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پژوهش حاضر به ونظور وقایسه اثربخشی زوح دروانی یکپارچه نگر و زوح دروانی  هدف:
انجام هیجان ودار بر افزایش صهیهیت زناشویی زوجین آسیب دیده از خیانت ههسر)ورد( 

 . شد
وژژون، پژژم آزوژون ههژژراه بژا  یگیژژری بژژا روش پژژوهش، نیهژژه آزوایشژی از نژژوآ  ژیش آز روش:

کلیژی  هاستفاده از دو گروه آزوایش و یک گروه کنترل بود. جاوعژ زوجژین ی  هتحقیژ  شژاوک 
کننژژده بژژه وراکژژز وشژژاوره  یکژژی از درگیژژر بژژا وسژژاله خیانژژت زناشژژویی ههسژژر )وژژرد( وراجعژژه 

در  گیری هنهونژزوح بژه شژیوه  24. از ایژن جاوعژه بود 1394 شهر اصفهان در سال 3ونطقه 
گژروه زوح دروژانی یکپارچژه ی  هدسترس انتخاب شدند و به شیو جایگزینی تصژادفی در سژه 

زوح( گهاشژژته شژژدند. بژژرای  8زوح( وکنتژژرل ) 8زوح(، زوح دروژژانی هیجژژان وژژدار ) 8نگژژر )
 8دوگژروه آزوایشژی در  اسژتفاده شژد.صژهیهیت زناشژویی ی  هگردآوری اطالعات از پرسشناو

ای  شرکت کردند و گروه کنترل وداخله جلسه(یک ای  هفته)ک ساعته جلسه زوح دروانی ی
از تحلیژک واریژژانم بژا تکژرار سژنجش اسژژتفاده هژا  دریافژت نکژرد. بژرای تجزیژژه و تحلیژک داده

 شد.
گژژروه نتااجی : کژژه بژژین زوجژژین هژژر یژژک از  کنتژژرل در   هژژای آزوژژایش نتژژاین نشژژان داد  گژژروه  بژژا 
تفریحژی،  _جانی، عقالنژی، جسژهانی، اجتهژاعی صهیهیت زناشویی و ابعاد آن )هی نهرات

کلژژی(  تفژژاوت  آزوژژون و  یگیژژری در ورحلژژه پژژمارتبژژاطی، وعنژژوی، روانشژژناختی، جنسژژی و 

ی، دانشمممممگاه اصمممممفهان، اصمممممفهان، شناسممممم روانکارشمممممناس ارشمممممد وشممممماوره، دانشمممممکده علممممموم تربیتمممممی و  نوخسمممممنده وسمممممجول: ر 1
. arianfar.nayere@gmail.comایران

گروه وشاوره، دانشکده علوم تربیتی و  ر 2 . o.etemadi@edu.ui.ac.irی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانشناس رواندانشیار 

mailto:ایرانarianfar.nayere@gmail.com
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کژژه دو رویکژژرد زوح دروژژانی در افژژزایش  وعنژژاداری وجژژود دارد. هه نژژین نتژژاین نشژژان داد 
کلژژی زناشژژویی، هژژن درپژژم آزوژژون و هژژن در آزوژژون  یگیژژری اثژژر تقریبژژا   یکسژژانی صژژهیهیت 

کژژه رویکژژرد زوح دروژژانی هیجژژان وژژدار هژژن درپژژم آزوژژون و هژژن در آزوژژون  دارنژژد، در حژژالی 
 یگیژژری، در افژژزایش ویژژزان صژژهیهیت زناشژژویی زوجژژین آسژژیب دیژژده از خیانژژت ههسژژر، در 
ابعژژاد هیجژژانی، عقالنژژی، ارتبژژاطی، وعنژژوی و جنسژژی، اثژژربخش تژژر از رویکژژرد زوح دروژژانی 

بوده است ) نگر .≥P) 55/5یکپارچه
طور کلی، :گیرینتیجه پژوهش بیانگر آن است کژه زوح دروژانی یکپارچژه نگژرهای  یافتهبه

تواننژد بژر افژزایش صژهیهت زناشژویی تاثیرگژذار باشژند، و در زوح دروانی هیجان وژدار ویو
ارتباطی تاثیر زوح دروانی هیجان ودار بیشژتر از زوح دروژانی یکپارچژه نگژر ابعاد هیجانی و

 . است
خیانژژت زناشژژویی، زوح دروژژانی یکپارچژژه نگژژر، زوح دروژژانی هیجژژان وژژدار،  :هااج کلیااد وا  

صهیهیت زناشویی

 مقدمه
کمه درحمماره  ومردم وعهموتب حما اویمدهای فمراوان حمه ازدواح وبممادرت ومی کننمد و تهایم  دارنمد 

کمممه انتظمممارات  نشمممان دادههممما  شمممان  ووفقیممم  ازدواح خمممود خوشمممبین حاشمممندر پووهش انمممد 
کمه وسمأله وفماداری جمزس اساسمی همر  از راحطمه عاشمقانه وجمود دارد و حمه نظمر ومی فراوانی رسمد 

کارنیصهیهی و عاشقانه  راحطه طوتنی ودت  (ر خم  وسمأله 2665، 1حاشد )ام سی نالتی و 
کممنش ونفممی حممه جممذب شممدن  و عاشممقانه خمماو در هممر راحطممه صممهیهی عبممارت اسمم  از وا

رر حع ممی وعتقدنممد وممردان بیشممتر حممه خمماطر واقعممی خمما خیممالی شممرخ  زنممدگی حممه فممردی دخگمم
کممه زنممان  جممذب شممدن جنسممی شممرخ  خممود حممه خمم  وممرد رقیممب تهدخممد وممی شمموندد در حممالی 

گیرنمدر همر  بیشتر حه خاطر جذب شدن عاطفی شرخ  خود حه زن رقیب وورد تهدخد قرار وی
 همای آخنمد، ولمی پمووهش های جنسی جالب و ووجه حه نظر وی چند احتهال اخنگونه تفاوت

کلمی و جمم 2662) 2اخیمر توسمما دسممتنو، خارتلم  و بممراورون کی از آن 2660) 3( و لمموی،  (، حمما
که وردان و زنان حه وسیله هر نوع بی گیرندر وورد تهدخد قرار وی و خیان  وفایی هستند 

1. McNulty, J.K. & Karny, B.R.
2. DeSteno, D., Bartlett, M. Y. & Braverman, G.
3. Levy, K.N. Kelly, K.M., & Jack, E.L.
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گفتمممه گمممالس حمممه  کمممه حممما وشمممک  خیانممم  زناشمممویی وارد درومممان 2661) 1ی  ( زوجینمممی 
که حا  وی کمه  وشکالت دخگر وراجعه ویشوند، نسب  حه زوجینی  کنند بیشمتر احتهمال دارد 

(، در 2632) 2همماوکین ، وخلوقبممای و دوهرتممی ههچنممین، از همن جممدا شمموند و طممالق حگیرنممدر
خافت کمه زوجمین را  که خیان  زناشویی خکمی از عهمده ندپووهش خود در تمرین دتخلمی اسم  

کلین  ووجممود در زوینممه خیانمم   آوردر آوارهممای وشمماوره خممانواده وممیهممای  بممرای طممالق، حممه 
حسیار وتفماوت هسمتندر بمر اسماس خکمی از وعتبرتمرین وطالعمات انجمام شمده در ایمن زوینمه 

کممه 2662، 3گمموردونحاجوکممام ، اسممناخدر و )  33درصممد از ومممردان و  23( وشممخ  شممده اسمم  
 شوندر  وی درصد از زنان در طول زندگی ورتکب خیان  زناشویی

ههیشمه  و خا حه عبارتی دخگمر، خیانم  زناشمویی، ناشوییرواحا پنهانی خارح از حیطه ز 
همایی  شمودر ایمن نموع رواحما حاعمز بمروز نشمانه ووجب ضرحه شدخد احساسمی حمه طمرفین ومی

شممبیه اخممتالل اسممترس پمم  از سممانحه و ههچنممین احساسمماتی واننممد افسممردگی، خشممن، 
ههسمری نااویدی، عمدم اعتهماد حمه نفم ، از دسم  دادن هوخم  و احسماس بمی ارزشمی در 

کممه حممه او خیانمم  شممده اسمم  )اوممارزو، ویلممر،  وممی (ر خکممی از 2632، 4و تیهممرون سممچالتزشممود 
کمه حمه او خیانم  شمده، نشمخوار فکمری شمدخد  اختالتت وهن تجرحمه شمده توسما ههسمری 

کمه خمداد اسم   کمه در عهلکمرد  ومی درحاره ایمن رو کنتمرل حاشمد  توانمد آنقمدر شمدخد و غیرقابم  
کشمف راحطمروزانه و تهرکز فرد اختال که ووقمع  کندر پاسخ شناختی وهن دخگری  ی  هل اخجاد 

حاشمدر  ومی شمود، تنییمر در حاورهمای فمرد نسمب  حمه ههسمر و راحطمه حما او وی فرازناشویی اخجاد
شخ  نهی تواند بمیش از ایمن حمه ههسمرت اعتهماد داشمته حاشمد و در راحطمه حما او احسماس 

کند )براون کمه حمه آن2663،  5اونی   هما خیانم  شمده اسم ، اغلمب احساسماتی (ر ههسرانی 
 کننممد واننممد خشممن، عممزت نفمم  پمماجین، پاخهممال شممدن، افسممردگی و دروانممدگی را تجرحممه وممی

گموردون )(2667)براون،  (، خیانم  زناشمویی 2662ر ههچنمین حمه اعتقماد حاوکمام، اسمناخدر و 
1. Glass, S.P.
2.  Hawkins, A.J., Willoughby, B.J. &  Doherty, W.J.
3.  Gordon, K.C.  Baucom ,D.H. Snyder, D.K. &. K.C.
4. Omarzu, J., Miller, A.N., Schultz, CH. & Timmerman, A.
5. Brown, E.M.
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گناه در ههسری وی کم حاعز بروز احساس تردخد، افسردگی و احساس  که خیانم   رده گردد 
گمموردون ) کممه خیانمم  زناشممویی 2667اسمم ر اسممناخدر، حاوکممام و  ( نیممز، بممر ایممن حمماور بودنممد 

کمرده، ههسمرت، راحطمه زناشمویی،  وی کمه خیانم   تواند پیاودهای فاجعه حاری برای فمردی 
خانواده حالفص  و خانواده دور فرد داشته حاشدر ههسران عهدشکن نیز حا احساسماتی نظیمر 

گناه، تر گریبان هسمتندر ههچنمین حمه شرم، احساس  دخد، عصبانی  و نا اویدی دس  حه 
اعتقمماد آنممان، نمماآراوی شممدخد عمماطفی پمم  از افشممای خیانمم  زناشممویی، اغلممب حمما آشممفتگی 

کماهش  ومی شناختی ههمراه اسم ر از پیاومد حسمیار ونفمی دخگمر خیانم  زناشمویی، تموان حمه  
 زوجین اشاره نهودر  1صهیهی  زناشویی

گ (، صهیهی ، نزدخکمی، تشماحه و خم  راحطمه شخصمی 2663)2اروزی بر اساس تعرخف حا
کمه وسمتلزم شمناخ  و درک عهیمق از فمرد دخگمر  عاشقانه خا هیجانی حا شخ  دخگمر اسم  

کمار ومی که حه عنوان ونشما تشماحه و نزدخکمی حمه  ر رود حه ونظور بیان افکار و احساساتی اس  
تبا حمه همن اسم ر صمهیهی  صهیهی  زناشویی خم  فرآخنمد تعماولی و شماو  احعمادی ومر

کممممه وممممی ی ج ییممممات زنممممدگی تمممما افشممممای  توانممممد از ححممممز درحمممماره وفهمممموم وسممممیعی اسمممم  
کسی حه راحتی در وورد آن خصوصی که  گوخمد، در برگیمرد ها  ترین احساسات را  سخن نهمی 

همای وختلفمی وطمرح  (ر صمهیهی  حمه شمیوه2661، ترجهه شده توسا قراچه داغمی، 3)ح 
کمه نسمب  حمه فمرد دخگممر  اد صمهیهی  زومانی حممه اوح خمود ومیشمودر بمرای برخمی افمر ومی رسمد 

کمه تجربیمات  گری داشته حاشندر برای برخی دخگر نیمز صمهیهی  هنگماوی اسم   خودافشا
ای نیز صهیهی  حمه وعنمای داشمتن راحطمه جنسمی اسم ر  وثب  وشترک دارند و برای عده

کممه زوح کوممر رواحمما آشممفته ایممن اسمم   صممهیهی  خکممدخگر را همما نیازهممای  عاومم  وشممترک در ا
( 2663) 5(ر از دخمدگاه همالفورد، سماندرز و بهرنمز2666، 4کننمد )اسمگاربی و همالفورد برآورده نهی

                                           
1. Marital intimacy. 
2. Bagarozzi, D.A. 
3. Beck, A. 
4. Osgarby, S.M. & Halford, W.K. 
5. Halford, W.K., Sanders, M.R. & Behrens, B.C. 
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کهتمری را نسمب  حمه خکمدخگر های  زوح آشفته حه طور وعهول صهیهی ، نزدخکی و وحبم  
کممه حممه سمموی رواحمما ناوشممروع  وهممنههچنممین، کننممدر  ابمراز وممی تممرین انگیممزه زن و وممرد وتممأهلی 

کمه دخگمر آن را در  کشیده وی شوند، تجرحه وجدد صهیهی  فمردی و جنسمی اسم ر چیمزی 
خاحندر حنمابراین، جمذابی  رواحما ناوشمروع و پنهمانی خمارح از حیطمه  زندگی وشترکشان نهی

کمممه همممی  خممم  از طمممرفین، عیمممب جمممویی، سمممرزنش و شمممکوه  زناشمممویی حمممدین دلیممم  اسممم  
گوردون زنند )اسناخدر، حاوکوم کنند خا نق نهی نهی  (ر2667، 1و 

خمان حمار خیانم  ( نشان داده2662)  حاوکام و ههکاران که پیاومدهای ز توانمد بمرای  ومی اند 
ودت طموتنی و شماخد بمرای ههیشمه دوام داشمته حاشمد، وگمر اخنکمه زوجمین درومان وناسمبی 

کنندر ههچنین، پووهش خاف   گیمری  وربوط حه زوح دروانی خیان ، فمارغ از جهم های   در
خممادی از زوحنظممری د کممه درصممد ز همما دروممان پممذیر هسممتند )آتکینممز،  روممان نشممان داده اسمم  

کرخستنسمن  (ر2632، 3آبراهمام سمان، حوسمین،خان و اسمکافیلدد 2661، 2الدرخدح، حاوکمام و 
کممه زوجممین  2661نتمماخپ پممووهش اتکینممز و ههکمماران ) وواجممه حمما رواحمما خممارح از  ( نشممان داد 

جممین جوخممای زوح دروممانی، در احتممدا دارای آشممفتگی حیطممه زناشممویی در قیمماس حمما سممایر زو
بیشممتری هسممتند، اومما آهنممگ بهبممودی آنهمما در طممی دروممان حممه ویممژه در وراحمم  نهممایی دروممان 
که وشکلشان غیر از رواحا خمارح از حیطمه زناشمویی اسم ر در  حاتتر از سایر زوجینی اس  

کممه در خصمموو نتمماخپ زوح دروممانی در وممورد زوجینمم کممه حمما وشممک  جدخممدترین پووهشممی  ی 
کممالن ههکمماران طممی خمم  (، 2636)4خیانمم  زناشممویی روبممرو هسممتند، اتکینممز، وممارین، لممو و 

وطالعممات زوح دروممانی در آلهممان و اسممترالیا را وممورد بررسممی قممرار دادنممدر در ایممن  فراتحلیمم ،
گرفتمه  351پووهش نتاخپ زوح دروانی  که حه عل  خیانم  زناشمویی تحم  درومان قمرار  زوح 

گرفتمه  111بودنمد و  کمه حنما بمر دتخلمی غیمر از خیانم  زناشمویی تحم  زوح درومانی قمرار  زوح 
کمه وواجمه حما وشمک   کمه زوجینمی  گرفم ر نتماخپ پمووهش نشمان داد  بودند، وورد وقاخسه قرار 

1. Snyder, D.K, Baucom ,D.H. & Gordon, K.C.
2. Atkins, D.C, Eldridge, K.A, Baucom, D.H. & Christensen, A.
3. Abrahamson, I., Hussain, R., Khan, A., &  Schofield, M. J.
4. Atkins, D.C. Marin, R.A., Lo, T.T. & Klann, N.
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تممر از سممایر زوجممین  خیانمم  زناشممویی هسممتند حممه طممور وعنمماداری در احتممدای دروممان آشممفته
گمز کننمد ولمی در طمول درومان و در پیگیمری حمه  ومی ارتهستند و عالجن افسردگی بیشتری را 

کممه وواجممه حمما خیانمم   ،دهنممد بهبممود خممود اداوممه وممی کممه در پاخممان دروممان زوجینممی  حممه نحمموی 
زناشویی بودند و سایر زوجین قاب  تشخی  از خکمدخگر نبودنمدر در تبیمین و درومان زوجمین 

ده اسم ر از جهلمه های نظمری وختلفمی اراجمه شم درگیر حا وشک  عهدشکنی زناشویی ودل
تموان حمه درومان هیجمان ومدار،  ومی های اراجه شده در خصوو دروان خیان  زناشویی ودل

گمرا  رفتاری، ومدل آسمیب زا، ومدل آیینمی-ودل حخشودگی، دروان شناختی و ومدل بیمنش 
کمرد )پلوسمو ومدل آسمیب زا، ومدل حخشمودگی، هیجمان ها  ( ر از بمین ایمن ومدل2667، 1اشاره 
تمماری بیشمممترین تحقیقممات را در زوینممه خیانممم  حممه خممود اختصممماو رف-وممدار و شممناختی

 (ر2661، 2حاوکام و اسناخدر ،اند)گوردون داده
کممه زوح  هممای ووجممود، در  دروممانی، نیمماز حممه حرکتممی فراتممر از دروممان پووهشممگران وعتقدنممد 

کمه  هما تأییمد ومی جه  بررسی روخکردهای خکپارچه درومانی داردر همر چنمد فراتحلیم  کننمد 
هممای وختلممف بممرای آشممفتگی زوجممی از نظممر آومماری و حممالینی پیاوممدهای وعنمماداری  دروممان

خمادی از زوجمین  های پووهشی دخگری نشان ومی کنند، اوا خافته اخجاد وی کمه درصمد ز دهنمد 
شمموند  هممای راخممپ حممدتر وممی خورنممد خمما وممدتی پمم  از دروممان وری از آنهمما شکسمم  وممی در بهممره

کها گونممه (ر3،2632دوربممین-)اسممناخدر و حالممدرا کممه تنهمما در  حممه  درصممد زوجممین دروممان  16ای 
درصممد  06تمما  16دهنممد و  شممده، هممر دو شممرخ  بهبممود وعنممادار در رضمماخ  از راحطممه نشممان وممی

زوجمممین درومممان شمممده تبممماهی وعنممماداری در دو سمممال خممما بیشمممتر حعمممد از پاخمممان درومممان نشمممان 
کاسممتالنی و وخسممهن وممی هممایی، از فواخممد  (ر بممر وبنممای چنممین خافتممه4،2660دهنممد )اسممناخدر، 

کها دروممانی حهاخمم  وممی روخکردهممای خکپارچممه حممه زوح  دوربممین، -شممود )اسممناخدر و حالممدرا
کممه از نمموآوری2632 کمه در آن زوجممین وهکممن اسمم  از خمم  راهبممرد دروممانی  هممای وفهممووی و  (، 

                                           
1. Peluso, P.R. 
2. Gordon, K.C. & Baucom, D.H. 
3. Snyder, D. K. & Balderrama-durbin, C. 
4. Snyder, D. K. Castellani, A. M. & Whisman, M. A. 
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گون زوجی طرح وی تکنیکی ودل گونا شمود، بیشمتر  های نظری وختلف ورتبا حا وشکالت 
کاسممتالنیسممود ببرنممد )اسممنا (ر ههچنممین، طممی دهممه اخیممر حرکمم  حممه 2661، 1خدر، اشممنیدر و 

حممه نقمم  از  ;2662، 2شممود )لممی بممو وممی سممه  خکپارچممه نگممری در الگمموی وممداخالت وشمماهده
و زوح  4در ایممممن پممممووهش از روت زوح دروممممانی خکپارچممممه نگممممر (ر حنممممابراین،2661، 3پاترسممممون

زوجممین آسممیب دخممده از خیانمم  بممرای افممزاخش صممهیهی  زناشممویی  5دروممانی هیجممان وممدار
 ههسر )ورد( استفاده شدر

رفتمماری، نظرخممه حخشممودگی در  -زوح دروممانی خکپارچممه نگممر بممر اسمماس نظرخممه شممناختی 
کممه حمما  کممار حمما زوجینممی  گممرا و نظرخممه پاسممخ حممه آسممیب،  بممرای  رواحمما بممین فممردی، نظرخممه بیممنش 

گموردون، اسم ،وشک  عهدشکنی زناشویی روبرو هستند تدوین شده اسم  )حاوکمام ناخدر و 
گمموردون2667اسممناخدر و ههکمماران، ; 2662 (ر بممر طبممق ایممن وممدل 2666حاجوکممام و اسممناخدر،  ،و 

کمه حاورهمای  ومی ونفمی و آسمیب زا تعرخمفای  خکپارچه نگمر، خیانم  حمه عنموان حادثمه شمود 
بردر بر طبق ایمن  وی اساسی ههسران در وورد راحطه شان، ههسرشان و خودشان را زیر سوال

شناسممایی و فهممن آثممار آسممیب زای  -3حاشممد:  وممی دروممان خیانمم  دارای سممه ورحلممه وممدل،
که ونجر حه خیان  شده اسم ر  -2خیان ر  اداومه دادن حمه زنمدگی ههمراه  -1فهن عواولی 

گمموردن و ای  (ر در وطالعممه2661حمما ایممن فهممن جدخممد )گمموردن، حاجوکممام و اسممناخدر،  کممه توسمما 
گرف ، 2665حاجوکام ) کرده بود تح  درومان خکپارچمه زوح  0( انجام  که خکی از آنها خیان  

که احسماس خشمن، انتقمام و اجتنماب از تعاوم  حما  گرفتندر نتاخپ پووهش نشان داد  نگر قرار 
کاهش خافتمه اسم ، ههچنمین نتماخپ پمژهش نشمان  ههسر پ  از دروان حه طور وعنی داری 

که عالجن افسردگی و   کاهش خافته اس ر PTSDداد 
کمه بمر چرخمه ومی دروانی زوجمینهای  هیجان ودار خکی از شیوه زوح دروانی  های  حاشمد 

کمماهش  ونفمی تعماولی پاخمدار در اثمر آسمیب پمذیری هیجمانی عهیمق توجمه داردر ایمن روت بمر 
1. Snyder, D. K., Schneider, W. J. & Castellani, A. M.
2. Lebow, N.
3. Patterson, T.
4. Integrative couple therapy.
5. Emotionally focused couple therapy.
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که ونجمر  آشفتگی از طریق وداخله در سطح هیجانی حه ونظور پیشرف  تعاوالت نزدخکی 
(ر دروممان 2662، 1نهاخممد )جانسممون وممی تشممود تممال وممی حممه عالقممه بیشممتر و رواحمما صممهیهانه

دانمدر جراحم   ومی هیجان ودار، خیانم  زناشمویی را نموعی جراحم  دلبسمتگی در ارتبماط
که ضهن آن ههسر در وی دلبستگی حه روخدادی حیاتی بر کمه نهمی توانمد روی  وی گردد  خاحد 
کنممدر  جراح  گرفتممه از هممای  دلبسممتگی حممه عنمموان، تخطیهممای  دخگممری حسمماب  صممورت 

گرفتهپی که حه شک  تمرک شمدگی وی وند انسانی، در نظر  و خیانم  در وواقمع ححرانمی ها  شود 
گمماه ایممن تخطی وممی نیمماز، بممروز ووجممب اخجمماد خمما تشممدخد نممااونی در خمم  پیونممد همما  خاحممدر آن 
کمه  ومی (ر این ووارد حه این دلی  آسمیب زا انگاشمته2667شوند )پلوسو،  وی دلبستگی شموند 

کهای  اندگی شفا نیافتهدربردارنده ترس و درو تواند اعتهاد و صهیهی  در رواحما  وی اس  
کسب اطالعات در ومورد های  را وحدود سازندر جراح  دلبستگی وهکن اس  حه هنگام 

 (ر2661فردی رخ حنهاخد )جانسون، های  تارخخچه ارتباط زوح خا در نشس 
اسمم ر چهممار  وراحمم  تنییممر در دروممان هیجممان وممدار حممه صممورت نممه ورحلممه وعممین شممده 

حاشممدد سممه ورحلممه  وممی و تعمماوالتها  ورحلممه اول شمماو  تشممخی  و تممنش زدایممی در چرخممه
کمه ووقعی  و شمراخا تعماولی هما  ویانی حمه اخجماد تنییمرات رفتماری خماو در حخمش همایی 

آخنممد، تهرکممز نهمموده اسمم ر دو ورحلممه پاخممانی  وممی تنییممر نهمموده و پیونممدهای جدخممد حممه وجممود
 ت و خکپممممارچگی ایممممن تنییممممرات در زنممممدگی روزوممممره زوجممممیندروممممان حممممه توبیمممم  تنییممممرا

( در پووهش خود حما عنموان یخیانم  زناشمویی و 3221(ر اسهی )2662 ،پردازد)جانسون وی
درگیمر حما خیانم  زناشمویی، بمر اسماس همای  را برای دروان زوحای  دروان هیجان وداری برناوه

کممردر ایممن برناوممه دو هممدن داشمم : کهمم  حممه هممر خمم  از  -3 دروممان هیجممان وممدار طراحممی 
کهم  حمه همر  -2ههسران برای انطباق حا خیان  زناشویی و رشد بیشتر در راحطه زناشمویید 

گممممرفتن از اشممممتباهات قبلممممی شممممان حممممه ونظممممور پیشممممگیری از تکممممرار  دو ههسممممر بممممرای درس 
های زناشویی حعمدیر ایمن دو همدن از طریمق درومان هیجمان ومدار و فنمون وراقبمه و  خیان 

                                           
1. Johnson, S.M. 
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کمه درومان هیجمان ومدار ابمزاری  ومی ه دس آرام سازی ح آومدر نتماخپ ایمن پمووهش نشمان داد 
که  حه زوح که در حال تجرح وؤثر برای  خیان  زناشمویی هسمتند و حمه آنهما ی  ههایی اس  

کنند)پلوسمو،  وی که  کینن و جانسمون2667کند راحطمه شمان را حازسمازی   1(ر ههچنمین وما
دلبسمتگی از طریمق زوح درومانی هیجمان همای  ( در پووهشی حا عنموان درومان جراح 2660)

کمه را از طریممق زوح درومانی هیجمان ومدار بهبممود هما  تموان ایمن جراح  وممی ومدار نشمان دادنمد 
 حخشیدر 

که،  که زوجمین و خمانواده حا وجود این  خیان  زناشویی خکی از وشکالت شاخعی اس  
علیممرغن تحقیقممات ین، ههچنمم(د 2662دروممانگران حمما آن روبممرو هسممتند )حاوکممام و ههکمماران، 

گمالس، 2667فراوان در وورد خیان  زناشویی )اسناخدر و ههکماران،  کبرن، بروجمر، د2661د  کما
گموردن و ههکماران )2،2631داب ، وارگران و وان دپ  ( 2661(، خانواده دروانگرانی ههچون 

که حا این وشک  روبرو وی بیان کمار حما ایمن وشمک وی کنند زوانی    شوند ومدل خاصمی بمرای 
حمما توجممه حممه واهیمم  پیچیممده خیانمم  و  حمما عناخمم  حممه ومموارد فمموق الممذکر و نیممز ندارنممدر لممذا،

کهم   کمه ومداخالت ومؤثری بمرای  تأثیرات فاجعه انگیر آن بر رواحا زوجمین، ضمروری اسم  
کشمور  که حا این وشک  روبرو هستند اخجاد شودر ههچنین، حا توجه حه اخنکمه در  حه زوجینی 

که حاشمند و  ومی حا وجود خیان  ههسرشان خواهمان اداومه زنمدگی حما او وا ههسرانی هستند 
گمماهی بیشممتر نیمماز حممه  در راه انطبمماق حمما ایممن وضممعی  و شممروع زنممدگی حمما دخممدگاهی جدخممد و آ

کمار اههیم  ویمژههای  دارند، وجود ودلای  خدوات وشاوره ای  دروانی اثمرحخش بمرای ایمن 
وح آسیب دخده در وورد عل  بروزخیانم ، غلا زهای  شناخ عل  حه عالوه بر این،  داردر

کمه، ههچنین  ارتبماطی در زوجمین، عمدم آشمنایی آنمان حما همای  فقمدان وهارت حه عل  این 
 در آنمانها  و خواستهها   ی خود و نیز عدم ابراز نیاز نیازهای دلبستگی و هیجانات طرد شده

کماهش صمهیهی  در ویمان زوجمی ساز زوینهتواند  وی گمردد، پمووهش در بروز خیان  و نیز  ن 
خکمممرد زوح درومممانی هیجمممان ومممدار و خکپارچمممه نگمممر در صمممهیه  ی  هحیطممم اثمممر حخشمممی دو رو

1. Makinen, J.A. & Johnson, S.M.
2. Cockburn, A., Brouwer, L., Double, M.C., Margraf, F. N. & Van de pol, M.
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 زناشویی زوجین آسیب دخده از خیان  ههسر وعقول حه نظر رسیدر    
کهبمود پووهش  انجمام شمده در خصموو همای  حنابراین، حا توجه حه وطالب بیان شمده و 

کشمور و حمه ویم کماربرد درومان وتهرکمز بمر هیجمان و زوح درومانی خیان  زناشمویی در داخم   ژه 
ناشممی از ایممن های  خکپارچممه نگممر بممر وسمماج  و وشممکالت ناشممی از خیانمم  و بهبممود آسممیب

که حه وقاخسه  ایمن دو روت درومانی بمر خیانم  تمأثیر وسأله، ههچنین خاف  نشدن پووهشی 
خکپارچممه نگممر حمما زوح دروممانی تممأثیر زناشممویی پرداختممه حاشممد، هممدن پممووهش حاضممر وقاخسممه 

زوح دروممانی هیجممان وممدار بممر صممهیهی  زناشممویی در زوجممین وواجممه حمما خیانمم  زناشممویی 
 )ورد( بودر لذا، فرضیات پووهش عبارتند از: 

زوح دروممممانی هیجممممان وممممدار و زوح دروممممانی خکپارچممممه نگممممر در احعمممماد تممممأثیر بممممین ویممممزان 
ی، ارتبممماطی، تفرخحممم –صمممهیهی  زناشمممویی )هیجمممانی، عقالنمممی، جسمممهانی، اجتهممماعی 

کلی(  زوجین آسیب دخمده از خیانم  ههسمر )ومرد( تفماوت  وعنوی، روانشناختی، جنسی و 
 وعنادار وجود داردر

اثر حخشی زوح دروانی هیجان ودار و زوح درومانی خکپارچمه نگمر در احعماد صمهیهی  _ 3
تفرخحممممی، ارتبمممماطی، وعنمممموی،  –زناشممممویی )هیجممممانی، عقالنممممی، جسممممهانی، اجتهمممماعی 

گذشم  زومان روانشناخت کلی(   زوجین آسیب دخده از خیان  ههسر )ورد( حا  ی، جنسی و 
 واندر وی ثاح 

زوح دروممممانی هیجممممان وممممدار براحعمممماد صممممهیهی  زناشممممویی )هیجممممانی، عقالنممممی، _ 2
کلمی(  زوجمین  –جسهانی، اجتهاعی  تفرخحی، ارتباطی، وعنموی، روانشمناختی، جنسمی و 

 آسیب دخده از خیان  ههسر)ورد( ووثر اس ر

زوح دروممممانی خکپارچممممه نگممممر براحعمممماد صممممهیهی  زناشممممویی )هیجممممانی، عقالنممممی، _ 1
کلمی(  زوجمین  –جسهانی، اجتهاعی  تفرخحی، ارتباطی، وعنموی، روانشمناختی، جنسمی و 

 رآسیب دخده از خیان  ههسر)ورد( ووثر اس 
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روش پژوهش
و پم  روت پووهش حاضرنیهه تجربی اس  و برای انجام دادن آن از طرح پمیش آزومون 

کنترل استفاده شدر  گروه    آزوون حا 
کلیمه کمه حمه فراخموان اعمالم  زوح جاوعه آوماری ایمن تحقیمق شماو   همای داوطلبمی بودنمد 

کز پاسخ داده و ثب  نام نهوده بودندر این زوح ها حه دلی  وشکالت وربموط  شده از سوی ورا
کممز و شممهر  1شمماوره ناحیممه حممه خیانمم  و نیممز نیمماز حممه بهبممود رواحمما صممهیهیانه حممه خکممی از ورا

کرده بودندر 3125در سال  اصفهان  وعیارها و شراخا ورود در ایمن پمووهش عبمارت  وراجعه 
خافم  وداخلمه وشماوره اید حمداق  خم  سمال سماحقه  بودند از: تهای  حه ههکاری جهم  در
که در زوان وراجعمه، ههسمر  زندگی وشترکر شراخا و وعیار خروح عبارت بودند از: زوجینی 

کمه بمیش از خم حه خیا سمال قبم  از وراجعمه بمرای   ن  خمود هنموز پاخمان نمداده بمودد زوجینمی 
کمه خکمی از ههسمران اعتیماد داشم ر  دروان، خیانم  ههسمر حمه اتهمام رسمیده بمودد زوجینمی 

کمممه بمممرای  گیمممری حمممه صمممورت تصمممادفی در دسمممترس انجمممام شمممدر حمممدین صمممورت روت نهونمممه
شراخا ثب  نام اولیه حه اطالع ومراجعین و  انتخاب نهونه، احتدا اطالعیه تشکی  جلسات و

ههکاران وشاور جه  ارجاع رسانده شدر پ  از ثبم  نمام وتقاضمیان، از طریمق وصماحبه 
زوح واجمممد شمممراخا، حمممه صمممورت  11 همممای واجمممد شمممراخا انتخممماب شمممدندر وقمممدواتی زوح

 زوح(، زوح دروممانی هیجممان 33گممروه زوح دروممانی خکپارچممه نگممر ) 1جمماخگ خنی تصممادفی در 
کنتممرل ) 33وممدار ) گممروه  زوح  1زوح انتخمماب شممده،  11زوح( جمماخگ ین شممدندر از  33زوح( و 

زوح از دروان هیجمان ومدار(، حعمد از اولمین جلسمه )جلسمه  3زوح از دروان خکپارچه نگر و  2)
کمار ونصمرن شمدند و  خابی( و قب  از شمروع جلسمه دوم )شمروع جلسمه درومان( از اداومه   0ارز

کنتممرل(  1زوح از دروممان هیجممان وممدار و  2ان خکپارچممه نگممر، زوح از درومم 3زوح ) گممروه  زوح از 
هن حعد از شروع جلسات دروان و قبم  از تهمام شمدن دوره درومانی، درومان را خاتهمه دادنمدر 

گممروه  1زوح دروممان هیجممان وممدار و  1زوح دروممان خکپارچممه نگممر،  1زوح ) 25در نهاخمم   زوح 
کاو  ادا ،کنترل( وه دادندردروان را حه صورت 
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 ابزارپژوهش
ایممن پرسشممناوه صممهیهی  زوجممین توسمما اولیمماس،  الفف پ سشنافف صمی یففزوزون    ففو  

خممرده  2سمموال و  17( سمماخته شممدر  ایممن پرسشممناوه  شمماو  3111فمماتحی زاده و بهراوممی )
کمممه عبارتنمممد از: صمممهیهی  هیجمممانی، صمممهیهی  عقالنمممی، صمممهیهی   وقیممماس اسممم  

صمممهیهی  ارتبممماطی، صمممهیهی  وعنممموی، تفرخحمممی،  –جسمممهانی، صمممهیهی  اجتهممماعی
کلمیر در وطالعممه کمه توسمما ای  صمهیهی  روانشمناختی، صممهیهی  جنسمی و صممهیهی  

روان سممنجی ایممن پرسشممناوه حممه هممای  (  حممه ونظممور بررسممی ویژگی3111اولیمماس و ههکمماران )
کمممر و تاوپسمممون  عهممم  آومممده اسممم ، بمممرای بررسمممی روایمممی ههزومممان،  ازوقیممماس صمممهیهی  وا

کمممه ههبسمممتگی بمممین آزومممون صمممهیهی   ( اسمممتفاده3211) شمممده اسممم ر نتممماخپ نشمممان داد 
کمر و تاوپسمون )3111زناشویی اولیماس و ههکماران ) ( برابمر حما 3211( و وقیماس صمهیهی  وا

کممه در سممطح  22/6 حاشممدر بممرای بررسممی روایممی وحتمموایی، اولیمماس و  وممی وعنممادار63/6اسمم  
روانشناسمی داد و توسما وتخصصمان ههکاران این آزوون را حه چند تن از اسماتید وشماوره و 

ک  آزومون از آلفمای  کردر ههچنین برای پاخایی  خاد شده روایی آزوون را رضاخ  حخش اعالم 
که ضرخب  حه دس  آوده اسم ر در 17/6و ضرخب حاز آزوایی 21/6کرونباخ استفاده شده 

گانممه صممهیهی  )هیجممانی، عقالنممی،ی  هایممن پممووهش، بممرای وحاسممب  پاخممایی در احعمماد نممه 
تفرخحممی، ارتبمماطی، وعنمموی، روانشممناختی، جنسممی و صممهیهی   –جسممهانی، اجتهمماعی

کمه حمه ترتیمب ضمراخب  گردخمد  کرونبماخ اسمتفاده  ، 11/6، 72/6، 11/6، 71/6کلی( آلفمای 
 حه دس  آوده اس ر  21/6، 77/6، 11/6، 71/6، 71/6

 روند اجرای پژوهش
کتممماب  زوح درومممانی هیجممممان وحتممموای جلسمممات زوح درومممانی هیجمممان ومممدار، بمممر اسممماس 

( تهیممه شممد و وحتمموای جلسممات زوح دروممانی خکپارچممه نگممر، بممر اسمماس دو 2662)جانسممون، 1وممدار

                                           
1. The practice of emotionally focused couple therapy.  
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کهم  حمه زوجمین در  2667)اسمناخدر و ههکماران، 1کتاب پش  سرگذاشتن خیان  زناشویی ( و 
کممه شمماو  2662) حاوکممام و ههکمماران، 2رهممایی از خیانمم  جلسممه زوح دروممانی حممه  1( تممدوین شممد 

 آوده اس :  2و3ای خ  حار بودر خالصه جلسات در جداول  خ  ساعته و هفتهصورت 

  نصختصر  لسصت   ج درمصنی یکپصرچی نگش1 دول
اهداف جلسهعنوان جلسهجلسه

خممابی  - برقممراری ارتبمماط و ارز
زوجین )پیش جلسه(

خابی زوح )راحطه ی زوح، راحطمه حما شمخ  خمارح از ازدواح، نقماط  ارز
ر زخن خمورده، ونماحع و استرسمورهای وحیطمی و قوت و ضعف ههس

خابی انتظمارات از درومان(د تهیمه خم  وفهموم سمازی وموردی اولیمهد  ارز
بیمممان قواعمممد، اهمممدان و تعمممداد جلسمممات و حسمممتن قمممرارداد درومممانید 

 ی صهیهی  زوجین(ر اجرای پیش آزوون )پرسشناوه
های بیشمتر  کنترل آسمیب 3

در ازدواح
بیشمتر در ازدواح )تعماوالت وخربمی  های حه حمداق  رسماندن آسمیب

بین زوجین، رفتارهمای وخمرب در غیماب ههسمر(د ارتقمای تعماوالت 
گذاشتن احساسات حا ههسمرد جلموگیری از خواسمتن  ووثر و در ویان 
گیری در وورد اخنکه  اطالعات حسیار جزجی در ووردخیان د تصهین 

 چه افرادی از خیان  وطلع شوندر
اخجممممممماد دوحممممممماره نظمممممممن و  2

ادل در زنمدگی روزومره و تع
برگش  حه زندگی عادی

های اخجمممماد شممممده در حیطمممه رواحمممما بممممین دو ههسممممر  بهبمممود آسممممیب
کمممه نیممماز حمممه  )وظممماخف روزومممره همممر خممم  از ههسمممران، فعالیممم  همممایی 

همممای صمممهیهانه(د آسمممیب در  ههراهمممی همممر دو ههسمممر دارد، فعالی 
هممای جسممهانی، رواحمما اجتهمماعی،  حمموزه عهلکممرد فممردی )فعالی 

همممای وعنممموی(د آوممموزت در خصممموو فلمممش حممم  و تجرحمممه  ی فعال
 وجدد آسیب و نحوه وقاحله حا آنر

تنظممممممین هیجانممممممات و در  1
گذاشممممممتن آن حمممممما  ویممممممان 

ههسر

گمموت  هممای بیممان احساسممات، آومموزت وهارت آومموزت وهارت هممای 
گویی حه احساساتر دادند آووزت وهارت های پاسخ 

1. Getting past the affair: a program to help you cope, heal, and move on-together or apart.
2. Helping couples get past the affair: a clinician's guide.
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 اهداف جلسه عنوان جلسه جلسه
کممه ونجممر  5 کشممف عممواولی 

 حه خیان  زناشویی شمده
 اس 

آواده سازی زوح جه  بررسی عواوم  خخیم  در خیانم  زناشمویید 
اراجه ودل عواو  خطرزا در خیان  زناشویی )عواو  وربوط حه راحطمه 

عواو  خارح از حیطه زناشمویی، عواوم  وربموط حمه ههسمر   زناشویی،
کننممده در خیانمم ، وعواومم  وربمموط حممه ههسممر زخممن خممورده(د  شممرک  

 طه زناشویی در خیان  زناشوییربررسی عواو  وربوط حه راح
کممه ونجممر  1 کشممف عممواولی 

حه خیان  زناشویی شمده 
 اس 

ی زناشمویی دخیم  در خیانم   بررسی عواوم  خمارح از حیطمه راحطمه
کاری و وحیطمی، اسمترس های طموتنی ومدت،  زناشویی )فشارهای 

های وفادار بودن(د بررسمی عواوم   فقدان حهاخ  اجتهاعی از ارزت
کرده اسم  )ویژگی وربوط حه ههسری همای شخصمیتی،  که خیان  

کمه حاعم  تمداوم خیانم   داشتن جذابی  اجتهاعی، عواو  فمردی 
 شده اس (ر

سمممازی وممموردی در  وفهممموم 0
ومممممورد عواوممممم  دخیممممم  در 

 خیان  زناشویی

که راحطه را نسب  حه خیانم   بررسی ویژگی های ههسر آسیب دخده 
کرده اس د بررسمی ویژگی کمه همای ههسمر آ آسیب پذیر  سمیب دخمده 

های ههسمر آسمیب  وانع ا زکشف خیان  شده اس د بررسی ویژگی
کمممه بهبمممود راحطمممه را وشمممک  وی کنمممدد وفهممموم سمممازی وممموردی  دخمممده 

گرفتن عواو  راحطمه زناشمویی، عواوم   خیان  برای زوجین حا در نظر 
کمممرده و ویژگی وحیطمممی، ویژگی همممای ههسمممر  همممای ههسمممر خیانممم  

 آسیب دخدهر
شمودگی بررسی وسمأله حخ 7

 در حاف  خیان 
های حخشودگید بررسی عقاخد راخپ در وورد حخشمودگید  بررسی ودل

ها و  های حممالقوه حخشممودید بررسممی تشمموخش بررسممی سممودها و ه خنممه
 ها در وورد حخشودگیر نگرانی

حرکمم  حممه سممه  جلممو و  1
 خاتهه دادن حه دروان

کمممه ومممانع از وقممموع وجمممدد خیانممم  -3 شناسمممایی تنییمممرات رفتممماری 
همما در ویممزان  بررسممی اظهمارنظر زوح -1حازسمازی اعتهمماد  -2شممود  ومی

وممروری بممر وممداخالت صممورت  -5دسممتیابی حممه اهممدان تعیممین شممده 
اجرای پ  -0گرفتن حازخورد  -1گرفته و جهع حندی و خاتهه دادن 

 ی پیگیریر تعیین زوان ورحله -7ها  آزوون
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  نصختصر  لسصت   ج درمصنی هوجصن مدار2 دول
قمممممدواتی جلسمممممه و-

)پیش جلسه(
ی اولیهد بررسی وعیارهای ورود حه دروان )تحصیالت، تهای  برای  وصاحبه

اهدان و تعداد جلسمات   دروان، اتهام خیان  زناشویی و ررر(د بیان قواعد،
ی صمممهیهی   و حسمممتن قمممرارداد درومممانید اجمممرای پمممیش آزومممون )پرسشمممناوه

 زوجین(ر
خکممرد هیجممان وممدارد اخجمماد راحطممه دروممانید اخجمماد احسمماس تبیممین و اراجممه رو اخجاد راحطه دروانی 3

اونیممم ، حهاخممم ، درک شمممدن و پمممذیرفتن بوسمممیله درومممانگر از طمممرن زوحد 
حازخورد و اراجه تکلیفر

خمممممممممداد  2 بررسمممممممممی رو
اتفممممممممممماق افتممممممممممماده 
)خیان  زناشویی(

گفتگمو در  خالصه سازی جلسه قب  و بررسی تکلیمف جلسمه قبم د ححمز و 
ادهد تشمویق ههسمر آسمیب دخمده بمرای توصمیف روخمداد وورد روخداد اتفاق افتم

رخ داده و بیان احساسات خود در وورد این روخدادد تشویق ههسمر فمرد بمرای 
کن نگرفتن ووضوعر  انکار نکردن احساسات ههسر و دس  

بررسممممممممممممی تممممممممممممأثیر  1
خیان  زناشویی بر 

دلبستگی

  خالصه سازی جلسه قب  و بررسی تکلیف جلسه قب د ححمز تأثیرخیانم
زناشویی بر دلبستگی اخهن توسا دروانگرد شرح روخداد اتفاق افتماده توسما 
کمممه ورتکمممب خیانممم  زناشمممویی شمممده اسممم د تشمممویق بمممرای ابمممراز  ههسمممری 
کاوم  جراحم  و آسمیب اخجمماد شمده توسما ههسمر آسمیب دخممده  خکپارچمه و 

وحور زیرحنایی ناشناختهر -دسترسی حه هیجانات دلبستگی -1
قمماب حنممدی وجممدد  5

  براسمممممماس وشممممممک
نیازهای دلبستگی 
و هیجانممممممممممممممممممممممات 
که  زیرحنایی چرخه 

حا آن ههراه اس ر

خالصه سازی جلسه قب  و بررسی تکلیف جلسه قب د قماب حنمدی وجمدد 
کمه طمرد  وشک ، افزاخش آشنایی حا نیازهای دلبستگی و جنبه هایی از خود 
و انکممار شممده اسمم د بررسممی عواومم  وربمموط حممه راحطممه زناشممویی در خیانمم  

 شویید درخاف  حازخورد و اراجه تکلیفرزنا

افممزاخش پممذیرت هممر  1
خممممممممم  از زوجمممممممممین 
نسممممب  حممممه تجرحممممه 

دخگری

خالصه سازی جلسه قب  و بررسی تکلیف جلسه قبم د افمزاخش پمذیرت همر 
ی زوح دخگمرد ارتقمای احسماس نزدخکمی حما هیجانمات  خ  از زوجمین از تجرحمه

 طرد شدهر
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تسممهی  ابممراز نیازهمما و  0
ای ها بممممممممر خواسممممممممته

حازسممممممممازی تعاومممممممم  
براساس درک جدخد 
و خلمممق روخمممدادهای 

 پیونددهنده

خالصه سازی جلسه قب  و بررسی تکلیف جلسه قب د تسهی  ابراز نیازها و 
خافممم  حمممازخورد و اراجمممه  خمممدادهای پیونمممد دهنمممدهد در خواسمممته هممماد خلمممق رو

 تکلیفر

تسمممممهی  ظهمممممور راه  7
حلهمممای جدخمممد حمممه 

 وشکالت قدخهی

همای    و بررسی تکلیف جلسه قبم د اخجماد راه ح خالصه سازی جلسه قب
 جدخد حه وشکالت قدخهید درخاف  حازخورد و اراجه تکلیفر

تحکممین جاخگاههمما  1
هممممممممممای  و چرخممممممممممه

جدخممممممممممممد رفتممممممممممممار 
دلبستگی و خاتهه 

 دادن حه دروان

ها و  تحکین جاخگاه  خالصه سازی جلسه قب  و بررسی تکلیف جلسه قب د
هممما در ویمممزان  بررسمممی اظهمممار نظمممر زوح های جدخمممد رفتمممار دلبسمممتگید چرخمممه

گرفتمه و جهمع  دستیابی حه اهدان تعیین شدهد وروری بر وداخالت صورت 
گممرفتن حمازخوردد اجممرای پم  آزوممون هماد تعیممین زوممان  حنمدی و خاتهممه دروماند 

 ی پیگیریر ورحله

 ها یافته
گر ه درمصن یکپصرچی .3 دول  مدار    نگش، هوجصن اطالعصت تویوفی 

 آزمون   سیگوری آزمون، پس شاحل سیشک ترل در م
  پیش آزوون پس آزوون پیگیری

انحراف 
انحراف  ویجنگین استجندارد

انحراف  ویجنگین استجندارد
 وتغیر گرو  ویجنگین استجندارد

51/2 13/22 10/2 22 57/5 21/36 
دروان 

خکپارچه 
صهیهی   نگر

 13/1 22/2 32/12 16/6 16/21 71/6 هیجانی
دروان 
 هیجان
  ودار

 کنترل 17/31 01/2 51/36 12/1 13/1 11/1
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پیگیری پس آزوون پیش آزوون
انحراف 
استجندارد ویجنگین انحراف 

استجندارد ویجنگین انحراف 
استجندارد ویجنگین گرو  وتغیر

61/2 01/22 31/2 10/32 12/1 12/1
دروان 

خکپارچه 
نگر صهیهی 

11/6عقالنی 17/21 13/3 10/22 01/3 16/1
دروان 
هیجان 

ودار
10/2 21/1 77/2 32/7 61/2 13/2 کنترل

17/3 31/31 56/3 32/31 1 02/5
دروان 

خکپارچه 
نگر صهیهی 

16/6جسهانی 17/31 73/6 02/31 11/3 17/5
دروان 
هیجان 

ودار
26/2 60/5 11/3 01/5 62/3 51/0 کنترل

12/3 16/23 61/2 16/32 50/1 13/0
دروان 

خکپارچه 
نگر صهیهی 

 -اجتهاعی
22/3تفرخحی 31/21 76/3 02/23 36/2 31/1

دروان 
هیجان 

ودار
71/2 7 57/2 1 61/2 16/2 کنترل

53/2 13/16 16/2 01/20 16/1 01/0
دروان 

خکپارچه 
نگر صهیهی 

76/3ارتباطی 30 10/3 16/16 15/3 71/1
دروان 
هیجان 

ودار
51/1 1 32/1 13/1 61/1 32/36 کنترل
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  پیش آزوون پس آزوون پیگیری
انحراف 
انحراف  ویجنگین استجندارد

انحراف  ویجنگین استجندارد
 وتغیر گرو  ویجنگین استجندارد

27/2 13/21 57/2 23 62/1 33 
دروان 

خکپارچه 
صهیهی   نگر

 60/2 07/2 01/25 16/3 13/21 25/6 وذهبی )وعنوی(
دروان 

جان هی
 ودار

 کنترل 17/31 23/1 17/31 71/5 16/31 16/5

50/2 60/21 11/2 10/20 12/1 60/0 
دروان 

خکپارچه 
 نگر

 
25/3 60/13 51/3 17/2 21/3 13/1 

دروان 
هیجان 

 ودار
 کنترل 17/36 03/1 26/1 17/0 51/1 21/1

75/3 02/22 12/2 17/23 11/5 00/0 
دروان 

خکپارچه 
صهیهی   نگر

 51/1 62/3 17/21 11/6 31/21 65/3 جنسی
دروان 
هیجان 

 ودار
 کنترل 17/7 31/2 21/1 56/2 02/5 62/2

12/2 21/11 11/5 17/10 61/7 51/2 
دروان 

خکپارچه 
 نگر

کلی  /01 صهیهی  
 31/56 13/2 21/11 13/2 31/55 

دروان 
هیجان 

 ودار
 کنترل 17/31 10/1 01/1 65/1 13/0 01/1

 
خممان  حمما تکممرار حممه ونظممور آزوممو ن فرضممیات تحقیممق، از آزوممون آومماری تج خممه و تحلیمم  وار

گروهی حه سه سطح و وتنیمر درون  1×1سنجش در خ  طرح آزواخشی آویخته  )وتنیر بین 
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گروهی حا سه سطح( استفاده شدر در این پووهش وتنیر واحسته، ویزان صهیهی  زوح هما، 
گرفم  ر نتماخپ آزومون لموین بمرای بررسمی پمیش در سه سطح و در سه زوان وورد وطالعمه قمرار 

گانمه صمهیهی  زناشمویی(،  خان  ها حا توجه حمه وتنیمر واحسمته ) احعماد نمه  فر  ههسانی وار
 گزارت شده اس ر5در جدول شهاره 

گر هی4 دول    نتصیج آزمون لوی  بشای آزمون هزگ ی  اریصنس بی  
سطح وعنجداریFdf1Df2زوجن انداز  گیریوتغیر

  عاطفیصهیهی
73/2251677/6پیش آزوون
15/31251663/6پ  آزوون
21/7251663/6پیگیری

صهیهی  عقالنی
36/2251663/6پیش آزوون
21/1251651/6پ  آزوون
70/5251631/6پیگیری

صهیهی  جسهانی
11/36251663/6پیش آزوون
10/5251635/6پ  آزوون

07/5251635/6یپیگیر

تفرخحی -صهیهی  اجتهاعی
17/1251621/6پیش آزوون
65/3251112/6پ  آزوون
02/7251663/6پیگیری

صهیهی  ارتباطی
51/0251661/6پیش آزوون
16/33251663/6پ  آزوون
27/33251663/6پیگیری

صهیهی  وعنوی )وذهبی(
13/2251336/6پیش آزوون
07/5251635/6پ  آزوون
30/5251662/6پیگیری

صهیهی  روان شناختی
00/2251613/6پیش آزوون
15/1251661/6پ  آزوون
01/5251631/6پیگیری
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 سطح وعنجداری F df1 Df2 زوجن انداز  گیری وتغیر

 صهیهی  جنسی
 663/6 51 2 162/37 پیش آزوون
 662/6 51 2 27/7 پ  آزوون
 651/6 51 2 17/1 پیگیری

کلیصهیه  ی  
 663/6 51 2 60/31 پیش آزوون
 306/6 51 2 23/3 پ  آزوون
 677/6 51 2 73/2 پیگیری

 
گروهممی در زوممان هممای وختلممف انممدازه  خممان  بممین  نتمماخپ آزوممون لمموین بممرای ههگنممی وار
کممه فممر  وممورد نظممر در پممیش آزوممون حعممد صممهیهی   گیممری وتنیرهممای پممووهش نشممان داد 

ی، پیگیمممری صمممهیهی  عقالنمممی، پمممیش آزومممون عممماطفی، پممم  آزومممون صمممهیهی  عقالنممم
تفرخحمی، پمیش آزومون  -تفرخحی، پم  آزومون صمهیهی  اجتهماعی -صهیهی  اجتهاعی

صممممهیهی  وعنمممموی )وممممذهبی(، پمممم  آزوممممون صممممهیهی  وعنمممموی )وممممذهبی(، پیگیممممری 
کلمممی و شمممناختی، پیگیمممری صمممهیهی  جنسمممی، پممم صمممهیهی  روان آزومممون صمممهیهی  

کلی برقرار اس  اوا در دخگر وتنیرهمای پمووهش و زومان همای وختلمف  پیگیری صهیهی  
خمان  نسمب  حمه عمدم برقمراری ایمن برقرار نهی کمه بیمان شمده تحلیم  وار حاشمدر اوما ههمانطور 

خممان  همما و دو فممر  فممر  توانهنممد اسمم ر بممرای درون آزوممودنی همما خمم  فممر  ههگنممی وار
خممان  همما وجممود داردر فممر  ههگنممی را از طریممق وحاسممبه کووار آزوممودنی همما  درحمماره ومماترخ  

گمممروه  کور  SSBGiدرون  گمممروه و وحاسمممبه حمممدا گانمممه بمممرای همممر  0حمممه طمممور جدا
F   و وقاخسمممه ایمممن

کور  کممرد )سممرود،  (n-1)و  (q-1)و  pهممای آزادی ححرانممی حمما درجممه Fحمما  Fحممدا وممی تمموان آزوممون 
خمممان  هممما را بمممرای درون آزومممودنی3115 هممما نشمممان (ر جمممدول زیمممر نتممماخپ آزومممون ههگنمممی وار

 دهدروی

                                           
1. Fmax. 
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  نتصیج آزمون هزگ ی  اریصنس هص بشای درون آزمودن هص5ول  د
سطح وعنجداریBox’MFdf1Df2وتغیر

76/1311/13250/2131663/6صهیهی  عاطفی
22/5121/13210/2131663/6صهیهی  عقالنی
56/1100/23250/2131663/6صهیهی  جسهانی

67/2513/33250/2131653/6تفرخحی -صهیهی  اجتهاعی
70/5275/13250/2131663/6صهیهی  ارتباطی

16/1250/53250/2131663/6صهیهی  وعنوی )وذهبی(
75/3251/33250/2131321/6صهیهی  روان شناختی

75/5101/13250/2131663/6صهیهی  جنسی
کلی 61/5663/13250/2131663/6صهیهی  

تفرخحمممی و صممممهیهی  روان  -تنیرهمممای صمممهیهی  اجتهممماعیفمممر  ومممورد نظمممر در و
کمه در  شناختی برقرار و در دخگر وتنیرهای پووهش برقرار نیس ر اوا حا توجمه حمه توضمیحاتی 

کمربن، همان  شد خی  بیان خواهد خمان   -)استفاده از اپلین،  گیم ر( اسمتفاده از تحلیم  وار
حا تکرار سنجش ونطقی و صحیح اس ر

تفرخحمممی و صممممهیهی  روان  -تنیرهمممای صمممهیهی  اجتهممماعیفمممر  ومممورد نظمممر در و
کمه در  شناختی برقرار و در دخگر وتنیرهای پووهش برقرار نیس ر اوا حا توجمه حمه توضمیحاتی 

کممربن، همان  خممان  حمما  -خیم  بیممان خواهممد )اسمتفاده از اپلممین،  گیمم ر( اسممتفاده از تحلیم  وار
تکرار سنجش ونطقی و صحیح اس ر

تحلول  اریصنس بص تکشار ن جش   نتصیج تجزیی  6 دول
وتغیر 
وابسته

صهیهیت 
هیججنی

صهیهیت 
عقالنی

صهیهیت 
جسهجنی

صهیهیت 
 -اجتهجعی
تفریحی

صهیهیت 
ارتبجطی

صهیهیت 
وذهبی 
)وعنوی(

صهیهیت 
روان 

شنجختی

صهیهیت 
جنسی

صهیهیت کلی

اثر 
تعاو 

F
 -زوان
گروه

13/76** 13/217** 15/351** 76/137**37/25**51/00**25/275** 17/231** 11/201**
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گمممروه در احعممماد نشمممان ومممی 0طالعمممات جمممدول شمممهاره  کمممه اثمممر تعاوممم  در سمممطوح  دهمممد 
تفرخحممی، ارتبمماطی، وعنمموی، روان  -صممهیهی  هیجممانی، عقالنممی، جسممهانی، اجتهمماعی

کلی، در سطح ) کمه  ≥P) 61/6شناختی، جنسی و صهیهی   وعنادار اس ر حمدین وعنمی 
گروه ه کنتمرل در احعماد  -ای زوح دروانی خکپارچه نگر و هیجانبین ویانگین  گمروه  وحمور حما 

وختلممف صممهیهی  زناشممویی تفمماوت وعنمماداری وجممود دارد و فرضممیات پممووهش حاضممر 
 -تأییمد ومی شمموندر تنییمرات حمه دسمم  آومده نشمانگر تممأثیر روخکردهمای زوح درومانی هیجممان

نمین خافتمه همای پووهشمی وحور و خکپارچمه نگمر در افمزاخش صمهیهی  زوح هما اسم ر ههچ
کمه تمأثیر زوح درومانی هیجمان ومدار در افمزاخش احعماد هیجمانی ، عقالنمی ،  -نشان ومی دهنمد 

گمروه زوح درومانی خکپارچمه نگمر،  وعنوی ، جنسی و ارتباطی صهیهی  زناشویی نسب  حمه 
تفرخحممی، روانشممناختی و  –بیشممتر بمموده و در افممزاخش احعمماد صممهیهی  جسممهانی، اجتهمماعی 

کلمممی تفممماوت وعنممماداری ندارنمممدر حمممه ونظمممور سمممنجش ویمممزان پاخمممداری تممماثیر  صمممهیهی 
گیممری سمموم )پیگیممری(، انجممام  2روخکردهممای وممورد نظممر در طممول زوممان )حعممد از  ومماه(، انممدازه 

گممروه هممای  گیممری دوم در  کمماهش نهممره ای نسممب  حممه انممدازه  گونممه  شممدر در ایممن ورحلممه هممی  
کممه نشممان دهنممده پاخممداری عهمم  آزواخشممی در طممول زوممان اسمم ر  آزومماخش وشمماهده نشممد، 

گردخدر 2حنابراین فرضیه ی   پووهش حاضر نیز تایید 

 گحری و نتحجه  بحث
درومانی هیجمان نگمر و زوحدرومانی خکپارچمههدن از این پووهش وقاخسمه اثرحخشمی زوح

ودار بر صهیهی  زناشویی زوجین آسیب دخده از خیان  ههسر )ورد( بودر نتماخپ پمووهش 
وخکرد زوح دروانی هیجمان ومدار در افمزاخش ویمزان صمهیهی  زناشمویی زوجمین نشان داد، ر

آسممیب دخممده از خیانمم  ههسممر، در احعمماد هیجممانی، عقالنممی، وعنمموی، جنسممی و ارتبمماطی، 
کممه در سممایر احعمماد  اثممرحخش تممر از روخکممرد زوح دروممانی خکپارچممه نگممر بمموده اسمم ، در حممالی 

کلممی( تفرخحممی -صممهیهی  زناشممویی )جسممهانی، اجتهمماعی  ، روانشممناختی و صممهیهی  
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گروه آزواخشمی زوح درومانی هیجمان ومدار و خکپارچمه نگمر وشماهده  تفاوت وعناداری بین دو 
گممروه هممای آزواخشممی زوح دروممانی هیجممان وممدار و  کممه  نشممده اسمم ر ایممن حممدین وعناسمم  
خکپارچه نگر در افزاخش احعاد صهیهی  خکر شده، تقریبا تماثیر خکسمانی داشمته و نسمب  حمه 

ن برتممری ندارنممدر ایممن خافتممه همما تمما حممدودی ههسممو حمما خافتممه ی پووهشممی اسممدپور ، شممقاقی و هم
 ( وی حاشدر3123قوشچی )

در وورد اثرحخشمی تقریبماب خکسمان زوح درومانی خکپارچمه نگمر و زوح درومانی هیجمان ومدار 
در افزاخش صهیه  زناشویی زوجین آسیب دخده از خیان  ههسر، ومی تموان بیمان داشم  

دو دروممان زوح دروممانی خکپارچممه نگممر و زوح دروممانی هیجممان وممدار در بهبممود رواحمما حممه کممه هممر 
د 2667هممای تجربممی اولیممه را حممه دسمم  آورده انممد )پلوسممو، دنبمال خیانمم  زناشممویی، حهاخمم 

( ر در واقمع شمباه  همای چنمدی بمین ایمن دو درومان در تبیمین و 3122کرخهمی و ههکماران، 
ون جهله اخنکه هر دو درومان در خصموو ههکماری همر  دروان خیان  زناشویی وجود دارد

کیممد اساسممی دارنممد و عقیممده  دو زوح در جرخممان بهبممود رواحمما حممه دنبممال خیانمم  زناشممویی تأ
کار تنها حا ههسر آسیب دخده خا حالعک  نتاخپ دروانی چنمدانی را حمه دنبمال نمدارد  که  دارند 

کمه (ر ههچنین هم2661د جانسون، 2662) حاجوکام و ههکاران،  ر دو درومان بمر ایمن عقیمده انمد 
کممه حممه درکممی از  بممرای بهبممود رواحمما حممه دنبممال خیانمم  زناشممویی بممرای زوجممین حیمماتی اسمم  
تممأثیرات خیانمم  در رواحمما برسممند و نیممز حممه خمم  جهممع حنممدی نهممایی و داسممتانی خکپارچممه از 

که ونجر حه آن شده اس  برسند و همر خم  از ههسمران وسمجولی  خمود  را خیان  و عواولی 
 در قبال این عواو  حه عهده حگیردر 

گروه زوح دروانی خکپارچه نگر و هیجان ومدار در افمزاخش  در وورد تفاوت وعنادار بین دو 
احعاد صهیهی  هیجانی )عاطفی(، عقالنی، ارتباطی، وعنوی و جنسمی، شماخد حتموان ایمن 

کممه زوح دروممانی هیجممان وممدار قممدرت بیشممتری در افممزاخش تمم وان ههممدلی ، گونممه تبیممین نهممود 
پممذیرت و درک، نگرخسممتن حممه دنیمما از دخممد شممرخ  زنممدگی ، عممدم انتقمماد و سرزنشممگری و خمما 
گذاشممتن احساسممات  اجتنمماب  در زوجممین دارد  و در نتیجممه  حممه ابممراز هیجانممات و در ویممان 

که  ویوثب  و ونفی و نیز اخده کنمد و زوینمه را ها ، افکار و حاور های  بیشتر آنان حا ههسر 
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همای نهاخمدر ههچنمین ویژگمیصهیهی  عماطفی و صمهیه  عقالنمی آنمان فمراهن ومی برای
وذکور این درومان، حمه ابمراز بیشمتر خواسمته هما و نیماز همای ارتبماطی زوجمین ههچمون نیماز حمه 

گوت دادن و ههچنین در ویان نهادن اعتقادات وذهبی و ارزت های اخالقی آنمان توجه و 
که  ویو در نتیجه صهیه  ارتباطی و صهیه  نهاخدری  وعنوی  آنان 

گروه آزواخش در حعد صهیهی  جنسمی ومی تموان حمه خافتمه ی  در وورد تفاوت وعنادار دو 
کی از وجود ارتباط قوی و وعنمادار بمین سمب  همای 2660) 1پووهشی دیوخ  و شیور که حا  )

 حاشمد، اشماره نهمودر حنمابر ایمن،دلبستگی و تهماخالت، احساسمات و رفتمار همای جنسمی ومی
کمه راهبردهمای عماطفی تنظمین نهمودن نیازهما، حما سمب  همای دلبسمتگی  گفم   شاخد حتوان 
کرات جنسمممی و رضممماخ  از رواحممما جنسمممی وممموثر  ارتبممماط داشمممته و در تمممالت حمممه ونظمممور ومممذا

افتدر حه عبارت دخگر، در فرآخند وداخله ای، زوجین حا تهرکمز بمر روی احساسمات وثبم  وی
رضما نشمده و احساسمات ونفمی،  حمدون حهلمه از طمرن ساختاری و آوموزت بیمان نیازهمای ا

کهبممالههسممر تنییممر وممی (ر ایممن ووضمموع زوممانی بهتممر تبیممین  2661، 1کننممد )واوپلممر ، نلسممون و 
کمردن، وی گله، شکاخ   که در نظر حگیرخن عدم صهیهی  جنسی در رواحا زوجین حا  شود 

کممردن، وممتهن سمماختن خکممدخگر، سممرزنش نهممودن و عیممب کممردغرولنممد  ن از خکممدخگر جممویی 
کمه شمود و ایمن حیطمه از رواحما حمه شمدت تهدخدکننمدهنهاخان ومی ی دلبسمتگی اسم ، چمرا 

بممرای زوجممین، ارتبمماط جنسممی چیممزی فراتممر از رواحمما جنسممی اسمم  و ایممن اوممر، وممدخلی بممرای 
دسممتیابی حممه ههمماهنگی و فعالیمم  وشممترک و اخجمماد عواطممف وثبمم  و راحطممه دلبسممتگی 

هیجان ودار وی تواند حا وداخله در پاسخ های ههسران و نمرم اس ر حنابراین، زوح دروانی 
گممر حممه صممهیهی   کننممده و نیممز در دسممترس نهممودن ههسممر اجتنمماب  کممردن ههسممر سممرزنش 

که  نهاخدر   جنسی بیشتر زوجین 
کی از ثبات اثرحخشی زوح دروانی خکپارچه نگر و هیجمان ومدار خافته ی دخگر پووهش حا

ین آسمممیب دخمممده از خیانممم  ههسمممر)ورد( بمممودر ایمممن در افمممزاخش صمممهیهی  زناشمممویی زوجممم
                                           
1. Davis, D. & Shaver, P. 
2. Wampler, K., Nelson, B. & Kmball, T. 
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گوردون و حاجوکمام )3212نتیجه، نیز ههسو حا خافته های پووهشی اسناخدر و وخلز ) ( و 2665(، 
همما اثممر حخشممی زوح حاشممدر ههچنممین  در حسممیاری از پممووهش( وممی2632اسممچاد و سممندبر  )

ازگاری زناشممویی و همما و افممزاخش سممی دلبسممتگی زوحدروممانی هیجممان وممدار در حمم  صممدوه
گرخنبممممر ، واروار و 2663، 0صممممهیهی  در طممممی زوممممان بررسممممی و تأییممممد شممممده اسمممم  )وممممی د 

کینن2636 ،1والکالن  (ر 2632، 2د زوکارخنی، جانسون، دالگلیش و وا
گذش   ی اسمتحکام و اثرحخشمی ومداخالت واه، نشان دهنمده 2نتاخپ پیگیری حعد از 

ح دروممانی هیجممان ومممدار بممر افممزاخش صمممهیهی  دو روخکممرد زوح دروممانی خکپارچممه نگمممر و زو
کممه  کی از آن اسمم   زناشممویی زوجممین آسممیب دخممده از خیانمم  ههسممر بممودر ایممن نتمماخپ حمما

که دروان وی شوند، حه احتهال بیشتری قمادر هسمتند در طمی زومان، سمطوح حماتی زوجینی 
که تح  دروان قرار نگرفته کنند تا زوجینی   اندرصهیهی  زناشویی خود  را حفظ 

کممه زوح دروممانی هیجممان وممدار نیممز تمماثیر وعنممادار بممر  ههچنممین نتمماخپ پممووهش نشممان داد 
افممزاخش صممهیهی  زناشممویی و احعمماد آن در زوجممین آسممیب دخممده از خیانمم  ههسممر )وممرد( 

(، 2667(، پلوسممو ) 2661هممای جانسممون ) داشممته اسمم ر ایممن نتیجممه  نیممز در راسممتای خافتممه
کرخهمممی و 2632) 3اسممچاد و سمممندبر  ( قمممرار داردر  در خصممموو تبیمممین 3122ههکمماران )( و 

کممه طبممق  خافتممه هممای وربمموط حممه زوح دروممانی هیجممان وممدار وممی تمموان چنممین اظهممار داشمم  
کممه در نظرخممه ی دلبسممتگی، جممدا افتممادگی و عممدم ارتبمماط حمما خمم  نهمماد دلبسممتگی )ومموردی 

کمه آسمیب دخمده هسم تند از خیان  زناشویی اتفاق وی افتد( خاتاب آسیب زاسم ر ههسمرانی 
گوار  لحاظ هیجانی در ترس و عدم اونی  غوطه ور بوده و حمه هنگمام وواجمه حما فشمارهای نما
گیمری و خما تسملین ومی دهنمدر زوح درومانی هیجمان ومدار در  کنماره  پاسخ هایی نظیر جنگ، 
کرد تا دوحاره حا خکدخگر ارتباط برقمرار  که   این پووهش حه زوجین درگیر حا وسأله ی خیان  

کاهش آشفتگی از طریق وداخله در سطح هیجانی حه ونظور پیشمرف  تعماوالت کنند و بر 

1. May, R. J.
2. Greenberg, L. Warwar, S. & Malcolm, W.
3. Zuccarini, D., Johnson, S. M., Dalgleish, T. L. &  Makinen, J. A.
4. Schade, L.C. & Sandberg, J.G.
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که ونجر حه عالقه بیشتر و رواحا صهیهانه وی شود تالت شدر در واقع زوح درومانی  نزدخکی 
کنممد الگوهممای  کممه از ایممن طریممق، سممعی وممی  هیجممان وممدار، نمموعی روخکممرد سیسممتهی اسمم  

جممین را تنییممر دهممد و ووجممب رشممد رواحمما هممای هیجممانی زوتعاومم  انعطممان ناپممذیر و پاسممخ
 ( ر   2662اخهنی حخش شود) جانسون، 

کمممه زوح درومممانی خکپارچمممه نگمممر حاعمممز افمممزاخش     ههچنمممین، نتممماخپ پمممووهش نشمممان داد 
صهیهی  زناشویی و احعاد آن در زوجین آسیب دخده از خیان  ههسر )ومرد( شمده اسم ر 

خلممز ایممن خافتممه تمما حممدودی ههسممو حمما خافتممه هممای اسممناخدر گمموردون و حاجوکممام 3212) 0و و  ، )
کرخهممممی ، سممممودانی، وهرابممممی زاده هنرونممممد و نیسممممی 2661(، آتکینممممز و ههکمممماران )2665) ( و 
هممای ایممن پممووهش در خصمموو اثرحخشممی زوح دروممانی خکپارچممه نگممر حمما ( بممودر خافتممه3122)

دهمد( رفتاری )که اساس روخکرد خکپارچمه نگمر را تشمکی  ومی -اصول زوح دروانی شناختی
کمه اعتهمادی، نموابی نمژاد، احهمدی و فمرزاد ) (، اثرحخشمی 3111ههاهنگ اس ر ههچنمان 

کشف و بمر ومال  زوح دروانی شناختی رفتاری بر صهیهی  زناشویی را خافتند حه دلی  اخنکه 
شدن خیان  وعهوتب ونجمر حمه آشمفتگی همای هیجمانی و تعماوالت ونفمی بمین زوجمین ومی 

که در زوح درومانی شمناختی شود، راهبردهای حا ساختار و رفتماری وجمود دارد حمه  -وستقین 
کننمممد و از شمممدت  کهتمممری را تجرحمممه  کنمممد تممما آشمممفتگی همممای هیجمممانی  کهممم  ومممی  زوجمممین 

کاسته شود، حنابراین استفاده از تکنی  توانند حاعز های رفتاری ویتعاوالت ونفی شان 
فممردی وثبمم  ونجممر حمم  تعممار  و افممزاخش ارتبمماط بممین زوجممین شممده و حممه خمم  وحممیا بممین 

شوند و استفاده از تکنی  های شناختی وی تواننمد حما اصمالح طرحمواره همای ناسمازگارانه و 
تبدی  آن حه طرحواره های سمازگارانه اطهینمان حخمش، حاعمز درک احساسمات ههمدخگر در 
کمه  گرفم   کلمی ومی تموان چنمین نتیجمه  زوجین شمده و صمهیه  را افمزاخش دهنمدر حمه طمور 

کیممد و وبممانی شممناختی زو ح دروممانی خکپارچممه نگممر بممر شممناخ  وتقابمم  زوح همما از خکممدخگر تأ
دانممدر حممه عبممارت دخگممر، ایممن وبممانی شممناخ  را حخممش جممدایی ناپممذیر فراخنممد تنییممر زوح وممی

                                           
1. Snyder, D.K. & Wills, R.M. 
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کمه ایمن اصمالحات  کید بر اصالح حاور هما و برداشم  همای غلما زوجمین از خکمدخگر دارنمد  تا
کاهش رنجش و خشن، توج ه حمه جنبمه همای وثبم  رفتمار خکمدخگر و حاعز رفع سوس تفاهن، 

در نهاخ  افزاخش صهیهی  زوجین وی شودر در نهاخم  زیرحنمای فلسمفی ایمن برداشم  آن 
که تنییر رفتار حه تنهایی برای تصحیح تعاو  کمافی نیسم  حلکمه حاخمد اس   کارآومد  های نا

کیمد شمودر در خ صموو ههسمانی بر شیوه تفکر افراد در رواحا و الگوهای رفتاری ناسازگار تأ
نتاخپ پووهش حاضر حما نتماخپ پمووهش همای دخگمر انجمام شمده در خمارح از ایمران و در حافم  
گردخمد، ومی تموان حمه وشماحه بمودن تماثیرات  کمه در حمات خکمر  های فرهنگمی و ومذهبی وتفماوت 
عمماطفی و رفتمماری خیانمم  در ههسممر آسممیب دخممده و وتقمماحال در ههسممر خمماجن اشمماره نهممودر 

ههسر آسیب دخده ونجر حه احساس طمرد و دوسم  داشمتنی نبمودن و حمه افشای خیان  در 
گمری و خما  کمه ایمن وتقماحال ونجمر حمه سمرزنش  گمردد  گیمری ومی  کنماره  گری و  دنبال آن سرزنش 
گیری بیشتر ههسر خاجن ویگردد، این چرخمه ههچنمان اداومه ومی خاحمد و حمه دنبمال آن  کناره 

 در کاهش انواع صهیهی  در رواحا زوجین رخ وی ده
گیمرد: آزومودنی هما  که در تعهین نتاخپ حاخمد ومد نظمر قمرار  وحدودخ  های پووهش حاضر 
کمه بمرای  کمه داوطلمب بموده انمد و طبیعمی اسم   کسمانی انتخماب شمده انمد  ههگمی از ویمان 
کوتمماه  چنممین آزواخشممی اوکممان انتخمماب تصممادفی آزوممودنی همما غیممروهکن اسمم ، ههچنممین 

وهش وممی حاشممدر حنممابراین اجممرای پممووهش بممر بممودن طممول وممدت دروممان وحممدودخ  دخگممر پممو
کرده اس  و نیز افزاخش طول ومدت درومان حمه تعهمین نتماخپ  که زن نیز عهد شکنی  زوجینی 
کممه زوجممین  کنممدر حمما توجممه حممه ایممن نتمماخپ پممووهش پیشممنهاد وممی شممود: در وممواردی  کهم  وممی 

کمماهش صممهیهی  در احعمماد هیجممانی، عقال نممی، درگیممر حمما وسممأله خیانمم  زناشممویی، دچممار 
کممز وشمماوره بممرای  وعنمموی، جنسممی، و ارتبمماطی شممده انممد، زوح دروممانی هیجممان وممدار در ورا
کماهش صمهیهی  در  کمه ایمن زوجمین دچمار  گمردد، و نیمز در ومواردی  که  حه آنان اسمتفاده 
کلممی شممده انممد، هممر دو  احعمماد جسممهانی، اجتهمماعی، تفرخحممی، روانشممناختی و صممهیهی  

کز وشاوره بر گرددرروخکرد وذکور، در ورا که  حه آنان استفاده  ای 
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 منابع
 ( ر بررسمممی و وقاخسمممه 3123اسدپور،اسمممهاعی رد شمممقاقی، شمممهرزادر و وهمممدی نمممژاد قوشمممچی، رحهمممانر)

وحممور بممر افممزاخش صممهیهی  زناشممویی زوح هممای  _اثرحخشممی زوح دروممانی خممودنظن حخشممی و هیجممان 
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