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 چكيده

بخشودگی یکی از راهکارهایی  .رو هستندبا آن روبهدرمانگران ایست که زوجین درگیر وزوجهای عمدهیکی از چالش خیانت زمينه: 

برساند. هر چند بخشودگی مفهومی جهانی به حداقل حاصل از خیانت را کند تا اثرات مخرب دیده کمك میاست که به فرد خیانت

 یباشد. به همین منظور پژوهش حاضر از طریو بررسی تضارب زیستهاست اما عوامل مؤثر بر آن از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت می

 یی زیستهاین پژوهش با هدف شناخت تضربه هدف: است.جو قرار دادهودیده این عوامل را مورد جستخیانت زنانبخشودگی در 

 ی بخشودگیکه خیانت همسر خود را بخشوده و در پرسشنامه زنانینفر از  01با روش:  انضا  شد. بخشودگی زنان دچار خیانت زناشویی

ا به هی عمیو نیمه ساختاریافته به عمل آمد. پس از مصاحبه با نفر دهم دادهبودند مصاحبهدریافت کرده ترباالو  5/211ی اینرایت نمره

یری گای کالیزی استفاده گردید. نتایج حاصل از کدگذاری اولیه با شکلمرحله 0ها از روي برای تحلیل داده : هايافته .شباع رسیدا

ها در در نهایت زیرمضمون. بندی شدندزیرمضمون دسته 04ها در قالب واحد معنایی همراه بود که با توجه به اشتراکات موجود آن 32

بندی شدند که عبارتند از: عوامل متمرکز بر فرد، عوامل متمرکز بر همسر، عوامل متمرکز بر رابطه و عوامل اصلی طبقهمضمون  4قالب 

                               د.آمده را با توجه به بافت فرهنگی تبیین نموهای نسبتاً جدید به دسترسد بتوان یافتهبه نظر می گيری:نتيجه .بیرونی

 خیانت، بخشودگی، پدیدارشناسی، همسران، ایرانی  ليدها:واژه ك

Background: Infidelity is one of the major challenges faced by involved couples and couples therapists. 

Forgiveness is one of the strategies that help betrayed women to minimize infidelity`s destructive effects. 

However, forgiveness is a global concept but the factors that shape it are different from one culture to other 

cultures. So the current research explore these factors by reviewing the betrayed women`s lived experience 

of forgiveness. Aims: understanding and explaining the experience of forgiveness in betrayed women. 

Method: This study was a qualitative one with the approach of phenomenology. Depth semi-structured 

interviews conducted with 10 people that forgive their partner`s infidelity and obtain 266.5 score and 

higher than in Enright forgiveness inventory. After the interview with the tenth person, the data was 

saturated and the sampling process stopped. Results: The seven steps Colizzi `s method was used to 

analyze data. The results of initial coding were associated with the formation of 82 semantic units, which, 

according to their commonality, were categorized into 14 subsample. Finally, these 14 subthemes were 

classified in three main themes as factors that focus on individual, factors that focus on spouse, factors that 

focus on marital relationship and external factors. Conclusions: It seems that relatively new findings can 

be found in terms of cultural context. Key words: infidelity, forgiveness, phenomenology, couples, Iranian 
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 مقدمه

 یعنی ،است آن بودن فرد به منحصر عاشقانه، رابطه فرض مهمترین

 کدیگری به جنسی و عاطفی مسایل نظر از نفر دو هر که این به اعتقاد

 افزایش به رو امروزی جوامع در خیانت وجود این با. هستند متعهد

 ایران جامعه در زناشویی خیانت مس له  .(0،2101)فینچا  و بیچ است

 نرخ و روابط در ناپایداری با و است مطرح نگرانی یك عنوان به نیز

)مدرسی، زاهدیان و هاشمی محمدآباد،  است همراه طالق باالی

0939). 

 مهمترین شود،می آگاه همسري خیانت از فردی که زمانی

 و خشدبب را او آیا که است تصمیم این روبروست آن با که موضوعی

  ،2دهد )شکلفورد، باس و بنت خاتمه رابطه به که این یا بماند او با

که خیانت یك از شدیدترین خطاهایی است که با وجود این  .(2112

و در نتیضه به راحتی  شودیك نفر در قبال همسري مرتکب می

(، اما در اغلب 2100، 9شود )بندیکسن، گرونتوت و کنیربخشیده نمی

هاست ها و کاهش تعارضموارد بخشش راهی برای التیا  زخم

 نکته این به درمانگران (. زوج0935بخش و بساطی، )مرادی، یزدان

 یا الت فرآیند ضروری بخش یك بخشودگی که اند کرده توجه

. (2111 و بیچ، 4)فینچا ، هال است خیانت مانند رابطه عمده خطاهای

 یرخواهیخ افزایش و اجتناب و انتقا  انگیزه کاهش شامل بخشودگی

 .(2112، 5کالو و هیت)مك است خطاکار فرد برابر در

. است خیانت از مت ثر هایزوج برای مطلوب کمال بخشودگی

 شانرابطه به که این چه و بمانند هم با بگیرند تصمیم زوجین چه

 اداریمعن عاطفی و جسمی سالمتی تواندمی بخشودگی دهند، خاتمه

 ندارد نای به نیاز بخشودگی هرچند. باشد داشته همراه به آنها برای را

 سازدیم ممکن بیشتر را کردن صلو ولی بمانند هم کنار در زوج که

عباسپور،  مهر ومحمدی، خضستهسودانی، غال  ؛2111)هال و فینچا ، 

2103.) 

. رندمؤث بخشودگی فرایند گیریشکل بر متعددی هایمولفه

 و اجتماعی-شناختی عوامل خطا، به مربوط عوامل فردی، عوامل

کالو، راشل،سندیج، ورتینگتون، )مك رابطه به مربوط هایمؤلفه

 رب عالوه بخشودگی فرایند. انددسته این از (0333، 1براون و هایت

                                                           
1. Fincham & Beach 
2. Shackelford, Buss & Bennette 
3. Bendixen, Kennair & Grøntvedt 
4. Hall 
5. McCullough & Hoyt 

 ت ثیر تحت گیرد،می شکل ایرابطه و فردی هایمؤلفه توسط کهاین

؛ بل،  2102 ،0)مروال،ژانگ و سان باشدمی نیز فرهنگی هایمؤلفه

 به بخشودگی ( از2113کالو )مك هرچند (.2103و فینچا ،  3کمبل

 یارابطه کارکردهای تاریخ طول در که کندمی یاد ایغریزه عنوان

 از ترفرا بخشودگی که بپذیریم اگر حتی اما. است نموده ایفا را

 رب هافرهنگ که نقشی از تواننمی کندمی عمل فرهنگی مرزهای

شد  افلغ دارند فردیبین و روانیدرون بخشودگی یتضربه چگونگی

 همچنین. (2114 ،01فو، واتکینس و هوی؛ 2113 ،3)هوی و بوند

 کلش هایمؤلفه سایر بر که ت ثیری طریو از توانندمی هافرهنگ

-کلش مثال برای. کنند بینی پیش را آن دارند بخشودگی یدهنده

 هانسل انمی در که باشدمی افراد ابتدایی محیط توسط اسنادها گیری

کنند یم تغییر خانوادگی و اجتماعی فرهنگی، تغییرات به باتوجه

 که نیست مشخص نتیضه در .(0939 عسگر، موتابی و مظاهری،)ملك

 اندبخشودگی یتضربه یدهنده شکل دیگر جوامع در که عواملی آیا

 ملعا گرفتن درنظر. کنندمی ایفا را نقش همین نیز ما یجامعه در

 و است ضروری درمانی بومی هایپروتکل طراحی جهت فرهنگ

 یمینهز خیانت درمان در تا شودمی باعث دست این از مطالعاتی فقدان

 درمان درون خود، ینوبه به این و نشود گرفته نظر در مراجع فرهنگی

توجه به بافت فرهنگ در زنان . کندمی وقفه دچار حتی یا و کند را

ت تواند کیفیهنگا  انضا  مداخالت درمانی مبتنی بر بخشش می

(. 0930ها ارتقا دهد )کاشانکی و بشارت، روابط و همدلی را در آن

 افتب در را بخشودگی که دارند وجود اندکی مطالعات این بر عالوه

 به زنیا صورت در که حالیست در این. کنند بررسی خیانت خطای

 بالینی هایمحیط در بخشودگی بخشودگی بر میتنی راهکارهای ارایه

 و بخشودگی خاص طور به باید خیانت، عوارض از بهبودی جهت

 خیانت فردی بین خطای با ارتباط در آن یدهنده شکل عوامل

درصدد پاسخگویی  حاضر یمطالعه منظور، همین به. شوند شناسایی

زنان  یگکننده بخشود ینیب شیپ ییهاچه مولفهاین سؤال است که به 

 هستند؟ چار خیانت زناشویید

 روش

 روي از پژوهش این در: گیرینمونه، نمونه آماری، یجامعه

6. Rachal, Sandage, Worthington, Brown & Hight 
7. Merolla, Zhang & sun 
8. Bell & kambel 
9. Hui & bond 
10. Fu & Watkins 
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 این ماریآ جامعه. است شده استفاده پدیدارشناسی رویکرد با کیفی

 ای فعلی مشترک زندگی در که بود ایرانی  زنان شامل پژوهش،

 و دبودن گرفته قرار خیانت مورد همسرشان توسط خود، یگذشته

 زا پژوهش این در گیرینمونه ینحوه. بودند بخشیده را همسرشان

 زمان تا یگیرنمونه روند و بود برفی گلوله گیرینمونه و هدفمند نوع

 ریوط از ابتدا که صورت این به. یافت ادامه هاداده اشباع به رسیدن

 ستان،بیمار و درمانیروان و مشاوره کلینیك چندین در اطالعیه نصب

 اضاتق اندبخشیده را خود همسر خیانت کردندمی اظهار که افرادی از

 هک شناسیروان پژوهشی در شرکت برای تمایل صورت در تا شد

 تماس شگرپژوه با شود،می انضا  بهشتی شهید دانشگاه اساتید زیرنظر

 ینیمراجع اگر شد خواسته درمانگرزوج تعدادی از همچنین. بگیرند

 به ترضای کسب با کنندمی مراجعه آنها به شده ذکر هایویژگی با

 ورمذک هایروي از کهاین به توجه با نهایتاً. گردند معرفی محقو

 از زنی مضازی فضای اجتماعی هایشبکه در نیامد دست به اینمونه

 تعدادی چنینهم. آمد عمل به همکاری به دعوت شرایط واجد افراد

 بودند وتحقی جریان در که اشخاصی معرفی طریو از نیز نمونه افراد از

 .شدند پژوهش وارد

 یپرسشنامه بودند همکاری به مایل که افرادی به اجرا: شیوه

 با.  ودش سنضیده آنها بخشودگی میزان تا شد داده اینرایت بخشودگی

 عنیی میانگین از باالتر معیار انحراف یك آنها آزمون نمره که افرادی

 با ريب نقطه این. شد گذاشته مصاحبه جلسه قرار بود، باال یه 5/211

 اشباع به زمان تا روند این. شد انتخاب (0939) منتزع تحقیو به توجه

 دیدهخیانت افراد زن 20 نهایت در. . یافت ادامه هاداده رسیدن

 ینمره نفر 05 میان این از.  کردند پر را بخشودگی پرسشنامه

 شرکت به آنهامایل نفر 2 که کردند کسب 5/211 باالی بخشودگی

 اینکه با نفر 9  ماندهباقی نفر 09 میان از. نبودند پژوهش یادامه در

 شد مشخص مصاحبه در بودند کرده کسب بري ینقطه باالی نمره

 نمونه گروه باقیمانده نفر 01. است نشده محقو هاآن در بخشودگی

 افراد شناختی جمعیت اطالعات. دادند تشکیل را حاضر پژوهش

 .است گردیده ارایه 0 شماره جدول در نمونه گروه
 

 نمونه گروه شناختی جمعیت مشخصات .0جدول

ف
دی

ر
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 ابزار

 زیر استفاده به عمل آمد:در این پژوهش از ابزارهای 

شناختی: این پرسشنامه حاوی جمعیت هایویژگی پرسشنامه

اطالعاتی همچون سن، سطو تحصیالت،شغل، تعداد فرزندان، 

 باشد.وضعیت ت هل فعلی و طول مدت ازدواج می

 ،2و گروه مطالعات تحول انسان )انرایت 0بخشودگی پرسشنامه

 انرایت توسط که است سوالی 11 آزمون یك این پرسشنامه :(0330

 سه مقیاس این هایسوال. است شده ساخته بخشش ابعاد سنضش برای

 در ار رفتاری و شناختی احساسی، ابعاد شامل بخشش متمایز بُعد

                                                           
1. Enright Forgiveness Inventory (EFI) 

 شش نمره تا( کم خیلی) یك نمره از لیکرت ایدرجه شش مقیاس

 خرده از یك هر کرونباخ آلفای انرایت. سنضدمی( زیاد خیلی)

 آمده، دست به آلفای مقدار ترینپایین که کرد محاسبه  را هامقیاس

 خوب درونی همسانی ینشانه که بود 33/1 آن مقدار باالترین و 39/1

 عاطفی شناختی، ابعاد بین همبستگی ضرایب او همچنین. است آزمون

دهنده نشان مذکور محاسبه. کرد محاسبه 3/1 را مقیاس کل رفتاری و

 روایی از آزمون و سنضدمی را سازه یك بعد سه هر که است این ی

 و بشارت فیاض، پژوهش در. است برخوردار قبولی قابل و خوب

 در بخشش ابعاد تما  برای کرونباخ آلفای ضریب (،0931) فراهانی

2. The Human Development Study Group 
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 درونی همسانی یدهندهنشان که شد محاسبه 35/1 نفری، 050 نمونه

 .است بخشش مقیاس باالی بسیار

 تشرک با حاضر، پژوهش ساختاریافته: در نیمه عمقی یمصاحبه

 5/211 یمرهن یعنی میانگین از باالتر معیار انحراف یك که کنندگانی

. آمد عمل به مصاحبه بودند کرده کسب آزمون در را باالتر و

 در تواندب شونده مصاحبه تا شدمی برگزار فردی صورت به هامصاحبه

 همصاحب هر اتما  از پس. کند بیان را خود تضارب آرا  و امن محیطی

 ایجنت از کردن حاصل اطمینان برای شد گفته شونده مصاحبه به

. باشدمی بعدی قرار یك به نیاز تضاربشان کردن منعکس و پژوهش

 .بود دقیقه 11 حدود هامصاحبه زمان میانگین

 ایمرحله 0 روي از مطالعه این هایداده تحلیل و تضزیه برای

 : که صورت بدین. گردید استفاده کوالیزی

 افراد مکالمات متن کاغذ، روی بر هامصاحبه سازی پیاده از پس

 معنا یك هب بتواند طریو این از پژوهشگر تا شد خوانده مرتبه چندین

 تما  زیر بعد یمرحله در .یابد دست مصاحبه هر از کلی احساس و

 افراد بخشودگی یتضربه به مستقیم طور به که عباراتی و جمالت

 و همم جمالت و عبارات ترتیب این به. شد کشیده خط بود مربوط

 همان که جمله هر مهم معناهای سپس .گردید استخراج معنادار

 هحاشی در و شده استخراج جمالت از هستند کد یا معنایی واحدهای

 داخل در شده استخراج معنایی واحدهای.شدند نوشته متن

 تما  حقیقت در. شدند بندیدسته و دهیسازمان هازیرمضمون

 واگرا امعناه سایر به نسبت و همگرا هم به نسبت که معنایی واحدهای

 و هازیرمضمون. گرفتند قرار مضمون زیر یك داخل در هستند

 متخصص اساتید و پژوهشگر توسط بار چندین معنایی واحدهای

 و معنایی واحدهای گذارینا  صحت از تا گرفتند قرار بازبینی مورد

. شود حاصل اطمینان هاآن میان موجود گراییهم و هازیرمضمون

 در ندداشت هم با را درونی ارتباط بیشترین که هاییزیرمضمون سپس

 ارب چندین نیز اصلی مضامین. شدند بندیدسته اصلی مضامین قالب

 از فتنگر مشورت با ادامه، در. گرفتند قرار پاالیش و بازنگری مورد

 که شد انتخاب اصلی مضامین برای هایینا  پژوهشگر نظر و اساتید

 تحت را آن کنندهحمایت معنایی واحدهای و هازیرمضمون تمامی

 هایمضمون و نتایج از جامعی توصیف نهایت در .دادمی قرار پوشش

 هایوصیفت زیربنایی، ساختار بر ت کید منظور به و گردید ارایه اصلی

                                                           
1. Peer Check 

 هک مبهمی ساختارهای و شده حذف کلی ساختار از استفادهبی و زائد

 این در. شدند گذاشته کنار شوندمی کلی توصیف تضعیف باعث

بودن که معادل روایی درونی در تحقیقات  معتبر حصول برای پژوهش

 با هکاین جمله از. شد گرفته کار به متعددی کمی است، راهبردهای

 روي آن، یمطالعه مورد یپدیده و تحقیو هدف و ماهیت به توجه

 با و متناسب طور به هاداده تحلیل و داده آوریجمع روي تحقیو،

 .شد خابانت گذشته قیاس قابل و موفو تحقیقاتی هایپروژه از استفاده

 برای تکراری سؤاالت از پژوهش این در پژوهشگر کهاین دیگر

 در و بخشودگی یتضربه به مربوط جزئیات و مطالب شدن ترروشن

 در موجود تناقضات و خود هایفهمیکج شدن آشکار مواقعی

  منظور به چنینهم .است کرده استفاده شوندگان مصاحبه هایصحبت

جمع هنگا  در کنندگان شرکت برای صداقت کردن فراهم توانایی

 شرکت با امنی و خوب یرابطه ابتدا در پژوهش، این در داده آوری

 احساس خود تضارب بیان برای آنها که طوری به شد برقرار کنندگان

 رضایت فر  ابتدا در کنندگان شرکت. کردندمی راحتی و ایمنی

 یپژوهش طرح این در داوطلبانه طور به کامالً و کرده پر را پژوهش

ادامه به مایل که زمان هر تا بودند قادر هاآن ضمناّ. اندکرده شرکت

 مصاحبه به پژوهشگر. کنند ترک را جلسه نبودند مصاحبه ی

 غلط و درست سؤاالت جواب که کردمی نشان خاطر شوندگان

 و هاسوگیری شناسایی منظور به پژوهشگر حاضر، پژوهش در .ندارد

 با را متعددی جلسات تروسیع هایدیدگاه کسب و خود ترجیحات

 دریافت منظور به چنینهم و .کرد سپری مشاور استاد و راهنما استاد

داده پژوهش، انضا  حین در متخصص کدگذاران سوی از بازخورد

 التحصیالنفارغ از یکی و متخصص استادان با هاکدگذاری و ها

 ز ال آموزي که درمانی خانواده بالینی روانشناسی ارشد کارشناسی

 و شد گذاشته درمیان بود دیده هامصاحبه کدگذاری یزمینه در را

 داده آوریجمع و کدگذاری و تحلیل در آنها اصالحات و نظرات

 و کردن پیاده از پس گرمصاحبه پژوهش، این در .0گردید اعمال

 از او منظور آیا که پرسیدمی کننده شرکت از هامصاحبه کدگذاری

 و است شده متوجه گرمصاحبه که است بوده همان شده داده جواب

 .2کردمی چك او خود با را کننده شرکت از دریافتی اطالعات

 تعداد حاضر پژوهش در پذیری انتقال آوردن فراهم منظور به 

 گرفته کار به داده آوریجمع روي پژوهش، در کننده شرکت افراد

2. Member Check 
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 مشخص هاداده گردآوری جلسات تقریبی زمان و تعداد شده،

 کمی اتتحقیق در بیرونی روایی اصطالح معادل پذیری انتقال. گردید

 تحلیل روي حاضر، پژوهش در اعتماد اصل به رسیدن برای. است

 هایپژوهش پژوهشگران سوی از قبول قابل روي یك که کالیزی

 یلتحل و پژوهش انضا  مراحل. گردید انتخاب است شناسی پدیدار

 را نآ بتواند منتقدی و خواننده هر تا شد توصیف روشنی به هاداده

 که ت یید قابلیت به رسیدن برای نهایت در.دهد قرار ارزیابی مورد

 طور هب تحقیو فرایند است کمی تحقیو در عینیت اصطالح معادل

 رارق کنترل و ارزیابی مورد مشاور استاد و راهنما استاد توسط مکرر

 .گرفت

 هاها و يافتهداده

 همسرانشان خیانت که زنانی از نفر 01 تعداد با حاضر یمطالعه در

 هاداده اشباع مورد در اطمینان حصول زمان تا بودند بخشیده را

 هایداده اولیه کدگذاری فرایند جریان در. آمد عمل به مصاحبه

-تضربه بر مؤثر عوامل عنوان به معنایی واحد 32 ها،مصاحبه از حاصل

 در ودموج اشتراکات بررسی از پس. شدند شناسایی بخشودگی ی

-طبقه زیرمضمون 04 در هاواحد این معنایی واحدهای مختلف ابعاد

 بین شده مشاهده درونی روابط برمبنای نهایت در. شدند بندی

 مضامین 2 شماره جدول در. شد ایضاد اصلی مضمون 4 ها،زیرمضمون

 از حاصل کننده حمایت معنایی واحدهای و هازیرمضمون اصلی،

 و یمعرف منظور به. است شده آورده افراد یمصاحبه متن کدگذاری

 ایهار هامصاحبه متن از مثالی ها،زیرمضمون از یك هر تردقیو درک

 .شودمی

 مضمون فرد: این بر متمرکز عوامل: اول اصلی مضمون( الف

آسیب فرد که است ارزشی و فرد شرایط ها،شناخت ها،ویژگی شامل

 صحبت براساس و شودمی است قائل مشترک زندگی برای دیده

 بخشودگی یتضربه یدهندهشکل عوامل از یکی کنندگانمشارکت

 :شودمی زیر موارد شامل هازیرمضمون. باشدمی

 ندبود معتقد شوندگان فرد: مصاحبه شخصیتی هایویژگی

 بودن، ورصب نبودن، گیرسخت گذشت، نظیر شخصیتی هایویژگی

. تاس بوده مؤثر آنها بخشودگی در بودن خوشبین و ارزیابی خود

 باورتون» :کردمی بیان طور این کنندگان مشارکت از یکی مثال برای

 «بخشم می را همه ببخشم، را شوهر  که این نه نمیشه،

 که اهمیتی و ارزي میزان رسدمی نظر مشترک: به زندگی تقدس

 گیبخشود دادن رخ در هستند قایل خود مشترک زندگی برای افراد

 هب توجه مشترک، زندگی برای شدن قایل اهمیت. است مؤثر آنها

 فظح به اهمیت مشترک، زندگی به مالکیت احساس زندگی، هدف

 کمشتر زندگی در گذاری سرمایه و مشترک زندگی مثبت وجهه

 انشوندگ مصاحبه از یکی مثال برای. گنضدمی مضمون این ذیل در

 اب آخر تا قراره قراره، یه کنیممی ازدواج ما وقتی»: که داشت اظهار

 «باشیم هم با هم هابدی و هاخوبی با قراره باشیم، هم

 کارخطا فرد و خطا یدرباره شونده مصاحبه افراد اسناد: اسنادهای

 از انتخی علت به توجه. ببخشند ترراحت تا کردمی کمك آنها به

 به انتخی گرفتن درنظر مردها، برای خیانت دانستن ذاتی همسر، دید

 نسبت و ماجرا علت فهم و انسان دانستن جایزالخطا اشتباه، یك عنوان

 کیی مثال برای. باشدمی اسنادها این جمله از بیرونی علل به آن دادن

 ناباجت که چیزیه یه»: داشتمی بیان اینطور شوندگان مصاحبه از

 یشزندگ تو انگار یکبار مردی هر حداقل یعنی مردها، برای ناپذیره

 خلقتش اصالً چون حداقل کنه، می تضربه رو چیزی همچین یه

 !«انگار ایضوریه

 مكک بخشودگی وقوع به خیانتکار فرد با کردن همدلی: همدلی

 وزیدلس قالب در همدلی کنندگان،مشارکت هایصحبت در. کنهمی

 در خود سرزنش خیانت، دادن رخ در خود سهم دیدن همسر، برای

 رد را خود و سو  نفر با دلسوزی خیانت، افشای به واکنش مورد

 راداف از یکی مثال برای. شودمی دیده دادن قرار مقابل طرف شرایط

 کرده یخطای یه من اگه گفتم شوهر  به»: داشت بیان شونده مصاحبه

 الًمث نه، که این یا بخشیدمی منو طرفم این داشتم دوست بود 

 پس شیدبخمی داشتم دوست مثالً گفتم بعد. بهم ریختمی زندگیمو

 «کنممی کارو همین منم

 به توجه مذهبی، اعتقادات قالب در دینی دینی: باورهای باورهای

 یانتخ افراد به مقابل فرد رفتار دانستن شرعی و مذهب هایتوصیه

 فرادا از یکی مثال برای. ببخشند ترراحت تا کندمی کمك دیده

 منم شهببخ منو خدا که خواستم»: کرد بیان گونه این شونده مصاحبه

 .«ببخشم رو ایشون

 پدیده شونده مصاحبه بخشش: افراد به مربوط باورهای

 آن از رویگردانی و کرده قلمداد منفعت دارای و طبیعی را بخشودگی

 رفتنگ نظر در بخشش، دانستن طبیعی.  دانستندمی زیانبخش را

 رایب بخشودگی دانستن ضروری امتیاز، یك عنوان به بخشودگی

 فرایند که هستند باورهایی خود، خاطر به بخشودگی و زندگی تداو 

 شونده بهمصاح افراد از یکی مثل برای. کنند می تسهیل را بخشودگی
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 کرف دار  نگه خود  با را ذهنیت همین میخواستم اگه»: داشت اظهار

 «کنم زندگی تونستم نمی اصالً کنم

 واحد تك فرد، روحی شرایط مذکور، هایزیرمضمون بر عالوه

 ؤثرم بخشودگی بستر مهیاسازی در رسدمی نظر به که معناداریست

 که یشرایط االن که این»: کردمی بیان گونه این افراد از یکی. است

 که یآرامش. گذشته به نسبت بهتره خیلی خوب روحی لحاظ از دار 

 جودو نبخشیدن برای جایی کنهمی احساس آد  جورایی یه انگار دار 

 «نداره

 در مضمون همسر: این بر متمرکز عوامل: دو  اصلی مضمون( ب

-اکنشو رفتارها، ها،ویژگی به اشاره کنندگان مشارکت هایصحبت

 هایزیرمضمون. دارد سو  نفر با او یرابطه چگونگی و همسر های

 .است شرح بدین آن

 ودن،ب مهربان شوندگان، همسر: مصاحبه شخصیتی هایویژگی

 شخصیتی هایویژگی جز را همسر غیرت و مردانگی و بودن خوب

 یکی هچنانچ است شده واقع مؤثر او خطای بخشیدن در که دانستندمی

 دمیآ یعنی بود مهربونی آد »: داشتمی اظهار کنندگان مشارکت از

 «ببرد لذت دیگران کردن اذیت و رسوندن آسیب از که نبود

 فرد که شودمی رفتارهایی جبران: شامل برای همسر تالي

 موعهمض این. دهدمی انضا  همسر بخشودگی جلب منظور به خیانتکار

 فرد هب دادن امتیاز همسر، توسط شده وضع شروط انضا  شامل رفتارها

 رفتار، دنش بهتر کردن، جبران رابطه، بهبود برای تالي دیده،خیانت

 ی،زندگ به برگشت به تمایل زن، دل آوردن دست به برای تالي

 کرارت عد  به بخشی اطمینان و دیدهخیانت فرد آرامش برای تالي

 ظهارا گونه این کنندگان مشارکت از یکی مثال برای. شودمی خطا

 یعنی میده، انضا  باشه من آرامش برای که کاری هر»: که داشتمی

 اشمب داشته آرامش من بشه باعث مثالً کنید فکر که کاری هر اآلن

 .«میده انضا 

 رد خطاکار فرد هایهمسر: واکنش رفتاری هیضانی هایواکنش

 این. ودشمی دیدهخیانت فرد بخشودگی ساززمینه خیانت، افشای پی

 حساسا پشیمانی، شدن، آشکار بدو در محیط تغییر شامل هاواکنش

 دب جسمانی وضعیت گناه، احساس همسر، حال بودن بد شرمندگی،

 بیان انکنندگ مشارکت از یکی مثال برای. شودمی شرمندگی اظهار و

. مپشیمون من میگه کال  تو اقالً حاال پشیمونه، مثالً دید »: کرد

 دوست رو تو من. شه خراب زندگیم خوا نمی که بود این کالمش

 «دادمی آرامش ذره یه هاحرف این. دار 

 که یزانیم هر به رسدمی نظر سو : به نفر با همسر یرابطه کیفیت

 ترراحت یبخشودگ باشد ترپایین سو  نفر با همسر یرابطه کیفیت

 :دشومی زیر موارد شامل کیفیت این هایشاخصه. افتدمی اتفاق

 همسر اجتناب سو ، نفر به نسبت همسر پرخاشگری خیانت، نوع

 هسرمای عد  سو ، نفر با رابطه از همسر بیزاری ابراز سو ، نفر از

 و س نفر با رابطه دادن پایان و ثانویه رابطه در همسر مالی گذاری

 به دز زنگ»: کرد بیان کنندگان مشارکت از یکی مثال برای

 زندگیم سر از دست کن ول. گفت دراومد دهنش از هرچی دختره،

 «بیسار و فالن و بردار

 سدرمی نظر رابطه: به بر متمرکز عوامل: سو  اصلی مضمون( ج

 جودو کارخیانت فرد و دیدهخیانت فرد زوجی رابطه در هاییمؤلفه

 . کندمی تسهیل را بخشودگی که دارد

 روابط از یاپیشینه خیانت: داشتن از پیش همسر با رابطه کیفیت

-می هیام بخشودگی برای را مناسبی بستر دوستانه، و نزدیك زوجی

 وابطر این هایشاخصه کنندگان مشارکت هایصحبت میان در. سازد

 :شودمی زیر موارد شامل زوجی

 یطهراب دوستانه، یرابطه همسر، عالقه از اطمینان همسر، به عالقه

 ر،همس هایارزي به احترا  و پذیرفتن آمیز، احترا  یرابطه خوب،

 همسر به وابستگی و گذشته خوب خاطرات

 منهای مه بعد»: کردمی بیان طور این شونده مصاحبه افراد از یکی

 و ودیمب صمیمی خیلی شوهر  با من افتاد مونزندگی تو که اتفاقی

 « هستیم

 ردف ارتباط خیانت: نوع افشای از پس همسر با رابطه کیفیت

 روند ندتوامی نیز خیانت افشای از بعد خیانتکار فرد و دیدهخیانت

 عهدت اتفاق، مورد در همسر با صحبت. بخشد سرعت را بخشودگی

 یطهراب دادن ترجیو و همسر آرامش به کردن فکر زندگی، به همسر

 برای .هستند رابطه این هایشاخص جمله از همگی همسر توسط فعلی

. زنمی وت میگه اآلن»: کردمی بیان کنندگان مشارکت از یکی مثال

 « زنیمی تو رو آخر و اول حرف

 مضمون بیرونی: این عوامل: چهار  اصلی مضمون( د

 یهرابط و زوجین از فراتر که است هاییزیرمضمون یدربرگیرنده

 .کندمی بینی پیش را بخشودگی و کرده عمل آنها

-یانتخ فرد که عواقبی به توجه رسدمی نظر جدایی: به پیامدهای

-یم فراهم را بخشودگی مقدمات کنندمی تصور جدایی برای دیده

 از ستر جدایی، از ترس جدایی، از بعد زندگی به کردن فکر. سازد
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 رادیاف سرانضا  به توجه طالق، دانستن بد جدایی، پی در مرد  حرف

 از ییک مثال برای. اندجمله این از فرزند آسیب و مشابه تضربه با

-می هک نفری چند یه سرگذشت»: کردمی بیان کنندگان مشارکت

 « باختم انگار دید می هم به ریختند رو شونزندگی دید 

-خیانت فرد اجتماعی، دسترس در منابع اجتماعی: وجود حمایت

 صورت به دیدهخیانت فرد. دهدمی یاری بخشودگی در را دیده

 مایتح دوستان با موضوع گذاشتن میان در بخشودگی، الگوگیری

 خانواده حمایت از برخورداری خود، خانواده به اطالع عد  کننده،

 هتضرب را حمایت این  بخشی اطمینان و همسر پدر به عالقه همسر،

 برادر»: داشت اظهار کنندگان مشارکت از یکی مثال برای. کنندمی

 يدعا واقعاً یعنی. رو فضا این کنه مدیریت تونست خوب شوهر 

 «. کنممی

 و خیانت سازی عادی رسدمی نظر خیانت: به شیوع به توجه

 تا ندکمی کمك دیدهخیانت فرد به اجتماع در آن دانستن فراگیر

: داشتمی انبی کنندگان مشارکت از یکی مثال برای. ببخشد ترراحت

 ممکنه جامعه وت که اتفاقیه این یعنی که کرد کمکم خیلی ذهنیته این»

 «بیوفته کسی هر  برای

 فرایند زمان گذر بودند معتقد شوندگان زمان: مصاحبه گذر

 نیاز مانز به دادن رخ برای بخشودگی و کندمی تسهیل را بخشودگی

 شیدنبخ»: داشتمی اظهار کنندگان مشارکت از یکی مثال برای. دارد

.«کشیده طول سال سالیان. نمیاد پیش لحظه یه تو من نظر به

 

 کنندگان مشارکت های مصاحبه متن کدگذاری از حاصل کننده حمایت معنایی واحدهای و ها مضمون زیر ها، مضمون .2جدول

 کنندهحمایت معنایی واحدهای هازیرمضمون اصلی مضامین

ل
وام

ع
 

کز
مر

مت
 بر 

رد
ف

 

 شخصیتی هایویژگی
 بودن صبور گذشت نبودن گیرسخت

 فرد ارزیابی خود بودن بینخوش

 مشترک زندگی تقدس

 زندگی هدف به توجه مشترک زندگی اهمیت

 زندگی از مثبت وجهه حفظ به اهمیت زندگی به نسبت مالکیت احساس

 مشترک زندگی در گذاری سرمایه

 مناسب روحی شرایط داشتن

 اسنادها

 مردان برای خیانت دانستن ذاتی همسر دید از خیانت علت به توجه

 انسان دانستن الخطا جایز اشتباه یک عنوان به خیانت

 بیرونی علل به آن دادن نسبت و ماجرا علت فهم

 همدلی

 خیانت دادن رخ در خود سهم دیدن همسر برای دلسوزی

 دادن قرار مقابل طرف شرایط در را خود سوم نفر برای دلسوزی

 خیانت افشای به واکنش درمورد خود سرزنش

 مذهبی هایتوصیه خیانت دانستن شرعی مذهبی اعتقادات دینی باورهای

 بخشش به مربوط باورهای

 بخشش بودن طبیعی به باور

 زندگی ادامه برای بخشش ضرورت امتیاز یک عنوان به بخشودگی

 خود خاطربه بخشودگی نبخشیدن پیامد عنوان به زجر و عذاب

ل
وام

ع
 

کز
مر

مت
 بر 

سر
هم

 

 شخصیتی هایویژگی

 همسر
 همسر غیرت و مردانگی همسر بودن خوب همسر بودن مهربان

 جبران برای همسر تالش

 زن هایخواسته پذیرفتن برای همسر آمادگی اعالم

 همسر دادن امتیاز همسر توسط شروط انجام

 ترسخت شروط انجام از زن اطمینان رابطه بهبود برای همسر تالش

 همسر رفتار شدن بهتر زن دل آوردن بدست برای همسر تالش

 کردن جبران زندگی به برگشت به همسر تمایل

 تکرار عدم به همسر بخشی اطمینان فرد آرامش برای همسر تالش

 -هیجانی هایواکنش

 پی در همسر رفتاری

 خیانت افشای

 همسر پشیمانی خیانت شدن آشکار بدو در محیط تغییر

 همسر حال بودن بد همسر شرمندگی احساس

 همسر بد جسمانی وضعیت همسر گناه احساس

 همسر توسط شرمندگی اظهار

 رنف با همسر رابطه کیفیت

 سوم

 سوم نفر به همسر پرخاش خیانت نوع

 سوم نفر با رابطه از همسر بیزاری ابراز سوم نفر از همسر اجتناب
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 کنندگان مشارکت های مصاحبه متن کدگذاری از حاصل کننده حمایت معنایی واحدهای و ها مضمون زیر ها، مضمون .2جدول

 کنندهحمایت معنایی واحدهای هازیرمضمون اصلی مضامین

 سوم نفر با رابطه پایان ثانویه رابطه در مالی گذاریسرمایه عدم

ل
وام

ع
 

کز
مر

مت
 بر 

طه
راب

 

 همسر با رابطه کیفیت

 خیانت از پیش

 همسر عالقه از اطمینان همسر به عالقه

 خوب رابطه خیانت از پیش دوستانه رابطه

 همسر هایارزش به احترام و پذیرفتن آمیز احترام رابطه

 همسر به وابستگی گذشته خوب خاطرات

 سپ همسر با رابطه کیفیت

 خیانت افشای از

 زندگی به همسر تعهد اتفاق درمورد همسر با کردن صحبت

 همسر توسط فعلی رابطۀ ترجیح همسر آرامش به کردن فکر

ل
وام

ع
 

ی
رون

بی
 

 جدایی پیامدهای

 جدایی از ترس جدایی از بعد زندگی به کردن فکر

 طالق دانستن بد فرزند آسیب

 مشابه تجربه با افرادی سرانجام به توجه جدایی پی در مردم حرف از ترس

 اجتماعی حمایت

 همسر خانواده حمایت الگوگیری

 همسر پدر به عالقه کننده حمایت دوستان با گذاشتن میان در

 خود خانواده به اطالع عدم مشاور بخشیاطمینان

 زمان گذر

 خیانت شیوع به توجه
 

 

 گيریبحث و نتيجه

 درسمی نظر به حاضر، یمطالعه از آمده دست به اطالعات اساس بر

 خشودگیب یکننده بینی پیش عوامل از یکی مشترک زندگی تقدس

 آن،معنایی  واحدهای یمشخصه وجه. است دیده خیانت افراد در

 به موجود مطالعات در که است مشترک زندگی به دادن اولویت

 یت مثال برای. شودمی نمایان محوری رابطه و انگیزه تعهد، صورت

 به ربیشت که افرادی کنندمی بیان (2111) فینچا  و کالو مك ،0سنگ

-می طباقان مقابلشان طرف با را خود بیشتر هستند، متعهد شانرابطه

 رفط خطای احتماالً و دارند خود کردن فدا به تمایل بیشتر دهند،

 منظر از. ندبخشمی بیشتر و کنندمی درک شدید طوربه کمتر را مقابل

 ادیافر قائلند اهمیت خود مشترک زندگی برای که افرادی دیگر

ل و بپاکسالین، باومیستر، باشمن، کم ییافته طبو. هستند محوررابطه

 روی رب هاآن که تمرکزی دلیلبه خودشیفته افراد در (2114) 2فینکل

 بخشودگی ازجمله رابطه ترمیم ابزارهای دارند، رابطه بر نه و خود

 عنوانهب بخشودگی از محورند رابطه که افرادی. کند نمی پیدا رشد

 یعهمطال در آنچه. کنندمی استفاده شانرابطه ترمیم درجهت ابزاری

 یزندگ هدف گرفتن نظر در شودمی اضافه شده یاد موارد به حاضر

 فظح به دادن اهمیت و زندگی نسبت به مالکیت احساس مشترک،

 یتمالک احساس با رابطه در. است مشترک زندگی از مثبت یوجهه

                                                           
1. Tsang 
2. Exline, Baumeister, Bushman, Campbell & Finkel 

-سرمایه لیلد به افراد رسدمی نظر به اینطور مشترک زندگی به نسبت

 خود به متعلو را آن اندداده انضا  مشترک زندگی در که هاییگذاری

 و ازیبازس مسئولیت و دانسته آن مسئول را خود نتیضه در و دانندمی

 که ار زندگی تا بخشندمی هاآن. گیرندمی عهده به را زندگی ترمیم

 یزندگ اهداف چنین اگرهم .نکند تصاحب دیگری هستند مالکش

 به زندگی هدف به توجه باشد، محوررابطه استانداردهای راستای در

-مشارکت از یکی مثال برای. کندمی کمك بخشودگی دادن رخ

 قرارِ رارِ،ق یه کنیممی ازدواج ما وقتی»: کردمی بیان اینطور کنندگان

 «باشیم هم با هم هایبدی و هاخوبی با قرارِ باشیم، هم با آخر تا

 فردی کلمش یك آنکه از بیشتر را خیانت زیاد احتمال به فرد همچنین

 سطو بر خود ینوبه به این و گیردمی نظر در زوجی مشکل یك ببیند

 .است مؤثر بخشودگی افزایش نهایت در و همدلی

 فهم روي هرچه (2110) 9وینر و فلتو افیفی، یمطالعه در چند هر

. یابدیم کاهش بخشودگی کند تهدید بیشتر را فرد یوجهه خیانت،

 که درسمی نظر به اینگونه کنندگانهای مشارکتمیان صحبت در

 انشرابطه مختص هم ایوجهه شخصی، یوجهه داشتن بر افراد عالوه

 شودنبخ به نشود تخریب دیگران نزد وجهه این اینکه برای و دارند

 .شوندمی متمایل همسر خطای

 ددیمتع مطالعات بخشودگی، بر آن ت ثیر و همدلی خصوص در

3. Afifi, Falato & Weiner 
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 را دلسوزی و رحم (2105) 0اسکوکا مثال برای. است شده انضا 

 ندکمی بیان او. داندمی بخشودگی درمان برای ضروری شرطپیش

 خطای خطادیده، فرد که شودمی حاصل زمانی دلسوزی و رحم

 یپ در فرد همچنین. بداند هاانسان نبودن کامل از ناشی را همسري

 شکالتم از بسیاری در شاید که رسدمی نتیضه این به دلسوزی و رحم

 و 2یارگال پالری،. است داشته سهم همسري، خیانت مسبب ایرابطه

 همدلی از باالیی سطوح که همسرانی کنندمی ( بیان2115) فینچا 

 او رابرب در بیشتر هستند دارا خطاکارشان همسر برابر در را عاطفی

-یافته میان در همدلی یکننده متمایز وجه اما .اندبخشنده و خیرخواه

 اب دیده خیانت فرد همدلی موجود، مطالعات با حاضر یمطالعه های

 لتع به سو ، نفر برای دلسوزی همدلی، نوع این. باشدمی سو  نفر

 .اوست شرایط و موقعیت

 زا خیانتکار فرد به مربوط عوامل شده یاد فردی عوامل کنار در

 اراست همین در. است موثر بخشودگی جلب در عذرخواهی نیز جمله

 فرد ازطرف عذرخواهی ابراز معتقدند (2111) بیچ و هال فینچا ،

 9راریف و گاندرسون. کندمی تسهیل را بخشودگی فرایند خطاکار،

 عذرخواهی حضور در بخشودگی احتمال کنندمی بیان نیز (2113)

 را عامل 2 (2110)4 فایف، ویکس و گمبسکیا. است آن نبود از بیشتر

 تعهد از باالیی سطو( 0: )دندانمی ضروری بخشودگی دادن رخ برای

 از که آنگونه. وفابی فرد جانب از خالصانه عذرخواهی( 2) رابطه

 هکزمانی حاضر، یمطالعه هاییافته با همگا  و آیدبرمی مطالعات

. اردد بیشتری اثربخشی شودمی همراه دیگری عوامل با عذرخواهی

 زمانی معتقدند (2112) 5و مورنیقان زباتو ، گیبسون، دنیل مثال برای

 مؤثر ربیشت شودمی آسیب رفع یا کردن جبران با همراه عذرخواهی که

 که زمانی کنندمی بیان (2113) فراری و گاندرسون یا و است

 فرد شودمی رابطه بهبود برای خطاکار فرد تالي با همراه عذرخواهی

 این توجه قابل نکته. کندمی آشتی و اعتماد دوباره بخشد،می قربانی

 بزاریا بیشتر آمده دست به هاییافته میان در عذرخواهی نوع که است

 ذرخواهیع بخواهد اینکه از بیشتر خطاکار فرد که گونهبدین. است

 را...  و کردن رفتار بهتر خریدن، گل مانند اقداماتی آورد زبان به را

. تاس اولیه یرابطه حفظ به او تمایل یدهندهنشان که دهدمی انضا 

                                                           
1. Scuka 
2. Paleari & Regalia 
3. Gunderson & Ferrari 
4. Fife, Weeks & Gambescia 

 فرد توسط کارخیانت فرد جنسیت به توجه با مس له این رسدمی نظر به

-می یانب طوراین نمونه افراد از یکی. استشده پذیرفته دیدهخیانت

 .«سخته براشون لسانی عذرخواهی یذره مردها میدونید خب:» کرد

 شودیم مربوط خطاکار فرد به که هاییزیرمضمون از دیگر یکی

 است نشده ایاشاره آن به گذشته مطالعات در رسدمی نظر به و

 هایصحبت انمی در. باشدمی سو  نفر با خیانتکار فرد یرابطه کیفیت

 دو از همسر توسط سو  نفر با رابطه دادن پایان کنندگان،مشارکت

 که تاس زمانی آن یوجهه یك. است ت ثیرگذار بخشودگی بر وجهه

 سو  فرن با رابطه به خطایش جبران و رابطه حفظ برای خطادیده فرد

 جبران دبای یعنی کنی، جبران باید گفتم: »مثال برای. دهدمی خاتمه

 دو  یوجهه. «کردن فسخ مثالً رو صیغه اومد هم خدایی ولی کنی

 پس و ستا یافته پایان سو  نفر و خیانتکار فرد رابطه که است زمانی

 بود هشد تمو  تقریباً»: شودمی باخبر ماجرا از دیدهخیانت فرد آن از

 اومدن نارک بود ترراحت بنابراین شد  متوجه من بعد اینها بین جریان

 را هثانوی یرابطه دغدغه دیگر فرد حالت این در. «جهتی یه از باهاي

 یك یتضربه از پس همسري که رسدمی شناخت این به و ندارد

 در هک هاییشناخت. است برگشته او سمت به دوباره جدید یرابطه

 خشودگیب شوندمی ایضاد فرد برای ثانویه رابطه یافتن خاتمه ینتیضه

 برازا و اجتناب سو ، نفر به همسر پرخاي. کنندمی تسهیل او در را

 ایهمؤلفه ثانویه با رابطه در مالی گذاریسرمایه عد  و او بیزاری

 را پیا  ینا خطادیده فرد به و هستند سو  نفر با رابطه کیفیت دیگر

 رابطه و شودمی داده ترجیو خود همسر توسط همچنان که دهندمی

 .ندارد اعراب از محلی خیانتکار فرد برای ثانویه

 اثربخشی از موجود مطالعات چند هر شده یاد موارد بر عالوه

 دگیبخشو وقوع بر فرد خانواده جمله از اجتماعی حمایت هایسیستم

؛ 2100، 1حسین، خان و اسچوفیلد دارند )آبراهامسون، حکایت

 دیده خیانت افراد حاضر یمطالعه (، در2101، 0مینارد، پیفری و جاب

 در را همسر خانواده حمایت و خود خانواده شدن مطلع عد 

-شارکتم که است جهتاین از ت ثیر این. دانستندمؤثر می بخشودگی

 رصددد شدندمی ماجرا متوجه شانخانواده اگر بودند معتقد کنندگان

 داشتندن تمایل آنها که این یا و آمدندبرمی جدایی برای هاآن تحریك

5. Bottom, Gibson, Daniels & Murnighan 
6. Abrahamson, Hussain, Khan & Schofield 
7. Maynard, Piferi & Jobe 
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 رسدمی نظر به. شود تخریب خود خانواده نزد در همسرشان یوجهه

 نقش دو دیدهخیانت فرد یخانواده و همسر یخانواده ما یجامعه در

 که مانطوره .کنندمی ایفا بخشودگی فرایند گیریشکل در را متضاد

 دخالت عد  است، مؤثر بخشودگی در همسر یخانواده شدن درگیر

 اهخانواده. است کنندهکمك فرد یخانواده شدن مطلع عد  حتی و

 نقش. نددار خود دختر نسبت به متفاوتی کارکرد خود عروس قبال در

 یك توان می را دارند خود فرزندان زندگی بر هاخانواده که ت ثیری و

 بیان (0939چراغی) راستا همین در دانست. فرهنگ به وابسته عامل

 هب وابسته زوجین زندگی در هاخانواده ارتباط نوع و سطو کندمی

 ایران، جمله از شرقی اقوا  بارز هاینشانه از و است ایرانی فرهنگ

. باشدمی فرزندان زناشویی زندگی در هاخانواده پررنگ حضور

 انوادهخ با دیدهخیانت فرد یرابطه کیفیت رسدمی نظر به همچنین

 بخشودگی تسهیل نتیضه در و آنها حمایت از برخورداری در همسر

 راداف پیوستگی کندمی بیان (0939) چراغی که همانطور. است موثر

 فرد ات شودمی باعث آنها خودی جمع به پیوستن و همسران خانواده با

 وجود صورت در همچنین. شود مندبهره خانواده حمایتی منابع از

 با وانندتمی هاخانواده زناشویی، مشکالت بروز هنگا  به پیوستگی،

 با همدلی و خود فرزند از یکطرفه، جانبداری عد  و موثر دخالت

 در و باشند تهداش بسزایی ت ثیر آنها، زناشویی کیفیت بر فرزند همسر

 مالاحت مطلب، این به توجه با. باشند زوج رسانیاری مشکالت حل

 و حاضر پژوهش یدیدهخیانت افراد میان پیوستگی که رودمی

 با مواجهه هنگا  در است کرده کمك آنها به همسرانشان خانواده

 یکی المث طور به. دهند پاسخ تریسازگارانه صورت به همسر، خیانت

 رو (همسر پدر) آقاجون من» که کردمی بیان گونه این نمونه افراد از

 داشتم تدوس خود  پدر از بیشتر بگم اگر حتی داشتم دوست خیلی

 .«نگفتم دروغ

های به دست آمده و مفهو  رسد میان برخی زیرمضمونبه نظر می

از  ای که برخیشود. به گونهبخشودگی روابط متقابلی دیده می

یاز نها ازجمله همدلی اسنادها و کیفیت رابطه گاهی پیشزیرمضمون

گاهی محصول آن. برای مثال همانگونه آیند و بخشودگی به شمار می

یز دهد، بخشودگی نکه همدلی فرد سطو بخشودگی او را افزایش می

ها به تواند سطو همدلی را ارتقا دهد. در مواردی نیز زیرمضمونمی

گذارند. به عنوان مثال حمایت ی هم بر بخشودگی ت ثیر میواسطه

دیده فرد خیانت اجتماعی در مواردی از طریو افزایش دادن همدلی

ها ازطریو فراهم چنین برخی از زیرمضمونگردد. هممؤثر واقع می

رد با دهند. برای مثال فساختن آشتی امکان بخشودگی را افزایش می

خ شود و با رتمرکز بر پیامدهای جدایی به تداو  رابطه متمایل می

م یی تداو  یافته، تصمهای مؤثر دیگر درطول رابطهدادن زیرمضمون

ای نسبتاً هرسد بتوان یافتهگیرد. در نهایت به نظر میبه بخشودگی می

نوان عآمده  را با توجه به بافت فرهنگی تبیین نمود. بهجدید به دست

گرای ایرانی که درحال گذار به سمت فردگرایی مثال در جامعه جمع

صورت تقدّس زندگی مشترک خود را نشان محوری که بهاست رابطه

های افراد در مواجهه با دهی واکنشد همچنان بر شکلدهمی

 مشکالت زندگی مؤثر است.

هایی مواجه بود از جمله این پژوهش در مسیر خود با محدودیت

 که: این

ای که خطای دیدهبه علت دشواری در یافتن مردان خیانت

همسرشان را بخشیده باشند، نتایج پژوهش فقط محدود به تبیین عوامل 

ر بخشودگی در یك جنس شده است و امکان مقایسه دو جنس مؤثر ب

 وجود نداشت.

به علت اینکه عمو  مرد  مفهو  آشتی و بخشودگی را مشابه هم 

میدانند در حصول برخی نتایج ممکن است بین این دو مفهو  التقاط 

 اتفاق افتاده باشد.

تر های موجود و تبیین کاملدر نهایت برای رفع محدودیت

 شود:بخشودگس پیشنهاداتی ارائه می یپدیده

شود در مطالعات آتی تضارب و دیدگاه مردان نیز در پیشنهاد می

ری از تی عوامل مؤثر بر بخشودگی بررسی شوند تا فهم جامعزمینه

ها ندیده با توجه به جنسیت آتضارب زیسته بخشودگی افراد خیانت

 حاصل شود.

ع ی بخشودگی، مواندیدهمنظور فهم بهتر پشود بهپیشنهاد می

 بخشودگی هم شناسایی شوند.

شود طی اجرای یك تحقیو کمّی ضریب ت ثیر هر پیشنهاد می

 یك از عوامل به دست آمده بر بخشودگی به دست آورده شود.
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