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Abstract 
Introduction: Women with emotional divorce are more at risk of extramarital relationships and violence, and 
the cognitive-behavioral therapy is one of the most effective ways to prevent and reduce emotional divorce 
issues and improve marital relationships. The aim of this study was to investigate the effect of cognitive-
behavioral therapy on attitudes toward extramarital affairs and violence in women with emotional divorce.
Methods: This was a quasi-experimental study with pre-test, post-test and follow-up design with experimental 
and control groups. The statistical population was women with emotional divorce who referred to psychological 
services clinics in Dezful in 2018, from which 40 people were selected by convenience Sampling method and 
randomly replaced in two equal groups (20 people in each group). The experimental group received cognitive-
behavioral therapy for 16 sessions of 120 minutes in three months and the control group was placed on a 
waiting list for training. Data were collected using by Demographic Characteristics Questionnaires, Emotional 
Divorce Scale, Domestic Violence Against Women Questionnaire and Attitudes Toward Infidelity Scale and 
analyzed by repeated measures analysis of variance in SPSS-24 software. 
Results: The results showed that before treatment there was no significant difference between the experimental 
and control groups in terms of attitudes toward extramarital relationships and marital violence (P <0.05), but 
after treatment there was a significant difference between the groups in terms of both variables and changes 
remained stable in the experimental group over time from post-test to follow-up (P <0.001). According to the 
results, cognitive-behavioral therapy reduces attitudes toward extramarital relationships (F = 6.278, P = 0.018) 
and violence against women (F = 21.987, P = 0.0001) in women with emotional divorce.
Conclusions: The results showed the effect of cognitive behavioral therapy on reducing attitudes to extramarital 
relationships and marital violence in women with emotional divorce. Therefore, it is recommended that 
counselors and family psychologists use cognitive behavioral therapy along with other methods such as couple 
therapy and family therapy to reduce attitudes to extramarital relationships and marital violence in women with 
emotional divorce.
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چکيده
مقدمــه: زنــان مبتــال بــه طــالق عاطفــی بیشــتر در معــرض خطــر روابــط فرازناشــویي و خشــونت قــرار دارنــد و یکــي از روش-هــاي 
موثــر در پیشــگیري و کاهــش مســائل وابســته بــه طــالق عاطفــي و بهبــود روابــط زوجــي، درمــان رفتــاري - شــناختي اســت. مطالعــه 
حاضــر بــا هــدف بررســی تاثیــر  درمــان رفتــاري– شــناختي بــر نگــرش بــه روابــط فرازناشــویي و خشــونت در زنــان مبتــال بــه طــالق 

عاطفــی انجــام شــد.
روش کار: ایــن مطالعــه نیمــه تجربــی بــا طــرح پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــري بــا گــرو ه هــای آزمایــش و کنتــرل بــود. جامعــه 
پژوهــش زنــان مبتــال بــه طــالق عاطفــي مراجعه کننــده بــه کلینیک هــای خدمــات روانشــناختی شــهر دزفــول در ســال 1397 بودنــد 
کــه از میــان آنــان 40 نفــر بــا روش در دســترس انتخــاب و بــا روش تصادفــی در دو گــروه مســاوی )هــر گــروه 20 نفــر( جایگزیــن شــدند. 
گــروه آزمایــش 16 جلســه 120 دقیقــه ای بــه مــدت ســه مــاه درمــان رفتــاري- شــناختي دریافــت کــرد و گــروه کنتــرل در لیســت انتظــار 
بــرای آمــوزش قــرار گرفــت. داده هــا بــا پرسشــنامه های مشــخصات جمعیت شــناختی، طــالق عاطفــی، خشــونت علیــه زنــان و مقیــاس 
نگــرش بــه خیانــت زناشــویی جمــع آوری و بــا روش تحلیــل واریانــس بــا انــدازه هــای مکــرر در نرم افــزار SPSS-24  تحلیــل شــدند.

ــویي  ــط فرازناش ــه رواب ــرش ب ــر نگ ــرل از نظ ــش و کنت ــای آزمای ــن گروه ه ــان بی ــل از درم ــه قب ــان داد ک ــا نش ــا: یافته ه ــه ه یافت
ــاوت  ــر تف ــن گروه هــا از نظــر هــر دو متغی ــان بی ــد از درم ــا بع ــی داری وجــود نداشــت )P<0/05(، ام ــاوت معن و خشــونت زناشــویي تف
ــر  ــد )P<0/001(. ب ــدار مان ــش پای ــروه آزمای ــري در گ ــا پیگی ــون ت ــان از پــس آزم ــرات در طــول زم ــی داری وجــود داشــت و تغیی معن
اســاس نتایــج، درمــان رفتــاري- شــناختي باعــث کاهــش نگــرش بــه روابــط فرازناشــویي )F=6/278 ،P=0/018( و خشــونت عیلــه زنــان 

ــه طــالق عاطفــي شــده اســت.   ــال ب ــان مبت )F=21/987 ،P=0/0001( در زن
نتيجه گيــری: نتایــج حاکــی از تاثیــر درمــان رفتــاري شــناختي بــر کاهــش نگــرش بــه روابــط فرازناشــویي و خشــونت زناشــویي در 
زنــان مبتــال بــه طــالق عاطفــي بــود. بنابرایــن، توصیــه می گــردد کــه مشــاوران و روانشناســان خانــواده بــرای کاهــش نگــرش بــه روابــط 
فرازناشــویي و خشــونت زناشــویي در زنــان مبتــال بــه طــالق عاطفــي در کنــار ســایر روش هــا همچــون زوج درمانــي وخانــواده درمانــي از 

درمــان رفتــاري شــناختي اســتفاده کننــد.  
کليدواژه ها: درمان رفتاري شناختي، خانواده درماني، خشونت، طالق.
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مقدمه
ــواده و تحکیــم آن از اهمیــت باالیــي برخــوردار  حفــظ بنیــان خان
اســت، در طــول دهــه هــاي اخیــر بــه دالیــل مختلفــي همچــون 
فردگرایــي و تقلیــل ارزش هــاي حاکــم بــر نظــام خانــواده، آمــار 
ــران افزایــش چشــمگیري داشــته اســت )1(.  طــالق در کشــور ای
امــا آمــار طــالق هــاي قانونــي بــه معنــي ایــن نیســت کــه بقیــه 
ــد، بلکــه برخــي  ــن از زندگــي زناشــویي خــود رضایــت دارن زوجی
ــتند )2(. در  ــوش هس ــا خام ــي ی ــالق عاطف ــر ط ــن درگی از زوجی
مجمــوع مــي تــوان طــالق را بــه دو دســته، »آشــکار« کــه در آن 
زوجیــن بــا مراجعــه بــه دادگاه بــه طــور رســمی از یکدگیر جــدا می 
شــوند، و »پنهــان« کــه در ایــن حالــت زوجیــن بنــا بــه ضــرورت و 
اجبــار بــا یکدگیــر زندگــی مــی کنند، تقســیم نمــود؛ حالــت دوم به 

طــالق عاطفــی یــا خامــوش نیــز قلمــداد مــي شــود )3(. 
طــالق فرآینــدي اســت کــه بــا تجربــۀ بحــران عاطفــی در بســتر 
ــود )5- ــي ش ــروع م ــي ش ــد زوج ــی ناکارآم ــوی ارتباط ــک الگ ی

4(، و اکثــراً در زوجینــی کــه قــادر بــه پاســخ گویــی بــه نیازهــای 
بنیــادی و انتظــارات زناشــویی یکدیگــر نبــوده و از مهــارت هــاي 
ــه  ــه در نتیج ــود )5(، ک ــي ش ــاهده م ــد مش ــی برخوردارن پایین
ــفتگی  ــن و آش ــی زوجی ــای ارتباط ــارض ه ــش تع ــث افزای باع
ــز  ــی نی ــی مــی شــود )6(. طــالق عاطف بیشــتر سیســتم خانوادگ
ــه  ــواده اســت کــه اگرچــه ب ــه نوعــی نابهنجــاری در نظــام خان ب
جدایــی زوجیــن منجــر نمــی شــود و بنــا بــه دالیــل مختلفــی زن 
و شــوهر همچنــان در کنــار هــم زندگــی مــی کننــد، امــا زندگــی 
ــی  ــادل عاطف ــت و تب ــت، مصاحب ــد صمیمی ــا فاق ــویی آن ه زناش
اســت کــه بــه احتمــال زیــاد منجــر بــه خیانــت و پیمــان شــکنی 
زناشــویی نیــز مــی شــود )7(. بررســي مطالعــات پیشــین داللــت 
بــر ایــن دارنــد کــه طــالق عاطفــی در کشــورهای در حــال توســعه 
ــه گســترش  ــا توجــه ب ــران رشــد بیشــتری دارد )8(. ب ــه ای از جمل
تکنولــوژی و ارتباطــات، نوعــی فرهنــگ زناشــویی غربــی بــا ارزش 
هــای تســاوی خواهانــه و فردگــرا در جوامــع در حــال توســعه بــا 
فرهنــگ ســنتی و پدرســاالرانه در حــال ادغــام اســت، امــا در عیــن 
حــال سیســتم هــای خانوادگــی برخی ســنت هــای قدیمی خــود را 
حفــظ مــی کننــد کــه ایــن باعــث مســدود کــردن زمینــه اجتماعی 
و مجــاری حقوقــی بــرای طــالق زنــان شــده اســت )9(. بــا تکیــه 
بــر نظریــه آنومــی نیــز مــا شــاهد وضعیتــی هســتیم کــه وســایل 
و اهــداف بــا یکدیگــر انطبــاق ندارنــد و ایــن حالــت ســبب آنومــی 
رشــد طــالق عاطفــی در مقایســه بــا طــالق رســمی مــی گــردد 

 .)8(
در بســیاری از مــوارد زوجیــن درگیــر طــالق عاطفــي از خشــونت 
و روابــط فرازناشــویي بــه عنــوان یــک راهــکار مقابلــه ای بــرای 
رهایــی از اســترس و هیجانــات طــالق عاطفي اســتفاده می شــوند 
)10(. همچنیــن مطالعــات نشــان داده انــد کــه خشــونت خانگــی با 
طــالق عاطفــی و پیمــان شــکنی زناشــویی در زنــان متاهــل رابطه 
معنــی داری وجــود دارد )11(؛ و بــه لحــاظ رویکــرد کارکردگرایــی 
نیــز بیــان شــده اســت کــه در خانــواده عقایــد متفــاوت و متضــادی 
وجــود دارد و گاهــاً رفــع ایــن تضادهــا از راه اعمال خشــونت امکان 
پذیــر مــی گــردد، و ابعاد مختلــف خشــــونت خانگی بــا برهم زدن 
ســــاختار و تعــادل خانــواده و ایجــاد فاصله بین زن و شــــوهر می 
تواننــد در شــکل گیــری طــالق عاطفــی زوجیــن تاثیرگــذار باشــند 

و بالعکــس )12(.
حفــظ روابــط عاطفــی پایــدار در زندگــی زناشــویی یکــی از 
مهمتریــن دغذغــه هــای هــر خانــواده ای مــی باشــد کــه نیازمنــد 
ــه  ــت )13(، و برنام ــف آن اس ــاد مختل ــه ابع ــق ب ــن دقی پرداخت
هــای درمانــی و مداخالتــی بایــد توجــه ویــژه ای بــه ایــن بُعــد از 
زندگــی زوجــی داشــته باشــند )14(. مــرور ادبیات پژوهشــی نشــان 
ــاری  ــان رفت ــی درم ــی اثربخش ــات مختلف ــه مطالع ــد ک ــی ده م
شــناختی را بــرای روابــط فرازناشــویي )15(، خشــونت خانگــی )16( 
ــد.  ــان داده ان ــان نش ــالق )17( در زن ــا ط ــط ب ــکالت مرتب و مش
درمــان رفتــاري شــناختی )CBT( بیشــتر بــر فرایندهاي شــناختی 
مثــل افــکار، باورهــا، انــگاره هــا، طرحــواره هــا، ارزش هــا، عقایــد، 
ــاري  ــدل رفت ــق م ــد دارد، و طب ــا تأکی ــه ه ــارات و فرضی انتظ
شــناختی مــي تــوان رفتارهــاي خشــونت آمیــز را اینگونــه تحلیــل 
مــرد کــه تجــارب اولیــه زندگــی باعــث شــکل گیــري طرحــواره 
هــاي معیــن، باورهــاي اصلــی و شــرطی مــی شــوند کــه بســته 
ــی،  ــت، منف ــد مثب ــی مــی توانن ــه زندگ ــت تجــارب اولی ــه ماهی ب
ــس از  ــا پ ــن باوره ــی باشــند. ای ــا طبیع ســازگارانه، ناســازگارانه ی
ــرد را مســتعد برخــی رفتارهــاي خشــونت  ــه، ف ــی و تجرب رویاروی
آمیــز علیــه همســر مــی کننــد )18(. در ســال هــاي اخیــر خانــواده 
ــی  ــز یــک شــکل درمان ــاری )CBFT( نی ــی شــناختی رفت درمان
ــرای  ــر ب ــه در ســال هــای اخی ــب شــده از CBT اســت ک ترکی
انــواع مشــکالت زناشــویی در زوجیــن مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه 
و اثربخشــی آن در مطالعــات مختلف نشــان داده شــده اســت )20-
19(. در مداخلــه ی CBFT مشــکالت روانشــناختی اشــخاص، به 
ــردی در بیــن  ــر دادن نحــوه ی ارتباطــات بیــن ف وســیله ی تغیی
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اعضــای خانــواده از میــان برداشــته و یــا کاهــش داده مــی شــود. 
در ایــن مداخلــه بــر روی نقــش محیــط و بــه خصــوص بــر روی 
ــکالت  ــداوم مش ــا ت ــاد و ی ــی در ایج ــکالت ارتباطات ــش مش نق
ــان  ــه از می ــان ب ــد درم ــد مــی شــود و در فرآین روانشــناختی تاکی
برداشــتن مشــکالت جــاری بــا تغییــر الگوهــای رفتــاری و تغییــر 
دادن اســنادهای درونــی اعضــای خانــواده نــالش مــی شــود )21(. 
ــا و  ــناختی زوج ه ــای ش ــالح تحریف ه ــه اص ــه CBFT ب مداخل
ــوزش ســبک های مناســب  ــت جنســی و آم ــای ســطح رضای ارتق
ــد  ــی توانن ــن م ــد و زوجی ــی کن ــک م ــا کم ــارض آن ه ــل تع ح
عــالوه بــر حــل تعارضــات شــان، رضایــت جنســی خــود را باالتــر 
بــرده و بنیــان خانــواده را نیــز اســتحکام بخشــند )20(. نتایــج یــک 
مطالعــه نشــان داد کــه CBFT باعــث قطــع روابــط فرازناشــویی 
و بازیابــی تعامــل در زوجیــن مــی شــود و بــر کاهــش رفتارهــای 
جنســی تنــوع طلبانــه جنســی زوجیــن مؤثــر اســت )19(. بــا توجــه 
بــه پیشــینه پژوهشــی تبییــن شــده در ارتبــاط بــا متغیرهــای هدف 
 CBFT ــه ــی( در مداخل ــونت خانگ ــویي و خش ــط فرازناش )رواب
بــر روی زنــان مبتــال بــه طــالق عاطفــی، انجــام ایــن پژوهــش 
ــیوع  ــد: اواًل ش ــت باش ــز اهمی ــد حائ ــی توان ــادی م ــات زی از جه
طــالق عاطفــی در قشــرهای مختلفــی از زوجیــن ایرانــی باالســت 
ــان  ــات پیم ــته مطالع ــه گذش ــد ده ــه در چن ــا اینک ــاً ب )8(، ثانی
ــده  ــن کنن ــان را از تعیی ــی زن ــویی و خشــونت خانگ ــکنی زناش ش
هــای اصلــی گرایــش بــه طــالق معرفــی کــرده انــد )12-11(، و 
اثربخشــی مداخــالت CBFT در مطالعــات مختلــف ثابــت شــده 
اســت )20-19(، امــا ایــن مداخلــه در زنــان دارای مشــکالت مرتبط 
ــا  ــه حاضــر ب ــا طــالق بررســی نشــده اســت. از ایــن رو، مطالع ب
هــدف بررســی اثربخشــی  درمــان رفتــاري- شــناختي بــر خشــونت 
ــه  ــال ب ــان مبت ــط فرازناشــویي در زن ــه رواب زناشــویي و نگــرش ب

طــالق عاطفــی انجــام شــد.

روش کار
ــس  ــون، پ ــش آزم ــرح پی ــا ط ــی ب ــه تجرب ــه نیم ــن مطالع ای
ــرل  ــا گــروه هــای آزمایــش و کنت آزمــون و پیگیــري دو ماهــه ب
بــود. جامعــه پژوهــش زنــان مبتــال بــه طــالق عاطفــي مراجعــه 
کننــده بــه کلینیــک هــای خدمــات روانشــناختی شــهر دزفــول در 
ســال 1397 بودنــد. طبــق منابــع معتبــر حداقــل حجــم نمونــه در 

پژوهــش هــای مداخلــه ای معمــواًل پانــزده نفــر اســت )22(، بــر 
ایــن اســاس جهــت پیشــگیري از ریــزش هــاي احتمالــي 40 نفــر 
ــروه  ــی در دو گ ــا روش تصادف ــترس انتخــاب و ب ــا روش در دس ب
مســاوی )هــر گــروه 20 نفــر( جایگزیــن شــدند. معیارهــای ورود 
ــن  ــیکل، س ــالت س ــل تحصی ــتن حداق ــامل داش ــه ش ــه مطالع ب
ــه  ــر ب ــاه اخی ــات زناشــویی در دو م 20-45 ســال، داشــتن اختالف
دلیــل داشــتن روابــط فــرا زناشــویی و یــا خشــونت خانگــی، ابتــال 
بــه طــالق عاطفــي )کســب نمــره حداقــل 8 در مقیــاس طــالق 
عاطفــی گاتمــن(، عــدم ســابقه شــرکت در دورههــاي روان درماني 
گروهــي و عــدم مصــرف داروهــای روانپزشــکی در طــول مطالعــه 
و معیارهــای خــروج از مطالعــه شــامل انصــراف از ادامــه همــکاری 
و غیبــت بیشــتر از یــک جلســه بودنــد. رونــد انجــام پژوهــش ایــن 
گونــه بــود کــه پــس از دریافــت مجوزهــای الزم از دانشــگاه آزاد 
اســالمي واحــد اهــواز و ســازمان بهزیســتي اســتان خوزســتان بــه 
ــول  ــهر دزف ــاوره ش ــناختی و مش ــات روانش ــای خدم ــک ه کلینی
مراجعــه و از مدیریــت آنهــا تقاضــا شــد تــا پــس از کســب اجــازه 
ــراي مشــکالت زناشــویي و  ــده ب ــان مراجعــه کنن از مراجعیــن، زن

خانــواده را معرفــی کننــد.
زنــان پــس از معرفــی و بررســی مــالک هــای ورود بــه مطالعــه به 
ویــژه ارزیابــی طــالق عاطفــي آنــان بــر اســاس مقیــاس طــالق 
ــه  ــوان نمون ــه عن ــی گاتمــن، در صــورت داشــتن شــرایط ب عاطف
ــه  ــا ب ــه ه ــداد نمون ــه تع ــی ک ــا زمان ــری ت ــه گی انتخــاب و نمون
ــت  ــا رعای ــه ه ــه نمون ــرای هم ــت. ب ــه یاف ــید، ادام ــر رس 40 نف
ــا و  ــی ه ــم آزمودن ــظ حری ــه رازداری، حف ــی از جمل اصــول اخالق
غیــره بیــان و از آنــان خواســته شــد تــا فــرم رضایــت آگاهانــه در 
پژوهــش را تاییــد کننــد. در نهایــت نمونــه هــا بــا روش تصادفــی 
ســاده بــا کمــک قرعــه کشــی در دو گــروه )20 نفــر گــروه آموزش 
ــن  ــرل( جایگزی ــروه کنت ــر گ ــناختي و 20 نف ــان رفتاري-ش درم
ــدت  ــه م ــه ای ب ــه 120 دقیق ــش 16 جلس ــروه آزمای ــدند و گ ش
ســه مــاه )هفتــه اي یــک تــا دو جلســه( درمــان رفتاري-شــناختي 
ــرای آمــوزش  دریافــت کــرد و گــروه کنتــرل در لیســت انتظــار ب
قــرار گرفــت. محتــوی آمــوزش تنظیــم هیجــان توســط خدایــاري 
ــر اســاس مفاهیــم  فــرد و همــکاران )19( بــه صــورت ترکیبــي ب
پایــه CBT در زمینــه روابــط زوجــي طراحــي و اعتباریابــي شــده 

اســت )جــدول 1(.
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جدول 1: خالصه درمان رفتاري شناختي در زمینه روابط زوجي

محتويهدفجلسات

اول
ایجاد ارتباط اولیه، بیان اهداف، روش کار و بررسي 
مشکالت موجود در رابطه فرد با همسر، تعامل و 

تعیین هدف
استفاده از راهبرد همدلی، توجه مثبت نامشروط و رویا روسازی مبتنی بر پذیرش

دوم
بررسي عوامل مؤثر بر زندگي سالم )عوامل جسماني، 
رواني اجتماعي و  معنوي(، عزت نفس و احترام به 

خود

ارزیابی دقیق مشکالت بین زوجین از طریق فرمول بندی موردی طرحواره درمانی برای 
زوج، تعیین دقیق نقاط ضعف و قوت رابطه ی بین زوجین، تعیین عوامل زمینه ساز، 

آشکارساز و تداوم بخش مشکالت ارتباطی زوجین

سوم
آموزش مهارت تحلیل رفتار

 )A-B-C( و رابطه ی بین افکار، هیجانها و رفتار 
در مشکالت 

استفاده از کاربرگ سه ستوني وقایع، هیجان و افکار 

آموزش حل مسئله برای مقابله مؤثر با مشکالت و چهارم
مسائل زندگی

آموزش مهارت حل مسئله در مشکالت زوجی از طریق: 1. تعریف دقیق مشکل 
ارتباطی 2. بررسی راه های احتمالی حل مشکل ارتباطی 3. انتخاب بهترین راه حل 4. 

اجرای راه حل 5. گرفتن بازخورد از همسر

آموزش مهارت مقابله با استرس هنگام بروز تعارضات پنجم
خانوادگی، ارائه فعالیتهاي تکمیلي

آموزش روش های شناختی و رفتاری کاهش استرس: 1. برون سازی )تهیه ی فهرستی 
از استرسورهای بین فردی( 2. تصویرسازی )پیاده سازی راه حل های ممکن به صورت 

ذهنی( و 3. ساده سازی )تبدیل مشکالت سخت و پیچیده بین زوجین به مشکالت 
کوچک تر با قابلیت اجرایی(

آموزش مهارتهاي مقابلهاي بین فردي و مهارتهاي ششم
اجتماعي مطلوب، ارائه فعالیتهاي تکمیلي

آموزش مهارت ارتباط مؤثر : 1. آموزش ایجاد یک پیام کامل به جای پیام های آلوده یا 
ناتمام 2. گوش دادن مؤثر 3. نقل بیان )بیانآنچه را فکر همسر گفته است، با واژه های 

خود( 4. شفاف سازی 5. ارائه بازخورد

ارتقاي مهارت اجتماعي قاطعیت )جرأتورزی(، ایفای هفتم
نقش مرتبط با این مهارتها، ارائه فعالیتهاي تکمیلي

آموزش سه مؤلفه اساسی جرأت مندی در روابط زوجی: 1. بیان جرأت مندانه ی نیازها 
و احساسات 2. رد جرأت مندانه ی نیازها و احساسات 3. درخواست جرأت مندانه ی 

نیازها و احساسات

آموزش مثبتنگري، احساس تسلط و لذت و کشف هشتم
نقاط قوت 

تهیه لیستی از فعالیت های مثبت و لذت بخش بین زوجین با استفاده از کاربرگ 
»برنامه ریزی فعالیت های هفتگی زوجین: پیش بینی احساس تسلط و لذت«. تهیه 
لیستی از نقاط ضعف و قدرت زوجین به صورت ترکیبی با استفاده از کاربرگ »نقاط 

ضعف و قوت«

بازسازي شناختي از طریق جایگزیني افکار منطقي به نهم
استفاده از کاربرگ »شناسایی افکار خودآیند« منفی، »تکنیک پیکان رو به پایین«جاي افکار غیر منطقي، ارائه فعالیت هاي تکمیلي

اصالح تحریفهاي شناختي و تکنیکهاي شناختي دهم
کنترل خود، ارائه فعالیت هاي تکمیلي

استفاده از کاربرگ »فهرست و شناسایی تحریف های شناختی« ، »کاربرگ اصالح 
تحریف های شناختی«، »بررسی مزایا و معایب استفاده از سوگیری شناختی«

شناسایی افکار خودآیند منفی در موقعیت های خشم برانگیز بین فردی از طریق آموزش مهارت کنترل خشمیازدهم
کاربرگ »شناسایی افکار خودآیند«، »درجه بندی هیحان ها« و »راهبردهای جایگزین«

آموزش مهارتهاي کنترل خود و هوشیاري، ارائه دوازدهم
فعالیت هاي تکمیلي

استفاده از کاربرگ شناسایی سبک های مقابله ای در روابطه ی زوجی، پرسش نامه ی 
ذهنیت های مقابله ای ناکارآمد

آموزش مهارتهاي ارتباطي کالمی و غیر کالمی، ارائه سیزدهم
فعالیت هاي تکمیلي

مهارت ارتباط کالمی: 1.بیان افکار و احساسات خود)صحبت کردن( 2. گوش دادن به 
پیام های کالمی )محتوای عاطفی و شناختی( 3. دریافت پیام های غیر کالمی)محتوای 

عاطفی و رفتاری( 4.پاسخ دهی کالمی و غیر کالمی به دو نوع پیام فوق
مهارت ارتباط غیر کالمی: 1. دقت و شناسایی رفتارهای غیرکالمی برجسته در روابط 
زوجی 2. یادگیری معناهای نمادین هر کدام از پیام های غیر کالمی 3. ارزیابی افکار 
همایند با معنای نمادین 4. بیان افکار و احساسات همایند با رفتارهای غیر کالمی 5. 

گرفتن بازخورد

آموزش ایمن سازي در برابر استرس، ارائه فعالیت چهاردهم
هاي تکمیلي

آموزش آرام سازی بدنی و تصویری با استفاده از پرتوکول مواجهه با استرس فوا 
و همکاران، افزایش دامنه هیجان ها با استفاده از کاربرگ »مواجهه با سرنخ های 

هیجانی«

پیگیري مداخالت صورت گرفته و پرسش و پاسخ پانزدهم
اعضاي خانواده و درمانگر و بحث گروهي

استفاده از پرسش نامه ی »برنامه تغییرات هفتگی« خارج از جلسه ی مشاوره، ارزیابی 
روند پیشرفت درمانی

جمع بندي بازخوردها و بیان احساسات و بحث شانزدهم
اختتامیه

مرور تکنیک های آموخته شده و تمرین آنها در صورت لزوم، ایجاد مهارت های الزم 
جهت جلوگیری از عود 
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درمــان رفتــاري شــناختي توســط یــک متخصــص بالینــی دارای 
مــدرک تخصصــي درمــان رفتــاري شــناختي بــه روش حضــوري، 
پرســش و پاســخ، بحــث گروهــی و ارائــه تمریــن عملــی مهــارت 
هــا در کلینیــک خدمــات روانشــناختی و مشــاوره ققنــوس شــهر 

دزفــول بــه صــورت گروهــی انجــام شــد. 
ــخصات  ــنامه مش ــر پرسش ــالوه ب ــا ع ــع آوری داده ه ــرای جم ب
جمعیــت شــناختی شــامل ســن، تحصیــالت، طــول دوران ازدواج 
 Emotional( ــي ــالق عاطف ــاس ط ــدان، از مقی ــداد فرزن و تع
Divorce Scale(، مقیــاس نگــرش بــه خیانــت زناشــویي 
مقیــاس  و   )Attitude towards Infidelity Scale(
 Violence Against Women( زنــان  علیــه  خشــونت 

ــد. ــتفاده ش Scale( اس
مقیــاس طــالق عاطفــی: ایــن ابــزار توســط Gottman و 
ــت.  ــده اس ــي ش ــؤال طراح ــال 2001 در 24 س ــکاران در س هم
ســؤاالت بــه صــورت بلــه )نمــره 1( و خیــر )نمــره صفــر( پاســخ 
ــا 24  داده مــی شــوند و دامنــه نمــرات در ایــن مقیــاس بیــن 0 ت
اســت. نمــره بــاال در ایــن مقیــاس نشــان دهنــده طــالق عاطفــي 
ــت  ــاس اس ــن مقی ــرش در ای ــه ب ــره 8 نقط ــت و نم ــراد اس در اف
ــرض  ــرد در مع ــویی ف ــی زناش ــه زندگ ــا اســت ک ــن معن ــه ای و ب
ــهود  ــی در او مش ــالق عاطف ــی از ط ــرار دارد و عالئم ــی ق جدای
اســت )Gottman .)23 و همــکاران روایــي همــزان ایــن مقیاس 
ــاخ را 0/75  ــای کرونب ــا روش آلف ــي ب ــن 0/72 و پایای را در زوجی
ــوي و  ــط موس ــران توس ــزار در ای ــن اب ــد )24(. ای ــرآورد کردن ب
رحیمــي نــژاد )1394( ترجمــه و روایــي آن بــا اســتفاده از تحلیــل 
عاملــي اکتشــافي مورد بررســي قــرار گرفــت و در مجمــوع 4 عامل 
ــا 0/80 شناســایي شــد  ــي 0/49 ت ــار عامل ــا ب ــادار ب ــه طــور معن ب
ــد )25(.  ــزارش ش ــاخ را 0/93 گ ــای کرونب ــا روش آلف ــي ب و پایای
در مطالعــه دیگــري در پرســتاران شــمال ایــران روایــي محتوایــي 
ایــن مقیــاس بــه تاییــد متخصصــان روانســنجي رســید و و پایایــي 
ــا روش آلفــای کرونبــاخ را 0/91 گــزارش شــد )26(. در مطالعــه  ب

ــرآورد شــد.  ــاخ 0/85 ب ــای کرونب ــا روش آلف ــي ب حاضــر پایای
مقیــاس نگــرش بــه خیانــت زناشــویی: ایــن ابــزار توســط 
ــه  ــت. گوی ــده اس ــي ش ــه طراح Whatley )2008( در 12 گوی
هــا بــر اســاس مقیــاس هفــت درج هــای لیکــرت کامــال موافقــم 
ــبتًا  ــدارم )4(، نس ــري ن ــم )5(، نظ ــبتاً موافق ــم )6(، نس )7(، موافق
ــذاری  ــره گ ــم )1( نم ــاًل مخالف ــم )2( و کام ــم )3(، مخالف مخالف
و نمــره ابــزار بــا مجمــوع نمــره گویــه هــا محاســبه مــي گــردد، 
همچنیــن 2، 5، 6، 7، 8، 12 به صــورت معکــوس نمره گــذاری 
ــره  ــت و نم ــا 84 اس ــن 12 ت ــرات بی ــه نم ــذا دامن ــوند، ل می ش

باالتــر نشــان دهنــده نگــرش مثبــت فــرد بــه خیانــت زناشــویي 
ــه روش واگــرا 0/86 و  مــي باشــد. طــراح روایــي ایــن مقیــاس ب
ــد )27(.  ــزارش کردن ــاخ را 0/87 گ ــای کرونب ــا روش آلف ــي ب پایای
ــن  ــان ای ــي همزم ــکاران روای ــري Silva و هم ــه دیگ در مطالع
مقیــاس را بــا مقیــاس کیفیــت روابــط زناشــویي 0/67 و پایایــي بــا 
روش آلفــای کرونبــاخ را 0/77 گــزارش کردنــد )28(. ویژگــي هــاي 
ــکاران  ــي و هم ــران توســط حبیب ــاس در ای ــن مقی روانســنجي ای
ــز  ــه مراک ــده ب ــه کنن ــردان مراجع ــان و م ــر از زن ــن 528 نف در بی
مشــاوره در تهــران مــورد بررســي قــرار گرفــت و ســاختار عاملــی 
مقیــاس در یــک عامــل مرتبــه اول بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی 
تأییــدی، تأییــد شــد؛ همچنیــن پایایــي بــا روش آلفــای کرونبــاخ را 
0/71و بــه روش بازآزمایــي 0/87 بــرآورد کردنــد )29(. در مطالعــه 
ــری  ــا جهت گی ــرا ب ــی واگ ــکاران روای ــار و هم ــري علی تب دیگ
ــا جهت گیــری مذهبــی بیرونــی، 0/16  مذهبــی درونــی، 0/29 و ب
ــزارش  ــي را 0/87 گ ــه روش بازآزمای ــي ب ــد و پایای محاســبه کردن
کردنــد )30(. در مطالعــه حاضــر پایایــي بــا روش آلفــای کرونبــاخ 

ــرآورد شــد. 0/81 ب
 Haj-Yahia مقیــاس خشــونت علیــه زنــان: ایــن ابــزار توســط
از همســر  اســتفاده  بــا عنوان"ســوء  )1999( در مطالعــه اي 
ــناختی آن"  ــای روانش ــان( و پیامده ــه زن ــی علی ــونت خانگ )خش
طراحــي و اســتفاده شــد. ایــن مقیــاس داراي 32 گویــه و چهـــار 
عامـــل خـــشونت روانـــی )سوال هاي 1 تا 16(، خشــونت فیزیکی 
)ســوال هاي 17 تا 27(، خشــونت جنســی )ســـوال هـــاي 28 تـــا 
ــا 32( مــي باشــد.  30( و خشــونت اقتصــادي )ســوال هــاي 31 ت
ــز  ــرت هرگ ــای لیک ــه درج ه ــاس س ــاس مقی ــر اس ــا ب ــه ه گوی
ــا بیشــتر )3( نمــره گــذاری و نمــره  ــار ی ــار )2( و دوب )1(، یــک ب
ــذا  ــردد، ل ــي گ ــبه م ــا محاس ــه ه ــره گوی ــوع نم ــا مجم ــزار ب اب
دامنــه نمــرات بیــن 32 تــا 96 اســت و نمــره باالتــر نشــان دهنــده 
خشــونت ادراک شــده بیشــتر اســت. طــراح ایــن ابــزار، روایــي آن 
ــرار داد و  ــورد بررســي ق ــي اکتشــافي م ــل عامل ــه روش تحلی را ب
چهــار عامــل روانــي، فیزیکــي، جنســي و اقتصــادي بــا بــار عاملــي 
0/66 شناســایي شــدند و پایایــي بــا روش آلفــای کرونبــاخ را بــراي 
عوامــل خـــشونت روانــی 0/71، خشــونت فیزیکی 0/86، خشــونت 
ــزارش داد )31(. در  ــادي 0/92 گ ــونت اقتص ــی 0/93 و خش جنس
ــناختي 0/54 و  ــتي روانش ــاس بهزیس ــا مقی ــرا ب ــه اي واگ مطالع
ــن  ــد )32(. ای ــرآورد ش ــاخ 0/73 ب ــای کرونب ــا روش آلف ــي ب پایای
مقیــاس در ایــران توســط خســروي و همــکاران در ایــران ترجمــه 
ــل  ــار عام ــا چه ــد ب ــي تایی ــل عامل ــه روش تحلی ــي آن ب و روای
مــورد تاییــد قــرار گرفــت و پایایــي بــا روش آلفــای کرونبــاخ 0/80 
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ــن  ــتگي ای ــب همبس ــر ضری ــه دیگ ــد )33(. در مطالع ــزارش ش گ
مقیــاس بــا مقیــاس عــزت نفــس 0/34- بــرآورد شــد کــه نشــان 
دهنــده روایــي وگــراي ایــن مقیــاس اســت؛ همچنیــن پایایــي بــا 
روش آلفــای کرونبــاخ 0/97 گــزارش شــد )34(. در مطالعــه حاضــر 

ــرآورد شــد. ــاخ 0/92 ب ــا روش آلفــای کرونب ــي ب پایای
 24-SPSS ــزار ــرم اف ــه ن ــس از جمــع آوري و ورود ب داده هــا پ
ــا روش هــاي آمــار توصیفــي  و تحلیلــي )تــي مســتقل، دقیــق  ب
فیشــر و تحلیــل واریانــس انــدازه هــای مکــرر( مــورد تحلیــل قــرار 

گرفتنــد. 

يافته ها
ــروه  ــر در گ ــش و 20 نف ــروه آزمای ــر در گ ــه 20 نف ــن مطالع در ای
ــروه  ــر در گ ــري 5 نف ــه پیگی ــا مرحل ــتند و ت ــرار داش ــرل ق کنت
ــون  ــت همگ ــد، جه ــه ندادن ــود ادام ــکاري خ ــه هم ــش ب آزمای
ــي  ــه روش تصادف ــرل ب ــروه کنت ــر از گ ــا، 5 نف ــروه ه ــازي گ س
ــام  ــر انج ــروه 15 نف ــر روي دو گ ــا ب ــل ه ــدند و تحلی ــذف ش ح
ــن ســني و )انحــراف اســتاندارد(  ــا میانگی ــش ب ــروه آزمای شــد. گ
بــه ســال )3/18±( 35/78 برحســب آزمــون تــي مســتقل تفــاوت 
 ،P=0/424( 34/63 نداشــت )±معنــاداري بــا گــروه کنتــرل )4/45
t=0/814(. همچنیــن نتیجــه آزمــون دقیــق فیشــر نشــان داد کــه 
ــر  ــم و 5 نف ــر دیپل ــر ســیکل، 6 نف ــن دو گــروه آزمایــش )4 نف بی
ــر  ــم و 3 نف ــر دیپل ــیکل، 7 نف ــر س ــرل )5 نف ــي( و کنت کارشناس
کارشناســي( در زمینــه ســطح تحصیــالت تفــاوت معنــاداري وجــود 
ــتاندارد(  ــراف اس ــن و )انح ــدارد )P=0/708 ،χ=0/688(. میانگی ن
ــدان گــروه آزمایــش )1/04±( 2/12 برحســب آزمــون  تعــداد فرزن
ــرل )±1/15(1/50  ــا گــروه کنت ــاداري ب ــي مســتقل تفــاوت معن ت
ــتاندارد(  ــراف اس ــن و )انح ــدارد )t=1/548 ،P=0/132(. میانگی ن

ــب  ــال )3/78±( 8/18 برحس ــب س ــر حس ــول دوران ازدواج ب ط
آزمــون تــي مســتقل تفــاوت معنــاداري بــا گــروه کنتــرل 
)4/13±(7/12 نداشــت )P<0/05( )t=0/733 ،P=0/469(. بــه 
عبــارت دیگــر هــر دو گــروه از نظــر متغیرهــای جمعیــت شــناختی 
همگــن بودنــد. در ادامــه بــه منظــور بررســی معنــاداری تغییــرات 
نمــرات در متغیرهــای روابــط فرازناشــویي و خشــونت علیــه زنان از 
آزمــون تحلیــل واریانــس انــدازه هــای مکــرر اســتفاده شــد. نتایــج 

ــزارش شــده اســت.  ــه گ در ادام
ــا از  ــع داده ه ــودن توزی ــی ب ــرض طبیع ــت بررســی پیــش ف جه
ــع  ــان داد توزی ــج نش ــد، نتای ــتفاده ش ــک اس ــاپیرو ویل ــون ش آزم
ــس  ــون ام. باک ــج آزم ــت )P<0/05(. نتای ــي اس ــا طبیع داده ه
جهــت بررســی مفروضــه همســانی ماتریــس هــای کوواریانــس 
 ،P=0/408( ــویي ــط فرازناش ــای رواب ــه متغیره ــان داد ک ــا نش ه
زنــان  عیلــه  خشــونت  و   )F=1/023  ،Box's M=6/952
نمونــه حاضــر  در   )F=0/602 ،Box's M=4/08 ،P=0/729(
ــد  ــی باش ــرار م ــه برق ــن مفروض ــن ای ــت، بنابرای ــادار نیس معن
)P<0/05(. نتایــج آزمــون لــون نشــان داد کــه همگونــی واریانــس 
هــا در متغیرهــای روابــط فرازناشــویي و خشــونت عیله زنــان برقرار 
مــی باشــد )P<0/05(. نتایــج آزمــون موچلــی بــه منظــور بررســی 
 W =0/876( مفروضــه کرویــت نمــرات روابــط فرازناشــویي
 )P=0/168 ،ماچلــی، 3/568= تخمیــن خــی دو، 2= درجــه آزادی
در مراحــل پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری نشــان داد کــه 
ــرای اثــر زمــان معنــی دار نیســت و ایــن پیــش  آمــاره موچلــی ب
فــرض برقــرار اســت )P<0/05(. امــا بــراي متغیــر خشــونت علیــه 
ــان )W =0/305 ماچلــی، 32/07=تخمیــن خــی دو، 2=درجــه  زن
آزادی، P=0/0001( معنــي دار نیســت )P<0/05( و مبنــاي F بــر 

ــن هــاوس گیســر گــزارش خواهــد شــد.  اســاس گری

جدول 2: نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر در متغیرهای روابط فرازناشویي و خشونت علیه زنان

مجموع منبع تغییراتمتغیرها
میانگین درجه آزادیمجذورات

مجذورات
FPاندازه اثر

روابط فرازناشویي

0/0060/169>441/7562220/195/691زمان
0/0010/234>664/0222332/358/554زمان*گروه

2173/5565638/813خطا
0/0180/183>852/5441852/5446/278بین گروهی

خشونت عیله زنان

0/00010/742>498/0221/180422/10180/367زمان
0/00010/671>354/4671/180300/43057/201زمان*گروه

173/51133/0365/252خطا
0/00010/440>1254/40011254/40021/987بینگروهی
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ــن نمــرات  ــس )جــدول2( نشــان داد کــه بی ــل واریان ــج تحلی نتای
ــط  ــای رواب ــری در متغیره ــون و پیگی ــس آزم ــون، پ ــش آزم پی
فرازناشــویي )F=5/619 ،P=0/006( و خشــونت عیلــه زنــان 
)F=80/367 ،P=0/0001( بــدون توجــه بــه عامــل گروهــی 
تفــاوت معنــا داری وجــود دارد. همچنیــن رونــد تغییــرات نمــرات در 
ایــن متغیرهــا در اثــر متقابــل زمــان و گــروه در گــروه هــا متفــاوت 
ــان *  ــل )زم ــر متقاب ــرات در اث ــن تغیی ــن ای ــوده اســت. همچنی ب
ــل از  ــه حداق ــت ک ــن معناس ــه ای ــت، ب ــادار اس ــز معن ــروه( نی گ
ــری  ــون و پیگی ــس آزم ــون، پ ــش آزم ــل پی ــی از مراح ــر یک نظ

متغیرهــای بررســی شــده در دو گــروه آزمایشــی و کنتــرل تفــاوت 
معنــاداری وجــود دارد. نتایــج آزمــون تحلیــل در  قســمت تغییــرات 
بیــن گروهــی حاکــي از آن اســت کــه تفــاوت معنــاداری بیــن دو 
 )F=6/278 ،P=0/018( ــط فرازناشــویي ــروه در متغیرهــای رواب گ
و خشــونت عیلــه زنــان )F=21/987 ،P=0/0001( وجــود دارد 
)P<0/05(. همانطــور کــه مشــاهده مــی شــود بــه ترتیــب حــدود 
ــام  18% و 44% درصــد از تفــاوت هــای مشــاهده در متغیرهــای ن
ــارت دیگــر درمــان  ــه عب ــا ب ــرده ناشــی از عضویــت گروهــی ی ب

رفتــاري شــناختي مــی باشــد. 

جدول 3: مقایسه زوجي نمرات متغیرهای روابط فرازناشویي و خشونت علیه زنان

گروههامتغیر

آزمون تعقیبي بونفرونیمراحل )زمان(

پیش آزمون با پس پیگیریپس آزمونپیش آزمون
آزمون

*P<0/05

پیش آزمون با 
پیگیری

*P<0/05

پس آزمون با 
پیگیری

*P<0/05 M±SDM±SDM±SD

روابط فرازناشویي

)P=0/001( 7/97±8/6441/13±8/1438/80±50/20آزمایش
*11/400

 )P=0/038(
*9/076

 )P=0/931(
-2/333

)P=1/000( 8/29±8/6750/26±8/8449/60±48/73کنترل
-0/867

 )P=1/000(
-1/533

 )P=1/000(
-0/667

---P=0/640P=0/002P=0/005مقایسه گروهي

خشونت علیه زنان

)P=/0001( 4/68±4/8545/66±4/6146/86±55/40آزمایش
*8/533

 )P=/0001(
*9/733

 )P=0/671(
1/200

)P=0/451( 4/31±4/3156/26±4/7456/80±57/26کنترل
0/467

 )P=0/316(
1/000

 )P=0/450(
0/533

---P=0/284P=0/0001P=0/036مقایسه گروهي

ــون از  ــف آزم ــل مختل ــا در مراح ــرات گروه ــه تغیی ــت مقایس جه
آزمــون تعقیبــي بــن فرونــی اســتفاده شــده اســت )جــدول3(. نتایج 
داللــت بــر از ایــن دارد کــه میانگیــن بیــن پیــش آزمــون بــا پــس 
ــا پیگیــری  ــا پیگیــری و پــس آزمــون ب آزمــون، پیــش آزمــون ب
ــن  ــت )P<0/05(. همچنی ــادار اس ــش معن ــروه آزمای ــط در گ فق
جهــت مقایســه هــر یــک مراحــل ســنجش در دو گــروه از آزمــون 
ــا  ــروه ه ــن گ ــه بی ــج نشــان داد ک ــد، نتای ــتفاده ش t مســتقل اس
در مرحلــه پیــش آزمــون در متغیرهــاي روابــط فرازناشــویي 
)P=0/640( و خشــونت عیلــه زنــان )P=0/284( تفــاوت معنــاداري 
وجــود نــدارد )P<0/05(، امــا در مرحلــه پــس آزمــون و پیگیــري 
ــاداري  ــاوت معن ــرده شــده تف ــام ب ــن دو گــروه در متغیرهــاي ن بی
ــر ایــن دارد کــه  وجــود دارد )P<0/05( و میانگیــن هــا داللــت ب
ــش در  ــث کاه ــش باع ــروه آزمای ــناختي در گ ــاري ش ــان رفت درم
متغیرهــای روابــط فرازناشــویي و خشــونت عیلــه زنان شــده اســت. 

بحث 
 )CBT( در پژوهــش حاضــر اثربخشــی درمــان شــناختی رفتــاری
بــر روابــط فرازناشــویي و خشــونت زناشــویي در زنــان مبتــال بــه 
طــالق عاطفــی مــورد بررســی قــرار گرفــت. یافتــه هــا نشــانگر 
ــش  ــث کاه ــی داری باع ــور معن ــه ط ــه CBT ب ــود ک ــن ب ای
نگــرش بــه روابــط فرازناشــویي در زنــان مبتــال بــه طــالق عاطفی 
شــده اســت. ایــن نتیجــه بــا نتایــج پژوهــش هــای خدایــاري فــرد 
و همــکاران )19( و هنــري و شــامولي )35( همســو بود؛ در بررســي 
ــا نتیجــه حاضــر  ــر ب ــه مغای ــد ک ــت نش ــه اي یاف ــینه مطالع پیش
ــان شــکنی  ــر پیم ــه CBT ب ــن اثربخشــی مداخل ــد. در تبیی باش
زناشــویی زنــان مبتــال بــه طــالق عاطفــی مــی تــوان گفــت کــه 
نارضایتــی از روابــط عاطفــی و عــدم صمیمیــت میــان زوجیــن؛ در 
میــان برخــی زوجیــن بــه مــرور زمــان نوعــی جدایــی عاطفــی و 
روابــط کــور بــه وجــود مــی آورد و راحــت تــر بــه جدایــی عاطفــی 
تــن مــی دهنــد. حســاس نبــودن و عــدم توجــه نســبت به مســائل 
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فــردی یکدیگــر موجــب مــی شــود، فرصــت ایجــاد روابــط جدیــد 
جنســی و ســایر روابــط عاطفــی و گشــودن راهــه ای جدیــد بیــن 
دو زوج پیــش نیایــد و در ایــن میــان، زوجیــن بــرای رســیدن بــه 
روابــط عاطفــی مناســب و ارضــای احساســات و عواطــف ممکــن 
اســت بــه روابــط فــرا زناشــویی روی آورنــد )19(. هرچقــدر توانایــی 
ارتبــاط و حــل تعــارض پاییــن تــر، و مســؤولیت پذیــری در درون 
یــک سیســتم خانوادگــی کمتــر باشــد، احتمال طــالق عاطفــی نیز 

بیشــتر مــی شــود )36(. 
تعارضــات و شکســت در پــردازش روابــط بیــن فــردی در نتیجــه 
طــالق عاطفــی، منجــر بــه انــواع مشــکالت روانشــناختی از جملــه 
اضطــراب، عصبانیــت، پرخاشــگری و ناامیــدی در بیــن افــراد مــی 
شــود. هنگامــی کــه ایــن احساســات توســط رویدادهــای اســترس 
زا همزمــان فعــال شــوند، ممکــن اســت زوجیــن را بــه خــروج از 
رابطــه زوجــی و بــه پیمــان شــکنی زناشــویی آســیب پذیــر کنــد 
)CBT .)20 عمــق الگوهــای تعاملــی و روابــط ناکارآمــد زوجیــن 
)بــه طورکلــی خانــواده( را مــورد متمرکــز قــرار مــی دهــد. اصــل 
ــواده  ــو خان ــک عض ــار ی ــه رفت ــت ک ــن اس ــی در CBT ای اساس
ــه رفتارهــا، شــناخت هــا و احساســات خاصــی در ســایر  منجــر ب
ــر  ــواده ســپس ب ــواده مــی شــود. ســایر اعضــای خان اعضــای خان
رونــد شــناختی و رفتــاری اعضــای اصلــی خانــواده در آنچــه کــه به 
عنــوان حلقــه بازخــورد شــناخته مــی شــود، تأثیــر مــی گذارنــد. بــر 
ایــن اســاس، کارآمدتریــن مســیرهای تغییــر بــه عنــوان مــواردی 
ــای  ــد و الگوه ــکار ناکارآم ــتقیماً اف ــه مس ــود ک ــی ش ــاهده م مش
رفتــاری را در یــک سیســتم خانوادگــی از طریــق تغییــر در ســطح 
فــرد و رابطــه تغییــر مــی دهــد )CBT .)21 در بافــت خانــواده و 
روابــط زوجــي، زوجیــن را تشــویق مــي کند که شــاهد تفســیرهای 
خــود از روایدادهــای زندگــی زناشــویی باشــند و مهــارت هایــی را 
بیاموزنــد تــا بتواننــد اعتبــار ایــن تفســیرها را از طریــق گــردآوری 
ــن در  ــد. همچنی ــرار دهن ــش ق ــورد آزمای ــات م ــردازش اطالع و پ
ایــن شــیوه ی مداخلــه ای راهبردهایــی همچــون پیشــنهاد دادن 
نحــوه ی بیــان تجربــه هــای درونــی کــه احتمــااٌل هرگــز اظهــار 
نشــده انــد؛ ترغیــب زوج هــا بــه یــادآوری احساســات مثبتــی کــه 
از تفــاوت هــای رفتــاری آن هــا نشــأت مــی گیــرد؛ آمــوزش زوج 
هــا دربــاره چگونگــی بیــان کــردن و گــوش دادن بــه تجربــه هــا 
ــدی مجــدد مســأله،  ــی یکدیگــر؛ چارچــوب بن و احساســات درون
بــا اشــاره بــه ایــن کــه تفــاوت هــای رفتــاری نتیجــه تاریخچــه 
ــه  ــک نســبت ب ــر ی ــا آنچــه ه ــاوت آن هاســت، ت ــری متف یادگی
دیگــری انجــام مــی دهنــد؛ آمــوزش نحــوه صحیــح انتقــاد کــردن 
ــه  ــه ب ــن مداخل ــاری ای ــش رفت ــره )20(. در بخ ــر و غی از یکدیگ

کارگیــری اصــول درمــان رفتــاری مثــل تبــادل رفتــاری، تقویــت و 
تنبیــه باعــث اصــالح رفتــار و جلوگیــری از شــکل گیــری تعامالت 

نامناســب و بــروز تعــارض در روابــط زوجــی مــی شــود.  
ــر خشــونت  ــه نشــان داد کــه CBT ب ــن مطالع نتیجــه دیگــر ای
ــوده و ســبب  ــر ب ــه طــالق عاطفــی موث ــان مبتــال ب زناشــویي زن
کاهــش خشــونت ادراک شــده در زنــان گــروه آزمایش شــده اســت. 
ایــن نتیجــه بــا نتایــج پژوهــش هــای حبــي گزنــگ و همــکاران 
)37( و آســتون و همــکاران )38( همســو بــود؛ در بررســي پیشــینه 
مطالعــه اي یافــت نشــد کــه مغایــر بــا نتیجــه حاضــر باشــد. حبــي 
گزنــگ و همــکاران در یــک مطالعــه نشــان دانــد کــه CBT بــر 
کاهــش خشــونت خانگــی زنــان برزیلــی تأثیــر داشــته و موجــب 
کاهــش عالئــم افســردگی، اضطــراب و اســترس، و افزایــش 
رضایــت از زندگــی در آن هــا شــده اســت )37(. طــالق عاطفــی 
ــویه  ــورت دوس ــه ص ــد ب ــی توانن ــان م ــی در زن ــونت خانگ و خش
بــر همدگیــر تاثیــر بگذارنــد، هــم اینکــه از طــالق و خیانــت هــای 
زناشــویی بــه صــورت عاطفــی و جنســی بــه عنــوان یــک راهــکار 
مقابلــه ای بــرای رهایــی از اســترس، خشــونت و آزار و اذیــت هــای 
خانگــی در زنــان اســتفاده مــی شــوند )10(، و هــم درگیــر شــدن 
ــونت  ــا خش ــدید ب ــی ش ــات خانوادگ ــیب زا و تعارض ــط آس در رواب
خانگــی همــراه باشــند کــه در نهایــت منجــر بــه طــالق عاطفی در 
زنــان گــردد )12(. فــرض بنیــادي در مداخــالت شــناختی رفتــاری 
ایــن اســت کــه فرآیندهــاي یادگیــري، نقــش مهمــی در ایجــاد و 
ــا خشــونت از  ــی ب ــداوم درگیــري هــاي خانوادگــی و در رویاروی ت
ســوي همســر ایفــا مــی کننــد. لــذا، از همیــن اصــول مــی تــوان 
ــرد.  ــتفاده ک ــا اس ــراد حــل مشــکالت آن ه ــه اف ــراي کمــک ب ب
ــه  ــه ب ــاب و مقابل ــایی، اجتن ــاري در شناس ــناختی ـ رفت ــان ش درم
ــی  ــد. یعنــی در شناســایی موقعیــت های بیمــاران کمــک مــی کن
کــه احتمــال درگیــري و خشــونت در آن هــا زیــاد اســت و پرهیــز 
از ایــن موقعیــت هــا در زمــان مناســب و مقابلــه موثــر بــا مســایل 
ــاري  ــناختی رفت ــان ش ــت. درم ــن اس ــکل آفری ــاي مش و رفتاره
ــاال  ــراي ب ــب ب ــی مناس ــه درمان ــه آن را ب ــی دارد ک ــی های ویژگ
بــردن ســطح توانمنــدي در برابــر خشــونت از ســوي همســر مبــدل 
ــردی و  ــل کارک ــه ی تحلی ــر دو مؤلف ــد )CBT .)39 ب ــی نمای م
مهــارت آمــوزی تاکیــد خــاص دارد )19( و در آن، درمانگــر و مراجع 
ــردي  ــل کارک ــک تحلی ــی ی ــداد زندگ ــت و روی ــر موقعی ــرای ه ب
ارایــه مــی دهنــد. بــه عنــوان مثــال در موقعیــت هــای خشــونت 
زا، افــکار، احساســات و شــرایط فــرد را پیــش و پــس از خشــونت 
خانگــی شناســایی مــی کننــد. در مراحــل اولیــه درمــان، تحلیــل 
کارکــردي بــه بیمــار کمــک مــی کنــد تــا تعییــن کننــده هــا یــا 
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موقعیــت هــاي خطرآفرینــی را کــه احتمــال خشــونت خانگــی را 
افزایــش مــی دهنــد و نیــز دالیــل بــروز آن را شناســایی کننــد. در 
مراحــل بعــدي درمــان، تحلیــل کارکــردي خشــونت خانگــی مــی 
توانــد بــه شناســایی موقعیــت هــا یــا شــرایطی کــه رویارویــی با آن 
هــا بــراي فــرد دشــوار اســت، کمــک کنــد )40(. در مؤلفــه مهــارت 
آمــوزی نیــز درمانگــران و زوجیــن بــر یادگیــری عــدم خشــونت و 
آمــوزش مهــارت هایــی چــون مدیریــت خشــم در شــوهر، مهــارت 
ــای آرام  ــک ه ــرأت ورزی و تکنی ــت و ج ــی، قاطعی ــای ارتباط ه

ســازی )ریلکسیشــن( تمرکــز دارنــد. 

نتیجه گیری
بــه طورکلــی نتایــج پژوهــش حاضــر حاکــی از آن بــود کــه درمــان 
رفتــاری شــناختی بــر کاهــش روابــط فرازناشــویي و خشــونت علیه 
زنــان مبتــال بــه طــالق عاطفــی موثر اســت و از ایــن رو مــی توان 
ــای  ــه ه ــوان یکــی از مداخل ــه عن ــاری ب ــان شــناختی رفت از درم
تأثیرگــذار روان شــناختی در درمــان مشــکالت زوجــی و خانوادگــی 
زنــان مبتــال بــه طــالق عاطفــی اســتفاده کــرد. از محدودیــت های 
ــی  ــودن پژوهــش؛ یعن ــی ب ــه تجرب ــه نیم ــوان ب پژوهــش مــی ت
ــالق  ــه ط ــال ب ــان مبت ــترس )زن ــورت در دس ــه ص ــا ب ــروه ه گ
عاطفــی ارجــاع داده شــده از مراکــز( انتخــاب شــدند، امــا افــراد بــه 
صــورت تصادفــی گمــارش شــدند، همچنیــن، عــدم کنتــرل طــول 
مــدت طــالق عاطفــی بــه عنــوان متغیــر تأثیرگــذار در اثربخشــی 

مداخلــه بــه دلیــل دسترســی محــدود به تعــداد نمونه بیشــتر اشــاره 
کــرد. بنابرایــن پیشــنهاد مــی گردد کــه درمانگــران و پژوهشــگران 
عالقمنــد در ایــن زمینــه بــا زنــان دارای طیــف هــای مشــکالت 
روانشــناختی و کنتــرل برخــی از متغیرهــای جمعیــت شــناختي این 
ــر از  ــر و جامــع ت ــوب ت ــج مطل ــه نتای ــا ب ــد ت ــد را تکــرار کنن رون
کارایــی ایــن رویکــرد درمانــی در متغیرهــای مــورد مطالعه برســند.  

سپاسگزاری 
ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــري تخصصــي رشــته 
ــي راد در دانشــگاه آزاد اســالمي  ــاي حســین کیای ــي آق روانشناس
ــه  ــد ک ــي باش ــا م ــا پاش ــر رض ــي دکت ــه راهنمای ــواز ب ــد اه واح
ــواراي  ــط ش ــخ 97/09/06 توس ــماره 162277028 در تاری ــا ش ب
پژوهشــي دانشــگاه بــه تصویــب رســیده اســت. بــر ایــن اســاس 
ــه از دانشــگاه مربوطــه  ــد ک ــر خــود الزم مــي دانن نویســندگان ب
سپاســگزاري الزم را داشــته باشــند. همچنیــن بدیــن وســیله 
نویســندگان از افــرادي کــه وقــت ارزشــمند خــود را در اختیــار مــا 
ــاختند،  ــم س ــش را فراه ــن پژوه ــام ای ــکان انج ــد و ام ــرار دادن ق

ــد. ــي را دارن ــکر و قدردان ــال تش کم

تضاد منافع
بین نویسندگان مقاله حاضر هیچ تضاد منافعی وجود ندارد.
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