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چكيده

 پژوهشها نشان میدهد کاهش صمیمت زناشویی زوجین یکی از دالیل اساسی خیانت همسران است و تنظیم هیضانی نقش اساسی و:زمينه
 مسئله پژوهش حاضر این است که آیا گروه درمانگری.ت ثیرگذار در صمیمت زناشویی و کنار آمدن با پیامدهای افشای ارتباط فرازناشویی دارد
به روي تحلیل رفتار متقابل میتواند باعث بهبود نظمجویی شناختی هیضان و افزایش صمیمیت زناشویی زنان آسیبدیده از خیانت همسر شود؟
 پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل بر نظمجویی شناختی هیضان و صمیمیت زناشویی زنان آسیبدیده از:هدف
 نفر91  بدین منظور تعداد. پژوهش حاضر نیمهآزمایشی با پیشآزمون و پسآزمون و گروه کنترل بود: روش.روابط فرازناشویی همسر انضا شد
 به روي در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه0930 از زنان آسیبدیده از روابط فرا زناشویی منطقه یك شهر تهران در سال
) و پرسشنامه صمیمت2110(  برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه تنظیم شناختی هیضان گارنفسکی و همکاران.آزمایش و کنترل تخصیص یافتند
 ساعته درمان شرکت کردند و گروه کنترل هیچ2  جلسه01  گروه آزمایشی بطور هفتگی در.) استفاده شد0339( زناشویی تامپسون و واکر
 برای تحلیل فرضیههای پژوهش از آزمون، بعد از اطمینان از نرمال بودن توزیع دادهها توسط آزمون شاپیرو ویلك.مداخلهای دریافت نکردند
 یافتهها نشان داد که گروه درمانگری به روي تحلیل رفتار متقابل موجب بهبود تنظیم شناختی هیضان و: يافتهها.تحلیل کوواریانس استفاده شد
 یافتههای پژوهش بیانگر آن است که گروه: نتيجهگيری.) میشودp<1/15( افزایش صمیمیت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت همسر
: واژه كليدها.درمانگری به روي تحلیل رفتار متقابل یتواند باعث بهبود تنظیم شناختی هیضان و افزایش صمیمت زناشویی زنان خیانت دیده شود
 روابط فرا زناشویی، صمیمیت زناشویی، تنظیم شناختی هیضان،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.
Key words: Transactional Analysis (TA), cognitive emotion regulation, marital intimacy, Extra Marital Relationship
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مقدمه

میشود که به او خیانت شده است (امارزو ،میلر ،سچالتزو تیمرمن،

خیانت 0زناشویی مس لهای آسیبزا برای همسران و خانوادهها و

 .)2102زوجهایی که خیانت را تضربه کردهاند غالباً کارکرد ضعیف-

پدیدهای رایج برای درمانگران ازدواج و خانواده است (آتکینز،

تری در روابط زناشویی و اختالل شناختی و هیضانی شدیدتری نسبت

باکو و جاکوبسن  .)2110 ،هاوکینس ،ویلو قبای و دوهرتی ()2102

به زوجهایی که هیچ وقت تضربه خیانت را نداشتهاند ،گزاري می-

دریافتند که خیانت زناشویی 2یکی از عمدهترین دالیلی است که

کنند و در مواقع کشف ارتباط فرازناشویی ،همسر آسیبدیده ممکن

زوجین را برای طالق ،به کلینكهای مشاوره خانواده میآورد .پس

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

از افشای خیانت همسر ،احساس امنیتی که از اعتماد بینفردی در

(گوردون و باکو .)2114 ،

روابط زوجی حاصل شده از بین میرود .یك تضربه آسیبزای شدید

چگونگی ارزیابی نظا شناختی فرد در مواجهه با حوادث منفی

همچون خیانت ،در یك لحظه ،منابع مقابلهای و یکپارچگی فرد را

از اهمیت باالیی برخوردار است و سالمتروانی افراد حاصل تعامل

مضمحل ساخته و فرد را به سمت احساس درماندگی سوق میدهد

راهبردهای نظمجویی شناختی تضربههای هیضانی و ارزیابی درست

(کالسمن )2110 ،و بدنبال خیانت ،اعتماد ایضاد شده در روابط دو

از موقعیتهای تنیدگیزا است .نظمجویی هیضانی فرآیندی است

نفره به سادگی موجب تخریب فرضهای مشترک ،باورها و انتظارات

که از طریو آن افراد هیضانات خود را برای رسیدن به یك پیامد

از این رابطه میشود(استفانو و اُآال.)2113 ،

مطلوب تعدیل میکنند(گارنفسکی ،کرایج و اسپینهون.)2112 ،

آمارهای موجود در زمینه خیانت بسیار متفاوت هستند .بر اساس

راهبردهای نظمجویی هیضان ،زیرمضموعه کوچکی از یك سازه

یکی از معتبرترین مطالعات انضا شده در این زمینه (بائوکا  ،اسنایدر

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

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

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

درصد از زنان در طول زندگی مرتکب خیانت زناشویی میشوند.

کنار میآیند(کیاروچی ،اسکات ،دینه و هیون .)2119 ،نظمجویی

خیانت و روابط فرازناشویی 9پدیدهای است که اغلب به خاطر

شناختی هیضان بهعنوان فرآیند آغاز ،حفظ ،تعدیل یا تغییر در بروز،

برطرف شدن نیازهای عاطفی فرد از طریو روابط خارج از حیطه

شدت یا استمرار احساس درونی و هیضان مرتبط با فرآیندهای

زناشویی به وقوع میپیوندند(گوردون .)2114 ،بیوفایی و خیانت

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

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

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

نابهنضار و نامطلوب که به همراه دارد ،آسیبها و مشکالت مختلفی

صورت که میتوانند باعث واکنش مثبت یا منفی در افراد شوند؛

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

بنابراین زمانی که هیضانات شدید یا طوالنی میشوند و یا با شرایط

مهمترین انگیزههای زن و مرد مت هل که بهسوی روابط نامشروع

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

کشیده میشوند ،تضربه مضدد صمیمیت فیزیکی ،جنسی و فردی

نظمجویی شناختی هیضان 5یکی از مؤلفههایی است که میتواند

است .چیزی که دیگر در زندگی زناشویی خود نمیبینند(اسنایدر،

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

بوکو و گوردون.)2110 ،

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

در مواقع کشف ارتباط فرا زناشویی ،همسر آسیبدیده ممکن

زوجهای آشفته به طور معمول صمیمیت ،نزدیکی و محبت کمتری

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

را نسبت به یکدیگر ابراز میکنند (هالفورد ،ساندرز و بهرنزه.)2110 ،

(گوردون )2114 ،و باعث بروز نشانههایی شبیه اختالل تنشزای پس

همچنین ،مهمترین انگیزه زن و مرد مت هلی که به سوی روابط

از سانحه و همچنین احساساتی مانند افسردگی ،خشم ،ناامیدی ،عد

نامشروع کشیده میشوند ،تضربه مضدد صمیمیت فردی و جنسی

اعتماد به نفس ،از دستدادن هویت و احساس بیارزشی در همسری

است .چیزی که دیگر آن را در زندگی مشترکشان نمییابند.

1.

4.

infidelity
marital betrayal
3. extramarital affairs
2.

Emotional competence
cognitive emotional regulation

5.
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جانسون ( )2114و همچنین مکینن و جانسون ( )2111دریافتند خیانت

همچون مشکالت در روابط است (وینال .)2109 ،پژوهشها نشان

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

داده است که آموزي تحلیل رفتار متقابل باعث افزایش عملکرد کلی

زناشویی 0در همسر آسیب دیده میگردد .یکی از دالیل اساسی

خانواده و حیطههای آن در زوجها(سودانی ،مهرابی زاده هنرمند و

خیانت همسران ،ناسازگاری و عد صمیمت زناشویی زوجین است

سلطانی ،)0930 ،افزایش رضایتمندی ،احساسات مثبت و مهارت-

که پس از کشف و افشاء خیانت کاهش بیشتری مییابد(شاکلفورد،

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

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

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

فردیت تعریف میشود .اینگونه تعاریف مبتنی بر خویشتن ،حاکی

توجه به مبانی نظری و پیشینههای پژوهشی ذکر شده در خصوص

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

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

رابطهای صمیمانه برقرار کند .رضایت زناشویی میتواند در زوجهایی

درمانگری به روي تحلیل رفتار متقابل در بهبود نظمجویی شناختی

که میزان صمیمیت باالتری دارند ،بیشتر باشد یا به عبارتی ،زوجهایی

هیضان و صمیمیت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت همسر

که صمیمیت باالتری دارند ممکن است قابلیت بیشتری در مواجهه با

اثربخش است؟
روش

مشکالت و تغییرات مربوط به رابطه خود داشته باشند و در نتیضه
رضایت زناشویی باالتری را تضربه کنند(پاتریك و دیگران.)2110 ،

طرح پژوهش نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون_ پسآزمون با

باوکا و همکاران ( )2113نشان دادهاند که پیامدهای زیانبار

گروه کنترل بود .جامعهی آماری شامل زنان آسیبدیده از روابط

خیانت میتواند برای مدت طوالنی و شاید برای همیشه دوا داشته

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

باشد ،مگر اینکه زوجین درمان مناسبی دریافت کنند .پژوهشگران

احتمالی آزمودنیها نمونهای به حضم  94نفر که شرایط ورود به

زیادی به بررسی ت ثیر رواندرمانی بر کیفیت ،مؤلفههای مثبت

پژوهش را داشتند انتخاب و بهصورت تصادفی دو گروه آزمایش و

زناشویی و نظمجویی شناختی هیضان آسیبدیدگان از روابط

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

فرازناشویی پرداختهاند؛ گزاري آتها نشان میدهد که روان درمانی-

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

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

گروه کنترل مداخلهای دریافت نکرد .پس از مداخله ،برای هر دو

و

گروه پسآزمون به عمل آمد .معیارهای ورود شامل بودن در

کریستنسن2115 ،؛ استفانو و اال2113 ،؛ گورمن ،لبو و سیندر.)2105 ،

محدوده سنی  21-41سال و داشتن سابقه خیانت دیدگی در دوره

زناشویی دارد(گوردون2114 ،؛ اتکینز ،الدریك ،باوکا

در کنار رویکردهای نظری مختلف که بدنبال تبیین و حل

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

تعارضهای زناشویی هستند ،رویکرد تحلیل رفتار متقابل 2از جنبه

تشخیص سایر اختالالت روانشناختی و تمایل به شرکت در جلسات

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

درمانی بودند.

این رویکرد توسط اریك برن پایهگذاری شده و از نظر عملی یکی

ابزار

از رین شیوههای گروه درمانی است (شفیع آبادی و ناصری.)2101 ،

پرسشنامه تنظیم شناختی

هیضان:9

این پرسشنامه توسط

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

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

درمانگر واجد شرایط ،با استفاده از رويهای تحلیل رفتار متقابل،

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

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

راهبرد شناختی مالمت خویش ،پذیري ،نشخوارگری ،تمرکز مضدد

میدهد .رويهای تحلیل رفتار متقابل برای ایضاد تغییر از طریو شیوه

مثبت ،تمرکز مضدد بر برنامهریزی ،ارزیابی مضدد مثبت ،دیدگاه

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

پذیری ،فاجعه انگاری و مالمت دیگران را ارزیابی میکند .دامنه

افزایش آگاهی شناختی و هیضانی مراجع نسبت به حوزه آسیب دیده

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

1.

3.

marital intimacy
)transactional analysis (TA

2.

Emotional Regulation Questionnaire
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شامل  4گویه است(گارنفسکی و همکاران2110 ،؛ به نقل از حسنی

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

و میرآقایی .)0930 ،ضریب آلفا برای خرده مقیاسهای این پرسشنامه

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

به وسیله گارنفسکی و همکاران ( )2112در دامنه  1/00تا 1/30

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

گزاري شده است .نسخه فارسی پرسشنامه نظمجویی شناختی هیضان

گر پایایی مطلوب پرسشنامه یاد شده است.

( )CERQ-Pدر ایران توسط حسنی ( )0933مورد هنضاریابی قرار

برنامه مداخله :ساختار جلسات تحلیل تبادلی بر اساس الگو و

گرفته است .در این مطالعه ،اعتبار مقیاس بر اساس رويهای همسانی

پروتکل درمانی مبتنی بر کتاب رويهای نوین در روانشناسی تحلیل

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

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

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

گرفت .لذا در این پژوهش با توجه به شرایط موجود برنامه آموزشی

مؤلفه اصلی با استفاده از چرخش واریماکس ،همبستگی بین خرده

تحلیل رفتار متقابل برای گروه آزمایش به مدت  01جلسهی 021

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

دقیقهای و یك بار در هفته به شکل گروهی اجرا شد.
دادهها و يافتهها

گزاري شده است.
پرسشنامه صمیمیت زناشویی .0این پرسشنامه توسط تامپسون و

میانگین و انحراف استاندارد سنی آزمودنیها به ترتیب برای

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

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

و برای سنضش مهر و صمیمت تدوین شده است .نمرهگذاری آن بر

میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تنظیم هیضانی و صمیمیت

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

زناشویی به تفکیك گروه آزمایش و گواه در دو موقعیت پیش-

صورت میگیرد .هر چه نمره فرد در این پرسشنامه بیشتر باشد،

آزمون و پسآزمون در جدول  0ارائهشده است.

صمیمت باالتری را تضربه میکند .ثنایی ( )0903ضریب پایایی آن را
جدول .0شاخصهای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون اجتناب شناختی در دو گروه آزمایش و کنترل
متغیر

گروه

راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیضان
آزمایش

راهبردهای غیر انطباقی تنظیم شناختی هیضان
صمیمیت زناشویی
راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیضان

کنترل

راهبردهای غیر انطباقی تنظیم شناختی هیضان
صمیمیت زناشویی

نتایج جدول  0نشان میدهد میانگین نمرات پسآزمون

مراحل

میانگین

انحرافمعیار

پیشآزمون

51/31

0/12

پسآزمون

05/31

0/23

پیشآزمون

40/13

0/01

پسآزمون

90/02

0/30

پیشآزمون

41/01

1/11

پسآزمون

33/31

5/09

پیشآزمون

51/11

3/20

پسآزمون

50/19

0/50

پیشآزمون

45/11

3/13

پسآزمون

45/09

0/31

پیشآزمون

51/11

00/23

پسآزمون

43/31

01/45

از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.

راهبردهای غیر انطباقی تنظیم شناختی هیضان گروه آزمایش نسبت به

مفروضههای اجرای تحلیل کواریانس شامل همبستگی متوسط

نمرات پیشآزمون ،کاهش ونمرات صمیمیت زناشویی و راهبرد های

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

انطباقی تنظیم شناختی هیضان افزایش یافته است .برای تحلیل دادهها

آزمون شاپیرو ویلك ( ،)P>1/15همگنی شیب خط رگرسیون،

Marital Intimacy Questionnaire

1.
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همگنی واریانس خطا ( )P>1/15 ،F=1/110 ،M BOX= 1/433و

معناداری وجود دارد .برای بررسی اینکه گروه آزمایش و گواه

همگنی واریانسها با آزمون لوین ( )P>1/15کنترل و احراز گردید.

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

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای متغیرهای وابسته

 9نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت گروهها گزاريشده است.

راهبردهای انطباقی و غیر انطباقی تنظیم شناختی هیضان و صمیمیت
زناشویی در گروهها در جدول  2گزاريشده است.

شناختی هیضان ( ،)03/24راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی
هیضان ( )04/41و صمیمیت زناشویی ( )05/00در سطو 1/110

جدول . 2نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره
اندازه اثر

معنادار است؛ بنابراین در متغیرهای ذکرشده تفاوت معناداری بین

1/10

1/931

گروه آزمایش و کنترل وجود دارد .لذا میتوان گفت گروه

1/433

درمانگری به روي تحلیل رفتار متقابل بر کاهش استفاده از

آزمون

مقدار اثر

F

اثر پیالیی

1/021

3/055

1

المبدای ویلکز

1/230

09/414

1

1/10

اثر تی هتلینگ

2/129

03/413

1

1/10

1/533

برزگترینریشه روی

2/113

03/510

9

1/10

1/044

df

با توجه به جدول  ،9آماره  Fبرای راهبردهای انطباقی تنظیم

سطو معناداری

راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیضان و افزایش راهبردهای
انطباقی تنظیم شناختی هیضان و صمیمیت زناشویی ت ثیر دارد.

با توجه به جدول  ،2آماره  Fتحلیل کوواریانس چندمتغیره
( )03/510در سطو  1/110معنادار است؛ بنابراین میتوان گفت که
بین گروه آزمایش و گواه از لحاظ راهبردهای انطباقی و غیر انطباقی
تنظیم شناختی هیضان و صمیمیت زناشویی در پسآزمون تفاوت

همچنین اندازه اثر در جدول  5نشان میدهد که گروه درمانگری به
روي تحلیل رفتار متقابل  50درصد از تغییرات راهبردهای انطباقی
تنظیم شناختی هیضان 41 ،درصد از راهبردهای غیرانطباقی تنظیم
شناختی هیضان و  40درصد از تغییرات صمیمیت زناشویی را تبیین
میکند.

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

متغیرهای وابسته

SS

df

MS

F

سطومعناداری

اندازه اثر

راهبردهای انطباقی تنظیم شناختی هیضان

2032/94

0

2032/94

03/24

1/111

1/50

راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیضان

0053/39

0

0053/39

04/41

1/111

1/41

صمیمیت زناشویی

0293/03

0

0293/03

05/00

1/111

1/40

بحث و نتيجهگيری

ها به هنگا رو یارویی با رو یدادهای محیطی تن یدگیزایی همچون

نتایج به د ست آمده ن شان داد که درمان مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل

خ یا نت همسرررر ،این ام کان را برای افراد فراهم میک ند تا از بروز

قادر به بهبود نظم جویی شناختی هیضان زنان آ سیب دیده از خیانت

هیضانهای منفی و رفتارهای ناسازگارانه جلوگیری کنند.

همسرررر اسرررت .این یافته با شرررماری از نتایج مطالعات انضا شرررده

به عبارتی ،افکار و شناختهای فرد میتوانند توانایی قابل

(رضاپور میرصالو ،عینی ،آیین پرست و حشمتی0939 ،؛ جهانبخش،

مالحظه ای در مدیریت و کنترل هیضانات و احساسات فرد به هنگا

ب هادری ،امیری و اصرررغر م بار که2104 ،؛ بوگلز و برچمن2111 ،؛

مواجهه با این موقعیت هیضان آور داشته باشند .افرادی که از

ویدوسررن2104 ،؛ صررادقی و همکاران0932 ،؛ سررودانی و همکاران،

راهبردهای شناختی ضعیف مانند نشخوار فکری ،فاجعهسازی و

0930؛ لیو و همکرراران2113،؛ و هنری )2104 ،همسرررو اسررررت.

مالمت خویش استفاده میکنند ،نسبت به سایر افراد بیشتر به خیانت

راهبردهای نظم جویی هیضان نقش مهمی در سازگاری و کنار آمدن

همسرآسیب پذیر هستند .در حالی که در افرادی که از راهبردهای

با موقع یت های تن یدگی زا ای فا میکن ند .زیرا این راهبرد های نظم

مطلوب دیگر مانند ارزیابی مضدد مثبت استفاده میکنند ،آسیب-

جویی شناختی هیضان فرآیندهای شناختی ه ستند که افراد به منظور

پذیری کمتری دارند(گارنفسکی و کرجی .)2111 ،در تبیین یافته-

مدیر یت رو یداد های هی ضانآور و تن یدگیزا به کار میگیر ند

های پژوهش میتوان اظهار داشت که در رویکرد تحلیل تبادلی،

(گارنف سکی ،بون و کرجی .)2119 ،توانایی مدیریت صحیو هیضان

"من" بالغ متمرکز بر زمان حال ،اینضا و اکنون و متناسب با موقعیت
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فعلی اسررت و در نتیضه "بالغ" اسررت که همیشرره خودمختار اسررت و

شناخت گر و سهولت در رسیدن به پیشنویس زندگی می شوند ،و

رشررررد روانی "من" بررالغ فرآینرردی پیوسرررترره اسررررت .در روي

در نتی ضه موجب اشرررت یاق زنان آسررریب دیده در پیگیری درمان و

آلودگیزدایی باورهای آلوده در فرآی ند آلودگی مورد بررسررری و

بهبودی بیشرررتر میگردد .فنون تحلیل رفتار ،مخصررروصرررا در احیای

چالش دقیقی قرار می گیر ند .شررر ناسررررایی باور های پیش -نویس

کودک درون ،همزیسررتی روانی ،پیشنویس زندگی و بازیها شرربیه

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

«تخل یه هی ضانی» فرو ید « ،خاطرات بطنی» کوبی و « پد یده قط عه

و جونز.)2113 ،

گیضگاهی» پنفیلد اسرررت .این فنون داغ باعث تخلیه هیضانی شررردید

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

زنان آسررریب دیده از طرحوارههای ناسرررازگار هیضانات میشرررود.

صحت و سقم باورها و تضاربی که شواهد ت یید کننده ندارد را زیر

درمانگر به نوعی با باز والدینی حمایتگرانه ،به زنان آسررریب دیده

سررؤال میبرند این تبیین همسررو با نظریههای تنظیم شررناختی هیضان

کمك میکند تا در جهت اصالح احساسها و پیشنویس خود گا

ا ست که معتقدند ب سیاری از هیضانها م ستلز ارزیابیهای شناختی

بردارد(استوارت و جونز2113 ،؛ جیمز و جانگوارد.)2115 ،

هسرررت ند .همچنین اثربخشررری تحل یل رف تار مت قا بل در انواع روابط

همچنین ضمن همدلی با نمایش زندگی زنان آ سیب دیده ،آنها را با

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

این واقع یت مواجه میکند که پیشنویس زندگیشررران نتی ضه بخش

ارتباط مؤثر یاری مینماید .به عبارتی تحل یل رفتار مت قابل افراد را به

نی ست ،تا بتوانند پیشنویس بهتری اتخاذ کنند .زنان آ سیب دیده در

مهارتهای ارتباطی مناسررب مضهز میسررازد تا با تشررخیص "حاالت

فرآیند درمان مراحلی را طی میکنند تا به شناخت بی شتری از مشکل

من" خود و دیگران به ویژه با تو جه به سررررنخ های کالمی و غیر

خود بر سند ،و تغییرات مثبت و پایداری را در خود به وجود بیاورند.

کالمی بتوان ند ارتباط مکمل م ناسررربی را برقرار نمای ند .همچنین با

در واقع در سرره حالت شررخصرریتی والد ،بالغ ،کودک فرد شررروع به

اسرررتفاده از تکن یك های پس راندن "والد" طرف مقابل ،بتوانند در

تغییرات میکند و روز به روز بیشررتر به حل مسررئله می پردازد بدون

موقعی رتهررای احتمررالی تعررارض زا ،برره خوبی بررا نظررارت "بررالغ"

اینکره وارد پیشنویس شرررود ،پس از آن بره کنترل اجتمراعی (برا

تقویتشرررده خود موقعیت را اداره نموده ،شررررایط را برای برقراری

ت شخیص خود به عنوان م شکل ،م سئولیت اعمال خویش را به عهده

روابط سررازنده و نه تخریبی فراهم سررازند(برن .)0310 ،نظریه تحلیل

گرف ته ،و رف تار خود مخ تار را افزایش میده ند) ،سرررپس به در مان

رفتررار آموزههررایی در زمینرره نوازي و راهکررارهررای ارائرره نوازي،

انتقال و در نها یت به درمان پیشنویس و آزاد شررردن از سررریسرررتم

صررمیمیت ،بیان آزاد احسرراسررات و خودافشررائی ،پرهیز از سرررزنش

تخر یب میرسرررند(کورو و همکاران .)2101 ،گروه درمانی تحل یل

طرف مقابل و پذیري همدیگر ارائه میکند که میتواند تقابل منفی

رفتار شرایطی را فراهم میآورد تا زنان آسیب دیده ،مشکالت خود

بین زوجین را کاهش دهد .افزایش بهبودی در نشرررخوار فکری و

را در حضررور دیگران حل و فصررل کنند ،واکنش دیگران را به رفتار

افکارمنفی درباره خیانت و اسررتفاده از راهبردهای شررناختی س رازگار

خود ببیند و هنگامی که شرریوههای پاسررخدهیشرران رضررایتبخش

هیضان زنان آسررریب دیده از خیانت همسرررر ،شررراید به دلیل ماهیت

نیسرررت رويهای تازهای در پیش گیرند .همچنین از طریو تعامل با

آموزي خود یاری در ارتباطات اجتماعی و درمان عمیو تر تحل یل

یکدیگر و خودافشرررایی ،دریافت حمایت و همدلی و احسررراس درد

رفتار باشرررد زیرا هدف نهایی این درمان ،آن اسرررت که افراد ،خود

مشترک میتوانند در مورد مسائلشان به فهم و بینش وسیعتری دست

بتوانند با در پیش گرفتن پیشنویسها ،وضعیتهای زندگی سالم تر

یابند و بهتر با آنها کنار آیند(اسرررتوارت و جونز .)2113 ،بازسرررازی

و ارتباطات مناسررب ،مشررکالت و نیازهای عاطفی و هیضانی خود را

شررناختی در ارتباط بالغ به فرد آسرریب دیده اجازه میدهد تا بیاموزد

برطرف نمایند .تحلیل رفتار به جای نسبت دادن مشکالت هیضانی به

که تغییر دادن تفسیر رویدادها ،میتواند پاسخهای هیضانی را اصالح

افکار خود آیند ،بر ریشررره تحول ،وضرررعیت زندگی ،پیا های پیش

کرده و بدین ترتیب در هنگا تضربه کردن یك هیضان ناخواسرررته،

نویس و نمایشرررنامه زندگی ت کید دارد(اسرررتوارت و جونز.)2113 ،

حس کارآیی باالتری را القا کند .همچنین با تسرررلط بر " بالغ" این

آموزيهای تحلیل رفتار در جوی صررمیمانه و همراه با احسرراسرراتی

افراد را یاری میدهند تا به نحوی اثربخشتر ،از حما یت اجتماعی،

مثبت ،موجب پیش بردن ز نان آسررریب دیده از شرررناخت سررررد به

پذیري و کاهش برانگیختگی ،حل مسررراله ،فعالسرررازی رفتاری،
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بازسازی شناختی و رفتارهای سازگارانه استفاده کنند .از سونی زنان

خودافشرراسررازی و در عین حال افزایش تفرد و اسررتقالل و کمك به

آسیب دیده در گروه با بررسی پیشنویس زندگی و پیا های والد و

زنان تحت آموزي برای رسررر یدن به خود پیروی و رها شررردن از

کودک خود ،از هیضانات مربوط به شررررمندگی با احسررراس گناه ،و

الگوهای ناکارآمد و مخرب میپردازد که این امر با ای ضاد ام ید و

ت ثیر باورها و شناخت و احساسات های منفی بر زندگی کنونی شان

ح سن نیت ن سبت به خود ،دیگری و دنیا و ت صحیو ارتباط نا سالم با

آگاه می شوند .توانایی مدیریت هیضانها با "من بالغ" باعث می شود

همسر (نظیر بازی ها ،فقدان مسئولیتپذیری یا ناامیدی ناشی از پیش

که این افراد در موقعیتهایی هضو افکار منفی ،از راهبردهای مقابله

نویسهای ناکارآمد) ،با اتخاذ وضررعیت سررالم زندگی در طی یك

ای مناسرررب اسرررتفاده کنند ،افرادی که بالغ قویتری دارند هیضان و

فرآیند اصررالح درون فردی۔ میان فردی ،میتواند به شرررایطی منضر

افکار منفی خود را بهتر مهار میکنند و در نتیضه در برابر افکار منفی

شرررود که این زنان بتوانند روابط مناسررربتر و بهتری با همسرررر خود

مقاومت بیشتری نشان میدهند.

داشررته و صررمیمیت زناشررویی بیشررتری را تضربه نمایند .تحلیل رفتار

بعالوه همانطور که در بخش یافته ها گزاري شرررد آموزي تحل یل

متقابل با آموزي چگونگی تحلیل روابط ،به خصررروص انواع روابط

رفتار متقابل بر افزایش نمرات صمیمیت زناشویی زنان آسیبدیده از

مکمل ،متقاطع و نهفته ،افراد را با نحوه برقراری ارتباط مؤثر آشرررنا

خیانت همسررر ت ثیر داشررت .این یافته را میتوان با نتایج پژوهشهای

میکند.
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