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Abstract 

Background & Objectives: Marital infidelity is a threatening factor in the functioning, stability, and continuity of marital relationships. 
Furthermore, in most cases, marital infidelity causes divorce and leaves numerous individuals with mental and emotional problems. The affected 

population’s community–level activities are more inefficient, negative, or at least ineffective than the general population. Additionally, marital 

frustration and a gradual decline in attachment to the spouse are coupled with the feelings of alienation, indifference, and disinterest to couples, 
leading to replacing negative emotions with positive ones, eventually causing anger and violence. Therefore, forgiveness is considered to be 

effective in resolving conflicts and increasing marital satisfaction; in intimate relationships, it promotes empathy in couples. Therefore, the 

present study was conducted to explore the effects of Emotion–Focused Couple Therapy (EFCT) on burnout and forgiveness of married women’s 
online marital infidelity. 

Methods: This was a quasi–experimental study with a pretest–posttest and a control group design. The research community consisted of all 

married women with online marital infidelity referring to counseling centers in Isfahan City, Iran, in 2018. The study sample consisted of 30 
married women who met the inclusion criteria of the study and were selected by random sampling method. The study participants were randomly 

assigned to the experimental and control groups (n=15/group). The inclusion criteria of the present study were as follows: an age range of 20–

45 years; having lived with the spouse for at least one year; not having an acute psychological condition [obtaining a score higher than the cut–
off point (>24) in the Mental Health Questionnaire; Goldberg et al., 1997)], and online marital infidelity experienced by women. The exclusion 

criteria of the study included unwillingness to continue treatment sessions and disruption during meetings (deviation from the main topic). To 

observe the study participants’ privacy, their names and surnames were not recorded. We also obtained written informed consent forms from all 
study participants. Both study groups completed the Marital Burnout Questionnaire (Pinez, 1996) and the Interpersonal Forgiveness 

Questionnaire (Ehteshamzadeh et al., 2009). The experimental group received 9 sessions of EFCT developed by Johnson (2007). The collected 

data were analyzed using descriptive statistics (mean & standard deviation) and inferential statistics, including Analysis of Covariance 
(ANCOVA) in SPSS at the significance level of 0.05. 

Results: The current study results suggested that the experimental groups’ mean scores of marital burnouts and its components (physical, 

emotional, mental) (p<0.001) as well as the mean scores of forgiveness and its components (controlling resentment, realistic understanding) 
(p<0.001) were significantly lower in the posttest stage than the mean scores of burnouts and its components and higher than the mean scores of 

forgiveness scores and its components, compared to the control group.  

Conclusion: Based on the obtained results, counseling through EFCT played an essential role in reducing marital burnout and forgiveness of 
married women’s online marital infidelity. 

Keywords: Emotion–Focused couple therapy, Marital burnout, Forgiveness, Married women, Online marital infidelity. 
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  .۹۸1(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ ذرماهآ برخط انتشار   

مدار بر دلزدگی زناشویی و بخشودگی زنان متأهل عهدشکن درمانی هیجاناثربخشی زوج
 مجازی

 ۳، هاجر ترکان۴یمحمدرضا عابد، ۳یوسفی، زهرا ۲یعذرا اعتماد*، 1یالهام غفراله

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛رانی)خوراسگان(، اصفهان، ا واحد اصفهان ،یمشاوره، دانشگاه آزاد اسالم یدکتر ی. دانشجو1

 ؛رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یشناسو روان یتیعلوم ترب گروه مشاوره، دانشکدٔه اری. دانش۲
 ؛رانیاصفهان، ا واحد اصفهان )خوراسگان(، ،یدانشگاه آزاد اسالم ،ینیبال یشناسگروه روان اری. استاد۳

 .رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یشناسو روان یتیعلوم ترب . استاد گروه مشاوره، دانشکدٔه۴

 o.etemadi@edu.ui.ac.ir *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۸ذر آ ۳ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۸شهریور  ۶تاریخ دریافت: 
 

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۹۵۱۳  © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

پژوهش حاضر با شود؛ بنابراین عاطفی در ابعاد فردی و اجتماعی می-های روانیها و ناتوانیزناشویی سبب بروز انواع آسیب هایپیامدهای اجتماعی خیانتهدف:  و زمینه
 زنان متأهل عهدشکن مجازی انجام گرفت.و بخشودگی بر دلزدگی  مداردرمانی هیجانزوج هدف بررسی اثربخشی

کننده به مراکز مشاوره در زنان متأهل عهدشکن مجازی مراجعه تمامی راپژوهشی  . جامعٔهبود گواهآزمون با گروه پس و آزمونتجربی از نوع پیشاین پژوهش نیمه: بررسیروش
 یکصورت تصادفی در گیری دردسترس انتخاب شدند و بهروش نمونهزن متأهل عهدشکن مجازی بود که به ۳۰پژوهش شامل  . نمونٔهتشکیل دادند 1۳۹۷شهر اصفهان در سال 

را ( 1۳۸۸زاده، فردی )احتشامینو پرسشنامٔه بخشودگی ب (1۹۹۶)پاینز،  دلزدگی زناشویی نفر( قرار گرفتند. هر دو گروه پرسشنامٔه 1۵کدام  گواه )هریک گروه گروه آزمایش و 
ها با استفاده از آمار توصیفی )میانگین و تحلیل دادهوتجزیه. ارائه شد (۲۰۰۷مدار مدل جانسون )درمانی هیجانزوج  نُه جلسهمدت زنان گروه آزمایش بهبرای دند. کرتکمیل 

 در نظر گرفته شد. ۰٫۰۵ها سطح معناداری صورت گرفت. در تمامی آزمون 1۹نسخٔه  SPSSافزار انحراف معیار( و آمار استنباطی )تحلیل کوواریانس( در نرم
های آن )کنترل رنجش، درک و فهم های آن )جسمی، عاطفی، روانی( و میانگین نمرات بخشودگی و مؤلفهنتایج نشان داد میانگین نمرات دلزدگی زناشویی و مؤلفهها: یافته
های آن های آن و بیشتر از میانگین نمرات بخشودگی و مؤلفهداری کمتر از میانگین نمرات دلزدگی زناشویی و مؤلفهطور معناآزمون بهدر مرحلٔه پس بینانه( در گروه آزمایشواقع

 (.p<۰٫۰۰1در گروه گواه است )
 نقش اساسی در کاهش دلزدگی زناشویی و بخشودگی زنان متأهل عهدشکن مجازی دارد.  مداردرمانی هیجانروش زوجبراساس نتایج، مشاورٔه به گیری: نتیجه
 ، بخشودگی زنان، متأهل عهدشکن مجازی. دلزدگی زناشویی مدار،درمانی هیجانزوجها: واژهکلید
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۲ 

 مقدمه ۱
های مؤثر در سالمت جسمی و عنوان یکی از محیطهمواره خانواده به

شود. یکی از عواملی که سالمت روانی فرد و اجتماع در نظر گرفته می
است. خیانت زناشویی  1کشد، خیانت زناشوییخانواده را به چالش می

د، ثبات و تداوم روابط زناشویی و ترین عامل تهدیدکنندٔه عملکرمهم
(. 1های عاطفی و روانی است )ها و معلولیتجایگاه بروز انواع ناتوانی

شود و افراد خانواده را دچار خیانت در اکثر مواقع باعث طالق می
های این افراد کند. فعالیتهای روانی و عاطفی میبسیاری از نارسایی

تر یا حداقل ناکارآمدتر ، منفیترالمدر سطح جامعه درمقایسه با افراد س
براین شیوع روزافزون خیانت و آثار وسیع آن بر بهداشت است. عالوه

پردازان حوزٔه و سالمت روانی و عاطفی افراد، پژوهشگران و نظریه
خانواده و ازدواج را بر آن داشته است تا به راهکارهایی برای کنترل، 

 (.۲اجتماعی بپردازند )ل ضکاهش و پیشگیری از وقوع این مع
است که ساختار خانواده و در پی آن  عواملیخیانت زناشویی یکی از 

کند و نوعی تر یعنی احساس تعلق به همسر را تهدید میاحساس بنیادی
جهانی  یاعتقاد گالسر خیانت امرانگیزد. بهترس بنیادی از طرد را برمی

برانگیز است که چالشای لهئخیانت زناشویی مس (.۳) آیدشمار میبه
کنند. در کشورهای غربی خیانت بسیاری از درمانگران با آن برخورد می

عنوان سومین مشکل بحرانی و دشوار از لحاظ درمان و زناشویی به
شناخته شده است  اند،ها با آن مواجهدومین مشکل مخرب که زوج

(۴ .) 
دیگری است که ازآنجاکه خیانت هرگونه ارتباط جنسی و عاطفی با فرد 

را زوجین  شدٔهو هنجارهای توافق شودمیباعث ایجاد شکاف در تعهد 
کند )آشکار یا بودن روابط جنسی و عاطفی نقض میانحصاری بارٔهدر

توان هرگونه ارتباط خارج از تعهد زناشویی را خیانت نامید می ،پنهان(
نسی، خیانت ج خیانت به سه دستٔه و شلی یانگ بندیدر دسته(. ۵)

با  (.۶) شودمیخیانت عاطفی و خیانت جنسی و عاطفی تقسیم 
نام خیانت اینترنتی یا گسترش استفاده از اینترنت، نوع دیگر خیانت به

وسیلٔه مجازی شیوع پیدا کرده است. گمنامی، آسودگی و رهایی که به
پذیر شده است، بر انتخاب خیانت مجازی تأثیر تکنولوژی امکان
گیری اعتماد (. بدون تردید، وفاداری بستر شکل۷)گذاشته است 

گونه محدودیت و قید و آید؛ اما بودن در فضایی که هیچشمار میبه
انجامد. اینترنت برقراری شرطی ندارد به خیانت و نداشتن وفاداری می

کند؛ اما گسترٔه روابط مجازی افراد سرتاسر جهان را تسهیل می
هایی در چند سال اخیر افزایش نگرانیروزافزون این نوع روابط موجب 

دهد که روابط اینترنتی زیاد از حد و ها نشان میشده است. گزارش
کند و اختالفات ها آسیب جدی وارد میبدون مرز به اعتماد میان زوج

 (.۸شود )زناشویی، جدایی و حتی طالق را موجب می
خانواده و  کند: اول نهادخیانت را براساس سه عامل تعریف میمیلر 

رو دخالت عاطفی و جنسی است و ازایندن بوازدواج شامل انحصاری
دوم خیانت  ؛است ناپذیرفتنیغیر از همسر  فردیجنسی یا عاطفی با 

دهد و معموالً از همسر پنهان محرمانه رخ می صورتبهمعموالً 
درپی ارتباطات چت، باعث نقض اعتماد سوم ماهیت پی ؛شودمی
فرد خیانتکار به همسر و محیط  ،دهدها نشان میپژوهش(. ۹) شودمی

                                                      
1.  Infidelity 

گیر و پرخاشگر شود و بیشتر شود، ممکن است بهانهاعتنا میخانه بی
زندگی جنسی او  ؛ همچنینهای بیرون از منزل باشدمشغول فعالیت

کند و ممکن است دیگر به روابط جنسی با همسرش اهمیت تغییر می
ط خارج از چارچوب ازدواج بسیار . عمل برقراری رواب(1۰) ندهد

 ییابد. گاهدر زنان مصداق می و نیزمتنوع است و عموماً در مردان 
ستیزی و خودشیفتگی هعهای شخصیتی و جامبرقراری این روابط نشانه

های شخصیت همراه نیست. چنین روابطی اما همیشه با اختالل ؛است
نشدن یا اس درکبحران در روابط زناشویی و احس ممکن است نتیجٔه

 ؛تنها دالیل بروز خیانت نیست اموراما این  ؛باشدنشدن نیازها برآورده
اختالالت و شرایط روانی و نیاز به احساس آزادی و استقالل و 

تواند این وضعیت می. شودبه خیانت منتهی می یگاه نیزماجراجویی 
باعث دورشدن زوجین از یکدیگر شود و به صمیمیت بین زوجین 

 (. 11) ندبزسیب آ
های روابط سیر صعودی آمار طالق و وجود تعارضات و آشفتگی

محققان را برای یافتن عوامل مؤثر و راهکارهای  زوجین، انگیزٔه
در روابط  افزایش داده است. مقابله با فروپاشی رابطه منظوربهمناسب 

زناشویی عوامل متعدد بسیاری باعث رضایت همسران از یکدیگر 
مؤثر در رضایت  از دیگر عوامل بسیار مهم  ۲بخشودگی شود.می

آید. در یکی از تعاریف بسیار معتبر، بخشودگی شمار میزناشویی به
فردی و اجتماعی مثبت درمقابل خطایی که در تغییر میان»عنوان به

، بیان شده است. این تعریف به تغییراتی «فردی قرار داردحوزٔه میان
واند تنها دربرگیرندٔه کاستن از احساسات منفی یا تشود که میاطالق می

دربرگیرندٔه کاهش احساسات منفی همراه با افزایش احساسات مثبت 
باشد؛ هر دو صورت این تغییر، تغییری مثبت اجتماعی است که هدفش 

 (.1۲تر است )ایجاد تعامالت اجتماعی مثبت

ش رضایت بخشودگی، متغیری مؤثر در حل تعارضات زناشویی و افزای
شود و در روابط صمیمانه، رشد همدلی را زناشویی در نظر گرفته می

ها در پی دارد. افرادی که قادر به بخشش همسر خود هستند بین زوج
به تقدس رابطٔه زناشویی اعتقاد دارند و این توانایی بخشش همسر به 

 (.1۳انجامد )استحکام بیشتر رابطٔه زناشویی می
بخشودگی در ازدواج و روابط »پژوهشی با عنوان  فینچام و استیون در

تواند کیفیت دریافت که بخشودگی در ازدواج و روابط می« زوجین
بینی مراقبت از یکدیگر، ارتباط، پرخاشگری، دلزدگی و رضایت را پیش

بینی کند نماید و همچنین همدلی، بخشودگی مردان و زنان را پیش
ند، پذیرش دوجانبٔه مسئولیت (. اولمستد و همکاران بیان کرد1۴)

عنوان راهبردی مشارکتی به بهبود دیده و همسر خاطی بههمسر آسیب
سازی همسر خاطی عامل کند و شفافروابط میان زوجین کمک می

 (. 1۵مهمی در تسریع فرایند بخشش است )

پردازان بخشودگی بر این موضوع توافق دارند که بخشودگی اکثر نظریه
جدا در زمان.  یپیوسته است تا رویداد یبیشتر فرایند برد وزمان می

فرد خاطی  دربارٔهتغییر نگرش  استاساسی  ،چیزی که برای بخشودگی
انگیزشی مثبت به فرد  یحالت ،بخشودگی .یک انسان است منزلٔهبه

ر مهمی در رابطه یثدارای تأدنبال دارد که خود این مسئله را به خاطی
بخشش، خشم و خصومت است. فینچام و بیچ معتقد هستند که نبود 

2. Forgiveness 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
99

.1
0.

0.
14

3.
2 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                             3 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.10.0.143.2
https://jdisabilstud.org/article-1-1689-fa.html


۳ 

احساسات ناخوشایند  شدن دوبارٔهیا تعارض ممکن است موجب زنده
(. گوردون و 1۶) گیری تکرارشونده را بزندانتقام یا کناره و جرقٔه ودش

که  ندافراد قربانی خیانت به این نتیجه رسید رویدر پژوهشی همکاران 
بخشودگی  و و درمان عهدشکنی همبستگی وجود دارد بین بخشودگی

شخصیتی  یصفت منزلٔهبه نیزفردی و عنوان پاسخی به خطاهای بینبه
  (.1۷) مثبت را افزایش دهد انگیزٔه امکان داردای است که سازه
مرور زمان عشق و شناختی که بههای رواناز این نابهنجاری دیگر یکی
کند و طور کامل محو میو گاهی به کندمیبین زوجین را کمتر  عالقٔه

ها روابط سرد و عهدشکنی آن موجبات مشکالت روحی و روانی، ادامٔه
سرخوردگی و دلزدگی  .است  1د، دلزدگی زناشوییآوررا فراهم می

 آیدشمار میهمسران از عواملی به بستگیکاهش تدریجی دلو  زناشویی
تفاوتی زوجین به یکدیگر و عالقگی و بیکه با احساس بیگانگی، بی
(. 1۸) شودمی جای عواطف مثبت همراهجایگزینی عواطف منفی به

دلزدگی را حالت خستگی جسمانی، عاطفی و روانی پاینز و همکاران 
مدت همراه با مطالبات عاطفی دانند که در شرایط درگیری طوالنیمی

 (.1۹) شودایجاد می

ز وجود رابطه میان دلزدگی احاکی ضیائی و همکاران نتایج پژوهش
دلزدگی زناشویی وضعیت (. ۲۰بود )زناشویی و صمیمیت زناشویی 

را که  اشخاصی ودردناک فرسودگی جسمی، عاطفی و روانی است 
متأثر  ،شان معنا ببخشدتوقع دارند عشق رویایی و ازدواج به زندگی

شوند کند که زوجین متوجه میسازد. دلزدگی هنگامی بروز میمی
و است به زندگی معنا نداده  ها آنهایشان رابطٔهتمام تالش اوجودب

های زندگی روزمره سبب ها و تنششدن سرخوردگیانباشته. نخواهد داد
(. 1۸) شوندو سرانجام به دلزدگی منجر میشده فرسایش روانی 

 درمقایسه بادر پژوهش خود نشان دادند که زنان و همکاران  لورنسو
پذیر هستند و زای زناشویی بیشتر زخمعوامل استرسمردان دربرابر 

این  (.۲1) ارددهای زناشویی بر آنان تأثیر بیشتری استرس و تعارض
دلیل اهمیت بیشتر آنان به روابط صمیمانه و نیاز به تواند بهمسئله می

تواند رسد دلزدگی زناشویی مینظر می. به(۲۲) حفظ این روابط باشد
 کنندهمسر خود تجربه می دربرابرباشد که افراد  ثر از هیجاناتیأمت
نوعی ها بهد با اینکه تمامی ازدواجهستن پژوهشگران معتقد(. 1۸)

 دهندمیها با کیفیت ضعیف ادامه ند، بسیاری از آنداردلزدگی را  تجربٔه
دهند که به فروپاشی و عهدشکنی ثباتی را تشکیل میو زندگی متأهلی بی

 یقین با افکار و تصورات فراوانی دربارٔهبه همچنین؛ متمایل است
لذا باتوجه به اینکه  ؛جدایی و سازگاری زناشویی ضعیف همراه است

شدت هایی است که زندگی زناشویی را بهشکنی یکی از پدیدهپیمان
موقع اندیشی و درمان بهچاره نبوددهد و در صورت تأثیر قرار میتحت

 دارد کند، جایا رسمی زوجین آماده می ۲طفیزمینه را برای طالق عا
 (.۲۳انجام شود )موقع، بررسی و درمان به منظوربه مداخالت درمانی

با هدف کاهش تعارضات و  ۳درمانیرویکردهای گوناگون زوج هامروز
 (.۲۴) وجود آمده استها بهآشفتگی ارتباطی میان زوج

                                                      
1.  Marital Burnout 
2. Emotional divorce 
3. Couple therapy 

فقدان مداخالت عهدشکنی عنوان واکنشی به به 4مدارهیجان مشاورٔه
مدار این هیجان ٔهمشاورٔه آمیز ظهور یافت. جوهرزناشویی موفقیت

شان را های هیجانیکند پاسخاست که به همسران ناسازگار کمک می
های جدیدی با یکدیگر تعامل دوباره به جریان درآورند تا بتوانند به شیوه

گرا تمی، درمان انسانسیس این نظریه براساس نظریٔه .(۲۵داشته باشند )
 مدار بردرمانی هیجانزوج .تدوین شد بستگیدل و تجربی و نظریٔه

بستگی و آشفتگی زوجین استوار است. های دلعشق بزرگسالی، سبک
مراقبت،  راه های سازگارانه ازبستگیتأکید این رویکرد بر روش دل

دف ه .حمایت و توجه متقابل برای نیازهای خود فرد و همسر است
کردن به این است که ازطریق کمک به همسران برای دسترسی پیدا

های خودحمایتی در روابط، هیجانات اصلی و نیازهای زیربنایی واکنش
های جدیدی از درگیری و درنتیجه چرخه کنندتعامالت را بازسازی 

(. این رویکرد نتایج درمانی مثبتی برابر با ۲۶د )شوای خلق رابطه
 (.۲۷دهد )ها نشان میدر بهبودی مشکالت زوج را درصد۷۳تا۷۰

مدار را برای التیام در پژوهشی رویکرد هیجان گلدنبرگ و همکاران
توجهی را درخوربهبودی  . نتایجدندکار برهای هیجانی زوجین بهآسیب

 همچنین (.۲۸نشان داد )در رضایت زوجی، اعتماد و بخشش 
های درمان جراحت بررسیدر پژوهشی با  اندرسون و همکاران
توان که می مشخص کردندمدار درمانی هیجاندلبستگی ازطریق زوج

مدار بهبود بخشید و درمانی هیجانزوج کمکبهاین جراحات را 
گام  نُهمدار هیجان مشاورٔه(. ۲۹) صمیمیت زناشویی را نیز افزایش داد

کرد، شود. براساس این رویجلسه تنظیم می 1۵تا۸ دردارد و معموالً 
کند تا زوجین بتوانند خود ایجاد میرا مدار شرایط امنی هیجان مشاور
 (. ۲۷) و احساس امنیت کنند کنند باهم رشد کنند و را بیان
شمار ای روانی و بحرانی در زندگی افراد بهخیانت پدیدهبه اینکه باتوجه 

ر بسیا نیز ای کشور در رابطه با عهدشکنیهای مداخلهپژوهشآید و می
درمانی رسد سازوکارهای حاکم بر روش زوجنظر میاست، بهاندک 
های زناشویی و درنتیجه کاهش مدار بتواند بر بهبود سازههیجان
های زناشویی مؤثر باشد؛ لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی خیانت

مدار بر دلزدگی زناشویی و بخشودگی درمانی هیجاناثربخشی زوج
 ی انجام شد.زنان متأهل عهدشکن مجاز

 بررسیروش 2
آزمون با آزمون و پسطرح پیشبا آزمایشی در این پژوهش از روش نیمه

زنان  تمامیدر پژوهش حاضر  را آماری گروه گواه استفاده شد. جامعٔه
شهر اصفهان  کننده به مراکز مشاورٔهمتأهل عهدشکن مجازی مراجعه

زن از  ۳۰این پژوهش شامل  . نمونٔهتشکیل دادند 1۳۹۷در سال 
انتخاب  روش .کننده به مراکز مشاوره بودزن مراجعه ۴۲مجموع 

به شرکت در این  شانو تمایلافراد براساس میزان رضایت  هانمونه
 . سپسانتخاب شدند دردسترس شیؤهکه به در نظر گرفته شدپژوهش 

ر( قرار نف 1۵نفر( و گواه ) 1۵صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )به
کنندگان به پژوهش عبارت بود از: معیارهای ورود شرکتگرفتند. 

4. Emotionally focused counseling 
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۴ 

سال زندگی سال؛ داشتن حداقل یک  ۴۵تا۲۰دارابودن سن بین 
 ،شناختیمشترک؛ دارابودن سالمت روان و نداشتن مشکل حاد روان

در پرسشنامٔه ( ۲۴)نمرٔه بیشتر از کسب نمرٔه بیشتر از نقطٔه برش 
معیارهای خروج زنان بود.  خیانت مجازیو ( ۳۰)  1سالمت روان

ها به ادامٔه نداشتن آنلیکنندگان از پژوهش عبارت بود از: تماشرکت
و  ینظمیان جلسات )بیجاد خلل و آشوب در جریجلسات درمان؛ ا

شده در این . مالحظات اخالقی رعایت(یشدن از موضوع اصلخارج
کنندگان، ش به شرکتپژوهش شامل ارائٔه اطالعات کتبی دربارٔه پژوه

بودن اطالعات دادن اطمینان خاطر به افراد دربارٔه رعایت محرمانه
بودن آمده و استفاده از آن فقط در امور پژوهشی، داوطلبانهدستبه

منظور ها بهنشدن نام و نام خانوادگی آنمشارکت در مطالعه، ثبت
ن بود. کنندگارعایت حریم خصوصی و دریافت رضایت کتبی از شرکت

مدار در نُه زوج درمانی هیجان مداخلٔه آزمایشی یعنی مشاوره به روش
جلسه برای گروه آزمایش انجام پذیرفت. پس از اتمام جلسات هر دو 

 کار رفت.گروه ارزیابی شدند. ابزارهای زیر در پژوهش به
گیری میزان دلزدگی زوجین از : برای اندازه۲مقیاس دلزدگی زناشویی-

دلزدگی زناشویی استفاده شد. این مقیاس ابزاری خودسنجی مقیاس 
(. این مقیاس ۳1طراحی شد ) 1۹۹۶است که توسط پاینز در سال 

ماده مشتمل بر سه مؤلفٔه جسمی، عاطفی و روانی است. این  ۲1دارای 
شوند. سطح یک، امتیازی پاسخ داده میها در مقیاسی هفتگویه

سطح هفت، معرف تجربٔه زیاد  معرف نبود تجربٔه عبارت مدنظر و
های منفی مانند عبارت مدنظر است. هفده مادٔه مقیاس شامل عبارت

بودن و چهار مادٔه آن شامل عبارات مثبت ارزشخستگی، ناراحتی و بی
صورت بودن است. عبارات منفی بهبودن و پرانرژیمانند خوشحال

شوند. گذاری میصورت معکوس نمرهمستقیم و عبارات مثبت به
است. در هریک از  ۲1و کمترین  1۴۷بیشترین امتیاز در کل مقیاس 

و کمترین امتیاز هفت است.  ۴۹های مقیاس، بیشترین امتیاز مؤلفه
(. پاینز ۳1دهد )نمرٔه بیشتر در این مقیاس، دلزدگی بیشتر را نشان می

 دورٔهضریب پایایی مقیاس را با استفاده از روش بازآزمایی، برای یک 
 ۶۶/۰و برای دورٔه چهارماهه  ۷۶/۰، برای دورٔه دوماهه ۸۹/۰ماهه یک

گزارش کرد. وی برای  ۰٫۹۳تا۰٫۹1و ضریب آلفای کرونباخ آن را بین 
ارزیابی ضریب روایی نشان داد که مقیاس دارای همسانی درونی بین 

های ارتباطی مثبت است و با ویژگی ۰٫۹۰تا۰٫۸۴متغیرها در دامنٔه 
مثبت دربارٔه ارتباط، کیفیت مکالمه، احساس امنیت،  مانند نظر

مندی، کشش و جاذبٔه عاطفی به همسر خودشکوفایی، احساس هدف
(. r=-۰٫۶۳زمان معناداری دارد )و کیفیت رابطٔه جنسی، روایی هم
ها، با ضریب آلفای کرونباخ سنجیده تداوم درونی برای اغلب آزمودنی

. در ایران، نویدی ضریب پایایی (۳1بود ) ۰٫۹۳تا۰٫۹1شد که بین 
مقیاس دلزدگی زناشویی را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در 

محاسبه کرد  ۰٫۸۶معلم،  1۲۰پرستار و  1۲۰نفری شامل ۲۴۰نمونٔه 
پوریان و همکاران، ضریب پایایی مقیاس دلزدگی (. صفی۳۲)

نصیف، زناشویی را با استفاده از دو روش ضریب آلفای کرونباخ و ت
دست آوردند؛ به ۰٫۹۴و  ۰٫۹۲ترتیب برابر با برای کل مقیاس، به

                                                      
1 . Mental Health Questionnaire  
2. Couple Burnout Measure  

زمان و واگرایی مقیاس را ازطریق محاسبٔه ها روایی همهمچنین آن
عنوان کردند  -۰٫۶1ضریب همبستگی با مقیاس صمیمیت زناشویی، 

 (. ۳۳که بیانگر ضرایب پایایی و روایی مطلوب مقیاس مذکور است )
یبین بخشودگی مقیاس- و همکاران در سال  زاده: احتشام۳فرد

 سنجش برای مقیاسی اعتباریابی و ساخت به پژوهشی در 1۳۸۹

ها پژوهش آن آماری . جامعٔه(۳۴)فردی پرداختند بخشودگی بین
 تحصیلی سال در اهواز هایدانشگاه کارشناسی مقطع دانشجویان

بخشودگی مقیاس  برای شدهمحاسبه بودند. پایایی ۸۸-1۳۸۷
و برای  ۰٫۸۰ مقیاس کل برای کرونباخ آلفای طریق فردی ازبین

 برای ترتیببه کرونباخ آلفای روش از استفاده ها بامقیاسخرده

 مقیاس، خرده۰٫۷۷جویی انتقام کنترل و مجدد ارتباط مقیاسخرده

 ۰٫۵۷بینانه واقع درک مقیاسخرده و برای ۰٫۶۶رنجش  کنترل
محاسبه شده است؛ همچنین ازطریق روش بازآزمایی برای کل مقیاس 

جویی های ارتباط مجدد و کنترل انتقاممقیاسو برای خرده ۰٫۷1
محاسبه شده است  ۰٫۵۸بینانه و درک واقع ۰٫۶۸کنترل رنجش  ،۰٫۷1

فردی ای بخشودگی بینماده ۲۵گذاری مقیاس نهایی (. نمره۳۴)
برای  است. از این مقیاس یک نمرٔه کلیصورت طیف لیکرت به

دست های آن بهمقیاسفردی و سه نمره برای خردهبخشودگی بین
گذاری ، نمره۲۵و  ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲1، ۲۰، 1۹های آید. برای مادهمی
صورت کاماًل مخالف )یک نمره(، مخالف )دو نمره(، موافق )سه به

. بیشترین نمره برای کل شودکامالًموافق )چهار نمره( انجام می و نمره(
بیشتر در این مقیاس ٔه است. کسب نمر ۲۵و کمترین نمره  1۰۰مقیاس 
دهندٔه توانایی بیشتر در بخشودن خطای دیگران است. برای نشان
 1۲جویی که شامل مقیاس اول یعنی ارتباط مجدد و کنترل انتقامخرده

مرٔه است. کسب ن 1۲و کمترین نمره  ۴۸ماده است، بیشترین نمره 
دهندٔه توانایی خوب فرد برای برقراری مقیاس نشانبیشتر در این خرده

جویی در برابر بودن میل به انتقامارتباط مجدد با فرد خاطی و کم
مقیاس دوم یعنی کنترل رنجش که خطاهای دیگران است. برای خرده

است، کسانی  ۶و کمترین نمره  ۲۴است و بیشترین نمره ماده  ۶دارای 
کنند، قادر به کنترل رنجش خود هستند و که نمرٔه بیشتری کسب می

پردازند. برای بودن خود میکمتر به نشخوار افکار مربوط به قربانی
ماده است، بیشترین  ۷بینانه که دارای مقیاس سوم یعنی درک واقعخرده
قیاس ماست. کسب نمرٔه بیشتر در این خرده ۷و کمترین نمره  ۲۸نمره 
های انسانی و شرایط وقوع خطا است دهندٔه توانایی درک ویژگینشان

(۳۴.) 
آزمون از هر دو گروه، جلسات آموزشی رویکرد پس از اخذ پیش

ای دقیقه۹۰مدار برای گروه آزمایش در نُه جلسٔه درمانی هیجانزوج
شیؤه گروهی و هفتگی توسط پژوهشگر )نویسندٔه اول مقاله( در دی به

در یکی از مراکز مشاورٔه شهر اصفهان اجرا شد؛ اما برای  1۳۹۷ماه 
ای ارائه نشد. تنظیم محتوای آموزشی کنندگان گروه گواه مداخلهشرکت

( ۳۵روش جانسون )مدار بهدرمانی هیجاندر این مطالعه براساس زوج
آمده  1صورت گرفت. در ادامه خالصٔه جلسات آموزشی در جدول 

 است.

3. Interpersonal Forgiveness Scale (IFI) 
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۵ 

ها با آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و داده تحلیلوتجزیه
 SPSSافزار نرمآمار استنباطی با روش تحلیل کوواریانس با استفاده از 

ها سطح معناداری برابر با در تمامی آزمونصورت گرفت. 1۹نسخٔه 
 در نظر گرفته شد. ۰٫۰۵

 روش جانسونمدار بهدرمانی هیجانآموزشی جلسات زوج. محتوای 1جدول 
 تکلیف محتوا هدف جلسه

 اول
آشنایی و پیوستگی، 

کردن قواعد گروه و مطرح
 آزموناجرای پیش

 اولیه، بررسی معیارهای ورود به درمان،    مصاحبه
اهداف و تعداد جلسات و بستن قرارداد درمانی، 

 هاآزموناجرای پیش

برقراری ارتباط معرفی خود و 
و تفکر دربارٔه مطالب 

 شدهگفته

 دوم
ایجاد رابطٔه درمانی، ارزیابی و 

 های دلبستگیشناسایی سبک
مدار، ایجاد رابطٔه تبیین و ارائٔه رویکرد هیجان

 شدن توسط درمانگردرمانی، پذیرش و درک
کردن و شناسایی و یادداشت

 کردن هیجاناتبیان

 سوم
افتاده اتفاقبررسی رویداد 

)خیانت زناشویی(، تحلیل و 
 درک هیجانات

دیده برای توصیف رویداد تشویق همسر آسیب
داده و بیان احساسات خود دربارٔه این رویداد، رخ

تشویق همسر فرد برای انکارنکردن احساسات همسر 
 نگرفتن موضوعکمو دست

 های سالمغلبه بر موانع هیجان

 چهارم
زناشویی  بررسی تأثیر خیانت

بر دلبستگی و تغییر درک از 
 هیجانات

بحث تأثیر خیانت زناشویی بر دلبستگی ایمن توسط 
افتاده توسط همسر درمانگر، شرح رویداد اتفاق

شده به خیانت زناشویی، تشویق برای ابراز مرتکب
دیدگی، دسترسی به یکپارچه و کامل جراحت و آسیب

 هیجانات دلبستگی

 بخشیدن به تجربٔهعمق
 هیجانی خود

 پنجم

بندی مجدد مشکل قاب
بستگی و براساس نیازهای دل

هیجانات زیربنایی چرخه 
 همراه با آن 

بررسی عوامل مربوط به رابطٔه زناشویی در خیانت 
نشده، شناسایی زناشویی، پذیرش احساسات تعریف

نیازهای دلبستگی انکارشده و کمک به خودافشایی 
 بیشتر

به کاهش هیجانات مربوط 
پذیری شناختی و آسیب

 پذیرش آن

 ششم
افزایش پذیرش هریک از 

با توجه به تجارب  زوجین
 شدٔه خودکسب

افزایش پذیرش هریک از زوجین از تجربٔه زوج دیگر، 
بازگوکردن عالئم دلزدگی از طرف درمانگر و بررسی 
آن در رابطٔه زوجین، احساس نزدیکی با هیجانات 

 طردشده

 افزایش هیجانات مثبت

 هفتم
ها تسهیل ابراز نیازها و خواسته

برای بازسازی تعامل براساس 
 درک جدید

ها، خلق رویدادهای تسهیل ابراز نیازها و خواسته
 پیونددهنده

رویارویی با هیجانات و 
 هااصالح آن

 هشتم
های جدید حلتسهیل ظهور راه

 به مشکالت قدیمی

های جدید برای مشکالت قدیمی، حلایجاد راه
سازی برای بخشش، درگیرشدن از نظر هیجانی، آماده
 کسب بینش

امکان انتخاب دربرابر 
 تمایالت هیجانی شدید

 نهم
های ها و چرخهتحکیم جایگاه

جدید رفتار دلبستگی و 
 دادن به درمانخاتمه

های زوجین توسط درمانگر و یادآوری مرور پیشرفت
های چرخه کردنها ازطریق برجستهاین پیشرفت

های ناکارساز تعادلی مثبت و مقایسٔه آن با چرخه
های زوجین برای تداوم مندیقبلی، )حمایت از توان

آزمون و تغییر است(، خاتمٔه درمان، اجرای پیش
 آزمونپس

درگیرشدن با مشکالت و حل 
 هاآن

 هایافته ۳
دلزدگی زناشویی را در های توصیفی بخشودگی و شاخص ۲جدول 

تفکیک گروه آزمایش و گروه گواه آزمون بهآزمون و پسمراحل پیش
ها داللت بر آن دهد. یافتههمراه نتایج تحلیل کوواریانس نشان میبه

آزمون بخشودگی و دلزدگی زناشویی در دارد که میانگین نمرات پس
ه گواه کاهش گروه آزمایش در مرحلٔه بعد از مداخله درمقایسه با گرو

ها باتوجه به اینکه الزم داری این تفاوتبرای تعیین معنایافته است. 
کار رفت؛ آزمون کنترل شود، آزمون تحلیل کوواریانس بهاست اثر پیش

های این آزمون بررسی شد. با استفاده از آزمون فرضولی قبل از آن پیش
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۶ 

ی شد و نتایج ها ارزیاببودن توزیع دادهاسمیرنف نرمالکولموگروف
(. p>۰٫۰۵کند )نشان داد، توزیع نمرات از توزیع نرمال پیروی می

ها توسط آزمون لوین برای نمرات دلزدگی همچنین همگنی واریانس

بررسی شد و فرض صفر یعنی فرض همگنی  بخشودگیزناشویی و 
(. به این ترتیب آزمون تحلیل p>۰٫۰۵ها پذیرفته شد )واریانس

 کار رفت. های تحقیق بهزمون فرضیهکوواریانس برای آ

تفکیک دو گروه آزمایش و گواه آزمون بهآزمون و پسهای توصیفی متغیرهای بخشودگی و دلزدگی زناشویی در مراحل پیش. شاخص۲جدول 
 کوواریانستحلیل همراه نتایج به

 گروه متغیر
 آزمونپس مقایسٔه آزمونپس آزمونپیش

 میانگین انحراف معیار میانگین
انحراف 
 معیار

 مجذور اتا pمقدار  fمقدار 
توان 
 آزمون

دلزدگی 
 زناشویی

 ۴٫۸۰ ۷۸٫۹۳ ۲٫۷۸ 1۰1٫۹۳ آزمایش
1۵۵٫1۶ ۰٫۰۰1> ۰٫۸۵۲ 1 

 ۴٫۴۹ 1۰۴٫۲۰ ۳٫۳۹ 1۰۵٫۳۳ گواه

 بخشودگی
 ۲٫۹۴ ۷1٫۴۶ ۴٫۲۲ ۵۲٫۵۳ آزمایش

۳۸۵٫۲۷ ۰٫۰۰1> ۰٫۹۳۵ 1 
 ۳٫۰۴ ۵۲٫۴۰ ۳٫۸1 ۵۲٫۴۰ گواه

شود، باتوجه به کاهش میانگین مشاهده می ۲طورکه در جدول همان
در گروه آزمایش در  بخشودگی دلزدگی زناشویی و افزایش میانگین

آزمون، نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که با حذف اثر مرحلٔه پس
و دلزدگی زناشویی  بخشودگیمدار بر درمانی هیجانآزمون زوجپیش

  (.p<۰٫۰۰1تأثیر داشته است )

 های دلزدگی زناشویی وهای توصیفی مؤلفهشاخص ۳جدول 
تفکیک دو گروه آزمون بهآزمون و پسرا در مراحل پیش بخشودگی

همراه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره آزمایش و گواه به
 دهد.نشان می)مانکوا( 

تفکیک دو گروه آزمایش و گواه بهآزمون آزمون و پسهای دلزدگی زناشویی و بخشودگی در مراحل پیشهای توصیفی مؤلفهشاخص. ۳جدول 
 کوواریانس چندمتغیرهتحلیل همراه نتایج به

 گروه متغیر
 آزمونمقایسٔه پس آزمونپس آزمونپیش

 میانگین
انحراف 
 معیار

میانگی
 ن

انحراف 
 معیار

 pمقدار  fمقدار 
مجذور 
 اتا

توان 
 آزمون

دلزدگی 
 زناشویی

 جسمی
 ۲٫۸۴ ۲۴٫۴۰ ۲٫۲۵ ۳۰٫۹۳ آزمایش

۷1٫۲۸ ۰٫۰۰1> ۰٫۷۴ 1 
 1٫۵۰ ۳۰٫۴۶ 1٫۸۰ ۳۰٫۸۶ گواه

 عاطفی
 ۲٫۰۶ ۲۹٫1۳ 1٫۹۲ ۳۷٫1۳ آزمایش

1۲۶٫۶۵ ۰٫۰۰1> ۰٫۸۳ 1 
 1٫۷۶ ۳۷٫۶۰ ۲٫۲۵ ۳۸٫۰۶ گواه

 روانی
 ۲٫۷۷ ۲۵٫۴۰ ۲٫۰۹ ۳۳٫۸۶ آزمایش

۵1٫۳۲۰ ۰٫۰۰1> ۰٫۶۷ 1 
 ۳٫۲۷ ۳۶٫1۳ ۲٫۴1 ۳۶٫۴۰ گواه

 بخشودگی

انتقام مجدد و 
 جوییکنترل انتقام

 1٫۳۳ ۳۰٫۹۳ ۲٫1۵ ۲۳٫۷۳ آزمایش
۳۰۰٫۵۳ ۰٫۰۰1> ۰٫۹۲۳ 1 

 1٫۸۷ ۲۳٫۳۳ 1٫۸۷ ۲۳٫۶۶ گواه

 کنترل رنجش
 1٫۹۴ 1۹٫۰۶ 1٫۵۰ 1۳٫۶۰ آزمایش

1۴۹٫۲۰ ۰٫۰۰1> ۰٫۸۵۷ 1 
 1٫۹۸ 1۳٫۶۶ 1٫۷۲ 1۳٫۶۰ گواه

درک و فهم 
 بینانهواقع

 ۲٫۰۶ ۲1٫۴۶ ۲٫۸۳ 1۵٫۲۰ آزمایش
1۵۲٫۷۴ ۰٫۰۰1< ۰٫۸۵۹ 1 

 ۳٫۰۴ 1۵٫۴۰ ۲٫۷۹ 1۵٫1۳ گواه

شود که تفاوت بین دو گروه مشاهده می ۳باتوجه به مندرجات جدول 
های دلزدگی زناشویی )جسمی، عاطفی، آزمایش و گواه از لحاظ مؤلفه

بینانه( های بخشودگی )کنترل رنجش، درک و فهم واقعروانی( و مؤلفه
درمانی توان بیان داشت که زوج(؛ لذا میp<۰٫۰۰1معنادار است )

های دلزدگی زناشویی و افزایش مدار باعث کاهش مؤلفههیجان
 های بخشودگی شده است.مؤلفه

 بحث  4
روش  زناشویی بهپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مشاورٔه

زنان متأهل  مدار بر دلزدگی زناشویی و بخشودگیدرمانی هیجانزوج
نتایج نشان داد که این روش بر دلزدگی عهدشکن مجازی انجام شد. 

اثربخش است.  زنان متأهل عهدشکن مجازی زناشویی و بخشودگی
(، 1۷های تحقیقات گوردون و همکاران )نتایج پژوهش حاضر با یافته
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۷ 

( ۳۷( و فلتچر و همکاران )۳۶(، داگلیش )۲۸گلدنبرگ و همکاران )
مدار خیانت زناشویی را نوعی جراحت درمانی هیجانهمسوست. زوج

داند. جراحت دلبستگی به رخدادی حیاتی اشاره دلبستگی در ارتباط می
تواند روی طرف مقابل حساب یابد نمیدارد که ضمن آن همسر درمی

 کند. 

محور و تسهیل بخشش به درمانی هیجانداگلیش در پژوهشی با زوج
مدار برای حل صدمات عاطفی رمانی هیجانبررسی اثربخشی مداخلٔه د

طور کامل پرداخت. در پایان درمان، یازده زوج همسران خود را به
طور کلی نشان بخشیدند و شش نفر در بخشش پیشرفت کردند. نتایج به

مدار در کاهش استرس زناشویی و افزایش درجٔه داد که درمان هیجان
ت؛ اما جلسات اضافی برای مدت مؤثر اسدورٔه کوتاهبخشندگی در یک

ارتقای تغییرات پایدار ضروری است. نتایج مشخص کرد، افرادی که 
دارای دلبستگی اضطرابی و سطح بیشتری از کنترل هیجانی بودند، 
تغییرات بیشتری در رضایت زناشویی پس از جلسات درمانی داشتند 

، بین (. گوردون و همکاران در پژوهشی بر افراد عهدشکن دریافتند۳۶)
(. همچنین 1۷بخشودگی و درمان عهدشکنی همبستگی وجود دارد )

درمانی بر مداخالت خانوادهدر تحقیق زاکارنی و همکاران مبتنی
گیری مجدد ذهنی به این نتیجه رسیدند که رویکرد منظور قالببه

مدار بر افزایش سطح بخشش و بهبود سالمت روان افراد مؤثر هیجان
گرداند. مهربانی، ظرفیت ، ما را به مهربانی برمیاست. درنهایت بخشش
روش بخشش در مواجهه با رنج خود و به ما را برای رفتارکردن به

بخشش،  .دهدعبارتی دیگر، رنج خود و نیز رنج دیگری افزایش می
ها را در تعارضی دوباره برد و آنها را از بین میتعامالت منفی زوج

چنین اتحادی افزایش رضایت از زندگی    کند. نتیجههم نزدیک میبه
 (. ۳۸مشترک و تالش منطقی برای حل تعارضات است )

در همچنین در رابطه با متغیر دلزدگی زناشویی، گلدنبرگ و همکاران 
 های هیجانی زوجینمدار را برای التیام آسیبپژوهشی رویکرد هیجان

توجهی رخوردبهبودی  ،. نتایجندکار بردبهو کاهش دلزدگی زناشویی 
. فلتچر و (۲۸)نشان داد را در رضایت زوجی، اعتماد و صمیمیت 

سال با موفقیت  زوجینی پرداخت که یک به بررسی تجربٔه همکاران
 . (۳۷)ند مدار را پشت سر گذاشتدرمانی هیجانزوج

 د، بهبود تعهد زناشوییشازجمله مسائلی که در این پژوهش به آن توجه 
سال درمان بود. نتایج  در طول این یک و کاهش دلزدگی زناشویی

مدار های ساختارنایافته نشان داد که رویکرد هیجانحاصل از مصاحبه
هیجانی مؤثر به زوجین باعث بهبود -های ارتباطیبا آموزش تکنیک

و افزایش رضایت  شودمیها روابط روزمره، خصوصی و نزدیکی آن
مندی زناشویی و رضایت بیشترشدنها منجربه زوجین در این زمینه
 (. ۳۷) شودها به یکدیگر میدرنتیجه تعهد بیشتر آن

درمان متمرکز بر هیجان  ،توان گفتآمده میدستنتایج بهدر تبیین 
که تأکید آن بر مشارکت هیجان در الگوهای  استای درمانی شیوه

ان همیشگی ناسازگاری زوجین آشفته است. کوشش این درم
دام از زوجین و تواناسازی ک زا در هرهای آسیبآشکارساختن هیجان

بر این آمیز است. ایمن و محبت شیؤهها برای نموددادن هیجان بهآن
مدار با تمرکز بر رابطٔه عاطفی زوجین به رفع اساس، رویکرد هیجان
پردازد؛ چراکه زیربنای الگوهای ارتباطی ها میمشکالت ارتباطی آن

این رویکرد، دلبستگی است؛ بنابراین این روش بر روابط، طبق 
 تعامالت تأکید دارد؛ درواقع در زندگی   های دلبستگی و چرخهسبک

بیند، آشفتگی در زناشویی وقتی دلبستگی یکی از زوجین آسیب می
در درمان متمرکز بر هیجان بهبود هنگامی (. ۳۷شود )روابط ایجاد می

های کنند تا شیوهبه زن و شوهر کمک می دهد که درمانگرانرخ می
و  ودشمیمنفی متوقف  ارتباطی ناسازگار را تغییر دهند. وقتی چرخٔه

آید که به وجود میدرست به ایکنند، چرخهها شروع به تغییر میپاسخ
تر پیش بروند. هدف این سوی پیوندی ایمنکند بهزن و شوهر کمک می

های هیجانی که زیربنای الگوهای اسخاست که همسران به پ آنمداخله 
و از نو پردازش کنند ها را کشف آن نند ودسترسی پیدا ک است،شان منفی
مدار خیانت زناشویی را نوعی جراحت درمانی هیجان. زوجندنمای

داند. جراحت دلبستگی به رخدادی حیاتی دلبستگی در ارتباط می
اند روی طرف مقابل تویابد نمیگردد که ضمن آن همسر درمیبرمی

گرفته از های صورتعنوان تخطیهای دلبستگی بهحساب کند. جراحت
ها و خیانت شدگیشکل ترکشوند که بهپیوند انسانی در نظر گرفته می
ها موجب ایجاد یا یابند؛ آنگاه این تخطیدر مواقع بحرانی بروز می
 شوند. بستگی میتشدید ناامنی در یک پیوند د

مدار نام دارد که توجه ما را به اهمیت بارز رو هیجانرویکرد ازایناین 
هیجان و ارتباطات هیجانی در سازماندهی الگوهای تعاملی و تجارب 

هایی که مشکالتی در زوجکند. مشخص اصلی در روابط جلب می
 .کنندمراتب ارتباط کمتری در زندگی زناشویی تجربه میزندگی دارند، به

در این بین  .گیرندمراتب از هم فاصله میشوند و بهم بیگانه میها ها بآن
ممکن  ،که در رابطه دارند ایاحساسی و عاطفی   علت روحیهزنان به

همچنین خیانت زناشویی  ؛است بیشتر دچار فاصله و ناامیدی شوند
های محدودیت باوجودرود و شمار میای مخرب برای زوجین بهتجربه

ن است که این امر در آی و مذهبی شواهد بیانگر اجتماعی، فرهنگ
ن در حال افزایش است. در این راستا شهرهای بزرگ در بین متأهال

کند. برای ا به خانواده وارد میرناپذیری های جبرانخیانت زنان آسیب
ها و هیجانات ها، انگیزهکمک به این افراد باید درکی مناسب از ویژگی

گر پیشرفت تکنولوژی و تغییر در روند ها داشت. از سوی دیآن
های ارتباطات غیراخالقی در شبکه مانند را ایهای تازهارتباطات مشکل

مجازی به راه انداخته است. گمنامی، آسودگی و رهایی که به این طریق 
بر ایجاد خیانت مجازی تأثیر  ،شودنصیب کاربران ازجمله زنان می

ها منجربه یجان در زندگی آنکاهش بیشتر ه گذاشته است؛ همچنین
شریک زندگی خود  درقبالها فاصله از هم و صدمه در دلبستگی آن

   را در پی دارد. توسعهشود و نهایتاً دلزدگی و دلسردی در رابطه می
های گذشته، امکان های اجتماعی در دههسریع اینترنت و خدمات شبکه

داده است که به های آنالین و مجازی را گسترش شرکت در فعالیت
ها شود و مشکالت جدیدی را به زندگی زوجخیانت اینترنتی منجر می

 ارتباطات    (. سیر تحوالت در حوزه۳۹افزاید )و درمانگران می
وجود آورده های مثبت و منفی در شکل و نوع ارتباطات افراد بهدگرگونی

 است. در نوع منفی آن اعتیاد رفتاری در این فضا سبب بازبودن
مرور زمان تمایل به ارتباط  ارتباطات در فضای مجازی و به  زهانداازبیش

شود که نهاد خانواده و روابط زناشویی را با بدون مرز افراد می
 خیانت و طالق عاطفی و   کند. پدیدهتعارضات و مشکالتی مواجه می
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۸ 

های اخیر افزایش قانونی یکی از مسائلی است که نرخ آن در سال
شناسان آن را ی داشته است و تعداد زیادی از مشاوران و روانچشمگیر

 (.۸دانند )ارتباط نمیبا فضای مجازی بی
کنند همسرشان طبق این رویکرد، هنگامی که افراد احساس می

های و انتقادکننده است، اغلب استراتژی نیستگو دردسترس و پاسخ
اختالل رابطه را  ستهطور ناخوابرند که بهکار میتنظیم هیجانی را به

ها را ضعیف پیوند بین آن کند؛ همچنینیا آن را تشدید می دهدمی تداوم
این قابلیت را دارد که با افزایش آگاهی مدار هیجان لذا رویکرد ؛کندمی

هیجانی، نمادگذاری هیجانی، آگاهی از عاملیت در تجربه و تغییر 
تر مهماز همه ی خود را که فردها به فرد کمک کند تا روابط بینپردازش

تغییر دهد و کنترل بیشتری بر آن داشته باشد  ،رابطه با همسر است
تواند به بهبود روابط در زوجین می ؛ درنتیجه این مدل مشاوره(۴۰)

توان به این شرح از دستاوردهای پژوهش حاضر می کمک کند.
پیشین را  هایتواند پژوهشگیری کرد که نتایج این مطالعه مینتیجه

تواند برای تدوین های پژوهش حاضر میتأیید کند؛ همچنین یافته
 های آموزشی و درمانی استفاده شود.برنامه

هایی بود. ها دارای محدودیتپژوهش حاضر مانند سایر پژوهش
اجرای پژوهش بر زنان متأهل عهدشکن شهر اصفهان، تعمیم نتایج آن 

گیری سازد. شیؤه نمونهمواجه می را به دیگر شهرها و مناطق با مشکل
دردسترس و وجودنداشتن مرحلٔه پیگیری در این پژوهش از 

 های دیگر تحقیق حاضر بود که باید به آن توجه کرد.محدودیت

 گیرینتیجه ۵
نقش اساسی در  مداردرمانی هیجانروش زوجمشاوره زناشویی به 

عهدشکن کاهش دلزدگی زناشویی و افزایش بخشودگی زنان متأهل 
های شود مشاوران خانواده از یافتهمجازی دارد؛ بنابراین پیشنهاد می

منظور کمک به این پژوهش در راستای مداخالت بالینی و آموزشی به
زوجین برای کاهش تعارضات و مشکالت زناشویی و پیشگیری از 

 دلزدگی و عهدشکنی از این رویکرد بهره برند.

 قدردانی و تشکر 6
داند از تمامی زوجینی که نهایت همکاری ود الزم میگروه پژوهش بر خ

 اند، تشکر و قدردانی کند. را با پژوهشگران داشته

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتاخالقی و رضایت تأییدیٔه

این مقاله مستخرج از رسالٔه دکتری نویسندٔه اول در رشتٔه مشاوره در 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( است؛ همچنین 

از کمیتٔه  IR.IAU.KHUISF.REC.1398.015دارای کد اخالق 
-پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهانهای زیستاخالق در پژوهش
شده در این پژوهش شامل رعایت مالحظات اخالقیخوراسگان است. 

ها، کنندگان، نحؤه همکاری آنتوضیح دربارٔه هدف پژوهش به شرکت
بودن مشارکت ها، تأکید بر رازداری و داوطلبانهنامه از آناخذ رضایت

 ها بود.جای نام و نام خانوادگی آنها در پژوهش و استفاده از کد بهآن
 انتشار برای رضایت

 بل اجرا است.این امر غیر قا
 ها و موادبودن دادهدردسترس

در فضای  Excelصورت فایل شده در مقاله بههای نتایج گزارشداده
صورت ای هارد درایو نزد نویسندٔه مسئول حفظ شده است و بهذخیره

 ایمیل بین نویسندگان دیگر مقاله به اشتراک گذاشته شده است.
  منافع تزاحم

 گونه تضاد منافعی ندارند. کنند هیچنویسندگان اعالم می
 منابع مالی

 اعتبار مالی برای انجام این پژوهش از منابع شخصی تأمین شده است.
 مشارکت نویسندگان

نویسندٔه اول پژوهش ارائٔه ایدٔه پژوهشی، مسئولیت طراحی مطالعه و 
ده داشته است. عهها و نوشتن مقاله را بهآوری دادهانجام پژوهش، جمع

در ارائٔه ایدٔه پژوهشی و در تمامی مراحل انجام پژوهش  نویسندٔه دوم
ها، بازبینی و مرور نقادانٔه از قبیل تدوین پژوهش، آنالیز و تحلیل داده

عنوان مشاور پژوهش مقاله همکاری داشته است. نویسنده سوم به
پژوهشی، تمامی مراحل مطالعه را بازبینی کرده است و در تکمیل ایدٔه 

راهنمایی دربارٔه روش انجام پژوهش، بازنگری متن و کمک در آنالیز 
ها همکاری داشته است؛ همچنین نویسنده چهارم در بازنگری متن داده

و راهنمایی دربارٔه روش انجام پژوهش همکاری داشته است. همٔه 
 نوشتٔه نهایی را مطالعه و تأیید کردند.نویسندگان نسخٔه دست
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