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 چكيده

دهد کاهش صمیمت زناشویی زوجین یکی از دالیل اساسی خیانت همسران است و تنظیم هیضانی نقش اساسی و ها نشان میپژوهش زمينه:

فرازناشویی دارد. مسئله پژوهش حاضر این است که آیا گروه درمانگری ت ثیرگذار در صمیمت زناشویی و کنار آمدن با پیامدهای افشای ارتباط 

 یانت همسر شود؟دیده از خجویی شناختی هیضان و افزایش صمیمیت زناشویی زنان آسیبتواند باعث بهبود نظمبه روي تحلیل رفتار متقابل می

 از دیدهآسیب انزن زناشویی صمیمیت و هیضان شناختی جوییمنظ بر متقابل رفتار تحلیل درمان اثربخشی تعیین هدف با حاضر پژوهش هدف:

 نفر 91  عدادت منظور بدین. بود کنترل گروه و آزمونپس و آزمونپیش با آزمایشینیمه حاضر پژوهش روش:شد.  انضا  همسر فرازناشویی روابط

 گروه دو به تصادفی صورت به  و انتخاب دسترس در روي به 0930 سال در تهران شهر یك منطقه فرا زناشویی روابط از دیدهآسیب زنان از

 صمیمت پرسشنامه و( 2110) همکاران و گارنفسکی هیضان شناختی تنظیم پرسشنامه از هاداده آوریجمع برای. یافتند تخصیص کنترل و آزمایش

 هیچ کنترل گروه و کردند درمان شرکت ساعته 2 جلسه 01 در هفتگی بطور آزمایشی گروه. شد استفاده( 0339) واکر و تامپسون زناشویی

 آزمون زا پژوهش هایفرضیه تحلیل برای ویلك، شاپیرو آزمون ها توسطداده توزیع بودن نرمال از اطمینان از بعد. نکردند دریافت ایمداخله

 و هیضان شناختی نظیمت بهبود موجب متقابل رفتار تحلیل روي به درمانگری گروه که داد ها نشانیافته ها:يافتهشد.  استفاده کوواریانس تحلیل

 گروه که است آن بیانگر پژوهش هاییافته  گيری:نتيجه .شود( می>15/1p) همسر خیانت از دیده آسیب زنان زناشویی صمیمیت افزایش

  واژه كليدها:شود.  یدهد خیانت زنان زناشویی صمیمت و افزایش هیضان شناختی تنظیم بهبود باعث یتواند  متقابل رفتار تحلیل روي به درمانگری

 تنظیم شناختی هیضان، صمیمیت زناشویی، روابط فرا زناشویی تحلیل رفتار متقابل،
Background: Studies shows that diminished marital intimacy is one of the main reasons of the spouse's betrayal and 

emotional regulation plays a key role in the marital intimacy and coping with the consequences of revealing a marital 

betrayal. But problem is, whether Group Therapy using Transactional Analysis (TA can improve the Emotion Regulation 

and Marital Intimacy of betrayed women? Aims: The purpose of the present study was to determine the efficacy of 

Group Therapy using Transactional Analysis (TA) on Cognitive Emotion Regulation and Marital Intimacy of women 

affected by marital betrayal. Method: This study used semi-experimental method with pre-test, post-test and control 

group. To this end, 30 women injured by the exaggerated relations in 1397 were selected by random sampling method 

and assigned to two experimental and control groups. To collect the data, the Emotional Regulation Questionnaire 

(Gravovsky et al. , 2001) and Thompson and Walker's Marital Intimacy Questionnaire (1983) was used. The 

experimental group participated weekly in 10 sessions of 2 hours of group therapy. After ensuring the normal distribution 

of the data obtained from these questionnaires using Shapiro Wilk test, in order to analyze the research hypotheses, the 

covariance analysis test was used Results: the results showed that the group therapy by means of interaction analysis 

Improve cognitive-emotional regulation and increase the marital intimacy of women injured by husband's betrayal (p 

<0/05). Conclusions: In general, the findings of the research indicate that the treatment group by interaction analysis 

method can improve the cognitive management of the excitement of women in betrayal and affect their marital empathy. 
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 مقدمه

ها و زا برای همسران و خانوادهای آسیبزناشویی مس له 0خیانت

است )آتکینز،  درمانگران ازدواج و خانواده ای رایج برایپدیده

( 2102) یدوهرت و یقبا ویلو هاوکینس،(. 2110،  باکو  و جاکوبسن

 که است یلیدال نیترعمده از یکی 2ییزناشو انتیخ که افتندیدر

 پس .آوردیم خانواده مشاوره یهانكیکل به طالق، یبرا را نیزوج

 رفردی داز افشای خیانت همسر، احساس امنیتی که از اعتماد بین

دید زای شرود. یك تضربه آسیبروابط زوجی حاصل شده از بین می

ای و یکپارچگی فرد را چون خیانت، در یك لحظه، منابع مقابلههم

دهد مضمحل ساخته و فرد را به سمت احساس درماندگی سوق می

خیانت،  اعتماد ایضاد شده در روابط دو  ال ( و بدنب2110)کالسمن، 

 های مشترک، باورها و انتظاراتنفره به سادگی موجب تخریب فرض

  (.2113شود)استفانو و اُآال، از این رابطه می

 ساسا بر. هستند متفاوت اریبس انتیخ نهیزم در موجود یآمارها

 دریاسنا ، بائوکا ) نهیزم نیا در شده انضا  مطالعات نیمعتبرتر از یکی

 00 و مردان از درصد 20 که است شده مشخص( 2113 گوردون، و

 .شوندیم ییزناشو انتیخ مرتکب یزندگ طول در زنان از درصد

ای است که اغلب به خاطر پدیده 9خیانت و روابط فرازناشویی

برطرف شدن نیازهای عاطفی فرد از طریو روابط خارج از حیطه 

وفایی و خیانت (. بی2114گوردون، )پیوندندزناشویی به وقوع می

زناشویی نوعی اختالل در رفتار است، زیرا با توجه به عوارض 

ها و مشکالت مختلفی نابهنضار و نامطلوب که به همراه دارد، آسیب

(. یکی از 2102نماید)استفانو، را برای هر یك از افراد دیگر ایضاد می

سوی روابط نامشروع که به های زن و مرد مت هلمهمترین انگیزه

شوند، تضربه مضدد صمیمیت فیزیکی، جنسی و فردی کشیده می

در، بینند)اسنایاست. چیزی که دیگر در زندگی زناشویی خود نمی

 (. 2110بوکو  و گوردون، 

ن دیده ممکدر مواقع کشف ارتباط فرا  زناشویی، همسر آسیب

بدهد ز دست است تعادل رفتاری، شناختی و هیضانی خود را ا

پس  زایاختالل تنش شبیه ییهانشانه بروز باعث ( و2114گوردون، )

 عد  ،یدیناام خشم، ،یافسردگ مانند یاحساسات نیهمچن واز سانحه 

 یهمسر در یارزشیب احساس و تیهو دادندست از نفس، به اعتماد

                                                           
1. infidelity 
2. marital betrayal 
3. extramarital affairs 

 رمن،میت سچالتزو لر،یم امارزو،) است شده انتیخ او به که شودیم

-اند غالباً کارکرد ضعیفهایی که خیانت را تضربه کردهزوج(. 2102

تری در روابط زناشویی و اختالل شناختی و هیضانی شدیدتری نسبت 

-اند، گزاري میهایی که هیچ وقت تضربه خیانت را نداشتهبه زوج

ه ممکن دیدکنند و در مواقع کشف ارتباط فرازناشویی، همسر آسیب

، شناختی و هیضانی خود را از دست بدهد است تعادل رفتاری

  (.2114)گوردون و باکو ، 

 منفی با حوادث مواجهه در فرد نظا  شناختی ارزیابی چگونگی

تعامل  حاصل افراد روانیسالمت و است برخوردار باالیی اهمیت از

 درست ارزیابی و هیضانی هایتضربه جویی شناختینظم راهبردهای

 است فرآیندی هیضانی جوییزا است. نظمتنیدگی هایموقعیت از

 پیامد یك بهرسیدن  برای را خود هیضانات افراد آن طریو از که

(. 2112هون، اسپین و کرایج گارنفسکی،)کنندمی تعدیل مطلوب

جویی هیضان، زیرمضموعه کوچکی از یك سازه راهبردهای نظم

هستند. کفایت هیضانی به این اشاره دارد  4هیضانی وسیع به نا  کفایت

که چگونه افراد به طور مؤثر با هیضانات و مشکالت دارای بار هیضانی 

جویی (. نظم2119و هیون،  آیند)کیاروچی، اسکات، دینهکنار می

عنوان فرآیند آغاز، حفظ، تعدیل یا تغییر در بروز، شناختی هیضان به

ضان مرتبط با فرآیندهای شدت یا استمرار احساس درونی و هی

اجتماعی و روانی، جسمانی در به انضا  رساندن اهداف فرد تعریف 

(. هیضانات دارای قدرت باالیی هستند به این 2110شود)گراس، می

 توانند باعث واکنش مثبت یا منفی در افراد شوند؛صورت که می

ایط رشوند و یا با ششدید یا طوالنی می بنابراین زمانی که هیضانات

 (. 2119سازگار نیستند آن زمان نیاز به تنظیم هیضانی است )گراس، 

 تواندهایی است که مییکی از مؤلفه 5جویی شناختی هیضاننظم

 ثیرگذار نقش اساسی و تدر کیفیت روابط زناشویی ت ثیرگذار باشد و 

(. 2104بالچ، هاس و لونسون، )در کیفیت زندگی زناشویی دارد

 یترکم محبت و یکینزد ت،یمیصم معمول طور به آشفته یهازوج

. (2110، زهبهرن و ساندرز هالفورد،) کنندیم ابراز گریکدی به نسبت را

 روابط یسو به که یمت هل مرد و زن زهیانگ نیترمهم ن،یهمچن

 یجنس و یفرد تیمیصم مضدد تضربه شوند،یم دهیکش نامشروع

 .ابندیینم شانمشترک یزندگ در را آن گرید که یزیچ. است

4. Emotional competence 
5. cognitive emotional regulation 
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( دریافتند خیانت 2111) ( و همچنین مکینن و جانسون2114جانسون )

موجب از بین رفتن و یا زیان دیدن اعتماد بین فردی و صمیمیت 

یکی از دالیل اساسی گردد. در همسر آسیب دیده می 0زناشویی

خیانت همسران، ناسازگاری و عد  صمیمت زناشویی زوجین است 

لفورد، یابد)شاکافشاء خیانت کاهش بیشتری میکه پس از کشف و 

عنوان توانایی برقراری ارتباط با دیگران با حفظ  صمیمیت به(. 2111

ی گونه تعاریف مبتنی بر خویشتن، حاکشود. اینفردیت تعریف می

ای از رشد دست یابد تا بتواند با دیگران از آن است که فرد به درجه

هایی تواند در زوجرضایت زناشویی می ای صمیمانه برقرار کند.رابطه

هایی که میزان صمیمیت باالتری دارند، بیشتر باشد یا به عبارتی، زوج

که صمیمیت باالتری دارند ممکن است قابلیت بیشتری در مواجهه با 

مشکالت و تغییرات مربوط به رابطه خود داشته باشند و در نتیضه 

 (.2110، و دیگران پاتریكرضایت زناشویی باالتری را تضربه کنند)

 بارانیز یامدهایپ که اندداده نشان( 2113) همکاران و باوکا 

 تهداش دوا  شهیهم یبرا دیشا و یطوالن مدت یبرا تواندیم انتیخ

گران پژوهش. کنند افتیدر یمناسب درمان نیزوج نکهیا مگر باشد،

بت های مثدرمانی بر کیفیت، مؤلفهزیادی به بررسی ت ثیر روان

دیدگان از روابط آسیب جویی شناختی هیضاننظمزناشویی و 

-دهد که روان درمانیاند؛ گزاري آتها نشان میفرازناشویی پرداخته

های مختلف ت ثیر معناداری بر ت ثیرات آسیب دیدگان روابط فرا 

 ؛ اتکینز، الدریك، باوکا  و2114زناشویی دارد)گوردون، 

 (.2105؛ گورمن، لبو و سیندر، 2113؛ استفانو و اال، 2115کریستنسن، 

در کنار رویکردهای نظری مختلف که بدنبال تبیین و حل 

از جنبه  2های زناشویی هستند، رویکرد تحلیل رفتار متقابلتعارض

(. 0931وسعت کاربرد و عمو نظری برجسته است)جونز و استوارت، 

گذاری شده و از نظر عملی یکی این رویکرد توسط اریك برن پایه

(. 2101های گروه درمانی است )شفیع آبادی و ناصری، رین شیوهاز 

مشاوره تحلیل رفتار متقابل یك رابطه کمك کننده است که در آن 

 های تحلیل رفتار متقابل،شرایط، با استفاده از رويدرمانگر واجد 

انداز حل مس له در مراجع یا گروه افزایش را از چشم« بالغ»آگاهی 

های تحلیل رفتار متقابل برای ایضاد تغییر از طریو شیوهدهد. رويمی

شود و هدف آن های مناسب مبتنی بر اینضا و اکنون به کار گرفته می

ی و هیضانی مراجع نسبت به حوزه آسیب دیده افزایش آگاهی شناخت

                                                           
1. marital intimacy 
2. transactional analysis (TA) 

ها نشان (. پژوهش2109همچون مشکالت در روابط است )وینال، 

داده است که آموزي تحلیل رفتار متقابل باعث افزایش عملکرد کلی 

ها)سودانی، مهرابی زاده هنرمند و های آن در زوجخانواده و حیطه

-ت مثبت و مهارتمندی، احساسا(، افزایش رضایت0930سلطانی، 

(، و نیز 0930های زناشویی)اکبری، پورشریفی، عظیمی و فهیمی، 

( شده است. با 2104افزایش صمیمیت آنان)نیری، لطفی و نورانی، 

های پژوهشی ذکر شده در خصوص توجه به مبانی نظری و پیشینه

متغیرها، مس له اساسی پژوهش حاضر این است که آیا گروه 

 شناختی جویییل رفتار متقابل در بهبود نظمدرمانگری به روي تحل

و صمیمیت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت همسر  هیضان

 اثربخش است؟

 روش

 با آزمونپس _آزموناز نوع پیش آزمایشینیمه پژوهش طرح

دیده از روابط زنان آسیب شامل آماری یجامعه بود. کنترل گروه

بود. با احتساب افت  0930سال فرازناشویی منطقه یك شهر تهران در 

که شرایط ورود به  نفر 94 حضم به اینمونهها احتمالی آزمودنی

 و آزمایش دو گروه تصادفی صورتداشتند انتخاب و به پژوهش را

نفر از هر گروه تا پایان پژوهش به همکاری  05و  کنترل گمارده شدند

طی این مدت تحت مداخله قرار گرفت و  آزمایش گروه .ادامه دادند

 هر دو مداخله، برای از پس .ای دریافت نکردگروه کنترل مداخله

معیارهای ورود شامل بودن در  آمد. عمل به آزمونپس گروه

خیانت دیدگی در دوره سابقه و داشتن  سال 21-41 یمحدوده  سن

عد  ، حداقل سواد خواندن و نوشتنو  سال زمانی کمتر از یك

سات به شرکت در جل ی  و تمایلشناختناختالالت روا ریسا صیتشخ

 بودند. یدرمان

 ابزار

پرسشنامه توسط : این 9پرسشنامه تنظیم شناختی هیضان

( تدوین شده که یك پرسشنامه چند 2110گارنفسکی و همکاران )

 3ماده است. این ابزار  91بعدی و یك ابزار خود گزارشی و شامل 

نشخوارگری، تمرکز مضدد راهبرد شناختی مالمت خویش، پذیري، 

ریزی، ارزیابی مضدد مثبت، دیدگاه مثبت، تمرکز مضدد بر برنامه

 کند. دامنهپذیری، فاجعه انگاری و مالمت دیگران را ارزیابی می

)تقریبا همیشه( است. هر زیر مقیاس  5)تقریبا هرگز( تا 0از  آن نمرات

3. Emotional Regulation Questionnaire 
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ز حسنی ؛ به نقل ا2110گویه است)گارنفسکی و همکاران،  4شامل 

های این پرسشنامه ضریب آلفا برای خرده مقیاس(. 0930و میرآقایی، 

 30/1تا  00/1در دامنه  (2112نفسکی و همکاران )اربه وسیله گ

 هیضان شناختی جویینظم پرسشنامه . نسخه فارسیگزاري شده است

(CERQ-P )قرار هنضاریابی مورد( 0933) حسنی توسط ایران در 

 مسانیه هایروي بر اساس مقیاس اعتبار مطالعه، این در. است گرفته

 دامنه )با بازآزمایی و( 32/1 تا 01/1کرونباخ آلفای دامنه با) درونی

 تحلیل طریو از مذکور پرسشنامه  روایی و( 00/1 تا 50/1 همبستگی

 خرده نبی همبستگی واریماکس، چرخش از استفاده با مؤلفه اصلی

 مطلوب مالکی، روایی و( 10/1تا  92/1 همبستگی دامنه با)هامقیاس

 .است شده گزاري

تامپسون و  توسط پرسشنامه . این0صمیمیت زناشویی پرسشنامه

 است ماده 00 دارای که شده تهیه( 0903 ثنایی، از نقل به ؛0339)واکر

 رب آن گذارینمره. است شده تدوین صمیمت و مهر سنضش برای و

( همیشه) 0 تا( هرگز) 0 از ای،درجه 0 لیکرتی مقیاس یك روی

 د،باش بیشتر پرسشنامه این در فرد نمره چه هر. گیردمی صورت

 را آن پایایی ضریب (0903) ثنایی .کندمی تضربه را باالتری صمیمت

 نعیم. آورد دست به/ . 31 اصفهان در زوج 011 هایداده اساس بر

 آلفای وير دو از صمیمیت پرسشنامه پایایی تعیین برای نیز،( 0930)

 بیان 31/  1 و 31/1 برابر ترتیب به که کرد استفاده تنصیف و کرونباخ

 . است شده یاد پرسشنامه مطلوب پایایی گر

و و بر اساس الگ یساختار جلسات تحلیل تبادل: برنامه مداخله

 لیتحل یدر روانشناس نینو یهابر کتاب روي یمبتن یپروتکل درمان

( استخراج و مورد استفاده قرار 2113رفتار متقابل)استوارت، جونز، 

 یبرنامه آموزشلذا در این پژوهش با توجه به شرایط موجود  گرفت.

 021 یجلسه 01 مدت بهبرای گروه آزمایش رفتار متقابل  لیتحل

 ی و یك بار در هفته به شکل گروهی اجرا شد. ادقیقه

 هاها و يافتهداده

 ها به ترتیب برایو انحراف استاندارد سنی آزمودنیمیانگین 

 بود. 13/2و  20/90و برای گروه گواه  00/2و  39/91گروه آزمایش 

ت یضانی و صمیمیه یمتنظهای متغیر میانگین و انحراف استاندارد

-پیش موقعیت دو درزناشویی به تفکیك گروه آزمایش و گواه 

 است.شده ارائه 0آزمون در جدول پس و آزمون

 

 در دو گروه آزمایش و کنترلاجتناب شناختی آزمون آزمون و پسهای توصیفی پیششاخص. 0لجدو

 معیارانحراف میانگین مراحل متغیر گروه

 آزمایش

 راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیضان
 12/0 31/51 آزمونپیش

 23/0 31/05 آزمونپس

 راهبردهای غیر انطباقی تنظیم شناختی هیضان
 01/0 13/40 آزمونپیش

 30/0 02/90 آزمونپس

 صمیمیت زناشویی
 11/1 01/41 آزمونپیش

 09/5 31/33 آزمونپس

 کنترل

 انضیه یشناخت میتنظ یانطباق یراهبردها
 20/3 11/51 آزمونپیش

 50/0 19/50 آزمونپس

 ضانیه یشناخت میتنظ یانطباق ریغ یراهبردها
 13/3 11/45 آزمونپیش

 31/0 09/45 آزمونپس

 ییزناشو تیمیصم
 23/00 11/51 آزمونپیش

 45/01 31/43 آزمونپس

 

 

 آزمونپس میانگین نمرات دهدمی نشان 0نتایج جدول 

راهبردهای غیر انطباقی تنظیم شناختی هیضان گروه آزمایش نسبت به 

ونمرات صمیمیت زناشویی و راهبرد های  کاهش آزمون،یشپنمرات 

ها حلیل دادهبرای ت است. یافتهانطباقی تنظیم شناختی هیضان افزایش 

                                                           
1. Marital Intimacy Questionnaire 

 متغیره  استفاده شد. چند از تحلیل کوواریانس 

 شامل همبستگی متوسط کواریانس اجرای تحلیل هایمفروضه

 طبیعی بودن توزیع نمرات متغیرها با وابسته، و همپراي متغیر بین

(، همگنی شیب خط رگرسیون، <15/1Pآزمون شاپیرو ویلك )
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( و <M BOX ،110/1=F ،15/1P= 433/1همگنی واریانس خطا )

( کنترل و احراز گردید. <15/1Pها با آزمون لوین )همگنی واریانس

 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای متغیرهای وابسته

 تنظیم شناختی هیضان و صمیمیتراهبردهای انطباقی و غیر انطباقی 

 است. شدهگزاري 2ها در جدول زناشویی در گروه
 

 . نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره 2جدول

 اندازه اثر سطو معناداری F df مقدار اثر آزمون

 931/1 10/1 1 055/3 021/1 اثر پیالیی

 433/1 10/1 1 414/09 230/1 المبدای ویلکز

 533/1 10/1 1 413/03 129/2 هتلینگاثر تی 

 044/1 10/1 9 510/03 113/2 یریشه روبرزگترین
 

 

 

تحلیل کوواریانس چندمتغیره  F، آماره 2با توجه به جدول 

توان گفت که بنابراین می؛ معنادار است 110/1( در سطو 510/03)

راهبردهای انطباقی و غیر انطباقی  لحاظ ازبین گروه آزمایش و گواه 

 ت آزمون تفاوتنظیم شناختی هیضان و صمیمیت زناشویی در پس

که گروه آزمایش و گواه معناداری وجود دارد. برای بررسی این

یك از متغیرهای وابسته با یکدیگر تفاوت دارند، در جدول کدا در 

 . است هشدگزاريها نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت گروه 9

برای راهبردهای انطباقی تنظیم  F، آماره 9با توجه به جدول 

(، راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی 24/03شناختی هیضان )

 110/1( در سطو 00/05( و صمیمیت زناشویی )41/04هیضان )

 تفاوت معناداری بین ذکرشدهبنابراین در متغیرهای ؛ معنادار است

توان گفت گروه دارد. لذا می گروه آزمایش و کنترل وجود

درمانگری به روي تحلیل رفتار متقابل بر کاهش استفاده از 

راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیضان و افزایش راهبردهای 

انطباقی تنظیم شناختی هیضان و صمیمیت زناشویی ت ثیر دارد. 

 دهد که گروه درمانگری بهنشان می 5همچنین اندازه اثر در جدول 

درصد از تغییرات راهبردهای انطباقی  50روي تحلیل رفتار متقابل 

درصد از راهبردهای غیرانطباقی تنظیم  41تنظیم شناختی هیضان، 

درصد از تغییرات صمیمیت زناشویی را تبیین  40شناختی هیضان و 

 کند.می
 

 گروه آزمایش و گواه در تنظیم شناختی هیضان و صمیمیت زناشویی تفاوت. نتایج تحلیل واریانس 9جدول

 منبع متغیرهای وابسته F MS df SS معناداریسطو اندازه اثر

 راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیضان 94/2032 0 94/2032 24/03 111/1 50/1

 تنظیم شناختی هیضان راهبردهای غیرانطباقی 39/0053 0 39/0053 41/04 111/1 41/1 گروه

 صمیمیت زناشویی 03/0293 0 03/0293 00/05 111/1 40/1
 

 

 گيریبحث و نتيجه

شان داد که درمان مبتن    جینتا ست آمده ن تار متقابل رف لیبر تحل یبه د

سیب دیده از خیانت     بهبودقادر به  شناختی هیضان زنان آ نظم جویی 

مطالعات انضا  شرررده   جینتا شرررماری از  با   افته ی  نیاسرررت. ا همسرررر

؛ جهانبخش، 0939ی، پرست و حشمت نییآ ،ینیصالو، عریرضاپور م)

هادر  که    یریام ،یب بار ؛ 2111، برچمن و ؛ بوگلز2104، و اصرررغر م

، و همکاران ی؛ سررودان0932، و همکاران ی؛ صررادق2104، دوسررنیو

همسرررو اسررررت.   ( 2104ی، هنر   ؛ و2113،لیو و همکرراران     ؛0930

و کنار آمدن  یدر سازگار ینقش مهم ضانیه جویینظم  یراهبردها

ند.  یم فا یزا ا یدگی تن یها تی با موقع  ها زیرا این کن ظم ن یراهبرد

ستند که افراد به منظ  یشناخت  یندهاآیفر ضانیه یشناخت  ییجو ور ه

ها ی رو تی ریمد  کار م   یدگی تن وآور ضان یه یداد به  ند یگیزا   ر

 ضانیه ویصح  تیریمد ییتوانا(. 2119 ،یبون و کرج ،ی)گارنفسک 

به هنگا  رو      یی همچونزایدگی تن یطیمح یدادها ی با رو  ییاروی ها 

نت همسرررر    یا کان را برا  نی، اخ تا از بروز    یافراد فراهم م یام ند  ک

 کنند.  یریناسازگارانه جلوگ یو رفتارها یمنف یهاهیضان

ابل ق ییتوانند توانایفرد م یهاافکار و شناخت ،یبه عبارت

و احساسات فرد به هنگا   ضاناتیو کنترل ه تیریدر مد یمالحظه ا

که از  یآور داشته باشند. افراد ضانیه تیموقع این مواجهه با

 و یسازفاجعه ،ینشخوار فکر دمانن فیضع یشناخت یراهبردها

خیانت به  رشتیافراد ب ریکنند، نسبت به سایاستفاده م شیمالمت خو

 یکه از راهبردها یکه در افراد یهستند. در حال ریپذ آسیبهمسر

-یبکنند، آسیمضدد مثبت استفاده م یابیمانند ارز گریمطلوب د

-افتهی نییدر تب(. 2111 ،یو کرج ی)گارنفسکی دارندکمتر یریپذ

 ،یتبادل لیتحل کردیاظهار داشت که در رو توانیم شپژوه یها

 تیو اکنون و متناسب با موقع نضایبالغ متمرکز بر زمان حال، ا "من"
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خودمختار اسررت و  شررهیاسررت که هم "بالغ" ضهیاسررت و در نت یفعل

اسررررت. در روي  وسرررتررهیپ ینرردآیبررالغ فر "من" یرشررررد روان 

 و یمورد بررسررر یآلودگ ند آیآلوده در فر یباورها   ییزدایآلودگ

ند یگ یقرار م یقیچالش دق  ناسررررا  ر ها    یی. شررر نویس  -شیپ یباور

تواند سبب هدایت آنها به سمت تعدیل و اصالح باشد)استوارت       می

 (.2113و جونز، 

بك        مال تکن با اع یب  بار و     به این ترت مان ، افراد اعت هایی از این در

شواهد ت یید کننده ندارد ر      سقم باورها و تضاربی که  زیر  اصحت و 

 ضانیه یشررناخت میتنظ یهاهینظربرند این تبیین همسررو با سررؤال می

س    ست که معتقدند ب ستلز  ارز ضانیاز ه یاریا  یختشنا  یهایابیها م

ند. همچن   بل در انواع روابط      لی تحل یاثربخشررر نیهسرررت قا تار مت رف

 یراربرق  بخصرروص روابط مکمل، متقاطع و نهفته، افراد را در نحوه

افراد را به   لقاب  رفتار مت  لی تحل ی. به عبارت  دی نما یم یاری ارتباط مؤثر  

 حاالت" صیسررازد تا با تشررخیمناسررب مضهز م یارتباط یهامهارت

به سررررنخ      ژهیبه و  گرانیخود و د "من جه   ریو غ یکالم یها با تو

ناسرررب       یکالم باط مکمل م ند ارت ما  یبتوان با   نی. همچنند یرا برقرار ن

 مقابل، بتوانند در    طرف "والد "پس راندن   یها كی اسرررتفاده از تکن 

 "بررالغ"بررا نظررارت  یتعررارض زا، برره خوب یاحتمررال یهرراتیررموقع

 یبرقرار یرا برا طیرا اداره نموده، شررررا تیخود موقع شررردهتیتقو

 لیتحل هینظر(. 0310فراهم سررازند)برن،  یبیروابط سررازنده و نه تخر

 ي،ارائرره نواز ینوازي و راهکررارهررا نررهیدر زم ییهررارفتررار آموزه

از سرررزنش  زیپره ،یآزاد احسرراسررات و خودافشررائ  انیب ت،یمیصررم

 ینفتواند تقابل م   یکند که م  یارائه م  گریهمد  ريیطرف مقابل و پذ   

نشرررخوار فکری و در  یبهبود شیافزا. را کاهش دهد   زوجین  نیب

ازگار سرر یشررناخت یو اسررتفاده از راهبردها خیانتدرباره  افکارمنفی

 تی ماه  لی به دل  دی ، شررراسررریب دیده از خیانت همسرررر     زنان آ ضان  یه

ماع     یاری آموزي خود باطات اجت  لی تر تحل ویو درمان عم  یدر ارت

خود  ،افراددرمان، آن اسرررت که    نیا ییهدف نها   رایرفتار باشرررد ز  

سالم تر   یزندگ یهاتیها، وضع سینوشیگرفتن پ شیبتوانند با در پ

 خود را یضانیو ه یعاطف یازهایو ارتباطات مناسررب، مشررکالت و ن 

به  یضانینسبت دادن مشکالت ه   یرفتار به جا لی. تحلندیبرطرف نما

 شیپ یها ا ی پ ،یزندگ  تی تحول، وضرررع شرررهیبر ر ند، یافکار خود آ 

(. 2113و جونز،  اسرررتوارت)دارد دی ک ت  یزندگ  شرررنامه  یو نما  سینو

 یو همراه با احسرراسررات  مانهیصررم یرفتار در جو لیلتح یهاآموزي

از شرررناخت سررررد به      نان آسررریب دیده    زبردن  شیمثبت، موجب پ  

ند، و شو یم یزندگ سینوشیبه پ دنیشناخت گر  و سهولت در رس   

درمان و   یریگیدر پ زنان آسررریب دیده     اقی موجب اشرررت  ضه یدر نت

 یایرفتار، مخصررروصرررا در اح لیگردد. فنون تحلیم شرررتریب یبهبود

  هیها شرربیو باز یزندگ سینوشیپ ،یروان یسررتیکودک درون، همز

ع  دهی پد »و  یکوب «یخاطرات بطن » د،ی فرو «یضان یه هی تخل» ه قط

  دیشرررد یضانیه هیفنون داغ باعث تخل نیاسرررت. ا لدیپنف «یضگاهیگ

شرررود. یم ضانات  یناسرررازگار ه   یها از طرحواره زنان آسررریب دیده   

به نوع   لد    یدرمانگر  باز وا نه، یحما  ینیبا   دهزنان آسررریب دی    به   تگرا

خود گا   سینوشیها و پکند تا در جهت اصالح احساس  یکمك م

 (.2115و جانگوارد،  مزی؛ ج2113و جونز،  استوارت)بردارد

سیب دیده  یزندگ شیبا نما یضمن همدل  نیهمچن ا آنها را ب ،زنان آ

خش ب ضه یشررران نتیزندگ  سینوشیکند که پ  یمواجه م  تی واقع نیا

سی اتخاذ کنند.  یبهتر سینوشیتا بتوانند پ ست، ین در  ب دیدهزنان آ

ز مشکل  ا یشتر یکنند تا به شناخت ب یم یط را یدرمان مراحل ندیفرآ

سند، و تغ  . اورندیرا در خود به وجود ب یداریمثبت و پا راتییخود بر

والد، بالغ، کودک فرد شررروع به  یتیدر واقع در سرره حالت شررخصرر 

د بدون پرداز یبه حل مسررئله م شررتریکند و روز به روز بیم راتییتغ

ا )بر  یاجتمراع  ترلشرررود، پس از آن بره کن  سینوشیوارد پ نکره یا

شخ  سئول    صیت شکل، م ه را به عهد شیاعمال خو تیخود به عنوان م

تار خود مختار را افزا     ته، و رف مان      یم شیگرف به در ند(، سرررپس  ده

 سرررتمیشررردن از سررر  و آزاد سینوشیبه درمان پ   تی انتقال و در نها  

 لی تحل یگروه درمان (. 2101رسرررند)کورو و همکاران،    یم بی تخر

د مشکالت خو  زنان آسیب دیده، آورد تا یرا فراهم م یطیرفتار شرا 

تار را به رف گرانیحل و فصررل کنند، واکنش د گرانیرا در حضررور د

 بخشتیشرران رضررا یدهپاسررخ یهاوهیکه شرر یو هنگام ندیخود بب

ا تعامل ب    ویاز طر نی. همچنرند یگ شیدر پ یاتازه  یها روي سرررتین

و احسررراس درد  یو همدل تیحما افتیدر ،ییو خودافشرررا گریکدی

دست   یرتعیوس  نشیتوانند در مورد مسائلشان به فهم و ب  یمشترک م 

 یبازسررراز(. 2113)اسرررتوارت و جونز، ندیو بهتر با آنها کنار آ ابندی

 اموزدیبدهد تا یاجازه م آسرریب دیدهدر ارتباط بالغ به فرد  یشررناخت

ا اصالح  ر یضانیه یهاپاسخ  ندتوایم دادها،یرو ریدادن تفس  رییکه تغ

ته،  ناخواسررر  ضان یه كی در هنگا  تضربه کردن    بی ترت نیکرده و بد 

 نیا "بالغ "با تسرررلط بر   نیرا القا کند. همچن   یباالتر  ییحس کارآ 

 ،یاجتماع  تی تر، از حما اثربخشی دهند تا به نحو   یم یاری افراد را 

 ،یرفتار  یسرررازحل مسررراله، فعال     ،یختگیو کاهش برانگ  ريیپذ 
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زنان  یسازگارانه استفاده کنند. از سون    یو رفتارها یشناخت  یبازساز 

والد و  یهاا یو پ یزندگ سینوشیپ یدر گروه با بررس  آسیب دیده 

با احسررراس گناه، و  یمربوط به شررررمندگ ضاناتیکودک خود، از ه

شناخت و احساسات     شان  یکنون یبر زندگ یمنف یها ت ثیر باورها و 

شود  یباعث م "من بالغ"ها با ضانیه تیریمد ییشوند. توانا یآگاه م

ابله مق ی، از راهبردهاهضو  افکار منفی ییهاتیافراد در موقع نیکه ا

و  انضیدارند ه یتریکه بالغ قو یمناسرررب اسرررتفاده کنند، افراد یا

 کار منفی افدر برابر  ضه یدر نتکنند و  یخود را بهتر مهار م  افکار منفی 

 دهند. ینشان م یشتریمقاومت ب

ته     بعالوه  یاف  لی آموزي تحل گزاري شررردها  همانطور که در بخش 

دیده از یبآسزنان  ییزناشو تیمینمرات صم  شیرفتار متقابل بر افزا

  یهاوهشپژ جیتوان با نتایرا م افتهی نیت ثیر داشررت. ا خیانت همسررر

شاد  ،(2101شی و یپ )   و همکاران ییخدا (،2101)ی و معتمد ینو

(، 2109و همکاران )  یاکبر ،(2109و همکاران )  ی(، صرررادق2101)

کاران )  یسرررودان  یهنرو ( 2100گراف و لوى )دی (. 0930و هم

، اغلب با خیانت دیده یهاهمسرررو دانسرررت. تعامل در زوج (2104)

 تقابلرفتار م لیتحل یهاشررود. آموزهیمتقابل مشررخص م یرفتار منف

ها   نه یدر زم ئه نوازي صرررم   ینوازي و راهکار آزاد  انی ب ت،ی میارا

 یو همدل یروان تی  با امنأتو ییدر فضررا ییاحسرراسررات و خودافشررا

را  دهخیانت دیهمسررران  انیموجود در م ینفتواند تقابل میمتقابل، م

با تقو      لی تحل یها کاهش دهد. آموزه   بل  قا تار مت بالغ  "تی رف ، "من 

 و شررتریقرارداد، موجب تفاهم ب نیحل مسررئله و تدو وهیآموزي شرر

سائل م  یکوشش بارزتر برا  ن شود و با توجه به آ می یفرد انیحل م

، دت ثیر گذار   تی میمصررر ند آیتواند بر فر یم یضان یه یها که مهارت  

 ییوانا همچون ت یعاطف  یها تی رفتار متقابل که مضموعه قابل        لی تحل

و خوب  یهمدرد  ،یآرا  شررردن و آرا  کردن طرف مقابل، همدل    

ند، م یم تی گوي دادن را تقو جب افزا   یک ند مو هارت   شیتوا م

 گردد. می ییزناشو تیمیصم ضهیو در نت یضانیه

تا به    دهد یم هاجاز  نیرفتار متقابل به مراجع     لی آموزي تحل یاز طرف

ا هبپردازند. پرداختن به موضوع  شتن یخو میها و مفاهکشف موضوع  

ر ها و دشررناخت خود، شررکسررتن مقاومت  نش،یبه ب یدرون میو مفاه

 لیتحل یهارسد آموزه یشود. به نظر م یها منضر مدرمان نشانه  تینها

 یها زهیو انگ اتی ن ضاد یدر رابطه با ا   ییها آموزه ضاد یرفتار متقابل با ا    

 یقا حل مسرررئله، ارت   یها به بهبود مهارت   گر،یکد یمثبت نسررربت به    

هارت  ها   ،یضان یه یها م ناخت   یاصرررالح عملکرد  شیو افزا یشررر

تفرد و اسررتقالل و کمك به  شیحال افزا نیو در ع یخودافشرراسرراز

نان تحت آموزي برا   و رها شررردن از    یرویبه خود پ  دنی رسررر یز

با ا  نیا هپردازد ک یناکارآمد و مخرب م     یالگوها  و  دی ام ضاد یامر 

سن ن  سبت به   تیح صح  ایو دن یگریخود، دن سالم با  ارتباط نا ویو ت

 شیاز پ یناش  یدیناام ای یریپذتیولئها، فقدان مس  یباز ریهمسر )نظ 

 كی یدر ط یسررالم زندگ  تیناکارآمد(، با اتخاذ وضررع  یهایسنو

نضر م یطیتواند به شرررایم ،یفرد انمی ۔یاصررالح درون فرد ندآیفر

د با همسرررر خو یتر و بهترزنان بتوانند روابط مناسرررب نیشرررود که ا

رفتار  لی. تحلندیرا تضربه نما یشررتریب ییزناشررو تیمیداشررته و صررم 

 روابط، به خصررروص انواع روابط لیتحل یچگونگ وزيمتقابل با آم

شرررنا  ارتباط مؤثر آ  یمکمل، متقاطع و نهفته، افراد را با نحوه برقرار    

 کند. یم
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