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 رفتاری بر افسردگی زنان پس از خیانت همسر-اثربخشی درمان شناختی
Effectiveness of cognitive-behavioral therapy on the depression of
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abstract
Marital betrayal is a phenomenon which influences
mental health of the women and the family and can
create strong psychological damages. Therefore, the
purpose of conducting the present study was to
investigate the effectiveness of cognitive-behavioral
therapy on the depression of the women after the
husband�
s betrayal. It was a quasi-experimental
study with pretest, posttest and control group design.
The statistical population of the present study
included all women who referred to psychology and
consultation clinics and wellbeing centers on the
west of Tehran in 2017 because of their husband�
s
betrayal and had files there 30 women of whom
were selected and randomly put into experimental
(15 women) and control (15 women) groups.
Depression questionnaire (Beck, 1996) was used in
the present study. The data were analyzed through
ANCOVA test. The results showed that cognitivebehavioral is effective on the women�
s depression
after the husband�
s betrayal (pã 0.05) since this
therapy was able to lead to decreasing the women�
s
depression after their husband�
s betrayal.
Considering the results, it can be concluded that the
cognitive-behavioral therapy can be an effective
therapy to decrease the women�
s depression after
their husband�
s betrayal through training concepts
such as diagnosing negative automatic thoughts and
cognitive distortions and also training the concepts
of self-efficacy, resilience and emotion regulation.

Key words: cognitive-behavioral therapy, depression,
betrayal

الهه خوشنویس
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سیما قدرتی
چکیده

روانتی زنتا و ختانواهه را متتثر

خیانت زناشویی پدیدهای استت کت آرامت

 بت ایت.ساخت و میتواند آسیبهای روا شناختی ستمگ ینی را ایجتاه نگایتد
-حاضت ب رستی ار بخشتی هرمتا شتناختی
از نتو نیگت

اساس هتد از انجتا پتووه

 ایت پتووه.رفتاری ب افس هگی زنا پس از خیانت هگس بوه

 جامعت. پسآزمو بتا گت وه گتواه بتوه- آزمایشی و ط ح از نو پی آزمو
حاض هرب گی نده هگ زنانی بتوه کت هر ست ماه پتایی ستال

آماری پووه

 ب هلیل خیانتت هگست بت کلینیکهتای روانشناستی مشتاوره و م اکت6931
بم یستی غ ب شم تم ا م اجع کت هه و هارای پ ونتده بوهنتد کت بتا روش
و ب صتور تصتاهفی هر هو
از

 نف از ای زنا گت ین93 نگون گی ی هاوطلبان

 هر ایت پتووه. نفت ) قت ار گ فتنتد61(  نفت ) و گتواه61(

گ وه آزمای

 هاهههتتا بتتا آزمتتو تحلیتتل.) استتتفاهه شتتد6331 پ سشتتنام افس ت هگی (بتتک
 رفتتتاری ب ت- ب آینتتدها نشتتا هاه هرمتتا شتتناختی.کوواریتتانس تحلیتتل شتتد
 بت.)f= 83/96, p<0/001( افس هگی زنا پس از خیانتت هگست تتثری هاره
افست هگی زنتا پتس از

ای اساس ک ایت هرمتا توانستت منجت بت کتاه

 با توج بت ب آینتدهای ب هستتآمده میتتوا نتیجت گی ی.خیانت هگس شوه
 رفتتاری میتوانتد بتا آمتوزش مفتاهیگی هگچتو-نگوه کت هرمتا شتناختی
شناسایی افکار خوه آینتد منفتی و تح یفهتای شتناختی و آمتوزش مفتاهی
خوهکارآمدی تابآوری و تنظی هیجتا بت عنوا یتک هرمتا متثر بت ای
.افس هگی زنا پس از خیانت هگس قلگداه شوه

کاه

 خیانت، افسردگی، رفتاری- درمان شناختی:واژگان کلیدی
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مقدمه
یکی از مم ت ی نظا های اجتگاعی خانواهه است ک ب اساس ازهواج بی هو جنس مخالف شکل
میگی ه و حفظ و تداو آ از اهگیت زیاهی ب خورهار است .یک واحد اجتگاعی هگچو خانواهه بست
مناسبی ب ای رشد و تکامل التیا و شفاههندگی تغیی و تحول و محل ب وز آسیبها و عوارض است پس
میتوا گفت ه بست شکوفایی و ه بست ف وپاشی روابط میا اعضای

ب شگار میروه (مکنارتی و

هر تعاملاند بناب ای هر ای مجگوع ط فی قاهرند تثری ا

قابلتوجمی ب یکدی

هاشت باشند

(نشا اسکندی و خوشنویس .)6931
هگا طور ک بسیاری از پووه ها نشا میههند ارتباط زناشویی پیش ی یکنندۀ قتوی کیفیتت زناشتویی
است .عگو محققا اذعا هارند ک ه چند عشق رمانتیک میتواند کش

متقابل شدیدی بی ز و مت ه

جوا ب وجوه آوره ولی ای عشق معگوالً از عگ چندانی ب خورهار نیست و زمانی ک شور اولیت آ از
بی ب وه میتوا انتظار هاشت ک رابط زناشویی نی ک بت استاس چنتی عشتقی استتوار گ هیتده استت
مت ل ل شده و از ه بپاشد (باالندا ب او و یاماشیتا  .)4361بتاال رفتت آمتار طتق بیتان

آ استت کت هر

طول سالهای زندگی روابتط میتا هگست ا هستتخوش هگ گتونیهتایی شتده استت کت موجتب افت ای
اختق میا هگس ا و هرنمایت طق آنا گ هیده است .یکی از مم ت ی هالیل شتکلگیت ی اختقفتا
زناشویی 6بی زوجی هر ای میا خیانت یکتی از طت فی استت (شتاکلفوره بیت ر و گتات  .)4332خیانتت
زناشویی 4عبور ف ه از م ز رابط زناشویی با ب ق اری صگیگیت فی یکی یا عاطفی با ف هی ختارج از حیطت
زناشویی است (اوپ هیگ 4332؛ شی

اپیانیس هیآهال و آهرینیتا  .)4362ب ختی هی ت از پووهشت ا

نی حیط گست ههت ی را ب ای خیانت قائل شده و آ را هاشت رابط اینت نتی عتاطفی یتا جنستی و یتا ت کیبتی
از آ ها میهانند .هگچنی گ وهی از اف اه منحص اً ب قت اری رابطت جنستی بتا فت هی غیت از هگست را رابطت
ف ازناشویی نا نماههاند .اگ از هیدگاهی وسیعت ب ای تعامق بن ی الز نیست تنما رابطت جنستی انجتا
گی ه تا بتوا آ را هر ای مقول ق ار هاه بلک ه ارتباطی با ف ه غی هگجنس ک از هید هگست پنمتا گت هه
یک رابط ف ازناشویی محستوب میشتوه (کتاروکی  .)4369خیانتت زناشتویی مم تت ی هلیلتی استت کت
زوجی را ب ای طق ب م اکت مشتاوره ختانواهه ستو میههتد .خیانتت زناشتویی وقتو بحت ا هر رابطت
زناشویی است (ارهشی ی ل هجانی و طیبی  .)6931پووه ها بیان

آ اند کت  46تتا  41هرصتد از مت ها و
1. marital infidelity
2. marital betrayal
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 66تا  61هرصد زنا هر طول زندگی م تکب خیانت شده و گ ای

ب خیانت هر جوامتع مختلتف  43تتا 41

هرصد و هر آم یکا  43تا  11هرصد از هگ ازهواجها گ ارششده است (فینچا و متی 4361؛ زاپتی 4361
و مارک جنسس میلهوس  .)4366هگچنتی پووه هتای پیشتی بیتان

آ استت کت بعتد از کشتف

خیانت هگس اف اه هیجانا شدیدی مثل انکار خش عصبانیت و افس هگی 6نشا میههنتد (وایتدرم و
آل ی .)4366
از هی ا کاه

خواب اشتما و میل جنسی و نی فقدا عقق ب فعالیتهای روزم ه مشخص میشوه.

آمارهای ب هستآمده از اقصی نقاط هنیا نگایان

شیو باالی ای بیگاری میباشد (ک یستنس مارتنسو

و الس  .)4361ب طبق مقکهای پنجگی وی است راهنگای تشخیصی اختقال روانی 4اگ ف هی عقوه
ب ناراحتی اضط ابی حداقل هو موره از عقیگی نظی احساس ب اف وخت ی یا تن

احساس بیق اری

غی عاهی مشکق تگ ک ناشی از ن انی ن انی از وقو اتفاقا ناخوشایند احساس از هست هاه
ال اندوه ی هستند و توانایی لذ
کنت ل خوه را هاشت باشد مبتق ب افس هگی است .اف اه افس هه معگو ً
ب هند را ندارند .خشک بدبی و مستعد فک و خیال احساس گناه بیکفایتی هرو گ ا و هارای زندگی
اجتگاعی محدوه زندگی بدو فعالیتی هارند و منفعل هستند .عقیق معدوهی هارند ولی عقیق آ ها رابت
است (گنجی  .)6934افس هگی از شایعت ی اختقال روانی است .می ا شیو ای بیگاری ب ای هگ
عگ هر م ها حدوه  61هرصد و هر ز ها حدوه  41هرصد است (روئی ساهوک و ساهوک 4361؛
ت جگ رضاعی .)6931
روشهای هرمانی مختلفی ب ای بمبوه مثلف های روا شناختی زنا هارای تجارب خیانت هگس بکار
گ فت شده است .یکی از ای هرما ها میتواند هرما شناختی -رفتاری 9باشد .نتایج پووه های آسارنوو و
مانب ()4363؛ آنتل او ایلس ول ه یس و هگکارا ()4363؛ آور جانکو و اولندیک ( )4361و پاورز
هیکلی و اسگیتس ( )4361نشا از آ هاشت ک هرما شناختی رفتاری میتواند منج ب کاه

عقئ

افس هگی شوه .هرما شناختی -رفتاری متشکل از فنو شناختی و رفتاری است و هد آ پیدا ک ه
راهحلهایی ب ای مسائل بیگار است (هاینس  .)4361ای هرما میتواند هر اصقح شیوههای پ هازشی و
رفتاری م اجع مثر باشد زی ا اساس رفتار هرمانی شناختی ای است ک افکار غی انطباقی علت رفتار غی
1. depression
)2. Diagnostic and statistical manual of mental disorders fifth revised edition (DSM- V
3. cognitive behavioral therapy

دوره چهارم .شماره یکم (پیاپی .)7بهار و تابستان 7937

Downloaded from fpcej.ir at 11:31 +0430 on Saturday July 6th 2019

افس هگی حالتی هیجانی است ک از ط یق غ و اندوه شدید احساس گناه و بیارزشی کنارهگی ی

اثربخشی درمان شناختی -رفتاری بر افسردگی زنان ...

78

انطباقی است و اف اه باید ط

جدید فک ک ه را بیاموزند .رویک ه هرما شناختی -رفتاری تلفیقی از

هو رویک ه رفتار هرمانی و رویک ه شناختی است ک ب ت تیب هر بست ش طیسازی پاولفی و ب اساس
هان

و شناخت پای ری ی شده است .هر هو هه اخی پووهش ا و روا شناسا بسیاری از رویک ه

هرما شناختی رفتاری بم ه میگی ند تا ب اف اه یاه بدهند ک چ ون با زندگی کنار بیایند (ساهاک
 .)4364هرما شناختی-رفتاری ب مدل آموزش روانی ساختهار استوار است ب نق

فعال هر جلسا هرما و خارج از آ میهاند ب ب ق ار

ک ه اتحاه هرمانی نی ومند تثکید میکند و ب ای ایجاه ک ه تغیی از انوا راهب ههای شناختی و رفتاری
کگک میگی ند (لورن و-لوکاسس کیف و هیرابیس .)4361
حال با توج ب آسیب روا شناختی هگچو افس هگی هر زنا آسیبهیده خیانتت زناشتویی (وایتدرم و
آل ی  )4366ب کارگی ی هرما مثر ب ای ای اف اه هارای ض ور است و از ط فتی بتا توجت بت کتارایی
هرما شناختی-رفتاری هر کاه

افست هگی (آستارنوو و

آسیبهای روا شناختی اف اه مختلف ب خصتو

مانب 4363؛ آنتل او ایلس ولت هت یس و هگکتارا 4363؛ آور جتانکو و اولنتدیک  4361و پتاورز
هیکلی و اسگیتس  )4361و هگچنی عد انجا پووهشتی هر راستتای ب رستی ار بخشتی هرمتا شتناختی-
رفتاری ب افس هگی زنا پس از خیانت هگس پووهش ا ب آ شدند تا تتثری ایت هرمتا را بت افست هگی
زنا پس از خیانت هگس موره آزمو ق ار ههند .ف ضی پووه

عبار است از:

 .6هرما شناختی -رفتاری ب افس هگی زنا پس از خیانت هگس تثری هاره.
روش پژوهش
روش پووه

حاض نیگ آزمایشی با ط ح پی آزمو  -پسآزمو با گ وه گواه بتوه .متغیت مستتقل هرمتا

شناختی -رفتاری و متغی وابست افس هگی زنا پتس از خیانتت هگست بتوه .جامعت آمتاری پتووه

حاضت

شامل هگ زنانی بوه ک هر سال  6931ب هلیل خیانت هگس بت کلینیکهتای روا شناستی مشتاوره و م اکت
بم یستی غ ب شم تم ا م اجع کت هه و هارای پ ونتده بوهنتد .هر ایت پتووه

از روش نگونت گی ی غیت

احتگالی هاوطلبان با جای ینی تصاهفی استفاهه شتد .شتیوه نگونت گی ی بدی صتور بتوه کت از بتی جامعت
آماری پووه

 16ب نف ب صور هاوطلبان حاض بت شت کت هر پتووه

شتدند .بت ایت افت اه پ سشتنام

افس هگی ارائ شد .سپس از بی ای  16ش کتکننده  93شت کتکننتدهای کت نگت ا آ هتا هر پ سشتنام
افس هگی بک بی

از نگ ه  46بتوه انتختاب و ب صتور تصتاهفی هر هو گت وه  61نفت ه آزمتای

و کنتت ل

گگارهه شدند .با استفاهه از روش جدول کوه و هر نظ گ فت حج ارت مطلتوب  3/41تتوا آزمتو 3/9
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و کنت ل حج  62نف ب هست آمد (ست مد بازرگتا و حجتازی  )6934امتا بت ای

اطگینا اف اه ه گ وه  61نف هر نظ گ فت شد .مقکهای وروه ب پووه

شامل بتوه هر معت ض خیانتت

زناشویی عد ابتق ب بیگاری حاه یا م م جسگی هاشتت تحصتیق حتداقل ستو راهنگتایی و رضتایت از
ش کت هر مطالع بوه .هگچنی مقکهتای خت وج از پتووه

نیت هاشتت بتی

از هو جلست غیبتت عتد

هگکاری و انجا نتداه تکتالیف مشخصشتده هر کتقس عتد تگایتل بت اهامت حضتور هر ف اینتد انجتا
آزمای

مداخل هرمانی (هرما شناختی -رفتاری) را هر طی هو ماه و نی هر  63جلست  11هقیقت ای هریافتت

نگوهند .ای هر حالی بوه ک اف اه حاض هر گ وه گواه ای مداخل را هر طول ف ایند انجا پتووه

هریافتت

نک هند .الز ب ذک است ک جمت رعایت اخق پووهشی رضایت افت اه بت ای شت کت هر ب نامت مداخلت
کسب و از کلی م احل مداخل آگاه شدند .ه چنی ب اف اه گ وه گواه اطگینا هاهه شد ک آنا نیت پتس از
اتگا ف ایند پووهشی ای مداخق را هریافت خواهند نگوه.
ابزار
پرسشنامه افسردگی بک .پ سشنام افس هگی بک شامل  46سثال است ک ه ستثال یتک بعتد از افست هگی
را میسنجد .پاسخههندگا ب ای آزمو ب ه ماهه ب مبنای یک مقیاس لیکت

چمارهرجت ای از صتف تتا

س پاسخ هاهند .حداقل نگ ه هر ای آزمو صف و حداکث آ  19استت .بتا جگتعک ه نگت ا فت ه هر هت
یک از ماههها نگ ه ف ه ب طور مستقی ب هست آمد .نگ ههای ای آزمو بت ایت شتکل طبق بندیشتدهاند3 :
تا (69هیچ یا کگت ی افست هگی)  62تتا (63افست هگی خفیتف)  43تتا ( 42افست هگی متوستط)  43تتا 19
(افس هگی شدید)(فتحی منشئی حاتگی ورزن اصلیآزاه و ف هاهی  .)6932اعتبار و روایتی ایت آزمتو از
هن تا تتدوی تتاکنو متتوره ارزیابیهتای متعتده ق ارگ فتت استت کت عگتتدتاً نتتایج مطلتوبی هاشتتت اند .هر
تحقیقا متعده روایی ای آزمو از  r=0.73تا  r=0.93بتا میتان ی  r=0.86ب هستتآمده استت .هرجت روایتی
ه زما با هرج بندیهای بالینی ب ای بیگارا روا پ شکی نشتان

ضت یب هگبستت ی متوستط تتا بتاال استت

( r=0.55تا  .)r=0.96هگچنی ای آزمو با آزمو های هی ی ک افست هگی را میستنجند هگبستت ی بتاالیی
هاشت است .ازجگل هگبست ی ای آزمو با زی مقیاس افس هگی آزمتو چنتدوجمی شخصتیتی مینت ستوتا
 r=0.74ب هستآمده است (رئیسیا گل اری و ب جعلی  .)4366پایایی پ سشنام حاضت هر ایت پتووه
وسیل ض یب آلفای ک ونباخ  3/29محاسب گ هید.
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شیوه اجرای پژوهش

جمت انجا پووه

ابتدا هگاهن یهای الز با مسئوال م اک مشاوره و بم یستی غت ب تمت ا انجتا شتد.

سپس با م اجع ب ای م ک حج نگون ب ای پتووه
گگارش اف اه هر گ وههای آزمای
پووه

حاضت انتختاب گ هیتد .ستپس بتا رضتایت کتبتی و

و گواه پ سشنام پووه

اج ا گ هید .جمت رعایت اخق هر پووه

ب صور گ وهتی بت روی افت اه حاضت هر

رضایت اف اه ب ای ش کت هر ب نامت مداخلت کستب

ف ایند پووهشی ای متداخق را هریافتت خواهنتد نگتوه .هگچنتی بت هت هو گت وه اطگینتا هاهه شتد کت
اطقعا آ ها مح مان باقی میماند و نیازی ب هرج نا نیست .هر نمایتت بت روی گت وه آزمتای

مداخلت

هرما شناختی -رفتاری هر  63جلس آموزشی  33هقیق ای هفت ای یک جلس هر طی هو و نی متاه مطتابق بتا
جدول یک انجا شد هرحالیک گ وه گواه مداخل هرما شناختی -رفتتاری را هریافتت نکت هه و هر انتظتار
هریافت ای مداخل بوه.
مداخله

مداخل مورهاستفاهه هر پووه

حاض ب گ فت از پ وتکل هرما شناختی رفتتاری هتالفوره (4331؛

ب نقل از قاس زاههنساجی پیوست گ حسینیا موتایی و بنیهاشگی  )6923بوه.
جلس اول :آشنایی اج ای پی آزمو ارائ قواعد و هنجارهای گ وه بیا اهدا

ب وسیل اعضا روش

ک ه انتظارا اعضا از ش کت هر جلسا گ وه.
جلس هو  :آشنایی با هیجا های مثبت و منفی آشنایی با اضط اب و کیفیت زندگی بیا نکاتی ب وسیل
اعضا هر خصو

اضط ابی ک تج ب ک هه بوهند توج ک ه اعضا ب موقعیت ای ب ان ی اننتده اضتط اب

هاه تکلیف.
جلس سو  :تشتخیص موقعیتت و افت اهی کت باعتط اضتط اب متیشتوند آمتوزش متدل  A-B-Cبیتا
نگون هایی از افس هگی اعضا ب اساس مدل  A-B-Cتوج ک ه ب افکار و باورها.
جلس چمار  :توج ب افکار و باورهای قبل از افس هگی یا عواملی ک ب کیفیت زندگی آزموهنیهتا ارت
میگذاره توج ب افکار خوهکار قبل از هیجانا

توج بت نشتان های جستگانی و هیجتانی بعتد از باورهتا

توج ب رفتارهای بعد از افکار.
جلس پنج  :توج بیشت ب افکار منفی قبل از افس هگی تگثیل اقیانوس و پیکا عگتوهی بت ای شناستایی
ط حوارهها انجا تگ ی های رفتاری هر ای خصو

ب رسی خوهگویی هتای اعضتا هر هن امیکت هچتار

افس هگی شدهاند و شناسایی و تغیی و تعدیل رفتارهای مخ ب بعد از افکار و خوهگویی های منفی.
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جلس شش  :پی ی ی افکتار خوهکتار بت ای شناستایی باورهتای بنیتاهی و بت تبع آ رفتارهتای ناستازگار
شناسایی باورهای بنیاهی ناکارآمد شناسایی رابط بی افکار ناسازگار با هیجانا افکتار منطقتی و کارآمتد
توج ب تغیی ا رفتاری و هیجانی بعد از تغیی افکار آموزش کنت ل رفتاری.
جلس هفت  :اهام شناسایی باورهای بنیاهی و تغیی هر آ آموزش شیوههای رفتاری مانند صحبت ک ه
و مذاک ه هرباره افس هگی آرا سازی ب تعویق انتداخت واکتن

تگ کت بت تنفس کت باعتط آرا ستازی

آشفت ساز.
جلس هشت  :خطاهای شناختی و افکار ناکارآمد موره ارزیابی ق ار گ فتند و هربتاره ستوه و زیتا آ هتا
بحط شد .بازسازی خطاهای شناختی و افکار ناکارآمد آموزش هاهه شد و شواهد تائید کننتده یتا ره کننتده
آ ها ب رسی شد.
جلس نم  :ممار های ارتباطی موانع ارتباط و انوا سبکهای ارتباطی آموزش هاهه شد .آرمیدگی یتا
ریلکسش و شیوههای حل تعارضا آموزش هاهه شد.
جلس هه  :ب رسی پیش فت و رسید اعضا ب اهدا

آموزش چ ون ی یاه گ فت ها ب زندگی واقعتی

ب رسی کارهای ناتگا اعضا ب رسی احساستا اعضتا هر خصتو

تگتا شتد جلستا

شناستایی افت اه و

موقعیتهای حامی هر زندگی آ ها توج ب اینک تغیی ا تدریجی است ن آنی اج ای پسآزمو .
هر ای پووه

ب ای تج ی وتحلیل هاههها از هو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاههشده است .هر

سطح آمار توصیفی از میان ی و انح ا

استانداره و هر سطح آمار استنباطی از آزمو شاپی و -ویلک

جمت ب رسی ن مال بوه توزیع متغی ها آزمو لوی ب ای ب رسی ب اب ی واریانسها هگچنی از تحلیل
کوواریانس ب ای ب رسی ف ضی پووه

استفاهه گ هید .نتایج آماری با استفاهه از ن اف ار آماری

IBM-

 SPSS -23موره تج ی وتحلیل ق ارگ فت است.

یافتهها
یافت های حاصل از هاهههای جگعیت شناختی نشا هاه ک اف اه نگون پووه

هارای هامن سنی 41

تا  91سال بوهند ک هرای بی هامن سنی  96تا  92سال هارای بیشت ی ف اوانی بوه ( 94هرصد) .از
ط فی بیشت ای اف اه خان هار بوهند ( 11هرصد) .بیشت ی ف اوانی نی هر رابط با سطح تحصیق
م بوط ب سطح تحصیلی لیسانس بوه ( 26هرصد) .مد زما ازهواج ای اف اه هر بازه  9تا  69سال
بوه ک بیشت ی ف اوانی م بوط ب بازه زمانی  9تا  1سال بوه ( 41هرصد) 12 .هرصد ای زنا نی
هارای ف زند بوهند .حال یافت های توصیفی پووه

مورهب رسی ق ار میگی ه.
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جدول  .8نتایج آمار توصیفی افسردگی زنان پس از خیانت همسر در گروههای آزمایش و گواه
در مراحل پیش و پسآزمون
پیشآزمون

گروهها

میانگین
گروه آزمایش
گروه گواه

افسردگی

پسآزمون

انحراف استاندارد

72/09
73/33

میانگین

4/43
2/44

انحراف استاندارد
1/43
4/21

30/24
73/22

گ فت .ب هگی اساس نتایج آزمو شاپی و ویلک 6بیان
هاههها هر متغی افس هگی هر گ وههای آزمای

آ بوه ک پی ف ض ن مال بوه توزیع نگون ای

و گواه هر م احل پی آزمو و پسآزمو ب ق ار است ( f=0.59,

 .)p>0.05هگچنی پی ف ض هگ نی واریانس نی توسط آزمو لوی مورهسنج

ق ار گ فت ک نتایج آ معنی

هار نبوه ک ای یافت میهاه پی ف ض هگ نی واریانسها هر متغی افس هگی رعایت شده است ( f=0.77,
 .)p>0.05از ط فی نتایج آزمو  tنشا هاه ک تفاو میان ی نگ ا پی آزمو گ وههای آزمای

و گواه هر

متغی وابست (افس هگی) معنی هار نبوهه است ( .)f=0.64, p>0.05حال ب ارائ نتایج جداول استنباطی پ هاخت
میشوه.
جدول  .8نتایج تحلیل کوواریانس اثر درمان شناختی رفتاری بر افسردگی زنان پس از خیانت همسر
متغیر

گروه

افسردگی

همپراش
گروه
خطا

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

410/44
3104/14
470/91

3
3
72

410/11
3104/14
32/29

F

سطح

اندازه اثر

معنیداری

72/44
31/94

0/003
0/0003

توان
آزمون

0/13
0/43

0/93
3

با توج ب نتایج جدول  4ارائ متغی مستقل (هرما شناختی -رفتاری) توانست منج ب ایجاه تفاو
معنی هار میان ی نگ ا متغی وابست (افس هگی زنا پس از خیانت هگس ) هر م حل پسآزمو هر سطح
خطای  3/31گ هه؛ بناب ای میتوا گفت نگ ا متغی افس هگی زنا پس از خیانت هگس هچار تغیی
معنی هار شده است .بدی صور
آزمای

کاه

ک ب ار هرما شناختی -رفتاری میان ی مثلف افس هگی هر گ وه

معنی هار شده است .هگچنی با توج ب اندازه ار متغی فو میتوا گفت ک 3/16

تغیی ا متغی افس هگی زنا پس از خیانت هگس توسط عضویت گ وهی (هرما شناختی -رفتاری) تببی
میشوه.
1. Shapiro-wilk

دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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بحث و نتیجهگیری
پووه

کنونی ب منظور ب رسی ار بخشی هرما شناختی -رفتاری ب افس هگی زنا پس از خیانت هگس

انجا گ فت .یافت ب هستآمده از تحلیل هاههها بیان

آ بوه ک هرما شناختی -رفتاری ب افس هگی زنا

پس از خیانت هگس مثر بوهه است ( .)p<3.3336نتایج پووه

حاض هگسو با یافت آسارنوو و مانب

()4363؛ آنتل او ایلس ول ه یس و هگکارا ()4363؛ آور جانکو و اولندیک ( )4361و پاورز
شناختی رفتاری میتواند منج ب کاه

عقئ افس هگی شوه.

هر تبیی ای یافت میتوا گفت زنا خیانت هیده افکار فاجع آمی و آسیبپذی ی زیاهی نسبت ب
خیانت هگس هارند ک باعط میشوه یک سوگی ی منفی و گ ینشی نسبت ب سی بمبوهی رابط خوه نشا
ههند .زنا آسیبهیده از خیانت ک ک ب سوی هرماندگی و نافعالی کشیده میشوند و ای موضو آ ها را
از بسیاری از تج ب های مثبت بازمیهاره (اوپ هیگ  .)4332ان وا و نافعالی نی اهراک خوه ف ه را تحت
تثری ق ار هاهه و مجگوع ای عوامل سبب میشوه ک ف ه احساس ناکارآمدی و هرماندگی را ب تگا
ق بسیاری از ف صتهای عگلک ه مثر را از هست بدهد .هر اهام باید اشاره
تج بیا خوه منتقل نگاید و عگ ً
ک ه ک کارایی هرما شناختی رفتاری با هر نظ گ فت نق

عوامل شناختی (افکار ناکارآمد ف ضهای

زی بنایی و ف آیندهای پ هازش اطقعا مختل شده) هر ب وز افس هگی زنا پس از خیانت هگس قابل
تبیی است .ب ای مثال هر هرما های شناختی سعی میشوه افکار غی منطقی و ناکارآمد ب ان ی اننده عقئ
افس هگی شناسایی شوه ف ه نسبت ب نق

ای افکار هر افس هگی بین

یابد و افکار هی ی را جای ی

آ ها نگاید (آسارنوو و مانب .)4363
هر اهام باید اشاره ک ه ک با استفاهه از هرما شناختی ک شامل اصقح افکار خوهکار منفی و باورهای
زی بنایی زنا آسیبهیده از خیانت هگس بوه ن ش ف ه هر موره خیانت و تثری ا آ ب چال

کشیده

شد .ازآنجاک ف ه افس هه نسبت ب کوچکت ی شکستها حساس بوهه اهراک خوه منفیگ ی هر آ ها
تقویت میشوه ب نام ری ی فعالیتها ب ف ه کگک میکند تا احتگال شکست را هر رسید ب ب نام های
روزان ب حداقل ب ساند .زنا با استفاهه از هرما شناختی رفتاری تشویق میشوند تا ه گون اف ای
فعالیت روزان را هر خوه ارزشگذاری ک هه و با تفک مثبت تقویت نگایند .بعد هی

سطح

روابط بی ف هی

ضعیف هر ای زنا بوه .ب هلیل ماهیت خیانت خلق افس هه اغلب ای زنا ازلحاظ روابط بی ف هی
مشکق زیاهی هاشت و سبکهای ارتباطی ضعیف (اغلب پ خاش

یا منفعل) منج ب ط ه شد از سوی
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هی ا شده و باعط ان وای اجتگاعی ه چ بیشت هر ای زنا میشوه لذا یکی از اهدا جلسا هرمانی
آموزش مبتنی ب شناخت هرمانی ارتباطی صحیح شجاعان و توأ با اب از وجوه هر ای زنا بوه تا ب
ب ق اری روابط اجتگاعی خوب و تقویتکننده تشویق شوند .ب ای اساس آ ها با بم هگی ی از فنو
رفتاری هرما شناختی-رفتاری تعامق

اجتگاعی خوه را گست ش هاهه و با جلب حگایت اجتگاعی

سازنده افس هگی کگت ی را تج ب میکنند.
تصاهفی و عد ب گ اری م حل پی ی ی از محتدوهیتهای پتووه
ب ای اف ای

حاضت بتوه؛ بنتاب ای پیشتنماه میشتوه

قدر تعگی پذی ی نتایج هر سطح پیشنماه پووهشی ای پووه

جوامع هارای ف هنگهای متفاو

هی

هر سای استتا هتا و منتاطق و

آسیبها ب گ اری م حلت پی یت ی و روش نگونت گی ی تصتاهفی

اج ا شوه .با توج ب ار بخشی هرما شناختی -رفتاری بت افست هگی زنتا پتس از خیانتت هگست هر ستطح
کارب هی پیشنماه میشوه هرما شناختی -رفتاری ب عنوا روشی کارآمد هر جمت کتاه

افست هگی زنتا

پس از خیانت هگس هر م اک مشاوره و خدما روا شناختی و م اک بم یستی با مورهاستفاهه ق ار گی ه.
تضارض منافع
هر ای پووه

هیچگون تعارض منافعی توسط نویسندگا گ ارش نشده است.

تشکر و قدردانی
مقال حاض ب گ فت از پایا نام هوره کارشناسی ارشد با شناس  44246139314362بوه .بدی وستیل از تگتا
زنا حاض هر پووه
پووه

خانواهههتای آنتا و مستئولی م کت مشتاوره کت هگکتاری کتاملی جمتت اجت ای

هاشتند قدرهانی ب عگل میآید.
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