
 

 

رفتاری حضوری و مجازی  -شناختی  درمانی زوج اثربخشی مقایسه
 بر اختالل استرس پس از سانحه در روابط فرازناشویی

 3اکبر عطادخت، 2مستانه مرادحاصلی، 1گوزلو نادیا قره

 27/1/3120رش: _ تاریخ پذی 1/36/3121تاریخ دریافد:  چکیده
رفتداری حردوری و  -پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روج درمانی شدناختی  هدف:

روش  روش: مجاری بر اختال  استرس پس از سدانحه در روابدم فرازناشدویی صدور  گرفدت.
کلیدده روج کدده از بدین  هددای  پدژوهش نیمدده آزمایشدی بددا اجدرای پددشش آزمددون و پدس آزمددون بدود 

کننده بده یکدی از مراکدز مشداوره  رن خیانت دیده( مراجعه  خیانت زناشوییمس له درگیر با 
هدای ورود بده جلسدا  درمدانی را داشدتند بده  روج که مدالک 01، و وران درمانی شهر قهوین

گدروه صور  در دسترس انتخا  شددند و بده شدیوه ، نفدری 72ی جدایگهینی تصدادفی در سده 
گددواه بودنددد گددروه  گددروه آزمددایش و یددک  گددروه روج جددایگهین شدددند. آزمددودنی کدده دو  هددای 

سدداعته روج درمددانی  1/7جلسدده  72، هرکدددام رفتدداری حرددوری و مجدداری-درمددانی شددناختی
گددواه هددیا گددروه  ای دریافددت ننمددود. ابددزار گوندده مداخلددهشددناختی رفتدداری دریافددت نمودنددد و 

بدود. ها شامل مقیاس اختال  استرس پس از سدانحه مدی سدی سدی پدی اشدل آوری دادهجمع
نتدای   هوا:یافتوه تجهیده و تحلیدل شدد.، ها با استفاده از تحلیل کواریانس عندد متغیدریداده

عالئی اسدترس پدس ، های آزمایش و کنتر  در متغیر وابستههای گروهنشان داد که بین روج
کده بدا وجدود >P 31/3  از سانحه تفاو  معناداری وجود دارد (. همچنین نتای  نشدان داد 

                          

ا دانشمگاه محقمق شناسمی ر اندانشمکده علموم تربیتمی   ، شناسمی ر ان مر ه ، کارشمناس ارشمد ر ان شناسمی، نویسنده مس وی() ا1
   nadia.gharagozlo@gmail.com ا  اردبیلیا اردبی اایران

 ایرانا، تهران، ا دانشگاه خوارزمیشناسی ر اندانشکده علوم تربیتی   ، شناسی ر ان ر ه ، شناسی ر اندانشجوی دکترای  ا2
mastane.moradhaseli@gmail.com 

 دانشمگاه محقمق اردبیلمیا، شناسمی ر اندانشکده علموم تربیتمی   ، شناسی ر ان ر ه ، شناسی ر اندانشیار ، شناسی ر اندکتری  ا3
 ak_atadokht@yahoo.com اایران، اردبی 
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کدرده اسدت. موفدق، روش حردوری، اثر معندادار هدر دو روش از نتدای   گیوری:نتیجوهتدر عمدل 
رفتداری بده هدر دو صدور  حردوری و -توان در راسدتای مداخلده درمدانی شدناختیپژوهش می

ازناشدویی هدای درگیدر بدا اخدتال  اسدترس پدس از سدانحه ناشدی از روابدم فرمجاری بدرای روج
 استفاده نمود. 

کلیودی:واژه ، زناشدویی روابدم فدرا، مجداری حردوری و، رفتداری-روج درمدانی شدناختی های 
 استرس پس از ضربه.  ،اختال  استرس پس از سانحه

 مقدمه
کممه بممر اسمماس ازد ا  بممین د  خممانواده در زمممره مهمتممرین سیسممتم هممای اجتممماعی اسممد 

، کمانون رشمد   تکامم ، عنوان  احدی اجتماعی یردا خانواده به جن  مخالف شک  می
کممه هممم مممیآسممیب، تغییممر   تحمموی، التیممام   شممفا دهنممد ی توانممد بسممتر همما   عمموارض اسممد 

یمممد   شمممعاع ) باشمممدشمممکوفایی   همممم بسمممتر فروپاشمممی ر ابمممط میمممان اع مممایش  ممممؤمنی جاو
که نقمش مهممی در ت(ا خانواده ا لین پایه3126، کاظمی عیمین  ذار شخصید هر فرد اسد 

(ا بنممابراین 3125،  وزلممو   همکممارانقممره) سرنوشممد   زنممد ی آینممده فرزنممدان را بممر عهممده دارد
که اسمتمرار حیمات خمانواده   سمالمد آن زند ی خانواد ی می تواند با خطراتی همراه باشد 

کنمممد کمممه یکمممی از ایمممن خطمممرات2631،   همکممماران 1هد ) را مختممم   یممما ر ابمممط  2خیانمممد، (ا 
ز سوی هریب از همسمران اسمدا ر ابمط فرازناشمویی از دیمد درممانگران بیشمتر ا، 3فرازناشویی

کیمد داردا بمی 4 فاییبر د  مفهوم بی کلیمه رفتارهما   عملکردهمای یمب ،  فمایییا خیانمد تا
همم  بمما جممن  مخممالف خممار  از وهممارووب خممانواده اسممد کممه منجممر بممه ، فممرد متال بممه نحمموی 

همای خاصمی را هیجان، قانه شود   این ارتبا عاطفی   عاش، صمیمانه، ارتباطی د ستانه
کمردن ارتبما  جنسمی یمب ، کننده داشته باشد   خیاند هممبرای همسر اقدام شمام  برقمرار 

 باشمممدممممی، دیمممر از همسمممر() فمممرد مت هممم  بممما جمممن  مخمممالف خمممار  از وهمممارووب خمممانواده
کننممده (ا خیانممد یمما ر ابممط فرازناشممویی مهمتممرین عاممم  تهدید3117، سممهرابی   رسممولی)

                          
1. Loudov, E.I  
2. infidelity 
3. extramarital 
4. treachery 
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  ( 2633، 1جانسمممون   میها سمممن، ممممارک) ثبمممات   تمممدا م ر ابمممط زناشمممویی اسمممد، عملکمممرد
کممه ز   عمممده کلینیبمسممأله همما را بممرای  ترین دلیلممی اسممد  هممای مشمماوره  طممالق بممه پممای 

 (ا 2667، 2آپن هیمر) کشاند خانواده می
کشمورهای مختلمف  متفما ت شیوع خیاند زناشمویی از پژ هشمی بمه پمژ هش دیگمر   در 

کماری که شماید پنهمان  کماری افمراد در حسمن تمرس از بمی، رازداری، اسد  آبرویمی   محافظمه 
، عمال ه بمر ایمن (ا3125، زکی یی   همکماران) از عوام  این اختالف باشد سؤاهتپاسخ به 

(ا بمه طمور 2631، 3بیموو) نحوه تعریف ر ابط فرازناشویی نیمز در بمرآورد شمیوع آن ممؤثر اسمد
آمارهای موجود در زمینه خیاند یا ر ابط فرازناشویی بسیار متفا تنمد   ،  فد توان کلی می

کممه در طمموی زنممد ی  درصممد از  33درصممد مممردان    23تحقیقمماتی در آمریکمما نشممان داده اسممد 
کوم) شمموند زنممان مرتکممب خیانممد می (ا در ایممران نیممز بممر اسمماس 2633، 4اسممتایدر    مماردن، بمما

شود  لی از ابعاد آن اطالعمات دقیقمی  ن ر ابطی تأیید می جود ونی، تحقیقات انجام یافته
یا) در دسد نیسد    (ا3125، نوایی   آر

شممدید احساسممی بممه طممرفین  موجممب ضممربه، زناشممویی ر ابممط پنهممانی خممار  از حیطممه
  احسمماس  نمماه در فممرد  5افسممرد ی، شممودا ایممن نمموع ر ابممط باعمم  بممروز احسمماس تردیممدمممی

کوم) آسممیب زننممده هممایی شممبیه اخمممتالی نشممانه(   همچنممین 2662،  مماردن اسممتایدر  ، بمما
کمممه بمممه ا  خیانمممد شمممده اسمممد ممممی 6اسمممترس پممم  از سمممانحه    7آممممارزا) شممموددر همسمممری 

 (ا  2632، همکاران
کننمده حیمات یما یمب تجربمه دردنماک در استرس پ  از سانحه در پی یب اتفاق تهدیمد

(   افمراد بما تمرس بمه آن 2631، ن  همکمارا 8پموراس   همکماران_ پرکین ) افراد ظاهر می شود

                          
1. Mark, KP., Janssen, E., & Milhausen, RR 
2. oppenheimer 
3. Chuick, CD 
4. Baucom, D.H., D.K. Snyder, & K.C. Gordon 
5. depression 
6. Traumatic Stress Disorder Patients 
7. Amarza  
8. Perkins, L. Perkins-porras,l.etal 
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کممنش نشممان مممی (ا عالئممم ایممن اخممتالی شممام  بمماز 2631، 1 ب   منگمموبی، ن بممرا) دهنممد ا
یمممداد کمممردن ناخواسمممته   تکمممراری رو یمممداد آسمممیباجتنممماب از یادآورنمممده، تجربمممه  ، زاهمممای رو

کمنش 2د ر ونی قاب  مالحظه در بیش برانگیختگی در پمذیری افراطمی   تغییمرات منفمی    ا
انجمن ر انلزشمکی ، باشدا دی اس امزا می  خلق مربو  به رویداد آسیب 3ها ارهشناخد

   (ا2631) 4آمریکا
بممر اخممتالی اسممترس پمم  از سممانحه ناشممی از ر ابممط  5در خصمموص اثربخشممی ز   درمممانی

، (3121) کریممی   همکماران، فرازناشویی تحقیقات اندکی صمورت  رفتمه اسمدا در ایمران
بمر  7ممدار  ز   درممانی هیجمان 6نگمره مقایسمه اثربخشمی ز   درممانی یکلارومهدر تحقیقی ب

 انداها پرداختهعالئم افسرد ی   استرس پ  از سانحه ناشی از ر ابط فرازناشویی در ز  
کشممف   ر شممن شممدن ر ابممط فرازناشممویی معممموًه منجممر بممه آشممفتگی کممه  هممای از آنجمما 

راهبردهممای بمما سمماختار   مسممتقیم ز   ، شممودیهمما ممم  تعممامالت منفممی بممین ز   8هیجممانی
کمب تواند به ز  می 9رفتاری-درمانی شناختی کمتمری کند تا آشمفتگیها  همای هیجمانی 

کنند   از شدت تعامالت منفی کاسته شمود   عمال ه بمر ایمن ز  را تجربه  هما بمرای فهمم شان 
که رابطه را نسبد به رابطه فرازناشمویی آسمیب  کمه پمذیر ممیمجموع عواملی  کنمد نیماز دارنمد 

های ر ابط زناشمویی خمود ای تعام  داشته باشند   والشبتوانند با یکدیگر به نحو سازنده
کنند کاماًل برای تحقق این اهداف مناسمب -که ز   درمانی شناختی، را مدیرید  رفتاری 

یممادی از ایممن(   پممژ هش2661،  مماردن) اسممد کممه درصممد ز  هممای مربوطممه نشممان داده اسممد 
 (ا  3121، کریمی   همکاران) ها درمان پذیر هستندز  

همما بمما تلفیممق عواممم  رفتمماری   شممناختی در درمممان ز  ، رفتمماری-ز   درمممانی شممناختی

                          
1. Brown, S., Webb, A., & Mangoubi, R 
2. More arousal 
3. cognition 
4. American Psychiatric Association  
5. couples Therapy  
6. integrative couples therapy 
7. emotionally couples therapy  
8. emotional derangement  
9. cognitive-behavioral couples therapy  
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کمه پمژ هش3122، د لق   همکماران) انواع مشکالت زناشویی اسد همایی را نیمز بمه خمود (ا 
تغیرهمای مختلفمی از اختصاص داده اسمدا اثمر بخشمی ز   درممانی شمناختی رفتماری بمر م

مممامی   ) 2صمممیمید زناشممویی، (3126، رحمممانی   همکمماران) 1جملممه رضمماید زناشممویی
کممماهش افسمممرد ی   ، (3125، عمممماری   همکممماران) هممماسممماز اری ز  ، (3121، همکممماران

( بررسمی شمده اسمدا در ممورد اثربخشمی 3121، خجسته مهر   همکماران) 3تنظیم هیجانی
بر ر ی استرس پ  از سمانحه مطالعمات انمدکی انجمام شمده  رفتاری-ز   درمانی شناختی

 ( در آمریکمما   پممژ هش ر قممی   همکمماران2661)   همکمماران 4اسممد از جملممه پممژ هش ر تانممدا
رفتماری -ها به بررسی اثربخشی ز   درممانی رفتماری   شمناختیکه در آن، ( در ایران3122)

  بر استرس پ  از سانحه ناشی از جنگ پرداخته شده اسدا
مانسممون   ) رفتماری بممرای درممان اخمتالی اسممترس پم  از سمانحه-ز   درممانی شمناختی

( رویکمردی در ز   درممانی اسمد 3122، به نق  از ر قی پایدار   همکماران، 2631، 5فریدمن
همایی های رفتاری   شناختی برای درمان مشمکالت ز  ها   فنون نظریهکه از ترکیب ر ش

کممه یکممی ازاسممتفاده مممی همما بممه نحمموی از اخممتالی پمم  از ضممربه رنمما همما یمما هممرد ی آنآن کنممد 
کمه ارتبما  بمین فمرض ممی PTSDرفتاری برای -برندا ز   درمانی شناختیمی    PTSDکنمد 

همای در آشمفتگی PTSDهمای پیچیده   د  طرفه اسدا نشانه، آشفتگی در رابطه صمیمی
 PTSDهمای شمدید   تقویمد نشمانهها باعم  تها تاثیر  ذاشته   در مقاب  آشفتگی ز  ز  
همای ارتبماطی   اجتنماب همای زیربنمایی ایمن ارتبما  احتمماًه شمام ؛ نقم شودا فرایندمی

کممه تعاممم  فراینممد افکممار ناسمماز ارانه   اسممدا در حمموزه شممناختی فممرض مممی 6رفتمماری شممود 
 شممممودباعمممم  تممممدا م ایممممن ارتبمممما  باز شممممتی مممممی 7زامحتمممموای مربممممو  بممممه حمممموادث آسممممیب

کا نممد، اصمملیمرادح) کا رفتمماری؛ -درمممانی شممناختی( هممدف همزمممان ز  3125، شممم    

                          
1. marital satisfaction 
2. marital intimacy  
3. emotion regulation 
4. Rotunda, RJ  
5. manson and Friedman  
6. behavioral avoidance 
7. traumatic  
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کارکردهممای رابطممه صمممیمی آن PTSDبهبممود  همما اسممد   در یممب یمما هممر د  همسممر   بهبممودی 
 (ا  3122، ر قی پایدار   همکاران) باشندها  احد درمان میز  

کمه وشمم امروزه تحولی  سترده در عرصه ارتباطات   اطالع رسانی در حای   قوع اسد 
کاماًل متفا تی از مفهوم   عملکرد تاثیر رسانه در برابر پژ هشگران قمرار داده اسمدا ایمن  انداز 

کمممه بسمممیاری آن را تحممموی انقالبمممی در عرصمممه ارتباطمممات   شمممر ع پمممارادیمی جدیمممد در تحممموی 
ممروز های نوین در جهان اظهور   توسعه حیرت آور رسانه، خوانندزند ی جوامع امروزی می

کوتممماه در سراسمممر جهمممان  سمممترش یافتمممه   مهمممم کمممه در طممموی زممممانی  تمممرین شمممک    اسمممد 
، یمممزد خواسمممتی   همکممماران) آشمممکارترین محصممموی آن اینترنمممد   ف مممای مجمممازی اسمممد

کممه بممد ن در نظممر  ممرفتن بعممد زمممان   (ا ف ممای مجممازی بممه ف ممایی اطممالق مممی3122 شممود 
هممای نمموین  ون را از طریممق فنمماوریهممای  ونمماهممای اجتممماعی میممان فرهنممگتعاممم ، مکممان

کمابلی   شمبکه، هارایانه ای برای فعالیدسازد   به تعبیر دیگر استعارهامکان پذیر می همای 
همای (ا فناوری3125، توانا   هاشمی اص ) های الکتر نیکی ارتباطی اسدسیر تکنولوژی

کر) دهندارتبا  راه دور اساس ف ای مجازی را تشکی  می یتا  (ا  2665، 1و
کممه تمما سممای  ، مممیالدی 2632آمممار  رفتممه شممده از سمماید آمممار جهممانی اینترنممد نشممان داده 

کمماربر اینترنممد بمموده اسممدا بممه  52میلیممون نفممر دارای  72ایممران بمما جمعیممد حممد د  میلیممون 
کم سرعد( دسترسمی دارنمد) درصد جمعید ایران به اینترند 1/11عبارت دیگر  ، حتی 

کمه در سمای  همزار ایرانمی بمه اینترنمد دسترسمی داشمتندا  216فقمط  2666این در حالی اسمد 
کمه تموان پمیشممی، بنابراین با توجه به سمرعد تحموهت پیراممون ف مای مجمازی کمرد  بینمی 

ربیعمممی   ) هممما در زنمممد ی روزممممره شممموداینترنمممد بمممه تمممدریا جمممایگ ین ر ابمممط  اقعمممی انسمممان
کنمممونی(ا 3122، محممممدزاده یمممزد کمممه از تکنولممموژی  مؤسسمممههمممر ، بمممه عبمممارتی در دنیمممای  ای 

بممه تمدریا از جریممان ارتباطمات جهممانی دور ، بهممره باشمد ارتبمماطی بمیهای  اطالعمات   شمبکه
کیفید   افزایش بهره، صنایع مختلف، خواهد ماند   از این ر  وری خود در دنیمای  ارتقای 

کمار یری فنماوری اطالعمات ممی، پر رقابد امروز را کمه بمه یقمین در منو  بمه  ایمن بمین  داننمدا 

                          
1. Whittaker, J  
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دفموری ) صنعد سالمد نیز با  جود تمام فراز   فر دها از این تحوهت مصمون نخواهمد بمود
یکممه3125، فممرد   حسممن خممانی ی خممدمات امممروزه اسممتفاده از اینترنممد در ارائممه (ا بممه طور

  یکمممی از (ا 2661، 1مسمممتر) بهداشمممتی درممممانی بمممه طمممور روز افممم  ن در حمممای افمممزایش اسمممد
کاربردهممای اینترنممدرایجتممرین   بحمم  انگ بمماراک   ) امممر مشمماوره   درمممان اسممد، یزتممرین 

(ا اسممتفاده از اینترنممد در درمممان سممالمد ر ان بممه علممد در دسممترس بممودن در 2662، 2کمموهن
سراسر جهان ر  به افزایش اسد   مردم به دنبمای اطالعمات سمالمد ر ان از طریمق اینترنمد 

یب فرصد منحصر به فرد برای ارائمه درممان هستندا از این ر  مداخالت مبتنی بر اینترند 
 (ا3120، عظیمی   همکاران) به بخش ب ر ی از جمعید اسد

اجممرای ، شممودهممای ارتبمما  آنالیممن   آفالیممن انجممام توانممد بممه شممیوهمممی 3اینترنممد درمممانی
کممی دارد   اجمرای آن سماده ، بهشمتیان) تمر اسمداینترند درممانی آفالیمن نیماز بمه امکانمات 

ر نیکمی تاهتی را بمه شمک  الکؤبیمار بعد از دادن شمر  حمای خمود سم، این ر ش (ا در3112
شممود   در اسممرع  قممد بممه آن بممه متخصمم  مربممو  ارجمماع داده مممی سممؤاهتپرسممد ایممن مممی

بیممار از طریمق الکتر نیکمی ، شود   در ارتبا  آنالین ها پاسخ داده می  درخواسد سؤاهت
کادر درممانی ارتبم خمود را مطمر   سمؤاهتکنمد   شمر  حمای   ا  برقمرار ممیبه طور مستقیم با 

یافممد مممیمممی ، دفمموری فممرد   حسممنخانی) کنممدسممازد   بممه طممور مسممتقیم پاسممخ خممود را در
 (ا3125

کمممب آن مشمماوره اینترنتممی مممی کممه بممه  توانممد  سممیله ارتبمماطی را در اختیممار افممراد بگممذارد 
(ا افممراد  قتممی از 2662، 4کمنرسممنیب   بممر ) بتواننممد مشممکالت خمماص خممود را ابممراز نماینممد

کمماملوتر تعاممم  مممی کننممد بنممابراین احسمماس  منممامی   خلمموت بیشممتری را مممی، کننممدطریممق 
، ترجمه یحیی سمید 2631، 5شولتز   شولتز) سازنداطالعات شخصی بیشتری را آشکار می

کشممیدن بممرای آنمسممأله (   3125محمممدی  کمتممر آزاردهنممده اسممدخجالممد  ، 6سممولر) همما 
                          
1. master 
2. Barak, A., & Cohen, L 
3. Internet therapy  
4 . Resnick, M., & Bruckman, A  
5. Schulz  
6. Suler, J  
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هما که در آن 7شناختی های ر انتواند در مورد اختالیمشاوره اینترنتی همچنین می(ا 2661
کنمممد 8همممایی از شمممرم   اضمممطرابنشمممانه (ا در 3125، 9دنممممون) اسممممد نقمممش ممممؤثری را ایفممما 

کمممه تعمممداد قابممم  مالحظمممهخصممموص اثربخشمممی درممممان اینترنتمممی نیمممز ممممی ای از تممموان  فمممد 
که ر ش کرده 10ی سنتیهای آنالین   آزمایشگاهتحقیقات  دهنمد نشمان ممی، انمدرا مقایسه 
 (ا2631، شولتز   شولتز) باشندمیبا ثبات   مشابه ، که نتایا در مجموع

کممه توسممط بهشممتیاناز تحقیقممات انجممام  رفتممه در ایممن خصمموص مممی  تمموان بممه تحقیقممی 
رفتمماری ح مموری   درمممان -مقایسممه اثربخشممی درمممان شممناختی، تحممد عنمموان، (3112)

فتاری اینترنتی آفالیمن بمر میمزان افسمرد ی دانشمجویان صمورت  رفتمه   تحقیمق ر -شناختی
کممه تحممد عنمموان اثربخشممی مممداخالت مبتنممی بممر نظریممه 3117) پویمما مممنش   همکمماران  )

بممه د  مشمماوره  ر هممی ر  در ر    اینترنتممی در افممزایش رضمماید زناشممویی   ( 3217) 1الممی 
کمممه تحمممد 3120)، تحقیمممق عظیممممی   همکممماران  -اثربخشمممی درممممان شمممناختی، عنممموان( 

اجمممرای ح ممموری   اینترنتمممی( بمممر راهبردهمممای تنظمممیم هیجمممانی افمممراد بممما همبمممودی ) رفتممماری
کردا بی  خوابی   افسرد ی صورت  رفته اسد اشاره 

حممممای بمممما توجممممه بممممه مطالممممب عنمممموان شممممده در بمممماه   در راسممممتای  سممممترش وشمممممگیر 
کلیه  جموه فناوری (   3125، کماظمی   همکماران) زنمد ی بشمرهای اطالعاتی   ارتباطی در 

، سمملیمی   همکمماران) اسممتفاده در حممای  سممترش از اینترنممد در بممین نسمم  جدیممد جامعممه
(   بممما نظمممر بمممه اینکمممه بسمممیاری از مراجعمممان در ایمممران از بیمممان مشمممکالت زناشمممویی بمممه 3111

کلینیبصورت ر  در ر  شرمگین می پویما ) کننمدهای مشاوره مراجعه نمیشوند   حتی به 
کمبممود پممژ هش3117، مممنش   همکمماران هممای انجممام شممده در خصمموص خیانممد ( ضمممن 

کشممور   نبممود پژ هشممی در خصمموص ز   درمممانی شممناختی رفتمماری بممر  زناشممویی در داخمم  
کمه  عالئم استرس پ  از سانحه ناشی از ر ابط فرازناشمویی ایمن پمژ هش در صمدد آن برآممد 

                          
7. psychological disorder  
8. shame and anxiety 
9. Danovan, J  

  traditional laboratoryا10

1. Eliss 
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آنالیمن( بمر اسمترس ) رفتاری ح وری   مجازی-به مقایسه اثربخشی ز   درمانی شناختی
 پ  از سانحه در ر ابط فرازناشویی باردازدا 

  ردد: بر این اساس د  فرضیه در این پژ هش مطر  می
رفتاری ح وری   مجمازی بمر اخمتالی اسمترس پم  -فرضیه ا ی: ز   درمانی شناختی

 از سانحه در ر ابط فرازناشویی تاثیر ذار اسدا 
رفتماری بمه صمورت ح موری   -بین میزان اثربخشی ز   درممانی شمناختیفرضیه د م: 

 مجازی بر اختالی استرس پ  از سانحه در ر ابط فرازناشویی تفا ت  جود داردا 

 روش
کممه بممه منظممور مقایسممه  کنتممری بممود  پممژ هش حاضممر یممب پممژ هش نیمممه آزمایشممی بمما  ممر ه 

اخممتالی اسممترس پمم  از  رفتمماری ح مموری   مجممازی بممر -اثربخشممی ز   درمممانی شممناختی 
کلیمه ز   همای در یمر سانحه در ر ابط فرازناشویی انجام شدا جامعه آمماری ایمن پمژ هش را 

کننده به مرکز مشاوره رضوان شمهر قم وین تشمکی  دادنمدا با مسأله خیاند زناشویی مراجعه
ز   در یمر بما مسمأله خیانمد زناشمویی )زن خیانمد دیممده(  10نمونمه آمماری پمژ هش شمام  

کلیممه ز  راجعممهم کممه از بممین  کننممده بمما بررسممی معیممار ور د شممام  هممای مراجعممهکننممده بممود 
خیانممد ، طمموی مممدت ازد ا ، نداشممتن فرزنممد، تشممخی  اخممتالی اسممترس پمم  از سممانحه

یافممد نکممردن هممی   ونممه مداخلممه درمممانی قبمم  از آزمممایش، توسممط مممرد بممه ، تحصممیالت   در
نفمره  32  بمه صمورت تصمادفی بمه سمه  مر ه صورت نمونه  یری در دسترس انتخماب شمدند 

دیبمد ، درممانی دیگمر تقسیم شدندا معیارهای خر   از پژ هش شمام  شمر ع همزممان ر ان
کنار رفتن آزمودنی بوداهر سه  ر ه نامه استرس پم  پرسش، بیش از سه جلسه   دا طلبانه 

کمه داده کردند  همای پمیش آزممون از سانحه می سی سی پی را قب    بعد از مداخله تکمی  
، جلسمه 32رفتماری را بمه ممدت -  پ  آزمون را تشکی  دادا  ر ه ا ی ز   درممانی شمناختی

یافمد نمودنمدا بمرای  مر ه  1/3یب بار در هفتمه   بمه ممدت  سماعد بمه صمورت ح موری در
کمار در ، مجازی توضیحات کمه بمرای ایمن  تمرین   تکالیف خانگی در  ر ه شبکه مجمازی 
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کمه از قبم  -ثبد شد   همر ز   مداخلمه شمناختینظر  رفته شده بود  رفتماری را در سماعاتی 
یافمد نممودا  مر ه سموم  1/3جلسه  32تعیین شده بود در شبکه مجازی به مدت  ساعته در

کنتممری هممی  یافممد نکممردا در بخمممش تحل ونممه مداخلممهبممه عنمموان  ممر ه  همما بممه   دادهیممای در
ش آزممون   پم  آزمممون از ر ش یرد پژ هش پممو یرهایهما در متغسه نممرات  مر هیمنظور مقا

کو اریتحل یآمار  .ان  استفاده شدی  

 ابزار
در ایمن پمژ هش از  )اشم (: 1مقیاس اخمتالی اسمترس پم  از سمانحه ممی سمی سمی پمی-

های اختالی استرس پ  از سانحه می سی سی پی استفاده شدا مقیاس اخمتالی مقیاس
نجش اخممتالی اسممترس پمم  از سمممانحه اسممترس پمم  از سمممانحه مممی سممی سممی پممی بمممرای سمم

کین  15/6 ویه ساخته شمده اسمدا   ضممریب آلفممای  11با ، (3211  همکاران ) 2توسمط 
کمه در  371تمما  11بمرای آن  مزارش شده اسدا دامنه نممرات درایمن مقیمماس بممین  قممرار دارد 

کمممماماًل صممممادق اسممممد تمممما هر مممز صمممادق نیسمممد از  ، 1تممما  3پمممنا درجمممه بمممه شمممیوه لیکمممرت از 
  بماهتر بیمانگر  جمود اخمتالی اسمترس پم  از سمانحه در فمرد  367شود   نمره  ذاری مینمره

کر نبمماخ برابممر 3112این مقیاس در ایمران توسط  ودرزی ) .اسد یابی  آلفای   22/6( اعتبار
 ممزارش شممدا جهممد تعیممین ر ایممی همزمممان مقیممماس ممممذکور نیمممزاز سممه ابممزار فهرسممد  قممایع 

کمه ضمریب همبسمتگی مقیماس ممی  PTSD فهرسد، زند ی   سیاهه پماد آ استفاده  ردید 
 مزارش شمده اسممدا ضمریب  71/6، 12/6، 21/6سی سی پی بما هریمب از آنهما بمه ترتیمب 

کر نباخ ایمن آزممون در مطالعمات دیگمر در دامنمه  ،  مزارش شمده اسمد 25/6تما  10/6آلفای 
   (ا3123، بشرپور)

ایمن فراینمد درممانی توسمط )مانسمون    رفتیاری: -شیناختیپروتکل جلسات زوج درمیانی -
کمه خالصمه جلسمات ، به نق  از ر قی پایدار   همکاران(، 2631، فریدمن تهیمه شمده اسمد 

                          
1. mississippi Post Traumatic Stress Scale 
2. Keane, T.M  
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 باشدا آن به شر  ری  می
توصمممیف ، توضمممیح ر ش   اهمممداف جلسمممات، جلسمممه ا ی: برقمممراری ارتبممما    آمممماد ی

بررسمی ، هما بمر هممدیگر  تاثیر د  طرفمه آناختالی استرس پ  از ضربه   مشکالت ارتباطی 
 راهبردهای تسهی  ح  مشارکد در سالمتیا
توجمه بمه ، تمرکز بمر امنیمد در ارتباطمات، هاجلسه د م: توجه به وهارووب تعاملی ز  

 آموزش مدیرید تعارضا، رفتارهای صدمه زننده
  افممزایش مشممکالت  PTSDجلسممه سمموم: بررسممی نقممش مخممرب اجتنمماب در نگهممداری 

هممای درک همدهنممه    مموش ایجمماد مهممارت، هممای ارتبمماطیشممر ع آممموزش مهممارت، ارتبمماطی
 دادنا 

بررسمی ، تمرکز بمر تشمخی  احساسمات   افکمار، جلسه وهارم: بررسی موانع ارتبا  مؤثر
ایجاد مهارت انتقای   دریافد صحیح   ممؤثر ، افکار   رفتار برهم، تاثیر متقاب  احساسات

 افکار   احساساتا
بمما هممدف ت ممعیف ،   تمممرین آن در جلسممهمسممأله جلسممه پممنجم: اسممتفاده از ر ش حمم  

هممما در تشمممویق بمممه شمممرکد ز  ،   ناسممماز اری ارتبممماطی بمممر هممممدیگر PTSDتممم ثیر د  طرفمممه 
کرختی هیجانیافعالید کردن  کم  کاهش اجتناب     های لذت بخش برای 

رسممممی عالئممممم هشممممداردهنده   بر، جلسممممه ششممممم: تعریممممف خشممممم   تحریممممب پممممذیری
کنتمری خشممآمموزش شمیوه، های راه انداز خشمموقعید ماننمد آرام ، همای عملمی ممؤثر بمرای 

 سازی   تغییر محیطا
حرکمد از ، زاجلسه هفتم: بحم  شمناختی بما همدف بماه بمردن پمذیرش حموادث آسمیب

 تراتر   مبسو زا با وشم انداز دقیقیب تون  بینایی به فهم حوادث آسیب
جلسه هشتم: شناسایی هسته باورها   انتظارات دیر اقع بینانه مؤثر در تشدید   تمدا م 

PTSD در ایجاد یا تمدا م مشمک    رفتمار ، آشنایی با نقش   تاثیر خود،   ناساز اری ارتباطی
شناسممایی نقممش   توانممایی خممود در حمم  مشممک    تغییممر رفتممار ، منفممی منممتا شممده از باورهمما
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 باورهای مخربا منفی منتا شده از
کشمممیدن ایمممن خطاهممما    جلسمممه نهمممم: آشمممنایی بممما خطاهمممای شمممناختی   بمممه ومممالش 

کمممردن باورهممما   انتظمممارات تصممممیم  یمممری بمممرای اصمممال  خطاهمممای شمممناختی   جمممایگ ین 
 امنطقی

کنتممری افکممار رفتممار   احساسممات خممود   دیگممران دربمماره ، جلسممه دهممم: افممزایش   تقویممد 
 زا   پیامدهای آناحوادث آسیب

، هممای مثبممد همممدیگرتوجممه بممه ویژ ممی، جلسممه یممازدهم: آشممنایی بمما انتظممارات متقابمم 
 افزایش اعتماد   نزدیکی هیجانیا

همما بممرای خلممق یممب زنممد ی بهتممر   جلسممه د ازدهممم: بحمم    بررسممی دربمماره توانممایی ز  
انتظارات آینمدها خطاهمای شمناختی ، های ایجاد شده در درمانمنفعد، حرکد روبه جلو

هما بمه افکمار  کننده آن در خاطرات آزاردهنمده  ذشمته   تبمدی  آن کننده   رد شواهد تأیید  
مثبد مربو  به آینده در ونمد مثمای  اقعمی از زنمد ی خمود شمخ  بررسمی شمد تما مطمعمن 

از مراجمممع خواسمممته شمممد ، شمممویم مراجمممع نحممموه برخمممورد بممما ایمممن خممماطرات را فمممرا  رفتمممه سمممد
کنمد   امکانمات  های برنامه آینده خمود را الوید بما توجمه بمه جلسمات حم  مسمأله مشمخ  
 شان را برای رسیدن به این اهداف بررسی نمایدا رابطه

کلممممی در جلسممممه آخممممر همممما از همممما   آ مممماه سممممازی آنبررسممممی نقمممما  قمممموت ز  ، بممممه طممممور 
بررسمی انتظمارات ، هایشان در ساختن یب زند ی بهتر   نشمخوار نکمردن  ذشمتهتوانمندی

ها   حرکد بمه سممد جلمو   بهبمود در زند ی   برنامه ریزی برای انجام آنها از یکدیگر ز  
کسمب شمده   مطالمب آموختمه همای  شرایط در آیندها جمع بنمدی   صمحبد دربماره م ید

کار یری آنشده در طوی جلسات درمانی توسط ز   تمرین  ها در زند ی مهمها   حفر   به 
که به آن پرداخته شدا  بخش  هایی بود 

 هایافته
ح وری   مجازی(   یمب  مر ه ) ز   آزمودنی در د   ر ه آزمایش 10در مجموع تعداد 
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مجمازی   ، کنتری با این پمژ هش همکماری نمودنمدا میمانگین سمنی  مر ه آزممایش ح موری
 بودا  62/3   25/6، 72/6  انحراف معیار آن ها  36/15   16/15، 36/11 واه به ترتیب 

مربوط به زوج درمانی شناخت رفتاری های توصیفی  . آماره1جدول 
 حضوری و مجازی بر روی استرس پس از سانحه 

 گروه متغیر
 انحراف استاندارد میانگین

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون

 استرس پ  از سانحه
 3/7 51/1 31/30 71/22 آزمایش ح وری
 1/1 70/1 1/31 21/27 آزمایش مجازی

 11/0 22/2 1/21 10/21 کنتری
 

که آمارههمان همای میانگین  مر ه، دهدنشان می 3ها در جد ی های توصیفی دادهطور 
رفتاری نسبد به پیش آزمون   همچنمین  مر ه -آزمایش بعد از انجام ز   درمانی شناختی

کاهش یافته اسدا   واه 
اخممتالی رفتماری ح مموری   مجمازی بممر -بمرای تعیممین میمزان تمماثیر ز   درممانی شممناختی

یان  استفاده شدا بررسی پیش فرض کوار های این آزممون استرس پ  از سانحه از تحلی  
یممان ، کممه نرمممای بممودن همگممونی شممیب ر رسممیون   خطممی بممودن همبسممتگی ، همسممانی  ار

 پیش آزمون   متغیر مستق  اسد انجام شدا

کمردیبرای بررسی نرمای بودن داده    م فرضمیه صمفر در ها از آزمون شاپیر  ویلمب اسمتفاده 
یع مورد نظرپیر ی داده، این آزمون یمع نرممای( اسمدا فرضمیه مقابم  آن ) ها از توز در اینجا توز

یع مورد نظرعبارت اسد از عدم پیر ی داده   عمدم رد فرضمیه  P با توجه بمه مقمدار، ها از توز
یممع نرممممای قلمممداد ممممی، صممفر یمممع داده همما منطبمممق بمممر توز سمممطح شمممود بمما توجمممه بممه اینکمممه توز

 ها تأیید شدابیشتر اسد لذا فرض نرمای بودن داده 31/3معناداری از 
یان  را در  ر ه، با استفاده از آزمون لوین    کمردیما فمرض صمفر در همگونی  ار ها بررسی 

یان  د   ر ه دارای تجان  اسدا   فرض مقاب  عمدم تجمان   که  ار این آزمون این اسد 
یان  کمه از  باشدا با توجه بهها می ار بیشمتر اسمد فمرض  61/6سطح معناداری هر د   ر ه 
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یان ، مقاب  رد   فرض صفر  .ها تأیید شدهمگونی  ار
تعام  بین متغیر پمیش آزممون  F برای اثبات فرضیه همگونی شیب ر رسیون نیز مقدار   

پمیش  (<P 61/6) ا ر این شاخ  معنادار نباشمد،   مستق  در همه  ر ه ها را حساب شد
کمم   F عایممد شممده اسممدا مقممدارفممرض ر تعاممم  پممیش آزمممون   متغیممر مسممتق  در مقیمماس 

که فرضمیه صمفر ممورد قبموی   فرضمیه مقابم  رد  معنادار نبودا بنابراین می توان نتیجه  رفد 
 شده اسد   پیش فرض همگونی شیب ر رسیون نیز رعاید شده اسدا 

ر مقیمماس اسممترس د Fدر بررسممی خطممی بممودن همبسممتگی پممیش آزمممون   متغیممر مسممتق  
پمم  از سممانحه معنممادار اسممد زیممرا احتمممای آن در هممر د   ممر ه آزمممایش از سممطح معنمماداری 

کووکتر اسدا بنابراین پیش فرض خطی بودن همبستگی بین پمیش آزممون   متغیمر  61/6
 مستق  نیز رعاید شده اسدا

یان  در جد ی  کوار  آمده اسدا 2نتایا تحلی  

کواریانس برای 2جدول رفتاری  -اثر زوج درمانی شناختی. آزمون 
 حضوری و مجازی روی استرس پس از سانحه

 ها آزمودنی متغیر
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 
سطح 

 معناداری
مجذور 

 اتا

استرس 
پ  از 
 سانحه

 05/6 63/6 12/1 3/102 3 26/725 ح وری

 11/6 62/6 01/0 22/212 3 15/172 مجازی

61/6 P< 
یممان  در جممد ی  کوار کمم  هممر د   ممر ه  2نتممایا آزمممون تحلیمم   آمممده اسممدا در مقیمماس 

ا بنممابراین فممرض صممفر (= F =   01/0 F 12/1) آزمممایش ح مموری   مجممازی معنممادار بممود
مبنی بر معنادار نبودن اختالف میانگین  ر ه ها در پم  آزممون پم  از حمذف اثمر احتممالی 

رفتممماری ح ممموری    -پمممیش آزممممون رد شمممدا در نتیجمممه همممر د  ر ش ز   درممممانی شمممناختی
مجازی ر ی استرس پ  از سانحه اثمر مثبمد معنمادار داشمتندا بمرای مشمخ  شمدن ایمن 
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که معنی کدام یب از درمان Fی دار موضوع  ضمروری اسمد ، ها منتا شمده اسمد از تفا ت 
های تعقیبی استفاده شمود تما اثربخشمی همر یمب از سمطو  متغیمر مسمتق  مشمخ   از آزمون

شممممودا در ایممممن راسممممتا از آزمممممون تعقیبممممی تمممموکی اسممممتفاده شممممد   نتممممایا آن نشممممان داد بممممین 
انحه تفما ت معنمادار  جمود داردا های  ر ه آزمایش    مواه از نظمر اسمترس پم  از سم آزمودنی

کمه  همچنین بین اثربخشی ز   درمانی ح وری   اینترنتی تفا ت معناداری  جود داشد 
 نشان داد شیوه ح وری اثربخشی بیشتری داردا 

 گیریبحث و نتیجه
رفتمماری ح مموری    -مقایسممه اثربخشممی ز   درمممانی شممناختی ، حاضممر هممدف پممژ هش

بمودا نتمایا نشمان داد همر د   از سمانحه در ر ابمط فرازناشموییمجازی بر اختالی استرس پم  
کمه اثمر  ر ش آزمایشی اثربخشی معناداری ر ی اسمترس پم  از سمانحه دارنمد بما ایمن تفما ت 

 رفتاری ح وری بیشتر از اینترنتی بودا -ز   درمانی شناختی
رفتممماری ح ممموری   -فرضمممیه ا ی پمممژ هش مبنمممی بمممر اثمممر بخشمممی ز   درممممانی شمممناختی

زی بر اختالی استرس پ  از سانحه تأیید شدا این نتایا با نتایا پژ هش پویا ممنش   مجا
کممه نشممان دادنممد مداخلممه اینترنتممی ر ان3117) همکمماران شممناختی بممر ر ی  ( همخمموان بممود 

، (2632) 1هممما ماننمممد درممممان ر  در ر  اثمممر بخمممش اسمممدا همچنمممین اسمممچاد   سمممندبرگز  
توانممد در بهبممود عالئممم شممناختی مممی هممای ر انرمممانهمخمموان بمما ایممن پممژ هش نشممان دادنممد د

کریممی   همکماران ( نیمز نشمان 3121) حاص  از خیاند زناشویی اثمر مثبمد داشمته باشمدا 
همای در یمر ر ابممط شمناختی بممر اسمترس پم  از سمانحه ز   همای مختلمف ر اندادنمد درممان

که این نتیجه با پژ هش حاضر   هما در ایمن دیگر پژ هش فرازناشویی اثر مثبد معنادار دارد 
کوم) رابطه همخوان اسد کمه بمه 2661، 2  آتکینمز 2665،  ماردن   بما (ا در یمب فراتحلیم  نیمز 

کمه در یمر ر ابمط فرازناشمویی شمناختی بمر ر ی ز   همای ر انمنظور مقایسمه اثمر درممان همایی 
                          
1. Schade, L.C., & Sandberg J.G 
2. Atkins, D.C  
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بیشممتر  کممه ایمن ر ابممط را ندارنممد انجمام شممد نشممان داد بما  جممود آشممفتگیهممایی  هسمتند   ز  
 دهنممدهممای در یممر ر ابممط فرازناشممویی در ابتممدای درمممان بهبممود قابمم  تمموجهی نشممان مممیز  

کماهش نشمانهشمناختی ز   همای ر ان(ا در مورد اثمر درممان2636، آتکینز) همای اخمتالی هما بمر 
همما در ایممن زمینممه همخمموان هممای ایممن پممژ هش بمما سممایر پممژ هشاسممترس پمم  از سممانحه یافتممه

(ا همچنمین پمژ هش ر قمی 2662،   همکماران 2  سموتر2633، 1نسون   ادیرما، فریدمن) اسد
( نیممز اثممر بخشممی ز   درمممانی شممناختی رفتمماری را بممر ر ی 3122) سممهرابی   یعقمموبی، پایممدار

کمم  درمممان شممناختی رفتمماری ز   کممرده اسممدا بممه طممور  همما در اسممترس پمم  از سممانحه تأییممد 
مممؤثر در زمینمه مشممکالت ارتبماطی مممورد همای  ذشممته بمه عنمموان یمب رویکممرد مطمعمن   دهمه

که مواجه با خیاند منجر بمه 2661، 3داتیلو   اپستین) تأیید قرار  رفته اسد (ا به این دلی  
هممای مسممتقیم ز   درمممانی شممناختی شممود راهبممردهمما مممیهممای هیجممانی بممین ز  آشممفتگی

نحممو ممموثری بمما  همما بممهتوانممد در ایممن زمینممه مفیممد باشممد زیممرا باعمم  مممی شممود ز  رفتمماری مممی
کنند (ا بنمابراین 2661،  ماردن) یکدیگر رابطه   تعام  داشته باشند   ر ابطشان را مدیرید 

کماهش عالئمم  می توان از د  ر ش ز   درمانی شمناختی رفتماری ح موری   اینترنتمی بمرای 
کردااختالی استرس پ  از سانحه در ز    های خیاند دیده استفاده 

رفتماری بمه -تفما ت میمزان اثربخشمی ز   درممانی شمناختی فرضیه د م پژ هش مبنی بمر
صورت ح وری   مجازی بر اختالی استرس پ  از سانحه در ر ابط فرازناشویی نیمز تأییمد 
شدا نتیجه پژ هش نشان داد هر د  درمان ح وری   اینترنتی اثر مثبد معنمادار دارنمد امما 

کمرد ( 3112) بما پمژ هش بهشمتیانایمن یافتمه همخموان اسمد ، درمان ح وری موفقتر عمم  
رفتاری بر ر ی افسرد ی نسبد بمه درممان اینترنتمی -که نشان داد درمان ح وری شناختی

ر دا   همچنممین پممژ هش اثربخشممی بیشممتری دارد اممما در طمموی زمممان ایممن تفمما ت از بممین مممی
که در پژ هش3120) عظیمی   همکاران  -اثربخشمی درممان شمناختی، شان تحد عنوان( 

                          
1. Fredman,S.J.,Monson,C.M. & Aclair,K.C 
2. Sautter F.J, et al  
3. Dattilio, F.M., & Epstein, N.B 
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اجمممرای ح ممموری   اینترنتمممی( بمممر راهبردهمممای تنظمممیم هیجمممانی افمممراد بممما همبمممودی ) رفتممماری
که هر د  ر ش در درمان مؤثر اسمد   در تعمدادی از مموارد بی خوابی   افسرد ی نشان دادند 

ر ش ح مموری تمماثیر بیشممتری را نشممان داده اسممدا بممرای ، هممای تنظممیم هیجممانیدر زیر ممر ه
کممرد یهممای ح مموری مممتوجیممه اثممر بیشممتر درمممان کممه هممر وممه انتظممار  تمموان بممه ایممن نکتممه اشمماره 

 یهمابال هممه درممانیشتر اسدا تقریا  ب یزان بهبودیشتر باشد میجه درمان بیدرمانجو از نت
 کنمدجاد ممییرا در مراجع خود ا ین انتظاریون یرفتار-یاز جمله درمان شناخت یح ور

کممه در (ا از طممرف دیگممر 3112بممه نقمم  از بهشممتیان 3222، 1پر وسممکا) میممزان انتظممار مثبتممی 
کمتمممر از ر ش ح ممموری اسمممدر ش مجمممازی ایجممماد ممممی اسمممتیریکر   زاک، ، کمممراس) شمممود 

(ا بنابراین اثر بیشتر درمان ح وری نسمبد بمه مجمازی طبمق ایمن پمژ هش دور 2636، 2اسلیر
که درمانها با برخی از پژ هشاز انتظار نیسد اما این یافته های ح وری   مجمازی هایی 

کممردهرا م شممناختی را بممه  ( د  ر ش درمممانی ر ان3222) 3بمماراک، انممد همخمموان نیسممدقایسممه 
کممه بممر خممالف نتیجممه پممژ هش حاضممر اثممر درمممان  کممرد  صممورت اینترنتممی   ح مموری مقایسممه 

هممای ایممن نیممز خممالف یافتمه، (3117) اینترنتمی بیشممتر بممودا همچنمین پویمما مممنش   همکماران
همای ر ابممط زناشمویی   جنسمی بیشممتر از اینترنتمی بممر مؤلفمهپمژ هش نشمان دادنمد اثممر مداخلمه 

هممای ضممد   نقممیض در ایممن زمینممه   هممای ح مموری اسممدا بنممابراین بمما توجممه بممه یافتممهدرمممان
کافی در مقایسه بمین ایمن د  درممان بمه نظمر ممی همای رسمد بمه پمژ هشعدم  جود تحقیقات 

ک  ممی همای مجمازی   اینترنتمی ز مداخلمهتموان ابیشتری در این زمینه نیاز اسد اما به طور 
کمردا آزمایشمات  نیز در صورت نیاز   تمای  مراجعین بمه عنموان یمب ابمزار اثمربخش اسمتفاده 

شمود در جامعمه ممردان     هش تنها ر ی زنان خیاند دیمده انجمام شمد   پیشمنهاد میژاین پ
 نتایا آن بررسی شودا، های آماری مرتبط دیگر جامعه

                          
1. Prochaska  
2. kraus,R., Zack, J., Stricker, c.& Speyer, C 
3. Barak, A  
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 منابع
 ک، (2631) کی آمریکاپزش انجمن ر ان محسمن میرزایمی ، ا احمدیان فمردا ترجمه پانتمهDSM5های تشخیصی مال

 تهران: انتشارات ابن سینا ، 3125،  ر انی   امیر شعبانی
 عمزت نفم  ، کیفیمد زنمد ی، (ا اثربخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود عالئم پ  آسیبی3123) سا، بشرپور

-261، (2) 2ا درممانی خمانوادهفصملنامه مشماوره   ر ان  رضاید زناشویی زنان مواجه شمده بما خیانمد زناشموییا 
 ا  321

 (ا مقایسمه اثربخشممی درممان شممناختی رفتماری ح مموری   درممان شممناختی رفتماری اینترنتممی 3112) ما، بهشمتیان
 ا  322-355، (3) 3اشناسی بالینی انفصلنامه مطالعات ردانشجویانا  آفالین بر میزان افسرد ی

 (ا مقایسممه اثربخشممی مممداخالت مبتنممی بممر نظریممه 3117) عا،   دهور، ما، مظمماهری،  ا، احممدی،  ا، پویمما مممنش
-20، (2) 0، تحقیقات علموم رفتماری ر هی ر  در ر    اینترنتی در افزایش رضاید زناشوییا  الی  به د  مشاوره

 ا  12
 (ا درآممدی بمر ف مای مجمازی فراقلمرویمی   سمیالید هویمد سموژه در پرتممو 3125) سا،   هاشممی اصم ، ما، توانما

 ا  31-11، (3) 1، رسانه   فرهنگبینامتنیا  تحلی  انتقادی
 رفتماری بمر  -(ا اثربخشی ز   درمانی شمناختی3121) کا، بشلیده،  ا، رجبی، خا، شیرالی نیا، را، خجسته مهر

 -263، (2) 31امجلمه علممی پزشمکی جنمدی شماپورهای افسرد ی   تنظیم هیجمانی ز جمین آشمفتها کاهش نشانه
 ا  232

 تهرانا ، نشر فرا ر ان، 3125ما ، تبریزی، مترجم ر ابط شیا(ا) ز   درمانی(ا 2667)  ا، ن دنو 
 یناس، فا، حسمممممنی،  ا، افممممروز، ما، نریممممممانی، عا، د لممممق درممممممانی  (ا اثربخشممممی ز  3122) المممممفا، بادداسممممار

 ا  10-01، (3) 2ا فصلنامه نسیم تندرستیرفتاری بر بهبود عملکرد خانواده ز جین متقاضی طالقا -شناختی
 (ا اثربخشمممی ز   درممممانی شمممناختی رفتممماری بمممر 3122) المممفا، یعقممموبی، فا، سمممهرابی اسممممر د، ما، ر قمممی پایمممدار

 ا  22-331، (3) 3 خانوادهامطالعات زن   ضربه   افسرد ی جانبازانا  از اختالی استرس پ 
 بررسممی تمماثیر اسممتفاده از اینترنممد بممر ، ی ف ممای مجممازیشناسمم آسیب(ا 3122) فا، محمممدزاده یممزد، عا، ربیعممی

 ا  51-06، (0) 2ا فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی ان  ای اجتماعی دانشجویان
 بینمی نگمرش تمماعی در پمیش(ا نقش عوام  ر انی   اج3125) شا، ا حق شناس، الفا، محمدی، عا، زکی یی

ا مطالعمات زنمانبه ر ابط خار  از وهارووب زناشویی در زنمان مت هم    ارائمه یمب ممدی بمر اسماس عوامم  ممرتبطا 
 ا  312-322، (1) 31

 (ا ارتباطممات اینترنتممی در زنممد ی: بررسممی نقممش ادراک حمایممد 3111) را، نیممب پممور، با، جوکممار، عا، سمملیمی
 ا 13-362، (1) 1اشناختی مطالعات ر اناجتماعی   احساس تنهایی در استفاده از اینترندا 

 (ا بررسی رابطه بین سبب دلبستگی   ر ابط جنسمی فرازناشمویی در بمین زنمان 3117) فا، رسولی، فا، سهرابی
   ا311-351، (35) 5ا فصلنامه خانواده پژ هیرزه با مفاسد اجتماعی شهر تهرانا مبا بازداشد شده در مرکز
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 نشممر ، (ا تهممران3125) ا ترجمممه یحیممی سممید محمممدیهممای شخصممیدنظریممه(ا 2631) الممفا، شممولتز، دا، شممولتز
 ویرایشا 

 ترنتمی( اجرای ح موری   این) رفتاری -اثربخشی درمان شناختی، (3120)  ا، حسنی، عا، مرادی، ما، عظیمی
پژ هشممی پممژ هش در -خمموابی   افسممرد یا فصمملنامه علمممیهیجممانی افممراد بمما همبممودی بممی بممر راهبردهممای تنظممیم

   ا52- 03، (3) 33شناختیا  سالمد ر ان
 (ا اثر بخشی ز   درمانی شمناختی رفتماری در افمزایش سماز اری 3125) ما، رحمانی، ناصرا، امینی، عماری, سا

کنفمران  بمین المللمی ، متقاضی طالق زناشویی ز جین کنفمران  ملمی   ا لمین  پژ هشمهای نموین در علموم د مین 
 اموسسه مدیران ایده پرداز پایتخد ویرا، تهران، انسانی

 ی توسمعه جلمهم، (ا بیمارسمتان مجمازی: دیمد اهی نمو در آمموزش   درممان3125) ها، ما   حسمنخانی، دفوری فرد
 ا  57-17، (37) 1، آموزش در علوم پزشکی

 (ا ارتبما  تیم  شناسمی شخصمیتی ممادران بما 3125) ما، نریممانی، سا، بشمرپور، المفا، عطادخد، نا،  وزلوقره
یمممابی نقمممش پمممیش پژ هشمممی  -د  فصممملنامه علممممیاDبمممین تیممم  شخصمممیتی نگمممرش فرزنمممدان بمممه بزهکممماری: ارز

 ا  51-16، (2) 31(ادانشور رفتار) شناسی بالینی   شخصیدر ان
 (ا میممزان   نحمموه اسممتفاده دانشممجویان دانشممگاه 3125) ممریم،   طالممب د سممد نجمممه، صممدیقه؛ صممولتی، کماظمی

 ا 01 -17، (1) 3، فناوری آموزش   یاد یری، های اجتماعی مجازیفرهنگیان از شبکه
 (ا بررسمممی میمممزان اثربخشمممی ز   درممممانی 3121) عا، نیسمممی، ما، مهرابمممی زاده هنرمنمممد، ما، سمممودانی،  ا، کریممممی

عالئممم اسممترس پمم  از سممانحه   افممزایش  ذشممد   ر ابممط صمممیمانه پمم  از ، افسممرد ی کمماهش نگممر بممریکلاروممه
  ا01-13، (2) 5، دانشگاه فرد سی مشهد، بالینی   مشاوره شناسیهای ر انمجله پژ هشخیاند همسرا 

 ا (اشممم ) (ا بررسممی اعتبمار   ر ایممی مقیماس اخممتالی اسممترس پم  از سمممانحه مممی سمممی سممی پمممی3112)  مودرزی ما
 3ا-371، (2) 7، مجلمه ر ان شناسمی

 کهمره ا، ما، ر هنمده، مامی, شا اثربخشمی ز   درممانی شمناختی رفتماری بمر صممیمید ، (3121) المفا، ناصمری 
کنفممران  بممین المللممی اقتصمماد ، حسممابداری، زناشممویی   رضمماید از زنممد ی در دانشممجویان متأهمم  شممهر ایممالما 

 اکشور لهستان، مدیرید   علوم اجتماعی
 کا نممممد، شممممم  اسممممفند آبمممماد,  ا، د حاصمممملی, مامممممرا (ا اثممممر بخشممممی شممممناخد رفتممممار درمممممانی بممممر 3125) عا، کا

 ا32-3، (22) 0، مطالعات ر ان شناسی بالینی مربو  به وزن در دانشجویان دخترا  خودکارآمدی سبب زند ی
 کاظمی، ما، مؤمنی جاوید کیفیمد زنمد ی ز جمین آسمیب درمانی ز جینی بمر (ا تاثیر ر ان3126) مهرانگیزا، شعاع 

   ا15-01، (3) 3ا سالمد   پژ هش تخصصی مجلهزناشویی در تهرانا  هایدیده از خیاند
 یمما،  ا، نموایی همای ا لیممه ناسمماز ار بمما توجیممه ر ابممط فرازناشممویی در (ا بررسممی ارتبمما  طرحممواره3125) عا، محممدی آر

 ا  31-27(ا 5) 1، ر ان پرستاری نشریهمیان افراد متًاه ا 

 (ا حمممموزه عمممممومی    فتگممممو در ف ممممای مجممممازی 3122) الممممفا، کیخممممائی، صا، عممممدلی پممممور، با، یزدخواسممممتی
 ا13-363(ا 23) 35ا ارتباطات -فرهنگ مجله مطالعاتهای اجتماعیا  شبکه
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