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Abstract  

One of the strategies that can have a special power and learning in family relationships 

is forgiveness therapy. This study aimed to investigate the effectiveness of therapeutic 

forgiveness on the emotional divorce of the betrayed couple in Neka city. This study 

was a quasi-experimental design with a pre-test-post-test of the control group with 

follow-up. The statistical population of this study included all betrayed couples who 

were referred to counseling and social emergency centers in Neka city, from which 30 

couples were selected and randomly included in two experimental and control groups. 

There were 8 women and 7 men in the experimental group. There were also 8 women 

and 7 men in the control group . Participants completed the Emotional Divorce 

Questionnaire Gottman,  Gottman, and Silver (1995)  in 3 sessions (pre-test, post-test, 

and follow-up). The experimental group was given 7 sessions of forgiveness-therapy 

training for 120 minutes (one session per week) and the control group did not receive 

any training. The results of the analysis of ANCOVA showed that there was a significant 

difference between the mean scores of 65/92 emotional divorce at the significance 

level of 0.001 in the experimental and control groups. Also, in the follow-up 3 months 

later, there is a significant difference in the variable of emotional divorce 25.721, in 

the extent of the effect of therapeutic forgiveness on emotional divorce continues. 

Based on the findings of this study, it can be concluded that forgiveness therapy is 

effective in reducing emotional divorce. Therefore, counselors and therapists are 

advised to use the method of pardon therapy in family counseling centers to improve 

the marital relations of the betrayed couple. 
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Introduction 

There is no marriage without crisis. Severe and chronic crises are dangerous for 

marriage and cause coldness, disorder and daily life, and emotional divorce of the 

couple (Jarwan, and Al-frehat, 2020). Emotional divorce causes marital problems and 

people with emotional divorce are exposed to marital infidelity (Kiaeerad, Pasha, Asgari, 

Makvandi, 2020). Therapeutic forgiveness is one of the components of positive 

psychology that is the crystallization of change in psychology from just repairing 

injuries to optimizing the quality of life  (Nateghian Molazadeh, Goudarzi, and Rahimi, 

2008). The results of the research indicate the effect of therapeutic forgiveness on 

intimacy, compatibility, empathy, etc. in marriage. Due to the lack of research on the 

effectiveness of therapeutic forgiveness on emotional divorce and also the importance 

of marital infidelity, especially in Iranian society, which values the family and 

considers the existence of a relationship outside the marital relationship immoral and 

has a negative view of it, it is necessary to address this issue.  

Methodology 

This study was conducted in a quasi-experimental design with pretest, posttest, and 

control groups. The population of this study included all the betrayed married couples 

who were referred to Neka Social Emergency Center. 30 couples who had a high score 

in emotional divorce and had inclusion criteria were selected by available sampling 

method and were randomly divided into the experimental and control group.  There 

were 8 women and 7 men in the experimental group. There were also 8 women and 7 

men in the control group. The experimental group participated in seven treatment 

sessions of forgiveness therapy and the control group not received any intervention. 

The participants in every two groups were assessed the emotional divorce scale in 

pretest and posttest stages. Participants completed the  Guttmann Emotional Divorce 

Questionnaire Gottman,  Gottman, and Silver (1995) in 3 sessions (pre-test, post-test, and 

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=S_ffhMnsufAC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Why+marriages+succeed+or+fail:+and+how+you+can+make+yours+last&ots=JBMuUzs8Yr&sig=rhJnvZCtpvAn4p1YfyXmng8Vnmk#v=onepage&q=Why%20marriages%20succeed%20or%20fail%3A%20and%20how%20you%20can%20make%20yours%20last&f=false
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follow-up). Emotional Divorce Scale (EDS): The Emotional Divorce Scale was 

designed by Guttman 1995 This scale has 24 items. The scoring method is based on 

yes or no and the range of scores is 0 to 24. Higher scores indicate greater emotional 

divorce. The reliability of this questionnaire through Cronbach's alpha coefficient of 

0.92. Hashemi and Eyni (2020) reported that Cronbach's alpha of this scale was 0.76. In 

this study, Cronbach's alpha of this scale was 0.81. 

Results and Discussion 

Table 1. presents the results of the analysis of covariance for the groups and shows the 

average of the experimental and control groups in three stages of pre -test, post-test, 

and follow-up. 

Table 1. 

Results of analysis of covariance to examine  

 Total squares df Mean squares F Sig 

Modified model 40.77 1 40.77 1.021 0.324 

Control group 931.455 1 931.455 23.545 0.001 

Pre-test 672.53 17 39.561   

group 1105.854 1 11 25.21 0.001 

erorr 730.9 17 42.944   

According to the results of Table 1, It can be said that the reduction of emotional 

divorce of a couple, which is marked in the table with post-test is clinically 

significant. 

 

Conclusion 

The divorce score of the people was 30.56 in the people comments on improvement in 

their relationship, and the counselor’s observations, all indicated the effectiveness of 

the forgiveness therapy on the enhancement of the understudy people's emotional 
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divorce. To explain how forgiveness therapy affects reduction in emotional divorce we 

can mention the below points: A) Get rid of negative feelings towards the offender; B) 

Overcoming resentment from evil; C) Avoidance of inner anger, separation, and 

revenge against the wrongdoer  (Akhtar and Barlow, 2018). This therapeutic approach 

helps unfaithful people to forgive the wrongdoer and improve the quality of married 

life. 

The results of this study are in line with  (Vafaei, Soleimaninan, Mohammadzade, 

Ebrahimi, 2020), (Amiri, Moslemifar, Showani, and Panahi, 2020), and  (Akhtar and Barlow, 

2018) this study was not only consistent with the non-reduction of aggression section 

(Asadi, Sohrabi and Borjali, 2016). Of course, more studies are needed to make a definite 

conclusion. Similar to other studies, this research is not devoid of limitations, such as 

a lack of sufficient research background in the area of qualitative studies of case study 

types and the generalizability of the results.  It is suggested that forgiveness therapy be 

trained in the form of workshops for assistants, counselors, and psychologists of 

various organizations, social emergencies and the judiciary to be used to help betrayed 

people. 
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 چکیده
 موردتوجه کمتر درمانیروان و مشاوره اتیادب در که است یش درمانگریبخشا کارآمد یدرمان هایروش ازیکی 

 همسران خیانت دیده ،هیجانی طالق بر بخشایش درمانگری اثربخشی یبررس پژوهش نیا هدف .است قرارگرفته

. بود یریگیپ با گواه گروه آزمونپس ـ آزمونپیش با یشیآزما مهین طرح کی پژوهش نیا. بود نکا شهرستان

ندای زندگی و  مشاوره مراکز به کنندهمراجعه همسران خیانت دیده همه دربرگیرنده پژوهش نیا یآمار عهجام

 یتصادف طوربه و انتخاب نفر 30 هاآن انیم از نفر بود. 124دربرگیرنده  که 1399در سال  نکا شهرستان ققنوس

 ,Gottman,  Gottman هیجانی طالق هپرسشنام ،هاکنندهشرکت. شدند گنجانده گواه و شیآزما گروه دو در

and Silver (1995)جلسه 7 شیآزما گروه به. کردند لیتکم( یریگیپ و آزمونپس ،آزمونپیش) نوبت سه در را 

 چیه گواه گروه و شد رائها( هفته در جلسه کی) قهیدق 120 برابر یزمان یبرا بخشایش درمانگری آموزش

 65/92 هیجانی طالق نمرات نیانگیم میان که داد نشان کوواریانس لیتحل آزمون جینتا. نکرد افتیدر یآموزش

 پژوهش نیا هاییافته هیپا بر .دارد وجود داریمعنی تفاوت گواه و شیآزما گروه در 001/0 داریمعنی سطح در

 به ن،یبنابرا ؛است اثربخش هیجانی طالق در کاهش درمانگریبخشایش  آموزش که گرفت جهینت توانمی

 ییزناشو روابط بهبود یبرا خانواده مشاوره مراکز در بخشایش درمانگری روش از استفاده درمانگران و مشاورین

 .شودمی شنهادیپ همسران خیانت دیده 

 ، زوجین خیانت دیدههیجانی، طالق بخشایش درمانگری  ها:کلید واژه

 

 خانواده درمانیروان و مشاوره
  1399پاییز و زمستان (. 30 یاپیپ) دوم شماره هم،د دوره
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 مقدمه

، اگر یک خانواده یا بهتر بگوییم استای سالم پایه برای ایجاد جامعه ترینبنیادیو  ینتربرجستهخانواده 

ای توان به ایجاد خانواده سالم و متعاقباً جامعهمی ،یک زوج ارتباط سالم و خوبی با هم برقرار کرده باشند

 هرگونه ولی است، جامعه یادیبن واحد خانواده گرچه (.Zhang, Fan and Yip, 2015) نمودسالم اطمینان 

 گذاردمی تأثیر جامعه همه بر گسترده طوربه و خانواده بر آشکارا و روابط زناشویی ازدواج در اختالل

(ad, 2021Fah andRasheed, Amr, ).  مزمن و دیشد یهاچالش. نیست چالشبدون  ایپیوند زناشوییهیچ 

 گرددمی شوهر و زن 1یجانیهو طالق  و روزمرگی نظمیبیسردی،  باعث است و خطرناک ازدواج یبرا

(frehat, 2020-Al andJarwan, ). ق یکی از مراحل طال عنوانبه هیجانی طالق(Rasheed, et all, 2021) 

ساختار بنیادین بخش جامعه یعنی خانواده است و منجر به  گسیختگیازهمعامل  ترینبرجسته

، یجانیهطالق  .(Alaghband, Sharifi, Farzad, Aghayousefi, 2019) شودمیخانواده  هیجانی پاشیدگیازهم

ممکن  هاآن زیکی ا هرچندمشخص و آشکار میان همسرانی است که هر دو ناپخته هستند؛  یجانیهفاصله 

erg,bGolden مفرط، چنین چیزی را انکار کند  و دیگری با ابراز رفتار مسئوالنه تائیدت این ناپختگی را سا

مرحله در فرآیند طالق و بیانگر رابطه زناشویی  نخستینرا  یجانیهطالق  2همچنین بوهانان  .((2017

 Singer, andCahn )  شودمیزوجین   میان یجانیهکه احساس بیگانگی جایگزین رابطه  داندمی زوالیروبه

با ترک  تدریجبهو   شودمیشروع  مهررفتن عشق و  میانبا از  مرحله نیچنددر طی  یجانیه طالق .(2016

فقدان  دربرگیرندهاین نوع طالق  . یابدمی انیپا با ترک کامل  درنهایتادامه و  یجانیهجزئی رفتارهای 

طالق  طورکلیبه .استت مراقب و ینگهدار از غفلت و خانه از رونیب در یزندگرابطه جنسی،  هرگونه

-3، عشق رفتن دست از ودی سر-2، اعتماد رفتن میان از و ثباتیبی-1مراحل  دربرگیرنده یجانیه

  .( ,2020frehat,-Al andJarwan) است یجانیه طالق -5 درنهایتیی و زناشو سکوت -4ی، خودخواه

، ضعف سواد ( ,Parandin, 2020 danAzimi, Hosseini, Arefi) پایین شناختیروان نستوهیو  3تعارض 

 پایین کیفیت زندگی ،2سبک گریز اجتنابدشواری در تنظیم هیجان،  هیجان خواهی،، 1هیجانی

                                                                                                                     
1. emotional divorce 

2. Bohanan 

3. conflict 
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(, 2019et all andAlaghb)،  کارکرد، انتظارات زناشویی باال و شناختیروانعدم رفع نیازهای بنیادین 

عواملی هستند  ازجمله (Khan Mohamammadi, Bazzazian, Amiri Majd, Ghamari, 2018() خانوادگی منفی

 ,Zeinali,  andAhmadloo) پژوهش. نتایج کنندمیایفا  یجانیهطالق  گیریشکلدر  یابرجستهنقش که 

بینی طالق ناایمن در پیش بستگیدلمنفی و  3گرایی، کمالطلبیتنوعمتغیرهای نیز نشان داد که   (2018

 دهدمی نشان وضوحبه نیز  ( ,Homayuni, 2017 andHashemi) افتهینقش مهمی دارد. زنان شاغل  یجانیه

 گشته ییزناشو مشکالت بروز باعث یجانیه طالق .است یقانون طالق از تررسانبیآس یجانیه طالق که

 ,Kiaeerad, Pasha, Asgari) دارند قرار 4ییزناشو انتیخ معرض در یجانیه طالق دچار هازوج و

Makvandi, 2020).  را یجنس رابطه که زناشویی روابط در 5یکیزیف انتیخمود دارد، خیانت زناشویی دو ن 

ی جیتدر حذف ،یفعل همسر از 7یجانیه ییجدا ،6یذهن انتیخ کهدرحالی دارد، اشاره گیردبرمی در

 بدون ،گیردبرمی در را مشترک گذشته و مورد آینده در یلیتخ گونههیچ نداشتن و مشترک هایفعالیت

دارند  تیرضا خود رابطه از که ییهازوج. باشد ایجادشده یجنسی زندگ به عالقه در یکاهش الزاماً نکهیا

 یبرا. (  ,2017Shackelford andShackelford -WeekesStarratt ,) شوندمی انتیخ مرتکبکمتری  الاحتم با

 با را یجنس انتیخ مردان شتریب کهدرحالی کند،یم جادیا یشتریب تنیدگی همسر یجانیه انتیخ زنان

 تواندیم ییزناشو انتیخهمچنین  .( Sommer, 2012-Donovan, Emmers) دانندمی همراه شتریب تنیدگی

 ,Kiaeerad, Pasha, Asgari, Makvandi)شود هم از نیزوج ییجدا و خانواده کانون شدن یمتالش موجب

 توانندمی هازوج. (,Uthau 2016) شودمیخته وفایی به همسر شنافریب یا بی عنوانبهخیانت معموالً  .(2020

 مورد دو دهند، نشان واکنش همسر انتیخ ای حسادت به تا کنند استفاده را هااستراتژی از ایگسترده دامنه

 حسادت به ینجایه هایپاسخ یاستراتژ - 2 دوست انتخاب یاستراتژ - 1 از اندعبارت هاآن ترینرایج از

 نفسعزتاغلب احساساتی مانند خشم، زوجین خیانت دیده  .( 2014Scutaru, andTurliuc ,)  انتیخ ای

                                                                                                                                                      
1. emotional literacy 

2. avoidance style 

3. perfectionism 

4. betrayed couple 

5. physical betrayal 

6. mental betrayal 

7. emotional separation 
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و  ( Wright, 2007 andGlass)کنند و درماندگی را تجربه می 2، احساس پایمال شدن، افسردگی1پایین

هیجانی شدیدتری نسبت  ریختگیهمبهتری در روابط زناشویی و اختالل شناختی بیشتر و کارکرد ضعیف

 ,Salehi Amiri)   پژوهشنتایج  .(Gordon, 2003)کنند تجربه خیانت گزارش می ین فاقدبه زوج

Hekmatpour  and  Fadaei,2015)  وجود دارد نسبت به  هیجانیطالق  هاآنکه در  هاییخانواده نشان داد

اعضای خانواده  هیجانیخود نیستند، ارتباط  هایتعارضعادی قادر به حل مشکالت  و  هایخانواده

 ,Hashemi)  اندکردهکلی به طرز ضعیفی عمل  کارکردو  هانقشناکارآمد و مختل است و در زمینه تعامل 

Homayuni, 2017 and) انتیخ از یناش هیجانی طالق بروز بر مؤثر عوامل یبررس به خود پژوهش در 

 هیجانی طالق با آن ابعاد و ییزناشو انتیخ میان که داد نشان هایافته اندپرداخته نیزوج انیم ییزناشو

با توجه به آثار    .شودمی جادیا انتیخ توسط هیجانی طالق أثیرت نیشتریب و شدهمشاهده دارمعنی رابطه

از اهمیت  هیجانیدارای طالق  هازوجخیانت بر روابط زناشویی توجه بهبود مشکالت زناشویی  بارزیان

همسران خیانت مداخالت متعددی برای زناشویی در راستای بهبود مشکالت برخوردار است.  ایویژه

، ( ,2018 Linder, andNegash, Carlson)، ( Sandberg, 2012 andSchade) 3هیجان محور درمان ازجمله دیده 

 ,Shoaa Kazemi) 5شناختی رفتاری درمان ،( ,Atkins, 2014 andMarín, Christensen) 4رفتاری درمانیزوج

یکی  ولی  ؛است کاررفتهبه ( Hasanabadi, 2016 andGhafoorian) 6مبتنی بر پذیرش و تعهدو درمان   (2017

است که در  (Fife, Weeks, and Stellberg‐Filbert, 2013) بخشایش درمانگری مؤثرهای درمانی از روش

 است هاییموقعیت ،درمان و مشاوره یاصل هستهاست.  قرارگرفته موردتوجهکمتر  درمان و مشاوره اتیادب

 بخشایش به غالباًی است و فرد میان هایبدرفتاری ریسا و اعتمادیبی ،دیدگیآسیب دربرگیرنده که

بر سالمت روان  بخشایش تأثیرحدود یک دهه است که پیرامون  .(Lander, 2014)دارد نیاز متخلف

 Thompson, Snyder, Hoffman, Michael, Rasmussen, Billings and) است آمدهعملبهتحقیقات تجربی 

                                                                                                                     
1. low self-esteem 

2. depression 

3. emotion-based therapy 

4. behavioral couple therapy 

5. cognitive behavioral therapy 

6. acceptance and commitment based therapy 
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Roberts,  2005). و شودمی قلمداد ایرابطه و یفرد درمان یاصل اصرعن از یکی بخشایشتاریخی  ازنظر 

 ,Davis, Worthington) اندشدهی را متحمل رنج و دردکه  شودمیی استفاده هازوجامروزی برای  یایدندر 

Hook, and Hill, 2013). با آمدن کنار یبرامبتنی بر هیجان است که  مهم راهبرد کی معرف بخشایش 

 بهزیستی جینتا از یفیط اب ی نیزتجرب ازنظر .رودمیبه کار  گرانید ای خود به دیشد نحلیال هایآسیب

 تیفیک و ثبات شیافزا ط،یمح بر تسلط، خود رشیپذ ،عمومی مثبت تأثیر ی ازباالتر سطوح ازجمله مثبت

 وجود بخشایش از یاریبس یعلم تعاریف .(Lander, 2014) است مرتبط یجسم سالمت بهبود و رابطه

 مانند یمنف احساسات در آن که متمرکز است بخشایشعدم  در کاهش بخشایشتلقی اولیه از  .دارد

 بخشایش ،نیهمچن. یابدمی کاهش توجهیقابل طوربه حداقل ای شودمی برطرف خصومت و نفرت خشم،

 راًیاخ. است مجرم با تماس از یریجلوگ و جوییانتقام یبرا یقربان زهیانگ ریچشمگ کاهش دربرگیرنده

 و سخاوت ترحم، ازجمله خطاکار به نسبت مثبت اعمال و افکار احساسات، شیافزا دربرگیرنده بخشایش

 یندیفرآ بخشایش .(Hernandez, Vonderfecht, Smith, Cress, Davis and Bigger, 2012) است عشق یحت

 عوارض محو و بخشزیان یارتکاب عمل از انزجار ،تیعصبان حق از یاراد پوشیچشم خطا، از گذشتن

 ای و یخاط فرد با یهمفکر و یهمدل روابط، بهبود ،یدرون آرامش یبا انگیزه فرد در که ؛است آن

 احساسات از ییرها( الف: ستا ریز یامدهایپ یدارا و گیردمی صورت یارزش یرفتار انجام منظوربه

 و ییجدا ،یدرون تیعصبان از زیپره( ج ؛یبد از حاصل رنجش بر غلبه( ب ؛یخاط فرد به نسبت یمنف

 یروانشناس هایمؤلفه از یکی بخشایش درمانگری .(Akhtar and Barlow,2016) یخاط فرد به نسبت یتالف

 سازیبهینه سمت به هاآسیب میترم به پرداختن صرف از یروانشناس در رییتغ لورتب که است 1نگر مثبت

روانشناسی مثبت، بر  درواقع .(,2008Nateghian, Molazadeh, Goudarzi and Rahimi) تاس یزندگ تیفیک

 نقشتحقیقات  .کندمی أکیدت، هازوجفردی  میانفرد نسبت به مشکالت و روابط  هاینگرشروی 

ی مختلف انواع که هاییجمعیت در شناختیروان سالمت مختلف هایجنبه بهبود در را بخشایش درمانگری

این  همچنین،. ( ,2016Akhtar, and Barlow) اندکرده برجسته ،اندکرده تجربه را ضربه ای خشونت ب،یآس از

                                                                                                                     
1.positive psychology 
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نقش مهم در فرایند سازگاری زناشویی ایفا نماید.  تواندمی بخشایش درمانگریکه  انددادهان نش تحقیقات

زناشویی زنان  رمقیبیدر کاهش  بخشایش درمانگریمداخله مختلف نشان داد که   هایپژوهشنتیجه 

، (Malek Zadeh Torkamani, Aminpoor, Bakhtiari Said, Khalili, davarniya,2018) همسرخیانت  از  دیدهآسیب

 asadi,sohrabi and)پرخاشگری نداشت  در کاهش تأثیری ولیهمدلی نوجوانان بزهکار  افزایش بر تأثیر

borjali,2016) ،همسر  شکنیپیماناز  دیدهآسیبزناشویی زنان  آالیشیبی(Pouryahya, Shirkavand, Salimi, 

Davarniya, Shakarami, 2019) طالق از پس زنان یسازگار ( ,vafaei, soleimaninan, mohammadzade

2020ebrahimi,)،  کاهش تعارضات زناشویی و افزایش کیفیت زندگی زنان(Mirza  andMovahedi, 

Hosseini,2017)  و کاهش افسردگی، خشم و عصبانیت زنان دارای انحالل رابطه عاشقانه(Amiri, Moslemifar, 

Showani,and Panahi,2020) ،(Akhtar and Barlow,2016)  خصومت، و خشم ،یردگافس زانیم کاهش 

 از ناشی رنجش و خشم فرونشانی (  Worthington, Johnson, Hook, and  Aten, 2013)  یشانیپر و تنیدگی

 یادآوری ما به (Akhtar and Barlow,2016)   وجودباایناست.  مؤثر شوهر و زن جـدایی باعـث که صدمات

 است الزم حالبااین دارد، وجود هستند بخشندهی لیخ که یهمسران یبرا بیآس تجربه احتمال که کندیم

 .است زاآسیب روابط یبرا موارد شتریب در بخشایش کمبود که شود اشاره

 عنوانبه یدر روابط زناشویی و خیانت زناشوی یجانیهبا توجه به ضرورت پرداختن به مسئله شیوع طالق  

 ارزش خانواده یبرا که رانیا جامعه در مخصوصاً ییزناشو انتیخ مسئله تیاهم و طالق هایعلتیکی از 

 ،دارد یمنف نگاهنسبت به آن  و دانسته اخالقیبی را ییزناشو وندیپ از خارج رابطه وجود و است قائل یادیز

و درنهایت ایجاد امید دوباره در زندگی  اعتمادسازی برای درمانگریبخشایش مانند  هاییمداخلهاهمیت 

 به بخشایش درمانگری آموزش یریفراگ با همسران خیانت دیده چراکهالزم و ضروری است؛  زوجین

 و بخشدمی را یخاط فرد یخطا است قرارگرفته خیانت مورد که یفرد و پردازندمی خود رابطه یبازساز

 در دوباره دیام جادیا سبب تیدرنها و کند اعتمادسازی دوباره بتواند تا دهدمی فرصت او به خطا جبران یبرا

پژوهش حاضر در  بنابراین ؛یافت نشد با این موضوع مرتبط پژوهشهمچنین عدم  .شودمی نیزوج یزندگ

 :است که سؤالپی پاسخگویی به این 

 است؟ مؤثر همسران خیانت دیده هیجانیطالق  بر بخشایش درمانگریآیا  
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 روش

 پیگیری سه ماهو  گواهآزمون با گروه پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشحاضر، نیمه روش پژوهش 

اورژانس اجتماعی  مرکز به کنندهمراجعه همسران خیانت دیده همه دربرگیرندهپژوهش این جامعه  بود.

 میاندر  هیجانیهای طالق برای انتخاب نمونه در مرحله اول پرسشنامه .بودشهرستان نکا 

 30 همسران خیانت دیده توزیع شد. سپس از میاناورژانس اجتماعی به  خیانت دیده ندگانکنمراجعه

: ازجملهکسب کرده و دارای معیارهای ورود  هیجانیدر طالق  16 که نمره باالتر از کسانینفر از 

و عدم سابقه  20-45سال زندگی مشترک، داشتن دامنه سنی  2تا  1داشتن حداقل تجربه خیانت همسر، 

شدند و انتخاب در دسترس  گیرینمونهبه روش رکت در جلسات و مداخالت روانشناسی بودند ش

مرد  7زن و  8هر گروه متشکل از  قرار گرفتند. گواهآزمایش و دو گروه  تصادفی ساده در صورتبه

 .بودند.

 ابزارها

 Gottman,  Gottman, and Silver (1995)توسط  یجانیهمقیاس طالق  :1گاتمن هیجانیپرسشنامه طالق 

و  استزوجین  میاندر  یجانیهاست، هدف از انجام این پرسشنامه سنجش میزان طالق  شدهطراحی

مختلف زندگی است که ممکن است فرد با آن موافق یا مخالف  هایجنبهدرباره  سؤاالتی دربرگیرنده

 0و پاسخ خیر  1. پاسخ بله امتیاز شودمیپاسخ داده دارد و به شیوه بله یا خیر  سؤال 24باشد. این مقیاس 

نمرات باال در این مقیاس است و  24و  0ر کل مقیاس به ترتیب . حداقل و حداکثر نمره فرد دگیردمی

ضریب آلفای  ابزار از طریقبیشتر است. پایایی این  یجانیهو طالق  دهد که احتمال جدایینشان می

 Hashemi and) است. در پژوهش قرارگرفته تائیدروایی صوری با مورد  بر اساس آنروایی و کرونباخ 

Eyni, 2020) است شدهگزارش 83/0و روایی آن  76/0پرسشنامه  این اییآلفای کرونباخ برای پای. 

 است. آمدهدستبه 81/0با استفاده از آلفای کرونباخ  حاضر در پژوهش ابزارپایایی این 

                                                                                                                     
1.Gottman’s emotional divorce questionnaire 

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=S_ffhMnsufAC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Why+marriages+succeed+or+fail:+and+how+you+can+make+yours+last&ots=JBMuUzs8Yr&sig=rhJnvZCtpvAn4p1YfyXmng8Vnmk#v=onepage&q=Why%20marriages%20succeed%20or%20fail%3A%20and%20how%20you%20can%20make%20yours%20last&f=false
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 مداخله

 در جلسه کی (قهیدق 120) جلسه 7است که طی  ایمداخله، پژوهشدر این  گریبخشایش درمانمنظور از 

فرهنگ ایرانی تدوین  بر اساس که   (Worthington, 2001) بخشایش درمانگری مداخالتدر قالب  هفته

از طرح  ایخالصهشد.  برگزار در مشاوره خانواده گر با مدرک کارشناسی ارشدپژوهشگردید و توسط 

 است. شدهارائهدرمانی در زیر 

جلسه اول: معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر و برقراری رابطه حسنه، بیان اهداف پژوهش و مطرح کردن  

بخشایش ، آشنایی با مدل بخشایش درمانگریقوانین گروه، توافق بر زمان تشکیل و تعداد در مدت جلسات 

 .آن در زندگی تأثیرخیانت و ، بحث در مورد درمانگری

و مال خود  آزاردهندهجلسه دوم: چطور در مورد پیش آمد اتفاق صحبت کنیم، به خاطر آوردن رویداد 

فن معاوضه، فن خلع سالح(، تفاوت )ارتباط سازنده  هایفن، آموزش با گروهکردن تجربه و در میان گذاشتن 

 .و منازعه وگوگفتهنمای کلی هنگام دادان به موضوع اختالف، را و گوشجنسی در بیان 

آن به  و تظاهرات، عفو کردن را بیاموزیم، خشم بخشایش، تعریف شدهمطرحجلسه سوم: مرور مباحث 

، مراحل عفو و شوندمی بخشایشکه مانع  هایفرضپیشاشتراک گذاردن تجربه شخصی خود با گروه، 

 .بخشایش یمرحلهگذشت، هشت 

اجتناب از رفتار )قانون حمایت  بر اساسفهوم همدلی، آموزش بهبود زندگی جلسه چهارم: آشنایی با م

رسیدن به توافق مشترک( آموزش  کارگیریبه خودخواهانه هایخواستهو  نا محترمانهخشمگینانه، قضاوت 

پنج نیاز مهم خود و همسر، یادگیری روش  بندیو طبقهبهبود زندگی مشترک بر اساس قانون توجه )شناخت 

 یکدیگر( هیجانیطرف کردن نیازهای و بر

نزدیک آن، آموزش بهبود زندگی مشترک بر اساس  هایواژهجلسه پنجم: مفهوم همدلی و تفاوت آن با 

زمان  قانون زمان )اختصاص زمان کافی برای توجه کامل به همسر بدون حضور فرزندان، زندگی و تمرکز بر

 هایفعالیتون صداقت )آشکار کردن همسر از حوادث و حال و آینده(، آموزش بهبود زندگی بر اساس قان

 روزانه، صداقت درباره آینده(
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رفتاری  هایتمرینآزردگی و بازسازی اعتماد،  گواه، بیان اصول کارخیانتجلسه ششم: ایجاد همدلی با فرد 

 .از خیانت مجدد همسران گیریپیشبا اثری سریع در 

درباره جلسات،  گیرینتیجهجلسات، ارزیابی و  بندیجمع، شدهارائهجلسه هفتم: مرور و تلخیص مباحث 

 ، تشکر و خداحافظی.آزمونپیش، اجرای اندرسیدهتعیین اینکه آیا اعضا به اهداف خود 

 پژوهششیوه اجرای 

انس اجتماعی شهر نکا ژدر مرکز اور 99در مرداد سال  از طریق یک فراخوان موردنظر پژوهشابتدا 

، طبق نددنت زناشویی اعالم آمادگی کرده بوکه به دلیل خیا هازوجاین اساس ر شد. ب رسانیاطالع

ه را تکمیل کردند. در نآگاها نامهرضایت پژوهشجهت مشارکت در طرح  پژوهشاخالق در  هایمالک

که ی هازوجگر و مشخص شدن پژوهشمصاحبه تشخیصی توسط  ززمانی بیش از سه ماه بعد ا یبازهیک 

به روش  و ؛هدفمند در دسترس انتخاب شدند گیرینمونه بر اساسنفر  30د را دارا بودند، ورو هایمالک

 همه از موردبررسی نمونه شدن مشخص از پس جایگزین شدند. صادفی در دو گروه آزمایشی و گواهت

 7 در شیآزما گروه سپس،. شد گرفته آزمونشیپ گواه، گروه و شیآزما گروه در شدهانتخاب هازوج

 شیبخشا روش و فنون و کردند شرکت یدرمانگر شیبخشا( هفته در جلسه کی) قهیدق 120 سهجل

 از بعد و شد ارائه هاآن به یهفتگ فیتکال و نیتمر ،یگروه بحث قیطر از گامبهگام صورتبه یدرمانگر

 گروه از هدوبار ماه سه از بعد و آمد؛ عمل به آزمونپس گواه و شیآزما گروه دو هر از مداخله انیپا

پس از  گروه گواه پژوهشبرای رعایت اخالق در . شد گرفته یاثربخش یریگیپ یبرا آزمونپس شیآزما

 اتمام کار مداخالت درمانی را دریافت کردند.
 

 هایافته

نفر زن و  15 نیمه آزمایشی انجام گرفت. صورتبهکه در بخش قبل توضیح داده شد، این مطالعه  طورهمان 

 9 تعداداز این میان  قرار گرفتند. و گواه تصادفی در گروه آزمایشی صورتبهانتخاب شدند که نفر مرد  15

 حاضر پژوهش در لیسانسفوق مدرک نفر پنج 5 و سانسیل نفر 14 ،دیپلمفوق نفر 1 پلم،ید مدرک یدارا نفر
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 2 و فرزند سه یدارا نفر سه فرزند، دو یدارا نفر 9 فرزند، کی یدارا نفر 9 تعدادهمچنین، . اندکرده شرکت

 .اندکرده شرکت حاضر پژوهش در فرزند چهار یدارا زین نفر

 آزمونپس به آزمونپیش ازرا در  و گواه شیآزما گروه هاینمره و انحراف معیار نیانگیم (1) جدول 

 ست.در گروه آزمایشی ا هیجانیکاهش نمره طالق  دهندهنشانکه  دهدمینشان  هیجانی متغیر طالقدر 

 .1جدول 

 آزمونپس، آزمونپیشدر مرحله  همسران خیانت دیده هیجانیمیانگین و انحراف معیار متغیرهای طالق 
 

 

های این پژوهش پژوهش، برای اطمینان از اینکه داده سؤالهای مربوط به ز تحلیل دادهپیش ا 

 ازجمله کوواریانسکنند، به بررسی مفروضه تحلیل را برآورد می کوواریانسزیر بنایی تحلیل  هایمفروضه

نتایج  قرار گرفتند. تائیدرد مو مؤلفهها نشان داد که هر دو ها پرداخته شد یافتهنسبهنجار بودن، همگنی واریا

 F ،06/0 =P=69/3 هیجانیمتغیر طالق در که  دادنشان  لوین جهت بررسی همگنی واریانس هم آزمون

 .است تائیدفرض همگنی واریانس مورد 

 .2جدول 

 داریمعنی سطح و رنفیاسم کالموگراف Z نمره 

Z تعداد متغیر کالموگراف اسمیرنف  داریمعنیسطح    

آزمونیشپ یجانیهطالق   30 163/0  20/0  

 طالق ریمتغ که ؛شودمی صمشخ (3) جدول در داریمعنی سطح و لکاکسونیو رویشاپ آماره مشاهده با

 داریمعنی سطح رایز هستند، نرمال عیتوز دارای رییگیپ و آزمونپس ،آزمونپیش مرحله سه هر در هیجانی

 .است 0/  05 از باالتر هاآن

  پیگیری  آزمونپس آزمونپیش مراحل مداخله

 میانگین گروه
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

  انحراف معیار میانگین

  89/1 32/10 61/1 20/9 03/3 06/18 گروه آزمایش

  04/3 56/17 01/3 33/17 22/3 46/18 گروه گواه
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 .3جدول 

 هیجانیرمال بودن متغیر طالق نویلک برای -آزمون شاپیرو 

 

طالق 

 هیجانی

 پیگیری آزمونپیش آزمونپس
آزمون هآمار داریمعنیح سط آزمونآماره  آزمونآماره  داریمعنیسطح   داریمعنیح سط 

56/0 98/0 99/0 78/0 95/0 86/0 

 میان آزمونپیش مهار با کوواریانس لیتحل F هاینسبت ،شودمی مشاهده( 4) جدول در که گونههمان

 طالق ریمتغ که است 001/0 از ترکوچک یداریمعن سطح یدارا گواه و شیآزما گروه هایکنندهشرکت

 هیجانی طالق کاهش موجب بخشایش درمانگری ،یعنی دارد؛ وجود داریمعنی تفاوت 23/ 545 هیجانی

 سطح در نیبنابرا ؛بوده است 581/0 هیجانیطالق  و واریانس اندازه اثر و ؛است شده گواه گروه به نسبت

 است؛ مؤثر همسران خیانت دیده هیجانی طالق در کاهش بخشایش درمانگری روش درصد 99 نانیاطم

بعد در متغیر طالق ماه  3همچنین در پیگیری  .شودمی تائید پژوهش هیفرض و رد صفر هیفرض دیگرعبارتبه

 نسبت هیجانی طالق کاهش موجب بخشایش درمانگری ،یعنوجود دارد؛ ی دارمعنیتفاوت  721/25 هیجانی

بخشایش اثر  دهندهنشانکه  است بوده 602/0 هیجانیطالق  انسیوار و اثر اندازه و ؛است شده گواه گروه به

را در سطح پایین حفظ  هیجانیته است طالق توانس بخشایش درمانگریبه قوت خود باقی است و  درمانگری

 کند.

 .4جدول 

 همسران خیانت دیده هیجانیطالق  و پیگیری آزمونپس کوواریانسنتایج تحلیل  

 منبع تغییرات
 مجموع

 مجذورات

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورات
F 

 سطح

 داریمعنی
 اندازه اثر

اثر 

 آزمونپیش
77/40 1 77/40 021/1 324/0 057/0 

 581/0 001/0 545/23 455/931 1 455/931 آزموناثر 

    561/39 17 53/672 خطا

 602/0 001/0 721/25 854/1105 1 854/1105 اثر پیگیری

    944/42 17 9/730 خطا
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بین گروه آزمایشی و گواه در دو زمان  طالق هیجانیدهد که تفاوت میانگین نمره نشان می (5)جدول 

 در کاهش بخشایش درمانگری که  دهدمیاین نتیجه نشان (. p ˂01/0) ادار استو پیگیری معن آزمونپس

 است. مؤثر طالق هیجانی

 .5جدول 

 و پیگیری, آزمون تعقیبی بونفرونی آزمونپسمقایسه گروه در مراحل 

 متغیر
گروه 

(I) 
 (jگروه )

 پیگیری پس آزمون

 P خطای استاندارد تفاوت میانگین ها P خطای استاندارد اهنیانگیم تفاضل

 003/0 83/0 -23/6 001/0 09/1 -40/0 مداخله کنترل طالق هیجانی

 گیرینتیجهبحث و 

انجام  همسران خیانت دیده هیجانیبر طالق  بخشایش درمانگری پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی  

 هایبا پژوهشاین یافته  .است مؤثر هیجانیطالق  در کاهش بخشایش درمانگرینشان داد که ها شد. یافته

vafaei,) soleimaninan, mohammadzade, ebrahimi, 2020) ،(Amiri, Moslemifar, Showani,and Panahi, 

2020) (Movahedi, and Mirza Hosseini, 2017)، (Worthington, Johnson, Hook, and  Aten, 2013  ) ،(Akhtar 

and Barlow,2016)  رمقیبیدر کاهش  بخشایش درمانگری کهنشان دادند  هاپژوهشاین  .استهمسو 

 آالیشیبیو افزایش  (Malek Zadeh Torkamani, et all, 2018) شکنیپیماناز  دیدهآسیب وجینزناشویی ز

همچنین با بخش کاهش پرخاشگری در نوجوان . است مؤثر  (Pouryahya, et all, 2019)  هاآنزناشویی 

(asadi,sohrabi and borjali,2016)  بود. سوناهم 

باید است؛  مؤثرزوجین خیانت دیده  طالق هیجانی در کاهش بخشایش درمانگری که این یافته در تبیین 

 و تنیدگی با آمدن کنار یبرا یابزار عنوانبه آن ندیفرآ بر یمبتن مداخله و بخشایش درمانگریگفت 

 اثرات و تنیدگی کاهش باعث تواندمی ایهمشاور. این نوع مداخالت طراحی شد آن به مربوط مشکالت

در  کنندهشرکت هازوج شناختیروانبهزیستی  و یسالمت بهبودود و منجر به ش گذشت عدم یروان و یجسم

 در مداوم، و آهسته اریبس یریس با بخشایش ندیفرا گفت توانمی همچنین .(Browne, 2009)گردد این مداخله 

 که فراگرفتند مشاوره جلسات ضمن کننده در پژوهششرکت یاعضا. گیردمی شکل ییزناشو رابطه طول
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 طوربه ترمثبت عواطف نه و شوندیم خوب ای محو کامالً وقتهیچ نه یروان هایآسیب انسان یزندگ در

 شود،ینم یمنف اتاحساس یجا مثبت احساسات بخشایش درنتیجه. رندیگیم را هاآن یجا آساییمعجزه

 طوربه خود، یشفا و یروح رنج کنترل یبرا دنتوانیم نیهمچن هاآن. کندیم اریاخت یستیهمز هاآن با بلکه

 احساس دن،یبخش با و کنند رها خدا امان به را او و بردارند خود عهدشکن همسر سر از دست طرفهیک

 را هیجانی طالق امر و این گردند رها یقربان شنق از و کرده تجربه را یجسمان یروان سالمت و یشادمان

 صد در صد طوربه تواندینم و نیست مسلط شیخو سرنوشت به کامالً انسان اگرچه. دهدیم کاهش

 با که کند انتخاب را یتیموقع موجود تیوضع به توجه با تواندیم حالدرعین کند، کنترل را دادهایرو

 کندیم کمک هازوج به بخشایش درمانگری ای محور بخشایش تمداخال نیبنابرا ؛است سازگارتر وضعش

 نشیب و فهم قیطر نیبد و کنند کشف را است شده انتیخ و شکنیپیمان گیریشکل به منجر که یعوامل

 زانیم مداخالت نیا دنبال به و کنند کسب است، افتاده اتفاق شکنیپیمان چرا نکهیا به نسبت تریعمیقی

 ابدییم کاهش آمیزخصومت احساسات و خشم مقابل در و کندیم دایپ شیافزا بتمث احساسات و یهمدل

یک  عنوانبه بخشایش .است قرارگرفته تأثیر تحت هازوج میان در هیجانی طالق ها،نشان نیا تبعبه که

بت مثل با ایجاد هیجان مثدهد و ناشی از خطا و گناه را کاهش می تنیدگیکند و عمل می ایمقابله مکانیسم

 خطاکاربه کاهش احساس منفی نسبت به فرد  منجر هازوجدر  دوستانهنوعهمدلی، همدردی، شفقت و عشق 

 یاستراتژ کی عنوانبه بخشایش درمانگری از توانیم نیبنابرا ؛رددگایش سالمت فرد خیانت دیده میو افز

 Worthington and) کرد استفاده ا گناهخطا ی برابر در زاشتن واکنش کاهش یبرا مبتنی بر هیجان یامقابله

Scherer, 2004). یرو کردن کار ،گیریتصمیم ،یآشکارساز ای کشف :است مرحله 4 دربرگیرنده بخشایش 

 ممکن و کنندمی کسب یمعن خود اتیتجرب از هازوج بخشیعمق مرحله طول در. بخشیعمق و بخشایش

 معنا ،بخشایش یندیفرا مدل در. باشد یبخش معنا ندیفرا جینتا بازتاب که بسازند یدیجد هدف کی است

 با اریبس هازوجی بعض یبرا یبخش معنا لیتسه در بخشایش و است بخشایش از یدیکل مؤلفه کی یبخش

 ورثینگتون تنیدگی با مقابلهو  تنیدگینظریه طبق   (Wade  Schultz, and  Schenkenfelder,2017)است تیاهم

(Browne, 2009) از تا دهدمی زهیانگ هازوج به بخشایش درمانگری است، زاتنش بخشایش عدم ازآنجاکه 
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د؛ خود را کاهش دهن تنیدگیو  ندیایب کنار تنیدگیبا  بخشایشو  خواهیعدالت ،ازجمله مختلف هایروش

 زوجین خیانت دیده نیز اثربخش است. تنیدگیدر کاهش  بخشایش درمانگریبنابراین 

از طریق  .کندمیتسهیل  را آن ندیفرآ بخشایش از همسران خیانت دیدهدرک سازی بازبا توجه به اینکه  

 و بخشایش ندیفرآ ی از تعریف وبهتر درکدر این پژوهش  همسران خیانت دیده بخشایش درمانگری

 دوست درنتیجه و بخشایش ییتواناتواند که می کسب کردنددرک  گرانید و خود در آن رییتغ ینگچگو

 نیزوج کههنگامی .(Worthington, Sharp, Lerner and Sharp, 2006) دهد شیافزا را شریک یواقع داشتن

 و روند شیپ بخشایش با درمان در تا شوندمی آماده باشد، هاآن موردقبول که دهند ارائه بخشایش از یفیتعر

 داد نشان (Reed and Enright, 2006) مطالعه ،مثالعنوانبه .(Browne, 2009) بگذارند کنار را یقربان برچسب

اینکه در اثر کینه  جایبه کند قیتشو را هیجانی سوءاستفادهای دار هازوج تواندمی بخشایش درمانگری که

 کارخود  اندوه و نهیک ت،یعصبانرا ابراز نمایند، بر روی  سوءاستفادهخود از تجربه  داستانناتوان بمانند 

 بر و بگذارند کنار را ی خودمنف احساساتند، ذهنیت خود در مورد شریک خطاکار تغییر دهند و کن

همسران خیانت  هیجانینقش مهمی در کاهش طالق  تواندمیاین موارد  .تمرکز کند رخواهانهیخ هایپاسخ

 را دیدهآسیب هازوج ازین که کندمیایجاد  یزشیانگ حالت در رییتغ کی بخشایش همچنین،ایفا نماید.  دیده

 ییرها خطاکار به نسبت نهیک و خشم از تا کندمی کمک هاآن به و دهدمی کاهشرا  انتقام و مجازات به

 (Fife, et all, 2013) یعذرخواه و تعهد ،یفروتن ،یهمدلهمراه با آموزش  امر نیا .(Browne, 2009) ابندی

 .گردد هازوج هیجانیمنجر به بهبود رابطه زناشویی و کاهش طالق  تواندمی

 برابر در فکرتتوانند از ر فکری بوده و نمیادارای نشخو همسران خیانت دیده ازآنجاکه، این عالوه بر 

در روابط  خصومت و تلخی ترس، نفرت، کینه، مانند منفی احساسات با هاآن نشخوار و بردارنددست تخلف

سازی شناختی تواند از طریق بازمی بخشایش درمانگریر مداخله مبتنی ب ،(Worthington, 2006)همراه است 

 طورکلیبه .(Browne, 2009) برای بهبود روابط زناشویی فراهم نماید هزمینبا این نشخوار مبارزه کرده و 

مثبت  فکارا و خود از بخشایش ،نفسعزت د،یام شیافزا ،بخشایش درمانگریدر  همسران خیانت دیده

کنند و از ا تجربه میی رافسردگ و یمنف احساسات و افکار اندوه، اضطراب خشم، کاهش و متجاوز به نسبت

 یبرا بهتر هایروش جادیا و خود رشیپذ شیافزا ،با همسر دارمعنی روابط جادیا تواند برایاین امر می
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 و خشم از قبیل یمشکالت یبرا مؤثر داخلهم کی عنوانبه بخشایش همچنین باشد. دیمف زندگی بعد از خیانت

 احساس ت،یشخص اختالالت یجنس هایآسیب ،یاصل خانواده با ارتباط در مشکالت و مسائل ،یافسردگ

 و شودمی مربوط سالمت به بخشایش و بیآس ،یروان فشار به بخشایش. رودمی کار به انتیخ و طالق گناه،

 و داده شیافزا را مثبت احساسات و گرددمی خطاکار فرد به تنسب انتقام و خشم ،گیریکناره کاهش سبب

عالوه بر اینکه به زوجین خیانت دیده  درمانگری بخشایشبنابراین  ؛شودمی یمنف احساسات نیگزیجا

کند و خشم، نفرت و نشخوار فکری در آنان جلوگیری می از وکند تا با مسئله خیانت روبرو شود کمک می

نیز  هاآنهای مثبت در دهد، همچنین به ارتقای سالمت روان و افزایش هیجانکاهش می انتقام را در آنان

و  است یخانوادگ و فردی یزندگ در یمهم ریمتغ بخشایش که داد نشان حاضر پژوهش کند.کمک می

روابط  ازجملهو بهبود روابط خانوادگی و  هیجانی طالق کاهش باعث آن آموزش و کاربرد بالینی دارد

 تیتقو و بهبود روند در اثرگذار و نیادیبن هایسازه عنوانبه تواندمی بخشایش تیتقو لذا. شودمیشویی زنا

 در بخشایش درمانگری ابعاد آموزش قیطر از توانمی نیبنابرا ؛رود شمار به تمندانهیرضا ییزناشو روابط

بخشایش  بودن اثربخش به علتهمچنین به . داد انجام مؤثر اقدام ییزناشو و فردی میان روابط بهبود

 اثربخش و مؤثر هم درازمدت در مداخله از نوع نیا گرفت جهینت توانمی ماه سه گذشت از بعد درمانگری

 .است

تر، نیاز به گیری قطعیبرای نتیجه ضروری است که ینکتهاین  ذکرها و پیشنهادهای پژوهش. محدودیت

 پژوهش نیا تیمحدود ترینمهماست.  بخشایش درمانگری رتأثیهای بیشتری در زمینه مطالعات و پژوهش

 شد؛ انجام نکا شهر همسران خیانت دیده روی بر تنها پژوهش نیا چراکه است آن یرونیب ییروا به مربوط

 های سنیو در محدوده در شهرهای نهیزم نیا در پژوهش انجام ازمندین گرید جوامع به آن جینتا میتعم لذا

 یبرا شودمی شنهادیپ که بود دسترس در روش پژوهش، نیا در گیرینمونه روش نیهمچن. استدیگر 

همچنین از سایر ابزارهای پژوهشی نظیر  .شود استفاده یتصادف گیرینمونه روش از ندهیآ یهاپژوهش

 مورد یدرمان هایروش ریسا با را یدرمان روش نیا یاثربخش گرددمی شنهادیپ استفاده گردد. مصاحبه

 و یمعنو ابعاد ازجمله یزندگ ابعاد گرید بر بخشایشهمچنین با توجه به این نکته که  .دهند قرار سهیمقا

 یارتقا یبرا ،همسران خیانت دیده بر عالوه شودمی شنهادیپ نیبنابرا ؛است اثربخش زین هازوج روان سالمت
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فردی و  صورتبه یدرمان روش نیا از یاحتمال هایآسیب از یریشگیپ و خانواده، هازوج روان سالمت

بخشایش  شودمیپیشنهاد  بخشایش درمانگریبودن روش  اثربخشتوجه به  با .شود استفادهگروهی 

مختلف مثل  هایسازمانو روانشناسان  مشاورینهای آموزشی به مددکاران، کارگاه صورتبه درمانگری

آنان در خصوص کمک به  یاستفادهموردبهزیستی، اورژانس اجتماعی و قوه قضائیه آموزش داده شود تا 

 قرار گیرد. همسران خیانت دیده

 

 خالق پژوهشا

 هایپژوهش نوع از حاضر پژوهش نکهیا لیدل بهای در پژوهش رعایت شد مالحظات اخالقی با حساسیت ویژه

 نامهرضایت مانند یپزشک علوم هایپژوهش در اخالق یکشور تهیکم مصوب گانه 26 یکدها است ایمداخله

 .شد تیرعا یرازدار اصلو  آگاهانه

 مشارکت نویسندگان

را بر عهده داشتند و نویسنده سوم در تحلیل  هاداده یآورجمعو  در این مقاله نویسنده اول و دوم، اجرای درمان

 و نگارش مقاله مشارکت داشت. هاداده

 منابع مالی

 این مطالعه با هزینه شخصی محققان انجام شد. 

 هادادهد و دسترسی به موا

در  یآسانبهاستفاده شد. پرسشنامه  بخشایش درمانگریو پروتکل  یجانیهاز پرسشنامه طالق  پژوهشدر این  

 دسترس محققان قرار دارد.

 کنندگانمشارکتاخالقی و رضایت  تائید

 هاآنبه  فرم رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش را تکمیل کردند و داوطلبانه صورتبه کنندگانشرکتهمه 

 محرمانه خواهند بود کامالًها بدون نام و اطمینان داده شد که پرسشنامه

 رضایت برای انتشار

 نویسندگان از انتشار این مقاله رضایت کامل دارند 

 تصریح درباره تعارض منافع

 شخص یا سازمانی منافات ندارد.هیچ این پژوهش با منافع  

 سپاسگزاری

 .در این پژوهش، کمال تشکر و قدردانی را دارند نندگانکشرکتنویسندگان از همه  
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