
مقاله 

 پژوهشی

 1500 (تير)تابستان 743-774/ ص 100ۀ / شمارمبيستمجلۀ علوم روانشناختی/ دورۀ 
Journal of Psychological Science, Vol. 20, Issue 100, p 653-665, Summer(July) 2021 JPS 

 

449 

 

 

 *شكنی زناشويیمدار بر بخشودگی و باورهای ارتباطی زوجين درگير در پيماندرمانی هيجاناثربخشی زوج

 5، محمود گودرزی3، اميد مرادی1محمديانمحسن گل ،1زاداعظم ايمانی

The effectiveness of emotion-oriented couple therapy on forgiveness and 

communication beliefs of couples involved in marital infidelity 
Azam Imanizad1, Mohsen Golmohammadian2, Omid Moradi3, Mahmoud Goodarzi4 

 كيدهچ

های مرتبط با حوزه کننده است، خصوصا که در پیشینهشکنی زناشویی با توجه به تأثیرات منفی آن در جوامع مختلف رو به افزایش و امری نگرانآمار پیمانزمينه: 

های منفی از جمله تعرض جسمانی، تواند واکنششکنی زناشویی با کاهش سالمت روانشناختی پیوند خورده است؛ و اطالع از خیانت همسر میخیانت، پیمان

مدار بر بخشودگی و باورهای ارتباطی زوجین درگیر درمانی هیجانحاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج پژوهش هدف:خودکشی یا حتی قتل را درپی داشته باشد. 

جامعه آماری این پژوهش شامل آزمون با گروه گواه بود. آزمون و پسآزمایشی و از نوع طرح پیشروش پژوهش شبه روش،انجام شد. شکنی زناشویی در پیمان

داد. نمونه مراجعه کرده بودند را تشکیل می 0797خیانت زناشویی به معاونت و پیشگیری دادگستری شهر کرمانشاه در سال  واسطةهای در شُرف طالق که به زوج

 زوج( جایگزین شدند. شرکت 02شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه )هر کدام و بهگیری در دسترس انتخاب شدند زوج، که به روش نمونه 20پژوهش شامل 

را تکمیل کردند.  (0972اپستین،  و )آیدلسون ( و باورهای ارتباطی0779و همکاران،  زادههای بخشودگی )احتشامکنندگان قبل و بعد از مداخله درمانی، پرسشنامه

ها از جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد. در این مدت گروه گواه هیچ مداخله درمانی دریافت نکرد. جهت آزمون فرضیه 7مدت  مدار بهدرمانی هیجانمداخله زوج

معناداری  طورتواند بهمدار میدرمانی هیجانها نشان داد که زوجیافته ها:يافتهاستفاده شد.  SPSS-21افزار آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره با استفاده از نرم

 اساس، زوجبر این  گيری:نتيجه(. >p 110/1شکنی زناشویی گردد )موجب افزایش بخشودگی و کاهش باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین دارای تجربه پیمان

 در و قرار گیرد استفاده مورد رمانگراند توسط بخشودگی و کاهش باورهای ناکارآمد زوجین افزایش کارآمد در و مؤثر روشی عنوانبه تواندمی مدارهیجان درمانی

زوجین دارای تجربه پیمان  توجه مورد دارد نیاز و هزینه تجهیزات و امکانات کمترین مدار که بههیجان نماید. زوج درمانی کمک زناشویی روابط بهبود به نتیجه

درمانی زوجكليدها: واژهکنند.  استفاده شکنیزوجین دارای تجربه پیمان مشکالت برای کاهش هااین برنامه از و درمانگران حوزه خانواده گیرد، شکنی قرار

 .شکنی زناشوییمدار، بخشودگی، باورهای ارتباطی، پیمانهیجان
Background: The statistics of extramarital affairs are increasing due to its negative effects in different societies and it is a matter of 

concern, especially that in backgrounds related to infidelity, extramarital affairs is associated with a decrease in psychological 

health; And knowing that your spouse is unfaithful can lead to negative reactions, including physical assault, suicide, or even 

murder. Aims: The aim of this study was to investigate the effectiveness of emotion-oriented couple therapy on forgiveness and 

communication beliefs of couples involved in Marital Infidelity. Method: The research method was quasi-experimental and was a 

pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of this study included couples on the verge of divorce 

who had referred to the Deputy for Justice and Prevention of Kermanshah in 2019 due to marital infidelity. The research sample 

consisted of 24 pairs, which were selected by available sampling method and randomly assigned to experimental and control groups 

(12 pairs each). Participants completed the Forgiveness Questionnaire (Ehteshamzadeh et al., 2010) and Communication Beliefs 

(Idelson and Epstein, 1982) before and after the treatment intervention. Emotional couple therapy intervention was performed for 8 

sessions for the experimental group. During this period, the control group did not receive any therapeutic intervention. To test the 

hypotheses, multivariate analysis of covariance was used using SPSS-21 software. Results: Findings showed that emotion-oriented 

couple therapy can significantly increase forgiveness and reduce dysfunctional communication beliefs of couples with marital 

breakage experience (p< 0/001). Conclusions: Accordingly, emotional couple therapy can be used by therapists as an effective and 

efficient way to increase forgiveness and reduce the couple's dysfunctional beliefs, and thus help improve marital relationships. 

Emotional couple therapy that requires the least facilities, equipment, and costs should be considered by couples with experience of 

breach, and family therapists should use these programs to reduce the problems of couples with breach of experience. 

Key Words: Emotional couple therapy, forgiveness, communication beliefs, marital breach. 
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 مقدمه

خانواده  است. 0خانواده انسانی، نظام در اولیه نهادهای از یکی

پیوند  از که ناشی است اجتماعی نهاد ترینقدیمی و نخستین عنوانبه

از  یکی عنوانزناشویی به پیوند باشد.می مرد و زن زناشویی

در  ایبالقوه چنان توان دارای انسانی روابط انواع ترینپیچیده

دیگر  فردیروابط بین کمتر در که است احساسات آزادسازی

نقش  (.2109اسیپاک،  و گلیمور یافت )اشمیت، را آن نظیر توانمی

کارکردهای  یا اجتماعی واحد ترینکوچک عنوانبه خانواده

کانون  ایجاد یعنی آن مثبت جنبه در هم تواندمی آن مختلف

بسیار  اجتماعی آسیب ایجاد یعنی اشمنفی جنبه در هم و آرامش

ی خانواده، که های اجتماعباشد. یکی از آسیب تأثیرگذار و مهم

ها است ترین مشکالت بسیاری از زوجمهمترین و جدی

های جنبه که باشد؛ درحالیشکنی زناشویی مییا پیمان 2شکنیپیمان

است؛  یافته تغییر )نوین( امروزی جنسی و عاطفی از روابط زیادی

شکنی پیمان نیز و انتظار و توقع یک عنوانبه چنانهم تک همسری

مانده است. پیمان  باقی هازوج برای دردناک عیتوض یک عنوانبه

کاهش  را هازوج صمیمیت سطح و در رابطه موجود اعتماد شکنی

از جمله  گذاردمی ازدواج روی بر مخربی و منفی و تأثیرات دهدمی

و افسردگی  طالق چون پیامدهایی به توانمی منفی تأثیرات این

 (.2119کرد )جین فرو،  اشاره

اند؛ عاریف مختلفی برای این پدیده در نظر گرفتهپژوهشگران ت

اما جنبه مشترک همه آنها، پنهانی و محرمانه بودن آن است 

(، خیانت را 0979(. پیتمن )2110؛ براون، 2100)وایدرمن و آلگیر، 

هر نوع رابطه جنسی یا عاطفی مخفیانه و خارج از قواعد زناشویی در 

تری را قائل (، حیطة گسترده2100گیرد. وایدرمن و آلگیر )نظر می

شود و آن را داشتن رابطه جنسی یا عاطفی، یا اینترنتی و یا می

مبنای تعریف گروهی، عبارت دیگر، برداند. بهترکیبی از آنها می

منحصرا رابطه جنسی با فردی غیراز همسر را رابطه فرازناشویی می 

ای تا بتوانیم رابطهنامند؛ اما الزم نیست تنها رابطه جنسی انجام گیرد 

جنس، که را در این مقوله قرار دهیم، بلکه هر ارتباطی با فرد غیرهم

آید. براون حساب میاز همسر پنهان شود، یک رابطه فرازناشویی به

(، خیانت یا عهدشکنی زناشویی را نوعی درگیری جنسی، 2110)

کند. عاطفی، یا عاطفی ژ جنسی با فردی غیر از همسر تعریف می

                                                           
1. family 
2. marital infidelity 

شکنی زناشویی با توجه به تأثیرات منفی آن در جوامع آمار پیمان

کننده است )علوی، می و مختلف روبه افزایش و امری نگران

های مرتبط با حوزه (. خصوصا که در پیشینه2107نژاد، مهری

شکنی زناشویی با کاهش سالمت روانشناختی پیوند خیانت، پیمان

؛ 2110اکوم و اشنایدر، ؛ گوردن، ب2109خورده است )جکمن، 

(؛ و نیز به 0797؛ صمدی کاشان، پورقناد و زمانی زارچی، 2117

های مقاربتی شناسایی عنوان عاملی تأثیرگذار در زمینه بیماری

تواند بر این، اطالع از خیانت همسر میگردیده است، عالوه

های منفی از جمله تعرض جسمانی، خودکشی یا حتی قتل واکنش

؛ دالی و ویلسون، 0999شته باشد )فینر و همکاران، را درپی دا

تا  21(. 2109نقل از جکمن، ؛ به2119قبادی و همکاران، ؛ کی0977

بار خیانت به زنان حداقل یک 29تا  00درصد مردان و  01

عسکر و ؛ ملک2102اند )آلن و اتکین، همسرشان را گزارش کرده

صد زنان داشتن رابطه در 21درصد مردان و  09(، و 0799همکاران، 

(. براساس 2107کنند )ایگنت، خارج از ازدواج را تایید می

 91 حدود در درمانگرها، زوج و درمانگران خانواده هایگزارش

زنان  درصد 01 تا 71 و دهندمی را فریب خود زنان مردان، درصد

(. 2119دهند )میلر و مانر، می خود انجام مردان با را کار این نیز

نیابد  خاتمه که صورتی در آن از ناشی بحران و یانتکشف خ

شکنی، افشای پیمان از پس گذارد.می جامدتی به بلند منفی تأثیرات

افزایش  و آسیبیپس هایواکنش درمان و کنترل کردن، وفصلحل

شکنی مسأله پیمان با گریزناپذیر کارکردن هایویژگی بخشایش

نظر (. به2119د )اوپنهایمر، باشمی درمانگرانزوج برای زناشویی

از  بخشودگی و باورهای ارتباطی زوجین از قبیل متغیرهایی رسدمی

یا  افزایش و ها روابط زوج چگونگی در که است متغیرهایی جمله

(. 2119مؤثر باشد )میلر و مانر،  آن در شکنی پیمان احتمال کاهش

یت شکنی زناشویی که باعث رضایکی از عوامل مؤثر در پیمان

بخشودگی از  است. 7شود، بخشودگیزوجین از یکدیگر می

به  روان،سالمت ایجاد در رسدمی نظر به است که مفاهیمی

موضوعات  از تواندمی و دارد مثبت نقش زوجین در خصوص

زوجین  زمینه در گسترده و طوالنی مدت با اثرگذاری همراه زاتنش

که  است عاطفی یآزادسازی روان فرایند بخشودگی باشد. متعارض

 عصبانیت، از ایگونه به را او و دهدمی رخ رنجیده فرد درون در

                                                           
3. forgiveness 
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به  میلی دیگر تا کندمی آزاد کردهمی احساس که ترسی و خشم

کندی به فرآیند این بگذرد. عمل حق جبران از و باشد نداشته انتقام

دردناک  هایفرد خاطره که نیست معنا این به ضرورتاً و دهدمی رُخ

پارسافر،  از نقلبه ؛2111مارتین، و )دنتون کند فراموش را خود

انکار،  معنایبه بخشودگی (. البته0790 هاشمی و محرابی، نامداری،

نیست  آن فرد اشتباهات کردنفراموش یا کردن کوچک تبرئه،

و  دیکسون تامسیک، هیوگز، (. گوردون،2100اندرسون،  و )تاک

به  زوج بخشودگی که دادند نشان پژوهشی در (،2119) لیتزینگر

زندگی  در هازوج عملکرد و زناشوییرضایت  با معناداری صورت

 ها از رابطه بخشودگی با عشق و صمیمیتدارد. پژوهش رابطه

انسجام و سازگاری (؛ 0790زناشویی )دغاغله، عسگری و حیدری،

(؛ کیفیت 0790فر، نجفی و رضایی، بیگی، محمدیزناشویی )

(؛ تعارض زناشویی 0797راد، غضنفری و حقیقی، هبازیزندگی )ش

نیا، آوری )صفاری(؛ تاب0799بخش و بساطی، )مرادی، یزدان

)زارعی، دهقان،  سازگاری پس از طالق(؛ 0799محمدی و افشار، 

بهزیستی روانشناختی )صدوقی و حسام (؛ 0791عسگری و نظیری، 

زاده، مهرابی مقدم،( و دلزدگی زناشویی )کاظمیان0791پور، 

تسه  و ( حکایت دارد. همچنین ییپ0799کیامنش و حسینیان، 

به صورت  بخشودگی عامل که نشان دادند پژوهشی (، در2119)

ی افسردگی رابطه و سالمتی میان فردی، سازگاری با معناداری

عامل  به پرداختن ها،پژوهش نتایج به توجه دارد. با معناداری

پیمان  از ناشی مشکالت طرف کردنبر تواند درمی بخشودگی

 باشد. مؤثر بسیار شکنی

 تواند سازگاری زناشویی رازوجین نیز می 0باورهای ارتباطی

شکنی پیمان نتیجه در و زناشویی ناسازگاری به منجر یا و افزایش

باورهای  از (. منظور2111شود )گاتمن و نوتاریس،  زوجین

ارتباط  به نسبت شوهر و زن که ذهنیتی است یا عقیده ارتباطی،

از  منظور و اندپذیرفته واقعیت به عنوان را و آن دارند خود زناشویی

غیرمنطقی  تفکرات و باورها از دسته آن ناکارآمد، باورهای ارتباطی

استفاده افراطی  اثر در و است زناشویی یرابطه مختص که باشدمی

یک  رایب که است داده نشان هااست. پژوهش نموده مشکل ایجاد

ضروری  اثربخش ارتباط تداوم و برقراری بخش،ازدواج رضایت

باورهای  آفرینمشکل نقش (.2111است )گاتمن و نوتاریس، 

                                                           
1. relationship belief 

به  مختلف هایپژوهش در هازوج روابط در ارتباطی غیرمنطقی

است )خلعتبری، قربان شیرودی و مهدیون،  شده داده خوبی نشان

که  دادند (، نشان0797امانی ) (. در پژوهشی دیگر آزادفرد و0777

باورهای  هایمؤلفه با داریمنفی معنی زناشویی ارتباط رضایت

دارد. همچنین پژوهش ابهرزنجانی، خواجه میرزا و سیدی  ارتباطی

زناشویی  دلزدگی و ارتباطی (، حاکی از رابطه بین باورهای0797)

حاکی از اثربخشی آموزش  هادارد. افزون بر این، پژوهش

های ارتباطی در افزایش رضایت زناشویی زوجین است ارتمه

مثبت  ایجاد تغییرات با که داشت انتظار توانمی(. 0777)جعفری، 

بروز  اصلی هایاز زمینه یکی زوجین ارتباطی باورهای در

کلیدی  نقش و اهمیت شد. پیشگیری خواهد زناشویی، هایتعارض

روابط  کیفیت تعیین و دادن در شکل ارتباطی باورهای و الگوها

باورهای  و ارتباط الگوهای که واقعیت و این سو، یک از زوجین

سوی  از داد، تغییر را آنها توانمی بنابراین و بوده ارتباطی آموختنی

با هدف  تحقیقاتی یگسترده هایتالش دهیسازمانبه دیگر،

ارتباطی  و باورهای الگوها در تغییر هایروش ابداع و طراحی

 (.2111است )گاتمن و نوتاریس،  شده منجر زوجین

تقاضای  و سو یک از زناشویی نارضایتی و طالق افزایش

نشان  دیگر، سوی از زناشویی بهبود روابط و پرباری برای همسران

این  تخصصی در هایآموزش و مداخالت به همسران نیاز دهندة

 مشکالت درمان جهت متعددی رو، رویکردهایاست. از این زمینه

که  درمانی رویکردهای از یکی اند،ارائه شده زوجین و هاخانواده

عملکرد  افزایش جنسی، نفسعزت و در خودآگاهی مهمی نقش

زوجین  منفی عواطف و زناشویی تعارضات و کاهش جنسی

گرینبرگ  و جانسون 2مدارهیجان درمان باشد، تأثیرگذار تواندمی

یک  عنوانبه درمان . این(2119مالکولم،  واروار، است )گرینبرگ،

مطرح  معاصر درمانیروان هایفعالیت در تجربی رویکرد ساختاری

که  است این هیجان، بر متمرکز درمان اصلی مسأله شده است.

برای  کلیدی عامل و فرد است ساختار اساسی بخش هیجان،

هیجان یک  کارکرد سطح تریناساسی باشد،می خود سازماندهی

است  فرد آمادگی و اطالعات پردازش از زگارانهسا و انطباقی شکل

شود می روانشناختی بهزیستی موجب و داده وی جهت رفتار به که

(، 2101(. ویبه و جانسون )2119مالکولم،  واروار، )گرینبرگ،

                                                           
2. Emotionally Focused Therapy 
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و  ساختارمند بودن علتبه مدارهیجان درمانیزوج که هستند معتقد

نسبت  بیشتری اثربخشی ین،زوج برای گامبهدرمان گام برنامه داشتن

کمتر است.  شدتبه آن در عود احتمال و داشته رویکردها به دیگر

در  هیجانی تنظیم و هیجانات نقشبه مداریهیجان رویکردهای

هیجانات  مهم نقشبه رویکرد است. این کرده توجه افراد دلبستگی

د دار اشاره هیجانات و ارتباطی سازماندهی الگوهای در ارتباطات و

روابط  به رویکرد هیجانی (.2100و کارلسون،  تلونون، )کاروکیوی،

به  را پژوهشی خطوط بیشترین رفتاری رویکرد کنار در زناشویی

(. 2102 است )دنتون، ویتبورن و گلدن، داده اختصاص خود

که  دریافتند پژوهشی (، در2100ریزر ) و گاتری فابز، ایزنبرگ،

باعث  دارند تأکید هیجانی هاییستگیشا بر که ایمداخله هایبرنامه

های بیماری به مبتال افراد اجتماعی سازش و زندگی کیفیت بهبود

زوج  رویکرد درباره دیگر هایدر پژوهش شود. همچنینمی مزمن

الگوهای  بهبود در رویکرد این اثربخشی مدار،هیجان درمانی

 افزایش ها،زوج جنسی مندیرضایت زوجین، افزایش ارتباطی

تأیید  بررسی و زوجین افسردگی کاهش و زناشویی مندیرضایت

(. این مدل به 0790است )داورنیا، زهراکار، معیری و شاکرمی،  شده

ها را درمان کرده است و ای اثربخش، بسیاری از مسایل زوجشیوه

شماری سودمندی این رویکرد در حل مشکالت های بیدر مطالعه

(. 2109مک کینن وکرینبرگ، ها نشان داده شده است )زوج

مدار در افزایش سازگاری درمانی هیجانهمچنین اثربخشی زوج

؛ ولج، الچمر و ویتنبورن، 2109زناشویی )مک کینن وکرینبرگ، 

(، درمان پریشانی 2107؛ ویتنبورن، ریدنور، میدچل و سیدل، 2109

( به اثبات رسیده است. 2100ارتباط زناشویی )سیفرت و شوارتز، 

مدار درمانی هیجانها نشان داد که الگوی زوجهای این پژوهشتهیاف

توانسته است تعارضات زناشویی را کاهش داده و باعث ایجاد 

صمیمیت و سازگاری بیشتری شود. نتایج پژوهش فراتحلیل ویب و 

عنوان به مداررویکرد هیجان که توان داد (، نشان2101جانسون )

کردن  بندیطبقه برای هاییرالعملدستو از بیش یا و دستورالعمل

زوج  رویکرد عنوانبه تواندمی و است آنان مشکالت ها وزوج

و  ناسازگار هایزوج برای درمان مشخص شواهد برمبتنی درمانی

مطرح  خانواده زمینه در پژوهشی امور همچنین و تعارض دارای

ای (، در مطالعه2107) مکینان و جانسون، دالگیش شود. زاکارینی،

بر بخشش و سازش در زوجین  مداردرمانی هیجانبه اثربخشی زوج

مدار بخشش و درمانی هیجانها نشان داد که زوجپرداختند؛ یافته

عاطفی در زوجین مؤثر و کارآمد بوده  همبستگی سازش و ایجاد

(، در پژوهشی با عنوان اثربخشی زوج 2107) پولسون و است. تای

سازگاری زناشویی انجام دادند؛  افزایش در را مدارهیجان درمانی

ها نشان داد که مداخله درمانی بر سازگاری زناشویی زوجین یافته

(، که به تأثیر 0797است. در مطالعه رضایی و همکاران ) تأثیرگذار

مدار بر بهبود الگوهای ارتباطی جانبازان مبتال به درمانی هیجانزوج

PTSD نشان داد این  امید؛ یافتهشان انجناشی از جنگ و همسران

ها از الگوی ارتباطی مدل درمانی باعث باال رفتن میزان استفاده زوج

سازنده متقابل و پایین آمدن میزان استفاده آنها از الگوهای ارتباطی 

گیری شده است. پورمحمد قوچانی، اجتنابی متقابل و توقع / کناره

تحت عنوان (، در پژوهشی 0797زاده صفی )زارع و ماندنی

( بر بهبود رضایت زناشویی EFTمدار )درمانی هیجاناثربخشی زوج

دیده از شکنی زناشویی زنان آسیبو کاهش گرایش به پیمان

های حاص از پژوهش خشونت خانگی پرداختند، با توجه به یافته

مدار باعث افزایش درمانی هیجانتوان اظهار کرد که زوجمی

شکنی زناشویی زنان ایش به پیمانرضایت زناشویی و کاهش گر

فر و صیادی آسیب دیده از خشونت خانگی شده است. فروزان

مدار درمانی هیجانای به فراتحلیل اثربخشی زوج(، در مطالعه0797)

بر کاهش مشکالت زناشویی پرداختند؛ نتایج تحقیق حاضر با بهره 

مشخص « اشمیت و هانتز»گیری از روش ترکیب اندازه اثر به روش 

مدار برکاهش مشکالت زناشویی درمانی هیجانکرد که زوج

ها نشان دادند میانگین اندازه تواند تأثیرگذار باشد؛ یافتهزوجین می

درمانی های انجام شده در زمینه اثربخشی زوجاثر کُلی پژوهش

 70/0مدار بر مشکالت زناشویی برای مدل اثرات ثابت برابر هیجان

است که هر دو در سطح  79/0فی برابر و برای اثرات تصاد

مدار درمانی هیجاندار هستند؛ میزان اندازه اثر زوج( معنی1110/1)

بر کاهش مشکالت زناشویی زوجین مطاب جدول تفسیر اندازه اثر 

(، 0797شود. پورسردار و همکاران )کوهن در سطح باال ارزیابی می

( و EFCTبر هیجان )درمانی متمرکز ای به اثربخشی زوجدر مطالعه

( بر بازسازی الگوهای IBCTنگر )درمانی رفتاری یکپارچهزوج

های پژوهش ارتباطی زوجین دارای تعارض زناشویی پرداختند؛ یافته

نشان داد میزان بهبودی در متغیر الگوهای ارتباطی در گروه زوج 

و  11/91آزمون و پیگیری، درمانی متمرکز بر هیجان در مرحله پس

درمانی متمرکز بر هیجان باعث درصد بود، بنابراین زوج 29/97

ها شد. در مطالعه مرسلی، موتابی و بهبود الگوهای ارتباطی زوج



 زاد و همکاراناعظم ایمانی                                                                                          ...ارتباطی باورهای و بخشودگی بر مدارهیجان درمانیزوج اثربخشی

 

444 

 

(، که تحت عنوان تجربه بخشودگی در زنان دچار 0799صادقی )

خیانت زناشویی به روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسانه انجام 

واحد  72گیری ه با شکلگرفت؛ نتایج حاصل از کدگذاری اولی

 00معنایی همراه بود که با توجه به اشتراکات موجود آنها در قالب 

 0ها در قالب بندی شدند. درنهایت زیرمضمونزیرمضمون دسته

بندی شدند که عبارتند از، عوامل متمرکز بر مضمون اصلی طبقه

فرد، عوامل متمرکز بر همسر، عوامل متمرکز بر رابطه و عوامل 

(، در مطالعه 0799ونی. رئیسی، محمدی، زارعی و نجارپوریان )بیر

گیری مدار و رویکرد تصمیمدرمانی هیجانای به اثربخشی زوج

ها های ارتباطی در زنان متاهل پرداختند؛ یافتهمجدد بر تغییر سبک

های مدار در تغییر سبکنشان داد که مداخالت درمان هیجان

تاوردهای درمژانی حتی تا شش ماه ارتباطی زنان متأهل و حفظ دس

 پس از درمان موفق ارزیابی شدند.

درمانی، نشان داده شده است، های اخیر زوجدر پرتو پژوهش

که بخشودگی و باورهای ارتباطی زوجین از مهمترین عوامل 

اندرکار ایجاد یا فروپاشی زندگی زناشویی افرادند. لذا دست

د مؤثر سیستم ایمنی و هایی که موجبات عملکرآموزش مهارت

کنند، در خانواده و زیر ها را فراهم میبهبود مواجه با آسیب

غنی عاطفی، در  نماید. یک رابطههای آن ضروری میسیستم

های فراوانی جهت تحول و خودشکوفایی افراد برگیرنده پتانسیل

است و همبستگی معناداری با احساس مثبت از خویشتن دارد 

توجه  (. با0791گرمخانی، حسینی و بابایی اورنیا،د )نظری، رسولی،

خانواده و  مراکز مشاوره به ناسازگار زوجین مراجعات به افزایش

مداخالتی از جمله  تنظیم ضرورت شکنی،پیمان افزون روز میزان

شکنی آمار پیمان و تَنش منظور کاهشبه مدار رادرمانی هیجانزوج

ها مؤید طورکُلی پژوهشسازد. بهمی خاطرنشان را گروه این بر مؤثر

این مطلب است که روابط فرازناشویی در ایران نیز روبه گسترش 

های متعدد روانی و جسمی برای همسر می است و باعث ناراحتی

(. روابط فرازناشویی 0791فر، آبادی، مجرد و سلطانیشود )حسن

راد تاثیر غیرقابل جبرانی بر رابطه عاطفی و رضایت زناشویی اف

(، و در بسیاری از موارد علت و 2102گذارد )روادزلو، برجای می

در عین حال معلول مشکالت و تعارضات زناشویی است )آلن و 

(. هرچند روابط فرازناشویی در اغلب کشورها، حجم 2102اتکین، 

ها را به خود اختصاص داده است، اما شرایط وسیعی از پژوهش

در ایران مانع از انجام مطالعات خاص فرهنگی، مذهبی و اجتماعی 

با در  پژوهش این در کافی و جامع در این زمینه شده است؛ بنابراین

موقعیت  قوی بینیپیش در زناشویی روانی فشار قدرت گرفتن نظر

این زمینه،  در هاپژوهش نیز محدودیت و کشورمان زنان زناشویی

درمانی اثربخشی زوج بررسیبه تا آن داشت پژوهشگران را بر

مدار بر بخشودگی و باورهای ارتباطی زوجین دارای تجربه هیجان

بر نتایج پژوهش حاضر، عالوه شکنی شهر کرمانشاه بپردازند. پیمان

کاربردی بودن برای زوجین ناسازگار، فواید بسیاری برای مشاوران 

از ازدواج، زناشویی و طالق دارد که ی قبلهاخانواده در گام

بخشودگی و باورهای انواده نباید اهمیت توجه به درمانگران خ

را از نظر دور بدارند، بلکه باید از این الگو برای  ارتباطی زوجین

گرفته و از این شکن، بهرهکمک به زوجین دارای تعارض و پیمان

. دراین راستا، هدف از طریق اثربخشی درمان خود را افزایش دهند

 درمانیبود که آیا زوج گویی به این سؤالاین پژوهش پاسخ

مدار بر بخشودگی و باورهای ارتباطی زوجین درگیر در هیجان

 شکنی زناشویی شهر کرمانشاه اثرگذار است؟پیمان

 روش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش 

باشد. آزمون با گروه گواه میپس -آزمون آزمایشی از نوع پیششبه

های در شُرف طالق که به شامل زوج جامعه آماری این پژوهش

ی خیانت زناشویی به معاونت و پیشگیری دادگستری شهر واسطه

مراجعه کرده بودند را تشکیل می  0797کرمانشاه در نیمه دوم سال 

زوج از این افراد بود که ابتدا به روش  20داد. نمونه پژوهش شامل 

و خروج  گیری در دسترس و با توجه به معیارهای ورودنمونه

زوج( و  02شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش )انتخاب شده و به

های ورود به پژوهش مالک زوج( گمارده شدند. 02گروه گواه )

میزان تحصیالت هر یک از ؛ سال 2عبارتند از، مدت ازدواج حداقل 

عدم وجود اختالل ؛ وجود روابط فرازناشویی؛ زوجین حداقل دیپلم

 DSM-5هایبراساس مالکر یک از زوجین پزشکی در ههای روان

پزشک؛ توانائی حضور در جلسات درمانی به صورت روانتوسط 

مالک های خروج از پژوهش  جلسه. 7مدت ، بهیکبارای هفته

شامل، طالق قانونی زوجین؛ داشتن اختالل روانی؛ عدم مداخالت 

روانشناختی در طی یک سال گذشته؛ عدم همکاری و غیبت یک 

در این پژوهش، مالحظات  .درمانیی در جلسات رواناجلسه

کنندگان این اطمینان داده شد اخالقی ذیل رعایت شد، به شرکت

توانند از روند ای از کار در صورت عدم تمایل میکه در هر مرحله
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منظور رعایت اصول اخالقی در امر آموزش مطالعه خارج شوند. به

کنندگان طرح قرار گرفتند و در پایان کار، گروه گواه جزء شرکت

کنندگان اطمینان مداخله درمانی نیز برای آنان اجرا شد. به شرکت

داده شد که اصول رازداری رعایت شده و بدون کسب اجازه از 

 گیرد.گونه از اطالعات شخصی در اختیار کسی قرار نمیآنها هیچ

 ابزار

و  تیعنای احدی، زاده،پرسشنامه بخشودگی، در پژوهش احتشام

منظور سنجش اعتبار مقیاس بخشودگی بین (، به0779) حیدری

زمان آن با خرده مقیاس بخشودگی در خانواده فردی، از اجزای هم

استفاده شده است که همبستگی بین این دو مقیاس  0(FFSاصلی )

معنادار بوده است. این رابطه حاکی از اعتبار خوب این مقیاس است. 

سؤال بوده و هدف آن سنجش میزان  29این پرسشنامه دارای 

گویی آن از نوع فردی و ابعاد آن است. طیف پاسخبخشودگی بین

یک  مقیاس این (. از0799باشد )پاکیزه و جعفرزاده، لیکرت می

به  آن هایخرده مقیاس برای نمره سه و بخشودگی برای نمره کلی

کامالً  به شکل گذارینمره 29تا  09برای ماده های  آید.می دست

کامال ً  نمره(، )سه موافق نمره(، مخالف )دو نمره(، یک 0) مخالف

مقیاس  کل نمره برای حداکثر شود.می انجام نمره( )چهار موافق

نشان  مقیاس این در باال ینمره کسب است. 29 حداقل و 011

خرده  برای است. دیگران خطای بخشودن در باال دهنده توانایی

است  ماده 02 شامل که جویی،انتقام کنترل و ارتباط مجدد مقیاس

باال  ینمره کسب باشد.می 02 نمره ترینپایین و 02 نمره باالترین

برای برقراری  فرد خوب نشان دهنده توانایی مقیاسخرده  این در

برابر  در جوییانتقام به میل پایین بودن و خاطی فرد با مجدد ارتباط

دارای  که رنجش، کنترل قیاسخرده م برای است. خطاهای دیگران

کسانی  باشد،می 0 نمره ترینپایین و 20 نمره باالترین است و ماده 1

کمتر  و بوده خود رنجش به کنترل قادر گیرندمی بیشتری ینمره که

پردازند. خرده می خود قربانی بودن به مربوط افکار نشخوار به

و  است ماده 9 ایدار بینانه،واقع درک پیشنهادی نام با سوم مقیاس

در  باال ینمره کسب باشد.می 9 نمره ترینو پایین 27 نمره باالترین

و  انسانی هایویژگی توانایی درک ینشان دهنده خرده مقیاس این

مقیاس بخشودگی  برای شده محاسبه است. پایایی خطا وقوع شرایط

خرده  برای و 71/1مقیاس  کل برای کرونباخ آلفای طریق از

                                                           
1. family forgiveness scale 

خرده  برای به ترتیب کرونباخ آلفای روش از استفاده با هامقیاس

خرده  ، برای99/1جویی انتقام انتقام کنترل و مجدد ارتباط مقیاس

واقع بینانه  درک خرده مقیاس برای و 11/1رنجش  کنترل مقیاس

برای  بازآزمایی روش طریق از همچنین است. شده محاسبه 99/1

خرده مقیاس  برای به ترتیب هاسو برای خرده مقیا 90/1مقیاس  کل

و  17/1کنترل رنجش  و 90/1 انتقامجویی کنترل و مجدد ارتباط

زاده و همکاران، است )احتشام شده محاسبه 97/1بینانه  واقع درک

کرونباخ  آلفای طریق پرسشنامه از (. در پژوهش حاضر پایایی0779

ارتباط  ایبر به ترتیب هاخرده مقیاس برای و 70/1مقیاس  کل برای

کنترل  خرده مقیاس ، برای97/1انتقام انتقامجویی  کنترل و مجدد

 است. بدست آمده 11/1 واقع بینانه درک برای و 19/1رنجش 

توسط  ارتباطی پرسشنامه باورهای ارتباطی، باورهای پرسشنامه

باورهای غیرمنطقی  گیریمنظور اندازه(، به0972اپستین ) و آیدلسون

پوراعتماد  و مظاهری و توسط حیدری، دهش ساخته زناشویی

و  برگردانده فارسی به و ترجمه معکوس ترجمه روش (، با0770)

که  است سؤال 01است. این سیاهه دارای  قرار گرفته استفاده مورد

)کامالً  صفر از ایگزینه 1 به صورت لیکرت طیف سؤال در هر

این  مقیاس هخرد پنج شود.می داده پاسخ درست( کامالً 9) تا غلط(

به عدم  باور مخالفت، بودن مخرب به باور از عبارت پرسشنامه

در  باور و گرایی جنسیکمال خوانی،ذهن توقع همسر، تغییرپذیری

داشتن  دهندهنشان نمره باالتر هستند. جنسیتی هایتفاوت مورد

کوپر  و بریلمن ایملکامپ، تر است.غیرمنطقی ارتباطی باورهای

ارتباطی  باورهای یسیاهه درونی خود پایایی هشپژو در (،0971)

(، 0972اپستین ) و دادند. آیدلسون نشان 77/1تا  90/1دامنه ی  در را

با  ارتباطی سیاهه باورهای پایایی که دادند نشان خود پژوهش در

دارد.  70/1تا  92/1 از ایدامنه هامقیاس خرده برای کرونباخ آلفای

براساس  آمده دستبه پایایی (،0790ی )فر و امانمطالعه آزادی در

به تخریب کنندگی  باور هایمؤلفه برای کرونباخ آلفای ضریب

عدم  به باور (،71و  70، 01، 00، 1، 0های مخالفت )سؤال

(، 79و  72، 29، 09،22، 02، 9، 2های همسر )سؤال تغییرپذیری

، (77و  77، 27، 27، 07، 07، 7، 7های خوانی )سؤالذهن توقع

و  (79و  70، 29، 20، 09، 00، 9، 0های جنسی )سؤال گراییکمال

، 29، 21، 09، 01، 9های جنسیتی )سؤال هایمورد تفاوت در باور

 00/1و  02/1، 99/1، 17/1، 19/1 از عبارت ترتیببه (01، 79، 71

کرونباخ  آلفای طریق پرسشنامه از بود. در پژوهش حاضر پایایی
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به  باور به ترتیب برای هاخرده مقیاس برای و 72/1مقیاس  کل برای

همسر  عدم تغییرپذیری به باور ،91/1مخالفت  کنندگیتخریب

در  باور و 99/1جنسی  گراییکمال ،12/1خوانی ذهن ، توقع19/1

 است. دست آمدهبه 99/1جنسیتی  هایمورد تفاوت

(، و IR.IAU.SDJ.REC.1399.003پس از اخذ شناسه اخالق )

کنندگان گروه آزمایشی، برنامه زوج نمونه، به شرکت انتخاب

کنندگان گروه گواه مدار آموزش داده شد. شرکتهیجان درمانی

گونه مداخله درمانی را دریافت نکرده و به روال عادی خود هیچ

ادامه دادند. پیش از اجرای مداخله درمانی و پس از اجرای آن 

عنوان طی زوجین بههای بخشودگی و باورهای ارتباپرسشنامه

آزمون بر روی دوگروه اجرا شد. جلسات آزمون و پسپیش

دقیقه برای زنان و  91جلسه و هر جلسه به مدت  7آموزشی در 

بعد از صورت جداگانه برگزار شد. مردان گروه آزمایش به

افزار شده با استفاده از نرمآوریهای جمعگردآوری اطالعات داده

SPSS-21 و  یل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیهو آزمون تحل

درمانی هیجان که خالصه محتوای جلسات زوجتحلیل قرار گرفت. 

؛ 2109اولسن، -تر و پالمرمدار )گوزن، پالمر، جانسون، باطل

 ، ارائه شده است.0(، در جدول 2107گرینمن و جانسون، 

 هايافته

، و 2ل شناختی در جدوهای جمعیتدر این قسمت ابتدا ویژگی

، 7متغیرهای وابسته در جدول  به توصیفی مربوط هایسپس آماره

ها در بین نمرات دو واریانس فرض همگنیاست. پیش گردیده ارائه

گروه آزمودنی از طریق آزمون لوین بررسی شد؛ نتایج این تحلیل 

داری در واریانس دو گروه مشاهده نمی نشان داد که تفاوت معنی

توان اطمینان ها وجود دارد و میاوی واریانسشود. و لذا شرط تس

 حاصل کرد که پراکندگی نمرات در هر دو گروه یکسان است. 

 

 (2102مدار )جانسون، درمانی هیجان. خالصه محتوای مداخالت آموزشی زوج0جدول

 تکالیف محتوا اهداف جلسات

 اول

پیوستگی، مطرح  و آشنایی

صحبت  و قواعدگروه کردن

 درمانی باره دیدگاهدر مقدماتی

 مشاور؛ و یکدیگر با گروه اعضای آشنایی آمدگویی؛خوش و زوجین پذیرش خوب؛ رابطه ایجاد و معرفی

 و نظم رعایت اهمیت جلسات؛ اصول و مقررات بیان مدار؛هیجان درمانیزوج اهداف مورد در کلی بیان

 آنها. مدت و تعداد جلسات؛ تشکیل زمان سر بر توافق و تکالیف دادن انجام و هابحث در بودن فعال

 و برقراری خود معرفی

مورد  در و تفکر ارتباط

 شده گفته مطالب

 دوم

 هایشناسایی سبک و ارزیابی

 تعامالت و چرخه دلبستگی

 منفی

 شناسایی و دارمشکل تعامالت کشف زوجین، مشترک هیجانی( و تجربیات )تعاملی انعکاس و پذیرش

 دلبستگی سطوح با زوجین هیجانی هایپاسخ رابطه کردن مشخص ساز،فتهآش منفی تعاملی هایچرخه

 دلبستگی. موانع و مشکل ارزیابی زوجین،

شناسایی، یادداشت 

کردن و بیان کردن 

 هیجانات در گروه

 درک هیجانات و تحلیل سوم

 و احساسات ابراز نشده؛ ابراز و زیربنایی احساسات شناسایی و کشف زوجین؛ ارتباطی امن فضای ایجاد

 در اساسی هایناایمنی و هاکشف ترس زوجین؛ از کدام هر تعامل نحوه مشاهده خالص؛ هیجانات

 مجدد عواطف. تجربه جهت زوجین به کمک زوجین؛ ارتباطات

 تعامالت دوباره تجربه

 بیان احساست با همراه

 خالص

 چهارم
 بندیو چارچوب درک تغییر

 هیجانات مجدد از

 روشن تعامالت، چرخه مجدد دهیشکل مقابل؛ طرف با عاطفی درگیری به جینزو از یک هر تشویق

 توسط تعامل چرخه پذیرش و زوج؛ درمانگر شخص بین هماهنگی کلیدی، هیجانی هایپاسخ ساختن

 زوج.

 هایهیجان کاهش

پذیری به آسیب مربوط

 پذیرش آن و جسمی

 هیجانات عمیق درک پنجم
تعامالت،  با نیازها تلفیق هیجانات انکار شده دلبستگی نیازهای ساییشنا نشده، تعریف احساسات پذیرش

 بیشتر اعضاء خودافشایی به کمک

 هیجانات مربوط کاهش

 و پذیری شناختیبه آسب

 پذیرش آن

 همسر خود و هیجانی پذیرش ششم
 زایشهیجانات، اف همسر، تملک هایپذیرش تجربه افزایش اعضاء، از یک هر هیجانی هایتجربه گسترش

 زوجین. با درمانگر تشخیص هماهنگ نمودن جدید، های تعاملیپاسخ پذیرش
 هیجانات مثبت افزایش

 هفتم
سازی و یکپارچه تحکیم

 هیجانی

 تغییر تعامالت، جدید؛ هایادراک پایه بر تعامالت مجدد ساخت جهت هاخواسته و نیازها ابراز تسهیل

 به پاسخ و قدیمی و کهنه مشکالت جدید برای هایحلهرا تسهیل و بازسازی رسان؛آسیب همسر رفتار

 زوجین. سؤاالت

 در برابر انتخاب امکان

 شدید تمایالت هیجانی

 هشتم
 و ارتباطات تعامالت بازسازی

 بین فردی درون فردی و

 هاییادگیری مرور جدید؛ هایوضعیت پذیرش زوج؛ صمیمانه درگیری شده فعلی؛ ایجاد چرخه تحکیم

 آموزشی. طرح اجرای و منفی مثبت نظرات نقطه مورد در بحث زوجین؛ توسط درمان اصلی
 آزمون.برگزاری پس

 

 

باکس نیز حاکی از آن بود که مفروضه  Mبررسی نتایج آزمون 

کوواریانس برقرار است: کنترل انتقام  –همگنی ماتریس واریانس 

، F = 999/0(، کنترل رنجش )F ،210/1 =P = 179/0جویی )

207/1 =Pدرک واقع ،)( 791/0بینانه =F ،090/1 =P تخریب ،)
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 19/2(، تغییرناپذیری همسر )F ،071/1 =P= 79/2گری عدم توافق )

= F ،099/1 =Pتوقع ذهن ،)( 99/2خوانی = F ،191/1 =P کمال ،)

 F= 21/7های جنسی )(، تفاوتF ،017/1 =P= 99/2گرایی جنسی )

 ،171/1 =Pرگرسیون نشان داد که معنی های (. نتایج همگنی شیب

(، کنترل F ،917/1 =P = 117/1جویی )باشد: کنترل انتقامدار نمی

، F= 02/0بینانه )(، درک واقعF ،909/1 =P= 192/1رنجش )

771/1 =Pتخریب ،)( 777/0گری عدم توافق =F ،070/1 =P ،)

خوانی (، توقع ذهنF ،070/1 =P= 027/2تغییرناپذیری همسر )

(717/0 =F ،212/1 =Pکمال ،)( 192/0گرایی جنسی =F ، 

219/1 =Pتفاوت ،)( 277/1های جنسی = F ،991/1 =P بنابراین .)

منظور های رگرسیون نیز برقرار است. به همینفرض همگنی شیب

های های این پژوهش مفروضهتوان اطمینان حاصل کرد که دادهمی

های توان دادهو میکند زیربنایی تحلیل کوواریانس را برآورده می

 پژوهش را توسط این روش آماری آنالیز کرد.

 

 های توصیفی گروه نمونه برحسب عضویت گروهی و تحصیالت، جنسیت و اشتغال. شاخص2جدول

 گروه متغیرها
 تعداد کل گواه آزمایش

 کل )درصد( درصد تعداد درصد تعداد

 جنسیت
 (91)20 91 02 91 02 زن

 (91)20 91 02 91 02 مرد

 تحصیالت

 (92) 29 90 07 91 02 دیپلم و فوق دیپلم

 (00) 20 01 00 02 01 لیسانس

 (1) 2 1 1 7 2 فوق لیسانس و باالتر

 اشتغال
 (11)29 17 09 97 00 شاغل

 (01)09 79 9 02 01 خانه دار
 

 

 ارزیابی مراحل و گروهی عضویت برحسب بخشودگی توصیفی های. شاخص7جدول

 گام امتغیره
 گواه مدارهیجان

M SD M SD 

 جوییارتباط مجدد و کنترل انتقام
 99/9 99/09 19/1 77/07 آزمونپیش

 79/9 01/07 90/9 77/29 آزمونپس

 کنترل رنجش
 90/2 91/01 22/7 77/01 آزمونپیش

 77/7 99/01 79/7 29/01 آزمونپس

 درک واقع بینانه
 22/7 70/01 21/7 70/01 آزمونپیش

 01/7 90/01 01/0 99/07 آزمونپس

 مخرب بودن مخالفت
 79/1 91/20 77/1 97/20 آزمونپیش

 01/1 11/29 00/0 77/09 آزمونپس

 عدم تغییرپذیری همسر
 70/9 29/21 90/9 21/29 آزمونپیش

 01/9 99/21 29/0 12/09 آزمونپس

 خوانیتوقع ذهن
 20/9 29/22 20/9 02/22 آزمونپیش

 99/0 79/22 97/7 17/09 آزمونسپ

 گرایی جنسیکمال
 10/9 10/20 99/9 10/21 آزمونپیش

 99/0 91/22 99/7 99/07 آزمونپس

 های جنسیتفاوت
 90/9 21/21 97/9 21/09 آزمونپیش

 00/9 29/22 19/7 90/07 آزمونپس
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 آزمونبا کنترل پیش آزمون بخشودگی. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری پس0جدول

 توان آزمون اندازه اثر داریسطح معنی خطا DF فرضیه F DF ارزش نام آزمون

 0 991/1 110/1 02 7 12/010 770/1 آزمون اثر پیالیی

 0 991/1 110/1 02 7 12/010 001/1 آزمون المبدای ویلکز

 0 991/1 110/1 02 7 12/010 199/9 آزمون اثر هتلینگ

 0 991/1 110/1 02 7 12/010 199/9 رویین ریشهآزمون بزرگتر
 

 

آزمون، سطوح دهد که با کنترل پیشنشان می 0نتایج جدول 

های آزمایش و گواه حداقل از ها، بین گروهداری همه آزمونمعنی

شود. داری مشاهده میلحاظ یکی از ابعاد بخشودگی تفاوت معنی

درصد  97باشد، یعنی می 991/1عالوه، میزان تأثیر برابر با به

آزمون بخشودگی مربوط به تأثیر های پسهای فردی در نمرهتفاوت

است، یعنی  0باشد. توان آماری برابر با مدار میدرمانی هیجانزوج

 امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است.

 

 آزمون. نتایج تحلیل کوواریانس نمرات بخشودگی دو گروه با کنترل پیش9جدول

 اندازه تأثیر داریسطح معنی SS Df MS F یرهای وابستهمتغ

 01/1 110/1 10/79 90/12 0 90/12 جوییکنترل انتقام

 99/1 110/1 70/12 20/70 0 20/70 کنترل رنجش

 12/1 110/1 97/19 99/99 0 99/99 بینانهدرک واقع

 
 

با کنترل  نشان داده شده است 9طور که در جدول همان

های آزمایش و کنترل از لحاظ بخشودگی بین گروه آزمون،پیش

درصد  12تا  01عبارت دیگر، از داری وجود دارد. به تفاوت معنی

تغییرات متغیرهای وابسته به اثر متغیر متغیر مستقل یعنی زوج درمانی 

 (.>p 110/1) گرددمدار بر میهیجان

 

 ورهای ارتباطی با کنترل پیش آزمونآزمون با. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری پس1جدول

 توان آزمون میزان تأثیر داریسطح معنی خطا DF فرضیه F DF ارزش نام آزمون

 0 797/1 110/1 79 9 21/91 792/1 آزمون اثر پیالیی

 0 797/1 110/1 79 9 21/91 027/1 آزمون المبدای ویلکز

 0 797/1 110/1 79 9 21/91 997/1 آزمون اثر هتلینگ

 0 797/1 110/1 79 9 21/91 997/1 رویزمون بزرگترین ریشهآ
 

 

آزمون، سطوح دهد که با کنترل پیشنشان می 1نتایج جدول 

های آزمایش و گواه حداقل از ها، بین گروهداری همه آزمونمعنی

شود. داری مشاهده میلحاظ یکی از باورهای ارتباطی تفاوت معنی

درصد  79می باشد، یعنی  797/1بر با به عالوه، میزان تأثیر برا

آزمون باورهای ارتباطی مربوط های پسهای فردی در نمرهتفاوت

 0باشد. توان آماری برابر با مدار میبه تأثیر زوج درمانی هیجان

 است، یعنی امکان خطای نوع دوم وجود نداشته است.

 

 آزمونگروه با کنترل پیش. نتایج تحلیل کوواریانس نمرات باورهای ارتباطی دو 9جدول

 میزان تأثیر داریسطح معنی SS Df MS F متغیرهای وابسته

 90/1 110/1 01/009 99/001 0 99/001 گری عدم توافقتخریب

 99/1 110/1 29/91 79/017 0 79/017 تغییر ناپذیری همسر

 91/1 110/1 90/91 79/19 0 79/19 خوانیتوقع ذهن

 19/1 110/1 21/90 19/79 0 19/79 گرایی جنسیکمال

 91/1 110/1 70/90 07/71 0 07/71 های جنسیتفاوت
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با کنترل  نشان داده شده است 9طور که در جدول همان

های آزمایش وکنترل از لحاظ باورهای آزمون، بین گروهپیش

 90تا  99از داری وجود دارد. به عبارت دیگر، ارتباطی تفاوت معنی

متغیرهای وابسته به اثر متغیر مستقل یعنی زوج درصد تغییرات 

 (.p > 110/1) گرددمدار بر میدرمانی هیجان

 گيریبحث و نتيجه

درمانی با هدف بررسی اثربخشی زوجپژوهش حاضر که  نتایج

مدار بر بخشودگی و باورهای ارتباطی زوجین درگیر در هیجان

جموع با مدر  انجام شد،شکنی زناشویی شهر کرمانشاه پیمان

فر و ( و فروزان0797های پورمحمد قوچانی و همکاران )یافته

 باشد.( همسو می0797صیادی )

نمره با توجه به میانگین  مداردرمانی هیجانزوجآموزش 

بخشودگی گروه آزمایش نسبت به میانگین نمره بخشودگی گروه 

شده در گروه آزمایش گواه، موجب افزایش معنادار بخشودگی 

زاکارینی و  (،0799های مرسلی و همکاران )ین نتایج با یافتها .است

( و گرینبرگ و همکاران 2107) پولسون و (، تای2107) همکاران

توان گفت رویکرد همسو است. در تبیین این نتایج می (2117)

 هیجانی، افزایش آگاهی با تا دهدمی فردبه را قابلیت این مدارهیجان

تغییر  و تجربه در عاملیت از یآگاه هیجانی، نمادگذاری

و  افسردگی اضطراب، قبیل از منفی بتواند هیجانات ها،پردازش

میزان  و نموده را کنترل گذشته در تمامنیمه هایوضعیت و ناامیدی

پیوندهای  درمانی الگو ببرد. این باال را خود روانشناختی سازگاری

هردوی  آن، در که کندمی ایجاد زوجین میان محکمی بسیار

و  شوندمی یکدیگر نیازهای درگیر هیجانی نظر از قدریبه زوجین

و  صمیمیت، اعتماد، بنای دهند کهمی پاسخ یکدیگر نیازهای به

پیوندهای  چنین ایجاد شود.می گذاشته آنها میان در همبستگی

در  آنها یرابطه مجدد تعریف باعث زوجین تعامالت هیجانی در

تالش  شود. لذا در این روشمی امن اهپن و مطمئن پایگاه قالب

 افکار ناراحت تا شود تشویق مراجع درمان، جریان در تا شودمی

جایگزین  هایخودگویی و داده قرار سؤال مورد را خود کنندة

آشفتگی  سبب که فکری نشخوارهای و این هیجانات با مقابله برای

به  پرداختننماید.  را برطرف شودمی روانی و جسمانی لحاظ از هم

گردد. در واقع بخشودگی می سطح بهبود منجربه موضوعات این

همسر  ناحیه از که خشمی زوجین شودمی باعث هیجان مدیریت

 بخشیدن، با و کنند کنترل مطلوب شیوهبه کنندمی خود احساس

این  باشند. داشته خود نامطلوب از هیجانات بیشتری رهایی احساس

که  کند ایجاد ایو تازه سالم هیجانات نزوجی در تواندمی رویکرد

بنابراین  شود. زوجین این در بیشتر امیدوری بهبود باعث امر این

درمانی  رویکردهای مؤثرترین از یکی تواندمی مدارهیجان رویکرد

 باشد. روانی زوجین پیمان شکن هایآسیب درمان در

نمره با توجه به میانگین  مداردرمانی هیجانزوجآموزش 

باورهای ارتباطی گروه آزمایش نسبت به میانگین نمره باورهای 

ارتباطی گروه گواه، موجب کاهش معنادار باورهای ارتباطی 

ها با نتایج رضایی و این یافته .شده استدر گروه آزمایش ناکارآمد 

( و رئیسی و 0797(، پورسردار و همکاران )0797همکاران )

توان می آمده دستبه نتایج ینتبی ( همسو است. در0799همکاران )

تأکید  که است درمانی شیوه مدارهیجان طورکلی درمانبه گفت

در  ناسازگاری دایمی الگوهای در هیجانات بر مشارکت آن اصلی

هیجانات  ساختن آشکار رویکرد این تالش باشد.می زوجین آشفته

اد در ایج زوجین توانایی تسهیل و زوجین از هر کدام در پذیرآسیب

این  پردازش باشد.می آمیزمحبت و ایمن هایشیوهبه  هیجانات این

به  را جدیدتر و ترسالم تعاملی ایمن، الگوهای بافتی در هیجانات

دوست  افزایش و آشفتگی سطح شدنسبب آرام که آوردمی وجود

باشد. می تربخشرضایت ارتباطی پایان در و صمیمیت داشتن،

های چرخه تضعیف طریق از مدارانهیج درمانیهمچنین زوج

پدیدآیی  تسهیل و تعاملی الگوهای بازسازی منفی، تعاملی

باورهای  ارتقاء باعث ارتباط کهنه مسایل حل برای تازه راهکارهای

با  مدارهیجان درمانیشود. افزون بر این زوجمی ارتباطی زوجین

به  آن بروز و هیجان یکدیگر، گشودگی از زوجین حمایت بر تأکید

تجارب  بیان آنها، شناسایی و هیجانات خود بر تمرکز مثبت، طریق

دهی شکل آن، با همراه و هیجانات زناشویی زندگی در جدید

شناسایی  همسر، از مراقبت بر رابطه، تأکید در جدید تعامالت

به  زناشویی زندگی در آنها و حذف منفی تعاملی هایچرخه

همسرشان  با را خود طارتبا نمود تا کمک کنندگانشرکت

ارتقاء  باعث مؤثر و سالم یک ارتباط پرتو در و نموده بازسازی

 (.2109شود )مک کینن وکرینبرگ، می باورهای ارتباطی زوجین

آگاهی  افزایش با که دارد را قابلیت این مداررویکرد هیجان

تغییر  و در تجربه عاملیت از آگاهی هیجانی، نمادگذاری هیجانی،

مهمترین  که را خود فردیروابط بین تا کند کمک فردبه اهپردازش

داشته  آن بر بیشتری کنترل و دهد تغییر همسر است، با رابطه آنها
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قرار  شناسایی مورد هیجانات شودمی سعی رویکرد در این باشد.

شوند. در  سازنده تبدیل رفتارهای و درک قابل هایپیام به و گرفته

موجود  عناصر تا کنندکمک می همسران به این رویکرد درمانگران

و  مختل شده منفی چرخه وقتی دهند. تغییر را مخرب رابطه در

وجود به ترمثبت یک چرخه کنند،می کردن تغییر به شروع هاپاسخ

پیش  ترایمن پیوندی سمتبه تا کندکمک می زوج به که آیدمی

به  مسرانه کند کاری که است این مدارهیجان هدف درمان بروند.

هستند،  شانتعاملی منفی الگوی زیربنای که ایهیجانی هایپاسخ

سپس  کنند. مجدد و پردازش ابراز را آنها کرده، پیدا دسترسی

اجازه  که بفرستند را جدیدی عالئم هیجانی توانندمی همسران

بودن  پاسخگو و پذیریدسترس سمتبه الگوهای تعاملی دهندمی

تری بخشرضایت و ترایمن پیوند یک نتیجه در و بیشتری پیشرفته

شود می سعی مدارهیجان رویکرد (. در2107شود )داگلیش،  خلق

و  قابل درک هایپیام به و گرفته قرار شناسایی هیجانات، مورد

برای تفسیر  توانایی فقدان شوند. تبدیل سازنده رفتارهای

فردی بین در روابط را مشکالتی است ممکن هیجانی هایموقعیت

ی چرخه به پرداختن و سازیآگاه در این رویکرد با کند. ایجاد

به  نامناسب، اولیه هیجانات ابراز از ناشی زوجین تعاملی منفی

آن  درستیبه و شناخته را خود هیجانات بتوانند تا شد کمک زوجین

خود  ابراز هیجانات به بیشتر که افرادی بنابراین کنند. ابراز را

متمرکزاند.  ذهنی از نظر و یافتهسازمان شخصیتی، نظر زا پردازند،می

و  هیجانات ابراز و تشخیص توانایی عنوانکه به هیجانی هایمهارت

باعث افزایش  است، شده تعریف دیگران با همدلی همچنین توانایی

گردد می روابط زناشویی کیفیت بهبود نتیجه در و صمیمیت

 (.2102)جانسون، 

کم بودن حجم  به توانمی حاضر وهشپژ هایمحدودیت از

گیری در دسترس و نمونه و خودگزارشی پرسشنامه از استفاده نمونه،

های درمان ضمن شودکرد. پیشنهاد می نداشتن مرحله پیگیری اشاره

کمترین  به مدار کههیجان زوج درمانی یعنی برنامة این پزشکی،

زوجین دارای  توجه مورد دارد نیاز و هزینه تجهیزات و امکانات

درمانگران حوزه  و مسئولین زوجین، و گیرد شکنی قرارتجربه پیمان

برای کاهش  هااین برنامه از دارویی هایدرمان کنار در خانواده

 همچنین کنند. استفاده شکنیزوجین دارای تجربه پیمان مشکالت

که سودمندی  شودمی پیشنهاد پژوهش این نتایج راستای در

از طریق مرحله پیگیری مورد  گرفته کار به یدرمان هایروش

زمان  طول در هایافته گیرند تا از ثبات و صحت قرار ارزیابی

های آتی بهتر است گردد. در مطالعه حاصل بیشتری اطمینان

های مرتبط در حوزه مدار با دیگر درماندرمان هیجاناثربخشی زوج

 شکنی زناشویی مقایسه شود.پیمان

 منابع
(. بررسی 0797انی، فرناز؛ خواجه میرزا، وحیده و سیدی، محبوبه )ابهرزنج

نابارور.  و بارور زوجین در زناشویی دلزدگی و ارتباطی باورهای

 .70-71(، 2)09، روانی بهداشت اصول یمجله

عنایتی، میرصالح الدین؛ حیدری،  احدی، حسن؛ زاده، پروین؛احتشام

اسی برای سنجش (. ساخت و اعتباریابی مقی0779علیرضا )

پزشکی و روانشناسی بالینی مجله روانبخشودگی بین فردی. 
 .007-099(، 0)01، ایران

و  ارتباطی باورهای ی(. رابطه0797آزاد فرد، صدیقه؛ امانی، رزیتا )

روانشناسی بالینی و رضایت زناشویی.  با تعارض حل هایسبک
 .79-09(، 2)00، شخصیت

محمد ی؛ نجفی، محمود؛ رضایی، علیفر، محمدعلبیگی، علی؛ محمدی

بررسی ارتباط معنویت و بخشودگی با انسجام و (. 0790)

 .77-79(، 7)7، طب جانبازسازگاری زناشویی. 

محرابی،  اسماعیل؛ سید هاشمی، کوروش؛ نامداری، سارا؛ پارسافر،

های سبک مذهبی، تعهد رابطه بررسی (.0790)حسینعلی 

فصلنامه  روان.سالمت با فکری نشخوار و نبخشیدن بخشودگی،
 .19-71(، 09)1 ،درمانی روان و مشاوره فرهنگ

اله؛ صادقی، مسعود؛ گودرزی، کورش؛ روزبهانی، مهدی پورسردار، فیض

( و EFCTدرمانی متمرکز بر هیجان )(. اثربخشی زوج0797)

( بر بازسازی الگوهای IBCTنگر )درمانی رفتاری یکپارچهزوج

 دوفصلنامه روانشناسی،رای تعارض زناشویی. ارتباطی زوجین دا

1(0 ،)90-79. 

درمانی (. اثربخشی زوج0797زاده صفی )پورمحمد قوچانی، زارع؛ ماندنی

( بر بهبود رضایت زناشویی و کاهش گرایش به EFTمدار )هیجان

رویش دیده از خشونت خانگی. شکنی زناشویی زنان آسیبپیمان
 .220-271(، 00)7، روانشناسی

های ارتباطی (. بررسی اثربخشی آموزش مهارت0777جعفری، علیرضا )

علوم پیش از ازدواج بر افزایش رضایت زناشویی پس از ازدواج. 
 .70-90(، 2)0، رفتاری

(. بررسی 0791فر، عاطفه )آبادی، حسین؛ مجرد، سعید؛ سلطانیحسن

( بر سازگاری زناشویی و EFTمدار )اثربخشی درمان هیجان
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پژوهش های دارای روابط خارج از ازدواج. مثبت زوج عواطف
 .29-77(، 2)0، های روانشناسی بالینی و مشاوره

(. 0777خلعتبری، جواد؛ قربان شیرودی، شهره؛ مهدیون، زهرا السادات )

ارتباطی  باورهای بر ازدواج آمادگی یبرنامه آموزش تأثیر

واحد  سالمیا آزاد تربیتی دانشگاه روانشناسی فصلنامهزوجین. 
 .72-09(، 0)0، تنکابن

( 0790داورنیا، رضا؛ زهراکار، کیانوش؛ معیری، نسیم؛ شاکرمی، محمد. )

شیوه گروهی برکاهش مدار بهبررسی کارایی زوج درمانی هیجان

-001(، 2)29، فصلنامه علوم پزشکی .فرسودگی زناشویی زنان

072. 

رابطه (. 0790دغاغله، فاطمه؛ عسگری، پرویز؛ حیدری، علیرضا )

های نو در یافته. بخشودگی، عشق و صمیمیت با رضایت زناشویی
 .99-19(، 20)9، روانشناسی

رضایی، مهدیه؛ یونسی سیدجالل؛ احمدی، خدابخش؛ عسگری علی؛ 

مدار بر بهبود درمانی هیجان(. تأثیر زوج0779میرزایی، جعفر )

گ و ناشی از جن PTSDالگوهای ارتباطی جانبازان مبتال به 

 .07-97(، 20)1، خانواده پژوهیشان. همسران

رئیسی، سیدجمال؛ محمدی، کوروش؛ زارعی، اقبال؛ نجارپوریان، سمانه 

مدار و رویکرد تصمیم درمانی هیجان(. اثربخشی زوج0799)

مجله های ارتباطی در زنان متأهل. گیری مجدد بر تغییر سبک
 .10-91(، 0)21، علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

زارعی، اقبال؛ دهقان منشادی، ماریه؛ عسگری، مهین؛ نظیری، قاسم 

بررسی مقدار اثربخشی بخشایش درمانی بر مقدار (. 0791)

-77(، 0)7، زن و جامعهسازگاری پس از طالق بر زنان مطلقه، 

20. 

(. 0797راد، افسانه؛ غضنفری، فیروزه؛ حقیقی کرمانشاهی، مارال )شهبازی

بینی کیفیت شویی و تحصیالت در پیشنقش بخشودگی زنا

 .000-027(، 2)7،نسیم تندرستی )سالمت خانواده(زندگی زنان. 

روانشناختی بینی بهزیستی(. پیش0791پور، فاطمه )صدوقی، مجید؛ حسام
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