج  2سال بودند .در مجموع
از تعداد  8آزمودنی  5نفر دیپلم ( )%62/5و 3نفر لیسانس( )37%/5بودند .و آزمودنیها دارای
میانگین سنی ( )30.75و ( )4.5سال مدت ازدواج بودند.
جدول )2نمرههای چهار زوج در پرسشنامۀ ارتباط ایمن را بر حسب مراحل مختلف درمان را
نشان میدهد.
جدول  .2روند تغییر مراحل درمان چهار زوج در پرسشنامهی ارتباط ایمن
گروههای درمانی

درمان صمیمیت از درون به برون

آزمودنیها
مراحل درمان

زوج اول

زوج دوم

زوج سوم

زوج چهارم

میانگین مراحل خط پایه

10

14/66

12/5

12/4

میانگین مراحل درمان

17/33

20

20/33

22/33

شاخص تغییر پایا (درمان)

8/19

4/94

7/69

8/87

درصد بهبودی پس از درمان

73/3

36/42

62/64

80/08

درصد بهبودی کلی پس از درمان

63/11

پیگیری یک ماهه
پیگیری دو ماهه
پیگیری سه ماهه
شاخص تغییر پایا (درمان)
درصد بهبودی پس از درمان

21
20
20
14/28
100

درصد بهبودی کلی پس از درمان

81/25

24
24
24
5/49
63/71
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25
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20
20
4/07
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زوج اول
30
20
10
0

زوج دوم
30
20
10
0

خط پایه 1
خط پایه 2
خط پایه 3
جلسه 3
جلسه 5
جلسه 8
پیگیری 1
پیگیری 2
پیگیری 3

زوج سوم
30
20
10
0

خط پایه 1
خط پایه 2
خط پایه 3
خط پایه 4
جلسه 3
جلسه 5
جلسه 8
پیگیری 1
پیگیری 2
پیگیری 3

زوج چهارم
30
20
10
0

خط پایه 1
خط پایه 2
خط پایه 3
خط پایه 4
خط پایه 5
جلسه 3
جلسه 5
جلسه 8
پیگیری 1
پیگیری 2
پیگیری 3

نمودار  .1روند تغییر نمرههای پرسشنامۀ ارتباط ایمن زوجها در مراحل خط پایه ،مداخله و پیگیری سه ماهه
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جدول  )2نشان میدهد که مقدار شاخص تغییر پایا در زوج اول ،دوم و سوم و چهارم در پایان
درمان به ترتیب  7/69 ،4/94 ،8/19و  8/87به دست آمد که با توجه به سطح معناداری (0/05
> )pتمامی نمرات به باالتر از  z=1.96رسیده است و بنابراین میتوان گفت تغییرات هر چهار
زوج نظر آماری قابل قبول و نتیجهی تأثیرات درمانی است .همین طور مقدار شاخص تغییر پایا
در زوج اول ،دوم و سوم و چهارم در جلسۀ پیگیری به ترتیب  6/53 ،5/49 ،14/28و  4/07به
دست آمد که با توجه به سطح معناداری ( )p> 0/05نمرۀ هر چهار زوج به باالتر از z=1.96
رسیده است .که این میزان بهبودی در هر چهار زوج بیانگر موفقیت در درمان میباشد .بنابراین
میتوان نتیجه گرفت درمان صمیمیت از درون به برون در افزایش ارتباط ایمن زوجها مؤثر بوده
است.
جدول  )3نمرههای چهار زوج در خرده مقیاس امنیت هیجانی را بر حسب مراحل مختلف درمان
را نشان میدهد.
جدول  .3روند تغییر مراحل درمان چهار زوج در خرده مقیاس امنیت هیجانی
گروههای درمانی

درمان صمیمیت از درون به برون

آزمودنیها
مراحل درمان

زوج اول

زوج دوم

زوج سوم

زوج چهارم

میانگین مراحل خط پایه

12

16/66

18

16/6

میانگین مراحل درمان

18/66

28/66

30/66

28

شاخص تغییر پایا (درمان)

21/66

18/88

21/11

21/42

79/12

80/35

86/66

55/5

درصد بهبودی پس از درمان
درصد بهبودی کلی پس از درمان
75/40
پیگیری یک ماهه
پیگیری دو ماهه
پیگیری سه ماهه
شاخص تغییر پایا (درمان)
درصد بهبودی پس از درمان
درصد بهبودی کلی پس از درمان

33
33
33
21/11
98/07

23
23
23
17/24
91/66
95/74
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34
33
33
19/09
98/79
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زوج اول
30
20
10
0

زوج دوم
40
30
20
10
0

زوج سوم
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جدول  )3نشان میدهد که مقدار شاخص تغییر پایا در زوج اول ،دوم و سوم و چهارم در پایان
درمان به ترتیب  21/11 ،18/88 ،21/66و  21/42به دست آمد که با توجه به سطح معناداری
( )p> 0/05تمامی نمرات به باالتر از  z=1.96رسیده است و بنابراین میتوان گفت تغییرات هر
چهار زوج دوم نظر آماری قابل قبول و نتیجهی تأثیرات درمانی است .همین طور مقدار شاخص
تغییر پایا در زوج اول ،دوم و سوم و چهارم در جلسهی پیگیری به ترتیب 19/38 ،21/11 ،17/24
و  19/09به دست آمد که با توجه به سطح معناداری ( )p> 0/05نمرۀ هر چهار زوج به باالتر از
 z=1.96رسیده است .این میزان بهبودی در هر چهار زوج بیانگر موفقیت و تأثیرات درمانی
میباشد .بنابراین می توان نتیجه گرفت درمان صمیمیت از درون به برون در افزایش امنیت
هیجانی زوجها مؤثر بوده است.
جدول  )4نمرههای چهار زوج در خرده مقیاس امنیت خود بودن را بر حسب مراحل مختلف
درمان را نشان میدهد.
جدول  .4روند تغییر مراحل درمان چهار زوج در خرده مقیاس امنیت خود بودن
گروههای درمانی

درمان صمیمیت از درون به برون

آزمودنیها
مراحل درمان

زوج اول

زوج دوم

زوج سوم

زوج چهارم

میانگین مراحل خط پایه

4

7/33

8/75

5/6

میانگین مراحل درمان

8/33

14/66

15/66

14/33

شاخص تغییر پایا (درمان)

8/33

7/87

7/87

11/86

درصد بهبودی پس از درمان
درصد بهبودی کلی پس از
درمان

108/25
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شاخص تغییر پایا (درمان)
درصد بهبودی پس از درمان

12
11
11
6/55
175

درصد بهبودی کلی پس از
درمان

183/83

18
17
17
9/44
142/85
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جدول  )4نشان میدهد که مقدار شاخص تغییر پایا در زوج اول ،دوم و سوم و چهارم در پایان
درمان به ترتیب  7/87 ،7/87 ،8/33و  11/86به دست آمد که با توجه به سطح معناداری (0/05
> )pتمامی نمرات به باالتر از  z=1.96رسیده است و بنابراین میتوان گفت تغییرات هر چهار
زوج دوم نظر آماری قابل قبول و نتیجۀ تأثیرات درمانی است .همین طور مقدار شاخص تغییر
پایا در زوج اول ،دوم و سوم و چهارم در جلسۀ پیگیری به ترتیب  8/82 ،9/44 ،6/55و 9/80به
دست آمد که با توجه به سطح معناداری ( )p> 0/05نمرهی هر چهار زوج به باالتر از z=1.96
رسیده است .این میزان بهبودی در هر چهار زوج بیانگر موفقیت و تأثیرات درمانی میباشد.
بنابراین می توان نتیجه گرفت درمان صمیمیت از درون به برون در افزایش امنیت خود بودن
زوجها مؤثر بوده است.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان صمیمیت از درون به برون ( )IFIOدر بهبود
ارتباط ایمن ،امنیت هیجانی و امنیت خود بودن زوجهای شهرستان دزفول بود .در این پژوهش
میزان ارتباط ایمن هر چهار زوج در پایان درمان افزایش یافت .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که
هیچ پژوهش مشابهی تاکنون در داخل و حتی خارج از کشور و در کار با زوجین انجام نشده است
اما یافتههای سایر متغیرها با نتایج تحقیقات هاگ ،جانسن ،کریستینسن ،فریدریکسن ،دالتون،
دیرگرو و همکاران ()2018؛ کناپ و همکاران ()2015؛ اوکا و همکاران ()2014؛ باولک ()2013؛
هامیل ()2010؛ ترامبلی و سالیوان ()2010؛ سیدال و وامپلر ()2013؛ میکولینسر و شاوور
( )2007همخوانی دارد .انجام دهها سال پژوهش و بررسی نشان داده است که وجود یک شخص
و ایجاد حس دلبستگی در بزرگسالی میتواند باعث باال رفتن حس امنیت ،راحتی و تأثیر مثبت
شود (میکولینسر و شاور .)2007 ،پژوهشهای به عمل آمده بر روی ارتباط ایمن زوجین نشان
میدهند که رفتارهای نشان دهندهی دسترسی ،پاسخگویی و پذیرندگی با دلبستگی ایمن مرتبط
است (ساندبرگ ،بازبی ،جانسون و یوشیدا .)2012 ،درمان صمیمیت از درون به برون با ایجاد
صمیمیت از دست رفته و ایجاد لحظه پیوند و پذیرندگی باعث میشود که زوجین برای رفتن به
برون و شناسایی زخم و جراحات احساس ایمنی کنند .و در نتیجه درمان میتواند بر روی زوجین
تأثیر بگذارد و ارتباط ایمن را ایجاد کند .بنابراین با توجه به یافتههای به دست آمده میتوان به
سؤال اول پژوهش این طور پاسخ داد که درمان صمیمیت از درون به برون ( )IFIOدر بهبود
ارتباط ایمن زوجین مؤثر است .همچنین در پژوهش حاضر میزان امنیت هیجانی هر چهار زوج
در پایان جلسۀ پیگیری افزایش یافت .یافتههای پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات باقری ،کیمیایی،
312

فصلنامة علمی -پژوهشی روانشناسی کاربردی ،دورة  ،15شمارة  ،)58( 2تابستان 297-317 ،1400

کارشکی ()1399؛ فتوت ،قهاری و سالمی خامنه ()1398؛ جمعهپور و محمودی پور ()1397؛
سودانی ،مومنی جاوید ،مهرابی زاده هنرمند و خجسته مهر ()1395؛ هاگ ،جانسن ،کریستینسن،
فریدریکسن ،دالتون ،دیرگرو و همکاران ()2018؛ کریزیکو و تامپسون ( )2015همخوانی دارد.
کریسیکو و تامسون ( )2015دریافتند که در روابط بین فردی همسرها عدم پذیرش عاطفی
زوجین توسط همسر (عدم ابراز احساسها و نداشتن همدلی) و تقابل عاطفی منفی از عوامل
مؤثر در نارضایتی زناشویی است .این درمان پیوندی امن را پرورش میدهد که تقویت کنندۀ
تعامالت باز ،مراقبت از شریک و فهم تفاوتها و نیز شباهتهای همدیگر است .بنابراین ،در طول
درمان ،زوجین شیوۀ جدیدی را در اقرار (درد و دل کردن) به بخشهای آسیبپذیر خود یاد
میگیرند ،چیزی که آن را تساهل ارتباطی مینامیم .وقتی که یک شریک با بخشهای تبعیدی
و آسیبهای درونی خود تماس برقرار میکند ،دیگری هم آنها را به صورت درونی ،احساس
میکند .هر دو در یک زمان با آنها تماس برقرار میکنند ،این اقرار به آسیب (درد دل کردن
خود) ،به انکارها اجازه میدهد تا یک تجربۀ متناقض و اصالحی در درون و بیرون را تجربه کنند
(اِکر ،تیکیس و هالی .)2012 ،بنابراین با توجه به یافتههای به دست آمده میتوان به سؤال دوم
پژوهش این طور پاسخ داد که درمان صمیمیت از درون به برون ( )IFIOدر بهبود امنیت هیجانی
زوجین مؤثر است .میزان امنیت خود بودن هر چهار زوج نیز در پایان جلسۀ پیگیری افزایش
یافت .و این یافتهها با نتایج تحقیقات سودانی و همکاران ()1395؛ هربین-بالنک و همکاران
()2016؛ گالو (1999؛ به نقل از باولک)2013 ،؛ میکولینسر و شاوور ( )2007همخوانی دارد.
رویکرد  IFIOبه زوجین در دستیابی به "خود" هر دوی آنها کمک میکند ،این منبع قدرتمند
را به همراه مفاهیم بخشها در یک محیط ارتباطی ،به عنوان وسیلهای برای رشد و التیام افراد و
زوجین توسعه میدهد .از آن جا که رابطۀ بین بخشها و "خود" باعث وضوح و شفافیت میشود،
و تجارب ناگوار و آسیبزا را التیام میبخشد ،گسترش این رابطه ،هدف اصلی درمان سیستم
خانواده درونی ( )IFSو همچنین  IFIOاست .از طرفی وقتی که زوجین وارد درمان میشوند،
در وضعیت قطع ارتباط ،خشم و اندوه و از دست دادن صمیمیت به سر میبرند و بازسازی رابطۀ
عاشقانه میتواند زخمهای کهنه را التیام بخشد .امنیت درونی ،که در  IFIOدلبستگی با "خود"
نامیده میشود ،در بازگرداندن صلح و امنیت درونی و همچنین امنیت خود بودن مهم است
(هربین-بالنک و همکاران .)2016 ،بنابراین با توجه به یافتههای به دست آمده میتوان به سؤال
سوم پژوهش این طور پاسخ داد که درمان صمیمیت از درون به برون ( )IFIOدر بهبود امنیت
خود بودن زوجین مؤثر است.
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با توجه به اینکه درمان صمیمیت از درون به برون در ایران برای درمان مشکالت زوجی به کار
نرفته بود ،لذا عدم امکان مقایسۀ نتایج حاصل از تحقیق حاضر با تحقیقات دیگر از جمله
محدودیتهای پژوهش حاضر بود .یکی از محدودیتهای جلسۀ حاضر این بود که به دلیل شیوع
ویروس کرونا به زوجین استرس و فشار مضاعف وارد میکرد که عالوه بر مشکالت بین زوجین
ترس از ابتال و تفاوت زوجین در میزان رعایت دستورالعملهای بهداشتی هم به تنش بین زوجین
دامن میزد و گاهی نتایج درمانی را خدشه دار میکرد .با این حال دادههای این مطالعۀ مقدماتی
نشان میدهد که  IFIOبه طور بالقوه در افزایش ارتباط ایمن ،امنیت هیجانی و امنیت خود
بودن زوجها مؤثر است .پیشنهاد میشود متخصصین و درمانگرانی که با خانوادهها و زوجها در
ایجاد صمیمیت و ارتباط ایمن و سازگار کار میکنند از درمان صمیمیت از درون به برون در
رسیدن به اهداف درمانی خود استفاده کنند .همچنین پیشنهاد میشود که پژوهشهای آینده
کاربرد درمان صمیمیت از درون به برون را با توجه به تفاوتهای جنسیتی بین زن و مرد به کار
ببرند تا تأثیر آن به تفکیک روی زوجین مشخص شود .و پژوهشهای آینده این درمان را بر روی
سایر متغیرهای زوجی مثل رضایت زناشویی ،کیفیت زناشویی و یا رضایت از همسر به کار برند.
امید است که مطالعات آینده بر روی نتایج پژوهش حاضر با بررسی کاربرد  IFIOدر مشکالت
زوجها با استفاده از نمونههایی بزرگتر ،با تنوع بیشتر و طرحهای پژوهشی با کنترل بیشتر ایجاد
شود.
موازین اخالقی
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،تضمین حریم خصوصی و رازداری
رعایت شده ،و به شرکت کنندگان اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه میماند و این امر نیز
کامالً رعایت گشت .همچنین قبل از اجرای پژوهش زوجین چند جلسۀ خط پایه و یک جلسۀ
توجیهی داشتند که در این جلسات به آنها اجازه داده شد در صورت عدم تمایل میتوانند تحقیق
را ترک کنند.
سپاسگزاری
محقق بر خود الزم میداند تا از زحمات کلیهی عزیزانی که در انجام این مهم یاریگر بودند و
همچنین زوجهایی که در این پژوهش شرکت کردند کمال تشکر و قدردانی را کند.
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مشارکت نویسندگان
 و تمامی نویسندگان دیگر به.این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری نویسندۀ مسئول پژوهش است
ترتیب استاد راهنما و اساتید مشاور در اجرای این رساله بودند که همگی نقش راهنمایی و نظارت
.بر حسن انجام کار را داشتند
تعارض منافع
.بنابر اظهارات نویسندگان پژوهش این مقاله هیچ گونه پشتیبانی مالی نداشته است
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