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Abstract 
Introduction: One of the areas where women who suffer from contracting a spouse need help in their own 
health is to strengthen the ability of interpersonal forgiveness. The aim of this study was to determine the effect 
of “Forgiveness Based Mindfulness Therapy” and “Emotionally Focused Therapy” on forgiveness of women 
who damaged by their husbands' infidelity. 
Methods: The research method was semi-experimental and three groups of two stages (pre-test and post-test). 
The statistical population of the study was women who damaged by husbands’ Infidelity Isfahan, among whom 
45 were selected on purpose basis based on entry criteria and randomly assigned to two groups (15 subjects per 
group) and control group (n = 15).“Forgiveness Scale” (FS) was used to measure the variables of the research in 
the pretest and posttest phases. The group “Forgiveness Based Mindfulness Therapy “received 11 sessions and 
the “Emotionally Focused Therapy”received9 sessions of treatment and control group received no treatment. 
The data were analyzed with SPSS. 20. 
Results: Forgiveness and its two components (lack of negative emotions and positive emotions) were 
significantly different between the experimental and control groups in the post-test (P<0.01).But there was no 
significant difference between the two groups, of treatments. 
Conclusions: “Forgiveness Based Mindfulness Therapy" and “Emotionally Focused Therapy “are successful 
ways to promote forgiveness for women suffered by husbands’ infidelity. Therefore, it is recommended that these 
two treatments be used to increase forgiveness and eliminate psychological problems in this group of women. 
Keywords: Forgiveness Based Mindfulness Therapy, Emotionally Focused Therapy, Forgiveness, Damaged 
Women, Husbands' Infidelity 
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 مقاله پژوهشی            نشریه مدیریت ارتقای سالمت

بر بخشش در زنان  "مدارجانیدرمان ه"و  "محوربخشش یآگاهدرمان ذهن" ریتأث

 همسر یشکنمانیاز پ دهیدبیآس
 

 3 یی، اصغر آقا،*2پرور گل، محسن1 یآقاگد سایپر

 
ان، واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفه ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یتیو علوم ترب یشناسدانشکده روان ،یشناسگروه روان ،یشناسروان یدکتر یدانشجو 1

 رانیا
 رانیواحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یتیو علوم ترب یشناسدانشکده روان ،یشناسگروه روان ار،یدانش 2
 رانیواحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یتیو علوم ترب یشناسدانشکده روان ،یشناساستاد، گروه روان 3
صفهان واحد ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یتیو علوم ترب یشناسدانشکده روان ،یشناسگروه روان ار،یپرور، دانشگلمحسن: مسئول سندهینو *

 drmgolparvar@gmail.com: لیمی. ارانی)خوراسگان(، اصفهان، ا
 

 11/24/1311 تاریخ پذیرش مقاله:    11/22/1311 تاریخ دریافت مقاله:

 
 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

با  ارتباط زوجین نحوهدر طول زندگی مشترک، متغیرهای گوناگونی بر 

و این متغیرها، رضایت یا عدم رضایت زن و  گذارندیمیکدیگر تأثیر 

. یکی از این متغیرها پیمان [1]دارندشوهر را از روابط زناشویی به همراه 

شکنی زناشویی است. زمانی که کارکردهای خانواده از قبیل کارکردهای 

آن  ی آسیب ببیند، اعضایزیستی، شناختی و عاطفی یکی پس از دیگر

 انتیخ .[2] دهندیمبه تدریج احساس رضایتمندی خود را از دست 

(Infidelity به عنوان فریب، بی وفایی و )ًبه عنوان یک مفهوم  مطمئنا

زن و مرد  زهیانگ نیترمهم. [3] شودیمغیر اخالقی در جامعه نامیده 

مجدد  تجربه شوندیممتأهلی که به سوی روابط نامشروع کشیده 

صمیمیت فردی و جنسی است، چیزی که دیگر در زندگی مشترک آن 

مهمی بر افراد و  ریتأث تواندیم. خیانت و بی قیدی [6] ابندیینمرا 

رایجترین دالیل طالق بشمار روابط صمیمی داشته و به عنوان یکی از 

 چکیده

 ییاناتو تیخود هستند، تقو یبه سالمت یرسانیاری ازمندیهمسر ن یشکنمانیاز پ دهید بیکه زنان آس ییهااز حوزه یکی :مقدمه

بر بخشش در  "مدارجانیدرمان ه"و  "بخشش محور یآگاهدرمان ذهن"ریتأث نییپژوهش با هدف تع نیاست. ا یفرد نیبخشش ب

 همسر اجرا شد. یشکنمانیاز پ دهید بیزنان آس

پژوهش زنان  یآزمون و پس آزمون( بود. جامعه آمار شی)پ یادو مرحله یوسه گروه یشیآزما مهیروش پژوهش از نوع ن :روش کار

ورود و خروج  یهابر مالک ینفر به صورت هدفمند مبتن 64ها آن انیهمسردر شهر اصفهان بودند، که از م یشکنمانیاز پ دهید بیآس

 یرهایسنجش متغ ینفر( گمارده شدند. برا 14هر گروه( و گروه کنترل ) ینفر برا 14) شیمادر دوگروه آز یطور تصادفانتخاب و به

 یآگاهدرمان ذهن"( استفاده شد. گروه FS: Forgiveness Scale) "بخشش اسیمق"آزمون ازو پس آزمونشیپژوهش در مراحل پ

 یدرمان چگونهیدرمان قرار گرفته و گروه کنترل ه حتجلسه ت 1به مدت  "مدارجانیگروه درمان ه"جلسه و  11به مدت  "محوربخشش

 شد. لیتحل 22اس اس نسخه  یها با نرم افزار اس پنکردند. داده افتیدر

با گروه کنترل در مرحله  شیآزما یهاگروه نیو وجود احساسات مثبت( ب یو دو مؤلفه آن )فقدان احساسات منف یبخشودگ ها:افتهی

با  "مدار جانیدرمان ه"و  "بخشش محور یدرمان ذهن آگاه"دو گروه  نی( بود. اما بP < 21/2) یتفاوت معنادار یآزمون داراپس

 وجود نداشت. یتفاوت معنادار گریکدی

 دهید بیارتقاء بخشش در زنان آس یبرا یموفق یهاروش "مدار جانیدرمان ه"و  "بخشش محور یدرمان ذهن آگاه" :یریجه گینت

روه از گ نیدر ا یبخشش و رفع مشکالت روانشناخت شیافزا یدو درمان برا نیا شودیم شنهادی. لذا پباشندیهمسر م یشکن مانیاز پ

 زنان بکار رود.

 همسر یشکنمانیپ ده،ید بیبخشش، زنان آس مدار،جانیمحور، درمان هبخشش یآگاهدرمان ذهن واژگان کلیدی:
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فردی  یهایژگیو. [4] داردمنفی بر زندگی سالم  ریتأثو  رودیم

 هخچیتارشخصیتی همچون روان رنجورخویی،  یرهایمتغمتعددی مثل 

 یاهیشانیپرقبلی خیانت، تعداد شرکای جنسی قبل از ازدواج، 

روانشناختی و جهت گیری دلبستگی ناایمن، نوشیدن و وابستگی به 

. در [4] هستندالکل و استفاده از مواد مخدر همه با خیانت مرتبط 

 یدرصد 22-24 وعیشمتأهل انجام شد،  یهازوجپژوهشی کهبر روی 

. در ایران آمار [3] داداز روابط فرازناشویی را در طول ازدواج آنها نشان 

به این  ییهااشارهپژوهش  دقیقی در این زمینه وجود ندارد. اما بعضی

ه خانوادگی ک یهاقتل. به عنوان مثال بیشترین آمار اندداشتهموضوع 

 نامشروع و رابطهکه به دلیل  شودیمدرصد است به زنانی مربوط  32

 22. از سویی دیگر، انددهیرسسوء ظن توسط همسران خود به قتل 

همسرانشان  خانوادگی مربوط به قتل مردان توسط یهاقتلدرصد از 

. به اندرساندهدرصد موارد، زنان شوهرانشان را به قتل  62است که در 

موید این است که روابط فرازناشویی در ایران نیز  مطالعاتطور کلی، 

 شودیممتعدد روانی همسر  یهایناراحترو به افزایش است و باعث 

عاطفی زوجین ممکن است شامل عالئم مشابه با  یهاواکنش .[1]

اختالل تنش پس از سانحه، افکار خودکشی و تهدیدات دیگرکشی باشد 

 یهاسال. در [1] دهدیمکه در خالل این دوران شلوغ و پر آشوب رخ 

 Positive Psychologyروانشناسی مثبت ) یهامداخلهاخیر 
Intervention)  استمورد توجه پژوهشگران و درمانگران قرار گرفته 

در ایجاد  رسدیمیکی از مفاهیم روانشناسی مثبت که به نظر  .[1]

سالمت روان، به خصوص در زنان آسیب دیده نقش مثبت دارد، 

ر د هازوجبخشش بخش مهم بهبود روابط  .استبخشودگی بین فردی 

روانشناسی  حوزهدر  یاژهیوو جایگاه  شودیمدرمان خیانت محسوب 

مثبت نگر به عنوان یک راه حل برای کاهش تاثیرات زیان بار خطاهای 

 .[6] داردبین فردی و ایجاد سازگاری مثبت 

که شخصی که خطایی  دهدیماز دیدگاه درمانی، بخشش هنگامی رخ 

و  هانگرش( Willingness) لیمدر حق وی صورت گرفته از روی 

افکار و رفتارهای منفی را نسبت به فرد خطاکار متوقف کند و احساس، 

 یهادرمان .[12] دینما هاآنرا جایگزین  ترمثبتافکار و رفتارهایی 

مت و بخشش وجود دارد که از روانشناختی متعددی برای افزایش سال

 "شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی"آن جمله 
(MindfulnessBased Cognitive Therapy و )" بخشش

اخیر  یهاسالدر است.  (Forgiveness Therapy) "درمانی

مورد توجه زیادی قرار گرفته است. "درمان ذهن آگاهی و بخشش"

 .[11] استشده  سیذهن آگاهی با سالمت و بخشش برر رابطه

مداخالت بالینی مبتنی بر ذهن آگاهی، جهت افزایش توجه پایدار ذهن 

حال بدون قضاوت و پذیرش نگرش  لحظهو آوردن توجه داوطلبانه به 

. یکی دیگر از موثرترین مداخالتی که امروزه جهت حل [12] است

 "بخشش درمانی" رودیمزوجین به کار  خصوصاً مشکالت روابط انسانی 
 مسائل انسانی از جمله حوزهطوالنی در  یانهیشیپاست. مفهوم بخشش 

روابط زوجین و ازدواج داشته و به طور کلی به عنوان پاسخ مثبت به 

بالینی  یهاپژوهش. [13] استه قرار گرفته خطاکاری انسان مورد توج

مبتنی بر  یهادرمانو کاربردی فراوانی در خصوص تأیید ارزشمندی 

بین تمایل به بخشیدن  رابطهو مطالعات  [14, 16] داردبخشش وجود 

رضایت  [14] یجسمانیک خطای خاص را با سطوح باالیی از سالمت 

. یافته انددادهنشان  [11] یافسردگو سطوح پایین  [11] یزندگز ا

پژوهشی نشان داده است که افزایش بخشش منجر به کاهش افکار و 

احساسات منفی و رفتارهایی مثل درد، صدمه، خشم و تالفی و نیز 

نظر  از .[11] شودیمسطوح باالتر بخشش باعث افزایش افکار مثبت 

زوجین ظرفیت طلب بخشودگی یکی از مهمترین عواملی است که در 

. لواف پور [22] داردبقای زندگی زناشویی و رضایت زناشویی نقش 

نوری و همکاران به نتایج مثبتی از تأثیر درمان مبتنی بر ذهن آگاهی 

 به رضایی کچی و همکاران. [21] افتندیبخشش دست  بر سالمت و

نتایج مثبتی از اثربخشی آموزش بخشودگی بر افزایش بخشش در زنان 

درمان "و  "محوربخشش یآگاهذهندرمان ". اگرچه[22] افتندیدست 

هر دو به میزانی از مزایای سالمت جسمانی و روانشناختی  "مدارجانیه

 بالقوهدارای ظرفیت  هادرمان، ولی کماکان هر دو این ندابودهمرتبط 

مربوط به خود هستند. دو حوزه درمان  یهاپژوهش ادامهبیشتری برای 

ذهن آگاهی و بخشش به لحاظ محتوایی با تمرکز بر فرایندهای 

شناختی و ذهنی انسان دارای این پیش زمینه هستند تا بتوان در 

را برای  "ذهن آگاهی بخشش محوردرمان "ترکیب آنها با یکدیگر 

استفاده و بهره برداری از نقاط قوت و توان افزایی توأم هر دو رویکرد 

مورد استفاده قرار داد. باالخص این بهره توأمان برای زنانی که از پیمان 

شناختی و ذهنی دیده و در مواجهه با  یهابیآسشکنی همسر خود 

بسیار  تواندیمل هستند، خود دارای مشک روزمرهتجارب شناختی و 

درمان هیجان "مفید و ارزشمند باشد. یکی دیگر از رویکردهای درمانی،

( است. هیجان مدار یک Emotional Focused Therapy) "مدار

. در دشویمرویکرد تجربی معتبر برای درمان ارتباطات آشفته محسوب 

روانی به حس  یاصدمهخیانت به عنوان آسیب و  "درمان هیجان مدار"

خشش که ب شودیمتعلق همسران مورد تأکید قرار گرفته و چنین تصور 

. نتایج [23] دهدیمدر طی فرآیند درمانی آسیب به حس وابستگی رخ 

بر بخشش "درمان هیجان مدار"مطالعات نتایج مثبتی از اثر بخشی 

. با توجه [24, 26] انددادهو رضایت زناشویی را نشان  [26]همسران 

خیانت و تأثیر آن بر روابط زوجین، ضروری است که  دهیچیپبه ماهیت 

مداخالت موثری برای کمک به زوجینی که با این مشکل روبه رو 

در مطالعات  "درمان هیجان مدار"هستند ایجاد شود. تا کنون تأثیر 

أثیر که ت ییهاپژوهشبسیاری مورد تأیید قرار گرفته است، ولی تعداد 

، اندک انددادها مورد بررسی قرار ر"درمان ذهن آگاهی بخشش محور"

است. از این رو در راستای رفع خالء های موجود در این زمینه و شفاف 

درمان "ریتأثسازی مسیر پژوهش و درمان، این مطالعه با هدف 

بر بخشش در زنان  "مدارجانیهدرمان "و  "بخشش محور یآگاهذهن

 همسر اجرا شد. یشکنمانیپآسیب دیده از 

 کار روش

درمان "شامل )روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی وسه گروهی 

و یک گروه کنترل یا  "مدارجانیهدرمان "، "محوربخشش یآگاهذهن

جامعه آماری پژوهش ( بود. آزمونپسو  آزمونشیپبا دو مرحله ) (گواه

همسر در شهر اصفهان در  یشکنمانیپزن آسیب دیده از  122را 

که در پاسخ به فراخوان نصب شده به مراکز مشاوره  1314زمستان سال 

 هاآندر سطح شهر اصفهان مراجعه نمودند، تشکیل دادند که از میان 

ورود  یهامالکهدفمند انتخاب شدند.  یریگنمونهنفربه روش  64

، حداقل سطح شامل رضایت آگاهانه برای مشارکت در پژوهش

سال از  3سال، گذشتن حداقل  42 تا 22سنی  دامنهتحصیالت دیپلم، 
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بود.  یپزشکروانیا  یشناسروانزندگی مشترک و عدم درمان موازی 

دبه با افرا یامصاحبهابتدا فراخوانی در مراکز مشاوره نصب شد و سپس 

منظور بررسی شرایط ورود انجام شد. معیارهای خروج شامل عدم تمایل 

درمان، غیبت دو جلسه و یا بیشترو در شرف طالق بودن بر به ادامه 

تصادفی بود. افراد نمونه انتخاب شده بطور  هاآناساس خود اظهاری 

در این پژوهش برای سنجش میزان گمارده شدند. نفر  14گروه  سهدر

گویه  14 (Forgiveness Scale) "مقیاس بخشش"بخشایشگری از 

. این مقیاس دارای دو خرده [24] شدو همکاران استفاده  Rey یا

 سؤاالت) یمنفشامل فقدان احساسات  هااسیمق خرده. باشدیممقیاس 

( 14-11 سؤاالت( و خرده مقیاس وجود احساسات مثبت )1-12

 .باشدیم

= کامالً مخالفم  1) یانهیگز 4سؤاالت در مقیاس لیکرت و در یک طیف 

، 6، 3، 1و نمره گذاری سؤاالت  اندشدهطراحی  کامالً موافقم( = 4تا 

. در این مقیاس میزان گذشت به باشدیممعکوس  16، 12، 12، 1، 4

( طبقه بندی 63-44) ادیز(، و 22-62) متوسط(، 2-21) کمسه سطح 

مورد اشاره،  یگذارنمرهبه ذکر است علیرغم ظاهر  الزم(. 24) استشده 

بر فقدان بخشش است بنابراین، در تفسیر نهایی  سؤاالتچون محتوای 

 Rey. [24]نمرات، نمرات پائین تر نشان دهنده بخشش بیشتر است 

 یهانمره، "مقیاس بخشش"و همکاران در راستای روایی همگرای 

 Enright (Enright بخشش پرسشنامه"حاصل از این مقیاس را با 
Forgiveness Scale ) یشناسرواندانشجوی  321میان در 

 14/2 تا 42/2دانشگاهی در امریکامورد بررسی قرار داده و همبستگی 

را به دست آوردند. در ایران نیز آلفای کرونباخ این آزمون توسط زندی 

غیربومی  متأهلنفر از دانشجویان زن  222ر روی ب پور و یادگاری

. روایی این مقیاس نیز از [21] شد 14/2تهران برابر با  یهادانشگاه

 NEO Five-Factor) "سیاهه پنج عاملی نئو"طریق همبستگی با 
Inventory 42/2، با سازگاری 64/2( به ترتیب با روان رنجور خویی ،

 آمدبدست  34/2و با گشودگی  62/2، با توافق 33/2با برون گرایی 

نفر شرکت کننده در  64. در پژوهش حاضر نیز بر روی کل نمونه [21]

ه مقیاس مقیاس با روش آلفای کرونباخ در خرد ییایپا، پژوهش

احساسات منفی، احساسات مثبت و کل مقیاس بخشش به ترتیب برابر 

 کنندگانشرکت کهنیاپس از آمد.  دستبه 12/2و  13/2، 14/2با 

تصادفی در سه گروه، شامل دو گروه آزمایش و یک گروه  صورتبه

با استفاده از  آزمونشیپکنترل جایگزین شدند، در هر سه گروه 

را شد، سپس گروه آزمایش اول یعنی درمان بخشش اج پرسشنامه

 12 جلسه 11گروهی و طی  صورتبه محوربخشش یآگاهذهن

جلسه  1 یطنیز  مدارجانیهو گروه آزمایش دوم یعنی درمان  یاقهیدق

قرار گرفتند.  درمانیک جلسه تحت  یاهفته صورتبه یاقهیدق 12

ان از پای پسدرمانی دریافت ننمود.  گونهچیهکنترل در این مدت  گروه

 یهاپرسشنامهبه  آزمونپسجلسات درمان هر سه گروه در مرحله 

به ذکر است که محل برگزاری جلسات  الزمپژوهش مجدد پاسخ دادند. 

کامل مستقل و با فاصله در شهر  ییهامکان درمان برای دو گروه در

چ آشنایی و تماس اصفهان انجام شد و شرکت کنندگان در هر گروه هی

 و تعاملی با یکدیگر نداشتند.

 برای جلوگیری از تداخل با دوره درمانی، از شرکت کنندگان خواسته

شد در هیچ برنامه آموزشی یا درمانی حتی از طریق وسایل ارتباط 

 جمعی دیگر شرکت نکنند.

به طور ویژه طی مراحل زیر  "درمان ذهن آگاهی بخشش محور"بسته 

 ،ابتدا برای کشف محتوا و ساختار لعه تهیه و آماده شد.برای این مطا

نفر از زنان آسیب دیده از پیمان شکنی  21مصاحبه ساختار نیافته با 

همسر که از طریق مصاحبه مقدماتی شناسایی شده بودند، در مرکز 

اورژانس اجتماعی شهر اصفهان انجام شد. در آغاز هر مصاحبه در زمینه 

گی انجام آن به افراد نمونه توضیحاتی ارائه شد و اهداف مطالعه و چگون

دریافت شد. زمان هر مصاحبه بین  هامصاحبهرضایت آنان جهت ضبط 

ضبط شده و در پایان کلمه به کلمه  یهامصاحبهدقیقه بود.  32-64

 در قالب هانمونهبرگردانده شد و عبارات محتوایی حاصل از مصاحبه با 

واحدهای معنایی استخراج شد. پس از تعیین واحدهای معنایی، کدهای 

نان در ز ترجامعاولیه و نیز طبقه بندی کدهای اولیه مشابه در طبقات 

از پیمان شکنی همسر انجام شد. پس از دستیابی به  دهیدبیآس

واحدهای معنایی و کدهای اولیه و طبقات جامع، برای تعیین و 

 یآگاهذهندرمان "درمانی در بسته  یهاروشجایگذاری 

و بخشش از متون علمی )اعم از کتب،  یآگاهذهن، فنون "محوربخشش

 .[31-21] ( استخراج شدهانامهو پایان  هارسالهمقاالت و 

پس از تعیین فنون درمانی، برپایه فراوانی و گستردگی هر یک از  

 واحدهای معنایی و کدهای اولیه و بر اساس معیارهای زیر تدوین شد.

ت پایه به صور درتممطرح  تناسب روش و تمرین درمانی با مشکالت -1

 مستند و منابع معتبر علمی.

 گستردگی استفاده و مستند بودن اثربخشی روش و تمرین درمانی.-2 

درمانی برای جایگذاری در  یهانیتمرهماهنگی بین روش و  -3

 جلسات درمان.

 یهادرمانبه حوزه  سپس بسته توسط پنج متخصص دانشگاهی آشنا

درمان "بسته  14/2ضریب توافق  ذهن آگاهی و بخشش و کسب

 آماده اجرا در پژوهش شد. "محوربخشش یآگاهذهن

درمان "نیز با استفاده از روش "درمان هیجان مدار"در پژوهش حاضر 

. درمان هیجان [32] شداجرا  Johansonجانسون  "هیجان مدار

بر مواردی نظیر ایجاد رابطه و بررسی تعارضات ارتباطی بر حسب  "مدار

ه روابط نشده ک دییتأتعاملی منفی در روابط، هیجانات  چرخهدلبستگی، 

 یهاچرخهو  هاتیوضعجاد و تحکیم ، و ایدهدیمقرار  ریتأثرا تحت 

 یاقهیدقجلسه نود  1جدید رفتارهای دلبستگی تمرکز دارد که در قالب 

. خالصه محتوای جلسات درمانی [32] استدر پژوهش حاضر اجرا شده 

و  1جدول درمان ذهن آگاهی بخشش محور و درمان هیجان مدار در 

 ارائه شده است. 2

ک تک مالحظات اخالقی مطرح در پژوهش رعایت رازداری کامل برای ت

شرکت کنندگان، داشتن آزادی و اختیار کامل برای کناره گیری از 

پژوهش، اطالع رسانی کامل در مورد پژوهش و کسب رضایت نامه کتبی 

فقط در راستای اهداف پژوهش بود. در عین حال  هادادهو استفاده از 

گروه کنترل که زحمت شرکت در پژوهش را بر خود هموار نمودند، در 

ه اجرای پژوهش به صورت آزادانه و به شکل فشرده تحت پایان دور

قرار  "درمان هیجان مدار"و یا  "درمان ذهن آگاهی بخشش محور"

 گرفتند.

در سطح توصیفی میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی نیز از 

گردید. الزم به ذکر است در ابتدا به منظور  استفاده انسیکووارتحلیل 

ویلک، برای بررسی -از آزمون شاپیرو هادادهبررسی نرمال بودن توزیع 

از بررسی شیب  همگنی واریانس خطاهای متغیر وابسته از آزمون لوین
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خطوط رگرسیون به منظور بررسی برابری رابطه بین متغیرهای وابسته 

 یهاگروه. همچنین در مقایسه است در سه گروه پژوهش استفاده شده

تحصیلی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل از آزمون کای اسکور و 

گذشته از ازدواج در سه گروه  یهاسالسن و  یهانیانگیمبرای مقایسه 

 یهاسالنیز از تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. مقایسه سن، 

ن از این امر بوده که گذشته از ازدواج و تحصیالت برای کسب اطمینا

حلیل ت در سه گروه در این سه متغیر با یک دیگر دارای تفاوت نیستند.

 حداقلاستفاده شد.  22از نرم افزار اس پی اس اس نسخه  هادادهآماری 

 24/2سطح معناداری قابل قبول در پژوهش حاضر کوچکتر و مساوی 

 در نظر گرفته شد.
 

 "محوربخشش یآگاهذهندرمان "جلسات  :1ول جد

جلسات 

 درمان
 درمانی یهاروشفنون و 

 اول
ظور تنفس آگاهانه به من مراقبه هیاولفنون  آموزشبا تمرکز بر پیمان شکنی همسر،  محوربخشش یآگاهذهنشناختی  یهامفروضهاول آشنایی گروهی، معرفی  جلسهدر 

 کنترل شناختی و در پایان جلسه نیز پیش آزمون بر روی گروه مورد نیز اجرا گشت.

 دوم
)خوردن کشمش(، افکار حقایق نیستند )روش اتوبان، اتاق سفید دو در، ساحل دریا(  یذهندوم به سنجش و ارزیابی مشکالت زنان آسیب دیده، افزایش تمرکز  جلسهدر 

 اختصاص یافت. وفایبکلیف نوشتن نامه به همسر اجرای ت و

 سوم
فکری منجر به خشم، مواجهه با خشم، روش صندلی خالی وروش مقابله با خشم با اعضای  یروندهانوشته شده به همسر،  نامههیجانی،  هیتخل یهاوهیشسوم  جلسهدر 

 گروه اجرا و تمرین شد.

 چهارم
سازی ذهنی هدایت شده )کوله پشتی(، بخشش راهبرد پاسخ به درد هیجانی و گسست عاطفی )تعریف -شواهد، تصویر یجوجستو  هاییخودگوچهارم تحلیل  جلسهدر 

 صحیح بخشش( و هم وابستگی افراطی بررسی شد.

 خوشایند/ ناخوشایندمحور درمان و تمرکز قرار گرفتند. یهاتجربه، ایجاد انگیزه برای بخشودن، روش یدلبستگحاصله از  یهابیآسپنجم  جلسهدر  پنجم

 ششم
یر )لیست مشکالت(، روش تعب آگاهانه)نگریستن با نگاهی نو(، خودگویی های بخشش، همراه با تمرینات ذهن  خطاکارششم تالش برای کشف انسانیت فرد  جلسهدر 

 نون درمانی به اعضای گروه آموزش داده شد و تمرین گردید.افکاربه عنوان اهداف و ف یاقهیدقافکار و احساسات، روش ثبت سه 

 هفتم
)قایق عشق، سنگ کوچک(، اجرای فنون مراقبه طلب بخشش از دیگران وفنونی  شدهتنفس آگاهانه و تصویر سازی ذهنی هدایت  یهاروشهفتم خود بخشی و  جلسهدر 

 جهت ارتقاء عملکرد والدی و ارتقاء عملکرد جنسی ارائه شد.

 هشتم
وارسی بدن و مراقبه بخشش  یهاروشمثبت پیمان شکنی، رهایی از طریق بخشش خود،  یهاجنبه، کندیمهشتم به بررسی عواملی که بخشیدن را دشوار  جلسهدر 

 خود، روش ارتقاء عملکرد شغلی و روش ارتقاء عملکرد اجتماعی با اعضای گروه کار شد.

 نهم
نهم به بررسی تصمیم به گذشت پیشه کردن، اجرای روش مدیتیشن بخشش دیگران، روش ارتباط ذهن و بدن بر روی مشکالت جسمانی محور درمان و  جلسهدر 

 تمرینات درمانی قرار گرفتند.

 دهم مصالحه و رسیدن به رهایی، مرور تمرین سنگ، روش اتاق پر از آب و تمرینات مقابله با اضطراب اجرا شد. جلسهدر  دهم

 پایانی و اجرای پس آزمون اختصاص یافت. یهاهیتوص ارائهذهن اگاهی بخشش محور با  مداخلهیازدهم به  جلسهدر  یازدهم

 

 "مدارجانیهدرمان "جلسات : 2جدول 

 درمانی یهاروشمحور تمرکزدرمان و فنون و  جلسات درمان

 ایجاد رابطه و نیز تعارضات بر حسب دلبستگی بررسی گردید. اول

 ، مشخص شد.شوندیمتعاملی منفی که باعث تعارضات  چرخه دوم

 ، مشخص گردید.کنندیمتعاملی را تعیین  یهاتیوضعنشده که  دییتأهیجانات  سوم

 تعاملی منفی با تأکید بر هیجانات و نیازهای دلبستگی چارچوب بندی مجدد شد. چرخهمشکل بر حسب  چهارم

 پذیرفته نشده خود افزایش داده و این موارد نیز در تعامالت وارد گردید. یهاجنبههمانندسازی با هیجانات دلبستگی، نیازها و  پنجم

 تقاء داده شد.تعاملی جدید مراجعین ار یهاواکنشپذیرش تجارب تازه، و نیز  ششم

 و ایجاد درگیری عاطفی برای شکل دهی مجدد دلبستگی تسهیل گردید. هاخواستهابراز نیازها،  هفتم

 قبلی کمک شد. یارابطهجدید برای مشکالت  یهاحلبه ظهور راه  هشتم

 جدید رفتارهای دلبستگی ایجاد و تحکیم انجام شد. یهاچرخهو  هاتیوضع  نهم

هاافتهی

پیش از اجرای تحلیل کوواریانس، متغیرهای تحصیالت )برحسب 

ز گذشته ا یهاسالفراوانی(، سن )برحسب میانگین و انحراف معیار( و 

ازدواج )برحسب میانگین و انحراف معیار( در سه گروه مورد مقایسه 

گردید که سه گروه پژوهش در متغیرهای مورد اشاره  دییتأقرار گرفت و 

نتایج مربوط به مقایسه  2جدول با یک دیگر تفاوت معناداری ندارند. در 

 جمعیت شناختی ارائه شده است.

، در بخشش کلی درگروه درمان 3جدول  یه نتایج ارائه شده دربر پا

( و در گروه t ،221/2  =P یزوج=  11/4) بین محوربخشش یآگاهذهن

درمان هیجان مدار نیز بین بخشش کلی در پیش آزمون و پس آزمون 

در  یول(. t ،221/2  =P یزوج=  24/14تفاوت معناداری وجود دارد )

مون با پس آز آزمونشیپگروه کنترل میانگین بخشش کلی در مرحله 

(. بر اساس t ،41/2  =P یزوج=  -62/2دارای تفاوت معناداری نیست )

در  محوربخشش یآگاهذهن، گروه درمان 3جدول نتایج ارائه شده در 

( و گروه درمان t ،221/2  =P یزوج=  14/1) آزمونپسو  آزمونشیپ

( در فقدان احساس منفی در t ،221/2  =P یزوج=  62/4) مدارجانیه

 . ولیدهندیمو پس آزمون تغییر معناداری را نشان  آزمونشیپمرحله 

با  آزمونشیپدر گروه کنترل میانگین فقدان احساس منفی در مرحله 

 t، 41/2 یزوج=  -41/2) دهدینمپس آزمون تفاوت معناداری را نشان 

 =P در وجود احساس شودیممشاهده  3جدول در  کهچنان(. همچنین ،

=  t ،221/2 یزوج=  64/1) محوربخشش یآگاهذهن، گروه درمان مثبت
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P( و گروه درمان هیجان مدار )یزوج=  31/6 t ،221/2  =P در دو )

. دهندیممرحله پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری را نشان 

 آزمونشیپولی در گروه کنترل میانگین وجود احساس مثبت در مرحله 

 یزوج=  -16/2) دهدینمبا مرحله پس آزمون تفاوت معناداری را نشان 

t ،11/2  =P نتایج تحلیل کوواریانس ارائه شده است. 4جدول (. در 

ر آن د یهامولفهمیانگین و انحراف استاندارد بخشودگی و  6جدول در 

 آزمایش و کنترل در دو مرحله پژوهش ارائه شده است. یهاگروهدو 

 

 

 نفر( 14)هر گروه  "گروه کنترل "و  "مدارجانیهدرمان "، "محوربخشش یآگاهذهندرمان " یشناختجمعیت  یهایژگیو :3جدول 

 P-value کنترل گروه درمان هیجان مدار محوربخشش یآگاهذهندرمان  تحصیلی یهارگروهیز
  فراوانی )درصد فراوانی( فراوانی )درصد فراوانی( فراوانی )درصد فراوانی( 

 11/2    تحصیالت

  (%12/4)1 (%12/4)1 (%12/4)1 تا دیپلم

  (%1/44)12 (%3/43)1 (%42)1 و کارشناسی پلمیدفوق

  (%4/24)6 (%62)4 (%3/33)4 باالتر از کارشناسی

 - میانگین±  انحراف معیار میانگین±  انحراف معیار میانگین±  انحراف معیار دیگر متغیرها

 61/2 13/34 ± 1/1 13/31 ± 1/1 13/33 ± 4/4 سن )سال(

 14/2 4/3 ± 11/1 11/3 ± 11/2 11/3 ± 12/1 گذشته از ازدواج یهاسال

 

 آن در سه گروه پژوهش یهامولفهمیانگین و انحراف استاندارد بخشودگی و  :4 جدول

 گروه کنترل درمان هیجان مدار محوربخشش یآگاهذهندرمان  مرحله

 انحراف استاندارد میانگین استانداردانحراف  میانگین انحراف استاندارد میانگین 

       بخشش کلی

 26/1 21/42 11/1 43/42 11/6 42 آزمونشیپ

 44/4 11/42 11/3 4/31 11/3 21/34 آزمونپس

       فقدان احساس منفی

 42/6 1/33 4 34 23/3 13/33 آزمونشیپ

 31/6 61/36 11/6 4/21 12/2 33/24 آزمونپس

       وجود احساس مثبت

 12/3 21/14 14/6 43/14 14/3 21/14 آزمونشیپ

 11/3 6/14 26/2 12 11/2 13/1 آزمونپس

 

 آزمونشیپپس از کنترل آن  یهامولفهبخشودگی و  آزمونپسنتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه  :5 جدول

 آزمونتوان  مجذور سهمی اتا F P-value مقدار میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

        بخشش کلی

 16/2 14/2 21/2 24/1 41/111 1 41/111 پیش آزمون

 1 16/2 221/2 61/41 33/111 2 44/1111 عضویت گروهی

 - - - - 34/11 62 61/416 خطا )درون گروهی(

        احساس منفیفقدان 

 41/2 1/2 23/2 11/6 43/44 1 43/44 پیش آزمون

 1 411/2 221/2 42/24 21/344 2 14/112 گروهی عضویت

 - - - - 36/13 62 41/433 خطا )درون گروهی(

        وجود احساس مثبت

 11/2 21/2 222/2 11/12 46/44 1 46/44 پیش آزمون

 1 412/2 221/2 12/21 2/141 2 6/326 عضویت گروهی

 - - - - 21/4 62 13/262 خطا )درون گروهی(

آن  مؤلفهبخشودگی و دو ، شودیمدر جدول مشاهده  کهچنان

 یآگاهذهن)احساسات منفی و مثبت( بین گروه آزمایش )درمان 

 آزمونپس( با گروه کنترل در مرحله مدارجانیهدرمان  محوروبخشش

 است. (P < 21/2دارای تفاوت معناداری ) آزمونشیپپس از کنترل 

گی و بخشودنتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای دو متغیر  4جدول  در

 ارائه شده است.آن  مؤلفهدو 

آن  مولفه، در بخشودگی و دو شودیممشاهده  6جدول چنانکه در 

با  "درمان هیجان مدار"و  "درمان ذهن آگاهی بخشش محور "بین

تفاوت معناداری  21/2از  ترکوچک P-valueگروه کنترل در سطح 

وجود دارد، اما بین دو درمان با یکدیگر تفاوت معناداری وجود ندارد. با 

، مشخص است که در 6جدول ارئه شده در  یهانیانگیمنگاهی به 

و  "درمان ذهن آگاهی بخشش محور"آن،  مولفهبخشودگی و دو 

نسبت به گروه کنترل به مقدار معناداری موجب  "درمان هیجان مدار"

 .اندشدهافزایش بخشش در زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر 
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 آن یهامولفهبخشودگی و نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در  :6جدول 

 P-value خطای استاندارد شدهلیتعد یهانیانگیمتفاوت  گروه مورد مقایسه گروه مبنا
     کلی بخشش

 221/2 42/1 41/14 محوربخشش یآگاهذهنگروه  گروه کنترل

 221/2 44/1 11/11 مدارجانیهگروه  گروه کنترل

 241/2 41/1 -1/3 مدارجانیهگروه  محوربخشش یآگاهذهنگروه 

     فقدان احساس منفی

 221/2 33/1 11/1 محوربخشش یآگاهذهن گروه کنترل

 221/2 31/1 41/1 مدارجانیهگروه  گروه کنترل

 14/2 31/1 -61/1 مدارجانیهگروه  محوربخشش یآگاهذهن

     وجود احساس مثبت

 221/2 1/2 61/4 محوربخشش یآگاهذهنگروه  گروه کنترل

 221/2 12/2 21/6 مدارجانیهگروه  گروه کنترل

 244/2 13/2 -2/2 مدارجانیهگروه  محوربخشش یآگاهذهنگروه 

 *24/2 > P ** ،21/2 > P 

بحث

و  "بخشش محور یآگاهذهندرمان "ریتأثاین پژوهش با هدف تعیین 

بر بخشش بین فردی زنان آسیب دیده از  "مدارجانیهدرمان "

درمان "بین همسر اجرا شد. نتایج نشان داد که  یشکنمانیپ

با گروه کنترل در  "مدارجانیهدرمان "و  "بخشش محور یآگاهذهن

آن )فقدان احساسات منفی و وجود احساسات  یهامولفهبخشش و 

اری وجود تفاوت معناد آزمونشیپپس از کنترل  آزمونپسمثبت( در 

 "مدارجانیهدرمان "و  "بخشش محور یآگاهذهندرمان "دارد. اما بین 
 درآن )احساسات منفی و احساسات مثبت(  یهامولفهدر بخشش و 

 تفاوت معناداری مشاهده نشد. آزمونشیپپس از کنترل  آزمونپس

 یهامولفهو  بر بخشش "ذهن آگاهی بخشش محور"درمان  ریتأث جینتا

نتایج چندین پژوهش آسیب دیده از پیمان شکنی همسر با در زنانآن 

و همکاران نشان داد درمان ذهن  Boyd مطالعه جینتا. باشدیمهمسو 

 Postآگاهی در کاهش عالیم اختالل تنش پس از سانحه )
Traumatic Stress Disorder مؤثرمتوسط و بزرگ  یهااندازه( با 

باعنوان ذهن آگاهی و مذهب به عنوان  Lewis. مطالعه [12] هستند

بخشش انجام شد. با اعتقاد بر این که هر دو ذهن  یهاکنندهپیشگویی 

آگاهی و بخشش با مزایای سالمت جسمانی و روانشناختی مرتبط 

خود به این نتیجه رسید که بخشش ارتباط مثبتی با  افتهیهستند، در 

. [33] استگاهی پیشگوی قوی بخشش ذهن آگاهی دارد و ذهن آ

با عنوان اثربخشی بخشش بر  Kim& Bernsteinپژوهشی توسط 

م ، انجابردندیمرنج  همسرانی که از سوء استفاده هیجانی همسرانشان

 برای بهبود مؤثر یامداخلهنشان داد بخشش یک برنامه  هاافتهیشد. 

در  Menahem & Love. [36] استسوء استفاده هیجانی همسر 

نتایج مطالعات خود عنوان کردند بخشش با ایجاد احساسات صلح 

 شودیمجویانه نسبت به خود و دیگران سبب ارتقاء بهزیستی روانی فرد 

. نیک رو طی پژوهش خود با عنوان تأثیر مشاوره گروهی مبتنی [34]

بر بخشش بر کاهش فرسودگی زناشویی زنان مواجه با پیمان شکنی 

طی  [31] همکاران. نواصر و [34] افتیهمسر به نتایج مثبتی دست 

پژوهش خود با عنوان تأثیر درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر سالمت 

مذهبی بیماران قلبی به نتایج  مقابلهمعنوی، بخشش و راهبردهای 

سالمت و بخشش و راهبردهای  مثبتی از تأثیر ذهن آگاهی در افزایش

فت گ توانیماین پژوهش  یهاافتهیدست یافتند. در تبیین  یامقابله

 رمؤثکه هدف اصلی در رویکرد ذهن آگاهی آن است که فرد با کنترل 

یک زندگی پربار و معناداری برای  دیآیمکه برای وی پیش  ییهاتنش

از حق عصبانیت . بخشش فرایند چشم پوشی ارادی کندیمخود ایجاد 

بخشش فرایندی است که در و انزجار از عمل ارتکابی زیان بخش است. 

و به عنوان جایگزین  ابدییمآن اغلب میل به اجتناب و انتقام کاهش 

منفی و رفتارهای منفی با احساسات مثبت  یهاصیتشخعواطف منفی، 

 استدیگری چون همدلی، تعادل روانی، احترام، شفقت و مصالحه 

متقابل افراد با  یهاواکنشبخشش به روابط فردی و  مداخله .[31]

یکدیگر بسیار توجه دارد. در آموزش بخشایش افراد توانایی باالیی برای 

. یادگیری بخشش بین فردی به کنندیمت خود کسب بهبود در تعامال

و  کندیمافراد در مواجه با پیامدهای منفی حاصل از تعارضات کمک 

بهزیستی روانشناختی، شادکامی و روابط اجتماعی معناداری را به همراه 

. با افزایش سطح شودیمداشته و موجب کاهش هیجانات منفی 

ضطراب، احساس افسردگی بخشش، تجربیات روانی مانند تنش، ا

، سطح رضایت از زندگی افزایش و سطح خشم کاهش ابدییمکاهش 

درمان " ریتأث نهیزم. در [31] ابدییمیافته و بهزیستی روانی بهبود 

بر بخشش در زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر  "هیجان مدار

ان در خصوص اثربخشی درمان و همکار Greenberg نتایج پژوهش

هیجان مدار در تسهیل بخشودگی و حل صدمات هیجانی زوجین از 

با نتایج  [31]جمله خشم و رنجش ناشی از خیانت، ترک یا توهین 

پژوهش سودانی و همکاران در خصوص اثربخشی زوج درمانی هیجان 

و با نتایج  [62]ت همسر ناشی از خیان یهابیآسمدار را بر کاهش 

پژوهش نامنی و همکاران در خصوص اثربخشی بکارگیری درمان 

همسومی باشد.  [61] دیامهیجان مدار بر بخشودگی بین فردی و 

شم و و خ تیعصبانکه اگر زن ببخشد،  کنندیمبسیاری از افراد تصور 

این  دهندههیجانات منفی خود را سرکوب خواهد کرد یا اینکه نشان 

ترام نیست. در مقابل چنین اح ستهیشااست که وی ضعیف بوده و 

که تصمیم انتخابی خود شخص  دهندیمنشان  هاپژوهشانتقاداتی، 

در بازگرداندن سالمت روانی و  تواندیمبرای بخشش یک فرد مقصر 

ه ب هاانسانباشد. ما  مؤثرآسیب  تجربهکاهش هیجانات منفی زنان با 

 فرادی هستندهستیم اغلب ا هاآناضدادی، کسانی را که عاشق  یاگونه

آسیب برسانیم. به ندرت کسی  هاآنکه بیش از سایرین احتمال دارد به 
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که احساس کند از طرف شریک زندگیش لطمه نخورده،  شودیمپیدا 

تحقیر نشده، اذیت نشده، مأیوس نشده و یا با او بد رفتاری نشده باشد 

که ظرفیت طلب  دهندیمو جای تعجب ندارد که زن و شوهرها خبر 

خشودگی یکی از مهمترین عواملی است که در بقای زناشویی و رضایت ب

 بخشندیمکه اشتباهات یکدیگر را  ییهازوج .[22] داردزناشویی نقش 

رضایت، نزدیکی و تعهد بیشتری را تجربه خواهند کرد و افزون بر این 

تنش، سرزنشگری، رفتار خصمانه و پرخاشگری را در روابط بین فردی 

. مدیریت کنندیمایجاد  یترسالمکاهش داده و سازگاری و روابط 

زنان آسیب دیده، خشمی را که از جانب همسر  شودیمهیجان باعث 

مطلوب کنترل کنند و با بخشیدن،  وهیشرا به  کنندیمخود احساس 

 احساس رهایی بیشتری از هیجانات نامطلوب خود داشته باشند.

 یریگجهینت

و  "درمان ذهن آگاهی بخشش محور"این پژوهش  یهاافتهیبر اساس 

یش بخشش در زنان آسیب دیده درمان هیجان مدارگ هر دو در افزا"

از پیمان شکنی همسر دارای توان اثر باالیی هستند و به زنان آسیب 

هیجانات و احساسات منفی خود  هیتخلکه به  کندیمدیده کمک 

بپردازند تا بتوانند برای ایجاد تغییرات در زندگی مشترک و تصمیم 

نتایج پژوهش حاضر در  شودیمپیشنهاد آماده شوند.  ترمناسبگیری 

درمان مشکالت روانشناختی زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر 

در کنار  "درمان ذهن آگاهی بخشش محور"مورد استفاده قرار گیرد و 

دیده از ، برای ارتقاء بخشش در زنان آسیب"درمان هیجان مدار"

 هاشهپژواین پژوهش نیز مانند سایر  شکنی همسر استفاده شود.پیمان

به صورت  هازوجضروری است که داشت. در درمان  ییهاتیمحدود

مشترک وارد فرایند درمان شوند ولی به دلیل شرایط محیطی، مردان 

ایرانی از قبول مسأله و تغییرات ممکن جهت اصالح اجتناب  جامعهدر 

 کار را شروع کند هازوجبه ناچار درمانگر مجبور شد با یکی از  کنندیم

 یج آن را در زندگی مشترک نظاره گر باشند.تا نتا

 سپاسگزاری

این مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری پریسا آقاگدی به راهنمایی 

ر . پژوهش حاضباشدیمروانشناسی  رشتهدر  پرورگلآقای دکتر محسن 

 .IR.IAUا دارای کد اخالق از کمیته پژوهش تحقیقات علمی برابر ب
KHUISF.REC. 1397.015 نیز کد کارآزمایی بالینی برابر با  و

IRCT20180625040235N1 وسیله از کلیه زنان  نیبد .باشدیم

  .شودیمشرکت کننده درمطالعه حاضر صمیمانه تشکر و قدردانی 
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