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Abstract 
Aims: Infidelity is one of the important problems in marital life which is widely seen in 
disturbed families and families in which partners feel that they have to get divorced. This 
phenomenon mainly happens for the purpose of satisfying emotional or sexual needs of 
the person through extramarital relationships. The present research was conducted by 
the aim of determining the effect of group forgiveness-based intervention on marital 
intimacy of women affected by infidelity of  their spouse. 
Materials & Methods: This semi-experimental research was conducted by pretest-
posttest with control group design. The research population included all the women 
who visited Aram psychological and counseling center in Gorgan city in 2016 because 
of infidelity of spouse. Among the applicants of participation in the sessions, 30 women 
(15 subjects per group) were selected by purposeful sampling method, and they were 
assigned into experiment and control groups through random assignment method. 
Thompson and Walker’s Marital Intimacy Scale (1983) was used for gathering the data 
in pretest and posttest stages. Group forgiveness-based intervention was delivered to the 
experiment group in nine 90-minute sessions. The control group was put on the waiting 
list. The data analysis was conducted by univariate covariance analysis (ANCOVA) in 
SPSS v20. 
Findings: Findings indicated that, after the posttest, there was a significant difference in 
mean scores of marital intimacy between the experiment and control groups.  In other 
words, group forgiveness-based intervention led to improvement in marital intimacy 
among the subjects of the intervention group compared to the control group (p<0.01, 
F=9.75).
Conclusion: Group forgiveness-based intervention creates the ground for improvement 
in marital intimacy in the marital relationship through reducing negative emotions, 
increasing positive emotions, and also creating change in the attitude and behavior of 
the spouse affected by infidelity towards the infidel spouse.
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چکیده
اهــداف: پیمــان شــکنی یکــی از معضــات مهــم در زندگــی زناشــویی 
ــه زن و  ــی ک ــفته و خانواده های ــای آش ــروزه در خانواده ه ــه ام ــت ک اس
ــده  ــور دی ــه ف ــوند ب ــدا ش ــم ج ــد از ه ــد، بای ــاس می  کنن ــوهر احس ش
می شــود. ایــن پدیــده اغلــب بــه خاطــر برطــرف شــدن نیازهــای 
ــط خــارج از حیطــه زناشــویی  ــق رواب ــرد از طری ــا جنســی ف ــی ی عاطف
ــه  ــر مداخل ــن تاثی ــا هــدف تعیی ــن پژوهــش ب ــدد. ای ــوع می پیون ــه وق ب
ــان  ــر بخشــش بــه شــیوه گروهــی بــر صمیمیــت زناشــویی زن مبتنــی ب

ــان شــکنی همســر انجــام شــد. ــده از پیم آســیب دی
مــواد و روش هــا: ایــن پژوهــش نیمــه تجربــی بــه شــیوه پیــش آزمون- 
پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل انجــام شــد. جامعــه پژوهــش شــامل زنانی 
ــاوره و  ــز مش ــه مرک ــر، ب ــکنی همس ــان ش ــل پیم ــه دلی ــه ب ــد ک بودن
ــه  ــال 1396 مراجع ــرگان در س ــهر گ ــناختی آرام در ش ــات روانش خدم
نمــوده بودنــد. از میــان متقاضیــان شــرکت در جلســات، 30 نفــر از زنــان 
بــه شــیوه نمونــه گیــری هدفمنــد انتخــاب و بــا جایگزینــی تصادفــی در 
دو گــروه آزمایــش و کنتــرل )هــر گــروه 15 نفــر( قــرار گرفتنــد. مقیــاس 
صمیمیــت زناشــویی تامپســون و والکــر )1983( جهــت گــردآوری 
داده هــا در دو مرحلــه پیــش آزمــون و پــس آزمــون مــورد اســتفاده قــرار 
ــر بخشــش در 9 جلســه 90 دقیقــه   گرفــت. مداخلــه گروهــی مبتنــی ب
ای بــرای شــرکت کننــدگان گــروه آزمایــش برگــزار شــد. گــروه کنتــرل 
ــری از  ــره گی ــا به ــا ب ــل داده  ه ــد. تحلی ــرار گرفتن ــار ق ــت انتظ در لیس
 آزمــون تحلیــل کوواریانــس تــک متغیــری )ANCOVA( در نــرم افــزار

 SPSS 20 انجام شد.
یافته هــا: یافتـــه ها نشـــان دادنــد بیـــن میانگیـــن نمـــرات صمیمیــت 
زناشــویی آزمودنی هــای گــــروه آزمایــــش و کنتــــرل در مرحلــــه پس 
آزمــــون تفــاوت معنــــاداری وجــود دارد. بــه عبــارت دیگــر مداخله 
مبتنــی بــر بخشــش باعــــث بهبــود صمیمیــت زناشــویی آزمودنی  هــای 
گــــروه تحــــت مداخلــه در مقایســــه بــا گــروه کنتــــرل شــده بود 

 .)F= 9/75 ، p> 0/01(
ــا کاهــش احساســات  ــر بخشــش ب ــه مبتنــی ب ــری: مداخل ــه گی نتیج
ــدگاه و  ــر در دی ــز ایجــاد تغیی ــش احساســات مثبــت و نی منفــی و افزای
رفتــار همســر آســیب دیــده از پیمــان شــکنی نســبت بــه همســر خاطــی 

ــد.  ــود صمیمیــت در رابطــه زوجــی را فراهــم می  کن ــه بهب زمین
واژگان کلیدی: بخشش، درمان، ازدواج.
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مقدمه
پیمــان شــکنی یکــی از بدتریــن رویدادهایــی اســت کــه در روابــط 
عاشــقانه روی می دهــد و ثبــات خانــواده را بــه چالــش می کشــد[1] 
دریگوتــاس و بارتــا[2] پیمــان شــکنی را عبــور فــرد از مــرز رابطــه 
زناشــویی بــا برقــراري صمیمیــت فیزیکــی یــا عاطفــی بــا فــردي 
ــا 50  ــکنی در 25 ت ــان ش ــف می کنند.پیم ــه تعری ــارج از رابط خ
درصــد مــوارد، اولیــن علــت طــاق زوجیــن می  باشــد[3]. براســاس 
یــک مطالعــه انجــام شــده در آمریــکا مشــخص شــده اســت کــه 
21 درصــد مــردان و 11 درصــد از زنــان در طــول زندگــی مرتکــب 
ــن  ــی در ای ــار دقیق ــران آم ــوند[4].  در ای ــویی می  ش ــت زناش خیان
ــن  ــه ای ــا بعضــی پژوهــش اشــاره  هایی ب ــدارد. ام ــه وجــود ن زمین
ــای  ــار قتل  ه ــال بیشــترین آم ــوان مث ــه عن موضــوع داشــته  اند. ب
خانوادگــی کــه 30 درصــد اســت، بــه زنانــی مربــوط می شــود کــه 
ــه دلیــل رابطــه نامشــروع و ســوء ظــن توســط همســران خــود  ب
ــای  ــر،22  درصــد از قتل  ه ــد. از ســویی دیگ ــل رســیده  ان ــه قت ب
ــردان توســط همسرانشــان اســت  ــل م ــه قت ــوط ب خانوادگــی مرب
کــه در 40 درصــد مــوارد، زنــان شوهرانشــان را بــه قتــل رســانده 
 اند[5]. هاوکینــز و همــکاران در پژوهــش خــود دریافتنــد کــه پیمان 
شــکنی زناشــویی یکــی از عمــده تریــن دالیلــی اســت کــه زوجین 
ــی آورد[6].  ــواده م ــاوره خان ــای مش ــه کلینیک  ه ــاق ب ــرای ط را ب
ــوپ در ســال  نتایـــ یــک نظــر ســنجی کــه توســط موسســه گال
2013 انجــام شــد، نشــان داد 91 درصــد از بزرگســاالن در ایــاالت 
متحــده آمریــکا معتقــد بودنــد کــه در نظــر آنهــا، پیمــان شــکنی 
نامشــروع و از نظــر اخاقــی اشــتباه اســت[7].. مطالعــات نشــان داده 
ــف  ــواع مختل ــه ان ــان ب ــردان و زن ــخ دادن م ــیوه پاس ــه ش ــد ک  ا ن
خیانــت متفــاوت اســت. زنــان تمایــل دارنــد کــه حســادت 
ــردان  ــد و م ــت احساســی نشــان دهن ــه خیان بیشــتری نســبت ب

ــد[8]. ــت جنســی حســادت می کنن ــه خیان بیشــتر ب
زناشــویی، همیشــه موجــب ضربــه شــدید  پیمــان شــکنی 
احساســی بــه طرفیــن می  شــود. ایــن پدیــده باعــث بــروز 
ــن  ــانحه و همچنی ــس س ــترس پ ــال اس ــبیه اخت ــانه  هایی ش نش
احساســاتی ماننــد خشــم، افســردگی، ناامیــدی، عــدم اعتمــاد بــه 
نفــس، از دســت دادن هویــت و احســاس بــی ارزشــی در همســری 
می  شــود کــه بــه او خیانــت شــده اســت]9[. دربــاره علــل و 
ــات انجــام  ـــ تحقیق ــر اســاس نتای ــان شــکنی، ب ــای پیم زمینه  ه
ــی، ســوءظن نســبت  ــط جنســی و عاطف ــی از رواب شــده، نارضایت
ــر  ــی از همس ــام جوی ــی، انتق ــوع طلب ــر، تن ــاداری همس ــه وف ب
ــب،  ــتگی، مذه ــبک دلبس ــخصیتی، س ــای ش ــا، ویژگی  ه ــی وف ب
ــی،  ــوغ جنســی و اجتماع ــغل، بل ــد و ش ــات، درآم ســطح تحصی
ــواده اصلــی، وســایل ارتبــاط جمعــی، مســایل طبــی، پــول و  خان
ــای، شــخصیت و درک همســران از ازدواج  ــل زمینه  ــدرت، عوام ق
ــه  ــل ازدواج، از جمل ــده قب ــی کنن ــل پیش  بین ــت عوام و در نهای
ســابقه روابــط جنســی رضایــت بخــش قبــل از ازدواج جــزء علــل و 

ــت[10]. ــده اس ــرح ش ــویی مط ــط فرازناش ــای رواب زمینه  ه
ــه  ــد ک ــان مي دهن ــي نش ــي  هاي علم ــي و بررس ــاهدات بالین مش
ــده و  ــکان دهن ــر مخــرب، ت ــا شــدن پیمــان شــکنی، تأثی ــر م ب
شــدیدي بــر زوج هــا مــي  گــذارد. پیمــان شــکنی اعتمــاد موجــود 
ــد[11]. ــش می ده ــا را کاه ــت زوج  ه ــطح صمیمی ــه و س در رابط

صمیمیــت بــه تعاملــی میــان زوج هــا اشـــاره دارد کــه منجـــر بـــه 
احســـاس نزدیکـــی، عشـق و توجـــه می شود]12[.  هانینــگ بیــان 
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مــی  کنــــد کــــه صــــمیمیت از عناصــــر چندگانــه  اي تشــکیل 
ــی  ــد و از الگوی ــد می کنن ــان رش ــول زم ــه در ط ــت ک ــده اس ش
مرحلــه اي تبعیــت می کننــد. ایــن الگــو بــا صـــمیمیت عقانـــی 
ــمیمیت  ــا صـ ــروع می  شــود و ب ــایی( شـ ــود افشـ ــو و خـ )گفتگـ
جســـمانی )گـــرفتن دســـت، در آغوش کشــیدن و رابطه جنســی( 
ادامــه می یابــد و ســپس بـــه صـــمیمیت عـــاطفی )در دســـترس 
ــل(  ــیت متقاب ــی و حساس ــان عاطف ــردن، بی ــت ک ــودن، حمایـ بـ
ــادي را در  ــه بنی ــت زمین ــع صمیمی ــود[13]. در واق ــر می ش منج
ــود،  ــب می  ش ــی موج ــرد از زندگ ــی ف ــت و نارضایت ــت رضای جه
چــرا کــه تعهــد زوجیــن بــراي رابطــه را اســتحکام می بخشــد و بــه 
طــور مثبــت بــا ســعادت و ســازگاري زناشــویی همــراه اســت[14].

بــا توجــه بــه ماهیــت پیچیــده پیمــان شــکنی و تاثیــرات فاجعــه 
ــات  ــه مداخ ــت ک ــروری اس ــن، ض ــط زوجی ــر رواب ــز آن ب برانگی
ــرو  ــکل روب ــن مش ــا ای ــه ب ــرادی ک ــه اف ــک ب ــرای کم ــری ب موث
هســتند، بــه کارگرفتــه شــود. در تبییــن و درمــان زوجیــن 
ــاي نظــري  ــان شــکنی زناشــویي، مدل  ه ــا مشــکل پیم ــر ب درگی
ــه شــده در  ــه مدل هــاي ارای ــه شــده اســت. از جمل مختلفــي ارای
خصــوص درمــان پیمــان شــکنی زناشــویي مــي  تــوان بــه درمــان 
مــدل   ،) Emotionally Focused  Therapy( مــدار  هیجــان 
بخشــش درمانــی )Forgiveness Therapy(، درمــان شــناختي- 
ــک  ــدل تروماتی ــاري )Cognitive-behavioral Therapy(، م رفت
و   )Ritual Model( آیینــی  مــدل   ،)Traumatic Model(
ــی از  ــرد[11]. یک ــاره ک ــرا )Insight Oriented ( اش ــدل بینش  گ م
ــد در درمــان و کاهــش مشــکات  مدل هــای درمانــی کــه می  توان
ناشــی از پیمــان شــکنی موثــر واقــع گــردد، مــدل درمانــی مبتنــی 
بــر بخشــش اســت. بخشــش یکــی از فرآیندهــای روان شــناختی 
ــی دو  ــه در ط ــت ک ــامت روان اس ــش س ــرای افزای ــی ب و ارتباط
ــواده و  ــات خان ــه طــور مشــخص وارد حــوزه مطالع ــر ب ــه اخی ده
ــی شــده اســت. آنچــه اهمیــت بخشــش را محــرز  ــواده درمان خان
می  ســازد، ماهیــت التیــام بخشــی آن در مداخــات درمانــی 
اســت[15,16]. بخشــش فرآینــدي درون فــردي اســت کــه طــي آن 
ــا  ــر خط ــرد در براب ــاري ف ــي و رفت ــناختي، احساس ــاي ش جنبه ه
ــق  ــورد تواف ــد. تعریفــي کــه بیشــتر م ــر مــي  کن و خطــاکار تغیی
ــاره  ــش کن ــبب کاه ــه س ــي ک ــت از انگیزش ــارت اس ــت، عب اس
ــرد خطــاکار مــي  گــردد و  ــه ف ــام نســبت ب ــري، خشــم و انتق گی
احساســات مثبــت را افزایــش داده و جایگزیــن احساســات منفــي 
مي نمایــد[15]. گــوردون و همــکاران[17] یــک مــدل ســه مرحلــه اي 
ــراي  ــودي( را ب ــي و بهب ــتجوي چرای ــورد، جس ــش )برخ از بخش
ــط  ــکنی بس ــان ش ــده از پیم ــیب دی ــاي آس ــه زوج  ه ــک ب کم
ــردي )پیمــان شــکنی(  ــاي بیــن ف ــه اول، تروم ــد. در مرحل داده ان
موجــب شکســته شــدن فــرض هاي اساســي زندگــي مشــترک مــي  
شــود. فــرد آســیب دیــده، از همســر و ارتبــاط بــا او کنــاره گیــري 
ــاال( و  ــیاري ب ــي )هش ــه زنگ ــوش ب ــه دوم گ ــد. در مرحل مي کن
ــاي  ــب نظریه ه ــود. اغل ــده مي  ش ــه دی ــي جویان ــاي تاف رفتاره
ــرد  ــه ف ــن مرحل ــه در ای ــد ک ــان مي  کنن ــا بی ــش و تروم بخش
ــاق  ــرا آن اتف ــه چ ــد ک ــه بفهم ــد ک ــاش مي کن ــده ت ــیب دی آس
ــه ســمت کنتــرل بیشــتر  افتــاده اســت. در مرحلــه ســوم، فــرد ب
ــن  ــي  رود. در ای ــه م ــه فراســوي حادث ــرده و ب ــت ک ــي حرک زندگ
مرحلــه فــرد آســیب دیــده احساســات منفــي کمتــري نســبت بــه 
همســرش دارد و متوجــه مــي  شــود کــه خشــم مــداوم نســبت بــه 
همســر اثــرات مخربــي روي خــود او دارد. او پــي مي  بــرد کــه بــا 
ادامــه تنبیــه، بــه احســاس برابــري نخواهــد رســید. وي در صــورت 

ــد.  ــي مي کن ــش را ط ــد بخش ــه فراین ــدن در رابط مان
ــد  ــوص تأیی ــی در خص ــردی فراوان ــی و کارب ــای بالین پژوهش  ه

ــر بخشــش وجــود دارد[18,19]. و  ارزشــمندی درمان  هــای مبتنــی ب
مطالعــات رابطــه بیــن تمایــل بــه بخشــیدن یــک خطــای خــاص را 
بــا ســطوح باالیــی از ســامت جســمانی[20]، رضایــت از زندگــی[21] 
و ســطوح پاییــن افســردگی[22]  نشــان داده انــد. فینچــام در 
مطالعــه خــود بــا عنــوان بررســي رابطــه بیــن بخشــش و رضایت از 
روابــط نشــان داد کــه بخشــش بــه بهبــود کیفیــت روابــط زوج هــا 
می انجامــد. ایــن بهبــود کیفیــت دربرگیرنــده  کاهــش پرخاشــگري 
و تعارضــات زناشــویي اســت[23]. هارگریو و ســلز در مطالعــه خــود 
ــا،  ــه ارزش  ه ــن ب ــه زوجی ــیدن، توج ــا بخش ــه ب ــد ک ــان دادن نش
ــزان انتقادگــري،  ــه و می ــش یافت ــد و حفــظ روابط شــان افزای عقای
ــاداري  ــور معن ــه ط ــان ب ــي آن ــي  گوی ــم و منف ــگري، خش سرزنش
کاهــش یافتــه اســت[24].  گــوردون و همــکاران[17] در یــک مطالعــه 
مــوردی بــه بررســی تأثیــر بخشــش بــه عنــوان مداخلــه درمانــی 
بــر بهبــود روابــط زناشــویی شــش زوجــی کــه پیمــان شــکنی را 
تجربــه کــرده بودنــد، پرداختنــد. نتایـــ نشــان داد کــه زوج  هــا بــه 
ــات و آشــفتگی زناشــویی کمتــر و ســطح  ــاداری هیجان طــور معن
ــان  ــکنی همسرش ــان ش ــا پیم ــاط ب ــی از بخشــش را در ارتب باالی
ــد. المســتید و همــکاران[25] در یــک پژوهــش کیفــی  نشــان دادن
بــه زوج هــای درگیــر در روابــط فــرا زناشــویی در جهــت بخشــش 
ــه گیــری  ــه شــیوه نمون ــد. ده زوج ب پیمــان شــکنی کمــک کردن
ــش از  ـــ پژوه ــتند. نتای ــرکت داش ــان ش ــن درم ــب در ای داوطل
اثربخــش بــودن بخشــش درمانــی پیمــان شــکنی حکایــت داشــت. 
ــکنی  ــان ش ــی، پیم ــائل فرهنگ ــل مس ــه دلی ــی ب ــه ایران در جامع
ــه  ــران، چ ــی از همس ــه یک ــت ک ــی نیس ــروري و اصل ــت ض عل
همســري کــه پیمــان شــکنی کــرده و چــه همســري کــه مــورد 
پیمــان شــکنی واقــع شــده، بخواهــد طــاق بگیــرد. اغلــب آنچــه 
هــر دوي آنهــا خواهانــش هســتند، فــرار از درد و رنـــ حاصــل از 
اشــتباهات شــان و بازگشــت وضعیــت بــه حالــت عــادي اســت[26]. 
پدیــده رنـــ آور و آســیب زاي پیمــان شــکنی همیشــه و در همــه 
ــار  ــر ب ــه دار و پ ــت ریش ــار درخ ــرز در کن ــي ه ــد گیاه ــا مانن ج
ــاه و شــوم خــود  ــه عمــر کوت ــي گــذرا ب ــد و لحظات ازدواج مي  روی
ادامــه مي دهــد. پیمــان شــکنی از مســائل دردناکــي اســت کــه در 
ــي  ــع انتظام ــا، مراج ــش از آنه ــا و بی ــر، روزنامه ه ــال  هاي اخی س
ــان شــکنی  ــده از پیم ــز از خشــونت هاي برآم ــران نی ــي ای و قضای
ــا،  ــل زمینه ه ــه تحلی ــه ب ــي آنک ــد و ب ــخن مي  گوین ــران س همس
ــد،  ــون بپردازن ــار ضداخــاق و قان ــن رفت نشــانه  ها و پیامدهــاي ای
ــر  ــم ب ــن حاک ــول و قوانی ــا، اص ــد. ارزش ه ــار آن مي گذرن از کن
جوامــع انســاني براســاس نیــازي بــه اســم " امنیــت" بــه وجــود 
ــاً  ــد و طبع ــي  یابن ــل م ــر و تعدی ــد، تغیی ــد می کنن ــده، رش آم
ــه خــود رنــگ باختــه  اگــر جوابگــوي ایــن نیــاز نباشــند، خــود ب
ــت  ــاس امنی ــاد و احس ــر در اعتم ــال اگ ــد. ح ــان می رون و از می
زوج هــا شــکافي بــه وجــود آیــد، زندگــي پویایــي و نشــاط خــود 
ــا  ــي از زوج ه ــي در یک ــم خوردگ ــث زخ ــت داده و باع را از دس
ــان  ــه پیم ــه اینک ــه ب ــا توج ــود[11]. ب ــا ش ــر دوي آنه ــاید ه و ش
شــکنی یکــی از پدیده  هایــی اســت کــه زندگــی زناشــویی و 
سیســتم زوجــی را بــه شــدت تحــت تاثیــر اثــرات مخــرب خــود 
قــرار می دهــد و در صــورت عــدم چــاره اندیشــی و درمــان 
ــاده  ــن را آم ــمی زوجی ــاق رس ــرای ط ــه را ب ــع آن زمین ــه موق ب
می کنــد، لــذا انجــام مداخــات درمانــی جهــت بررســی و درمــان 
ــه اینکــه  ــا عنایــت ب ــه نظــر می  رســد. ب ــه موقــع آن ضــروری ب ب
ــان  ــا درم ــه ب ــا در رابط ــور م ــه ای در کش ــای مداخل پژوهش  ه
ــش  ــر بخش ــی ب ــدل مبتن ــد و م ــدود می باش ــکنی مح ــان ش پیم
کــه در ایــن پژوهــش معرفــی گردیــد، نیــز کمتــر مــورد مطالعــه 
قــرار گرفتــه و بــا توجــه بــه اینکــه در جســتجوهای انجــام شــده 
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توســط محقــق، پژوهشــی کــه بــه بررســی تاثیــر مــدل مداخلــه  ای 
مبتنــی بــر بخشــش بــر بهبــود صمیمیــت زنــان مواجــه شــده بــا 
ــذا مطالعــه  خیانــت همســر پرداختــه باشــد، مشــاهده نگردیــد، ل
حاضــر بــا هــدف بررســی تاثیــر مداخلــه مبتنــی بــر بخشــش بــر 
صمیمیــت زناشــویی زنــان آســیب دیــده از پیمــان شــکنی همســر 

انجــام شــد.
مواد و روش ها

ــیوه  ــه ش ــه ب ــود ک ــی ب ــه تجرب ــک پژوهــش نیم ــه ی ــن مطالع ای
ــد.  ــام ش ــرل انج ــروه کنت ــا گ ــون ب ــس آزم ــون- پ ــش آزم پی
ــه  ــه ب ــد ک ــکیل دادن ــی تش ــه را زنان ــن مطالع ــاری ای ــه آم جامع
دلیــل پیمــان شــکنی همســر بــه مرکــز مشــاوره و خدمــات روان 
ــه نمــوده  ــرگان در ســال 1396 مراجع شــناختی آرام در شــهر گ
ــس از  ــه پ ــود ک ــن صــورت ب ــه بدی ــد. شــیوه اجــرای مطالع بودن
انجــام هماهنگــی بــا مدیریــت مرکــز آرام جهــت اجرایــی نمــودن 
مطالعــه و هماهنگــی بــا چندیــن مرکــز مشــاوره خانــواده دیگــر در 
شــهر گــرگان جهــت ارجــاع مــوارد پیمــان شــکنی بــه مرکــز آرام، 
44 زن بــا مشــکل پیمــان شــکنی خواســتار شــرکت در جلســات 
درمانــی شــدند. ســپس یــک مصاحبــه مقدماتــی توســط مشــاور 
ــه  ــان داوطلــب شــرکت در جلســات ب ــا هــر یــک از زن ــواده ب خان
ــا اصــول نظــری بخشــش  ــا توجــه ب عمــل آمــد. ایــن مصاحبــه ب
ــر بخشــش  ــاد وارده ب ــدن از انتق در پیمــان شــکنی و مصــون مان
ــظ  ــون حف ــی چ ــل غلط ــه دالی ــودن ب ــه بخش ــر اینک ــی ب مبن
روابــط مخــرب بــه انــدازه عــدم بخشــش، مخــرب اســت، صــورت 
ــای ورود  ــه و ماک  ه ــه اولی ــاس مصاحب ــر اس ــپس ب ــت. س گرف
ــه  ــان ب ــان، 30 نفــر از زن ــان داوطلب ــه پژوهــش، از می و خــروج ب
ــی  ــی تصادف ــا جایگزین ــد انتخــاب و ب ــری هدفمن شــیوه نمونه گی
در گروه هــای آزمایــش و کنتــرل )هــر گــروه 15 نفــر( جایگزیــن 
شدند. با توجـــه بـــه اینکـه در مطالعات مداخلـه  ای، حجـم نمونـه 
بـــرای هـــر یـــک از گروه  ها، 15 تـــا 20 نفـــر توصیـــه می  شـــود، 
حجـــم نمونـه در ایـن پژوهـش بـرای هـر یـک از گروه ها 15 نفـر 
تعییـــن شـــد. ماک  هــای ورود افــراد بــه مطالعــه عبــارت بودنــد 
از: زنانــی کــه حداقــل دارای تحصیــات ســیکل بودنــد، زنانــی کــه 
ارتبــاط همســر پیمــان شــکن شــان بــا شــخص ســوم تمــام شــده 
بــود و همسرشــان در پــی جبــران بــوده، امــا بــه دلیــل خشــم و 
ــراری و  ــه برق ــادر ب رنجــش حاصــل از موضــوع پیمــان شــکنی ق
ــی کــه حداقــل یــک ســال  ــد، زنان بازســازی مجــدد رابطــه نبودن
ســابقه زندگــی مشــترک داشــتند، زنانــی کــه فــرم رضایــت نامــه 
ــل مســاله  ــه دلی ــه ب ــی ک ــد و زنان ــرده بودن ــل ک ــان را تکمی درم
پیمــان شــکنی همسرشــان متقاضــی طــاق نبودنــد. ماک  هــای 
ــه  ــه ب ــی ک ــد از: زنان ــارت بودن ــز عب ــراد از پژوهــش نی ــروج اف خ
دلیــل پیمــان شــکنی همسرشــان طــاق گرفتــه بودنــد، زنانــی که 
ارتبــاط همســر پیمــان شــکن شــان بــا شــخص ســوم منجــر بــه 
ازدواج موقــت یــا دایــم شــده بــود، زنانــی کــه همسرشــان پیمــان 
ــتری در  ــابقه بس ــه س ــی ک ــته و زنان ــددی داش ــکنی  های متع ش
ــکل  ــا ال ــدر ی ــواد مخ ــتند و م ــکی داش ــتان های روانپزش بیمارس
مصــرف می  کردنــد. در ایــن مطالعــه مفــاد مطــرح شــده در 
بیانیــه هلســینکی رعایــت گردیــد کــه از جملــه آن هــا مي  تــوان بــه 
توضیــح اهــداف پژوهــش و کســب رضایــت آگاهانــه از واحدهــاي 
مــورد مطالعــه، اختیــاري بــودن شــرکت در پژوهــش، حــق خــروج 
از مطالعــه، بــدون ضــرر بــودن مداخلــه، پاســخ بــه ســؤاالت و در 
اختیــار قــرار دادن نتایـــ در صــورت تمایــل اشــاره کــرد[27]. پــس 
از جایگزینــی شــرکت کنندگان در گروه هــای آزمایــش و کنتــرل، 
آزمودنی هــا بــه پرسشــنامه صمیمیــت زناشــویی تامپســون و والکــر 
ــرای  ــور ب ــش مح ــه بخش ــات مداخل ــپس جلس ــد. س ــخ دادن پاس

ــاعت و  ــک س ــه ی ــش در 9 جلس ــروه آزمای ــرکت کنندگان گ ش
نیمــه بــه شــیوه گروهــی و هفتگــی برگــزار شــد، امــا اعضــای گروه 
ــد. پــس  ــه  ای دریافــت ننمودن ــان پژوهــش مداخل ــا پای کنتــرل ت
ــروه توســط پرسشــنامه  ــان، مجــددا دو گ ــام جلســات درم از اتم
پژوهــش مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد. پــس از پایــان مرحلــه پــس 
آزمــون، پژوهشــگر جهــت رعایــت مســایل اخاقــی در پژوهــش، 
ــای  ــرای آزمودنی ه ــش را ب ــر بخش ــی ب ــان مبتن ــات درم جلس
ــز  ــی نی ـــ جلســات درمان ــود. پکی ــزار نم ــز برگ ــرل نی ــروه کنت گ
برگرفتــه از مــدل بخشــش درمانــی کیــس[28] می باشــد کــه 

ــه شــده اســت. مختصــری از آن در جــدول 1 ارای

جدول 1( خاصه  ای از محتوای جلسات مداخله مبتنی بر بخشش

در ایــن پژوهــش بــراي گـــردآوري داده  هــا از مقیـــاس صمیمیــت 
زناشــویی اســتفاده شــد. ایــن مقیـــاس توســـط تامپســون و والکــر 
ــزان  ــنجیدن می ــراي س ــؤال دارد و ب ــه 17 سـ ــده کـ ــاخته ش س
صمیمیــت زوج هــا تنظیــم شــده اســت. دامنــۀ نمــرات هــر ســوال 
بیــن 1)هرگــز( تــا  7 )همیشــه( تغییــر می کنــد کــه نمــره باالتــر 
نشــانه صمیمیت بیشــتر اســت. این مقیـــاس بـــا ضـــریب آلفـــاي 
0/91 تـــا 0/97  از همســانی درونــی خوبــی برخــوردار اســت. نمره 
ــر  ــیم آن ب ــوال  ها و تقسـ ــرات س ــع نم ــق جم ــی از طری آزمودن
عــدد 17 حاصــل می  شــود[12].  در پژوهــش اعتمــادي و همــکاران 
پرسشــنامه بــر روي 100 زن و شــوهر در شــهر اصفهــان کــه بــه 
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صورت تصادفی انتخاب شـــده بودنـــد، اجـــرا و ضریب اعتبار کـــل 
مقیـاس بـا روش آلفـاي کرونبـاخ 0/96 به دست آمـد کـه حـاکی 
از اعتبـــار قابـــل قبـــول پرسشــنامه اســت. محاســبه ضریب اعتبار 
بــا حــذف تـــک تــک ســؤاالت نیز نشـــان داد کـــه حـــذف هـــیچ 
ــدارد[12]. ــار ن ــب اعتب ــر محسوســی در ضری ــوال ها تأثی ــک از س یـ

ــنامه 0/77  ــاخ پرسش ــای کرونب ــزان آلف ــز می ــه نی ــن مطالع در ای
ــرم افــزار ــا اســتفاده از ن بدســت آمــد. در ایــن مطالعــه داده هــا ب

ــل  ــورد تحلی ــتنباطی م ــی و اس ــطح توصیف  SPSS 20 در دو س
ــا  ــطح ســنجش متغیره ــا س ــه در آن متناســب ب ــت ک ــرار گرف ق
ــار( و اســتنباطی  ــن و انحــراف معی ــی )میانگی ــای توصیف از آمار ه

)تحلیــل کوواریانــس تــک متغیــری( اســتفاده شــد.

یافته  ها
براســاس یافته هــای پژوهــش میانگیــن و انحــراف اســتاندارد 
ســنی گــروه آزمایــش 5/18 ± 36/66 ســال و بــرای گــروه 
کنتــرل 4/45 ± 37/20 ســال بــود. همچنیــن میانگیــن و انحــراف 
ــروه  ــش 3/12 ± 8/35 و گ ــروه آزمای ــل گ ــدت تاه ــتاندارد م اس
کنتــرل 4/02 ± 8/67 بــود. در گــروه آزمایــش 6 نفــر بــدون 
ــد  ــز دارای دو فرزن ــر نی ــد و 4 نف ــک فرزن ــر دارای ی ــد، 5 نف فرزن
بودنــد و در گــروه کنتــرل 5 نفــر بــدون فرزنــد، 6 نفــر دارای یــک 
فرزنــد و 4 نفــر نیــز دارای دو فرزنــد بودنــد. در مــورد تحصیــات 
نیــز در گــروه آزمایــش دو نفــر ســیکل، پنـــ نفــر دیپلمــه و هشــت 
ــا تحصیــات کارشناســی حضــور داشــتند و در گــروه  نفــر نیــز ب
کنتــرل دو نفــر ســیکل، شــش نفــر دیپلمــه، شــش نفر کارشناســی 
ــتند.  ــور داش ــد حض ــی ارش ــات کارشناس ــا تحصی ــر ب ــک نف و ی
یافته  هــای پژوهــش در مــورد میانگیــن و انحــراف اســتاندارد 
ــن و انحــراف  ــه میانگی ــت زناشــویی نشــان داد ک ــر صمیمی متغی
ــش  ــه پی ــش در مرحل ــروه آزمای ــرای گ ــر ب ــن متغی ــتاندارد ای اس
آزمــون 18/1 ± 45/4 بــوده اســت کــه در پــس آزمــون بــه 18/18 
ــه  ــرل در مرحل ــروه کنت ــرای گ ــه اســت و ب ــر یافت ± 58/66 تغیی
ــوده اســت کــه در پــس آزمــون  پیــش آزمــون 16/5 ± 42/53 ب
ــردد  ــه می گ ــت. ماحظ ــته اس ــر داش ــه 16/42 ± 44/4 تغیی ب
بیــن نمــرات پیــش آزمــون و پــس آزمــون تغییراتــی وجــود دارد 
ــل  ــتفاده از تحلی ــا اس ــرات ب ــن تغیی ــاداری ای ــی معن ــه بررس ک

ــت.  ــری صــورت گرف ــک متغی ــس ت کوواریان
آزمــون تحلیــل کوواریانــس دارای پیــش فرض هــای نرمــال 
بــودن توزیــع نمــرات، همگــن بــودن واریانس  هــا و همگنــی 
شــیب رگرســیون می باشــد کــه بررســی پیشــفرض نرمــال 
ــد و از  ــام ش ــاپیرو-وایلک انج ــون  ش ــتفاده از آزم ــا اس ــودن ب ب
ــرای گــروه آزمایــش )0/92(  ــن آزمــون ب ــر ای ــی کــه مقادی آنجای
ــع  ــن توزی ــد )p < 0/05( بنابرای ــادار نبودن ــرل )0/94( معن و کنت
ــد.  ــت گردی ــن پیشــفرض رعای ــود و ای ــال ب ــروه نرم نمــرات دو گ
ــن  ــون لوی ــا اســتفاده از آزم ــا ب ــودن واریانس  ه بررســی همگــن ب
صــورت گرفــت کــه نتایـــ ایــن آزمــون نشــان داد واریانس هــای 
دو گــروه همگــن می باشــد )p < 0/05 ، F = 2/57( و ایــن 
پیشــفرض رعایــت شــده اســت. بــرای بررســی پیشــفرض همگنــی 
شــیب رگرســیون نیــز تعامــل بیــن گــروه و نمــرات پیــش آزمــون 
ــده  ــت ش ــفرض رعای ــن پیش ــان داد ای ـــ نش ــد و نتای ــی ش بررس
اســت )p < 0/05 ،F= 0/67(. شــایان ذکــر اســت ســطح معناداری 
ــل  ــون تحلی ــی آزم ــا 0/05 و در بررس ــش فرض ه ــی پی در بررس
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــه ش ــر گرفت ــس 0/01 در نظ کوواریان
ـــ  ــس، نتای ــل کوواریان ــون تحلی ــای آزم ــودن مفروضه ه ــرار ب برق
ایــن آزمــون نشــان داد بــا تعدیــل اثــر پیــش آزمــون بیــن پــس 
آزمون  هــای گــروه آزمایــش و کنتــرل تفــاوت معنــادار وجــود دارد 

ــروه  ــای دو گ ــس آزمون  ه ــه مقایســه پ )p > 0/01 ،F= 9/75( ک
ــی  ــان از اثربخش ــویی نش ــت زناش ــرل در صمیمی ــش و کنت آزمای
ــان  ــویی زن ــت زناش ــود صمیمی ــر بهب ــور ب ــش مح ــه بخش مداخل
آســیب دیــده از پیمــان شــکنی زناشــویی در گــروه آزمایــش دارد. 

ــود. ــز 0/26 ب ــان نی ــزان اثربخشــی درم می

بحث
در ایــن پژوهــش بــه بررســی تاثیــر مداخلــه مبتنــی بــر بخشــش 
ــکنی  ــان ش ــده از پیم ــیب دی ــان آس ــویی زن ــت زناش ــر صمیمی ب
همســر پرداختــه شــد. یافته هــا نشــان داد بیــن زنانــی کــه 
مداخلــه درمانــی را دریافــت کــرده بودنــد و زنانــی کــه مداخلــه را 
دریافــت نکــرده بودنــد، از نظــر میــزان صمیمیــت زناشــویی تفاوت 
ــی  ــرد درمان ــر رویک ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــود داش ــاداری وج معن
ــان  ــویی زن ــت زناش ــود صمیمی ــث بهب ــش باع ــر بخش ــی ب مبتن
گــروه آزمایــش در مقایســه بــا گــروه کنتــرل شــده بــود. مطالعــه  
ــای  ــتای یافته ه ــتقیم در راس ــورت مس ــه ص ـــ آن ب ــه نتای ای ک
ایــن پژوهــش باشــد، مشــاهده نشــد، امــا نتایـــ ایــن پژوهــش بــا 
یافته هــای برخــی مطالعــات پیشــین همســو می باشــد. گــوردون 
و همــکاران در پژوهــش خــود نشــان دادنــد کــه مداخلــه درمانــی 
مبتنــی بــر بخشــش بــر بهبــود روابــط زناشــویی زوج هــای پیمــان 
ــود  ــه خ ــلز در مطالع ــت[17]. هارگریو و س ــوده اس ــر ب ــکن موث ش
ــا،  ــه ارزش  ه ــن ب ــه زوجی ــیدن، توج ــا بخش ــه ب ــد ک ــان دادن نش
ــزان انتقادگــري،  ــه و می ــش یافت ــد و حفــظ روابط شــان افزای عقای
ــاداري  ــور معن ــه ط ــان ب ــي آن ــي  گوی ــم و منف ــگري، خش سرزنش
کاهــش یافتــه اســت[19]. هریــس و همــکاران اثربخشــي مداخلــه 
گروهــي بخشــش را بــر بخشــش، اســترس  هاي دریافتــي و خشــم 
ــه  ــد ک ــان دادن ــد و نش ــرار دادن ــي ق ــورد بررس ــه  اي م خصیص
ــکار و احساســات منفــي گــروه  ــه، اف ــه مداخل پــس از شــش هفت
ــواه  ــروه گ ــر از گ ــر کمت ــا 3 براب ــش 2 ت ــي رنج ــش درباره  آزمای
بــوده و افزایــش معنــاداري در افــکار و احساســات مثبــت نســبت 
ــود[29]. همچنیــن یافته هــای حاصــل  ــه خطــاکار ایجــاد شــده ب ب
ــور  ــش مح ــرد بخش ــی رویک ــر اثربخش ــی ب ــه مبن ــن مطالع از ای
ــکاران[25]،  ــتید و هم ــات المس ـــ مطالع ــد نتای ــو و در تایی همس
ریپلــی و ورتینگتــون[30]، بهــاری و همــکاران[31] و قمــری گیــوی و 

همــکاران[32]  می باشــد.
در تبییــن نتایـــ بدســت آمــده می تــوان گفــت، بــه نظــر اســتفانو 
ــر  ــودن همس ــي در بخش ــل توجه ــت قاب ــدا مقاوم و اوآال در ابت
ــي  ــور ضمن ــه ط ــایش ب ــرا بخش ــود دارد، زی ــکن وج ــان ش پیم
ــازات  ــکار از مج ــخص خیانت ــه ش ــاره دارد ک ــه اش ــن نکت ــه ای ب
ــورده  ــم خ ــر زخ ــور همس ــت تص ــن اس ــود. ممک ــاف مي  ش مع
ــتي”،  ــح و آش ــا صل ــت ب ــادل اس ــایش مع ــه“ بخش ــد ک ــن باش ای
در حالــي کــه تفــاوت و تمایــز آشــکاري بیــن بخشــش و صلــح و 
آشــتي وجــود دارد. آشــتي و مصالحــه یــک فراینــد بیــن فــردي 
ــا مجــدداً بازســازي مي شــود  ــاد زوج  ه ــه احســاس اعتم اســت ک
ولــي بخشــایش، فراینــدي درون فــردي اســت کــه همســر آســیب 
ــح  ــازد. تصحی ــا مي س ــي ره ــام جوی ــر انتق ــده، خــود را از تأثی دی
ــریع  ــش را تس ــد بخش ــت فراین ــن اس ــط ممک ــت غل ــن برداش ای
ــی از  ــودگی ترکیب ــون نابخش ــف ورتینگت ــق تعری ــد[14]. طب بخش
هیجانــات منفــی از قبیــل انزجــار، تلــخ کامــی، نفــرت، خصومــت 
و خشــم اســت. بــه نظــر النوســکی در دوره بزرگســالی نگهــداری 
ــن  ــه ای ــود. ب ــر می  ش ــرد منج ــی ف ــازی ارتباط ــه جداس ــه ب کین
معنــی کــه دو نــوع رابطــه متناقــض، بــه طــور همزمــان بــا یــک 
ــی  ــت اخاق ــا واقعی ــن رابطه ه ــی از ای ــود. یک ــاد می  ش ــرد ایج ف
ــی  ــام جوی ــاالت انتق ــری خی ــرد و دیگ ــر می گی ــی را در ب اجتماع
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ــا  ــن رابطه  ه ــارت دیگــر در یکــی از ای ــه عب را شــامل می شــود. ب
ــن  ــا در عی ــد، ام ــرار می کن ــه برق ــی رابط ــور واقع ــه ط ــرد ب ف
ــا اســترس  ــوأم ب ــه رابطــه ت ــر ناخــود آگاه خــود ب حــال در ضمی
ــت  ــه اس ــام جویان ــه انتق ــن رابط ــد و ای ــه می  اندیش ــام جویان انتق
ــن  ــازی ای ــه س ــه یکپارچ ــش ب ــد. بخش ــدا می  کن ــه پی ــه غلب ک
ــه  ــش، ب ــه بخش ــرا ک ــد. چ ــک می  کن ــض کم ــر متناق دو تصوی
عنــوان یــک فرآینــد انطباقــی هیجــان محــور از ســرکوبی خشــم 
ــر  ــی منج ــات منف ــازی هیجان ــا س ــه ره ــد و ب ــری می  کن جلوگی
ــش  ــی و افزای ــات منف ــش احساس ــا کاه ــش ب ــود[33]. بخش می  ش
احساســات مثبــت، می  توانــد تغییراتــی را در حــوزه میــان فــردی 
ــه عنــوان تغییــر میــان فــردی  ایجــاد کنــد. چــرا کــه بخشــش ب
و اجتماعــی مثبــت در مقابــل خطایــی کــه در حــوزه میــان 
فــردی قــرار دارد، نیــز تعریــف شــده اســت. از طرفــی در دیــدگاه 
ــک  ــوان ی ــه عن ــوردون و همــکاران پیمــان شــکنی ب یکپارچــه گ
ــن رو  ــود. از ای ــازی می  ش ــوم س ــردی مفه ــن ف ــی بی ــه روان ضرب
ــت  ــش رضای ــوان انتظــار داشــت کــه بخشــش موجــب افزای می  ت
ــود  ــر خ ــش همس ــه بخش ــادر ب ــه ق ــرادی ک ــود. اف ــویی ش زناش
هســتند؛ اعتقــاد بــر تقــدس رابطــه زناشــویی خــود دارنــد و ایــن 
توانایــی بخشــش همســر بــه اســتحکام رابطــه زناشــویی و افزایــش 

ــد[11]. ــویی می  انجام ــت زناش رضای
در تبییــن نتایـــ می  تــوان اضافــه کــرد کــه طبــق مــدل 
ــات  ــه "مشــخص شــدن دفاعی ــی کیــس در مرحل بخشــش درمان
روانشــناختی فــرد در برابــر ایــن رویــداد"، همســر زخــم خــورده 
بــا احســاس خشــم و انــدوه عمیــق خــود در برابــر ایــن موقعیــت 
مواجــه می  شــود. بخشــش بــه شــرکت کننــدگان می آمــوزد 
ــه  ــا آزاد ســاختن خشــم ب ــد و ب ــه منبــع اســترس روی آورن ــا ب ت
ــرد خاطــی،  ــد ف ــه رنجــش از دی ــدن حادث شــیوه  ای ســازنده، دی
بررســی دالیــل وقــوع رنجــش، بررســی ســهم خــود فــرد در وقــوع 
ــه  ــی، شــناختی و رفتــاری را در خــود ب رنجــش، تغییــرات هیجان
وجــود آورنــد. در مــدل کیــس در مرحلــه "تشــخیص نقــش خــود 
ــه"،  ــرب در رابط ــای مخ ــده از رفتاره ــی ش ــر بزرگنمای در تصوی
ــه  ــه در آن رابط ــه  ای ک ــر روی زمین ــورده  ب ــم خ ــر زخ همس
نامشــروع اتفــاق افتــاده اســت، تمرکــز می  کنــد، کــه ایــن حرکــت 
از محتــوا بــه ســمت فرآینــد اغلــب می  توانــد در فرآینــد مصالحــه 
یــاری رســان باشــد. در واقــع همســر زخــم خــورده نقــش خــود را 
در وقــوع ایــن بحــران بررســی می کنــد و در ایــن بــاره کــه چقــدر 
ــه  ــد، ب ــر می دان ــر مقص ــکنی همس ــان ش ــوع پیم ــود را در وق خ
ــه  ــه خــود منجــر ب ــه نوب ــن امــر ب ــردازد. ای تفکــر و وارســی می  پ
کســب بینــش جدیــد نســبت بــه همســر پیمــان شــکن و مشــکل 
ــار همســر  ــدگاه و رفت ــت در دی پیمــان شــکنی می شــود. در نهای
زخــم خــورده نســبت بــه همســر خاطــی تغییــر ایجــاد می  شــود. 
ــه  ــود را ب ــای خ ــرت ج ــه خشــم و نف ــی ک ــا جای ــه ت ــن مرحل ای
شــفقت و خیرخواهــی بــرای فــرد دیگــر می  دهــد، ادامــه می یابــد. 
ــه اعــاده اعتمــاد در  ــه همســر ب کاهــش نگــرش منفــی نســبت ب
رابطــه کمــک می کنــد[28]. نهایتــاً اینکــه باورهــای ارتباطــی 
ــی و  ــت از زندگ ــدم رضای ــت و ع ــی در رضای ــیار مهم ــش بس نق
ــدان معنــی اســت کــه  افزایــش صمیمیــت زناشــویی دارد. ایــن ب
تغییــر ایــن باورهــا می توانــد زمینــه ســاز تــداوم زندگــی مشــترک 
زوج  هــا باشــد. در مجمــوع حضــور شــرکت کننــدگان در جلســات 
ــا بخشــش پیمــان شــکنی همسرشــان  ــا ب ــی باعــث شــد ت درمان
و رهایــی از احساســات خشــم، تنفــر و کینــه، احساســات منفــی 
خــود را کاهــش دهنــد و بــا کاهــش عواطــف و احساســات منفــی، 
صمیمیــت آنهــا نســبت بــه همسرشــان بهبــود یابــد. ایــن پژوهــش 
ــورد  ـــ م ــم نتای ــد در تعمی ــه بای ــود ک ــی ب دارای محدودیت  های

توجــه قــرار گیــرد. خــود گزارشــی بــودن ابــزار مــورد اســتفاده و 
عــدم وجــود مرحلــه پیگیــری از محدودیت هــای مطالعــه حاضــر 
ــه  ــت ک ــورت گرف ــان ص ــر روی زن ــط ب ــش فق ــن پژوه ــت. ای اس
ــد یکــی از محدودیت هــای پژوهــش باشــد و انجــام  خــود می توان
ــی  ــات آت ــا در مطالع ــن ویژگی  ه ــا ای ــردان ب ــر روی م ــش ب پژوه
ــل از  ـــ حاص ــه نتای ــه ب ــا توج ــد. ب ــده باش ــک کنن ــد کم می توان
ــت  ــی جه ــاي آت ــود در پژوهش  ه ــنهاد مي  ش ــش پیش ــن پژوه ای
ــی،  ــش درمان ــرد بخش ــی رویک ــرات درمان ــر اث ــق ت ــن دقی تعیی
ـــ  ــا نتای ــا ب ـــ آنه ــود و نتای ــده ش ــز گنجان ــري نی ــه پیگی مرحل
ــن پژوهــش مقایســه شــود. پیشــنهاد می گــردد کــه محققیــن  ای
تأثیــر ایــن مــدل درمانــی را بــر ســایر متغیرهــای زناشــویی مــورد 
ــی  ــاي پژوهش ــب طرح ه ــن در قال ــرار داده و همچنی ــی ق بررس
مــوردي، فرایندهــاي مختلــف درمــان را مــورد بررســی قراردهنــد.

نتیجه گیری
ــه  ــت ک ــوان نتیجــه گرف ــه می  ت ــن مطالع ـــ ای ــه نتای ــا توجــه ب ب
ــه  ــک گزین ــوان ی ــه عن ــد ب ــر بخشــش می توان ــی ب ــه مبتن مداخل
ــود  ــویی و بهب ــکات زناش ــش مش ــت کاه ــب جه ــی مناس درمان

ــن ســودمند باشــد. ــط زناشــویی زوجی ــت رواب کیفی

ــکر  ــر و تش ــب تقدی ــش مرات ــروه پژوه ــی: گ ــکر و قدردان تش
ــم  ــرکار خان ــاوره آرام س ــز مش ــرم مرک ــت محت ــود را از مدیری خ
دکتــر نازنیــن خواجــه و تمامــی زنانــی کــه صمیمانــه محققیــن را 

ــد.   ــام می  دارن ــد، اع ــاری نمودن ی
تأییدیـــه اخالقــی: در پژوهــش حاضــــر تمــام موازیــن اخاقی 
ــه و  ــت آگاهان ــب رضای ــه کس ــش از جمل ــک پژوه ــر ی ــم ب حاک

ــد. ــت گردی ــل رعای ــه طــور کام ــات ب ــدن اطاع ــه مان محرمان
تعــارض منافــع: هیــچ گونــه تعــارض منافعــی بیــن نویســندگان 

وجــود نــدارد.
منابع مالی: مطالعــــه حاضــــر بــدون حمایــــت مالــی انجــام 

شــده اســت. 
ســهم نویســندگان: ســید مصطفــی پوریحیــی )نویســنده اول(، 
ــی،  ــه درمان ــرای مداخل ــی، اج ــگر اصل ــه/ پژوهش ــده مقال نگارن
ویرایــش مقالــه )30%(، فریــده شــیرکوند )نویســنده دوم(، نگارنــده 
مقدمــه و بحــث، پژوهشــگر کمکــی، ویرایــش مقالــه )%20(، 
آرمــان ســلیمی )نویســنده ســوم(، نگارنــده مقدمــه و بحــث، روش 
شــناس، ویرایــش مقالــه )20%(؛ رضــا داورنیــا )نویســنده چهــارم(، 
پژوهشــگر کمکــی، روش شــناس، ویرایــش مقالــه )15%(؛ محمــد 
ــر  ــل گ ــی، تحلی ــگر کمک ــم(، پژوهش ــنده پنج ــاکرمی )نویس ش

ــه )%15(. ــش مقال ــاری، ویرای آم
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