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Abstract 

Attachment injury resolution model (AIRM) is a structured approach for treatment and improves the 

distressed relationship that focuses on stable interactive negative cycles which caused by deep 

emotional vulnerability. The current study was administered aimed to investigate the effectiveness 

of emotionally-focused couple therapy based on attachment injury resolution model on increase 

forgiveness among the injured women with marital infidelity. In this research, a single-case 

experimental design, type of non-concurrent multiple baseline designs was used. The statistical 

population consisted of 53 injured women with marital infidelity who referred to Bushehr 

counseling centers. The sample research consisted of 3 couples (6 individuals) among couples 

referred to these counseling centers that were selected by considering the inclusion and exclusion 

criteria and according to the results of the forgiveness scale (Rye et al., 2001) with purposeful 

sampling method. The protocol of emotionally focused couple therapy based on attachment injury 

resolution model was carried out in three phases of basic lines, intervention and follow-up. Data 

analysis were conducted by visual analysis, reliable change index and percentage improvement 

formula. The findings indicated that attachment injury resolution model had significant effect in 

increasing of forgiveness among injured women with marital infidelity during the therapy (%35.26 

improvement) and follow-up (%45.93 improvement). Based on the research results, the 

emotionally-focused couple therapy based on attachment injury resolution model can be used as an 

effective intervention in reducing the injuries caused by marital infidelity. 
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 چکیده

های تعاملی منفی رویکردی ساختاریافته برای درمان و بهبود روابط آشفته است که بر چرخه بستگیآسیب دلمدل درمان 

 متمرکز بر هیجاندرمانی ر با هدف بررسی اثربخشی زوجپذیری هیجانی عمیق، توجه دارد. پژوهش حاضپایدار در اثر آسیب

از خیانت زناشویی انجام گرفت. روش پژوهش  دیدهآسیبهای در زن بخشش بر بستگیآسیب دلمبتنی بر مدل درمان 

 دۀدیزن خیانت  39ی آماری آن را بود و جامعه زمانناهمی چندگانه های خط پایهحاضر، آزمایشی تک موردی از نوع طرح

های زن خیانت دیده از میان زن 9 ۀدادند. نمونه پژوهش دربرگیرندبه مراکز مشاوره شهر بوشهر تشکیل می کنندهمراجعه

ی بخشش ورود و خروج از پژوهش، پاسخ به پرسشنامه هایمالکبه این مراکز بودند که با در نظر گرفتن  کنندهمراجعه

شکن خود در درمان همسر پیمان به همراهو  داوطلب انتخاب-گیری هدفمند( و با روش نمونه0448)رای و همکاران، 

خط پایه، مداخله و  مرحلۀدر سه  بستگیآسیب دلهیجان محور مبتنی بر مدل درمان  درمانیزوجشرکت داده شدند. 

گردید.  وتحلیلهتجزیهای ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و فرمول درصد بهبودی ها به روشپیگیری انجام شد. داده

های خیانت دیده دار بخشش در میان زنمعنی افزایشموجب  بستگیآسیب دلهای حاصل نشان داد که مدل درمان یافته

های پژوهش روشنگر بنابراین یافته ؛درصد بهبودی( شده است 39/03درصد بهبودی( و پیگیری ) 00/93درمان ) مرحلۀدر 

های ناشی از خیانت زناشویی در کاهش آسیب ای مؤثرمداخلهعنوان تواند بهمی گیبستآسیب دلمدل درمان  کهاین است 

 .گیردقرار  مورداستفاده

 تک موردیزمایشی آ، بخشش، طرح بستگیآسیب دل، مدل درمان متمرکز بر هیجان یدرمانزوج واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ختار اولیه برای بنا نهادن است، زیرا سا شدهتوصیفی بشری ترین رابطهو اساسی ترینمهم عنوانبهازدواج 

 سنگ(. 2931زاده، سازد )سودانی، دهقانی و دهقانی خانوادگی و تربیت کردن نسل آینده را فراهم میرابطه

یکدیگر ها نسبت به مدت و عاشقانه، با وفاداری زوجی طوالنیترین عناصر هر رابطهبنای ازدواج و از اصلی

ها به پیمان ازدواج زایی که وفاداری زوجمیان عوامل آسیب (. از2931و اعتمادی،  آرین فرشود )مشخص می

اشاره کرد  2توان به خیانت زناشوییشود، میها از یکدیگر ختم میرا تهدید نموده و گاه به جدایی زوج

(Allison, 2017). 
ها را تخریب زوج یی صمیمانهای که رابطهآورترین حادثهترین و زیانعنوان دردناکخیانت زناشویی به

ها نسبت ی شوم، وفاداری زوجاست. این واقعه شدهشناخته، گسلدمیها را از هم ساخته و پیوندهای ایمن زوج

ی میان ایشان را تخریب و در صورت درمان نشدن به طالق و به ازدواج را سست کرده، ساختار و ثبات رابطه

های متعددی از خیانت . درمانگران خانواده تعریف(Parker & Campbell, 2017)انجامد ها میجدایی زوج

گری بالقوه که عنوان تخریب، خیانت زناشویی را به1اند که از میان ایشان، سوزان جانسونزناشویی ارائه کرده

-سازد، تعریف میفعال می ازپیشبیشو ترس ایشان را  بستگیدلها را تهدید و نیازهای ایمن زوج بستگیدل

ها را کاهش و پیوندهای ارتباطی و ایمن میان داند که روابط عاطفی زوجهایی میساز بحرانآن را زمینهکند و 

 .(Johnson & Brubacher, 2016)گرداند ایشان را سست می

ی شدید احساسی وارد آورده و با از بین بردن اعتماد زوجی ضربه 9دیدهآسیبخیانت زناشویی به همسر 

هایی مانند؛ افسردگی، خشم، ناامیدی هایی چون؛ اختالل استرس پس از سانحه و همچنین بحراننشانه ساززمینه

ها از یکدیگر، زوج ازپیشبیشها فاصله گرفتن ها و بحرانکه پیامد این نشانه شودو احساس ناکارآمدی می

 ,Guitar)هد بود جدایی ایشان از کانون زندگی مشترک خوا درنهایتایجاد شکاف در روابط صمیمانه و 

Geher, Kruger, Garcia, Fisher, & Fitzgerald, 2016 ،همسر 2931؛ شیورانی، آزاد، مرادی و اسکندری .)

های خیانت و مکرر صحنه صورتبهاعتمادی را تجربه کرده است، از خیانت زناشویی که بی دیدهآسیب

های دفاعی را در مقابل همسر کرده و واکنشاش مرور شکن خود را با معشوقهتبادالت عاطفی همسر پیمان

ها سلب و فرایند ترمیم تبادل عاطفی و ایمن را از زوج هرگونهگیرد که امکان شکن خویش در پیش میپیمان

 (.Rokach & Philibert, 2015؛ Allison, 2017)سازد را با وقفه روبرو می

پندارد که شریک وی دیگر در دسترس و یم دیدهآسیب، همسر اعتمادیبیبا فزونی یافتن  زمانهم

 درنتیجۀو حمایت وی در هنگام نیاز حساب نماید.  سرپرستیتوان روی های او نبوده و نمیپاسخگوی احتیاج

بودن و  اطمینانقابلکند و اعتماد او به و ناتوانی می طردشدگیاحساس  دیدهآسیباین سرخوردگی، همسر 
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( Halchuk & Makinen, 2010؛ Fitzpatrick & Lafontaine, 2017) ریزدرومیفشکن بودن همسر پیمان حمایتگر

ها نامیدی در روابط زوجتنفر شدید، گناه و  ،طردشدگی، خشم ،کفایتعدمهایی نظیر؛ که پیامد آن احساس

های عالوه براین، همسر (.Greenberg, Warwar & Malcolm, 2010؛ Shrout & Weigel, 2018)شود می فرماحکم

ایمنی، خصومت، افسردگی، اضطراب، ای مانند؛ ناهای منفیاز خیانت زناشویی اغلب هیجان دیدهآسیب

تواند شدید و خارج از کنترل بوده و در عملکرد اجتماعی و و حقارت را تجربه خواهند کرد که می سرزنش

 & Brandon, Michelle؛ Toplu-Demirtaş & Fincham, 2018الگوی ارتباط زناشویی ایشان اختالل ایجاد نماید )

Jaclyn, 2017 ؛Moller & Vossler, 20152931و اسمعیلی،  بخشفرحها، امینی ؛.) 

ناشی از خیانت  بستگیآسیب دلدر بهبود  تأثیرگذاری مهم و عنوان جنبهمتغیری است که به 2بخشش 

 عمومی و پیوندهای ایمن زوجین ارتباط داردطور مستقیم با ارتقای سالمت و به شدهواقعزناشویی مورد تمرکز 

(Buss, & Abrams, 2017)ی صمیمانه )خیانت زناشویی( ی رابطههای بر هم زنندهکه در پاسخ به آسیب. هنگامی

و پیوندهای ایمن ارتباطی  خوردهبرگشت، اعتماد به رابطه یافتهترمیم بستگیدلهای افتد، زخمبخشش اتفاق می

تواند پیامدهای مفیدی برای رابطه داشته باشد، گردد. عالوه بر این، بخشش میدیده فعال مییبها آسمیان زوج

 بیانجامد کهدیده های آسیبهای میان زوجکه؛ فرایندهای ارتباطی را بهبود بخشیده و به حل تعارضنظیر این

 & Woldarsky)ایمن خواهد بود  هایای و خلق تعاملرابطه دیدۀآسیبهای پیامد این تغییرها، ترمیم بافت

Greenberg, 2014) پیوسته از خیانت زناشویی و عدم بخشش  به وقوعهای آسیب که. مطالعات نشان داده است

از خیانت زناشویی، نشخوار فکری راجع به  دیدهآسیبتواند به مضطرب شدن بیشتر فرد شکن میهمسر پیمان

 .((Woldarsky & Greenberg, 2014 ها از یکدیگر ختم شودی زوجبه جدای درنهایتشکنی و های پیمانصحنه

برند. یکی شکنی زناشویی بهره میو متعددی برای درمان پیمان مختلفخانواده درمانگران از رویکردهای 

سوزان جانسون است  1(EFT) متمرکز بر هیجاندرمانی از رویکردهای درمانی پرکاربرد در این حیطه، زوج

(Burgess, Johnson, Dalgleish, Lafontaine, Wiebe & Tasca, 2016 ؛Catalina, 2017)  میالدی  1222که از سال

تمرکز دارد.  9بستگیآسیب دلهای ناشی آن، بر مدل درمانی ، برای درمان خیانت زناشویی و آسیبتاکنون

است تا از تغییر  شدهتدوین 1توسط بروبیکر بستگیآسیب دلمبتنی بر مدل درمان  متمرکز بر هیجاندرمانی زوج

 .(Halchuk et al, 2010)ها بهره بگیرد زوج دیدۀای برای بهبود روابط آسیبعنوان گزینهبه بستگیدلرفتارهای 

آمیز این مدل درمانی در کاهش آشفتگی و ترمیم پیوندهای مطالعات تجربی متعددی از کاربرد موفقیت

ناشی از خیانت زناشویی مواجه بودند، حکایت دارد  بستگیدل هایهایی که با جراحتزوج دیدۀآسیب

(Zuccarini, Johnson, Dalglish & Makinen, 2013 مطالعه2931علوی، امان الهی، عطاری و کرایی، ؛ .) ی
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Franckowiak (2017) می بستگیآسیب دلمبتنی بر مدل درمانی  متمرکز بر هیجاندرمانی نشان داد که زوج

اند را اصالح نموده و ایشان را ترغیب هایی که با خیانت زناشویی مواجه شدهتباطات عاطفی زوجکوشد تا ار

همچنین،  .یکدیگر اقدام نمایند بستگیدلنیازهای  تأمیننماید تا در دسترس یکدیگر بوده و مسئوالنه در جهت 

Stavrianopoulos (2015) مبتنی بر مدل درمانی  کز بر هیجانمتمردرمانی ای به بررسی اثربخشی زوجدر مطالعه

زوجی که با افشای خیانت زناشویی روبرو شده بودند، پرداخت. نتایج این تحقیق  21بر روی  بستگیآسیب دل

ی درمانی مذکور توانستند پس از در برنامه کنندهشرکتاز خیانت زناشویی  دیدهآسیبهمسرهای  کهنشان داد 

، بخشش بیشتر و کاهش در نشانگان افسردگی را گزارش دهند. عالوه بر ای کمترهفته، استرس رابطه 8طی 

آسیب مبتنی بر مدل درمان  متمرکز بر هیجاندرمانی در پژوهشی، زوج Makinen & Johnson (2006)این، 

شکنی زناشویی روبرو شده ی درمانی بر روی همسرهایی که با افشای پیمانعنوان یک مداخلهرا به بستگیدل

 اعتمادو  دیدهآسیبد به کار گرفتند، نتایج حاکی از اثربخش بودن این رویکرد درمانی در ترمیم پیوندهای بودن

از خیانت زناشویی  دیدهآسیبهمسر  21این پژوهش،  درنتیجۀ دیگرعبارتبههای آشفته بود. میان زوج

گاری زناشویی و اعتماد نسبت به خود را ترمیم کرده و سطح باالتری از ساز بستگیدلهای توانستند جراحت

هایی را که با افشای خیانت زناشویی مواجه شده زوج Zuccarini et al (2013)شکن را گزارش دهند. همسر پیمان

قرار  موردمطالعهبودند را  شدهدادهشرکت  بستگیآسیب دلو در درمان هیجان محور مبتنی بر مدل درمان 

آسیب مبتنی بر مدل درمانی  متمرکز بر هیجاندرمانی زوج که زوج 3عداد دادند. برای نیل به این مقصود، ت

قرار گرفتند. هدف اصلی این مطالعه بررسی فرایند بخشش  موردمطالعهبودند،  گزارندهرا با موفقیت  بستگیدل

ر، ی درمانی مذکومداخله درنتیجۀها های تحت درمان بود. نتایج نشان داد که این زوجی زوجو مصالحه

ها حاکی از کنند. عالوه بر این، یافتهتجارب هیجانی خود را عمیقاً ابراز نموده و بخشش بیشتری را گزارش می

های که سازگاری زوجی زوج ایگونهبهاثربخشی این مدل درمانی و پیامدهای مطلوب این مداخله بوده است، 

 است. شدهترمیمنیز ایشان  بستگیآسیب دلاز خیانت زناشویی بهبود و  دیدهآسیب

ها، آمیز آن بر زوجفاجعه تأثیرهایی خیانت زناشویی و با عنایت به موارد فوق و نظر به ماهیت شکننده

زا روبرو هستند آسیب دیدۀهایی که با این پبرای کمک به زوج مؤثریهای رسد که مداخلهمی به نظرمعقوالنه 

و ضمن ایجاد پیوندهای ایمن،  یافتهترمیماین رویداد ناگوار، ناشی از  بستگیدلهای صورت پذیرد تا جراحت

ها از سر گرفته شود. همچنین با توجه به ی زوجتر شده و روابط صمیمانهوفاداری به پیوند ازدواج مستحکم

های ناشی در درمان آسیب بستگیآسیب دلمبتنی بر مدل درمان  متمرکز بر هیجاندرمانی اهمیت و نقش زوج

های ایرانی مورد آزمون قرار بر روی زوج حالتابه درمانیزوجکه این رویکرد انت زناشویی و نظر به ایناز خی

برجسته نشده  خوبیبهاهمیت این مقوله در کشور  آنجایینگرفته است )با توجه به جستجوهای محقق( و از 

آسیب مبتنی بر مدل درمان  انمتمرکز بر هیج درمانیزوجاست، پژوهش حاضر اجرا شد تا میزان اثربخشی 

 زیر پاسخ دهد. هایسؤالاز خیانت زناشویی تعیین و به  دیدهآسیبهای را بر افزایش بخشش در زن بستگیدل
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های بر افزایش بخشش در زن بستگیآسیب دلمبتنی بر مدل درمان  متمرکز بر هیجاندرمانی . آیا زوج2

 دارد؟ تأثیراز خیانت زناشویی  دیدهآسیب

های بر افزایش بخشش در زن بستگیآسیب دلمبتنی بر مدل درمان  متمرکز بر هیجاندرمانی زوج تأثیر. آیا 1

 ماند؟پایدار می ماههسهپیگیری  مرحلۀاز خیانت زناشویی تا  دیدهآسیب

 روش

خط بود. طرح  زمانناهمی چندگانه های خط پایهروش پژوهش حاضر، آزمایشی تک موردی از نوع طرح

ی چندگانه بر دو یا بیش از دو رفتار مختلف در یک فرد، یک رفتار معین در دو یا بیش از دو فرد و یا پایه

 & Johanson)کند شود، تمرکز میهای مختلف نشان داده میرفتاری که توسط یک فرد در محیط

Cheristensen, 2010 ای تک موردی روش مناسبی ه. طرح(2931به نقل از رجبی، نوبندگانی و امان الهی، ؛

و ( Skvortsov & Romashchuk, 2015)یک نظریه یا رویکرد درمانی است  2شناختیبومبرای نشان دادن اعتبار 

برای نخستین بار مورد آزمایش  بستگیآسیب دلدرمانی هیجان محور مبتنی بر مدل درمان زوج کهازآنجایی

ترین طرح تحقیق برای این مداخله مناسب زمانناهمدگانه قرار گرفت، طرح تک موردی از نوع خط پایه چن

خیانت زناشویی همسر خود به مراکز  به دلیلزن بود که  19ی ی آماری پژوهش حاضر دربرگیرندهجامعه بود.

کرده  مراجعه 2931-31شهر بوشهر در زمستان و بهار  »مهر اندیشمعاونت اجتماعی ناجا، آتیه و «مشاوره 

ورود و خروج از  هایمالکی اولیه، در نظر گرفتن ن ایشان تعداد سه زن بر اساس مصاحبهبودند. از میا

، (Rye, Loiacono, Flock, Olszewski, Heim & Madia, 2001)ی بخشش پژوهش و پاسخگویی به پرسشنامه

 حداقل از: داشتن بودند عبارت کنندگانشرکت ورود معیارهای داوطلب انتخاب شدند.-هدفمند صورتبه

 بستگیآسیب دلهمسر زن با  شدنمواجهسال از زندگی مشترک،  1دیپلم، طی شدن حداقل  تحصیلی مدرک

 عبارت خروج نیز های درمانی. معیارهایجلسه ناشی از خیانت زناشویی و آمادگی هر دو زوج برای شرکت در

در  زمانهمو شرکت  عقاید خودکشیبه خشونت خانگی، داشتن افکار و  اقداماز: خیانت زناشویی فعال،  بودند

گر در تحقیق، های درمانی دیگر. این معیارها با توجه به هدف پژوهش و در جهت حذف عوامل مداخلهبرنامه

 قرار گرفت. موردبررسیها، ی اولیه با آزمودنیتدوین و طی مصاحبه

 ابزارها

ها ساخته بخشش در میان زوج سنجش منظوربه Rye et al (2001) مقیاس بخشش توسط :(FS) 1مقیاس بخشش

)کاماًل  2 یای لیکرتی از نمرهدرجه 1بخشش را در یک طیف  کهای است گویه 21شد. این مقیاس یک ابزار 

 صورتبه 21و  21، 22، 8، 1، 1، 9، 2های کند. گویهگیری می)کامالً موافقم( اندازه 1ی مخالفم( تا نمره

                                                                                                                     
1. ecological validity 

2. Forgiveness Scale 
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 Rye et al (2001)ت. ها اسبخشش بیشتر در میان زوج یدهندهنشانی باالتر ره. نمشوندمی گذارینمرهمعکوس 

، خرده مقیاس احساس فقدان احساس منفی 81/2پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

زار پایایی مطلوب این اب یدهندهنشانآوردند که  به دست 81/2احساس مثبت  وجودو خرده مقیاس  81/2

( نیز در پژوهش خود پایایی این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ 2932) ناهید پور، آزادی و زندی پوراست. 

گزارش دادند. در پژوهش حاضر نیز پایایی این مقیاس با استفاده از روش  82/2و به روش دونیمه سازی  13/2

 محاسبه شد. 18/2آلفای کرونباخ 

 مداخله
بر  بستگیمبتنی بر مدل درمان جراحات دل متمرکز بر هیجاندرمانی ی زوجخلهروش مدادر این پژوهش 

ی زدایی از چرخه. تنش2در دو مرحلۀ؛ گروه آزمایش  در مورد Zuccarini et al(2013) اساس دستورالعمل 

زیر اجرا  بار به شرحدر هفته یک ای ودقیقه 32 یجلسه)گام(  8در . تعامل عاطفی: بخشش و آشتی، 1آسیب و 

 .شد

 زدایی از چرخۀ آسیب(مرحلۀ نخست )تنش

ها و تأثیرهای خیانت زناشویی دیده به بیان آسیبدر این جلسه همسر آسیبی نخست )گام اول(: جلسه

کند. درمانگر در این جلسه از یک شکن ابراز میی صمیمانه با همسر پیمانپرداخته و ناامیدی خود را در رابطه

شکن ارتباط برقرار کرده کند تا با همسر پیماندیده را حمایت نموده و ایشان را ترغیب میبسوی، همسر آسی

دیده از خیانت زناشویی را در های همسر آسیبو گزارش ها بپردازد و از سوی دیگر، بیانو به بیان این آسیب

 دهد.ازش نموده و بسط میشکن( پرددیده از خیانت زناشویی و همسر پیمانحضور هر دو زوج )همسر آسیب

دیده از خیانت زناشویی متمرکزشده و در این جلسه، ابتدا درمانگر بر همسر آسیب ی دوم )گام دوم(:جلسه

کند. درنتیجۀ این اقدام درمانی، همسر ها و تأثیرهای ناشی از خیانت زناشویی را مجدداً مرور میآسیب

های واقعی خود در تمرکز کرده و به بیان احساس دیدگیدیده دوباره بر جراحات ناشی از خیانت آسیب

شکن جابجا و دیده به همسر پیمانپردازد. سپس درمانگر تمرکز را از همسر آسیبارتباط با خیانت زناشویی می

 نماید تا درد و رنج همسر خیانت دیده را از نزدیک مشاهده کند.وی را ترغیب می

کند تا خیانت زناشویی و دیده کمک میدرمانگر به همسر آسیب هدر این جلسی سوم )گام سوم(: جلسه

شکن خود بستگی در ارتباط با همسر پیمانهای دلی همراه آن را مرور نموده و به ترسشدههای تجربههیجان

سر ناشی از آن بپردازد. درمانگر در این مرحله به هم هایرنجشها و یافته و سپس به ابراز روشن این ترسدست

بستگی ناشی از آن قرارگرفته و کند تا همچنان در ارتباط با خیانت زناشویی و آسیب دلدیده کمک میآسیب

 ی خود را در ارتباط با آسیب ایجادشده، آشکار سازد.های ثانویههیجان
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شکن متمرکزشده تا در ضمن مرور جلسه قبل، درمانگر بر همسر پیمان ی چهارم )گام چهارم(:جلسه

عنوان بازتابی زا بهبستگی رویداد آسیباهمیت دل درکدیده قرارگرفته و ضمن شنیدن و رس همسر آسیبدست

 دیده، به بیان چگونگی این رخداد )خیانت زناشویی( بپردازد.از اهمیت قائل شدن وی به همسر آسیب
 مرحلۀ دوم )تعامل هیجانی، بخشش و آشتی(

تر کند تا به بیان کاملدیده کمک میآسیب همسردرمانگر به  در این جلسه ی پنجم )گام پنجم(:جلسه

ی مرتبط با جراحت و چگونگی تهدید پیوندهای ایمن زوجی درنتیجۀ خیانت زناشویی بپردازد و هیجانت اولیه

های پذیریشکن فعاالنه آسیبوسیله با این اقدام درمانی، همسر پیمانخیانت زناشویی را آشکار سازد. بدین

 کند.دیده را از نزدیک مشاهده میآسیب همسر

شود تا تعامل شکن ترغیب میدرمانگر، همسر پیمان سویی قبل از با مرور جلسه ی ششم )گام ششم(:جلسه

های او در جریان افشای خیانت زناشویی و دیده برقرار نموده و با درد و رنجعاطفی بیشتری با همسر آسیب

شکن را ی همسر پیمانهای عاطفی اولیهدیگر، درمانگر پاسخ سویماید. از های ناشی از آن همدلی نآسیب

 کند.دیده حمایت میپردازش کرده و از ابراز همدلی، پشیمانی وتاسف او در قبال همسر آسیب

شود تا نیازهای دیده ترغیب میی قبل توسط درمانگر، همسر آسیببا مرور جلسه ی هفتم )گام هفتم(:جلسه

شکن که اکنون در دسترس و پاسخگوی خود، ازجمله؛ تسلی خاطر و دلگرمی را از همسر پیمان بستگیدل

 ایشان است، درخواست نماید.

شود تا به شکن ترغیب میهای قبل از سوی درمانگر، همسر پیمانبا مرور جلسه ی هشتم )گام هشتم(:جلسه

دیده را بپذیرد و نسبت به انجام آن متعهد آسیب های همسرپاسخگویی همدالنه و مراقبتی پرداخته و درخواست

 شود.زای قبلی )خیانت زناشویی( قلمداد میی رویداد آسیبعنوان پادزهری برای تجربهگردد. این مهم به

 شیوه اجرا

 از استفاده با در پژوهش شرکت داوطلب و متقاضی افرادپس از دریافت مجوز از دانشگاه شهید چمران اهواز، 

 و Rye et al (2001) به مقیاس بخشش ، پاسخگوییتشخیصی )توسط متخصص روانشناس بالینی( یمصاحبه

های الزم در ارتباط با روند برگزاری شدند. سپس راهنمایی انتخاب خروج و ورود هایمالک کردن لحاظ

ای حضور فعاالنههای درمانی ها خواسته شد تا در نشستها در اختیار گروه آزمایش قرار گرفت و از آننشست

 داشته باشند.

 گرمداخله و ناخواسته متغیرهای کنترل منظوری درمانی حاضر به روش زوجی انجام شد و بهمداخله

 برای و شده درمان مرحلۀ وارد جلسه یک یبافاصله تصادفی صورتبه هازوج ورود، ترتیب ازنظراحتمالی، 

 پایه(، دوم )خط و اول هایهفته شد. طی برگزار هفتگی تصوربه ایدقیقه 32 ی درمانیجلسه 8 زوج، هر

 خط مرحلۀ در هنوز زوج سه کهدرحالی سوم، هفته در و نمودند تکمیل را ابزارهای پژوهش هفته هر هازوج
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 با زمانهم اول زوج یمداخله دوم یشد. جلسه اول درمان مرحلۀ اول یوارد جلسه اول زوج داشتند، قرار پایه

 و اول زوج یمداخله سوم یجلسه در بود. سوم زوج پایه خط زوج دوم و برای مداخله ولا یجلسه

 مرحلۀ در سنجش ابزار شدند. مداخله مرحلۀ اول یجلسه وارد سوم دوم، زوج زوج یمداخله دوم یجلسه

 اتمام از پس شد. همچنین تکمیل و اجرا دوم، چهارم، ششم و هشتم، هایجلسه پایان در نیز و پایه خط

 21 از پژوهش اجرای صورت گرفت. فرایند ماه و سه ماه یک فاصله با پیگیری نوبت دو درمانی، هایجلسه

 (مهر اندیش)معاونت اجتماعی ناجا، آتیه و  بوشهر ی شهرمشاوره مراکز در 2931تیر  92 تا 2931 بهمن

 دیداری، ترسیم آماری هایروش با شدهگردآوری هایداده پژوهش، اجرای پایان از پس شد. انجام

 ضرایب و توصیفی هاییافته وتحلیلتجزیه برای تحلیل گردید. بهبودی درصد فرمول پایا و تغییر شاخص

 .استفاده شد 28 نسخه spss افزارنرم ابزار پژوهش از پایایی

 اخالق در پژوهش

 در داوطلبانه شرکت و هشپژو اهداف مورد در هاآزمودنی یهمه به اخالقی، مالحظات رعایت منظوربه

ی شرکت در پژوهش نامهبرای ورود به پژوهش، فرم رضایت موردمطالعههای زوج شد. داده مطالعه توضیح

 باقی محرمانه ایشان از اخذشده فردی اطالعات که شد داده اطمینان های آنهمه به را تکمیل نمودند و

در استفاده از منابع، دقت در  داریامانت؛ ازجمله نکات مربوط به اخالق پژوهش طورکلیبه .خواهد ماند

ها و رعایت حریم ها، عدم سوگیری در تحلیل دادههای اخالقی در گردآوری دادهاستناددهی، رعایت ارزش

 ی پژوهش توسط پژوهشگران اعمال گردید.خصوصی جامعه

 هاافتهی
 .دهدژوهش را نشان میدر این پ کنندهشرکتهای زوجهای جمعیت شناختی ویژگی 2جدول 

 هاهای جمعیت شناختی زوج. ویژگی4جدول 
مدت ازدواجتعداد فرزندانتحصیالتسنجنسیت زوج

 نخست
شکنپیمان مرد 09کارشناسی

03
خیانت دیده زن 90کارشناسی

 دوم
شکنپیمان مرد 00کارشناسی

91
خیانت دیده زن 08ارشد کارشناسی 

 سوم
شکنپیمان مرد 90کاردانی

80
خیانت دیده زن 90کاردانی

 مرحلۀی بخشش در سه از خیانت زناشویی را در سنجه دیدهآسیبهای های توصیفی زنآماره 1جدول 

 دهد.خط پایه، مداخله و پیگیری نشان می
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 بخشش های خیانت دیده در سنجههای توصیفی زنآماره. 1جدول 

درمانی های زوجدر نشست کنندهشرکتاز خیانت زناشویی  دیدهآسیبهای زنهای بخشش نمره 1جدول 

دهد. احل خط پایه، مداخله و پیگیری نشان میرا در مر بستگیآسیب دلمبتنی بر مدل درمان  متمرکز بر هیجان

خط پایه تا مداخله،  مرحلۀخیانت دیده در هر سه زوج از های زنهای بخشش شود، نمرهمی مشاهدهکه  طورهمان

است. درصد بهبودی  یافتهافزایش بستگیآسیب دلدرمان  مدلمبتنی بر  متمرکز بر هیجاندرمانی زوج درنتیجۀ

 شدهمحاسبه 18/92و زوج سوم  13/19، زوج دوم 19/92زوج اول  دیدۀخیانت های زنای پس از مداخله بر

 مرحلۀدر  از خیانت زناشویی هر سه زوج دیدهآسیبهای زناست. با توجه به میزان درصد بهبودی بخشش در 

زناشویی در زوج  از خیانت دیدهآسیبهای زنمیزان بهبودی  کهتوان گفت ی خط پایه میمداخله نسبت به دوره

 های اول و سوم در طول مداخله بیشتر بوده و کمترین میزان تغییر را زوج سوم داشته است.دوم نسبت به زوج

 23/1و زوج سوم  19/9، زوج دوم 12/1مداخله برای زوج اول  مرحلۀهمچنین شاخص تغییر پایا در 

(. معنادار 21/2pو معنادار است ) =31/2zز مقدار مداخله باالتر ا مرحلۀاست که این سه مقدار در  آمدهدستبه

 بستگیآسیب دلمبتنی بر مدل درمان  متمرکز بر هیجاندرمانی گر اثربخش بودن زوجبودن شاخص تغییر پایا بیان

خیانت های زندر  تأثیرپذیریکه این  استاز خیانت زناشویی  دیدهآسیبهای زنبر افزایش بخشش در میان 

 ول و دوم بیشتر از زوج سوم بوده است.های ازوج دیدۀ

از خیانت زناشویی در هر  دیدهآسیبهای زنبخشش  هاینمره کهپیگیری نیز نشان داد  مرحلۀهای تحلیل یافته

است. همچنین درصد بهبودی پس از پیگیری  یافتهافزایشخط پایه  مرحلۀپیگیری نسبت به  مرحلۀسه زوج در 

در هر سه زوج با افزایش همراه بوده است. عالوه بر  خیانت دیدههای زننیز برای پس از درمان  مرحلۀنسبت به 

 
 

 مرحلۀ
 خط پایه

 زوج سوم زوج دوم زوج اول 
 04 09 03 خط پایه اول
 09 03 00 خط پایه دوم
 08 00  خط پایه سوم

 08   خط پایه چهارم
 03/08 99/09 34/00 میانگین مرحله خط پایه

 
 
 

 مرحلۀ
 درمان

 03 02 00 گام دوم
 01 99 90 گام چهارم
 01 93 90 گام ششم
 94 93 92 گام هشتم

 23/02 34/99 03/90 رماند مرحلۀمیانگین 
 83/0 09/9 08/0 شاخص تغییر پایا )درمان(

 31/94 33/09 09/98 درصد بهبودی پس از درمان
 00/93 درصد بهبودی کلی پس از درمان

 
 

 مرحلۀ
 پیگیری

 94 90 90 پیگیری اول
 01 92 93 پیگیری دوم

 98 34/90 34/93 پیگیری مرحلۀمیانگین 
 03/9 00/0 28/9 ا )پیگیری(شاخص تغییر پای

 02/90 03/30 13/00 درصد بهبودی پس از پیگیری
 39/03 درصد بهبودی کلی پس از پیگیری
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پیگیری باالتر از  مرحلۀدر  13/9و زوج سوم  11/1، زوج دوم 12/9این، مقدار شاخص پایا نیز برای زوج اول 

31/2z= استدار و معنی شدهمحاسبه (21/2pبا توجه به این نتایج می .) گاری مثبت بهبودی ماند کهتوان گفت

 دار بوده است.از خیانت زناشویی در هر سه زوج از دید بالینی معنی دیدهآسیبهای زنبخشش 

آسیب مبتنی بر مدل درمان  متمرکز بر هیجاندرمانی زوج ازحاصل  هایدادهتحلیل ترسیم دیداری  2نمودار 

وج را در مراحل خط پایه، مداخله و پیگیری از خیانت زناشویی هر سه ز دیدهآسیبهای زنبر بخشش  بستگیدل
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 های خیانت دیدهبخشش زن سنجههای نمره. روند تغییر 4نمودار 

 زوج اول

 زوج دوم

 زوج سوم

یپیگیر مداخله خط پایه  
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ترسیم  صورتبهاز خیانت زناشویی را  دیدهآسیبای ههای بخشش زننمره تغییر روند 9و  1، 2نمودارهای 

 کهدهد دهد. نمودارها نشان می( نشان میF( و پیگیری )T(، مداخله )Bدیداری در مراحل مختلف خط پایه )

ی خط مداخله و پیگیری نسبت به دوره مرحلۀدر هر سه زوج در  دیدهآسیبهای های بخشش زنمیانگین نمره

مداخله، برای هر زوج سه باالی خطوط  مرحلۀی موجود در که سه نمرهبا توجه به این است. یافتهافزایشپایه 

. است دادهرخدار نظام صورتبههای بخشش تغییر نمره کهتوان گفت سطح و روند قرارگرفته است؛ می

مبتنی بر  هیجان متمرکز بردرمانی های موجود در ارتباط با اثربخشی زوج، با توجه به پژوهشدیگرعبارتبه

که بهبود بخشش در بینی محقق از اینها، پیشبر افزایش بخشش در میان زوج بستگیآسیب دلمدل درمان 

 است. یافتهتحققاز خیانت زناشویی فزاینده و در جهت مثبت باشد، در میان هر سه زوج  دیدهآسیبهای زن

گیریبحث و نتیجه  

مبتنی بر مدل  متمرکز بر هیجاندرمانی زوج یکارگیری مداخلهآن بود که به نتایج پژوهش حاضر حاکی از

شود و این از خیانت زناشویی می دیدهآسیبهای زنافزایش بخشش در موجب  بستگیآسیب دلدرمان 

 Johnson(؛ 2018) Brubacher هایهای پژوهش حاضر با پژوهشیابد. یافتهی پیگیری تداوم میبهبودی تا دوره

& Brubacher (2016؛)Missirlian, Toukmanian, Warmar & Greenberg (2015 ؛)Zuccarini et al (2013 ؛) 

Greenberg et al(2010 ؛)Halchuk et al (2010 )و Makinen & Johnson (2006)  همسو است. در تبیین این یافته

ی تجربی و سیستمی است که برای لهدارای دو نوع مداخ متمرکز بر هیجاندرمانی زوج کهتوان گفت می

ی تجربی شامل؛ انعکاس همدالنه، شود. مداخلهگرفته می به کارها و بهبودی ایشان تسهیل فرایند تغییر زوج

های هیجانزنی همدالنه برای کشف و بیان نیازها و های برانگیزاننده، تشدید و گمانه، پاسخاعتباربخشی

از  دیدهآسیبهای زوج بستگیدلهای هیجان، نیازها و ت این مداخلهکاربس درنتیجۀاست که  بستگیدل

-ی سیستمی نیز با بهیابد. از سوی دیگر مداخلهشکن انعکاس میخیانت زناشویی کشف و به همسر پیمان

-ی تعاملی منفی زوج، چرخههازوجگیری تجارب و عملکرد کارگیری فنونی نظیر؛ ردگیری، بازتاب و قاب

سازد که درگیری عاطفی و پیوندهای ی تعاملی مثبت جایگزین میو با چرخه شکستهدرهمرا  دیدهآسیبهای 

ها، با در دسترس بودن و خواهد داشت. کاربست این مداخله به دنبالرا ها زوجی ایمن و سازنده بستگیدل

 ,Zuccarini et al) شدبخشکن همراه خواهد بود که فرایند بخشش را تسهیل میپاسخگو بودن همسر پیمان

2013 .) 

پردازش  بستگیآسیب دلمبتنی بر مدل درمان  متمرکز بر هیجان درمانی یکی از فنون مورد تمرکز در زوج

ها است. کاربرد این فن اثربخش، به همسر ی مرتبط با خیانت زناشویی در میان زوجاولیه و ثانویههای هیجان

که  تأثیریمنفی خود را تعدیل نموده و ماهیت خیانت زناشویی و ی هاهیجانکند تا کمک می دیدهآسیب

وضوح درک نماید. آشکار گذارد را بهشکن ایشان میافشای خیانت زناشویی بر روابط میان او با همسر پیمان

 عنوان پادزهریها فعال ساخته و بههای جدید را در میان زوجها، تعاملشدن نشانگان عاطفی جدید و درک آن
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 کند که پیامد این تغییر، تجدید اعتماد و بخشش خواهد بودعمل می شدهتخریببرای ترمیم پیوندهای 

(Brubacher, 2018) .مصالحه، تجدید اعتماد و برقراری ارتباط  کهها نشان داده است عالوه بر این، پژوهش

افتد، موجب اتفاق می بستگیدل آسیبمبتنی بر مدل درمان  متمرکز بر هیجاندرمانی زوج درنتیجۀعاطفی که 

شکن احساس پشیمانی کرده و ندامت خود را آشکار سازد، از سوی دیگر با پذیرش شود که همسر پیمانمی

ها عذرخواهی و در جهت جبران این آسیب دیدهآسیب، از همسر ایجادشدههای مسئولیت خود در آسیب

از خیانت زناشویی را  دیدهآسیبنشخوارهای فکری همسر های تعاملی منفی و همت گمارد. این فرایند، چرخه

شکن از سوی همسر تواند به بخشش همسر پیمانسازد که میکاهش داده و پیوندهای ایمن را فعال می

 .  (Halchuk et al, 2010) ختم شود دیدهآسیب

همسر  بستگیدلهای شکن نسبت به جراحتی همسر پیمانهای همدالنهها، واکنشبرخی از پژوهش

توان دانند. در این راستا میبخشش می یکنندهتسهیلاز خیانت زناشویی را عامل موفقیت درمان و  دیدهآسیب

 متمرکز بر هیجاندرمانی که با هدف بررسی فرایند بخشش در زوج Makinen & Johnson (2006) به پژوهش

ی واکنش همدالنه کهنتایج این پژوهش نشان داد  انجام شد اشاره نمود. بستگیآسیب دلمبتنی بر مدل درمان 

عنوان پادزهری برای از خیانت زناشویی به دیدهآسیبهای هیجانی همسر شکن به درد و رنجهمسر پیمان

 زمانهم دیگرعبارتبهسازد. عمل کرده و فرایند بخشش و مصالحه را ممکن می رفتهازدستتخریب پیوندهای 

تجدید شده و بخشش ها زوج، اعتماد دیدهآسیبشکن با همسر ای عاطفی همسر پیمانهبا بیشتر شدن مشارکت

 . پیونددمی به وقوع

آسیب مبتنی بر مدل درمان  متمرکز بر هیجاندرمانی عالوه بر این، در تبیین بخشش در فرایند زوج

شود اشاره میها زوجایمن نا بستگیدلی درمان جایگزین ایمنی که درنتیجه بستگیدلتوان به می بستگیدل

ی مثبت معناداری وجود دارد ایمن و بخشودگی رابطه بستگیدلکرد. مطالعات نشان داده است که بین سبک 

داشتن حس همدلی و کنترل بر عواطف  به دلیلهردوی ایشان ایمن است  بستگیدلکه سبک هایی زوجو 

بخشند. عالوه بر این، بخشش ایمن است یکدیگر را میایشان نا بستگیدلکه هایی زوجتر از منفی خود، بیش

است که بر  شناختیروانای از تغییرهای ی پیچیدههایی نظیر؛ اعتماد، ارتباط، همدلی و مجموعهشامل سازه

ایمنی  بستگیدل درنتیجۀی درمانی پژوهش حاضر و ها در فرایند مداخله. این سازهاستخود و دیگران متمرکز 

 .(Missirlian et al, 2015) شودافتد، آشکار میشکن اتفاق میو پیمان دیدهآسیب که بین همسر

Johnson (2014) بر خیانت زناشویی و  متمرکز بر هیجاندرمانی در پژوهشی که با عنوان اثربخشی زوج

درمان  درنتیجۀکه بخشش و اعتمادی که  یافتدستانجام داد، به این نتیجه  دیدهآسیبترمیم پیوندهای 

ها زوجگیرد ناشی از تلطیفی است که در جریان درمان بین شکل می دیدهآسیبدر همسر  متمرکز بر هیجان

شود که طی مشخص می دیدهآسیبشکن به همسر دهی هیجانی همسر پیمانافتد. این تلطیف با پاسخاتفاق می

کند و با پذیرش این نیازها و کن مطالبه میشو امنیت را از همسر پیمان بستگیدلنیازهای  دیدهآسیبآن همسر 
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پیوندد که فرایند بخشش می به وقوعها شکن، ارتباط عاطفی جدیدی میان زوجها از سوی همسر پیمانخواسته

 بخشد. را تسهیل می

بر مشارکت  بستگیآسیب دلمبتنی بر مدل درمان  متمرکز بر هیجان درمانی تأکید اصلی زوج طورکلیبه

. تالش این درمان، است دیدهآسیبآشفته و های زوجحاصل از الگوهای ناکارآمد در های هیجانتبادل فعال و 

به ها هیجانو تسهیل توانایی ایشان در ابراز این  هااز زوج هرکدامپذیر در آسیبهای هیجانآشکار ساختن 

به تری را تی ایمن، الگوهای تعامل سالمدر بافها هیجان. اعتقاد بر این است که پردازش این استهای ایمن شیوه

-میان زوج تربخشرضایتارتباطی  درنهایتآورد که سبب آرام شدن آشفتگی، افزایش صمیمیت و می وجود

-از خیانت زناشویی فراهم می دیدهآسیبهای ی ایجاد بخشش را در میان زوجشود که این تغییرها زمینهها می

 . (Makinen & Johnson, 2006) سازد

زا و ارتباط دادن آن با رویداد آسیب بستگیدلهای عالوه بر این، ابراز روشن رنجش، درماندگی، ترس

و  بستگیآسیب دلو پذیرفتن مسئولیت و نقش خود در ارتباط با  دیدهآسیب)خیانت زناشویی( از سوی همسر 

مبتنی بر مدل درمان  رکز بر هیجان متمدرمانی در جریان زوج شکنپیماناز سوی همسر  ایجادشدههای آسیب

 دیدهآسیبها به یکدیگر و ترمیم پیوندهای برای نزدیک شدن زوج ازپیشبیش، زمینه را بستگیآسیب دل

پیوسته مشخص خواهد شد  به وقوعهای سازد که پیامد آن با کاهش آشفتگی و بهبود آسیبفراهم می

(Fitzpatrick & Lafontaine, 2017)آسیب مبتنی بر مدل درمان  متمرکز بر هیجاندرمانی وج. همچنین، ز

های ارتباطی های ارتباطی بهتری را برگزیده، مهارتها در فرایند درمان سبککند تا زوجتالش می بستگیدل

شدن  پرفروغها، این اتفاق ماحصلخویش را اصالح نمایند.  دونفریگرفته و تعامالت  به کارتری را سالم

گیری هر چه بیشتر های مثبت خواهد بود که در اثر افشای خیانت زناشویی و فاصلهن و تعاملپیوندهای ایم

 .(Halchuk et al, 2010)رنگ شده و به آشفتگی گراییده بودند ها کمزوج

ها بخشش در پژوهش حاضر، تجدید اعتماد میان زوج یکنندهتبیینهای شاخصه ترینمهمدر پایان، یکی از 

اعتمادی را بی دیدهآسیبو همسر  گرفتهشکلها درمان، اعتماد دوباره میان زوج درنتیجۀکه هنگامیبوده است. 

 فرماحکم دیدهآسیبهای ، آرامش و اطمینان خاطری میان زوجنشاندفرومیشکن خود نسبت به همسر پیمان

ها با آرامش ها و جایگزین شدن آنسرفتن تر از بین. با نشاندفرومیهای رابطه را ها و ناایمنیشود که ترسمی

ها شکل و پیوندهای ایمن میان زوج یافتهالتیامناشی از خیانت زناشویی  بستگیدلو اطمینان خاطری، جراحات 

 .(Pereira, Taysi, Orcan & Fincham, 2015)گیرد می

 هایشنهادپو  هامحدودیت

-تعمیمشناختی پژوهش حاضر بود، های روشتدر طرح که ناشی از محدودی کنندگانشرکتتعداد محدود 

های آتی شود که در پژوهششناختی پیشنهاد میسازد. به لحاظ روشها را با محدودیت مواجه مییافته پذیری
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-آزمون با گروه گواه و تعداد شرکتپس –آزمونهای شبه آزمایشی، ازجمله طرح پیشبا استفاده از طرح

 ازلحاظها پرداخته شود. همچنین تر روایی این روش در بهبود بخشش زوجقیقکنندگان بیشتر، به ارزیابی د

 بستگیآسیب دلمبتنی بر مدل درمان  متمرکز بر هیجان درمانی کاربردی با توجه به مزایای مختلف مدل زوج

ام بخشی ها و التیزوج بستگیدلهای منفی تعاملی، ایجاد روابط صمیمانه و متمرکز بر در راستای حذف چرخه

-درمانی پیشنهاد میی زوج و خانوادههای حوزههای ناشی از خیانت زناشویی به مشاورها و روانشناسجراحت

 ها بهره گیرند.شود که از این رویکرد درمانی برای بهبود کارکردهای زناشویی زوج

 تعارض منافعتصریح درباره 

 یدرمانزوج یاثربخش "شهید چمران اهواز با عنوان ی دکتری مشاوره خانواده دانشگاه این مقاله از رساله

 از خورده زخم یها زن در بخشش شیافزا بر( AIRM) یدلبستگ جراحت درمان مدل بر یمبتن محورجانیه

انجام شوند که است. نویسندگان متعهد می شدهاستخراج 921/13/21/2931و با کد مصوب  "ییزناشو انتیخ

است نبوده  شدهانجامارتباطات خاص، یا اشخاص و یا مراکزی که پژوهش در آن  تأثیراین پژوهش تحت 

ی اند و همهنداشته ایسوءاستفادهگونه است و در راستای انجام پژوهش حاضر از جایگاه حقوقی خود هیچ

 اقتصادی نبوده است.مراحل تدوین، آموزش و دیگر تحقیقات مقتضی تاکنون با رویکرد کسب سود 

 سپاسگزاری

شهر بوشهر که با  مهر اندیشی معاونت اجتماعی ناجا، آتیه و مراکز مشاوره کارکنانی از کلیه وسیلهبدین

های درمان به ی خود در نشستکه با شرکت داوطلبانههایی زوجپژوهشگر همکاری نمودند، همچنین از 

 آید.می به عملدردانی پیشرفت این رویکرد درمانی همت گماشتند، ق

 منابع

درمانی یکپارچه نگر و هیجان مدار بر صمیمیت زناشویی اثربخشی زوج مقایسه(. 2931آرین فر، نیره؛ و اعتمادی، عذرا. )

 ]inkl[.8-91(، 13)21های مشاوره، ی پژوهشمجلهاز خیانت همسر.  دیدهآسیبزوجین 

 خیانت افشای به همسران واکنش در کیفی تفحص(. 2931. )معصومه ،اسمعیلی کیومرث؛ و بخش، فرح آزاده؛ ها،امینی

  ]inkl[.31-11 ،(9)1 خانواده، درمانی روان و مشاوره. زناشویی

به دادگاه  کنندهمراجعه(. علل خیانت زناشویی از دیدگاه زوجین 2931باد، مجتبی؛ و حیدری، زهرا. )حبیبی عسگر آ

  ]inkl[.211-281(، 1)22ی خانواده پژوهی، مجلهخانواده: یک مطالعه کیفی. 

های شخصیتی، بخشش و ی ویژگیررسی رابطهب(. 2932، فرزانه. )ورناهید پدخت؛ و ، طیبه؛ آزادی، شهزندی پور

 .2-28(، 1)1شناسی زنان، ی جامعهمجله به مراکز بهداشت گچساران. کنندهمراجعههای زوجسالمت روان در 
]inkl[ 

(. درمان اختالالت استرس پس از ضربه 2931، علیرضا؛ و اسکندری، حسین. )یمرادشیورانی، مونا؛ آزاد فالح، پرویز؛ 

 ]inkl[.81-221(، 11)1ی مطالعات روانشناسی بالینی، فصلنامهدر زنان با تجربه خیانت همسر. 

http://irancounseling.ir/journal/article-۱-۳۲-fa.html
http://fcp.uok.ac.ir/article_42710.html
http://jfr.sbu.ac.ir/article/view/8327
http://jzvj.miau.ac.ir/article_1198.html
http://jcps.atu.ac.ir/article_7133.html
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بر دلزدگی  یا(. اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره2931ا. )زهر، زاده دهقان ؛ ومصطفی ،دهقانی ؛منصور ،سودانی

 ]inkl[.213-282(، 9)1، مشاوره و روان درمانی خانواده .زناشویی و کیفیت زندگی زوجین

 هیجان بر متمرکز درمانی. اثربخشی زوج(2931) .امین کرایی، و یوسفعلی؛ ،عطاری عباس؛ الهی، امان زهرا؛ سیده علوی،

  ]inkl[.11-11(، 1)8 خانواده، و روان درمانی مشاوره. ناسازگار زوج های جنسی و هیجانی صمیمیت بر

-درمانی سیستمی(. اثربخشی زوج2931نیجه. )نوبندگانی، زهرا؛ رجبی، غالمرضا؛ امان الهی، عباس؛ و شهنی ییالق، م

مشاوره های آشفته. ی متقابل، نزدیکی رابطه و سازگاری زناشویی در زوجفردی، رابطهگرا بر پردازش بینسازه
  ]inkl[.2-12(، 9)1و روان درمانی خانواده، 

References 
Allison R. T. (2017). Communication and parental infidelity: A qualitative analysis 

of how adult children cope in a topic-avoidant environment.  Journal of 

Divorce & Remarriage, 58(3), 175-193. [link]. 

Brandon, T. M., Michelle, D., & Jaclyn, D. (2017). Do you have anything to hide? 

Infidelity-related behaviors on social media sites and marital satisfaction. 

Journal of Computers in Human Behavior, 66(1), 88-95. [link]. 

Brubacher, L. (2018). Attachment Injury Resolution Model in Emotionally Focused 

Therapy. In J. Lebow, A. Chambers, D. Breunlin (Eds.), Encyclopedia of 

Couple and Family Therapy. Cham, Switzerland: Springer Science and 

Business Media. [link]. 

Burgess, M. M., Johnson, S. M., Dalgleish, T. L., Lafontaine, M. F., Wiebe, S. A., & 

Tasca, G. A. (2016). Changes in relationship-specific attachment in 

emotionally focused couple therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 

42(2), 231-245. [link]. 

Buss, D. M., & Abrams, B. (2017). Jealousy, infidelity, and the difficulty of 

diagnosing pathology: A CBT approach to coping with sexual betrayal. 

Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 35(2), 150-172. 

[link]. 

Catalina, W. M. (2017). Emotion-focused couples therapy, person-centered & 

experiential psychotherapies. Journal of the World Association for Person-

Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling, 16(3), 236-255. 

[link]. 

Fitzpatrick, J., & Lafontaine, M. F. (2017). Attachment, trust, and satisfaction in 

relationships: Investigating actor, partner, and mediating effects. Pers 

Relationship, 24(3), 640-662. [link]. 

Franckowiak, M. (2017). Intimacy after Sexual Trauma: Clinical Perspectives 

(Master’s thesis). Available from Sophia, the St. Catherine University 

repository website: https://sophia.stkate.edu/msw_papers/734. [link]. 

Greenberg, L., Warwar, S., & Malcolm, W. (2010), Emotion-focused couples 

therapy and the facilitation of forgiveness. Journal of Marital and Family 

Therapy, 36(1), 28-42. [link]. 

Guitar, A. E., Geher, G., Kruger, D. J., Garcia, J. R., Fisher, M. L., & Fitzgerald, C. 

J. (2016). Defining and distinguishing sexual and emotional infidelity. 

Current Psychology, 36(3), 434-446. [link]. 

http://fcp.uok.ac.ir/article_9623.html
http://fcp.uok.ac.ir/article_61000.html
http://fcp.uok.ac.ir/article_42705.html
https://doi.org/10.1080/10502556.2017.1300019
https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.09.031
https://www.springer.com/gp/book/9783319494234
https://doi.org/10.1111/jmft.12139
mailto:dbuss@austin.utexas.edu
https://link.springer.com/journal/10942
https://doi.org/10.1007/s10942-016-0248-9
http://www.pce-world.org/
http://www.pce-world.org/
https://doi.org/10.1080/14779757.2017.1330706
https://doi.org/10.1111/pere.12203
https://sophia.stkate.edu/msw_papers/734
https://sophia.stkate.edu/msw_papers/734.
https://doi:%2010.1111/j.1752-0606.2009.00185.x.
https://doi.org/10.1007/s12144-016-9432-4


 413                                                                   ... جانیه بر متمرکز یدرمانزوج یاثربخش

 

Halchuk, R. E., Makinen, J. A., & Johnson, S. M. (2010). Resolving attachment 

injuries in couples using emotionally focused therapy: A Three-Year follow-

up. Journal of Couple & Relationship Therapy, 9(1), 31-47. [link]. 

Johanson, B., & Cheristensen, L. (2010). Educational research. Qualitative, 

quantitative, and mixed approaches. SAGE Publications. [link]. 

Johnson, S. M. (2008). Attachment and emotionally focused therapy: Perfect 

partners. In J. Obegi & E. Berant (Eds.), Clinical applications of adult 

attachment. New York: Guilford Press. [link]. 

Johnson, S. M., & Brubacher, L. L. (2016). Deepening attachment emotion in 

emotionally focused couple therapy (EFT). In: G. Weeks, S. Fife, & C. 

Peterson (Eds.), Techniques for the Couple Therapist: Essential Interventions 

(pp. 155-160). New York: Routledge. [link]. 

Kendall, P. C., Marrs-Garcia, A., Nath, S. R., & Sheldrick, R. C. (1999). Normative 

comparisons for the evaluation of clinical significance. Journal of Consulting 

and Clinical Psychology, 67 (3), 285-299. [link]. 

Makinen, J. A., & Johnson, S. M. (2006). Resolving attachment injuries in couples 

using emotionally focused therapy: steps toward forgiveness and 

reconciliation. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74(6), 1055-

1064. [link]. 

Missirlian, T. M., Toukmanian, S. G., Warmar, S. H., & Greenberg, L. S. (2015). 

Emotional arousal, client perceptual processing, and the working alliance in 

experiential psychotherapy for depression. Journal of Consulting and Clinical 

Psychology, 73(5), 861-871. [link]. 

Moller, N., & Vossler, A. (2015). Defying infidelity in research and couple 

counseling: a qualitative study. Journal of Sex & Marital Therapy, 41(5), 487-

497. [link]. 

Parker, M. L., & Campbell, K. (2017). Infidelity and attachment: the Moderating 

Role of Race/Ethnicity. Contemporary Family Therapy, 39(3), 172-183. 

[link]. 

Pereira, M., Taysi, E., Orcan, F., & Fincham, F. (2015). Attachment, infidelity, and 

loneliness in college students involved in a romantic relationship: the role of 

relationship satisfaction, morbidity, and prayer for partner. Contemporary 

Family Therapy, 36 (3), 333-350. [link]. 

Rokach, A., & Philibert-Lignieres, G. (2015). Intimacy, loneliness and infidelity. 

The Open Psychology Journal, 8(2), 71-78. [link]. 

Rye, M. S., Loiacono, D. M., Flock, C. D., Olszewski, B. T., Heim, T. A., & Madia, 

B. P. (2001). Evaluation of the psychometric properties of two forgiveness 

scale. Journal of Current Psychology, 20(3), 260-277. [link]. 

Rosie Shrout, M., & Weigel, D. j. (2018). Infidelity’s aftermath: appraisals, mental 

health, and health-compromising behaviors following a partner’s infidelity. 

Journal of Social and Personal Relationships, 35(8), 1067-1091. [link]. 

Skvortsov, A., & Romashchuk, A. (2015). Single case studies as a means for 

developing psychological theories. PsyCh Journal, 4(4), 231-242. [link]. 

Stavrianopoulos,  K. (2015). Enhancing relationship satisfaction among college 

student couples: An emotionally focused therapy (EFT) approach.  Journal of 

Couple and Relationship Therapy, 14(1), 1-16. [link]. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15332690903473069
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15332690903473069
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15332690903473069
http://www.tandfonline.com/toc/wcrt20/9/1
https://doi.org/10.1080/15332690903473069
https://www.amazon.com/Educational-Research-Quantitative-Qualitative-Approaches/dp/1412978289
https://doi.org/10.1037/0022-006X.67.3.285
https://doi.org/10.1080/0092623X.2014.931314
https://doi.org/10.1037/0022-006X.67.3.285
https://doi.org/10.1037/0022-006X.74.6.1055
https://doi.org/10.1037/0022-006X.73.5.861
https://doi.org/10.1080/0092623X.2014.931314
https://link.springer.com/journal/10591
https://doi.org/10.1007/s10591-017-9415-0
https://doi.org/10.1007/s10591-013-9289-8
https://doi.org/10.2174/1874350101508010071
https://link.springer.com/journal/12144
https://doi.org/10.1007/s12144-001-1011-6
https://doi.org/10.1177/0265407517704091
https://doi.org/10.1002/pchj.117
https://doi.org/10.1080/15332691.2014.953656


 دهقانی، اصالنی، امان الهی و رجبی                                                                                        406

  

Toplu-Demirtaş, E., & Fincham, F. D. (2018): Dating infidelity in Turkish couples: 

The role of attitudes and Intentions. Journal of Sex Research, 55(2), 252-262. 

[link]. 

Woldarsky, M. C., & Greenberg, L. S. (2014). Interpersonal forgiveness in emotion-

focused couples’ therapy: Relating process to outcome. Journal of Marital 

and Family Therapy, 40(1), 49-67. [link]. 

Zuccarini, D., Johnson, S. M., Dalgleish, T. L. & Makinen, J. A. (2013). 

Forgiveness and reconciliation in emotionally focused therapy for couples: 

The client change process and therapist interventions. Journal of Marital and 

Family Therapy, 39(2), 148-162. [link]. 

References (in Persian) 

Alavi, S., Amanelahi, A., Attari, Y., & Koraei, A. (2019). The effectiveness of 

emotionally focused couple therapy on emotional and sexual intimacy of 

incompatible couples. Family Counseling and Psychotherapy, 8(2), 25-46. 

[link]. 

Aminiha, A., Farahakhsh, K., & Esmaili, M. (2015). Qualitative inquiry in couple 

responses to disclosure of marital infidelity. Family Counseling and 

Psychotherapy, 5(3), 72-92. [link]. 

Arianfar, N., & Etemadi, O. (2016). Comparison of the Efficacy of Integrative 

Couple Therapy and Emotionally Focused Couple Therapy on marital 

intimacy injured by wife infidelity in Couples. Journal of counseling 

research, 15 (59), 7-37. [link]. 

Habibi, M., & Hajiheydari, Z. (2015). A Qualitative Study for Investigating the 

Reasons of Sexual Infidelity of Couples who have asked for Divorce in 

Family Court. Journal of Family Research, 11(2), 165-186. [link]. 

Rajabi, G., Naderi Nobandegani, Z., & Amanolahi, A. (2015). Effect of systemic- 

constructive couple therapy on mutuality in distressed couples. Family 

Counseling and Psychotherapy, 5(3), 1-21. [link]. 

Shivarani, M., Azadfallah, P., Moradi, A., & Eskandari, H. (2017). Narrative 

Exposure Therapy for Reducing Post-Traumatic Stress Disorder in Iranian 

Betrayed Wives. Clinical Psychology Studies, 7(25), 85-106. [link]. 

Soodani, M., Dehghani, M., & Dehghanizadeh, Z. (2013). The Effectiveness of 

Transactional Analysis Training on Couple’s Burnout and Quality of Couple’s 

Life. Family Counseling and Psychotherapy, 3(2), 159-181. [link]. 

Zandipor, T., Azadi, S., & Nahidpor, F. (2011). A Study on the Relationship 

between Forgiveness, Personality Traits, Mental Health in Couples Who 

Referred to Hygiene Centers of Gachsaran. Quarterly journal of woman and 

society, 2(6), 1-18. [link]. 

https://doi.org/10.1080/00224499.2017.1365110
https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2012.00330.x
https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2012.00287.x
http://fcp.uok.ac.ir/article_61000.html
http://fcp.uok.ac.ir/article_42710.html
http://irancounseling.ir/journal/article-۱-۳۲-fa.html
http://jfr.sbu.ac.ir/article/view/8327
http://fcp.uok.ac.ir/article_42705.html
http://jcps.atu.ac.ir/article_7133.html
http://fcp.uok.ac.ir/article_9623.html
http://jzvj.miau.ac.ir/article_1198.html

