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و تعهد  رشيبر پذ ی( و درمان مبتنREBT) یرفتار -ی جانيه –ی عقالن كرديا روب یمشاوره گروه یاثربخش سهيمقا

(ACT بر ) يیزناشو انتياز خ دهيدبيزنان آس یبخشودگميزان 
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therapy (ACT) on forgiveness of women affected by marital infidelity 
Dariush Esfandiyari Bayat1, Ismaeel Asadpour2, Farshad Mohsenzadeh3, Abdolrahim Kasaee4 

 چكيده

های روانشناختی که به دنبال عدم بخشش همسران توسط زنانی که با خیانت های اخیر افزایش داشته است. با توجه به آسیبخیانت زناشویی در دهه ه:زمين

 ت دارد.دیده از خیانت اهمیترین مداخالت درمانی برای افزایش بخشودگی در زنان آسیبدهد، پرداختن به اثربخشاند، رخ میزناشویی روبرو شده

 یبخشودگمیزان و تعهد بر  رشیبر پذ یو درمان مبتن یرفتار -ی جانیه –ی عقالن كردیبا رو یمشاوره گروه یاثربخش سهیمقاپژوهش حاضر به دنبال  هدف:

فاده شد. جامعه آماری آزمون و پیگیری استآزمون، پسآزمایشی از نوع پیشدر این پژوهش از روش شبه روش:یی است. زناشو انتیاز خ دهیدبیزنان آس

بود که از بین آنان با استفاده  71پزشك در شهر شیراز در سال کننده به دو مرکز مشاوره و یك مطب رواندیده از خیانت زناشویی مراجعهشامل تمام زنان آسیب

کنندگان قبل، بعد و دو ماه جایگزین شدند. شرکت  طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یك گروه گواهنفر انتخاب شدند و به 91گیری در دسترس از نمونه

( و >p 10/1نتایج نشان داد که دو درمان بر افزایش بخشودگی تأثیر دارد ) ها:يافته( را تكمیل کردند. 0771ها پرسشنامه بخشودگی ری )پس از اتمام درمان

و  یرفتار -ی جانیه –ی درمان عقالن كردیدو رومحتوا و فرآیند  تفاوت رغمتوان گرفت علیمی گيری:نتيجه (.<p 10/1یك بر دیگری برتری ندارد )هیچ

که در هر دو درمان مشترک است، عواملی هستند که  یبودن تجربه انسان یکردن و همگان دواریام ،یجانیه هیتخل ی مانندعناصر ،و تعهد رشیبر پذ یدرمان مبتن

توانند از هر دو رویكرد درمانی به دیده از خیانت همسرانشان، میمنظور افزایش بخشش در زنان آسیببه گذارند و درمانگران،بر افزایش بخشودگی تأثیر می

 .رفتاری، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد - هیجانی – دیده از خیانت زناشویی، بخشش، درمان عقالنیخیانت، زنان آسیبكليدها:  واژه میزان استفاده کنند.یك
Background: Marital infidelity has increased in recent decades. The psychological disorders occur following the non-
forgiveness of women who have experienced husbands’ infidelity. Therefore, it is important to address the most 
effective therapeutic interventions to increase forgiveness in women affected by infidelity. Aims: The purpose of this 
study was to determine comparison of the effectiveness of training based on rational, emotional and behavioral therapy 
(REBT) and acceptance and commitment therapy (ACT) on forgiveness of women affected by marital infidelity. 
Method: In this research, quasi experimental with pretest-posttest and follow-up with control group design was used. 
From all the women with husbands’ infidelity who referred to two counseling centers and a psychiatric office in Shiraz, 
30 women were selected and were randomly assigned to two experimental and control groups (10 each). The two 
experimental groups received Rational, Emotional and Behavioral therapy (REBT) and Acceptance and Commitment 
Therapy (ACT) and the control group did not receive any intervention. All participants completed the Forgiveness 
Questionnaire (FQ) in three stages of pre-test, post-test and follow-up. Results: The results showed that the two 
treatments increase forgiveness (p<0/01) and neither is superior to the other (p> 0/05). Conclusions: Therefore It can be 
concluded that in despite of the difference between content and process of the two approaches of rational-emotional-
behavioral therapy (REBT) and acceptance and commitment therapy (ACT), it seems that elements such as emotional 
discharge, hope and universal experience which are things that are common to both therapies, are the factors that could 
have influence on the rise of forgiveness, and therapists can use both treatment approaches equally to increase 
forgiveness in women affected by infidelity. Key Words: Marital infidelity, women affected by marital infidelity, 
forgiveness, rational-emotional and behavioral therapy (REBT), acceptance and commitment therapy (ACT). 
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 مقدمه

ترین مشكالت یك رابطه و نیز از مخرب یكی 0ییزناشو انتیخ

شود یكی از موضوعاتی است که بطور معمول به طالق منجر می

(. خیانت به معنای )عمل( رابطه جنسی با کسی 2109)فینچام و می، 

که شوهر، زن یا شریك جنسی دائمی نیست )انتشارات است 

درواقع خیانت زناشویی نوعی رابطه (. 2121، 2دانشگاه کمبریج

عاطفی یا جنسی با شخصی غیر از همسر قانونی است )گینانجار، 

 ایاظهارشده  مانیعبارت است از نقض پ ییزناشو انتیخ(. 2117

 از یكی یفو عاط یرابطه جنس تیفرض شده معطوف به انحصار

گل، یو و زریو) شتریب منافع آوردن دست به منظوربه رابطه نیطرف

2109.) 

توجهی در با توجه به اینكه شیوع خیانت باالست، تفاوت قابل

شده بین مطالعات مختلف وجود دارد و میزان شیوع برآورد گزارش

 درصد و در زنان  90-91وجود، مردان بین مشخص نیست. بااین

اند )ویلسون، نوعی خیانت را گزارش کردهبه درصد 21-91

-؛ ایوز و رابرتسون 2100ماتینگلی، کالرک، ویدلر و بكیتی، 

عنوان داشتن رابطه جنسی خارج از (. خیانت به2119اسمیت، 

 21دهد و شیوع آن تقریباً بین ازدواج، در مردان بیش از زنان رخ می

انه آمار دقیقی در متأسف(. 2109درصد است )فینچام و می،  20تا 

حال، یكی از علل اصلی طالق این زمینه در ایران وجود ندارد. بااین

شده است خیانت زناشویی گزارش 0979و  0970های در سال

دهندة شیوع باالی خیانت در ( که نشان0970)اجتهادی و واحدی، 

 ایران است.

دیده اند خیانت زناشویی در زوجین آسیبمطالعات نشان داده

دیده شود. زوجین آسیبهای روانشناختی مختلفی میمنجر به آسیب

از خیانت زناشویی غالباً اختالل تنیدگی پس از سانحه، از دست 

( و احساسات منفی مانند ناامنی، 2109دادن هویت )کاتالینا، 

کنند خصومت، افسردگی، اضطراب، سرزنش و تحقیر را تجربه می

دمیرتاس و فینچام،  -هار باشد )تتپلو تواند شدید و خارج از مکه می

کار از دیده، اعتماد خود را به شریك خیانت(. زنان آسیب2101

دهند و شریك زندگی را برای پاسخگویی به نیازهای دست می

تواند برای دانند. چنین پیامدهای نامطلوبی میخود در دسترس نمی

اد مشكلی در مدت طوالنی ادامه یابد و شاید برای همیشه باعث ایج

                                                           
1. marital infidelity 
2. Cambridge University Press 

بخشش شریك زندگی و از سرگیری مبادالت عاطفی شود 

 (.2121اللهی و رجبی، )دهقانی، اصالنی، امان

اند و پس از خیانت برای شرکای زندگی که خیانت نكرده

گیرند در یك رابطه متعهدانه باقی بمانند، خطر قابل تصمیم می

عدم  (.2121وجود دارد )استمپس،  9توجهی برای عدم بخشش

شود )مرادی، یزدانبخش و بخشش منجر به تعارضات زناشویی می

 (، بنابراین بخشش برای سالمت عاطفی فرد آسیب0970بساطی، 

گیرد، مهم است که تصمیم به ادامه رابطه میدیده از خیانت هنگامی

بخشش شامل تصمیم به کنار گذاشتن  (.2117)کلوور و کارمنز، 

(. 2107ویانه است )چی و همكاران، جها و افكار انتقامتلخی

 یهاجنبه رییبه تغمنجر درون روانی است که  یندیبخشودگی فرآ

 مرتكب که یکسفرد نسبت به خطا و  یجانیو ه یرفتار، یاحساس

، کردن یریگکه موجب کاهش کناره یزشی. انگشودیمشده،  خطا

 و احساسات مثبت را شودیگرفتن از فرد خطاکار م انتقام و خشم

 شودیم یمنف احساسات نیگزیجا و داده شیافزا او به نسبت

زمان  توجه است که حتی مدتقابل(. 2109پاند،  و ، لونفورم)

دهد که بینی کند و این نشان میتواند بخشش را پیشخیانت نمی

که مدت حتی هنگامیبخشش و بهبودی پس از خیانت در طوالنی

دگی کنند، نه منفعالنه و نه گیرند با یكدیگر زنزوجین تصمیم می

(. 2100ناپذیر است )هینتزلمن، مردوک، کریكاک و سی، اجتناب

را  0تواند رشد پس از سانحهرسد که بخشش حتی میبه نظر می

ای بین سطح تعهد یا رضایت از که هیچ رابطهبینی کند درحالیپیش

رابطه و تجربه رشد پس از سانحه وجود ندارد )هینتزلمن و 

ها یا عدم پذیرش (. در زنان، عدم بخشش موقعیت2100ران، همكا

فشارهای اجتماعی و فرهنگی، مشكالت بین فردی را به دنبال دارد 

درمان پس از  ندآیدر فرن، یهمچن(. 0979)کاشانكی و بشارت، 

پس  یهاو درمان واکنش مهار، آنوفصل حلانت، یخ یافشا

له ئار کردن با مسک ریناپذزیگر یهایژگیو، بخشودگی، یبیآس

 (.2119ر، یمینهی)اپ باشدیدرمانگران م یبرا ییزناشو انتیخ

سوء  یامدهایو کاهش پ رییتغ یکه برا دهندیمطالعات نشان م

شده تخریب حرمت خودرفته، مانند اعتماد ازدست ییزناشو انتیخ

درمانی ازجمله گروه یمختلف یهای درمانروش، نیافتگیسازشو 

گروه  یاعضا انیدر آن تبادالت صورت گرفته موجود دارد که 

                                                           
3. forgiveness 
4. posttraumatic growth 
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در نظر  تیو تحول و حما رییتغ نیا جادیمؤثر در ا یالهیعنوان وسبه

ازجمله  (.0972، زادهینوروز مهر و، افشینانی)غفور شودیگرفته م

توان به درمان ، میرویكردهای رفتاردرمانی مؤثر در این زمینه

و درمان مبتنی بر پذیرش و  (REBT) 0عقالنی، هیجانی و رفتاری

( اشاره کرد که اثربخشی آنها بر مشكالت مختلف ACT) 2تعهد

 روانشناختی تأییدشده است.

های درمانی مدل یكی ازرفتاری،  -هیجانی  –درمان عقالنی 

عنوان رفتاری موج دوم است که بر تغییر باورهای فرد به -شناختی 

(. 2100کند )راسنر، میابزاری برای بهبود روابط آشفته تمرکز 

شده است تا ای طراحیگونهرفتاری، به -هیجانی  –درمان عقالنی 

باورهای غیرمنطقی را مشخص، پیوندهای بین شناخت، هیجان و 

گرایانه را جایگزین باورهای غیرمنطقی رفتار را بررسی و تغییر واقع

ن اثربخشی ایبرخی مطالعات (. 2100نماید )فالنگان و فالنگان، 

تواند بر می REBTاند. درمان درمان بر بخشودگی را تأیید کرده

مراجعین برای بخشش و کاهش عدم بخشش در مراجعینی که 

(. راب 2100توانند به بخشودگی فكر کنند، مؤثر باشد )میلبرن، نمی

رفتاری را  -هیجانی  –عقالنی صراحت کاربرد درمان ( به2119)

کند که بخشش مستلزم الل میبرای بخشش نشان داد. او استد

قیدوشرط بد یا غلط و پذیرش بیعنوان پذیرش آنچه اتفاق افتاده به

توان با کار است. خشم ناسالم مربوط به فرد خاطی را میگناه

 جای باورهای غیرمنطقی خنثی کرد.جایگزینی باورهای منطقی به

دهد و از بخشش حمایت رخ می REBTین فرآیندها در مدل ا

رفتاری به ویژه در مرحله  -هیجانی  –کند. هدف درمان عقالنی می

درمان بخشش این است که یك درک شناختی نسبت به گناهكار به 

مراجع بدهد و منجر به این شود تا برداشت مراجع از شخص 

گناهكار بازسازی شود و او را ببخشد )مك کی، هیل، فریدمن و 

را برای بخشش توسعه  ( رویكردی0771(. لوسكین )2119انرایت، 

های درمان عقالنی، هیجانی، داد و آزمایش کرد که شامل ایده

( پژوهشی را با عنوان 2110رفتاری بود. گوردون، باکوم و اشنایدر )

درمان زوج های مواجهه شده با خیانت: یك رویكرد یكپارچه انجام 

دادند. آنها یك درمان سه مرحله ای عقالنی، رفتاری و هیجانی 

ای خیانت بر روی یك زوج در یك مطالعه موردی با پیش بر

ماهه انجام دادند. نمرات این زوج  0آزمون و پیگیری آزمون، پس

                                                           
1. rational emotive behavior therapy 
2. acceptance and commitment therapy 

حاکی از اختالف زناشویی متوسط تا باال در پرسشنامه رضایت 

زناشویی و پریشانی باال در خرده مقیاس پریشانی کلی و عالئم 

مرد دچار خیانت همسر افسردگی در پرسشنامه افسردگی بك بود. 

نیز شده بود و نمره بخشش وی نشان دهنده این بود که با مراحل 

کند. پس از درمان و در دوره پیگیری این ابتدایی بخشش مبارزه می

زوج میزان پریشانی کمتری را در رابطه خود گزارش کردند. 

همچنین بخشش در مرد نیز افزایش پیدا کرد بود و در دوره پیگیری 

( نیز 2101ن اضطراب زناشویی آنها نیز کاهش داشت. رالناال )میزا

ای را با عنوان مطالعه موردی ناامیدی رابطه عاشقانه: خیانت، مطالعه

طرد و باورهای غیرمنطقی انجام دادند. آنها با استفاده از چارچوب 

های ناشی از خیانت نظری درمان عقالنی، هیجانی و رفتاری، ناامیدی

شرکت  0ابط عاشقانه را مورد بررسی قرار دادند. و طرد در رو

ها و باورهای ، مقیاس کوتاه نگرشREBTکننده مقیاس عقاید 

را تكمیل و در یك مصاحبه نیمه ساختار یافته نیز شرکت  9کلی

کردند. نتایج نشان داد که تجربه خیانت یا طرد منجر به باورهای 

رآمد می شود. این غیرعقالنی و پیامدهای هیجانی و رفتاری ناکا

 مورد بحث قرار گرفته بود. REBTمفاهیم در چارچوب نظری 

های موج سوم درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد جزء اولین مدل

های رفتاردرمانی شناختی، ولی متفاوت از است که استوار بر ایده

ها ریشه در عدم انعطاف رنج انسان ACTآن قرار دارد. از منظر 

وسیله آمیختگی شناختی و اجتناب از تجارب رد و بهپذیری روانی دا

(. در 2117گردد )هریس، زا تلقی میشده است که آسیبتقویت

این درمان از فرآیندهای پذیرش، تمرکز ذهنی، تعهد و فرآیندهای 

کند )هیز پذیری روانی استفاده میمنظور ایجاد انعطافتغییر رفتار به

های ن نوع درمان، تعدیل شناخت(. درواقع هدف ای2100و مسودا، 

درمانی سنتی(، بلكه هدف، افزایش ذهن مراجع نیست )مانند شناخت

های فرد )برای مثال دیدن افكار آگاهی، افزایش فاصله از شناخت

ای ها و هیجانات فرد به شیوهی شناخت، مشاهده«(فقط افكار»خود؛ 

نسبت به ها، ایجاد تعهد گرایانه، شناسایی ارزشغیر قضاوت

درگیری فعاالنه در جهان بیرون و تالش برای دستیابی به یك 

پذیری روانی فرد زندگی پرمعنا و اصیل است تا درنهایت انعطاف

( 2100(. نیوسما و همكاران )2100افزایش یابد )مسر و گورمن، 

کنند که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به پرورش گزارش می

                                                           
3. Shortened General Attitudes and Beliefs Scale 
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های گیری ارزشد که از آن برای جهتشوبخشش به روشی می

( در پژوهش 2107) امنشیو ک یباقر ،یقاصدخود استفاده کند. 

 ،یو تعهد بر بخشودگ رشیبر پذ یمبتن نشان دادند که درمان خود

از روابط فرا  دهیدبیزنان آس ییزناشو تیمیو صم جانیه میتنظ

پژوهشی ( 0979هنرپروران )دارد. داری مثبت و معنی تأثیر ییزناشو

( بر ACTبررسی اثربخشی رویكرد پذیرش و تعهد )با عنوان 

انجام  دیده از خیانت همسربخشش و سازگاری زناشویی زنان آسیب

نفر از زنان  91گیری هدفمند دادند. آنها با استفاده از روش نمونه

مرکز مشاوره شهر شیراز را انتخاب و  0کننده به خیانت دیده مراجعه

صورت تصادفی جایگزین کردند. آزمایش و گواه بهدر دو گروه 

جلسه  01گروه آزمایش درمان گروهی پذیرش و تعهد را به مدت 

و  رشیپذ كردیروها نشان دادند که ای دریافت کرد. یافتهدقیقه 71

 بیزنان آس ییزناشو ش یافتگیو ساز ی( بر بخشودگACTتعهد )

 مؤثر است. همسر انتیاز خ دهید

های درمانی تا جدیدترین ترین روشی به قدیمینگاهی اجمال

های درمانی در زمینة کاهش تنیدگی و افزایش بخشودگی، روش

های گیریهای درمانی برحسب موضعدهد هر یك از روشنشان می

اند، از فنون مختلفی استفاده نظری که بر پایة آن بنانهاده شده

و درمان  رفتاری -هیجانی  –درمان عقالنی اند. دو رویكرد نموده

گیرند که بر مبتنی بر پذیرش و تعهد که از رفتاردرمانی ریشه می

شناسی روانی را ناشی از و آسیب افكار، هیجان و رفتار تمرکز دارند

کنند، اما پردازی میهر سه جنبه شناختی، هیجانی و رفتاری مفهوم

 ،هنرپروران)ی برخورد با مشكل است شان در نحوهتفاوت عمده

که باورهای ای از پژوهشگران اعتقاددارند ازآنجاییعده .(0979

غیرمنطقی و اسنادهای شناختی، ریشه مشكالت افراد در مواجهه 

هیجانی در  -رو رفتاردرمانی عقالنی باخیانت زناشویی هستند، ازاین

مواجهه با موضوع خیانت نسبت به سایر رویكردها حتی رویكردهای 

ی بیشتری در ابعاد هیجانی، عقالنی، معنوی، نگر اثرگذاریكپارچه

. این در حالی است (2100جنسی و ارتباطی دارد )الیس و هارپر، 

های موج سوم مانند درمان مبتنی بر که عده دیگر اعتقاددارند درمان

پذیرش و تعهد اثربخشی، که بر روی پذیرش مشكالت، افكار و 

وانشناختی )راسل، احساسات تمرکز دارند، باالتری بر مشكالت ر

( و ازجمله مشكالت همراه باخیانت زناشویی دارند. ازآنجاکه 2100

ای است، انتخاب بهترین رویكرد موضوع خیانت، موضوع پیچیده

که اثربخشی آنها  REBTو  ACTدرمانی، از بین دو رویكردی 

برای مشكل خیانت و افزایش بخشودگی در بین  تأیید شده است،

تواند از ز خیانت زناشویی مهم است چراکه میدیده ازنان آسیب

شود، های متعددی که این زنان با آن مواجهه میاثرات و آسیب

پیشگیری کند. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این 

-هیجانی  سؤال پژوهشی است که آیا بین اثربخشی درمان عقالنی

ودگی زنان رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بخش

 دیده از خیانت زناشویی تفاوت وجود دارد؟آسیب

 روش

آزمون، آزمایشی از نوع پیشپژوهش حاضر یك مطالعه شبه

جامعه آماری این پژوهش را تمامی زنان آزمون و پیگیری است. پس

دیده از خیانت زناشویی تشكیل دادند که جهت دریافت آسیب

های مشاوره و کلینیك درمانی بهخدمات تخصصی مشاوره و روان

زاده خدمات روانشناختی رشد، بامداد و مطب دکتر ایرج هاشم

مراجعه نموده،  0971متخصص اعصاب و روان شهر شیراز در سال 

نفر انتخاب و  91گیری در دسترس، بودند. با استفاده از نمونه

صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یك گروه گواه )هر به

های ورود زنان به پژوهش ارده شدند. مالکنفر( گم 01گروه 

عبارت بود از: افشای خیانت همسرشان بیش از شش ماه گذشته، 

نامه درمان، عدم شرکت در عدم تقاضای طالق، تكمیل فرم رضایت

جلسات درمانی فردی یا گروهی. معیارها و شرایط خروج زنان از 

ق گرفتن از مطالعه نیز شامل موارد زیر بود: تقاضای طالق یا طال

پزشكی، های روانهمسر به دلیل خیانت، سابقه بستری در بیمارستان

مصرف مواد مخدر یا الكل، غیبت بیش از سه جلسه. بر اساس 

های ورود و خروج مطالعه، مصاحبه مقدماتی و نمرات مالک

. سپس صورت داوطلبانه انتخاب شدندپرسشنامه بخشودگی، افراد به

که توسط نینان، درایدن و  REBTرویكرد  درمانیگروه جلسه 00

که  ACTدرمانی جلسه گروه 00شده و ( ارائه2112دیگیوسپ )

کیا، نیری و هنرپروران، میرزایی شده و از( آماده2112توسط هیز )

 71صورت دو جلسه هرکدام به( اقتباس گردید. 0970لطفی )

واه ای در هفته در دو گروه آزمایش اجرا شد و گروه گدقیقه

ای دریافت نكردند. پس از پایان جلسات مداخله و گونه مداخلههیچ

کنندگان مجدداً پرسشنامه ماه پس از آخرین جلسه، شرکت 2

اخالق در پژوهش،  تیمنظور رعابه .بخشودگی را تكمیل کردند

 ینامه اخالقکننده، مطابق با مرامزنان شرکت یجلسات برا یاجرا

-ی پزشك یهادر پژوهش یاخالقدر پژوهش )اصول  ینگیهلس
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 یآگاهانه برا تیانسان( رفتار شد. فرم رضا یبر رو یامداخله

الزم  نانیاطم نیشرکت در جلسات توسط افراد امضا شد، همچن

محرمانه ماندن اطالعات افراد به وجود آمد و  یازدارجهت ر

 طیبا مشارکت اعضا در مح یریگیآزمون و پجلسات پس یهماهنگ

 انیپس از پا تیمرکز مشاوره انجام گرفت. درنها یامن آموزش

گروه  یاخالق برا تیمذکور به جهت رعا یدوره آموزش ش،یآزما

شرح مختصری از جلسات درمان عقالنی،  .دیارائه گرد زیکنترل ن

 باشد.صورت ذیل میجلسه به 00هیجانی و رفتاری در 
 

 . جلسات درمان عقالنی، هیجانی و رفتاری0جدول
 تكالیف محتوا اهداف ین جلساتعناو

 آزمونانتخاب اعضاء، انجام پیش گروهپیش
اهداف تشكیل گروه و نیز قوانین ورود و  درباره صحبت

 آزمونخروج گروه، اجرای پیش
 

 اول
، REBT یدرمانتعیین ساختار گروه، معرفی مدل 
 های ناشی از آنشناخت ماهیت خیانت و آسیب

کردن قوانین و اهداف گروه، معارفه اعضاء گروه، مشخص 
، صحبت در مورد ماهیت خیانت و REBTدرمان معرفی 

 های آنآسیب

----- 

 دوم
سازی اهداف و انتظارات درمانی اعضاء و روشن

 توافق در مورد آن

کمك به اعضاء در مشخص کردن واضح و روشن اهدافشان 
 از شرکت در گروه و توافق در مورد آن

ت از گروه بصورت اهداف و انتظارا تعیین
 واضح و مشخص

 سوم
به اعضاء در طرح مشكلشان به شكل واضح  کمك

 A-B-Cآموزش و روشن، 

طرح  A-B-Cرا در قالب  شود مشكلشانبه اعضاء کمك می
 کنند

 A-B-Cقالب کاربرگ ثبت مشكل در  اراِئه

 

 چهارم
-Aبررسی و تمرین طرح مشكالت گروه در قالب 

B-Cیجانات سالم از ، آموزش متمایز کردن ه
 هیجانات ناسالم

 A-B-Cرا در قالب  از کلیه اعضاء خواسته شد مشكلشان
کنند و اشكاالتشان برطرف شد، توضیح ارتباط  مطرح

 و ناسالم با افكار عقالنی و غیرعقالنی هیجانات سالم

ارائه کاربرگ دو ستونی ثبت فكار و 
 احساسات

 و رفتارها با افكار آگاهی از ارتباط هیجان پنجم
آموزش رابطه بین افكار و تجربه احساسات، توضیح در مورد 

 پیامدهای هیجانی، رفتاری تفكر عقالنی و غیرعقالنی
 ثبت روزانه افكار و احساسات

 بندی افكار غیرعقالنیآشنایی با طبقه ششم
شده توسط الیس برای گروه فكر غیرعقالنی مطرح ازدهی

 معرفی و توضیح داده شد.

زانه افكار، احساسات و تعیین افكار ثبت رو
 غیر عقالنی

 بندی افكار غیرعقالنیتطابق افكار گروه با طبقه هفتم

چند نفر از اعضاء خواسته شد افكار مربوط به مشكلشان را  از
یك از بیان کنند و تشخیص دهند که افكارشان مرتبط با کدام

 غیرعقالنی است. فكر 00

 ر عقالنیادامه تمرین تشخیص افكار غی

 بخشی به تسلط در شناسایی افكار غیرعقالنیعمق هشتم

از اعضاء دیگر خواسته شد افكار مرتبط با مشكلشان را بر 
فكر غیرعقالنی بیان کنند و تجربه هیجانی پس آیند  00اساس 

 افكارشان را تشخیص دهند

تمرین شناسایی افكار غیر عقالنی و تعیین 
 پیامدهای هیجانی و رفتاری

 توضیح نگرش باید اندیشی و ترجیح اندیشی همن

در مورد غیرعقالنی و غیر انطباقی بودن تفكر بایدی و پیامد 
انداز ترجیح اندیشی و پیامدهای آن بررسی آن بحث شد. چشم

 و بحث شد.

 شناسایی افكار باید اندیشانه و جایگزینی
 آنها با افكار ترجیح اندیشانه

 دهم

نی از افكار غیرعقالنی تشخیص افكار عقال آموزش
های سودمندی، تجربی و منطقی. بر اساس مالک

آموزش چگونگی زیر سؤال بردن و مقابله با افكار 
 D یرعقالنیغ

اعضاء آموزش داده شد، چگونه تشخیص دهند افكارشان  به
عقالنی است یا غیرعقالنی، همچنین شیوه زیر سؤال بردن 

 وزش داده شد.افكار غیرعقالنی و مقابله با آنها آم

 افكار باورهای غیر عقالنی و زیر سؤال بردن
 با استفاده از کاربرگ مرتبط باید اندیشانه

 یازدهم

تسلط یابی ارزیابی افكار و زیر سؤال بردن افكار 
ی از افكار عقالنی برای فهرستغیرعقالنی، تهیه 

جایگزینی با افكار غیرعقالنی، آموزش مهارت حل 

 مسئله

ه شد افكارشان را ارزیابی کنند و زیر سؤال از اعضا خواست
ببرند و اشكاالتشان تصحیح شد. همچنین از آنها خواسته شد 

ی از افكار عقالنی برای مقابله و جایگزینی با افكار فهرست

 غیرعقالنی تهیه کنند. مهارت حل مسئله آموزش داده شد.

 ریز ادامه ثبت روزانه افكار غیر عقالنی،
 جایگزینی با افكار عقالنی و سؤال بردن آنها.

 دوازدهم
اتخاذ فلسفه زندگی مبتنی بر خودپذیری، 

صورت غیر دیگرپذیری و پذیرش زندگی به
 مشروط

به اعضا آموزش داده شد که چگونه خودشان و دیگران را 
 هایی ناکامل و ممكن الخطا ببینندانسان

سؤال  ریز شناسایی باورهای باید اندیشانه،
ایگزینی آنها با باورهای مبتنی ج بردن آنها و

 پذیرییزندگ ی،ریگرپذید بر خودپذیری،

 سیزدهم
شناسایی افكار و بایدهای مانع خودپذیری، 

های پذیری و شناسایی هیجاندیگرپذیری و زندگی
 های سالمو جایگزینی آن با هیجان ناسالم مانع

بخشی از اعضا خواسته شد بررسی کنند چه عمق جهت
ارند که مانع پذیرش خودشان، دیگران و زندگی بایدهایی د

شود و چه چیزی به خودشان بگویند که پذیرش را تسهیل می
کند و همچنین چه هیجانات ناسالمی دارند که مانع پذیرش 

 مانع پذیرش خود، جاناتیه شناسایی باورها،
 و زندگی و چالش با آنها گرانید
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 . جلسات درمان عقالنی، هیجانی و رفتاری0جدول
 تكالیف محتوا اهداف ین جلساتعناو

است و به آنها کمك شد با استفاده از تصویرسازی ذهنی آنها 
 را با هیجان سالم جایگزین کنند.

 آزمونبندی جلسات، اجرای پسجمع چهاردهم

نظر و احساس تمام اعضا در مورد جلسات بررسی شد. از اعضا 
خواسته شد که تعهد بدهند که به تمرینات ادامه دهند و به هر 

آزمون اجرا اند عمل کنند. پسآنچه در دوره یادگیری گرفته
 د.گردی

 ریز توصیه ثبت روزانه باورهای غیر عقالنی،
 سؤال بردن

انه و تمرین واتخاذ نگرش مبتنی بر فلسفه 
ی تا جلسه زندگ ،گرانید پذیرش خود،

 پیگیری گرفتن تعهد از آنها

 ارزیابی تداوم اثر گروه بعد از دو ماه پیگیری

مجدداً نظر اعضا در مورد دوره بررسی شد، همچنین در مورد 
شان در مورد این فاصله زمانی بررسی شد، آزمون تجربه

 پیگیری اجرا شد.
 

 

 

 ذیل اجرا شد.صورت همچنین جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نیز به
 

 . جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد2جدول
 تكالیف محتوا اهداف عناوین جلسات

 آزمونانتخاب اعضاء، انجام پیش پیش گروه
اهداف تشكیل گروه و نیز قوانین ورود و  بارهدر صحبت

 آزمونخروج گروه، اجرای پیش
 

 اول
، ACT یدرمانتعیین ساختار گروه، معرفی مدل 

های ناشی از آن، شناخت ماهیت خیانت و آسیب
 های مقابله با آسیببررسی راه

معارفه اعضاء گروه، مشخص کردن قوانین و اهداف 
 ACTدرمان گروه، معرفی 

د اتحاد درمانی با استفاده از استعاره دو کوه، تعیین ایجا
های قبلی اعضا در مورد حل مشكالت درونی کوشش

ناشی از خیانت، معرفی سیستم کنترل ناکارآمد با استفاده 
 های چاه و بیلچهاز استعاره

یی شناسا تعیین اهداف و انتظارات از گروه،
 افكار و هیجانات ناخوشایند

 دوم
وان مشكل / کنترل رویدادهای درونی، عنبه کنترل

 قانون درون در برابر قانون بیرون

ای مشكالت درونی ناشی از بررسی راهبردهای مقابله ادامه

آسیب ناشی از خیانت زناشویی برای رسیدن به درماندگی 
 خالق، استفاده از استعاره گودال، کیك شكالتی

 ارائه کاربرگ ثبت افكار و احساسات

های بكار برده حلمشكالت و راه آزاردهنده و
 شده برای حل آنها

 سوم

پرداختن به تجربه مراجع و تقویت و بازشناسی او 
از این موضوع که کنترل خود معضل است، 

توضیح در مورد ناراحتی پاک و ناپاک، فرونشانی 
 فكر

سنج، به موز فكر کشی با غول، استعاره دروغاستعاره طناب
 آگاهیو پرورش ذهننكن، تأکید بر اهمیت 

های بكار برده شده حلارائه کاربرگ ثبت راه
و احساسات و  افكار برای حل مشكالت،

 ها در درازمدتحلارزیابی کارآمد بودن راه

 چهارم
های گیری برای توسعه مهارتجهتایجاد یك 
 ایآگاهی، فهم اجتناب تجربهذهن

به  خوردن آگاهانه و بحث در مورد تعمیم این آگاهی
 سنجکارهای روزانه، استعاره دروغ

پذیرش با استفاده از  تمرین توجه آگاهی و
 های مرتبطاستعاره

 پذیرش و تمایل، کارآمدی اضطراب پنجم
کشی با هیوال، خرس قطبی، ایفای نقش طناب استعاره

 اتاقی، استعاره ببراستعاره هم

شناسایی مواردی که در دام طناب کشی با هیوال 
اند و اینكه چگونه از این دام خارج افتاده

 سدهاند

 توجه آگاهی، گسلش ششم
های رادیو ذهنی، تمرین تنفس آگاهانه، تمرین استعاره

 نمایش افكارصفحه

 های روی رودخانه،های برگتمرین استعاره
ی برا ها و...ماشین عبور کامپیوتر، صفحه

 گسالش از افكار، تمرین تنفس آگاهانه

 گاهی، گسلشتوجه آ هفتم

تمرین توجه کردن به احساسات و اسكن کردن بدن، 
تمرین توجه کردن، نام نهادن و خنثی کردن، تمرین 

 بخشی با آواز خواندن افكارنوشتن افكار، تمرین عینیت

 های توجه آگاهی و گسلشتمرین تكنیك

 هشتم
ها و ها و اهداف، تفاوت ارزشمعرفی ارزش

 اهداف

و اهداف و تفاوت بین آنها، قطب  هابحث در مورد ارزش
مثابه پیتزا، استعاره جشن ها بهها، استعاره ارزشنمای ارزش

 تولد هشتاد سالكی

برای  تكمیل کاربرگ قطب نمای زندگی
 شناسایی ارزش ها

بررسی وشناسایی ارزش ها در حوزه های ودن با آنها، ها و اهداف و میزان همسو ببررسی ارزشگذاری، ها، هدفهای مختلف ارزشمعرفی حوزه نهم
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 . جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد2جدول
 تكالیف محتوا اهداف عناوین جلسات

 SMARTمختلف و تعیین اهداف بر اساس  ، معرفی انواع اهدافSMARTها، معرفی دارت ارزش ریزی فعالیتبرنامه

 هاموانع زندگی بر اساس ارزش دهم
ها بودن، بررسی بررسی موانع در مسیر ارزش

 های شناختی و هیجانی مانعآمیختگی

ها انع در مسیر ارزشبررسی افكار و هیجانات م
 های گسلش از این موانعبودن و تمرین

 یازدهم
عنوان بافتار، خود فرایندی و خود معرفی خود به

 مفهومی

گر قرار تمرین توجه به تنفس و در جایگاه خود مشاهده
گر، گرفتن، نگاه کردن به شیء در جایگاه خود مشاهده

 .توانم..تمرین حرف زدن و گوش دادن، احتماالً من نمی
 هاآمیختگی با خودارزیابی

 گرهای مرتبط با خود مشاهدهانجام تمرین

 گرگسلش از خود مفهومی، خود مشاهده دوازدهم
بازی، آسمان و استعاره صفحه شطرنج، کالس درس، زمین

 سازی شدههوا، درآوردن زره دفاعی، محاکمه خود مفهوم

تمرین گسلش از خود مفهومی با استفاده از 
 گرهای گسلش و خود مشاهدهرینتم

 توجه آگاهی، اقدام متعهدانه، خود شفقتی سیزدهم

حل مسئله، استعاره طوفان هیجانات و لنگر  آموزش
انداختن، استعاره کارخانه، پل طنابی، نرده برنده، گرفتن 

 تعهد از اعضا، تمرین شفقت به خود

تمرین توجه آگاهی و پیاده کردن متعهدانه 
استفاده  رت الگوهای عملی مداومها بصوارزش

 از تكنیك حل مسِله در مواقع الزم

 آزمونبندی جلسات، اجرای پسجمع چهاردهم

تك جلسات درمانی و بیان تجربیات و تصویرسازی تك
وفصل مشكالت باقیمانده، بیان اند، حلآنچه یاد گرفته

احساسات و افكار اعضا در مورد اختتام گروه، تأکید بر 
 آزمونو ادامه تمرینات تا جلسه پیگیری، اجرای پسانجام 

های درخواست و توصیه ادامه انجام تمرین
 آموزش داده شده در طی جلسات

 ارزیابی تداوم اثر گروه بعد از دو ماه پیگیری

مجدداً نظر اعضا در مورد دوره بررسی شد، همچنین در 
شان در مورد این فاصله زمانی بررسی شد، مورد تجربه

 زمون پیگیری اجرا شد.آ

 

 
 

 ابزار

 0771وسیله ری در سال : این پرسشنامه به0پرسشنامه بخشودگی

گویه و دو خرده مقیاس  00توسعه یافت. مقیاس بخشودگی شامل 

سؤال(  0سؤال( و وجود احساس مثبت ) 01فقدان احساس منفی )

رود. منظور سنجش بخشودگی در افراد به کار میباشد که بهمی

ی گذشت بیشتر نسبت به دهندههای باالتر در این مقیاس نشانمرهن

 0صورت طیف لیكرت گذاری پرسشنامه بهآزاردهنده است. نمره

، "مخالفم"، "کامالً مخالفم"هایباشد که برای گزینهای مینقطه

به ترتیب امتیازات  "کامالً موافقم"، "موافقم"، "نظری ندارم"

 90و حداکثر آن  00شود. حداقل نمره میدر نظر گرفته  0،2،9،0،0

باشد. این پرسشنامه از دو خرده مقیاس فقدان احساس منفی و می

( این 2110شده است. ری و همكاران )وجود احساس مثبت تشكیل

معیار را با معیار سنجش گذشت اینرایت، مورد مقایسه قرار دادند. 

 -01/1باال بود ) سازی نسبتاًی همتاآمده به شیوهدستهمبستگی به

90/1 r= و قابلیت  19/1 مقیاس کل برای کرونباخ آلفای(. همچنین

 (.2110گزارش کردند )ری و همكاران،  11/1اعتماد بازآزمون را 

( 0910آلفای کرونباخ این ابزار در پژوهش زندی پور و یادگاری )

                                                           
1. Rye Forgiveness Scale (RFS) 

70/1 r=  به دست آمد. همچنین در پژوهش دیگری قابلیت اعتماد

زار هم در این پژوهش از راه آلفای کرونباخ و روش دونیمه این اب

سازی محاسبه شد و ضریب اعتماد ابزار از روش آلفای کرونباخ 

پور، به دست آمد )زندی 10/1و از روش دونیمه سازی  97/1

(. پایایی از روش آلفای کرونباخ در 0971آزادی و ناهیدپور، 

 محاسبه شد. 70/1پژوهش حاضر 

 هايافته

کنندگان های جمعیت شناختی و مدت ازدواج شرکتیژگیو

 شده است.ارائه 9گروه نمونه در جدول 

های آزمایش و گواه در متغیر بخشودگی میانگین نمرات گروه

شده است. ارائه 0آزمون و پیگیری در جدول آزمون، پسدر پیش

دهد که بخشودگی در دو گروه اطالعات این جدول نشان می

آزمون و پیگیری افزایش محسوسی یافته مرحله پسآزمایش در 

 است.
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 های جمعیت شناختی و مدت ازدواج گروه نمونه. ویژگی9جدول

 درصد هاویژگی

 9/01=ارشد کارشناسی 9/21=کارشناسی 1/09=کاردانی 90=دیپلم 2/09=سیكل 7/0=ابتدایی تحصیالت

 0/9=دانشجو 0/9=رگزار بیمهکا 0/9=منشی 7/0=کارمند 9/01=معلم 0/92=دارخانه شغل

 0/9=فرزند پنج 1/09=چهار فرزند 1/09=سه فرزند 90=دو فرزند 9/21=یك فرزند 2/09=بدون فرزند تعداد فرزندان

 0/00=سال 01-01 1/9=سال 01-01 9/9=سال 91-01 2/07=سال 21-91 0/91=سال 01-21 2/07=سالیك  رزی مدت ازدواج

 میانگین سن
بر  یمبتن درمانیگروه

 0/01 =پذیرش و تعهد

رویكرد  درمانیگروه

 عقالنی، هیجانی

 90/02=رفتاری

 2/91= گواه گروه
 

 
 

 های آماری مربوط به متغیرهای وابسته. شاخص0جدول

 گروه متغیر
 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 بخشش

 11/9 11/01 10/7 21/01 00/9 01/91 رویكرد عقالنی، هیجانی رفتاری

 91/7 01/01 71/9 11/02 92/9 91/97 مبتنی بر درمان پذیرش و تعهدرویكرد 

 09/02 11/90 00/00 91/90 91/00 01/90 گواه

 وجود احساس مثبت

 00/2 09 11/0 0/00 01/0 0/00 رویكرد عقالنی، هیجانی رفتاری

 90/9 9/09 09/2 1/01 01/9 9/00 مبتنی بر درمان پذیرش و تعهدرویكرد 

 00/9 9/09 07/9 0/09 00/9 1/09 گواه

 فقدان احساس منفی

 92/0 0/90 00/9 17/99 109/0 9/22 رویكرد عقالنی، هیجانی رفتاری

 91/9 2/99 71/0 90 90/0 20 مبتنی بر درمان پذیرش و تعهدرویكرد 

 72/0 0/01 21/0 1/09 21/0 1/09 گواه
 

 

، برای بررسی فرض نرمال بودن 0ویلك -نتایج آزمون شاپیرو 

 70/1آزمون توزیع متغیر وابسته، برای متغیر بخشودگی در پیش

(90/1 p=پس ،) 70/1آزمون (00/1 p= و پیگیری )70/1  

(07/1 p= بود. برای متغیر وجود احساس مثبت به ترتیب )79/1 

(00/1 p=) ،70/1 (12/1 p= و )70/1 (0/1 p= و برای فقدان )

( و =0/1 p) 70/1(، =p 79/1) 97/1نیز به ترتیب  احساس منفی

70/1 (90/1 p=به دست آمد. آزمون لوین )برای بررسی شرط 2 ،

های متغیرهای پژوهش مورداستفاده قرار گرفت. همسانی واریانس

یری به ترتیب آزمون و پیگآزمون، پسمتغیر بخشودگی در پیش

97/2 (00/1 p= ،)09/0 (99/1 p=و ) 97/0 (01/1 p= برای متغیر ،)

 ( و=10/1 p) 21/0(، =p 10/1) 02/9وجود احساس مثبت به ترتیب 

99/0 (110/1 p=و )  29/1برای متغیر فقدان احساس منفی  

(90/1 p= ،)00/1 (02/1 p=و ) 97/1 (09/1 p= محاسبه شد. نتایج )

حاکی از این است که بخشودگی و ابعاد آن نرمال این دو آزمون 

جز وجود ها در متغیرهای پژوهش )بههستند و همسانی واریانس

                                                           
1. Shapiro-Wilk 
2. Levene’s test 

 احساس مثبت( رعایت شده است.

واریانس  -منظور بررسی همگنی ماتریس کواریانس به

استفاده شد. نتایج این آزمون  9باکسمتغیرهای وابسته از آزمون ام

دهد فرض همگنی ماتریس اس منفی نشان میبرای متغیر فقدان احس

 ، p ،00/1=F< 90/1واریانس برقرار است ) -کواریانس 

09/0 =Box’s M.) 110/1ام باکس برای متغیر بخشش ) آزمون>p ،

17/2 =F ،000/00 =Box’s M( و وجود احساس مثبت )110/1>p ،

17/0 =F ،7/91 =Box’s M حاکی از این است که این فرض بر )

شود. یست و بنابراین نتایج آزمون اثر پیالیی گزارش میقرار ن

برای دو خرده  0به منظور بررسی فرض کرویت 0آزمون موخلی

( و =p=9/0 , χ²=79/1 W , 02/1مقیاس وجود احساس مثبت )

( برقرار است =p=09/1 , χ²=71/1 W , 11/1فقدان احساس منفی )

زادی گزارش آگروهی بدون تعدیل درجهکه نتایج آزمون درون

 =p , 10/1شود. فرض کرویت برای متغیر بخشش برقرار نیست )می

                                                           
3. Box's M test 
4. Mauchly’s Test 
5. assumption of sphericity 
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01/0 , χ²=91/1 W= بر اساس گروهی درونآزمون  جهینت(؛ بنابراین

 .(=G-G 12/1شود )یگزارش م سریگ - هاوس نیگر حیتصح

 ارائه 0 های مربوط به آزمون تحلیل چندمتغیری در جدولیافته

بندی داری بودن اثر فاکتور گروهالیی معنیآماره اثر پی شده است.

(. P< 110/1دهد )را در بخشش و بعد فقدان احساس منفی نشان می

داری بین نمره بخشش و بعد فقدان احساس بنابراین اختالف معنی

های و کنترل وجود دارد. یافته REBTو  ACTدر سه گروه  منفی،

شده ارائه  0ر جدول مربوط به آزمون تحلیل واریانس اندازه مكرر د

 است.

 

 چندمتغیری اثر پیالییهای مربوط به آزمون یافته .0جدول

 اندازه اثر داریمعنی خطا df فرضیه F df ارزش تغییرات منبع آزمون مقیاس

 اثرپیالیی بخشش
 199/1 111/1 20 2 000/00 199/1 گروهیدرون

 999/1 111/1 00 0 100/1 900/1 گروهیبین

 اثر ییالیی حساس مثبتوجود ا
 099/1 17/1 20 2 02/2 099/1 گروهیدرون

 000/1 00/1 02 0 07/0 290/1 گروهیبین

 المبدای ویلكز فقدان احساس منفی
 999/1 111/1 20 2 090/02 229/1 گروهیدرون

 910/1 111/1 01 0 100/9 997/1 گروهیبین
 

 

 اندازه مكرر واریانسهای مربوط به آزمون تحلیل یافته .0جدول

 اندازه اثر داریمعنی F میانگین مجذورات آزادیدرجه مجموع مجذورات تغییرات منبع  مقیاس

 بخشش

 گروهیدرون

 090/1 1110/1 990/90 990/122 000/0 000/0901 زمان

 000/1 1110/1 001/7 192/200 912/9 200/909 گروه ×زمان

    000/22 090/00 209/0117 خطا

 گروهیبین
 02/1 110/1 110/7 091/2990 2 900/0909 گروه

    002/201 29 099/0070 خطا

 وجود احساس مثبت

 گروهیدرون

 119/1 170/1 09/2 000/00 2 70/21 زمان

 009/1 00/1 901/0 100/01 0 220/01 گروه ×زمان

    102/0 02 920/910 خطا

 گروهیبین
 01/1 299/1 02/0 700/000 2 729/229 گروه

    001/99 20 002/0717 خطا

 فقدان احساس منفی

 گروهیدرون

 079/1 1110/1 009/91 000/011 2 712/0100 زمان

 000/1 1110/1 200/7 010/020 0 720/010 گروه ×زمان

    011/09 02 111/010 خطا

 گروهیبین
 000/1 1110/1 900/00 070/0091 2 719/2701 گروه

    129/70 20 011/2070 خطا
 

 

، اثر اصلی عامل زمان برای متغیرهای 0با توجه به جدول 

( و بین P< 110/1دار است )بخشش و فقدان احساس منفی معنی

آزمون، میانگین نمرات بخشش و فقدان احساس منفی در پیش

داری وجود دارد. همچنین آزمون و پیگیری اختالف معنیپس

دار بین میانگین بخشش و فقدان احساس منفی در نیاختالف مع

های مختلف، بستگی به نوع گروه آزمایش دارد که اثرات زمان

 (.9شود )جدول ساده با استفاده از آزمون بونفرونی بررسی می

آزمون سه گروه شود که در مرحله پیشمشاهده می 9در جدول 

بر پذیرش و تعهد  رفتاری و درمان مبتنی -هیجانی  –درمان عقالنی 

و گواه دارای میزان بخشش، وجود احساس مثبت و فقدان احساس 

دار شدن اختالف میانگین اما به دلیل معنی؛ اندمنفی یكسانی بوده

بخشش و فقدان احساس منفی بین گروه درمان مبتنی بر پذیرش و 

دار شدن این آزمون بین گروه عقالنی تعهد و گواه و همچنین معنی

آزمون و پیگیری، هر دو رفتاری و گروه گواه در پس -نی هیجا –

رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش  -هیجانی  –روش درمانی عقالنی 

و تعهد تأثیر مثبتی بر بخشش و فقدان احساس منفی دارد. آزمون 
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مقایسه میانگین بخشش و فقدان احساس منفی بین دو گروه درمان 

ان مبتنی بر پذیرش و تعهد رفتاری و درم -هیجانی  –عقالنی 

دار نیست و این دو روش درمان ازنظر اثرگذاری بر میزان معنی

 بخشش و فقدان احساس منفی یكسان هستند.
 

 بونفرونیهای مربوط به آزمون یافته. 9جدول

 داریمعنیسطح  خطای استاندارد (I-Jمیانگین )تفاوت  (Jگروه ) (Iگروه ) زمان مقیاس

 بخشش

 آزمونپیش

 ACTرویكرد 
 REBT 2/0- 090/0 990/1رویكرد 

 021/1 090/0 0/0 گواه

 REBTرویكرد 
 ACT 2/0 090/0 990/1رویكرد 

 190/1 090/0 9/9 گواه

 آزمونپس

 ACTرویكرد 
 REBT 0/2- 909/0 002/1رویكرد 

 111/1 909/0 711/01 گواه

 REBTرویكرد 
 ACT 0/2 909/0 002/1رویكرد 

 111/1 909/0 011/20 گواه

 پیگیری

 ACTرویكرد 
 REBT 9/1 000/0 709/1رویكرد 

 111/1 000/0 111/07 گواه

 REBTرویكرد 
 ACT 9/1- 000/0 709/1رویكرد 

 111/1 000/0 911/01 گواه

 فقدان احساس منفی

 آزمونپیش

 ACTرویكرد 
 REBT 991/0- 099/2 092/1رویكرد 

 110/1 099/2 022/0 گواه

 REBTرویكرد 
 ACT 991/0 099/2 092/1رویكرد 

 100/1 992/2 211/0 گواه

 آزمونپس

 ACTرویكرد 
 REBT -0001 001/9 792/1رویكرد 

 111/1 001/9 117/00 گواه

 REBTرویكرد 
 ACT 000/1 001/9 792/1رویكرد 

 111/1 190/9 211/00 گواه

 پیگیری

 ACTرویكرد 
 REBT 122/0 000/9 901/1رویكرد 

 111/1 000/9 922/00 گواه

 REBTرویكرد 
 ACT 122/0- 000/9 901/1رویكرد 

 111/1 10/9 911/00 گواه
 

 

 گيریبحث و نتيجه

با  یمشاوره گروه یاثربخش سهیمقاپژوهش حاضر با هدف 

ر ب ی( و درمان مبتنREBT) یرفتار -ی جانیه –ی عقالن كردیرو

از  دهیدبیزنان آس یبخشودگ زانی( بر مACTو تعهد ) رشیپذ

اند های موجود نشان دادهیی انجام شد. ادبیات و پیشینهزناشو انتیخ

رفتاری و درمان مبتنی بر  -هیجانی  –که اگرچه درمان عقالنی 

های روانشناختی و ازجمله افزایش تواند به آسیبپذیرش و تعهد می

شده با خیانت همسر کمك کند، متأسفانه  بخشودگی زنان روبرو

بررسی علمی در زمینه اینكه کدام یك از این دو روش کارآمدتر 

هستند و به درمانگران در پیشبرد و تسریع درمان این افراد کمك 

گیری مكرر کند، انجام نشده بود. نتایج تحلیل واریانس با اندازهمی

رفتاری و درمان  - هیجانی –نشان داد که هر دو درمان عقالنی 

مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به افزایش میزان بخشش و خرده 

دیده از خیانت زناشویی مقیاس فقدان احساس منفی در زنان آسیب

و  وسماین، (2119راب ) ،(2100) لبرنیم ها با نتایجشود. این یافتهمی

( 0979و هنرپروان )( 2107) ی و همكارانقاصد، (2100همكاران )

ها نشان داد که اثربخشی این دو درمان باشد. همچنین یافتهسو میهم

 داری وجود ندارد.ها تفاوت معنیمیزان است و بین آنبه یك

کنند باوجود اینكه هر دو رویكرد به شكل متفاوتی مداخله می

مثال در تسهیل بخشودگی، پذیرش عنواناما وجوه مشترکی دارند، به

پردازند، نی است که هر دو درمان به آن میهای مهم درمااز مداخله

 ای به انسان دارد، محدودیتبینانهنگاه منعطف و واقع REBTدرمان 

دهد، بدین معنی که نگاه بایداندیشانه های انسان را موردنظر قرار می

 ممكن موجودی داند، انسان راگرایانه را غیرعقالنی میآلو ایده
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هایی است که كی از ویژگیگیرد که یاالخطا در نظر می

تواند به بخشودگی منجر شود )مرسلی، موتابی و صادقی، می

جایگزین کردن دیدگاه  (، بدین خاطر در این درمان، مراجع با0979

یاد  و بازخورد بخشودگی، عقالنی ترجیح اندیشی با باید اندیشی

 تر برخوردگیرد نسبت به خود و دیگران پذیراتر باشد و مشفقانهمی

کند. زنان خیانت دیده از طرف همسرشان دچار افكار غیرعقالنی 

شوند و هیجانات دردناکی مثل خشم و افسردگی درباره خیانت می

گیری از کنند و درگیر رفتارهای غیر انطباقی مثل کنارهرا تجربه می

های روزانه و انتقام گرفتن از همسرشان ها و مسئولیتفعالیت

گیرند و مشكالت زنان در گروه قرار می شوند زمانی که اینمی

آمیز و متوجه نگاه اغراق شنوند، ضمن اینكهدیگر اعضا را می

شوند، به غیرمنطقی های غیرمنطقی دیگر اعضا گروه میواکنش

برند و بدین طریق بازخوردی که از دیگر بودن افكار خود نیز پی می

آید انت پدید میگیرند تحولی در بازخوردشان به مسئله خیاعضا می

تا جایی که حتی ممكن است نسبت به همسر خطاکارشان نگاه 

های ممكن الخطا نگاه عنوان انساندلسوزانه پیدا کنند و به آنان به

اند و برای فرار و تسكین دردشان دیدهها خود نیز آسیبکنند که آن

 د.انبه خطا در دام خیانت به زنان خود و روابط فرا زناشویی افتاده

ای از مفاهیم ، به شكل ویژهACTاز طرفی پذیرش در درمان 

گیرد بین آنچه اصلی درمان است، در این درمان مراجع یاد می

توان تغییر داد، تمایز قائل شود و شود تغییر داد و هر آنچه نمیمی

زمانش را بیهوده صرف تغییر آنچه غیرقابل تغییر است، نكند و در 

رکز کند، رفتار مؤثر و متعهدانه داشته هایش تمعوض روی ارزش

باشد و در برخورد با فرد خطاکار به شیوة سازنده و منعطفانه برخورد 

بخشودگی مورد تمرکز  ارزش اش غنا بخشد.نموده و به زندگی

شوند و فرد با گیرد و موانع فكری و هیجانی شناخته میقرار می

نكه غرق آنها شود برخورد صحیح با این افكار و هیجانات بدون ای

شان تجربه کند که بدون اینكه از آنها اجتناب کند،تمایل پیدا می

کارگیری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کند. با وجود اینكه ما در به

در  طور تناقضی پذیرش عالئمبه دنبال کاهش عالئم نیستیم اما به

ریس، شود )هبیشتر اوقات منجر به کاهش و از بین رفتن آنها می

(. در فرآیند بخشودگی اجتناب از 0970زاده، ؛ ترجمه امین2117

تجربه احساسات منفی از قبیل خشم مانع تحقق بخشودگی است 

این احساسات و  با فراهم آوردن زمینه تجربه ACTبنابراین درمان 

ها، فرآیند بخشودگی پذیرش آنها از طریق کارهای عملی و استعاره

 کند.را تسهیل می

نین در تبیین عدم تفاوت این دو رویكرد در میزان اثربخشی همچ

نظری  رغم تفاوتتوان گفت بهبر افزایش بخشودگی می

ها عناصر درمانیدرمانی، در تمام انواع گروهرویكردهای گروه

مشترک درمانی ازجمله عناصر وجودی، تخلیه هیجانی، امیدوار 

شوند. رات درمانی میکردن و همگانی بودن تجربه انسانی باعث تغیی

 -هیجانی  –تفاوت تمرکز درمانی دو رویكرد درمان عقالنی  رغمبه

 با این رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر محتوی و فرآیند،

میزان روی افزایش بخشودگی تواند به یكوجود هر دو درمان می

 مؤثر باشند.

تایج به مردان توان به تعمیم نهای این پژوهش میاز محدودیت

 دیده از خیانت همسران خود اشاره کرد.آسیب

بر  و تعهد رشیبر پذ نیدرمان مبت یبا توجه به اثربخش

آن در  شیهمسر و تداوم و افزا انتیخ بیزنان با آس یبخشودگ

در مرحله  افتهی نینبودن ا یمعنادار لیحال به دلو درعین یریگیپ

 یبا تمرکز بر چگونگ ندهیآ یهاپژوهش شودیم هیتوص یریگیپ

 ایناز عود مجدد انجام شود. تكرار  یریشگیدرمان و پ نیتداوم ا

منظور اطمینان بیشتر از عدم تفاوت دیده بهپژوهش در زنان آسیب

 .شوداین دو رویكرد درمانی بر میزان بخشش نیز پیشنهاد می

 منابع
 شناختیجامعه یبررس(. 0970اجتهادی، مصطفی و واحدی، گلناز )

 نیو عوامل مؤثر بر آن در ب ییدر روابط زناشو انتیخ لیپتانس

، شناسی ایرانمجله جامعهی. و خصوص یکارمندان ادارات دولت

09 (0 ،)091-010. 

از  تیبا رضا شش(. ارتباط بخ0910) اجریادگاری، ه طیبه وپور،  زندی

 .تهران یهادانشگاه یربومیمتأهل غ یدر بانوان دانشجو یزندگ

 .017-022(، 9) 0، روانشناختی زنان - یت اجتماعمطالعا

بررسی  (.0971زندی پور، طیبه؛ آزادی، شهدخت و ناهیدپور، فرزانه )

روان در های شخصیتی، بخشش و سالمتی ویژگیرابطه

، زن و جامعه. کننده به مراکز بهداشت گچسارانمراجعه هایزوج

2 (2 ،)01-0. 

 ی(. بازشناس0970) هراززاده، ینوروز و حیدمهر، ونیافش یترا؛ان، میغفور

در  یمؤثر برافزایش تعامالت اجتماع یاجتماع یداریهای پامؤلفه

 .90-00، (2) 00 شهر، تیهو ی.مسكون یهامجموعه
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 یفردنیروابط ب تیفی. ک(0979) محمدعلی ،بشارت و حامد ی،کاشانك

. هاتیو بخشش موقع گرانیاساس بخشش خود، بخشش دبر

 .017-009، (01) 09 .علوم روانشناختی یپژوهش یعلم فصلنامه

 ینیبشیپ (.0970) تایآز ی،بساط و کامران ،زدانبخشی ؛هیآس ی،مراد

و  یدلبستگ یهاها، سبكبنهبراساس روان ییتعارض زناشو

، (01) 00. علوم روانشناختی یپژوهش یفصلنامه علم. یبخشودگ

090-001. 

. تجربه (0979) منصوره السادات ی،ادقص و فرشته ی،موتاب ؛زهرا ی،مرسل

 یفصلنامه علم. ییزناشو انتیدر زنان دچار خ یبخشودگ
 .019-070، (91) 09. علوم روانشناختی یپژوهش

مراحل . (2112) ، ویندی و دیگیوسپ، ریمونددنیدرا، مایكل؛ نانین
)ترجمه مهرداد  یجانیه یعقالن ی)پروتكل( رفتاردرمان

 ن: روانشناسی و هنر.(. تهرا0979فیروزبخت، 

(. 0970زاده )ترجمه امین. به زبان ساده ACT(. 2117) ایسس، ریهر

 .ارجمند انتشارات :تهران

و تعهد  رشیپذ كردیاثربخشی رو ی(. بررس0979) ازنیننهنرپروران، 

(ACTبر بخشودگی و سازگار )دیده از زنان آسیب ییزناشو ی

 .090-001(، 07) 0، زن و جامعه .همسر انتیخ

 میمر ،یلطف و احمد ،یرین ن؛یحس ا،یکییرزایم ن؛یهنرپروران، نازن

و  رشیبر پذ یدرمانگران درمان مبتن یعمل یراهنما(. 0970)
 .نیانتشارات همنش :مشهد .(ACT) تعهد
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