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Abstract 

Background & Objectives: Infidelity is among the most destructive abuses experienced in a relationship, defined as "having sexual relationships 

with someone other than a regular spouse or sexual partner." Studies suggested that marital infidelity is the main cause of marital dissatisfaction 

and conflicts as well as disputes in couples. The constant conflicts between couples increase the psychological pressure imposed on both parties. 
Forgiveness is a psychological construct and therapeutic approach to communication problems and marital conflicts of spouses. In addition to 

forgiveness–based therapy, compassion–based cognitive therapy is a method to help individuals further develop an intimate relationship with 

themselves. Couple therapists consider marital infidelity as the most difficult problem to treat concerning marital problems. Thus, comparing 
different approaches can be effective in developing an integrated intervention in this respect. Therefore, this study aimed to compare the effects 

of forgiveness and self–compassion training on reducing conflicts between women who encountered marital infidelity.  

Methods: This was a quasi–experimental study with pretest–posttest–follow–up and a control group design. The research population consisted 
of women who encountered marital infidelity referring to counseling and assistance centers in Birjand City, Iran, in 2018. The study sample 

consisted of 52 individuals who were divided into two experimental groups of forgiveness training (n=16) and self–compassion training (n=18) 

and a control group (n=18) and selected by purposive sampling method. The inclusion criteria of the study were as follows: being married; 
having experienced marital infidelity during the last two years, and no receipt of previous psychological interventions. The exclusion criteria of 

the research were unwillingness to continue cooperation with the study, and the existence of obvious mental health disorders (these criteria were 

screened through the participants' self–declaration). The study participants completed the Marriage Conflict Scale (Eggeman et al., 1985) before 
and after the intervention and three months later.  The research intervention was performed using the forgiveness training package and self–

compassion training package. Forgiveness training was developed by Park (2003) based on the 4 steps of the enlightenment forgiveness process 

model, including anger expression, resentment, decision making, and anger relief, i.e., performed in twelve 60–minute sessions. Self–
Compassion Training was designed by Gilbert (2005) in twelve 90–minute sessions that teach empathy, compassion, acceptance and tolerance, 

responsibility, and a sense of worth. The obtained data were analyzed using SPSS and repeated–measures Analysis of Variance (ANOVA) at 

the significance level of p<0.05. 
Results: Investigating the interactive effect of independent variables revealed that marital conflict scores have changed over time from pre–

intervention to follow–up. Besides, there was a significant difference between the three groups of forgiveness, compassion, and control in this 

respect (p<0.001). The significance of the effect of the independent variable (group) highlights that the group variable presented a significant 
effect on the mean values of marital conflict; the mean scores of marital conflict significantly varied between the three research groups (p<0.001). 

The Bonferroni posthoc test data suggested a significant difference in the scores of marital conflict between the two groups of compassion and 

forgiveness (p=0.006), as well as between the compassion and control groups (p<0.001); however, there was no significant difference between 
the forgiveness and control groups in this regard (p=1.000). 

Conclusion: The present research data indicated that the effectiveness of self–compassion training was higher than that of the self–forgiveness 

training on marital conflicts. Therefore, using self–compassion as a useful and effective intervention can be profitable in reducing the marital 
conflicts of women experiencing marital infidelity. 

Keywords: Forgiveness, Self–Compassion, Marital conflicts, Infidelity, Women. 
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  .۲۹1(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ ذرماهآ برخط انتشار   

زنان  تعارضات زناشوییبر خود  بهو آموزش شفقت  شیآموزش بخشا یاثربخشمقایسٔه 
 ییزناشو انتیخورده از خزخم

 ۳محرر یثناگو غالمرضا، ۲عرب یعل، *1بهناز ذال
 سندگانینو حاتیتوض
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 1۳۹۹ آبان ۲۵ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۹ مهر 1۵ تاریخ دریافت:
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 .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

آموزش  یاثربخش سٔهیبا هدف مقا حاضر پژوهش .است دیدهآسیبهمسر  یمواجهه با خشم و احساسات منف ازمندین ،ییوفایب مشترک پس از تجربٔه یتداوم زندگ زمینه و هدف:
 خورده از خیانت زناشویی شهرستان بیرجند انجام شد.زنان زخم ییبر تعارضات زناشو خود به شفقت آموزش و شیبخشا
کننده به مراکز مشاوره و دیدٔه مراجعهآزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعٔه پژوهش را زنان خیانتآزمون و پسپیشتجربی با طرح این مطالعه از نوع نیمه بررسی:روش

مند انتخاب شدند. صورت هدفدسترس بهگیری درشیؤه نمونهدیده بودند که بهنفر از زنان خیانت ۵۲تشکیل دادند. نمونٔه پژوهش  1۳۹۷مددکاری شهرستان بیرجند در سال 
یک هفته پس از  نفر( قرار گرفتند؛ این افراد پیش از مداخله، 1۸گروه گواه )نفر( و یک  1۸)خود  به نفر( و آموزش شفقت 1۶)سپس در دو گروه آزمایش آموزش بخشایش 

و تحلیل واریانس با  ۲1نسخٔه  SPSSافزار ها با استفاده از نرم( را تکمیل کردند. داده1۹۸۵، اگمان و همکارانمداخله و سه ماه بعد از مداخله، مقیاس تعارضات زناشویی )
 وتحلیل شدند.تجزیه ۰۵/۰ گیری مکرر در سطح معناداریاندازه
گروه آموزش بخشایش، آموزش شفقت به خود و گواه سه  بین و بوده استمداخله تا پیگیری در حال تغییر  دورٔهزمان در تعارض زناشویی در طول  داد،نشان نتایج  ها:یافته

گروه آموزش شفقت  ( و همچنین بینp=۰٫۰۰۶خود و گروه آموزش بخشایش ) بهزناشویی در گروه آموزش شفقت  (. بین نمرٔه تعارضp<۰٫۰۰1تفاوت معنادار وجود دارد )
 (. p=۰٫۰۰1شود )و گروه گواه تفاوت معناداری دیده نمی شیگروه بخشا( تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما بین p<۰٫۰۰1خود با گروه گواه )به 

خورده تواند در کاهش تعارضات زناشویی زنان زخممی ای متمرکز بر خودپذیری، بیشتر از آموزش بخشایشعنوان رویکردی کارآمد و مداخلهخود به بهآموزش شفقت  گیری:نتیجه
 از خیانت که مایل به بهبود روابط با همسر خود هستند، مؤثر باشد. 

 زنان.، خیانت، خود، تعارضات زناشویی بهبخشایش، شفقت  ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
یزناشو تیرضا و  یدر رشد و تعال ریانکارناپذ یاکنندهلیتسه  1ی

تر مهم عامل .(1) جامعه خواهد بود یو معنو یماد شرفتیپ
تهدیدکنندٔه عملکرد خانواده و ثبات و پایداری ازدواج، خیانت 

است که سالمت خانواده و رضایت زناشویی را به چالش  ۲زناشویی
خوردن ساختار روابط صمیمانٔه کشد و منجربه سستی ازدواج و برهممی

 (. ۲شود )زوجین می
عنوان بهکه  (۳مخرب در روابط است )بسیار از تخلفات  انت،یخ
منظم  یجنس کیشر ایکه شوهر، همسر  یبا کس یجنس رابطٔه) «عمل»

همسران  رابطٔهبه را  یشتریب بیآس و (۴) شودمی فیتعر (ستیفرد ن
کردن به پشت دیشا(. ۵) تواند رابطه را نابود کندمی یحت؛ کندوارد می

خورده باشد که فرد زخم یترتر و عاقالنهحل سادهشده، راهرانیو رابطٔه
اینکه در (؛ با ۶) دهدینجات م یدواریزدن در باتالق امپاورا از دست

ها سعی کنند حدودی از روابط خود را حفظ این بین ممکن است زوج
 (.۷کنند )

شود و منجربه های زناشویی میافشای خیانت باعث ایجاد استرس
اجتماعی همچون رنج، شرم، ترس از تنهایی، ایجاد مشکالت روانی

سرزنش خود، احساس گناه، ناامیدی، عصبانیت، وسواس دربارٔه رفتار 
مدت، اضطراب و نفس، افسردگی بلندبهرفتن اعتمادهمسر، ازبین

انکار، خشم و عصبانیت، افسردگی و در برخی مواقع شروع عالئم 
ه ؛ درنهایت ناتوانی در عملکرد (۸شود )می  ۳استرس پس از ضرب

دنبال دارد؛ زیرا طبق نتایج بالینی و پژوهشی، معمول زندگی را به
هر دو زوج  یجانیو ه یرد رفتارکارکدارد و  یبگریتخرخیانت، نتایج 

 انتیمرحله در خ نیاول ،دهدینشان مات مطالع(. ۹) کندیرا مختل م
در ازدواج  انتیخ( و 1۰است ) 4ییو تعارض زناشو یتینارضا نیزوج

 (. 11) یی استزناشو یتیرضانا یاصل نٔهیزم
مشکالت  یبرا یدرمان کردیو رو یشناختروان ایسازه ، 5بخشایش

که اشتباهات  ینیهمسران است. زوج ییزناشو یهاو تعارض یارتباط
را تجربه  یشتریو تعهد ب یکینزد ت،یرضا بخشند،یرا م گریکدی

، 6استرس ،یگریخود و د یخطاها دنیبخش نیبراخواهند کرد. افزون
فردی را در روابط بین  ۹یو پرخاشگر  ۸رفتار خصمانه ، ۷یسرزنشگر
 یو حت (1۲)تر روابط سالم ی،زگارافراد سا نیبنابرا دهد؛یکاهش م

سبب ( و 1۳) کنندیرا تجربه م یتیو شخص یو جسم یسالمت روان
 (.1۴) شودمی ییزناشو تیمیو صم یبخشودگ شیافزا

همسر  شیبر بخشا یدرمانمداخالت روان ریثأاز تیها حاکپژوهش
مجدد  یتواند منجربه برقرارمی شیبخشا کنندعنوان میو  هستند

اما امروزه  (؛1۲،1۵) و حل تعارض همسران شود یارتباط یوندهایپ
کار گرفته به 1۰یشناخت یشناسروان در حوزٔه یگرید دیجد یهاروش
 به شفقتبر یمبتن یبه درمان شناخت توانیها مآن ازجملٔه ؛است شده
برای کمک به  یشفقت، روش بریمبتن یاشاره کرد. درمان شناخت 11خود

                                                      
1. Marital Satisfaction 
2. Infidelity 
3. Post-Traumatic stress 
4. Marital conflict 
5. Forgiveness 
6. Stress 

 ایرابطه شتریو گسترش ب شدهمیتسل-گرسلطه افراد جهت گذر از رابطٔه
 یامؤلفهسه یاسازه خود به شفقت(. 1۶) با خود است زیآممحبت

(؛ 1۷ی است )آگاهذهنی و اشتراکات انسان، خود با یشامل مهربان
خود و احساس  بیشدن با رنج و آسمواجه تیفیعنوان کههمچنین ب

 ایمعنبه ( و1۸)کردن کامل درجهت رفع مشکالت خود کمک
 ای هایخود در مواجهه با سخت درقبالکردن کردن و دلسوزیمراقبت

نگرش ، ریپذبیاحساسات آس رشیو پذ (1۹) شدهادراکهای یینارسا
 اتیتجرب یو بازشناس شیهای خوو شکستها ییبه نارسا ابانهیرارزیغ

خود،  به بر شفقتی. محور درمان مبتن(۲۰) شودیم فیفرد، تعر
خود است  از تیو حما شتریمنظور مراقبت ببه یعاطف رییدر تغ لیتسه

که  سازدیفرد را قادر م نیبنابرا دهد؛یرا کاهش م یعاطف یکه آشفتگ
 . (1۶) کند کنترلو  هدد نیخود را تسک شتریب

اما  ؛هستند یشناخت لفٔهؤبا م یمیمفاه شیخود و بخشا به شفقت
فردی های بیندرمقابل تجربه دهیاز شخص رنج تواندیم شیبخشا

 ؛کند لیرا تسه یدارامعن یو روابط اجتماع ندک حافظتم یمنف
شدن با تا موقع مواجه کندیبه افراد کمک م، شفقت کهدرحالی
خودشان مهربان باشند و  با نامطلوب یو انجام رفتارها هایدشوار

باتوجه به اینکه  .(۲1) ابندیب شانیزندگ یدوباره برا ییمعنا
 یبرا ترعنوان مشکل سخترا به ییزناشو انتیدرمانگران، خزوج

های رویکردهای (، یافتن تفاوت۹) دانندیممشکالت زناشویی درمان 
ای مؤثر باشد. تواند در تدوین رویکرد درمانی یکپارچهمختلف می

ای سهیصورت مقابهمذکور  روشخاص دو  طورتاکنون بهبرآن، عالوه
ش با هدف ن پژوهیا نیبنابرا نشده است؛ بررسیگروه از زنان  نیا در

بر کاهش  خود به شفقت آموزش و شیآموزش بخشا یاثربخش مقایسٔه
 انجام شد. ییزناشو خیانتخورده از تعارضات زنان زخم

 بررسیروش 2
آزمون و از طرح پیش تجربی با استفادهپژوهش حاضر از نوع نیمه

آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعٔه پژوهش را زنان پس
کننده به مراکز مشاوره و مددکاری شهرستان بیرجند دیدٔه مراجعهخیانت

شدٔه تشکیل دادند. براساس حداقل تعداد نمونٔه تأیید 1۳۹۷در سال 
منظور به ( و۲۲نفر در هر گروه ) 1۵بر تجربی مبنیهای نیمهطرح

نفر  ۶۰پیشگیری از کاهش تعداد نمونه در اثر مشکالت احتمالی، 
گیری های ورود به پژوهش و اعالم همکاری، با نمونهباتوجه به مالک

طور تصادفی در مند انتخاب شدند. سپس بهصورت هدفدردسترس به
خود  به نفر( و آموزش شفقت ۲۰دو گروه آزمایش آموزش بخشایش )

 لیدلاما به نفر( قرار گرفتند؛ ۲۰گروه گواه ) و یک نفر( ۲۰)
، گروه نمونه به طی مراحل اجرا کنندگانشرکت یبرخ نکردنهمکاری

نفر( و  1۸خود ) به نفر(، شفقت 1۶) شینفر در سه گروه بخشا ۵۲
کنندگان به شرکت های ورودمالک .افتینفر( کاهش  1۸گواه )

7. Blame 
8. Hostile behavior 
9. Aggression 
10. Cognitive psychology 
11. Self-Compassion 
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۳ 

. تجربٔه خیانت همسر طی دو ۲ودن؛ ب. متأهل1پژوهش عبارت بود از: 
 شناختی قبلی.نکردن مداخالت روان. دریافت۳سال گذشته؛ 

. 1از پژوهش عبارت بود از: کنندگان شرکت خروج یهامالک
 بارز تیشناخاختالل روانداشتن . ۲ ؛یهمکار ٔهبه ادامنداشتن تمایل
قبل (. نندگان محرز شدندکتکشری خوداظهار یقاز طرها کمال)این 

بر حفظ اطالعات  ،یاخالق نیمواز تیرعابرای پژوهش  یاز اجرا
 کنندگانشرکتو به شد  دیها تأکداده بودنمحرمانه مراجعان و یشخص

گروه منتشر  یعنوان جواب کلها بهآزمون اطالعات داده شد که نانیاطم
( ۲۳) نزاساکتعارض زناشویی  اسیمقهای الزم ازطریق داده .شودیم

هفته بعد از آموزش و سه ماه بعد از آموزش از شروع آموزش، یک قبل 
  شود.یح داده میضآوری شد که دربارٔه آن توجمع

اس یه به نام مقک: این مقیاس 1نزاساک ییتعارض زناشو اسیمق-
توسط  1۹۸۵در سال انزاس شناخته شده است، کتعارض زناشویی 

براساس  ییاشوتعارضات زن زانیبرای سنجش ماگمان و همکاران 
 یگذارنمره(. ۲۳د )ساخته ش  ۲ای تعارضات گاتمنمرحلهالگوی سه

 یهانهیگز با یانقطهچهار کرتیل فیصورت طهب سؤالی۲۷این مقیاس 
، 1 ازاتیامت بیترتبهو  شهیهم باًیاوقات و تقر یبرخ ندرت،هرگز، به

، ۹، ۷، ۵است. سؤاالت  1۰۸تا۲۷است. دامنٔه نمرات بین  ۴و  ۳، ۲
صورت معکوس به ۲۳و  ۲۲، ۲1، ۲۰، 1۸، 1۵، 1۴، 1۳، 1۲، 11

مقیاس  پایایی همکاران(. در پژوهش اگمان و ۲۳شود )گذاری مینمره
عرب علیدوستی و همکاران بر در پژوهش . (۲۳دست آمد )به ۹/۰

 شدٔهترجمه یهانسخهجمعیت متقاضی طالق و جمعیت عمومی، 
 داده شد قیتطببا نسخٔه اصلی  این مقیاس از یکاررفته در متون علمبه
 یهاگروه نیب سٔهیمقا، همگرا ییاز سه روش روا مقیاس سازٔهیی روا و

ها ضریب آلفای ی بررسی شد. در پژوهش آنعامل ییرواو  شدهشناخته
 دست آمد؛ همچنین نشان داد که این مقیاسبه ۰٫۹۸کرونباخ مقیاس 

 (. در پژوهش حاضر۲۴برخوردار است ) مطلوب ییایو پا ییاز روا
 .آمددست به ۰٫۹۳آلفای کرونباخ  بیضر

مداخلٔه پژوهش ازطریق بستٔه آموزش بخشایش و بستٔه آموزش شفقت 
 خود انجام پذیرفت.  به

که براساس ( ۲۵) شد یتوسط پارک طراح شیمدل آموزش بخشا-
 میتنظای دقیقه۶۰ٔه جلس دوازدهدر   ۳ تیانرافرایندی بخشایش مدل 

ی ندیش فراایبخش ٔهگانچهارمراحل  یتمام این مدل(. ۲۶) شده است
از  ییو رها یریگمیخشم، ابراز رنجش، تصم یشامل آشکارسازرا 

انتخاب  کی شیبخشاکتاب  درکه الگو  نیا .دهدپوشش می ،خشم
های شناختی، رفتاری و جنبه و شرح داده شده است لیتفصبه ،4است

باور  نیبر امبتنی مذکور د. مدلکنعاطفی بخشش را درهم ادغام می
های فرد که بخشش فرایندی شامل تغییراتی تدریجی در واکنش بوده

آموزش جلسات  ییضمناً روا (.۲۵) شخص خطاکار است درقبال
خارجی و ایرانی به تأیید رسیده است  قاتیدر تحق بخشایش

به این نتیجه و  کرد یابیمدل را ارز نیا یاعتبار تجرب (. پارک،۲۶،۲۵)
سازگاری زنان  شیو افزاپرخاشگری  در کاهش مذکور مدلرسید که 

پور لواف پژوهش رانیدر ا نیهمچن .(۲۵) مؤثر استقربانی خشونت 
کاهش خشم و مدل بر  نیا یاز اثربخشیحاکو همکاران  نوری

طور خالصه بهجلسات ی محتوا(. ۲۶بود ) پرخاشگری نوجوانان پسر
 آمده است.  1در جدول 

در آن  ( که۲۷) شد یطراح لبرتیگ توسط خود بهشفقت  آموزش-
پذیری همدلی، همدردی، دلسوزی، پذیرش و تحمل مسائل، مسئولیت

ای آموزش داده قهیدق۹۰ جلسٔه دوازدهدر بودن مندو احساس ارزش
درمان  بر شفقت که در کتابدر درمان مبتنی. اصول پایه (1۶) شودمی

، این است (۲۷)تفصیل توضیح داده شده است ، به5متمرکز بر شفقت
بخش باید درونی شوند های تسکینکه افکار، عوامل، تصاویر و رفتار

جلسات  ییرواتا ذهن انسان در مواجهه با این درونیات آرام شود. 
 است شدهید أیی و ایرانی تخارج قاتیدر تحق خودبه  شفقتآموزش 

(. گیلبرت طی کار با افرادی که مشکالت پیچیدٔه سالمت 1۶،۲۷،۲۸)
روان همراه با خودانتقادگری داشتند، این رویکرد را اثربخش توصیف 

بر کاهش خود  بهشفقت  آموزشدر پژوهش برقی ایرانی نیز  .(۲۷کرد )
(. محتوای جلسات 1۶آموزان، معتبر و اثربخش بود )افسردگی دانش

 است.آمده  ۲در جدول 

 . محتوای بستٔه آموزش بخشایش1جدول 
 هدف و محتوای جلسات جلسه
 آشکارسازی خشم و مواجهه با خشم اول
 کنندگان و فرد رنجانندهمقایسه بین نقش شرکت ،مرور شناختی رنجش دوم
 دادن به خشمگزینه و حق انتخاب برای خاتمهعنوان یککردن بخشش بهپیشه ،تصمیم به گذشت سوم

 فرد رنجانندههای پذیریدرک آسیب ،کنندگاندهی مجدد به شرکتنگریستن با نگاهی نو، قاب چهارم
 تغییردادن هیجانات منفی ،درک رنج فرد خاطی ،تلطیف درون، همدلی برای فرد پنجم
 کردن رنجش خوداحساس، کردن رنج )پذیرش(جذب ششم
 آزار و اذیت دیگران درکی از سهم خویش دربه بخشی عمق هفتم
 آشکارسازی احساس گناه و شرم هشتم
 فرد دیگری ازطلب بخشش تشویق به  نهم
 یادگیری دریافت بخشش دهم

 کردن(یعنی فروتنی(نفس کردن مقداری از عزتبه فدا نگرش قدرشناسی و نیز اشتیاق یازدهم
                                                      

1. Kanzas Marital Conflict Scale 
2. Gotman 
3. Enright’s Forgiveness Process Model 

4. Forgiveness Is a Choice 
5. Compassion-Focused Treatment 
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۴ 

 کردن بخششکردن و دریافتکشف معنا در طلب دوازدهم
 خود به. محتوای بستٔه آموزش شفقت ۲جدول 

 جلسه محتوای جلسه
 بدنی وارسی تمرین از استفاده با خودکار هدایت از جلسات، آگاهی ساختار بر اولیه، مروری ارتباط برقراری اول

 هاموقعیتدرقبال  تفاوتیبی تعریف منظورافزایی بهدانش مهارت پنج آموزش دوم
گاهی سوم  همدردی تعریف وقایع، و خلق، افکار، احساسات بین رابطٔه از آ

 و بهوشیاری تنفس، مراقبه تمرین چهارم
 منفی خودآیند افکار همدلی، شناسایی برای های الزممهارت ششم و پنجم

 آن با مقابله هایروش و شناختی هایتحریف آموزش دربارٔه هفتم
 سقراطی وگویازطریق گفت بیمار طلبیدن چالش به نهم و هشتم

 مراقبه همراه با دلسوزانه تصاویر ایجاد احترام، نحؤه ایجاد برای تمرین تا دوازدهم دهم

 ۲1نسخٔه  SPSSافزار ها ازطریق نرمتحلیل دادهودر این پژوهش تجزیه
گیری مکرر صورت گرفت. و آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه

 شد. در نظر گرفته ۰٫۰۵های آماری، داری برای آزمونسطح معنا

 هایافته ۳
سال، گروه شفقت به خود  ۴۲٫۵در گروه بخشایش  سن زنان نیانگیم

نندگان گروه کتکتمامی شر سال بود. ۳1سال و گروه گواه  ۳۰٫۵
دار بودند نفر از گروه گواه، خانه 1۷و  بخشایش و گروه شفقت به خود

نفر از  ۴نفر از گروه گواه،  ۳ارمند بود. کنترل کو یکی از افراد گروه 
نفر از گروه بخشایش، تحصیالت بیشتر از  ۳گروه شفقت به خود و 

به اعالم  یلیتما گواه،نفر از گروه  کپلم داشتند. یدیپلم و بقیه دی
 خود نداشت. التیتحص

دهد، میانگین و انحراف معیار نمرات دو گروه نشان می ۳نتایح جدول 
آزمون و پیگیری تفاوت دارد؛ آزمون و پسآزمایش در سه مرحلٔه پیش

 شود. مشاهده نمی ولی در گروه گواه تفاوت درخورتوجهی

 های آزمایش و گواه. میانگن و انحراف معیار نمرات تعارض زناشویی در گروه۳جدول 

 هاگروه
 ریمتغ یهااخصش

 وابسته
 تعارض زناشویی

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 بخشایش
 ۷۴٫۹۴ ۷۵٫۵ ۷۲٫۷۵ میانگین

 ۸٫۶۳ ۸٫۶۶ ۹٫۹۵ انحراف معیار

 خود بهشفقت 
 ۸۵٫۲۵ ۸۵٫۷۵ ۷۵٫۷۵ میانگین

 ۲٫۸۲ ۲٫۸۳ 11٫۰۶ انحراف معیار

 گواه
 ۷۲٫۷۲ ۷۳٫۲۸ ۷۳٫11 میانگین

 ۸٫۲۹ ۸٫۲۸ ۸٫۲۳ انحراف معیار

های گیری و بین گروهها در سه مرحلٔه اندازهبرای بررسی تفاوت میانگین
کار رفت. برای مکرر بهگیری شده، تحلیل واریانس با اندازهمطالعه

های آن فرضگیری مکرر، ابتدا پیشاجرای تحلیل واریانس با اندازه
ویلک -بودن توزیع نمرات ازطریق آزمون شاپیروارزیابی شد. نرمال
فرض برابری . آزمون لوین برقراری پیش(p>۰٫۰۵) بررسی و تأیید شد

کس مشخص با. همچنین آزمون ام(p>۰٫۰۵) ها را نشان دادواریانس
 استها برقرار داده انسیکووار سیماتر یفرض تساوکرد که 

(۰٫۰۵<p) .موچلی برای بررسی همگنی واریانس کرویتآزمون  ــجینتا
؛ (p<۰٫۰۵بود ) کرویت فــرض از ردشــدنیحاکــها، بین گروه

-هاوسگرین کارانــٔهآزمون از آزمون محافظــه ریتفســبرای  ــنینابراب
  شد. اســتفادهمتغیر تعارض زناشویی  یبــراگیزر 

نشان  ۴بررسی معناداری اثر تعاملی متغیرهای مستقل در جدول 
مداخله تا پیگیری در  دورٔهزمان در تعارض زناشویی در طول  ،دهدمی

گروه بخشایش، شفقت به خود و گواه سه  بین و بوده استحال تغییر 
معنا که تعارض زناشویی بدین (؛p<۰٫۰۰1تفاوت معنادار وجود دارد )

در طول زمان از شروع مداخله تا مرحلٔه پیگیری در حال تغییر بوده 
است و باتوجه به معناداری تعامل گروه و زمان، تعارض زناشویی در 

(. بررسی p<۰٫۰۰1طول زمان در بین سه گروه تفاوت معناداری دارد )
هد، متغیر گروه بر دمعناداری تأثیر متغیر مستقل )گروه( نشان می

میانگین تعارض زناشویی دارای تأثیر معناداری است و میانگین نمرٔه 
داری تفاوت طور معناشده بهتعارض زناشویی در بین سه گروه مطالعه

 (.p<۰٫۰۰1دارد )

 گیری مکررآزمون تحلیل واریانس با اندازه جنتای .۴جدول 
 توان آزمون مجذور اتا pمقدار  F اثر متغیر

 1 ۰٫۵۸ <۰٫۰۰1 ۳۳٫۸۸ زمان زناشویی تعارض

 1 ۰٫11۵ ۰٫۰۲ ۲٫1۲ تعامل زمان و گروه

 ۰٫۹۸ ۰٫۲۷ <۰٫۰۰1 ۸٫۹ گروه 
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۵ 

 یبراها در متغیر تعارض زناشویی، باتوجه به معناداری تفاوت گروه
متغیرها در سه گروه از آزمون دوی میانگین نمرات بهمقایسٔه دو

نشان  ۵بونفرونی استفاده شد. نتایج آزمون بونفرونی در جدول 
خود و  بهزناشویی در دو گروه شفقت  دهد، بین نمرٔه تعارضمی

خود با گواه به ( و همچنین بین گروه شفقت p=۰٫۰۰۶بخشایش )

(۰٫۰۰1>p تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما بین )و  شیگروه بخشا
امر  نیا(. p=۰٫۰۰1شود )گروه گواه تفاوت معناداری دیده نمی

تعارض نمرات  رییدر تغخود  بهآموزش شفقت  که کندیمشخص م
داری بر طور معنابه زناشویی تأثیر معناداری دارد؛ اما آموزش بخشایش

 تعارض زناشویی مؤثر نیست.

 هادوی میانگین نمرات تعارض زناشویی در گروهبونفرونی برای مقایسٔه دوبه. نتیجٔه آزمون ۵جدول 
 pمقدار  خطای معیار هاتفاوت میانگین گروه متغیر وابسته

 زناشویی تعارض
 بخشایش

 ۰٫۰۰۶ ۲٫۴۸ -۷٫۸۵ خود بهشفقت 

 ۰٫۰۰1 ۲٫۴۲ 1٫۳۶ گواه

 <۰٫۰۰1 ۲٫۳۴ ۹٫۲1 گواه خود به شفقت

 بحث 4
و آموزش  شیآموزش بخشا یاثربخش سٔهیهدف پژوهش حاضر مقا

نتایج نشان  .دیده بودخیانت زنان ییخود بر تعارضات زناشو به شفقت
خود بر به داد، بین اثربخشی آموزش بخشایش و آموزش شفقت 

 شفقتوجود دارد و اثربخشی آموزش  تفاوت معنادارتعارض زناشویی 
خود بیشتر از آموزش بخشایش است. نتیجٔه این پژوهش با یافتٔه به 

( ۲۹پور و همکاران )( و حمیدی1۴مطالعات آقاگدی و همکاران )
 تواندیم شیبخشااران دریافتند کآقا گدی و هم ناهمسو است.

( و 1۴) کند جادیو آرامش ا آوردرا فراهم  یفردانیم بطروا یهماهنگ
 نیب ییجداتواند ه بخشایش میکپور و همکاران دریافتند حمیدی

(؛ از سوی دیگر، یافتٔه پژوهش ۲۹) و خطاکار را حذف کند یقربان
( و مطالعٔه بهاری و ۳۰میکائیلی و همکاران ) با نتایج پژوهشحاضر 

اران دریافتند مداخالت ک( همسوست. بهاری و هم۳1همکاران )
( و ۳1شویی اثربخشی ندارد )بر بخشایش بر تعارضات زنامبتنی

تواند ه شفقت به خود میکاران به این نتیجه رسیدند کمیکائیلی و هم
(. ۳۰) شناختی زنان نقش مؤثر داشته باشددر بهزیستی روان

کاهش  بر تواندیم شیکه آموزش بخشا ندگرفت جهینتهای قبلی پژوهش
و کاهش تعارضات  یزندگ تیفیک شیو افزا یجانیه میتنظ یدشوار

با روش  یگروه مشاورٔه های قبلی(. طبق یافته۲۴) مؤثر باشد دختران
 ش،یبخشا ( و۲۶) دهدیم شیرا افزا ییزناشو تیرضا شیبخشا

را  یشناختروان یستیدرصد از بهز۴۲خود  به درصد و شفقت۴۰
 یرییتغ دیرخ دهد با شیبخشا نکهیا یبرا(؛ اما ۳۰) کندیم ینیبشیپ

 یو آشت یبه همدل ،تقاص ااری یکاز خطا از اجتناب فرد زشیدر انگ
 یالفهؤعنوان مرا به شیبخشا ،یستمیس یکردهایرو رخ دهد.

که بر بخشش بدون چون و چرا  دندهیقرار م یمذهب ای یرواندرون
 رسانبیبه فرد آس یمثبت کردیرو شوندیم قیدارند و افراد تشو دیتأک

نظر های پژوهش آقاگدی و همکاران، به(؛ اما طبق یافته۸) کنند جادیا
درمان رابطٔه زناشویی پس از خیانت بر رویکرد بخشایش  رسد تمرکزمی

دیده از خیانت زناشویی در ذهن تواند مؤثر باشد؛ زیرا زنان آسیبنمی
رسان بر تصویر خیانت شکل تهاجمی و آسیبطور مستمر و بهخود به

آگاهی، بیشتر های متمرکز بر ذهنشوند و برنامهیهمسر متمرکز م
(؛ بنابراین بنا به تعریف، شفقت به خود 1۴توانند مؤثر باشند )می

و  یبا خود، اشتراکات انسان یمهربانای دارای سه مؤلفٔه سازه

دلیل تمرکز بر خودپذیری در زنانی که خیانت ی است و بهآگاهذهن
تواند کارایی بیشتری اند، میود شدهاند و دچار خشم و سرزنش خدیده

 (.1۷داشته باشد )
است  یزشیو انگ یشناخت ،یجانیاز عناصر ه یاشفقت شامل مجموعه

همراه به رییرشد و تغ یبرا ییهافرصت جادیا ییدر توانااین عناصر  که
به  لیتما ایمعنخود به به مالطفت و مراقبت دخالت دارند. شفقت

خود به ضعف  به در شفقت نکهیا باوجودخود است.  یروان یستیبهز
 ؛شودیبودن و سکون فرد نمامر باعث منفعل نیا شود،خود توجه می
. (۳۰) احتمال انفعال دارد شترینداشتن به خود ببلکه شفقت

 شودمی فیتعر ،که فرد به خود دارد یمثبت جانیعنوان هبه یورزشفقت
 یو نشخوار فکر یسازیمنزو ،یخودقضاوتگر یمنف یامدهایمانع پ و
های پژوهش سعیدی و همکاران شفقت به طبق یافته .(1۶) شودیم

دهی به ها در جهتخود باتوجه به سیستم انگیزشی و توجه به هیجان
پذیر، های انعطافهای فرد و اتخاذ دیدگاهرفتار، تغییر دیدگاه

شدن سیستم آرامش و الغیرقضاوتی و مهربانانه به خود، منجربه فع
جای احساس شرم و شود تا بهشرط در این زنان میوقیدپذیرش بی

سرزنش، درک بهتری از مشکالت و احساسات خود داشته باشند؛ 
همچنین افراد الگوهای ناسازگار فکری و هیجانی و رفتاری خود را 

در  نیزوج یناهمخوانکه  (. در مواقع در خیانت۲۸مدیریت کنند )
 التیتفاوت انتظارات و تما، هاکردن آنهای برآوردهو راه زهااین

ها در رابطه، آن رمسئوالنٔهیغ یرفتارها نیز و یتعامل یو الگوها نیزوج
شود فرد ، رفتار مشفقانه باعث میدشویم ییمنجربه تعارض زناشو

کنندٔه خود را دیده افکار و احساسات و رفتارهای ناراحتآسیب
طور سازگارانه عمل کند های دشوار به( و در موقعیت11مدیریت کند )

کفایتی وفا سبب ایجاد احساس بی(. طردشدن از طرف همسر بی۲۸)
شود که درنهایت کاهش ارتباط با همسر و ارزشی در زنان میو و بی

دیگران را در پی دارد. این روند منجربه بحران هیجانی و کاهش 
تعارضات با همسر برای این دسته از زنان رضایت زناشویی و افزایش 

خود  به شود. ایجاد اشتیاق مهربانی با خود در آموزش شفقتمی
جای قضاوت خود، احساس بیشتری از شود این زنان بهموجب می

های مشترک داشته باشند و به تداوم رابطه انسجام و مسئولیت
د رابطه باشند مندی بیشتری داشته باشند و در پی حفظ و بهبوعالقه

شکنی همسر آسیب جدی بر (. از طرف دیگر، احتمال ادامٔه پیمان۳۲)
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۶ 

کند. تبع آن افزایش تعارضات زوجین وارد میرضایت زناشویی و به
شود، کمک می خود آموزش داده آگاهی که در شفقت بهمؤلفٔه ذهن

نحؤه  کند تا این دسته از زنان دربارٔه افکار خود هوشیارتر باشند ومی
ها ارتباط خود با افکارشان را تغییر دهند. این امر در کاهش نارضایتی

خود  به (؛ بنابراین تمرکز بر شفقت1۴شود )و تعارضات مفید واقع می
 تواند در کاهش تعارضات زناشویی مؤثرتر باشد.می

شود دیده تفسیر میهای این پژوهش با ساختار روانی زنان خیانتیافته
شود مطالعات بعدی پذیر به مردان نیست؛ بنابراین پیشنهاد میو تعمیم

دیده مدنظر قرار دهند؛ بررسی نتایج این مطالعه را در مردان خیانت
زمان خیانت و تکرار خیانت توجه شود. مطالعات همچنین به مدت 

توانند با بررسی این متغیرها، جایگاه بخشایش و شفقت به خود آتی می
تری طور دقیقدیده از خیانت بهابطٔه زناشویی آسیبرا در ترمیم ر
 مشخص کنند.

 گیرینتیجه ۵
تواند بر خود می درقبالمثبت  جانیه جادیا لیدلخود به به شفقت

 ؛دهد شیرا افزا ییزناشو تیرضا و گذار باشدریثأت ییتعارض زناشو
 ایمداخلهمد و آکار یکردیعنوان روخود به به استفاده از شفقتبنابراین 

خورده از زنان زخم ییتواند در کاهش تعارضات زناشواثربخش می
 یهای زندگبیآس شیباتوجه به افزا روازاین ؛ثر باشدؤم انتیخ

 بر شفقتیمبتن یهای آموزشتوان برنامههمسران می انتیو خ ییزناشو
 هستند،به بهبود روابط با همسر خود  لیکه ما یراداف یخود را برا به
  سترش داد.گ

 قدردانی و تشکر 6
کنندگان در پژوهش دانند از تمامی شرکتنویسندگان بر خود الزم می

 حاضر، تشکر و قدردانی کنند.

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتتأییدیٔه اخالقی و رضایت

شناسی این پژوهش برگرفته از رسالٔه دکتری نویسندٔه اول در رشتٔه روان

اسالمی واحد زاهدان است. مجوز اجرای آن روی عمومی دانشگاه آزاد 
افراد نمونه از سوی کلینیک مددکاری اجتماعی مشتاق بیرجند با شماره 

های این صادر شده است. تمامی داده 1۳۹۸تیر1مورخ  ۸۴۷/۹۸نامٔه 
آوری شد و کنندگان جمعپژوهش با اطالع و رضایت شرکت

محدودیتی نداشتند؛ کنندگان برای خروج از فرایند پژوهش، شرکت
بر حفظ  ،یاخالق نیمواز تیرعابرای پژوهش  یقبل از اجراهمچنین 

و به شد  دیها تأکداده بودنمحرمانه مراجعان و یاطالعات شخص
عنوان جواب ها بهآزمون اطالعات داده شد که نانیاطم کنندگانشرکت

 .شودیگروه منتشر م یکل
 برای انتشار رضایت

 این امر غیرقابل اجرا است. 
 ها و موادبودن دادهدردسترس

اطالعات پژوهش توسط نویسندگان در فضای ابری 
drive-https://drive.google.com/drive/my د و شونگهداری می

ود در اختیار قرار در هر زمان که از طرف مسئوالن نشریه خواسته ش
 گرفت. خواهد

 تزاحم منافع
 تضاد منافعی ندارند. گونهچیدارند که هیم اعالم سندگانینو

 منابع مالی
گونه حمایت مالی از طرف سازمان یا نهادی در این پژوهش هیچ

ها توسط نویسندٔه اول تأمین شده دریافت نشده است و تمامی هزینه
 است. 

 مشارکت نویسندگان
ها، نویسندٔه دوم آوری دادهنویسندٔه اول در ارائٔه ایدٔه پژوهشی و جمع

ها مشارکت در طراحی مطالعه و نویسندٔه سوم در آنالیز و تفسیر داده
 اند.داشته
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