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چکیده
زنهای متقاضی طالق که با خیانت زناشویی هم مواجه میشوند ،اغلب با آشفتگی ،تخلیهی
عاطفی هیجانی شدید واکنش نشان میدهند؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی
درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر کنترل عواطف و دشواری در تنظیم هیجان زنان متقاضی
طالق مواجه شده با خیانت همسر بود .پژوهش حاضر به روش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-
پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت .از بین کلیهی زنان متقاضی طالق که در سال  1391از
طرف دادگاه خانواده ی شهر ایالم به مرکز اورژانس اجتماعی این شهر ،ارجاع داده بودند ،تعداد 34
نفر که با خیانت همسر مواجه شده بودند ،به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و به
صورت کامال تصادفی در دو گروه مداخلهای و کنترل (هر گروه  11نفر) گمارده شدند .ابزار مورد
استفاده در این پژوهش عبارت بودند از مقیاس  PTSDمی سی سی پی ،پرسشنامهی کنترل
عواطف ( ،)Williams & Chamblesمقیاس دشواری در تنظیم هیجان ( )Gratz & Roemerو پکیج
درمان پردازش مجدد هولوگرافیک ( .)Katz, 2005دادهها با استفاده نرم افزار  SPSS-21و توسط
شاخصهای توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد .نتایج تحلیل آزمون
کوواریانس چند متغیری نشان داد که درمان پردازش مجدد هولوگرافیک ،تأثیر معنیداری بر
کنترل عواطف و دشواری در تنظیم هیجان زنان متقاضی طالق مواجه شده با خیانت همسر دارد
( .)F=1307/30 , p>4/444نتایج آزمون کوواریانس تک متغیری نشان داد که بین پس آزمون دو گروه
در کنترل عواطف ( )F=2318/32 , p>4/444و دشواری در تنظیم هیجان ()F=173/02 , p>4/444
 .1دانشجوی دکتری روانشناسی .دانشگاه شهید چمران اهواز.
 .2استاد تمام گروه روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
 .3دانشجوی دکتری روانشناسی .دانشگاه محقق اردبیلی.
 .4کارشناس ارشد روان شناسی بالینی .دانشگاه الزهرا تهران.
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تفاوت معنی داری وجود دارد .درمان پردازش مجدد هولوگرافیک باعث افزایش کنترل عواطف و
بهبودی دشواری در تنظیم هیجان در زنان متقاضی طالق مواجه شده با خیانت همسر میشود .در
طی درمان ،خاطرات آسیبزا مورد هدف قرار میگیرند .با روی آوردن به صحنهی تروماتیک و
سناریو سازی مجدد صحنه ،میتوان باعث تخلیه و آزاد سازی انسداد هیجانی خاطرات تروماتیک -
شد.

واژگان کلیدی :درمان پردازش مجدد هولوگرافیک ،کنترل عواطف ،دشواری در تنظیم هیجان،
زنان متقاضی طالق ،خیانت

مقدمه
طالق در زمان حاضر به تدریج به بحرانی تبدیل شده است که باعث از هم پاشیده شدن کانون
گرم خانواده و سبب تأثیرات منفی بر سالمت جسمی و روانی زوجها میشود ( Afifi, Granger,
 .)Joseph, Denes & Aldeis, 2015طالق یک فقدان است که سازگاری فرد را تحت الشعاع قرار
داده و اثرات نامطلوبی در این زمینه ایجاد میکند .فقدان کنترل ،نارسایی و اختالل در زمینهی
کنترل عواطف و تنظیم هیجانات ،کاهش اعتماد به نفس و خودارزشمندی پایین ،پیامدها و فقدان-
هایی هستند که ممکن است فرد پس از دریافت آسیب بین فردی ،طی وقایع تنشزایی مانند
طالق ،آنها را تجربه کند ( & Munoz–Eguilta, 2007 ; Mesripour, Etemadi, Ahmadi
 .)Jazayeri, 2016همچنین ،طبق نظر ( )Weiss, 1979فردی که آغازگر طالق است ،احساس گناه
زیادی کرده و همین احساس گناه ،سبب تأخیر در رهایی کامل از رابطه میشود.
بر اساس آمار رسمی در ایران از هر  1444مورد ازدواج ،حدود  244مورد به طالق منجر
میشود و ایران ،چهارمین کشور جهان از نظر میزان نسبت طالق به ازدواج معرفی شده است
( .)Jalali & Adelyanrasi, 2015یکی از دالیل عمدهی افزایش طالق ،خیانت زناشویی است
( .)Allendorf & Ghimere, 2013طبق تعریف ،خیانت زناشویی ( )Marital infidelityبه معنای
برقراری رابطهی جنسی با فردی غیر از همسر میباشد ،این عمل یک حادثهی آسیبزا و تکان دهنده
ی بین فردی برای شریک زندگی آسیب دیده است؛ ولی متأسفانه به میزان زیادی در ازدواجها رخ
میدهد ( .)Basharpour, 2011در پژوهش ( )Fincham & May, 2017تمایل زوجین به خیانت را
در جوامع مختلف  24تا  21درصد نشان داده شد .خیانت زناشویی از عوامل مهمی است که رخداد
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آن میتواند تأثیر عمیقی بر زندگی زناشویی بگذارد و خصوصاً فرد قربانی را درگیر کند ،اختالل
استرس پس از ضربه ( )Post Traumatic Stress Disorderاز مشکالتی است که میتواند در پی
ضربه افشای خیانت همسر اتفاق بیفتد و عواقب دیگری را نیز برای فرد رقم بزند ( Shivarani,
 .)Azadfalah, Moradi & Eskandari, 2016برخی واکنشهای آسیبزای خیانت ،در قالب شبه
اختالل استرس پس از ضربه میباشد ،مانند بیرمقی طاقت فرسا ،احساس قربانی شدن ( Brown,
 ،)1991کرختی هیجانی ،تنیدگی ،اجتناب از یادآورندهها ،تصاویر مزاحم ،نشخوار فکری ،آیندهی
کوتاه شده ،بیش اشتغالی ذهنی با شکست اعتماد ،شک به خویشتن و خشم ( Fairbrother, Newth
.)& Rachman, 2005

افشای خیانت ،یک آشفتگی عاطفی ایجاد میکند که این آشفتگی با یک شوک آغاز میشود
و عواقب آن شامل احساس غم ،خشم ،اضطراب ،شرم و انتقامجویی میباشد ( .)Levine, 2005یکی
از متغیرهای تأثیرگذار در این زمینه ،کنترل عواطف ( )affective controlاست .عدم توانایی کنترل
عواطف ،یکی از عواملی است که میتواند باعث طالق زوجین شود ( Naeim & shirashtiani,
)2016؛ چرا که افراط و تفریط در عواطف ،افراد را به سمت ناسازگاری ،پرخاشگری ،خشم ،نفرت و
اضطراب سوق میدهد که به صورت کنترل نشده ،بهداشت روانی و عاطفی افراد را به گونهای جدی
تهدید میکند ( .)Linley & Joseph, 2009کنترل عواطف از طریق چهار بعد عاطفه منفی ،اضطراب،
خشم و خلق افسرده مشخص میشود ( .)Roberton, Daffern & Bucks, 2012منظور از کنترل
عواطف ،توانایی تشخیص ،ابراز و بیان و کنترل عواطف منفی و مثبت است ( & Moradmand
 .)Khanbani, 2016تنظیم و کنترل عواطف ،شکل خاصی از خودنظم بخشی است (.)Tice, 2000
فرد با پریشانیهای روانشناختی تمایل دارد که از افشای تجربههای هیجانیاش جلوگیری کند
(.)Davidsen & Fosgeru, 2014
از دیگر مؤلفههایی که بر زندگی زناشویی اثرگذار است ،تنظیم شناختی هیجان و دشواری در
تنظیم هیجان ( )Difficulty in emotion regulationمیباشد (.)Mirgain & Cordova, 2007
تنظیم هیجان به ظرفیت نظارت ،ارزیابی ،فهم و اصالح واکنشهای هیجانی به شیوهای که برای
عملکرد بهنجار سودمند میباشد ،اشاره دارد و فرایندی را شامل میشود که از طریق آن افراد
هیجانهایشان را خواه به صورت هشیار یا ناهشیار به وسیلهی اصالح تجارب یا تغییر موقعیت
فراخواننده هیجان تنظیم مینمایند ( .)Pollock, McCabe, Southard & Zeigler-Hill, 2016در
مقابل ،دشواری در تنظیم هیجان و بد تنظیمی هیجان ( )Emotion dysregulationخطر جدی برای
سالمت روان است ( .)Berking & Whitley, 2014بدتنظیمی هیجان به راهبردهای ناسازگارانه در
واکنش به تجارب و حاالت هیجانی افراد اطالق میشود (.)Gratz & Roemer, 2004
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در پژوهش ( 71 )Domar, Zuttermeister & Friedman, 2006درصد از افراد متقاضی
طالق ،تغییر در حاالت خلقی و نیمی از آنها تغییر در روابط جنسی را گزارش کردند .نتایج نشان
میدهد که بروز رفتارهای تکانشی و خشمهای پراکنده ،عدم کنترل عواطف ،دشواری در تنظیم
هیجانات ،احساس درماندگی ،احساس بی ارزشی و بی کفایتی ،اضطراب و تشویش ،باورهای منفی
نسبت به خود ،نگرانی در مورد جذابیت جنسی ،احساس طردشدگی ،شکایتهای جسمی و همچنین
اشکال در روابط زناشویی و تمایالت جنسی و بسیاری از مشکالت روانی دیگر از جمله مواردی
هستند که در زوجین متقاضی طالق وجود دارد (.)Gibson & Mayers, 2008
در زمینهی روان درمانی و درمان آشفتگیهای روانشناختی مربوط به زنان متقاضی طالق
و مواجه شده با خیانت زناشویی ،مدلهای نظری مختلفی ارایه شده است که مدل تروماتیک ،مدل
بخشودگی ،هیجان مدار و شناختی -رفتاری بیشترین تحقیقات را در این زمینه انجام دادهاند
( .)Gordon, Baucom & Snyder, 2005در پژوهشی که با هدف بررسی اثربخشی درمان پردازش
شناختی (درمان مبتنی بر آسیب) بر بهبود عالئم پس آسیبی ،کیفیت زندگی ،عزت نفس و رضایت
زناشویی زنان مواجه شده با خیانت زناشویی انجام شد ،مشخص گردید وقتی که پاسخ به خیانت
زناشویی به عنوان واکنشی در برابر رویداد آسیبزای بین فردی مفهوم سازی میشود ،به فرمول
بندی این موارد دشوار و اقدام درمانی کمک میکند؛ یعنی میتوان برای درمان چنین مواردی از
روان درمانیهای مبتنی بر رویداد آسیب زا استفاده کرد (.)Basharpour, 2011
یکی از انواع روان درمانیهای مبتنی بر آسیب ،روش پردازش مجدد هولوگرافیک
( )Holographic reprocessingمی باشد .پردازش مجدد هولوگرافیک یک شیوه روان درمانی
شناختی-تجربی مبتنی بر آسیب است که بر پایهی نظریهی خودشناختی– تجربی ( Epstein,
 )2003میباشد .طبق این نظریه ،ما دو سیستم عقالنی ( )Rationalو تجربی ( )Experientialبرای
پردازش اطالعات داریم .در واقع ،پردازش مجدد هولوگرافیک یک رویکرد التقاطی به روان درمانی
است که روش های شناختی ،مواجهه درمانی و روان پویشی و درمان تجربی را با هم ترکیب کرده
است .کاربست  HRدر سه مرحله ی ایمنی ،اکتشاف و پردازش مجدد ،که هر مرحله نیز دارای 2گام
میباشد ،انجام می گیرد .بنابراین ،روان درمانی  HRطی سه مرحله و شش گام انجام می گیرد
(.)Salehi & et al, 2015; Katz, 2005
نتایج پژوهشهای (Kazemi & et ( ،)Katz & et al, 2008 ; 2014( ،)Katz, 2005 ; 2015
Basharpour & et al, 2011 ; ( ،)Salehi & et al, 2015( ،)Otarod & et al, 2016( ،)al, 2017
 ،)2013نشان داد که درمان پردازش مجدد هولوگرافیک در کاهش عالئم روان شناختی افراد مواجه

شده با تروما تأثیرگذار است .از آنجا که تا کنون این روش درمانی برای کاهش آسیبهای ناشی از
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خیانت همسر مورد بررسی قرار نگرفته است ،این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال است
که آیا درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر کنترل عواطف و بهبود دشواری در تنظیم هیجان زنان
متقاضی طالق مواجه شده با خیانت همسر تأثیر دارد؟

روش
روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه
آماری پژوهش حاضر ،کلیهی زنان متقاضی طالق شهر ایالم در سال  1391بودند ،که پروندههای
طالق مربوط به آنها توسط دادگستری ایالم شعبه دادگاه خانواده ،جهت انجام مشاورهی پیش از
طالق به مرکز اورژانس اجتماعی (واحد کاهش طالق) شهرستان ایالم ،ارجاع داده بودند .تعداد 34
نفر از زنان متقاضی طالق که با خیانت همسر مواجه شده بودند ،به روش نمونهگیری در دسترس
انتخاب شدند و به صورت کامال تصادفی در دو گروه مداخله ای و کنترل (هر گروه  11نفر) قرار
گرفتند .مداخالت آموزشی برای گروه مداخلهای  9جلسهی  14دقیقه ای توسط محقق مسئول
ب رگزار گردید .در حالی که گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند .جهت جمع آوری اطالعات،
بعد از هماهنگی با مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان ایالم و تهیهی لیست زنان متقاضی طالق که
به این مرکز ارجاع داده بودند ،با توجه به بررسی علت درخواست طالق ،اسامی زنانی که در پرونده
خویش خیانت همسر را به عنوان یکی از علتهای اصلی درخواست طالق مطرح کرده بودند ،و
تعداد آنها برابر با  13نفر بود ،تهیه گردید .سپس از طریق مصاحبهی غربالگری که معیارهای مورد
نظر برای ورود آزمودنیها به این مطالعه عبارت بودند از :داشتن نمرهی باالتر از  11در مقیاس
 PTSDمی سی سی پی ،سن آزمودنیها بین  24تا  44سال و سطح تحصیالت دیپلم به باال،
همچنین ازدواج اول این زنان بوده باشد ،و با بیان اصول اخالقی ،انجام پژوهش از قبیل داشتن حق
آزادی ،انتخاب و رضایت آزمودنی ها جهت شرکت در این پژوهش ،توجه به اصل رازداری و محرمانه
بودن ،اطمینان از عدم افشای اسامی و اطالعات شخصی ،در نهایت  34نفر از زنان متقاضی طالق
مواجه شده با خیانت همسر به عنوان اعضاء نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله-
ای و کنترل قرار داده شدند .الزم به ذکر است که تجربهی آسیبزای خیانت همسر برای این زنان
حل نشده باقی مانده بود و همه متارکه کرده ،در خانهی پدری زندگی میکردند و در آستانهی
طالق بودند .آزمودنیهای گروه مداخلهای به طور کامل جلسات آموزشی را دریافت کردند .در
نهایت ،دادهها توسط شاخصهای توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.

020

اثربخشي درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر کنترل عواطف و دشواری در تنظیم

هیجان زنان متقاضي طالق مواجه شده با خیانت همسر

ابزارهای جمع آوری اطالعات
( & Norris

 مقیاس  PTSDمی سی سی پی :مقیاس اختالل استرس پس آسیبی توسط )Reid, 1997تهیه و معرفی و در سال  1322توسط گودرزی در ایران اعتباریابی شده است .این
مقیاس دارای  39آیتم میباشد و دارای چهار خرده مقیاس شامل خاطرات رخنه کننده ،مشکل در
ارتباطات بین فردی ،ناتوانی در کنترل عاطفی و فقدان و افسردگی میباشد .این مقیاس در پنج
درجه به شیوهی لیکرت نمرهگذاری میشود .دراین پرسشنامه حداقل نمره  39و حداکثر نمره 191
میباشد .نمرات کمتر از  11بیانگر  PTSDخفیف ،نمره  11تا  PTSD 134متوسط و باالتر از 134
نشانه  PTSDشدید ارزیابی میگردد (ناطقیان )1327 ،پایایی ازنوع بازآزمایی این مقیاس را ،4/97
همسانی درونی با آلفای کرونباخ را  ،4/94حساسیت آن را  4/93و کارایی آن را  4/94گزارش داده-
اند .در ایران نیز پایایی آزمون براساس همسانی درونی  ،4/92براساس روش دو نیمه کردن  ،4/92بر
اساس روش بازآزمایی  4/91و روایی آن با استفاده از روش روایی همزمان با آزمون همتا 4/22
ارزیابی گردید ( .)Godarzi, 2003در پژوهش میایی ،یوسفی و یوسفی ( & Mayayi, Yousefi
 )Yousefi, 2014جهت بررسی روایی پرسشنامه به نظر پنج نفر از صاحبنظران حوزه روانشناسی
استناد گردید .مبنای تأیید روایی در مورد هر سؤال این بود که حدأقل ،سه نفر از مجموع پنج نفر،
آن سؤال را مناسب ارزیابی کرده باشند .تمام سؤاالت پرسشنامه اختالل استرس پس از سانحه
مورد تأیید قرار گرفت.
سؤالی توسط ( Williams

 مقیاس کنترل عواطف ( :)affective control scaleاین مقیاس 42 )& Cambless, 1997برای سنجش میزان کنترل افراد بر عواطف خود ساخته شده است .که دارای
یک نمره کل و  4نمره در زیر مقیاس های کنترل خشم ،خلق افسرده ،اضطراب و عواطف مثبت
است .تعداد  2سؤال مربوط به زیر مقیاس کنترل خشم 2 ،سؤال مربوط به زیر مقیاس کنترل خلق
افسرده 13 ،سؤال مربوط به زیر مقیاس کنترل اضطراب و  13سؤال مربوط به کنترل عاطفهی
مثبت است .پاسخها در یک مقیاس هفت درجهای از به شدت مخالف (نمره  )1تا به شدت موافق
(نمره  )7تنظیم شده است .پاسخ عبارتهای 32 ،31 ،34 ،27 ،22 ،21 ،12 ،17 ،11 ،14 ،12 ،9
برعکس نمره گذاری شده است .به این شکل که به پاسخ به شدت مخالف ،نمرهی  7و به پاسخ به
شدت موافق ،نمرهی  1داده میشود .اعتبار درونی و بازآزمایی آزمون برای کل مقیاس (، 4/94
 )4/72و برای زیر مقیاس خشم ( ،)4/73 ، 4/72خلق افسرده ( ،)4/71 ، 4/91اضطراب (، 4/29
 )4/77و عاطفهی مثبت ( ،)4/14 ، 4/24همچنین روایی افتراقی و همگرایی آن نیز برای نمونهای از
دانشجویان دورهی لیسانس به دست آمده است .همچنین ،ضریب پایایی بازآزمایی این مقیاس ،بعد
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از دو هفته در کل مقیاس 4/72 ،و در خرده مقیاسها در دامنهای از  4/11تا  4/77گزارش شده
است ( .)Williams & Cambless, 1997در پژوهشی دیگر به منظور برآورد روایی ،پایایی و
هنجاریابی مقدماتی آزمون کنترل عواطف در شهر کرمانشاه انجام دادند ،همسانی درونی پرسشنامه
با محاسبهی ضریب آلفای کرونباخ برای دانش آموزان  4/72گزارش شد ( Tahmasebiyan & et al,
.)2014

 مقیاس دشواری در تنظیم هیجان ( :)Difficulties in Emotion Regulation Scaleمقیاسدشواری در تنظیم هیجانی یک مقیاس  31آیتمی است که توسط ( )Gratz & Roemerطراحی شده
است و دارای یک نمره کلی و شش نمرهی اختصاصی در زیرمقیاسهایی است که مربوط به ابعاد
مختلف دشواری در تنظیم هیجانی است .از این  31سؤال 1 ،سؤال زیر مقیاس عدم پذیرش پاسخ-
های هیجانی 1 ،سؤال دشواری در انجام رفتار هدفمند 1 ،سوال دشواری در کنترل تکانه 1 ،سوال
فقدان آگاهی هیجانی 2 ،سوال دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی 1 ،سوال عدم وضوح
هیجانی ،را می سنجند .گسترهی پاسخها در یک مقیاس لیکرت  1تا  1قرار میگیرد .به گزینه
تقریبا هرگز (نمره  ،)1گاهی اوقات (نمره  ،)2نیمی از اوقات (نمره  ،)3اکثر اوقات (نمره  ،)4تقریبا
همیشه (نمره  )1داده میشود .سؤاالت  ،34 ،24 ،22 ،24 ،17 ،14 ،2 ،7 ،1 ،2 ،1دارای نمره-
گذاری معکوس هستند .حد پایین نمره در این پرسشنامه  31و حد باالی نمرات  124می باشد.
نمره باالتر به معنای دشواری بیشتر در تنظیم هیجانی است .نمرهی بین  31تا  72بیانگر دشواری
در تنظیم هیجان در حد پایین است .نمرهی  72تا  142بیانگر دشواری در تنظیم هیجان در حد
متوسط است .و نمرهی بین  142تا  124بیانگر دشواری در تنظیم هیجان در حد باال است .در
زمینهی بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه نتایج حاکی آن است که این مقیاس از همسانی
درونی باالیی 4/93 ،برخوردار میباشد .همچنین برای نمرهی کل این مقیاس ،ضریب آلفای کرونباخ
 4/93و در همهی زیرمقیاسها ضریب آلفا بزرگتر از  4/2گزارش شد ،که نشان دهندهی این است
پرسش نامه دشواری در تنظیم هیجان از ثبات خوبی برخوردار است (.)Gratz & Roemer, 2004
آلفای کرونباخ این مقیاس در ایران بین  4/24تا  4/29و ضریب بازآزمایی این مقیاس بین  4/17تا
 4/24نشان داد (.)Khanzadeh & et al, 2012
مراحل درمان :طبق راهنمای درمان ،پردازش مجدد هولوگرافیک که توسط ( )Katz, 2005ارائه
شده است ،این شیوهی درمانی در  3مرحله انجام میگیرد و هر مرحله نیز از  2گام تشکیل میشود
در مجموع درمان در  1گام پیاپی به شرح زیر انجام میگیرد:
مرحلهی اول :ایمنی
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گام یک :برقراری اتحاد درمان بخش :همانند سایر انواع روان درمانی ،پردازش مجدد
هولوگرافیک نیز با برقراری یک رابطهی امن ،قابل اعتماد بین درمانگر و درمانجو آغاز میشود.
گام دو :تأمین یک چارچوب مهارتهای مقابلهای :در این قسمت  12مهارت مقابلهای به
درمانجو آموزش داده میشود .برخی از این تکنیکها نظیر آرامش آموزی ،روشهای ثابت شدهای
میباشند .در حالی که برخی دیگر نظیر تکنیکهای احساسات اطالعات هستند ،دستگاه پسخوراند
شخصی ،ساندویج آرامش آموزی 1 ،روش بیان احساسات ،دستگاه کاهش دهنده برای اولین بار
توسط کاتز( )2441مطرح شدهاند .درمانگر ابتدا سودمندی این روشها را بیان کرده و مهارتها را
کامالً توضیح میدهد تا درمانجو از آنها آگاه شده و یک چارچوبی برای یادگیری آن داشته باشد،
مهارت یا با اجرای آن در حضور درمانجو و یا با هدایت اعمال درمانجو به طور عملی یاد داده می
شود در نهایت از درمانجو دربارهی آن تجربه سؤال میشود.
مرحلهی دوم :اکتشاف
گام سه :پرداختن به اکتشاف تجربی :در این مرحله ،درمانجویان به اکتشاف تجربی میپردازند،
جاییکه احساسات ،تداعیها ،خاطرات و تصاویر به موضوعات جاری درمانجو ارتباط پیدا میکنند،
اطالعات موجود در سیستم تجربی میتوانند از طریق تمرکز بر نشانههای درونی نظیر احساسات،
حواس بدنی و با پرسیدن مجموعهای سؤاالت معطوف به احساسات از جمله «آن مسأله چه
احساسی را در شما ایجاد کرد؟ یا چه واژهای احساسات شما را توصیف میکند؟» در حقیقت
شناسایی احساسات متداعی با یک مشکل به آسودگی بدنی و احساس راحتی منجر میشود. .
گام چهار :کشیدن هولوگرام تجربی :شناسایی هولوگرام تجربی درمانجو کار سادهای نیست،
بنابراین در این قسمت از تصویر ساده کتری روی بخاری ( )Pot on the stoveبرای سازماندهی و
تبیین مؤلفههای هولوگرام تجربی استفاده میگردد .هر مؤلفه با یک جنبه تصویر همتا میشود.
برای مثال انگیزش کسب شده با تراوش آب روی بخاری همتا میشود ،خشونت هسته ای ( Core
 )violationبا مشعل داغ همتا میشود .به نظر میرسد که درمانجویان با استفاده از این تصویر به
سرعت قادر خواهند بود مؤلفههای هولوگرام تجربی خود را درک کنند.
مرحلهی سوم :پردازش مجدد
گام پنج :پردازش مجدد هولوگرام تجربی :پردازش مجدد روشی است برای تغییر و بازسازی
ادراک درمانجو از یک حادثهی گذشته که به طور ضعیف یا جزئی پردازش شده و منبع تقالی
مستمر هیجانی شده است .از تقالی هیجانی تحت عنوان یک وقفه ( )A blockageیاد شده است؛
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به این خاطر که پردازش ضعیف ،افراد را مجبور میکند تا در الگویی از روابط و حوادث گیر کنند
که جایگزین جنبهای از ترومای اولیه گردیده است .منبع هولوگرام تجربی یک ادراک منفی و
محدود کننده دربارهی خود ،یک
گام شش :برقراری الگوهای جدید :این دوره بحث دربارهی تأثیر پردازش مجدد و کاربردهای آن
برای درمانجویان در آینده را در بر میگیرد که شامل ایجاد اهداف جدید برای زندگی ،و رشد یک
خودانگاره مثبتی میباشد.

یافته ها
تعداد  34زن متقاضی طالق مواجه شده با خیانت ،با دامنهی سنی بین  24تا  32سال و
میانگین  27/2سال و انحراف معیار  1/27در این پژوهش شرکت داشتند .از این تعداد  2نفر
وضعیت اقتصادی خود را ضعیف 17 ،نفر متوسط و  1نفر خوب گزارش کردند .سطح تحصیالت
مراجعین بین دیپلم تا کارشناسی ارشد بود که  14نفر دیپلم 7 ،نفر فوق دیپلم و  9نفر کارشناسی
و  4نفر کارشناسی ارشد بودند .از لحاظ وضعیت اشتغال نیز  11نفر شاغل و  19نفر غیر شاغل
بودند.
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جدول  -7میانگین و انحراف معیار کنترل عواطف و دشواری در تنظیم هیجان و مولفه های آنها در پیش

آزمون و پس آزمون برای گروه کنترل و مداخله ای

پیش
آزمون

پس
آزمون

گروه

کنترل

متغیر

مداخله ای

میانگین انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

کنترل عواطف

221/41

14/94

224/93

14/44

کنترل خشم

44/91

2/32

43/24

2/27

کنترل خلق افسرده

42/12

2/11

43/44

2/27

کنترل اضطراب

71/31

3/42

74/22

2/17

کنترل عاطفه مثبت

12/12

9/11

12/91

2/47

دشواری در تنظیم هیجان

113/13

9/14

113/24

14/34

عدم پذیرش پاسخ هیجانی

19/11

1/11

19/44

1/72

دشواری در انجام رفتار هدفمند

14/22

1/11

14/41

1/41

دشواری در کنترل تکانه
فقدان آگاهی هیجانی
دسترسی محدود به راهبردها
عدم وضوح هیجانی

12/41
12/44
22/71
14/11

1/12
1/12
1/23
1/14

12/73
12/41
22/42
14/21

1/74
2/13
1/92
1/12

کنترل عواطف

219/44

14/21

111/44

1/13

کنترل خشم
کنترل خلق افسرده
کنترل اضطراب
کنترل عاطفه مثبت

43/93
41/21
71/71
11/21

14/31
2/14
2/99
7/79

29/11
34/19
12/14
43/11

1/41
2/12
14/41
11/11

دشواری در تنظیم هیجان

112/44

9/19

11/44

14/92

عدم پذیرش پاسخ هیجانی
دشواری در انجام رفتار هدفمند
دشواری در کنترل تکانه
فقدان آگاهی هیجانی
دسترسی محدود به راهبردها
عدم وضوح هیجانی

19/23
14/44
12/13
12/41
22/41
14/13

1/17
1/11
1/71
1/71
1/11
1/22

12/41
7/41
14/14
11/21
17/21
1/71

1/24
4/22
1/12
1/42
1/14
4/91

در جدول ( )1میانگین و انحراف معیار نمرههای افراد دو گروه در متغیرهای پژوهش در
مراحل پیش آزمون و پس آزمون ،به تفکیک گروه مداخلهای و گروه کنترل ارائه شده است.
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طور که دادههای جدول ( )1نشان میدهد ،میانگین و انحراف معیار کنترل عواطف آزمودنی-
های گروه کنترل و گروه مداخلهای در پیش آزمون به ترتیب ( 221/41و  )14/94و ( 224/93و
 )14/44می باشد .همچنین میانگین و انحراف معیار دشواری در تنظیم هیجان آزمودنی ها گروه
کنترل و گروه مداخلهای در پیش آزمون به ترتیب ( 113/13و  )9/14و ( 113/24و  )14/34می
باشد.
طبق نتایج جدول ( ،)1میانگین و انحراف معیار کنترل عواطف آزمودنیها گروه کنترل و گروه
مداخلهای در پس آزمون به ترتیب ( 219/44و  )14/21و ( 111/44و  )1/13میباشد .همچنین
میانگین و انحراف معیار دشواری در تنظیم هیجان آزمودنیها گروه کنترل و گروه مداخلهای در
پس آزمون به ترتیب ( 112/44و  )9/19و ( 11/44و  )14/92میباشد .الزم به ذکر است ،میانگین
و انحراف معیار مؤلفههای کنترل عواطف و دشواری در تنظیم هیجان برای آزمودنیهای گروه
کنترل و گروه مداخله ای در پیش آزمون و پس آزمون نیز در جدول ( )1ذکر شده است.
نتایج آزمون لوین برای برابری واریانسها نشان داد که در تمام متغیرهای مورد مطالعه،
تساوی واریانسها برقرار بود .با توجه به اینکه همگنی ماتریس های واریانس -کوواریانس و همگنی
واریانس وجود دارد ،میتوان از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده کرد.

جدول  -0نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری (مانکوا) بر روی میانگین نمرههای پس آزمون کنترل
عواطف و دشواری در تنظیم هیجان
شاخص

ارزش

F

آزمون
اثر پیالیی
لمبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه ی
روی

4/291
4/149
144/12
144/12

1347/34
1347/34
1347/34
1347/34

درجه

درجه

سطح

مجذور

توان

آزادی

آزادی

معناداری

اتا

آماری

فرضیه ها

خطا

2/444
2/444
2/444
2/444

21/444
21/444
21/444
21/444

4/444
4/444
4/444
4/444

4/291
4/291
4/291
4/291

1/44
1/44
1/44
1/44

جدول ( ) 2نشان می دهد که بین دو گروه از نظر متغیرهای وابسته (کنترل عواطف و دشواری
در تنظیم هیجان) تفاوت معنیداری وجود دارد .آزمون لمبدای ویلکز با ارزش ( )4/149معنیدار
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می باشد ( .)F=1307/30 , p<0/000میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  4/291میباشد ،به عبارت دیگر،
 4/29درصد تفاوتهای فردی در نمرات پس آزمون ،متغیرهای وابستهی مربوط به تأثیر درمان پردازش
مجدد هولوگرافیک میباشد .در واقع اندازهی اثر درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر متغیرهای وابسته
(کنترل عواطف و دشواری در تنظیم هیجان) به صورت مشترک برابر با  4/29میباشد .توان آماری
برابر با  1/44است ،به عبارت دیگر ،امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است .برای پی بردن به این نکته
که از لحاظ کدام متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد ،تحلیل کواریانس یک متغیری (آنکوا) در متن
مانکوا انجام گرفت .که نتایج حاصل در جداول  3و  4نشان داده شده است.

جدول  -9نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس یک متغیری برای مقایسهی میانگین نمرات کنترل عواطف دو
گروه
متغیر

کنترل
عواطف

سطح

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیش
آزمون
گروه

1172/21

1

1172/21

122/47

29771/73

1

29771/73

2312/32

خطا

341/73

27

12/24

F

مجذور

توان

اتا

آماری

4/441

4/219

4/419

4/444

4/221

1/44

معني
داری

با توجه به نتایج جدول ( ،)3پس از تعدیل نمرات پیش آزمون ،تفاوت معنی داری از نظر میزان
کنترل عواطف بین گروه مداخله و گروه کنترل مشاهده شد ( .)F=2318/32 , p>0/000به عبارت دیگر،
درمان پردازش مجدد هولوگرافیک باعث افزایش میزان کنترل عواطف در زنان مطلقهی مواجه شده
با خیانت شده است ،در واقع درمان پردازش مجدد هولوگرافیک میزان کنترل عواطف در زنان
مطلقه مواجه شده با خیانت گروه مداخله را در مقایسه با گروه کنترل افزایش داده است .میزان
تأثیر این مداخلهی درمانی برابر با  4/221میباشد؛ یعنی  4/22درصد تفاوتها در نمرات پس
آزمون کنترل عواطف مربوط به تأثیر درمان پردازش مجدد هولوگرافیک میباشد.
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جدول -2نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس یک متغیری برای مقایسهی میانگین نمرات دشواری در تنظیم
هیجان دو گروه
متغیر
دشواری
در
تنظیم
هیجان

سطح

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیش آزمون

441/44

1

441/44

4/22

گروه

11311/43

1

11311/43

173/42

خطا

2112/19

27

94/12

F

مجذور

توان

اتا

آماری

4/442

4/137

4/411

4/444

4/711

1/44

معني
داری

با توجه به نتایج جدول ( ،)4پس از تعدیل نمرات پیش آزمون ،تفاوت معنی داری از نظر
میزان دشواری در تنظیم هیجان بین گروه مداخله و گروه کنترل مشاهده شد (.)F=173/02 , p>4/044
به عبارت دیگر ،درمان پردازش مجدد هولوگرافیک باعث کاهش میزان دشواری در تنظیم هیجان در
زنان مطلقه مواجه شده با خیانت شده است ،در واقع درمان پردازش مجدد هولوگرافیک ،میزان
دشواری در تنظیم هیجان در زنان مطلقهی مواجه شده با خیانت گروه مداخله را در مقایسه با گروه
کنترل کاهش داده است .میزان تأثیر این مداخلهی درمانی برابر با  4/71میباشد؛ یعنی 4/71
درصد تفاوت ها در نمرات پس آزمون دشواری در تنظیم هیجان مربوط به تأثیر درمان پردازش
مجدد هولوگرافیک میباشد.

نتیجه گیری و بحث
خیانت زناشویی مسألهای تکان دهنده برای زوجها و خانوادهها و پدیدهای رایج برای
درمانگران ازدواج و خانواده میباشد ( .)Atkins, Baucom & Jacobson, 2001زنهایی که با خیانت
و پیمان شکنی زناشویی مواجه میشوند ،اغلب با آشفتگی ،تخلیهی عاطفی هیجانی شدید و تعامل-
های منفی واکنش نشان میدهند که اغلب این عالئم با معیارهای اختالل استرس پس از سانحه
سازگاری دارد ( .)Basharpour, 2011با توجه به این امر ،هدف اصلی این پژوهش ،بررسی اثر
بخشی یکی از روشهای معتبر درمان عالئم پس آسیبی یعنی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر
بهبودی کنترل عواطف و دشواری در تنظیم هیجان زنان متقاضی طالق مواجه شده با خیانت
همسر انجام شد.
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نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که درمان پردازش مجدد
هولوگرافیک بر کنترل عواطف و دشواری در تنظیم هیجان زنان متقاضی طالق مواجه شده با
خیان ت همسر تأثیر معنی داری دارد .در واقع ،درمان پردازش مجدد هولوگرافیک باعث افزایش
کنترل عواطف و کاهش دشواری در تنظیم هیجان زنان مطلقه مواجه شده با خیانت همسر میشود.
این نتایج با یافتههای (Brans & et al, ( ،)Katz, 2014( ،)Otto & et al, 2014( ،)Katz, 2015
،)Sadridamirchi & et al, 2016( ،)Otarod & et al, 2016( ،)Kazemi & et al, 2017( ،)2013
( ،)Basharpour & et al, 2013( ،)Salehi & et al, 2015همخوان میباشد.

در تبیین این یافته میتوان عنوان کرد که درمان پردازش مجدد هولوگرافیک به دنبال
تمرکز بر مواجهه سازی درمانجو و تغییر و بازسازی ادراک وی از یک حادثه گذشته بوده و از روش-
هایی چون مهارتهای مقابلهای برای مقابله با رویداد آسیبزا استفاده مینماید (.)Katz, 2005
درمان پردازش مجدد هولوگرافیک به درمانجویان کمک میکند تا از طریق مهارت ذهن آگاهی
رویداد آسیبزای خیان ت ،طالق و ...را پذیرش کرده و با سناریو سازی مجدد صحنه ،انسداد هیجانی
تخلیه گردد و باعث رهاسازی احساسات گناه ،شرم و خودسرزنشی مراجع شده که به درمانجو
کمک میکند تا به شیوه ای جدید ،آن حادثه را درک کرده و خودپذیری و خود بخششی را تسهیل
نمایند و به اصالح باوره ا و تغییر آن پرداخته که در نهایت به رشد خودانگاره جدید در درمانجو
میانجامد (.)Salehi & et al, 2015
با استفاده از پردازش مجدد هولوگرافیک ،هولوگرام تجربی درمانجو شناسایی میشود که
منبع هولوگرام تجربی یک ادراک منفی و محدود کننده دربارهی خود ،یک تعارض حل نشده و یک
رابطهی بیان نشده یا یک عاطفهی محدودی نظیر گناه و خود-سرزنشی است ( .)Katz, 2005این
بخش از روش درمانی حاوی گامهایی برای پردازش حوادث گذشته است که به طور ضعیف یا
جزئی پردازش شده و منبع تقالی مستمر هیجانی شده است .با استفاده از تکنیکهایی نظیر نقش
بازی و خیالپردازی درمانجو میتواند مخاطب ارتباط را تجسم کرده و در همان حال به شیوهی
مناسبی پاسخ دهد ،همچنین با رها کردن ادراکهای شخصی سازی به وسیلهی گسترش دادن
بافت آن حادثه ،درمانجو از نقطه برتر خود اخیرش قادر میشود تا ادراک جامع و دقیقی از آن
حادثه داشته باشد .درمانجو با کنترل عواطف و تنظیم هیجاناتش و با احیا قدرتش باور و شناخت
خود نسبت به موضوع پیشین را تغییر میدهد که باعث باال رفتن خودارزشمندی و عزت نفس
درمانجو میشود (.)Kazemi & et al, 2017
در نهایت درمان پردازش مجدد هولوگرافیک به کنار آمدن بهتر با رویدادهای استرسزا یا
آسیبزا (از قبیل خیانت و طالق) و هیجانات مرتبط با آنها و همچنین به تعدیل هیجانات کمک

فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان7931

077

میکند .استفاده از مهارتها و تکنیکهای این درمان ،بــه زنان مواجه شده با خیانت همسر کمک
میکند تا هیجانهای خود را دقیقتر تشخیص دهند و سپس هر هیجانی را بدون ناتوان شدن در
برابر آن بررسی کنند که هدف از آن تعدیل احساسات بدون رفتاری واکنشی و مخرب میباشد.
توانایی آگاه شدن از هیجانها ،شناسایی و نام گذاری هیجانها (از طریق تکنیکهای اسکن بدنی و
اسکن هیجانی) ،پذیرش هیجان منفی در زمان لزوم و روبرو شــدن با آن به جای اجتناب ،از
تکنیکها و مهارت هایی است که در درمان پردازش مجدد هولوگرافیک مورد استفاده قرار میگیرد،
که به بهبود کنترل عواطف و بهبود راهبردهای تنظیم هیجان و کاهش دشواری در تنظیم هیجان
در زنان مطلقه مواجه شده با خیانت همسر ،کمک میکند ( Kazemi & et al, 2017 ; Salehi & et
،)al, 2015

نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد که میانگین نمرات کنترل عواطف در مرحله-
ی پس آزمون نسبت به مرحله پیش آزمون افزایش معنیداری داشته است .همچنین چهار مؤلفهی
این مقیاس (خشم ،خلق افسرده ،اضطراب و عاطفه مثبت) در پس آزمون تفاوت معناداری با پیش
آزمون داشتند .این نتیجه با نتایج (،)Katz & et al, 2008 ; 2014( ،)Katz, 2005 ; 2015
( ،)Basharpour, 2011( ،)Kazemi & et al, 2017مبنی بر اثربخشی درمان پردازش مجدد
هولوگرافیک بر کاهش آسیب افراد مواجه شده با تروما همخوان میباشد.
در حقیقت ماهیت اختالل استرس پس از ضربه به گونهای است که وجود برخی عالئم ،به
گونهای فرد و ذهن او را درگیر میکند که خود ،عالئم دیگر را تشدید میکند ،درگیری دائمی با
خاطرات آسیب ،باعث آشفتگی و درگیری ذهنی میشود ،این شرایط نیز موجب اختالل در خواب
فرد میگردد ،پیامد اختالل در خواب ،مشکالتی مانند تحریک پذیری بیشتر در طول روز ،تمرکز
ضعیف ،کاهش توجه و کاهش کیفیت زندگی است ( .)Shivarani & et al, 2016در طی درمان،
خاطرات آسیب زا مورد هدف قرار میگیرند .با روی آوردن به صحنهی تروماتیک و سناریو سازی
مجدد صحنه می توان باعث تخلیه و آزاد سازی انسداد هیجانی خاطرات تروماتیک شد که در
نتیجه ی آن فرد خیانت دیده با استفاده از تکنیک ایجاد فاصلهی هیجانی میتواند بین خود قبلی و
خود فعلی فاصله اندازد؛ به عبارتی هدف پردازش مجدد آزاد سازی عواطف (خشم ،خلق افسرده،
اضطراب) میباشد .پردازش مجدد به درمانجویان کمک میکند تا به شیوهای جدید آن حادثه را
درک کرده و خودپذیری و خود بخششی را تسهیل نمایند.
همچنین تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد که میانگین نمرات دشواری در تنظیم
هیجان در مرحلهی پس آزمون نسبت به پیش آزمون کاهش معنیداری داشته است و همچنین
خرده مقیاسهای آن (عدم پذیرش هیجانی ،ناتوانی در به کارگیری رفتارهای متناسب با هدف،
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مشکل در کنترل تکانه ،عدم آگاهی هیجانی ،دسترسی کم به راهبردهای تنظیم هیجانی و نبود
شفافیت هیجانی) این کاهش معنادار را داشته اند .این نتیجه با نتایج (Kazemi & ( ،)Katz, 2005
،)Basharpour, 2013( ،)Sadridamirchi & et al, 2016( ،)Otarod & et al, 2016( ،)et al, 2017
همخوان میباشد.
تنظیم هیجانی به منظم کردن و تنظیم فرایندهای احساسی گفته میشود .پس دشواری در
تنظیم به معنای بینظمی احساسات است .بی نظمی احساسات به نارساییهایی در توانایی تجربه،
ابراز و استفاده از احساسات اطالق میشود ،وقتی که احساسات فرد دچار بینظمی میشود ،احساس
از دست دادن کنترل را گزارش میدهند ( .)Heydari & Eghbal, 2011همسرانی که آسیب دیده
هستند از لحاظ هیجانی در ترس و عدم امنیت غوطه ور بوده و به هنگام مواجهه با فشارهای ناگوار
پاسخهایی نظیر جنگ ،کنارهگیری و یا تسلیم میدهند ( .)Ariyanfar & Etemadi, 2016در طی
مراحل درمانی ،درمانگر به اکتشاف تجربی افراد خیانت دیده میپردازد ،جاییکه احساسات ،تداعی-
ها ،خاطرات و تصاویر با موضوعات جاری درمانجو ارتباط پیدا میکنند .در حقیقت شناسایی
احساسات متداعی با آسیب ناشی از خیانت همسر به آسودگی بدنی و احساس راحتی منجر می-
شود؛ به عبارتی شناسایی احساسات و هیجانات باعث میشود زمانی که یک احساس دقیق و قوی
خاصی به وضوح بیان می شود ،درمانجو حس آزاد شدگی یا سازش تجربی خواهد کرد ،که در
نتیجه باعث پذیرش هیجان و کنترل تکانه در درمانجو میشود.
در مجموع نتایج نشان داد ،درمان پردازش مجدد هولوگرافیک باعث افزایش کنترل عواطف
و بهبود دشواری در تنظیم هیجان در زنان مطلقه مواجه شده با خیانت همسر شده است .خیانت
اگرچه آسیبهای مخرب و زیادی برای همسران و خانواده به دنبال دارد ،اما انتخاب راهکار طالق
نباید اولین راه حل باشد ،بلکه بهتر است راهکارهای سازنده مد نظر قرار گیرد در صورتی که هیچ
یک از رویکردهای موجود موفق نبود ،طالق به عنوان آخرین راه حل استفاده شود ( .)Kave, 2008از
مهمترین محدودیت های این پژوهش ،بررسی نکردن علل خیانت در افراد نمونه بود که پیشنهاد
میشود در پژوهشهای آینده این موضوع مد نظر قرار بگیرد.
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