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چکیده
هدف :هدف این پژوهش تعیین اثربخشی مدیریت استرس به شیوه درمان شناختی رفتاری بر
نشخوار فکری و پریشانی روانشناختی در زنان مواجه شده باخیانت همسر شهر تهران در سال
 0011بود .روش پژوهش :این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه
گواه و مرحله پیگیری و جامعه آماری را  40زن مواجه شده باخیانت همسر که به مراکز مشاوره
منطقه  00شهر تهران مراجعه نموده بودند ،تشکیل دادند که پس از غربالگری 01 ،زن واجد
شرایط به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهطور تصادفی در گروه آزمایش (هر گروه 01
نفر) و گروه گواه ( 01نفر) گمارده شدند .گروه آزمایش درمان مدیریت استرس به شیوه شناختی
رفتاری آنتونی و همکاران ( )0114را به مدت ده جلسه  41دقیقهای دریافت کردند و گروه گواه
در حالت انتظار قرار گرفتند .ابزارهای پژوهش پرسشنامه نشخوار فکری نولن هوکسما و مارو،
( )0440و پریشانی روانشناختی الویبوند ( )0441بودند .تجزیهوتحلیل اطالعات بهدستآمده از
اجرای پرسشنامه از طریق نرمافزار  spss24و با استفاده از واریانس اندازههای مکرر تحلیل شد.
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به این مقاله به شکل زیر استناد کنید:
درون متن:

(بیات ،توکلی و قنادی برادران)0010 ،

یافتهها :نتایج نشان داد که درمان مدیریت استرس به شیوه درمان شناختی رفتاری بر کاهش
نشخوار فکری ( )P=1/101 ،F=1/70و کاهش افسردگی ( ،)P=1/110 ،F=08/01اضطراب
( )P=1/110 ،F=07/49و تنیدگی ( )P=1/110 ،F=07/11در زنان مواجه شده باخیانت همسر
مؤثر است؛ و این تأثیر در مرحله پیگیری پایدار است .نتیجهگیری :بر اساس نتایج این پژوهش،
درمان مدیریت استرس به شیوه درمان شناختی رفتاری ،مداخله مؤثری در کاهش نشخوار فکری
و پریشانی روانشناختی در زنان مواجه شده باخیانت همسر است.
کلیدواژهها :نشخوار فکری ،پریشانی روانشناختی ،مدیریت استرس ،شناختی رفتاری ،خیانت
زناشویی

در فهرست منابع:

بیات ،بهاره ،.توکلی ،بنت الهدی ،.و قنادی
برادران ،نازیال .)0010( .اثربخشی مدیریت
استرس به شیوه درمان شناختی رفتاری بر
نشخوار فکری و پریشانی روانشناختی زنان
مواجه شده با خیانت همسر .فصلنامه خانواده
درمانی کاربردی 0(9 ،پیاپی .017-000 :)01
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مقدمه
مردم معموالً با امیدهای فراوان به ازدواج مبادرت میکنند و تمایل دارند که درباره شانس موفقیت ازدواج
خود خوش بین باشند .یک مسئله خاص در هر رابطه صمیمی و عاشقانه عبارت است از واکنش منفی به
جذب شدن واقعی یا خیالی شریک زندگی به فردی دیگر .بعضی معتقدند مردان بیشتر به خاطر جذب شدن
جنسی شریک خود به یک مرد رقیب تهدید میشوند؛ درحالیکه زنان بیشتر به خاطر جذب شدن عاطفی
شریک خود به زن رقیب مورد تهدید قرار میگیرند (فینچام و می)0107 ،؛ بنابراین پیمان زناشویی ،مقوله
انسانی بسیار رایجی است که گهگاه با مسئلهای به نام «خیانت یا روابط فرا زناشویی» دستبهگریبان است
(مارین ،کریستنسن و اتکینز .)0100 ،روابط فرا زناشویی ازجمله عواملی است که سالمت خانواده را با چالش
مواجه کرده و مهم ترین عامل تهدیدکننده عملکرد ،ثبات و تداوم و روابط زناشویی است (مارک ،جانسن و
میلهاوسن .)0100 ،در چنین رابطه ای خود افشایی ،درک ،اعتماد و نزدیکی عمیق تجربه میشود و دو فرد
با بعد بالغ وجودشان آگاهانه به برآوردن نیازهای یکدیگر میپردازند (قاسمی ،اعتمادی و احمدی.)0940 ،
ابعاد مختلف شناختی و علّی شکست رابطه در طول چند دهه گذشته توجه بسیاری از محققان را به خود
جلب کرده است؛ اما علیرغم تحقیقات گسترده در مورد شکستها و پیامدهای منفی آنها ،هنوز حوزههایی
در مورد شکست رابطه وجود دارد که بهخوبی بررسی نشده است .بهعنوانمثال ،اطالعات کمی در مورد
سندهایی که مردم راجع به شکست میدهند یا منابع بالقوهای که در پس شکست رابطه ممکن است شکل
گیرد ،موجود است (هریس .)0108 ،نتایج نشان میدهد که رشد میتواند در پی حوادث منفی به وجود آید
و اینکه رشد تمایل دارد خود را به شکل درسهای زندگی که از تجارب منفی یاد گرفته میشود بیان کند
(رازو ،دمشکینا ،وستوف ،یوسوپو و یوسوپوا.)0101 ،
خیانت زناشویی همچنین باعث بروز احساس تردید ،احساس گناه و نشخوار فکری در همسری که خیانت
کرده است میگردد .پژوهشها نشان میدهند که یکی از عوامل مهم در فعال شدن این باورهای بنیادی،
سبک پاسخ نشخوار فکری است (بلنک ،نیوبائر ،هابن ،ارباس و بروس .)0100 ،نشخوار فکری بهعنوان اشتغال
دائمی به یک اندیشه یا موضوع و تفکر درباره آن شناخته میشود و طبقهای از افکار آگاهانه است که حول
یک محور مشخص میگردد و بدون وابستگی به تقاضاهای محیطی تکرار میشوند .نشخوار فکری میتواند
موجب افزایش اثرات خلق منفی روی حل مسئله و انگیزش شود .همچنین ،این امر ،تفکر افراد را بهطور
منفی جهتدار میکند و توان حل مسئله آنها را ضعیف میکند (حیدریان ،زهراکار و محسن زاده.)0941 ،
در این مرحله ،فرد به برآوردهای افراطی از احتمال حوادث منفی و مسئولیت خودش در قبال ایجاد یا
پیشگیری از پیامدهای فجایع مرتبط با افکار دست میزند و سعی در کنترل این افکار دارد (موبرلی و
دیکسون .)0102 ،بررسی واتکینز و روبرتس ( )0101نشان میدهد افرادی که نمیتوانند پاسخهای هیجانی
خود نسبت به رویدادهای روزمره را بهطور مؤثری مدیریت کنند ،دورههای شدیدتر و طوالنیتری از
ناراحتیهای روانی را تجربه میکنند .مولدز ،بیسبی ،وایلد و بریانت ( ،)0101در پژوهش خود به این نتایج
دست یافتند که خیانت زناشویی میتواند پیامدهای فاجعه باری برای فردی که خیانت کرده ،همسرش،
رابطه زناشویی ،خانواده بالفصل و خانواده دور فرد داشته باشد .همچنین همسران عهدشکن نیز با احساساتی
نظیر شرم ،احساس گناه ،تردید و نشخوار فکری دستبهگریبان هستند.
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بعد از کشف خیانت همسر ،افراد هیجانات شدیدی مثل انکار ،خشم ،عصبانیت و افسردگی نشان میدهند.
زنانی که استرس خیانت همسر را تجربه میکنند شش بار بیشتر احتمال دارد که دچار افسردگی ماژور شوند
تا زمانی که این نوع استرس را تجربه نمیکنند (پائولینی ،پاگلی آرو و پاسیلی .)0101 ،خیانت زناشویی
همچنین باعث بروز احساس تردید و تخریب باورهای ارتباطی میگردد (بهومیک .)0101 ،ازنظر آیدلسون
و اپستاین ( ،)0480باورهای تخریبکنندگی به معنای عدم پذیرش اختالفنظرها و تفسیر منفی و
ناراحتکننده از اختالفها می باشد .باور به عدم تغییرپذیری همسر به معنای عدم قابلیت همسر در تغییر
رفتارها و انتظار اینکه رفتارهای موردنظر در آینده نیز تکرار خواهند شد (وسلر و مولر .)0101 ،تحقیقات
مختلف نشان دادهاند که یکی از مهمترین عوامل مشکلساز ،اختالل در ارتباط یا به عبارتی اختالل در فرایند
تفهیم و تفاهم است .بهعنوانمثال در گزارشی که توسط یک آژانس مشاوره خانواده در سال  0471تهیهشده
است  87درصد زوجهای شرکتکننده در پژوهش نشان دادند که مشکل اصلی آنها پیامدهای منفی بعد از
شکست است (میعادی .)0940 ،با توجه به مطالب فوق میتوان گفت مسئله خیانتهای زناشویی یکی از
مشکالت عمده در جامعه ما به شمار میرود .از طرفی میتوان گفت یکی از چالشهای فراروی متخصصانی
که در حوزه خیانت فعالیت میکنند ،باال بودن میزان افسردگی و استرس در این افراد است (سانتوس و
سرکوئیرا-سانتوس .)0101 ،افسردگی در شخص حالتی است حاکی از غمگینی و گرفتگی و بیحوصلگی و
در بعد تشخیص بیماری دربرگیرنده طیف وسیعی از اختالالت خلقی با زیرشاخههای متعدد است .خصوصیات
اصلی و مرکزی حاالت افسردگی کاهش عمیق میل به فعالیتهای لذتبخش روزمره مثل معاشرت ،تفریح،
ورزش ،غذا و میل جنسی است .ناتوانی برای کسب لذت حالتی نافذ و پایا داشته و شدت آن بستگی به تعداد
عالئم و درجه نفوذ آن دارد (سوی ،آرگانسی و ساکمن .)0101 ،عالوه بر افسردگی ،استرس نیز عضو همیشه
ثابت و تشخیص همراه با اغلب اختالالت روانشناختی میباشد که در معتادان شیوع باالیی دارد .شواهد
پژوهشی نشان میدهند زمانی که استرسهای زندگی زیاد میشوند (برادی ،باکر و میلر )0101 ،و حمایت
اجتماعی کاهش می یابد (استامپز .)0101 ،افزایش استرس با بسیاری از آسیبهای جسمانی و روانشناختی
همایند است (لیو ،هرناندز ،تروت ،کلیمان و بوزای .)0107 ،درباره رویدادهای استرسزا شواهد پژوهشی
نشان میدهند آنچه دراینباره بیشتر اهمیت دارد رویدادهای کوچک و نه بزرگ است؛ بنابراین میتوان گفت
که استرس ادراکشده عاملی مهم برای در خیانتهای زناشویی است (لی ،ژانگ ،لی ،ژو ،ژائو و وانگ.)0102 ،
ازجمله درمانهایی که میتواند میزان نشخوار فکری و پریشانی روانشناختی زنان مواجه شده باخیانت
همسر را کاهش دهد درمان مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری میباشد .درمان شناختی رفتاری
مدیریت استرس به خانوادهای از درمانهای مدیریت استرس اطالق میشود که بر رویکرد شناختی رفتاری
متمرکز است .مدیر یت استرس ،توانایی افراد را برای کاهش استرس و سازگاری مناسب با موقعیتهای
استرسآور افزایش میدهد .این فنها بسیار متنوع هستند و میتواند شامل برخی روشهای رفتاری (مثل
آرامسازی ،مراقبه و حساسیتزدایی منظم) ،یا روشهای شناختی رفتاری (مثل آموزش مهارتهای مقابلهای،
آموزش جرئت ورزی ،ثبت افکار و بازسازی شناختی ،مدیریت زمان و مباحث آموزشی و استداللی) باشد
(لیندن .)0111 ،درمان شناختی رفتاری یک نوع از رواندرمانی است که با استفاده از تکنیک سیستماتیک
مبتنی بر تئوریهای روانشناسی یادگیری برای کمک به مراجعان ،شناسایی و اصالح ،رفتارها ،احساسات و
افکار ناکارآمد آنها به کار میروند (دنیز .) 0102 ،درمان شناختی رفتاری یکی از انواع روشها در درمان
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افسردگی است که در دهه  21میالدی ،آرون بک آن را توسعه داده است (هالر .)0102 ،این روش موفقیتآمیز
بوده و در غلبه بر افسردگی ،ترس ،اضطراب ،خشم و مشکالت بین فردی مؤثر است .رویکرد شناختی رفتاری
تلفیقی از رویکردهای شناختی و رویکردهای رفتاری است که از جنبه شناختی آن به تشخیص و تغییر
الگوهای تفکر تحریفشده و در جنبه رفتار آن ،به شناخت تغییر رفتار ناکارآمد از طریق فعالیتهای
لذتبخش ،آرمیدگی ،رفتارهای جراتمندانه و سایر رفتارهای کارآمد و مناسب دست می یابد (باغبان ،فاتحی
زاده و جزایری .)0988 ،با استفاده از تکنیکهای مدیریت استرس و آرمیدگی میتوان سطوح استرس را
کاهش داد که بهنوبه خود میتواند به حفظ سالمتی و ارتقا عملکرد ایمنی و اجتماعی منجر شود (آقایی،
بختیاری و جمالی پاقلعه .)0940 ،پژوهش پور حیدری ،بساک نژاد ،داوودی ،دوستکام و باقرزاده انصاری
( ) 0940بیانگر آن است که آموزش کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سالمت روان و استرس
ادراکشده در مادران دارای کودک مبتالبه اختالل کمبود توجه-بیش فعالی تأثیر داشته است .پژوهشهای
انجامشده توسط دیزوریال ،اثربخشی رویکرد شناختی رفتاری در کاهش افسردگی ،اختالالت خلقی و اضطراب
را ثابت کرده است (صمدزاده و همکاران .)0949 ،پژوهشگران دیگری ازجمله ،رضائیان و همکاران (،)0949
زارعی ،شریف ،علوی شوشتری و وثوقی ( ،)0949ناظر ،ریاحی و مختاری ( )0941در تحقیقات خود نشان
دادند آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری موجب کاهش افسردگی در مادران کودکان دارای
با نیازهای ویژه میگردد.
با توجه به اینکه زنان مواجه شده با خیانتهای همسر با مشکالت و آسیبهای روانی ،اجتماعی و عاطفی
بسیاری روبه رو هستند که مجموع این فشارها موجبات تنش در ابعاد گوناگون را فراهم میآورد ،تنظیم
هیجانها و باورها و افکار و روابط بین شخصی آنها با مشکل مواجه میگردد .شایانذکر است مداخله
مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری میتواند در جهت کاهش مشکالت این زنان بسیار مؤثر واقع گردد
زیرا این رویکرد درمانی باعث آرامسازی و کاهش تنشهای ناشی از مشکالت میگردد؛ بنابراین با فراهم
نمودن شرایط مناسب می توان تنش ناشی از مشکالت را کنترل نمود و در ابعاد مختلف بر توانمندیهای
درونی مثبت آنها اثر گذاشت و میزان قدرت تحمل و سازگاری فرد در برخورد با مشکالت را تقویت نمود.
درنهایت میتواند عملکرد مفید و روابط بین فردی را در آنها تقویت و هیجانات عاطفی این زنان را تنظیم
کرد .پژوهش های صورت گرفته در این زمینه مؤید این نظر است که رویکرد درمانی اثربخش بر مشکالت
زنان مواجه شده با خیانتهای همسر میتواند اثرات مفیدی بر کیفیت زندگی این زوجین در جامعه ایجاد
کند لذا تحقیق در این راستا مهم و ضروری تلقی میگردد؛ بنابراین در پژوهش حاضر این مسئله مورد سؤال
است:
 .0آیا درمان مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر نشخوار فکری و پریشانی روانشناختی
زنان مواجه شده باخیانت همسر در مرحله پسآزمون مؤثر است؟
 .0آیا درمان مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر نشخوار فکری و پریشانی روانشناختی
زنان مواجه شده باخیانت همسر در مرحله پیگیری پایدار است؟
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روش پژوهش
روش مورداستفاده در این پژوهش برحسب هدف کاربردی و ازنظر گردآوری دادهها از نوع نیمه آزمایشی با
طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری و گمارش تصادفی آزمودنیها بود .جامعه آماری
پژوهش حاضر ،کلیه خانمهای داوطلبی بودند که به فراخوان اعالمشده پاسخ داده و ثبتنام نمودند .این
خانمها به دلیل تعار ضات زناشویی ،مشکالت مربوط به رضایت و نیاز به بهبود روابط زناشویی به مراکز مشاوره
منطقه  00شهر تهران در سال  0011مراجعه نمودند و خواستار دریافت خدمات مشاورهای بودند .نمونه
پژوهش حاضر شامل  01خانم بود .روش نمونهگیری غیر تصادفی از نوع در دسترس بود .چون پژوهش از
نوع مداخلهای بود ،حداقل نمونه در هر یک از گروهها  01نفر در نظر گرفته شد (خدایاری فرد و همکاران،
 .)0110بهاین ترتیب که برای انتخاب نمونه ابتدا اطالعیه تشکیل جلسات و شرایط ثبتنام اولیه به اطالع
مراجعین و همکاران مشاور در مراکز مشاوره منطقه  00رسانده شد .پس از ثبتنام متقاضیان از بین 40
مراجعهکننده ،از طریق مصاحبه مقدماتی خانمهای واجد شرایط انتخاب شدند ،سپس از بین  70خانم
متقاضی دارای شرایط پژوهش (طبق شرایط ورودی و غربالگری از طریق پرسشنامههای پژوهش صورت
گرفت) 01 ،خانم بر اساس مصاحبههای تشخیصی صورت گرفته و با روش تصادفی و بر اساس معیارهای
ورود و خروج از پژوهش در یک گروه مداخله و یک گروه کنترل قرار گرفت .گروه آزمایش بهصورت گروهی
شرکت کردند و فنون و روشهای درمان مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری  8جلسه  41دقیقهای
بهصورت گامبهگام و از طریق تک الیف هفتگی و تمرینات منظم توسط پژوهشگر ارائه شد .عالوه بر این
خانمهای جامعه آماری شرایط زیر را داشتند( :شرایط ورود به مطالعه) وجود تعارضات و مشکالت مربوط به
رضایت در روابط زوجی آنها ،مواجهشدن باخیانت اینترنتی همسر (شامل گفتگو و تبادل تصاویر و مشخصات
همس ر با فرد دیگری که همسر قانونی وی نبود .از طریق اینترنت و چت و پیام که محتوای گفتگوها و تبادل
تصاویر و مشخصات عموم ًا در رابطه با مسائل جنسی و صمیمانه) بود ،مایل به ادامه رابطه زناشویی با همسر
خود ،عدم مراجعه به مراجع قانونی و دادگاه جهت شکایت یا جدایی ،عدم آگاهی همسر از اینکه وی متوجه
روابط پنهانی او شده است و ادامه روال عادی زندگی ،عدم دریافت درمانهای روانشناختی تا قبل از جلسات
گروهدرمانی یا در حین جلسات گروهدرمانی ،عالقه به شرکت در جلسات آموزشی و متعهد شدن به حضور
در تمام جلسات آموزشی درمانی (بهصورت فردی) ،نداشتن اعتیاد و مشکالت روانی حاد ،داشتن تحصیالت
حداقل دیپلم میانگین سنی  01تا  01سال و با مدت ازدواج  0تا  01سال .شرایط خروج از مطالعه :وجود
اختالالت روانشناختی یا سابقه بیماری روانی و بستری (طبق مصاحبه اولیه که انجام شد).
ابزار پژوهش
 .1پرسشنامه نشخوار فکری .نولن هوکسما و مارو ( )0440پرسشنامهای خودآزما تدوین کردند که چهار
نوع متفاوت از واکنش به خلف منفی را مورد ارزیابی قرار میداد .پرسشنامه سبکهای پاسخ از دو مقیاس
پاسخهای نشخواری و مقیاس پاسخهای منحرفکننده حواس تشکیلشده است .مقیاس پاسخهای نشخواری
 00عبارت دارد که از پاسخدهندگان خواسته میشود هرکدام را در مقیاسی از ا (هرگز) تا ( 0اغلب اوقات)
درجهبندی کنند (ترینر گنزالز و نولن هوکسما .)0119 ،بر پایه شواهد تجربی ،مقیاس پاسخهای نشخواری،
پایایی درونی باالیی دارد .ضریب آلفای کرونباخ در دامنهای از  1/88تا  1/40قرار دارد .پژوهشهای مختلف
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نشان میدهند همبستگی باز آزمایی برای مقیاس پاسخهای نشخواری 1/27 ،است (المینت .)0110 ،این
مقیاس برای اولین بار از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد .اعتبار پیشبین مقیاس پاسخهای نشخواری،
در تعداد زیادی از مطالعات مورد آزمایش قرارگرفته است .چنانکه در قبالً توضیح داده شد ،نتایج
پژوهشهای زیادی نشان میدهند که مقیاس پاسخهای نشخواری میتواند شدت افسردگی را در دورههای
پیگیری در نمونههای بالینی و غیر بالینی با کنترل متغیرهایی مانند ،سطح اولیه افسردگی و یا عوامل
استرسزا ،پیشبینی کند .همچنین ،بر پایه یافتههای پژوهشی ،این مقیاس میتواند آسیبپذیری افراد را
نسبت به افسردگی تعیین کند .بهعالوه نشان دادهشده است که این مقیاس میتواند پیشبینی کننده یک
دوره بالینی افسردگی باشد.
 .2مقیاس پریشاني روانشناختي (افسردگي ،اضطراب و تنیدگي) .این پرسشنامه در سال 0441
توسط الویبوند تهیه شد .این مقیاس دارای  00عبارت است که هر یک از سازههای روانی افسردگی ،اضطراب
و تنیدگی روانی را توسط  7عبارت متفاوت مورد ارزیابی قرار میدهد .نمره هرکدام از سازهها از طریق
مجموع نمرات سؤالهای مربوط به آن به دست میآید .هر سؤال بر اساس طیف چهاردرجهای لیکرت از اصالً
در مورد من صدق نمیکند (با امتیاز صفر) تا کامالً در مورد من صدق میکند (با امتیاز  )9نمرهگذاری
میشود .بدین ترتیب نمره هر خرده مقایس حداقل صفر و حداکثر  00خواهد بود .در مطالعه طیبی و
همکاران ( )0101پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای افسردگی ،اضطراب و تنیدگی روانی به
ترتیب %70 ،%74 :و  %81به دست آمد.
 .3آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختي -رفتاری .در پژوهش حاضر برنامه آموزشی مدیریت
استرس به شیوه شناختی رفتاری به مدت  01جلسه ،در طول پنج هفته و هر هفته دو جلسه  41دقیقهای
برای گروه آزمایش با استفاده از درمان مدیریت استرس شناختی-رفتاری آنتونی و همکاران ( )0114انجام
شد ،درحالیکه گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت ننمودند .شرح جلسات بهصورت ذیل است:
جدول  .1محتوای جلسات آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختي رفتاری

جلسات

محتوای مربوط به هر جلسه

اول

معرفی برنامه آموزشی ،معرفی اولین مؤلفه استرس و اولین تمرین آرمیدگی عضالنی تدریجی
برای  02گروه ماهیچهای
تأثیرات استرس ،تمرین افزایش آگاهی از نشانههای جسمی استرس و تمرین آرمیدگی عضالنی
تدریجی تنها  8گروه ماهیچه بهجای  02گروه
ارتباط افکار و هیجانات ،هیجانات و حسهای بدنی ،چگونگی تغییر ارزیابیهای خود در
موقعیتهای پراسترس برای قطع افکار منفی
شناسایی افکار منفی ،مشخص کردن نوع تحریف ،چگونگی ترکیب تصویرسازی با تنفس
دیافراگمی و آرمیدگی عضالنی تدریجی
آموزش تفاوت بین خود گویی منطقی و غیرمنطقی ،تشخیص و شناسایی هر یک و آموزش
پنج گام جایگزینی افکار منطقی

دوم
سوم
چهارم
پنجم
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معرفی راهبردهای مقابلهای کارآمد و ناکارآمد ،آشنایی با بهترین نوع مقابله برای انواع مختلف
استرسآور و شناسایی سبک مقابلهای هر یک از اعضا
آموزش یک برنامه مقابلهای کارآمد ،انتخاب راهبردهای مقابلهای مناسب و آموزش تکنیکی به
نام نرم کردن که در پذیرش شرایط پراسترس کمککننده است
آگاهی اعضا نسبت به پاسخها و الگوهای خاص خشم خود ،آموزش کنترل خشم ،معرفی مراقبه
تمرین مراقبه مانترا
آموزش برقراری ارتباط مؤثر ،موانع و گامهای رفتار ابرازگرانه و چگونگی برخورد با تعارضها با
استفاده از مهارت حل مسئله
ارزیابی شبکه حمایت اجتماعی اعضا ،شناسایی موانع در ایجاد و حفظ شبکه حمایت اجتماعی

روش اجرا .پس از موافقت و هماهنگی با مدیر مراکز مشاوره در مناطق  00شهر تهران ،دوره آموزشی
بهصورت گروهی برای زنان شرکت کننده در گروه آزمایش برگزار شد؛ در ابتدا در مورد رعایت اصول اخالقی
نظیر رازداری و محرمانه ماندن اطالعات به آنها توضیح داده شد و پس از جلب رضایت آزمودنیها و ابراز
تمایل آنها برای شرکت در پژوهش رضایتنامه کتبی از زنان هر دو گروه اخذ شد .جلسههای درمان بهصورت
هفتگی به مدت هشت جلسه  41دقیقهای برگزار شد .گروه آزمایشی به همراه گروه گواه در مرحله
پیشآزمون ،پسآزمون و در مرحله پیگیری به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند .برای رعایت موازین
اخالقی پس از پایان پژوهش ،گروه گواه نیز تحت مداخله درمانی قرار گرفتند .دادهها با استفاده از آخرین
نسخه بیستودو نرمافزار اس .پی .اس .اس و به روش تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیری مکرر تحلیل شد.
یافتهها
زنان شرکتکننده گروه آزمایش در این پژوهش دارای میانگین سنی  90/01سال و انحراف استاندارد 0/99
و زنان شرکتکننده گروه گواه دارای میانگین سنی  91/78سال و انحراف استاندارد  0/22سال بودند؛
میانگین طول مدت ازدواج این زنان  7/01سال و میانگین طول مدت تعارض زنان گروه آزمایش  0سال و
 9ماه و گروه گواه  0سال و  7ماه بود.
جدول  .2شاخص توصیفي نشخوار فکری و پریشاني روانشناختي به تفکیک مرحله سنجش در گروهها

متغیر

گروه

نشخوار فکری

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

میانگین انحراف میانگین انحراف میانگین انحراف
استاندارد
استاندارد
استاندارد

افسردگی
اضطراب

آزمایش

80/02

9/17

11/01

9/00

11/18

9/18

گواه
آزمایش
گواه
آزمایش

72/81
00/01
00/71
09/10

00/40
0/08
0/21
0/80

70/01
1/41
00/21
2/11

00/77
0/44
0/40
0/77

70/12
1/21
00/00
2/11

00/41
0/80
0/87
0/28
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0/44
9/09
0/41

09/71
00/10
08/20

0/09
9/80
9/00

0/08
9/70
9/92

09/09
01/78
08/84

همانطور که در جدول فوق مالحظه میکنید میانگین نشخوار فکری و ابعاد پریشانی روانشناختی (افسردگی،
اضطراب و تنیدگی) گروه آزمایش در مرحله پسآزمون ،در مقایسه با پیشآزمون کاهش داشته است .بر
اساس نتایج مندرج در جدول فوق مداخله مدیریت استرس بر اساس درمان شناختی رفتاری در مقایسه با
گروه کنترل باعث کاهش نشخوار فکری و ابعاد پریشانی روانشناختی (افسردگی ،اضطراب و تنیدگی) در
پسآزمون و پایداری در مرحله پیگیری گروه آزمایش شده است.
جدول  .3خالصه نتایج مفروضههای نشخوار فکری و ابعاد پریشاني روانشناختي

W
موخلي

مقدار

آماره

معناداری

آماره

معناداری

نشخوار فکری

1/28

08/18

0/00

1/00

1/08

1/01

افسردگی

1/24

01/99

0/00

1/01

1/04

1/01

اضطراب

1/70

00/81

0/21

1/02

1/02

1/00

تنیدگی

1/79

01/24

0/00

1/08

1/04

1/01

گروه

χ2

آزمون لوین

آزمون شاپیرو-ویلک

با توجه به اینکه سطح معناداری تخمین مقدار مجذور کای برای این آزمون کمتر از  1/11است ،بنابراین
از این پیشفرض تخطّی شده است .در این شرایط باید از اصالح اپسیلن استفاده نمود؛ بنابراین سه گزینهی
اصالحی را پیشنهادی کران پایین محافظهکارتر از دو مورد دیگر است؛ بنابراین در ادامه برای تفسیر نتایج
آزمونهای اثرات درون آزمودنیها از آماره گرینهاوس-گیزر استفاده شده است.
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیریهای مکرر در سه گروه در سه مرحله
متغیر
نشخوار
فکری
افسردگی

اضطراب

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

مراحل مداخله
مراحل × گروه
بین گروهی
مراحل مداخله
مراحل × گروه
بین گروهی
مراحل مداخله
مراحل × گروه

0402/99
0080/71
007/01
010/18
099/18
240/47
917/28
010/77

0/00
0/00
0
0/00
0/00
0
0/01
0/01

0178/09
0070/04
007/01
092/27
008/04
240/47
000/49
010/80

نسبت F
02/00
00/10
1/70
80/10
70/82
08/01
01/80
01/80

سطح

اندازه

معناداری

اثر

1/110
1/110
1/101
1/110
1/110
1/110
1/110
1/110

1/84
1/88
1/09
1/79
1/71
1/91
1/81
1/89
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تنیدگی

بین گروهی
مراحل مداخله
مراحل × گروه
بین گروهی

0
0/14
0/14
0

108/20
009/12
007/10
291/90
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1/110
1/110
1/110
1/110

07/49
41/09
011/20
07/11

1/90
1/72
1/77
1/99

بر اساس نتایج جدول  0سطح معناداری تحلیل واریانس آزمون اندازهگیری مکرر نشان میدهد که آموزشها
در گروههای آزمایشی در مرحله پسآزمون و پیگیری در نمرات نشخوار فکری ( )P=1/101 ،F=1/70با
اندازه اثر  ،1/09نمره افسردگی ( )P=1/110 ،F=08/01با اندازه اثر  ،1/91اضطراب ()P=1/110 ،F=07/49
با اندازه اثر  1/90و تنیدگی ( )P=1/110 ،F=07/11با اندازه اثر  1/99موثر است.
جدول  .5نتایج آزمون تعقیبي بونفروني در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری

شاخصهای آماری

نشخوار فکری
افسردگی
اضطراب
تنیدگی

پیشآزمون-

پیشآزمون-

پسآزمون

پیگیری

پسآزمون -پیگیری

تفاوت
میانگین

انحراف
معیار

تفاوت
میانگین

انحراف
معیار

تفاوت
میانگین

انحراف
معیار

**8/20
**1/28
**0/71
**0/12

0/79
0/07
0/02
0/01

**8/87
**1/28
**0/80
**0/78

0/22
0/91
0/07
0/00

1/91
1/00
1/14
1/19

1/00
1/18
1/00
1/00

*P<1/11 **P<1/10

در جدول  1نتایج آزمون بونفرونی نشان میدهد تفاوت میانگین نشخوار فکری و ابعاد پریشانی روانشناختی
(افسردگی ،اضطراب و تنیدگی) بین مراحل پیشآزمون با پسآزمون و پیگیری معنادار است ()P=1/110
اما تفاوت میانگین بین پس آزمون و پیگیری معنادار نیست که بیانگر آن است که نتایج حاصل در مرحله
پیگیری بازگشت نداشته و اثر مداخله پایدار بوده است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف اثربخشی مدیریت استرس به شیوه درمان شناختی رفتاری بر نشخوار فکری و پریشانی
روانشناختی زنان مواجه شده باخیانت همسر انجام شد .نتایج نشان داد که مدیریت استرس به شیوه درمان
شناختی رفتاری باعث کاهش نشخوار فکری زنان مواجه شده باخیانت همسر شده است .یافتههای این
پژوهش با پژوهشهای (هالر0102 ،؛ دنیز0102 ،؛ عباسی0940 ،؛ رضائیان و همکاران0949 ،؛ ناظر و
همکاران0941 ،؛ زارعی و همکاران0949 ،؛ صمدزاده و همکاران0949 ،؛ خوشروی و همکاران)0940 ،
همسو میباشد .در تبیین نتایج این فرضیه میتوان بیان داشت درمان شناختی رفتاری بهطور خاص
آسیبپذیری صفت و استعداد برای نشخوار فکری را ،با خطاب قرار دادن طرحواره شناختی ناکارآمد که

فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

| بهار 1001

| دوره 3

| شماره 1

| 002

داللت بر وقوع مجدد نشخوار فکری دارند ،تعدیل مینمایند .کاهش میزان نشخوار فکری به دنبال آموزش
مدیریت استرس را میتوان تحت تأثیر هر دو عامل کاهش میزان فشار روانی و تأثیر مستقیم مدیریت استرس
بر نشخوار فکری دانست که هر دو جنبه با در نظر گرفتن نقش راهکارهای شناختی و رفتاری بهکاررفته در
مداخله آموزشی قابل تبیین است .در راهبردهای شناختی رفتاری در درجه اول بر فرایندهای فکری مرتبط
با رفتار که با مشکالت هیجانی و رفتاری ارتباط دارند ،تأکید میشود .با کمک به مراجع برای تغییر افکار
خود در مورد تجارب فردی و تغییر در رفتار خویش تشویق میشود بهطوریکه این امر منجر به تغییر در
احساس به خود ،مراجع میگردد .با استفاده از راهبردهای شناختی مدیریت استرس به افراد کمک میشود
تا باورها و عقاید خود را نسبت به استرس تغییر دهند ،دورنمای وضعیت استرسی را که با آن روبرو هستند
را بررسی کنند و کمک شود تا شناخت و باورهای غیرمنطقی خود را به باورها و شناختهای مؤثر و کارآمدتر
جهت مقابله با استرس تبدیل کنند .عالوه بر این تأثیر جلسات گروهی ،امکان دریافت بازخورد از سایر اعضای
گروه ،ایجاد حس همدلی و مشاهده نوع مقابله دیگران در رویارویی با عوامل استرسزا را ،برای فرد امکانپذیر
میسازد .از سوی دیگر آموزش مهارتهای مقابلهای بهعنوان یکی از فنون مدیریت استرس افراد را قادر به
مقابله سازگارانه میکند و طی آن افراد میآموزند بهجای درماندگی ،انفعال و نشخوار فکری به افزایش
توانمندیهای خود و کاهش ملزومات موقعیت استرسزا رویآورند.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری باعث کاهش پریشانی
روانشناختی در زنان مواجه شده باخیانت همسر شده است .نتایج پژوهش با یافتههای سلیمانی و همکاران
()0941؛ باباخانی و وزیری ( ،)0011محرابی و همکاران ( )0988همسو میباشد .در تبیین این یافته میتوان
گفت که درمان مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری با تمرکز بر مؤلفههای پریشانی روانشناختی باعث
کاهش اضطراب ،افسردگی و استرس در زنان مواجه شده باخیانت همسر میشود .درواقع این درمان با ایجاد
ارزیابیهای واقعبینانه و شناخت مناسب سبب میشود که فرد روشهای مقابله مطلوبی را در جهت رفع یا
مهار عامل استرسزا استفاده نمایند .درواقع این درمان با تغییر شناخت فرد نسبت به خود و تواناییهای
خود باعث میشود که فرد احساس بیگانگی از خود را رها و احساس ارزشمند بودن داشته باشد و این بهنوبه
خود باعث افزایش احساس تعهد و مهار در فرد میشود .همچنین با آموزش راهبردهای مقابلهای مطلوب و
جایگزین کردن راهبردهای مسئله مدار بهجای هیجان مدار در زنان مواجه شده باخیانت همسر سبب تلقی
مبارزهجویی در آنها میشود؛ بهطوریکه افراد مشکالت زندگی را میدانی برای مبارزه و رشد تلقی کنند و
در برابر رویدادها حالت درماندگی و تسلیم نشان ندهند .همچنین در تبیین دیگر این پژوهش میتوان گفت
که آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری با آموزش صحیح راهبردهای مقابلهای سبب میشود
که افراد حس کنترل درونی باالیی داشته باشند .بهعبارتدیگر ،حس کارآمدی و کفایت باال در این بیماران
آنها را بهسوی کنترل مناسب در زندگی سوق میدهد .بهطوری کلی ،این افراد با تکیهبر احساس کارآمدی
و کفایت کافی در کنترل موقعیتهای استرسزا ،مشکالت زندگی را کنترلپذیر دانسته ،اثرات منفی عاطفی
آن را کمتر برآورد میکنند.
ازجمله محدودیتهای این پژوهش محدود بودن نمونه موردبررسی از زنان مواجه شده باخیانت همسر است
که این تعداد نمیتواند معرف خوب و کافی برای جامعه باشد؛ بنابراین تعمیم دادن نتایج فقط به جامعه
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موردنظر منطقی و امکانپذیر است و برای سطوح دیگر باید با رعایت احتیاط این کار را انجام دهیم .از
محدودیتهای دیگر این پژوهش میتوان به استفاده از روش نمونهگیری در دسترس به علت محدود بودن
امکانات و دشواری اجرای پژوهشی گسترده با روش نمونهگیری کامالً تصادفی در رابطه با موضوع این پژوهش
اشاره کرد که موجب سوگیری ناخواسته در نتایج بهدستآمده میشود .پیشنهاد میگردد در پژوهشهای
آتی آموزش بهصورت زوجی و با مشارکت زن و شوهر در دورههای آموزشی باشد .پیشنهاد میگردد که
شرکت کنندگان در این پژوهش پس از دریافت محتوی آموزشی جلسات قادر به کسب آن مهارتها باشند.
یک دلیل بر این مدعا این است که در مرحله پسآزمون نهتنها سطح نشخوار فکری و پریشانی روانشناختی
خانمها کاهشیافته بود ،بلکه سطح سالمت روان نیز از بهبود قابلمالحظهای برخوردار گردید؛ بنابراین با
توجه به اینکه خیانت از مسائل دردناکی است که در سالهای اخیر به بسیاری از خانوادهها ،صدمات
جبرانناپذیری وارد کرده است ،الزم است پژوهشکدههای زنان ،آموزشوپرورش ،خانههای سالمت شهرداری،
دانشگاهها ،سازمان ملی جوانان در جهتگیری پژوهشهای خود به این امر توجه ویژهای مبذول کنند تا
زمینه پیشگیری از آن فراهم آید.
موازین اخالقي
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد .با
توجه به شرایط و زمان تکمیل پرسشنامهها ضمن تأکید به تکمیل تمامی سؤالها ،شرکتکنندگان در مورد
خروج از پژوهش مختار بودند .به آنها اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه میماند و این امر نیز کامالً
رعایت شد؛ پس از اتمام پژوهش گروه گواه نیز تحت مداخله درمانی قرار گرفتند.
سپاسگزاری
از همه شرکتکنندگان در پژوهش ،مدیران مراکز مشاوره منطقه  00تهران و همه زنانی که ما را در اجرای
این پژوهش یاری کردند تشکر و قدردانی به عمل میآید.
مشارکت نویسندگان
این مقاله به صورت پژوهشی گروهی و با هزینه شخصی توسط نویسندگان انجام شده است .در تدوین این
مقاله همه نویسندگان در طراحی ،مفهومسازی ،روششناسی ،گردآوری و تحلیل آماری دادهها و نهایی سازی
نقش یکسانی داشتند.
تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان ،این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
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The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Stress Management
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Abstract
Aim: The present study aimed to determine the effectiveness of cognitive-behavioral
stress management in improving rumination and psychological distress in women
faced with marital infidelity in Tehran in 2021. Methods: The present quasiexperimental study had a pretest-posttest design with a control group and a follow-up
stage. The statistical population consisted of 94 women faced with infidelity who
visited counseling centers in district 11 of Tehran. 40 eligible women were selected
by the convenience sampling method and were randomly assigned to the experimental
group (20 per group), and the control group (n=20). The experimental group received
cognitive-behavioral stress management therapy by Anthony et al. (2009) for ten 90minute sessions, and the control group was placed on the waiting list. The research
tools included the rumination questionnaire by Nolen-Hoeksema and Morrow (1991)
and the psychological distress scale by Lovibond (1995). The data obtained from the
questionnaires were analyzed using SPSS24 and repeated-measures analysis of
variance Results: The results indicated that cognitive-behavioral stress management
(CBSM) was effective in reducing rumination (F=5.74, P=0.001), Depression
(F=18.45, P=0.001), Anxiety (F=17.93, P=0.001) and Stress (F=17.05, P=0.001) in
women faced with infidelity, and the effect was stable at the follow-up stage.
Conclusion: According to the results, cognitive-behavioral stress management was an
effective intervention in reducing rumination and psychological distress in women
faced with husbands’ infidelity.
Keywords: Rumination; Psychological distress; Cognitive-behavioral stress
management (CBSM); marital infidelity
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