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مقاله اصلی

اثربخشی زوجدرمانی سیستمی-سازه گرا بر بخشش خیانت فرضی همسر
در زنان متأهل شهر شیراز
تاریخ دریافت -97/09/51 :تاریخ پذیرش97/50/05:

شهدخت آزادی

خالصه
مقدمه

 -6استاديار ،گروه علوم تربیتي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد
گچساران ،گچساران ،کهگیلويه و بويراحمد .ايران.

پژوهش حاضر با هدف اثربخشي زوجدرماني سیستمي-سازه گرا بر بخشش خیانت فرضي همسر در
زنان متأهل شهر شیراز انجام شده است.
روش کار

* گروه علوم تربیتي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد گچساران،

جامعه پژوهش شامل کلیه زنان متأهل شهر شیراز در سال  6171-6171که به کلینیکها و مراکز

گچساران ،کهگیلويه و بويراحمد .ايران

مشاوره و خانواده شهر شیراز مراجعه کرده بودند .و برای تعیین حجم نمونه با استفاده از شیوه نمونه
گیری در دسترس  13نفر انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه کنترل و آزمايش گمارده شدند

Email: shahdokhtazadi@yahoo.com

(هر گروه  61نفر).
نتایج
نشان داد میانگین بخشش خیانت فرضي گروه آزمايش ( ،)M=1/8پس از تعديل ،بیشتر از میانگین
گروه کنترل ( )M=4/6بوده است .بنابراين زوجدرماني سیستمي -سازه گرا بر افزايش بخشش خیانت
فرضي اثربخش بوده است (.)p >3/31
نتیجه گیری
نتايج نشان دادهاند که استفاده از شاخصهايي چون بخشش ،قدرداني و اعمال مهربانانه ،هیجانهای
مثبت را در افراد (چه بیمار و چه عادی) افزايش ميدهد.
کلمات کلیدی
زوجدرماني سیستمي-سازه گرا ،بخشش خیانت فرضي همسر.
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منفي طبیعي شان به فرد متجاوز را فرونشانده و به طور

خیانت زناشويي از جمله عواملي است که سالمت خانواده را با

فزايندهای برانگیخته ميشوند تا درعوض به شیوههای مثبت

چالش مواجه کرده و مهمترين عامل تهديد کننده عملكرد،

واکنش نشان دهند( .)1بخشش فرايند آزادسازی رواني عاطفي

ثبات و تداوم روابط زناشويي است( .)6خیانت مسالهای تكان

است که در درون فرد رنجیده رخ ميدهد و او را به گونهای

دهنده برای زوجها ،خانوادهها و پديدهای رايج برای

از عصبانیت ،خشم و ترسي که احساس ميکرده آزاد ميکند

درمانگران ازدواج و خانواده است(.)4

تا ديگر میلي به انتقام نداشته باشد و از حق جبران عمل بگذرد.

خیانت به عنوان تخطي از تعهد در روابط عاطفي يا جنسي و يا

اين فرآيند به کندی رخ ميدهد و ضرورتاً به اين معنا نیست

هردو تعريف ميگردد ،که منجر به دور شدن از ارتباط بنیادی،

که فرد خاطرههای دردناك خود را فراموش کند(.)9

بدون رضايت طرف مقابل است .اسمیت ،گرين و

پراتي6

البته بخشودگي به معنای انكار ،تبرئه ،کوچک کردن يا

دادند که خیانت زناشويي هم به عنوان علت و هم پیامد کیفیت

فراموش کردن اشتباهات آن فرد نیست( .)8بخشش يک رفتار

زناشويي پايین ،ميباشد(.)1

مثبت و قابل تحسین است که به درمان زخمهای عاطفي و

خیانت زناشويي ميتواند پیامدهای عاطفي شديدی در زوجین

جبران خطا منجر ميشود .بنابراين ثمره بخشش حفاظت از

ايجاد کند .روان درمانگران گزارش ميکنند که همسراني که به

سالمت روحي و جسمي زوجین است .يک ازدواج شاد،

آنها خیانت شده است ،اغلب احساساتي مانند خشم ،عزت

رضايت بخش و موفق ازدواجي است که بخشش ،صبر و

نفس پايین ،افسردگي و درماندگي را تجربه ميکنند(.)2

درك متقابل همواره در آن در جريان شود .بخشش به حفظ

خیانت با طالق رابطه دارد و به نوبه خود ممكن است رفاه

روابطي که برای ما ارزشمند است و از آنها لذت ميبريم،

کودکان را تحت تاثیر قرار دهد .به عالوه ،خیانت ممكن است

کمک ميکند .بخشش رای مثبت به زندگي بهتر در زمان

منجر به مشكالت سالمت ناشي از بیماریهای مقاربتي

اکنون است .وقتي که ما از بخشیدن ديگران امتناع ميکنیم،

شود(.)1

ترجیح ميدهیم در زمان گذشته زندگي کنیم به جای اينكه

در برابر خطا انگیزههای مختلفي ميتواند وجود داشته باشد.

گامهايي را برای بهبود وضعیت موجود برداريم(.)7

انگیزههای پس از خطاکاری ميتوانند ويرانگر باشند و انتقام

در همین راستا به نظر ميرسد يكي از مداخالت روانشناختي

معموالً نیرومندتر و تقريبا همیشه فريبندهتر است .انسانها تمايل

که دارای تأثیرات قابل مالحظهای در بهبود رضايت زناشويي

دارند به صدمات و تجاوزات وارد شده از سوی ديگران با

داشته باشد ،زوج درماني سیستمي -سازهگرا 4ميباشد که در

وارد آوردن آسیب و تجاوز مضاعف پاسخ دهند .از اين

سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است .اين

گذشته ،وقتي قرباني انتقام ميگیرد ،خطاکار اصلي اغلب انتقام

رويكرد يک مداخله درماني تجربي و مبتني بر رويكرد تلفیقي

را بزرگتر از رنجش اصلي ادراك کرده و ممكن است

سیستمي  -سازهگرا برای مطالعه علمي عوامل پويشي و

مجدداً مقابله به مثل کند و از اين رو چرخه معیوب کینه توزی

فیزيولوژيک در ازدواج است ( )63و به شدت بر پردازش

تكرار ميشود .افراد ،راه حلهای بالقوه متنوعي را برای مقابله

روابط بین فردی زوجین تمرکز دارد .هدف اين مداخلهها

با اثرات تباه کننده خطاهای بین فردی چاره انديشي ميکنند.

تقويت درك زوج از خود در رابطه زناشويي است .در اين

بخشش مكانیزمي است که ميتواند ماهیت حلقوی اجتناب و

رويكرد ،درمانگر به فرآيندهای ناقص ارتباطي که دلیل

انتقام را مختل سازد؛ رويكردی که به موجب آن افراد واکنش

شكايتهای کنوني زوجها هستند ،توجه ميکند .باور معمول

-Schmidt, Green& Prouty
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اين است که زوجهايي که سازگاری بیشتری با رابطه

محرومیت هیجاني) را در بین زوجین کاهش داده و روابط بین

زناشوييشان دارند ،ميتوانند تعارضات بین فردی را از يک

فردی و رضايت زناشويي را افزايش ميدهد.

ديدگاه مشترك پردازش کنند و در موقع پردازش رابطهشان،

دوئل نشان داد که اين درمان ميتواند در افزايش شاخصهای

از" ما "استفاده کنند .اين نوع جهتگیری در رابطه هويت

کیفیت رابطه مانند رابطۀ متقابل ،نزديكي رابطه ،سازگاری

زوجي در شیوه احساس و رفتار آنها نمود پیدا ميکند( )66و

زوجي و نیز رضايت زناشويي مؤثر باشد(.)44

موجب بهبود کارکرد آنها ميشود .پژوهشهای موجود در

رجبي و همكاران در پژوهشي تحت عنوان اثربخشي زوج

حوزه تأثیرگذاری رويكرد سیستمي -سازهگرا نشان ميدهد که

درماني سیستمي -سازه گرا بر رابطۀ متقابل زناشويي همسرهای

اين درمان ميتواند بسیاری ازجنبههای زندگي زناشويي را

آشفته نشان دادند که زوج درماني سیستمي -سازه گرا مي تواند

تحت تأثیر قرار دهد و موجب افزايش پردازش بین فردی و

رابطۀ متقابل را در همسرهای مراجعه کننده به مراکز مشاوره

نزديكي رابطه در زوجها شود(.)64

افزايش و آشفتگي آنها را کاهش دهد(.)41

از طرفي عموم محققان اذعان دارند که هر چند عشق

مسعودی نیا و همكاران در پژوهشي با عنوان اثربخشي زوج

رومانتیک ميتواند کشش متقابل شديدی بین زن و مرد جوان

درماني سیستمي سازهگرا بر افزايش رضايتمندی زناشويي-

به وجود آورد ،ولي اين عشق معموال از عمر چنداني برخوردار

زنان مبتال به سرطان سینه به اين نتیجه رسیدند که آموزش زوج

نیست و زماني که شور اولیه آن از بین برود ميتوان انتظار

درماني سیستمي سازه گرا به طور معناداری بر افزايش -رضايت

داشت که رابطه زناشويي نیز که براساس چنین عشقي استوار

زناشويي اثربخش بوده است (.)42

گرديده است ،متزلزل شده و از هم بپاشد( .)61خیانت ،عبور

با توجه به مطالب فوق هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي

فرد از مرز رابطه زناشويي با برقراری صمیمیت فیزيكي يا

زوجدرماني سیستمي-سازه گرا بر بخشش خیانت فرضي همسر

عاطفي با فردی خارج از حیطه زناشويي است( .)62بخشش به

در زنان متأهل شهر شیراز بوده است.

عنوان يک مداخله موثر برای مشكالتي از قبیل خشم و

روش کار

افسردگي ،مسائل و مشكالت در ارتباط با خانواده اصلي،
آسیبهای جنسي ،اختالالت شخصیت ،احساس گناه ،طالق و
خیانت به کار ميرود .بخشش اشاره به صرفه نظر کردن از خشم
و رنجش نسبت به فرد خاطي دارد .کاهش احساسات منفي و
افزايش احساسات مثبت مهم ترين جنبههای بخشش است که
بیشتر مورد توافق قرار گرفته است(.)61
نتايج پژوهش موسوی و همكاران ( )4331نشان ميدهند که
زوج درماني سیستمي رفتاری بر کاهش افسردگي و افزايش
رضايت زناشويي زنان مبتال به اختالل

افسردهخويي

مؤثر مي-

باشد(.)69
نتايج مطالعات بیداديان و همكاران ( ،)68يوسفي و همكاران
(،)67

ذوالفقاری

و

همكاران

(،)43

رجبي

و

همكاران( )46()4362نیز حاکي از آن است که زوج درماني
سیستمي -سازهگرا ،طرحوارههای ناسازگار (به خصوص

پژوهش حاضر از جمله پژوهشهای کاربردی است که در آن
از روش نیمه تجربي و از نوع پیش آزمون -پس آزمون با يک
گروه آزمايش و گروه کنترل استفاده شد .جامعه آماری اين
پژوهش شامل کلیه زنان متأهل شهر شیراز مراجعه کننده به
کلینیکها و مراکز مشاوره و خانواده شهر شیراز (سال -6171
 )6171که بدين منظور  13نفر به شیوه غیر تصادفي ونمونهگیری
در دسترس انتخاب و به شیوهی گمارش تصادفي در  4گروه
آزمايش و کنترل جايگزين شدند( .هر گروه  61نفر).
مالك های ورود به پژوهش ،شرايط حداقل  1سال از ازدواج
گذشته باشد ،داشتن تحصیالت حداقل سیكل ،داشتن سالمت
روحي و رواني و فاقد هرگونه اختالل رواني يا سوء مصرف
موادکه درنهايت با اخذ رضايت آگاهانه و اطالع از روند
پژوهش اين مطالعه انجام شد.
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ابزارهای پژوهش

برخي از يافتههای تجربي زوج درماني سیستمي -سازهگرا و

مقیاس  61سؤالي بخشش خیانت همسر :پرسشنامه بخشش توسط

نحوهی استفاده از اين يافتهها آگاه ميکند.

 Heim ،Olszewski ،Flock ،Loiacono ،Ryeو

جلسه دوم :بررسي تعارض در حوزههای مختلف و شناخت

 )4336( Madiaساخته شده است که از  61گويه و  4خرده

ماهیت مشكل آزمودنيها در اين جلسه تشويق ميشوند تا

مقیاس فقدان احساس منفي ( 63سوال) و وجود احساس مثبت

تعارض در حوزههای مختلف زندگي زناشويي را مشخص

( 1سوال) تشكیل شده است که به منظور سنجش بخشش در

کنند.

افراد بكار مي رود.

جلسه سوم :ياددهي فن گوشسپاری زناشويي در اين جلسه به

اين مقیاس از  61پرسش پنج گزينهای لیكرتي (کامالً موافق تا

آزمودنيها آموزش داده ميشود به طور کامل به طرف مقابل

کامالً مخالف) تشكیل ،برای سنجش بخشش نسبت به فرد

گوش سپارند و صحبتهای او را درك کنند و نه اينكه هنگام

خاطي طراحي شده است .تحلیل عاملي ،دو عامل را نشان داده

گوش دادن در فكر پاسخ دادن باشند.

است؛ يک عامل مادههايي را در برميگیرد که بیانگر نبود افكار،

جلسه چهارم :بحث درمورد مضرات اجتناب از موضوع و

احساسات و رفتار منفي درباره فرد خاطي است (نبود منفي)؛

اجرای ابزارها در اين جلسه آزمودنيها تشويق ميشوند بر

عامل ديگر ،بیانگر وجود افكار ،احساسات و رفتار مثبت درباره

حوزههايي تمرکز کنند که علیرغم تعارض در آنها از صحبت

فرد خاطي است (وجود مثبت) .بنابراين ،مقیاس حاضر هم

کردن در موردشان طفره ميروند.

پاسخهای منفي و هم پاسخهای مثبت را ميسنجد .پرسشها بین

جلسه پنجم :تغییر جهتگیری آزمودنيها از انتقاد و شكايت به

 6تا  1نمرهگذاری ميشود .نمرههای باال بیانگر بخشش و

سوی مشارکت فعال و رسیدن به رابطه ايده آل در اين جلسه

نمرههای پايین نشانه عدم بخشش است .اين مقیاس در سال

از آزمودنيها خواسته مي-شود تا با طور فردی لیستي از

 6778برای سنجش واکنش زنان نسبت به بدی که در رابطه

ويژگيهايي که برای"رابطه ايده آل" آرزو ميکنند را تهیه

عاشقانه خود ديده بودند ،ساخته شد؛ اما بعدها پرسشهای آن

کنند .هدف از اين تمرين اين است که تمرکز آزمودنيها را از

بهگونهای تغییر پیدا کرد که همه افراد و هر نوع بدی را در

شكايت ،انتقاد به سوی يک حالت مشارکتي فعالتر تغییر کند.

برگیرد .بین اين مقیاس و مقیاس بخشش انرايت ،همبستگي

جلسه ششم :اجرای فن فكر کردن و صحبت کردن در جايگاه

مثبت به دست آمده و بین اين مقیاس و مقیاسهای دينداری،

شخص سوم ) (TSTPدر اين جلسه تكنیک تفكر و صحبت

سالمت معنوی ،امید و اشتیاق اجتماعي ،همبستگي مثبت و

در قالب شخص سوم مورد استفاده قرار ميگیرد .در اين فن به

مقیاسهای صفت خشم و حالت خشم همبستگي منفي به دست

همسران ياد داده ميشود تعامل مشكل ساز با يكديگر را در

آمده است ( )N=489 ،p>3/3336اعتبار آلفای کرونباخ آن نیز

رابطه با درمانگر مورد بحث قرار دهند ،در حالي که هم به

 3/89گزارش شده است .در پژوهش حاضر ،پس از ترجمه

خودشان و هم به همسرشان به عنوان سوم شخص اشاره دارند.

پرسشنامه ،بررسي روايي محتوا و مطابقت آن با نسخه اصلي،

جلسه هفتم :ادامه اجرای فن فكر کردن و صحبت کردن در

اعتبار آلفای کرونباخ آن بر روی نمونه تحقیق  3/81به دست

جايگاه شخص سوم ) (TSTPدر اين جلسه باز هم در مورد

آمد.

مشكالت موجود در رابطه تكنیک تفكر و صحبت در قالب

پروتکل درمانی
خالصه صورت جلسههای زوج درمانی سیستمی -سازهگرا

شخص سوم مورد استفاده قرار ميگیرد.
جلسه هشتم  :اجرای فن شريک دروني) IPTاتخاذ

جلسه اول :معرفي ،بیان قوانین جلسات ،معرفي رويكرد

ديدگاه(برای زن در اين جلسه با زنان به گونهای صحبت

سیستمي -سازهگرا در جلسه اول درمانگر آزمودنيها را از

ميشود که گويي شوهر است .اين فرآيند موجب ميشودکه
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طرفي که در حال مصاحبه است ،احساس کند که طرف ديگر

جلسه هفتم :ادامه اجرای فن فكر کردن و صحبت کردن در

است.

جايگاه شخص سوم ) (TSTPدر اين جلسه باز هم در مورد

جلسه نهم :جمعبندی نهايي ،اجرای مجدد آزمون ،تقدير و

مشكالت موجود در رابطه تكنیک تفكر و صحبت در قالب

تشكر از آزمودنيها و پايان دادن به درمان.

شخص سوم مورد استفاده قرار ميگیرد.

جلسه پنجم :تغییر جهتگیری آزمودنيها از انتقاد و شكايت

جلسه هشتم :اجرای فن شريک دروني ) ( (IPTاتخاذ ديدگاه)

به سوی مشارکت فعال و رسیدن به رابطه ايده آل در اين

برای زن در اين جلسه با زنان به گونهای صحبت ميشود که

جلسه از آزمودنيها خواسته ميشود تا با طور فردی لیستي از

گويي شوهر است .اين فرآيند موجب ميشود طرفي که در

ويژگيهايي که برای"رابطه ايده آل" آرزو ميکنند را تهیه

حال مصاحبه است ،احساس کند که طرف ديگر است.

کنند .هدف از اين تمرين اين است که تمرکز آزمودنيها را از

جلسه نهم :جمعبندی نهايي ،اجرای مجدد آزمون ،تقدير و

شكايت ،انتقاد به سوی يک حالت مشارکتي فعالتر تغییر کند.

تشكر از آزمودنيها و پايان دادن به درمان.

جلسه ششم :اجرای فن فكر کردن و صحبت کردن در جايگاه

در تجزيه و تحلیل دادهها از روش تحلیل کوواريانس چند

شخص سوم ) (TSTPدر اين جلسه تكنیک تفكر و صحبت

متغیری و تک متغیری استفاده شد.

در قالب شخص سوم مورد استفاده قرار ميگیرد .در اين فن به

نتایج

همسران ياد داده ميشود تعامل مشكلساز با يكديگر را در
رابطه با درمانگر مورد بحث قرار دهند ،در حالي که هم به
خودشان و هم به همسرشان به عنوان سوم شخص اشاره دارند.

جهت بررسي نرمال بودن توزيع متغیر وابسته (بخشش خیانت
فرضي) در نمونه مورد پژوهش از آزمون کلموگروف-
اسمرينف يک طرفه ،استفاده شد .نتايج اين تحلیل در جدول 6
ارائه شده است.

جدول  -5نتايج آزمون کالموگروف-اسمرينف جهت بررسي نرمال بودن توزيع بخشش خیانت فرضي
متغیر

 Zکالموگروف-اسمرينف

سطح معناداری

پیش آزمون بخشش خیانت فرضي

3/29

3/89

پس آزمون بخشش خیانت فرضي

3/11

3/91

با توجه به اينكه سطح معناداری آزمون کلموگروف-اسمرينف

جهت بررسي همگن بودن واريانسهای بخشش خیانت فرضي

که در متغیر بخشش خیانت فرضي بیشتر از ( )p<3/31ميباشد.

در دو گروه آزمايش و کنترل ،از آزمون برابری خطای واريانس

لذا با  %71اطمینان ميتوان قضاوت کرد که توزيع نمرات متغیر

لوين ،استفاده شد .نتايج اين تحلیل در جدول  4ارائه گرديده

مورد بررسي نرمال ميباشد.

شده است.

جدول  -2نتايج آزمون لوين جهت بررسي همگني واريانسهای بخشش خیانت فرضي
مقدار F

Df1

Df2

سطح معناداری

6/1

6

18

3/31

با توجه به يافتههای جدول ( ،)4سطح معناداری به دست آمده

جهت تعیین اين که رابطه متغیر وابسته و متغیر کمكي (نمره پیش

بیشتر ( )p<3/31ميباشد ،بنابراين آزمون لوين معنادار نبوده

آزمون) برای هر گروه يكسان است ،از آزمون همگني

است و بنابراين همگني واريانسها در هر دو گروه تأيید

رگرسیون ،استفاده شد .نتايج بررسي اين مفروضه در جدول 1

ميشود.

ارائه شده است.
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جدول  -3نتايج آزمون همگني رگرسیون در متغیر «بخشش خیانت فرضي
متغیر

منبع

مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

بخشش

گروه

3/42

6

3/42

1 /2

3/34

خیانت

نمره پیش آزمون

4 /4

6

4 /4

18/6

3/336

فرضي

پیش آزمون  Xگروه

3/64

6

3/64

1 /4

3/38

با توجه به نتايج جدول  ،1مفروضه همگني رگرسیون در اثر

اثر اصلي معنادار است( )p > 3/31و ( .)F=9/1از اين رو فرضیه

تعاملي گروه و نمره پیش آزمون ( )p=3/38و ( )p=1/4محقق

پژوهش تأيید ميشود و ميتوان گفت که زوجدرماني سیستمي

شده است.

سازه گرا بر افزايش بخشش خیانت فرضي زنان اثر معناداری
دارد(جدول.)2
جدول  -4نتايج آزمون تحلیل کوواريانس تک متغیره ( )ANCOVAنمرات پس آزمون «بخشش خیانت فرضي
منبع

مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

Eta2

پیش آزمون

44/1

6

44/1

12/6

3/336

3/71

اثر اصلي

47/7

6

47/7

9 /1

3/36

3/69

خطای باقیمانده

62/6

11

62/6

-

-

-

میزان تفاوت نمرات گروه آزمايش و کنترل تا اندازه تأثیر گروه

نمرات کل باقي مانده متأثر از زوجدرماني سیستمي-سازه گرا

درماني برابر با ( )Eta2=3/69ميباشد؛ يعني  %16واريانس

است.

با توجه به نتايج جدول  1نشان داده شده است که میانگین

نتايج پژوهش حاضر نشان داد که زوجدرماني سیستمي-سازهگرا

بخشش خیانت فرضي گروه آزمايش ( ،)M=1/8پس از تعديل،

بر افزايش بخشش خیانت زنان متأهل شهر شیراز اثربخش بوده

بیشتر از میانگین گروه کنترل ( )M=4/6بوده است که خود نشان

است ( ،)p>3/31و  %69از واريانس بخشش خیانت را تبیین

دهنده تأثیر زوجدرماني سیستمي – سازه گرا بر افزايش بخشش

ميکنند که بیانگر اين است که زوجدرماني سیستمي –سازهگرا

خیانت فرضي زنان ميباشد(جدول.)1

ميتواند به عنوان يک مداخله در افزايش بخشش خیانت زنان

جدول  -1میانگین نمرات تعديل شده پس آزمون بخشش

متأهل مورد استفاده قرار ميگیرد.
در بررسي فرضیه پژوهش مبني بر «زوجدرماني سیستمي -سازه-

خیانت فرضي
گروه

M

SD

گرا بر افزايش میزان بخشش خیانت زنان» تأثیر معناداری دارد،

آزمايش

1 /8

3/32

يافتهها نشان داد که زوجدرماني سیستمي –سازهگرا باعث

کنترل

4 /6

3/32

افزايش میزان بخشش خیانت فرضي در زوجین گروه آزمايش
در مقايسه با گروه کنترل شده است .نتايج اين پژوهش با

بحث و نتیجه گیری
خیانت زناشويي از جمله عواملي است که سالمت خانواده را با
چالش مواجه کرده و مهمترين عامل تهديد کننده عملكرد،
ثبات و تداوم روابط زناشويي است( .)6خیانت مسالهای تكان
دهنده برای زوجها ،خانوادهها و پديدهای رايج برای
درمانگران ازدواج و خانواده است( .)4لذا مطالعه حاضر به
پژوهش در اين زمینه پرداخته است.

يافتههای تحقیقات نتايج پژوهش موسوی و همكاران (،)4331
بیداديان و همكاران( ،)4366يوسفي و همكاران(،)4363
ذوالفقاری و همكاران ( ،)4363رجبي و همكاران(،)4362
دوئل( ،)4363رجبي و همكاران( ،)6172مسعودی نیا و
همكاران( )6171همسو است.
پژوهشها نشان دادهاند که استفاده از شاخصهای چون بخشش،
قدرداني و اعمال مهربانانه ،هیجانهای مثبت را در افراد (چه
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بیمار و چه عادی) افزايش ميدهد .روانشناسي مثبت را در افراد

رويكرد پذيرش و تعهد ميتواند موجب افزايش گذشت و

(چه بیمار و چه عادی) افزايش ميدهد .روانشناسي مثبت بر

روابط صمیمانه ناشي از خیانت همسر گردد(.)48

اهمیت بخشش به عنوان توانمندی انسان و ابعاد مثبت رفتار انسان

بر اساس تبیین يافتههای پژوهش ميتوان گفت که آگاهي دهي

درر رابطه با بخشش تأکید کردهاند .از ديدگاه درماني بخشش

زوجین با اجرای فن شريک دروني ( )IPTاز رويكرد

هنگامي رخ ميدهد که شخصي که خطا در حق او صورت

زوجدرماني سیستمي-سازه گرا در مورد مسائل افزايش میزان

گرفته از روی میل ،نگرشها ،افكار و رفتارهای منفي نسبت به

بخشودگي خیانت زناشويي ميتواند زمینهساز بخشش در روابط

فرد خطاکار را متوقف کند و احساس ،افكار و رفتارهايي

بین زنان آسیب ديده از بيوفايي و خیانتهای زناشويي شود.

مثبتتر را جايگزين آنها نمايد( .)41زوجدرماني سیستمي-سازه

ذکر اين نكته ضروری است که فرايند بخشش با سیری بسیار

گرا برای تفكر و پرداختن به بر هم کنش بسیاری از متغیرهای

آهسته و مداوم ،در طول رابطه زناشويي شكل ميگیرد .اعضای

درون فردی ،بین فردی و بافتي که بر يک ازدواج تأثیر

گروهي که در معرض انواع رويكردهای درماني قرار ميگیرند

ميگذارند ،شیوهای ارائه ميکند و موجب ايجاد زوجدرماني

فرا ميگیرند که در زندگي انسان آسیبهای رواني نه هیچ وقت

ميشود که بیشتر پیچیدگيهای يک ازدواج را مورد بررسي

کامالً محو يا خوب ميشوند و نه عواطف مثبتتر به طور معجزه

قرار ميدهد( .)41در جلسات درمان تعدادی فنون درماني مورد

آسايي جای آنها را ميگیرند .در نتیجه بخشش ،احساسات

استفاده قرار ميگیرد که هر کدام در جهت افزايش بینش طرفین

مثبت جانشین احساسات منفي نميشود ،بلكه با آنها همزيستي

نسبت به خود ،يكديگر و رابطه و به طور کلي تسريع پردازش

اختیار ميکند.

بین فردی عمل ميکنند ،به اين طريق که پردازش همسر از

آنها آموختند برای کنترل رنج روحي و شفای خود ،ميتوانند

موقعیتها را آرامتر ميکنند ،با تمايالت خود محورانه برای در

به طور يک طرفه دست از سر همسر عهد شكن خود بردارند و

نظر گرفتن رابطه فقط بر حسب منافع شخصي مقابله ميکنند و

او را به امان خدا رها کنند و با بخشیدن ،احساس شادماني و

از زوجها ميخواهند تا ديدگاه همسر خود را در نظر بگیرند و

سالمت رواني و جسمي را تجربه کرده و از نقش قرباني بودن

درك کنند که رفتارها و واکنشهای آنها چگونه تحت تأثیر

رها گردند .به قول آدلر اگرچه انسان کامالً به سرنوشت خويش

پويشهای رابطه قرار ميگیرد (.)64

مسلط نیست و نميتواند به طور صد در صد رويدادها را کنترل

گوردن )4332( 6به بررسي تأثیر بخشش ،بر بهبود روابط

کند ،در عین حال ميتواند با توجه به وضعیت موجود موقعیتي

زناشويي  1زوجي که خیانت را تجربه کرده بودند پرداخت.

را انتخاب کند که با وضعش سازگارتر است (.)49

نتايج نشان داد که زوجها به طور معنيداری سطح بااليي از

در يک نتیجهگیری نهايي ميتوان گفت که با توجه به مؤثر

بخشش را در ارتباط با خیانت همسرانشان نشان دادند(.)49

بودن زوجدرماني سیستمي-سازه گرا بر افزايش بخشش خیانت

در ارتباط بخشش خیانت فرضي هنرپروران ( )6171در تحقیق

زنان ،پیشنهاد ميشود که در مراکز مشاوره و مددکاری با

خود با عنوان «بررسي اثربخشي رويكرد پذيرش و تعهد بر

برگزاری کارگاهها و مراکز آموزشي ،و حتي در دادگاههای

بخشش و سازگاری زناشويي زنان آسیب ديده از خیانت همسر»

خانواده ،مشاوران و روانشناسان محترم از اين رويكرد در جهت

هماهنگ است .رويكرد درماني پذيرش و تعهد ( )4ACTيک

افزايش رضايتمندی و بخشش و افزايش وفاداری زنان برای

رويكرد درماني جديد بوده و از فرآيند پذيرش ،تمرکز ذهني،

رفع تعارضات زناشويي استفاده کنند تا بتوان از هم پاشیدگي و

تعهد و فرآيندهای تغییر رفتار به منظور ايجاد انعطافپذيری

طالق در اين خانوادهها که به عنوان معضلي در کشور ما در حال

رواني استفاده ميکند برای درمان زنان آسیب ديده از خیانت

رشد است جلوگیری شود.

- Gordon
)- Acceptance and commitment therapy (ACT

1
2
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Abstract
Introduction: The present study was conducted with the aim of the
effectiveness of systemic-constructivist paternal therapy on the forgiveness
of hypocritical betrothed wife in married women in Shiraz.
Methods: The study population consisted of all married women in Shiraz
during the years 1396-1395 who referred to clinics and counseling centers of
Shiraz. To determine the sample size, 30 subjects were selected using the
available sampling method and randomly assigned into two groups of
control and experiment (each group was 15).
Results: The mean forgiveness of the hypothesized betrayal of the
experimental group (M = 3.8), after adjustment, was higher than the mean of
the control group (M = 2.1). Therefore systemic-structuralist paternalistic
therapy has been effective in increasing the forgiveness of hypothetical
betrayal (P <0.05).
Discussion and Conclusion: The results have shown that the use of
indicators such as forgiveness, appreciation and affectionate actions
increases the positive emotions in individuals (both patient and normal).
Key words: Systemic-structuralist paternity therapy, Forgiveness, infidelity

