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Abstract 
Introduction: Infidelity is a threat to family life and the relationship of the spouses, 
leading to emotional reactions such as sadness, dread, anger, fear, jealousy and guilt, 
especially in the person being betrayed. The aim of this study was to compare the 
effectiveness of schema therapy with mindfulness and forgiveness therapy in clinical 
symptoms and emotional responses in women affected by their husband's betrayal. 
Methods: The present study was a semi-experimental research with a pretest-posttest 
and follow-up design. A total of 36 women who had experienced husband's betrayal 
were selected by convenience sampling method and were randomly assigned to one 
of the two experimental (schema therapy with mindfulness n = 12 and forgiveness 
therapy n = 12) and control groups (n = 12). Interventions were provided to the 
experimental groups in ten 90-minute weekly sessions. Variance analysis with 
repeated measures was used for statistical analysis. 
Results: The effect of intergroup interaction and the time of measurement for schema 
therapy with mindfulness and forgiveness therapy on clinical symptoms (P < 0.01) 
and emotional response (P < 0.05) was significant. There was no significant 
difference in clinical symptoms between the two interventions (P ≤ 0.05). In 
emotional responses, only in the component of dread, the forgiveness therapy group 
showed better conditions (P < 0.01). 
Conclusions: Both interventions can be used to move beyond suffering towards 
peace and achieving resolution. In addition, considering the type of damage, 
forgiveness therapy is a more appropriate option. 
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 چکیده

وحشت،  ،ینیاز جمله غمگ یجانیه یهاو روابط همسران است که منجر به واکنش یخانوادگ یزندگ یبرا یدیتهد انتیخ :مقدمه

 یاثر بخش سهیپژوهش مقا نی. هدف اشودیقرار گرفته م انتیکه مورد خ یدر فرد ژهیخشم، ترس، حسادت و احساس گناه به و

یهمسر م انتیاز خ دهید بیزنان آس یجانیه یهاو پاسخ ینیبر نشانگان بال یو بخشش درمان یهمراه با ذهن آگاه یطرحواره درمان

 .باشد

از طرف شوهر  انتیزن که تجربه خ 36بود.  یریگیپس آزمون همراه با پ -آزمون شیطرح پ یشیآزما مهیپژوهش ن نیا :کار روش

همراه با ذهن  ی)طرحواره درمان شیاز دو گروه آزما یکیدر  یدر دسترس انتخاب و به صورت تصادف یریداشتند به روش نمونه گ

به  یهفتگ یاقهیدق 90( قرار گرفتند. مداخالت به مدت ده جلسه n=  12 ترلو گروه کن n=  12 یو بخشش درمان n=  12 یآگاه

 استفاده شد. یآمار لیو تحل هیتجز یمکرر برا یریبا اندازه گ انسیوار لیارائه شد.. از تحل یشیآزما یهاگروه

 ینیبر نشانگان بال یو بخشش درمان یهمراه با ذهن آگاه یدرطرحواره درمان یریها و زمان اندازه گگروه نیاثر تعامل ب :هایافته

(01/0 > Pو پاسخ )یجانیه یها (05/0 > P معنادار )05/0دار مشاهده نشد ) یدو مداخله تفاوت معن نیب ینیبود. در نشانگان بال 

≤ Pیبهتر تیوضع یفقط در مؤلفه وحشت گروه بخشش درمان یجانیه یها( در پاسخ ( 01/0نشان دادند > P.) 

 ب،یبا توجه به نوع آس یهمسر بهره گرفت. از طرف انتیخ انیقربان یجهت کاهش آالم روح توانیاز هر دو مداخله م :گیری نتیجه

 .باشدیم یترمناسب نهیگز یبخشش درمان

 :کلیدی واژگان

 انتیخ

 زنان

 طرحواره

 یذهن آگاه

 بخشش

 ینینشانگان بال

 جانیه

مقدمه

 هستندکه شرایطی خطر معرض در همسران روابط و خانوادگی زندگی

 یجادا روابط در مشکالتی و شده نقض نانوشته یا نوشته قوانین آن در

 ودشیم شرایطی چنین ایجاد به منجر که هایییدهپد از یکی شود،یم

 است دیگر یامدهایپ و طالق جمله از آن با مرتبط مشکالت و خیانت

 ره درها معموالً انسان فرد، به منحصر اجتماعی گونه یک عنوان به [1]

 خیانت درگیرها وقت بعضی اما دارند، متعهد عاشقانه شریک یک زمان

 زناشویی خیانت درگیرمتأهل  افراد %25از  بیشتر که طوری به شوندیم

 یباً تقر افراد از %25 که دادند نشان [1]همکاران  و لودوا [2]هستند 

 %23 یگرد طرف از کنند، تحمل را همسرشان خیانت تا دارند تمایل

 از هب منجر که گیرندیم نظر در نشدنی حل مشکلی عنوان به را خیانت

 عمل در آنها نظر از. شودیم طالق موارد برخی در و روابط پاشیدگی هم

 روابط هب فیزیکی خیانت شد، قائل تمایز توانیم خیانت از نوع دو بین

 هک حالی در دارد، اشاره گیردیم بر در را جنسی رابطه که فرازناشویی

 تدریجی حذف فعلی، همسر از عاطفی جدایی ذهنی، خیانت

 ذشتهگ و موردآینده در تخیلی گونه هیچ نداشتن و مشترک هاییتفعال

 دگیزن به عالقه در کاهشیالزاماً  اینکه بدون گیرد،یم بر در را مشترک

 دارندکمتر رضایت خود رابطه از که افرادی. باشد شده ایجاد جنسی

 عاطفی خیانت زنان برای [2]شوند  خیانت مرتکب تا دارد احتمال

 یانتخ مردان بیشتر که حالی در کند،یم ایجاد بیشتری استرس همسر

 یک عنوان به خیانت [4, 3]دانند یم همراه بیشتر استرس با را جنسی

 المث عنوان به. دارد ارتباط شخصیت با عاشقانه روابط در زشت رفتار

 های گانه سه در باال نمره با افراد که دادند نشان [5]وایزر  و جونز

 رابطه رد( خودشیفتگی و ستیزی جامعه مالیخولیایی،) شخصیت تاریک

 سه باالدر نمره [5] اندشده بیشتری خیانت اخیرخوددرگیر یا جاری

 با همراه سریع زندگی سبک به منجر شخصیت تاریک های گانه

 صر،مخت جنسی تمایالت باال، تکانشی یرفتارها پایین، خودکنترلی

 یرفتارها و کنندگی استفاده سوء نامحدود، جنسی اجتماعی تمایالت

 رب نیز اجتنابی دلبستگی سبک با افراد [7, 6]شود یم اجتماعی ضد

 پاسخ دیگران که دارند را باور این کودکیشان، دوران تجارب اساس

 هبرآورد را نیازهایشان تا کنند سعی باید خودشان و نیستند دهنده

 میصمی روابط از اجتنابی دلبستگی سبک دارای فرد یک لذا سازند،
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 و همکاران یآباد یرفتارعل

 ردرگی صمیمی روابط تهدید از فرار برای مکرر طور به و است گریزان

 [8]شود یم فرازناشویی روابط

 به تا کنند استفاده را ها استراتژی از یاگسترده دامنه توانندیم افراد

 آنها ترینیجرا از مورد دو دهند، نشان واکنش همسر خیانت یا حسادت

 هیجانی یهاپاسخ استراتژی -2 دوست انتخاب استراتژی -1 از عبارتند

 و حسادت ترس، خشم، وحشت، غمگینی،. [9] خیانت یا حسادت به

 مورد همسر، توسط که است افرادی یهاواکنش جمله از گناه احساس

 مخرب هیجانی پاسخ یک عنوان به حسادت،. [10] اندگرفته قرار خیانت

 شپی آن هدف که شودیم تلقی ارزشمند روابط به تهدید در خطرناک و

 خطرات مدت بلند در ، ولی[10]باشد یم خیانت از اجتناب و بینی

 ،[11]کند یم ایجاد خیالی رقبای و همسرش فرد، برای بسیاری

 روانشناختی، یهااسترس [12]رابطه  در آشفتگی با خیانت همچنین

 ارتباط [13]سالمت  کاهش و زندگی مندی رضایت در منفی تغییرات

 شــوک، مانند (PTSD) سانحه از پس استرس به شبیه عالیم. دارد

 و نفس عزت دیــدن آســیب افســردگی، خشــم، ســردرگمی،

 جمله از ،[14]جنسی  و شخصی مسائل در نفس به اعتماد کاهش

 هب منجر یانتخ طرفی، از. باشندیم همسر خیانت به افراد یهاواکنش

ی زناشوی روابط همچنین و عاشقانه روابط بر ناپذیری جبران تاثیرات

 [15]مرگ  حتی و جنسی منتقله بیماریهای خطر افزایش ،[16, 15]

 .شودیم

 هک است یکپارچه و مدت طوالنی جدید،نسبتاً  درمانی درمانی طرحواره

 -شناختی درمان یهاروش و مفاهیم گسترش و بسط اساس بر عمدتاً

 – شناختی یهامکتب مبانی و اصول و است شده بنا کالسیک رفتاری
 را اویک روان و گرایی سازنده ی،روابطش گشتالت، دلبستگی، رفتاری،

 [17] است کرده تلفیق ارزشمند مفهومی و درمانی مدل یک قالب در

 عمیق و مزمن مشکالت تا کندیم کمک درمانگران به درمانی طرحواره

 درک قابل یاگونه به راها آن و کرده تعریف تریقدق را بیماران

 روابط بر تاکید با ها طرحواره پای رد مدل این در. کنند سازماندهی

. (17شود )یم دنبال حال زمان تا کودکی دوران از بیمار فردی بین

 اختالل ،[18]شخصیت  اختالالت برای درمانی طرحواره اثربخشی

 داده نشان [22]سانحه  از پس استرس و [21-19]اساسی  افسردگی

 بدون الح لحظه بر تمرکز و بودن آگاه توانایی آگاهی ذهن. است شده

 [24]بیشاب . [23]شود یم تعریف اجتناب یا قضاوت گونه هیج

 یبرا که کندیم توصیف ذهنی فرایندهای از پیوستاری را یآگاهذهن

 و مدآکار رفتارهای و عاطفی احساسات افکار، ظهور چگونگی درک

 تضعیف و کارامد فرایندهای تقویت هدفش و رودیم کار به مدآناکار

 به کمک در آگاهی ذهن آموزش اثربخشی. است ناکارامد فرایندهای

 [10]حسادت  درمان و [26, 25]دشوار  هیجانات مدیریت برای بیماران

 مبتنی یهادرمان [10]همکاران  و هی لی نظر از. است رسیده اثبات به

 و گرفتن فاصله برای ظرفیت ایجاد طریق از پذیرش و آگاهی ذهن بر

 شناختی، اجتناب یرفتارها بر غلبه مخرب، احساسات و افکار از دوری

 یرغ کننده مشاهده موضع ایجاد و واقعیت با فکر ارتباط عدم بر تاکید

اند هبود ناسازگارانه رابطه، شروع در که ییرفتارها به نسبت قضاوتی

 از استفاده. گیرند قرار استفاده مورد حسادت درمان برای توانندیم

 گرددیم بر 1995 سال به یدرمانطرحواره در یآگاهذهن هاییکتکن

 یآگاهذهن هاییکتکن از توانیم که کندیم اشاره گلمن -بنت که

 هاییتذهن درگیر که افرادی. کرد استفادهها وارهطرح تغییر برای

 به تهاسیتذهن این تابع شانیمتصم و احساس رفتار،اند شده ناسازگار

 از هدف. شوندیم یفرددرون و فردیینب مشکالت دچار دلیل همین

 کارگیری به با که است این یآگاهذهن با یدرمانطرحواره ترکیب

 اکمح هایتذهن سایر بر سالم بزرگسال ذهنیت یآگاهذهن هاییکتکن

 این از شاید بگیرد، دست به حدودی تا را اختیار و عنان بتواند تا شود

 ینیبواقع و بردن لذت مدارا، شکیبایی، پذیرش، به بتوانند افراد رهگذر

 حتی ،نیاید دست به کوشش و تالش پرتو در اگر که دستاوردی برسند،

 .[27]گرانبهاست  یاتجربه نیز مسیر آن در یبردارگام

 تبلور که است نگر مثبت روانشناسی یهامؤلفه از یکی درمانی بخشش

 بهینه سمت به هایبآس ترمیم به پرداختن صرف از روانشناسی در تغییر

 [29]ورتینگتون  و وید نظر . براساس[28] است زندگی کیفیت سازی

 نایتج کنندتا کمک ربانیق افراد به توانندیم درمانی بخشش مداخالت

 یازن و مختلف دیدگاههای و بگیرند نظر در دیگری گاه دید از را جرم یا

 وهمکارانش اینرایت. دهند قرار مدنظر نیز را بخشش برای خودشان

 و انزجار از آزادانه کنندکه می پیشه بخشش زمانی افراد دارند تأکید

 فرد هب نسبت تا کنند تالش و بکشند دست آن به وابسته های پاسخ

 دلسوزی، شامل که نیکخواهی اخالقی اصول اساس بر خطاکار

 نشان واکنش است اخالقی محبت و سخاوت نامشروط، ارزشمندی

 آسیب اعمال یا عمل واسطه به خاطی فرد که است حالی در این. دهند

 به نولتی مک ، هرچند[30]ندارد  را کیفیاتی چنین حق خویش رسان

 خیلی که همسرانی برای آسیب تجربه احتمال که کندیم یادآوری ما

 دکمبو که شود اشاره است الزم حال این با دارد، وجود هستند بخشنده

 به توجه ، با[31]باشد یم زایبآس روابط برای موارد بیشتر در بخشش

 تأثیر برخی که طوری به درمانی بخشش با ارتباط در متناقض تحقیقات

 مرحله در نتایج اما دانسته دار معنا آزمون پس مرحله در را بخشش

 در بخشش تأثیر از دیگرحاکی برخی نتایج و یافته کاهش پیگیری

 که پژوهشی نبود طرفی از و [33-31]است  بوده پیگیری مرحله

 را خیانت به هیجانی های برپاسخ یروانشناخت مداخالت اثربخشی

 وارهطرح آن در که اندک پژوهشی پیشینه همچنین باشد، کرده بررسی

 تسالم مشکالت به ترکیبی درمان یک عنوان به آگاهی ذهن و درمانی

 ترکیب آیا که شودیم مطرح سؤال این لذا باشند، پرداخته روان

 هیجانی نیازهای اولیه، کودکی دوران تجارب بر که) درمانی طرحواره

 که) آگاهی ذهن با( است متمرکز ناسازگار های طرحواره و نشده ارضا

 با مقایسه در( دارد تاکید حال زمان رد قضاوتی غیر آگاهی بر

 فردی رشد ارتقای به کهگرا مثبت درمانی عنوان به یدرمانبخشش

 همسر خیانت از ناشی روانشناختی هاییبآس تواندیم دهدیم اهمیت

 طرحواره اثربخشی بررسی به پژوهش این راستا همین در. دهد کاهش را

 و بالینی نشانگان بر درمانی بخشش و یآگاهذهن با همراه درمانی

 .پردازدیم همسر خیانت از دیدهیبآس زنان هیجانی یهاپاسخ

 کار روش

 آزاد دانشگاه پژوهشی معاونت اخالق کمیته در که حاضر پژوهش

 IR.IAU.NEYSHABUR.REC.1397.003 کد با نیشابور اسالمی

 کد با ایران بالینی کارآزمایی سایت در و

IRCT20180131038576N1  روش لحاظ به است رسیده ثبتبه 

 و پیگیری با همراه آزمون پس -آزمون پیش طرح نوع از آزمایشی نیمه

 هک است زنانی تمامی شامل پژوهش این آماری جامعه. بود کنترل گروه
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 1398 زمستان ،4 شماره ،11 دوره ،علوم پزشکی خراسان شمالی مجله

 شوهرشان خیانت مشکل علت به 1396 ماه اسفند تا ماه دی فواصل در

 کمک نیازمند یا و کرده مراجعه مشهد شهر سطح مشاوره مراکز به

 فیمعر طریق از و دسترس در روش به گیری نمونه. بودند روانشناختی

 تعل به که ییهاخانم بین از. شد انجام پژوهشگر به پژوهش یهانمونه

 معیارهای که زن 36 تعداد بودند شده معرفی پژوهشگر به شوهر خیانت

 پژوهش به ورود یارهای. معشدند انتخاب داشتند را پژوهش به ورود

 یک زا بیش که طوری به شوهر زناشویی خیانت تجربه: از بودند عبارت

یزندگ دیپلم، حداقل تحصیالت باشد، نگذشته شوهر خیانت از سال

 
 آگاهی ذهن با همراه درمانی طرحواره گروهی جلسات خالصه .1جدول 

 آگاهی، ذهن اتتمرین از کنندگان شرکت قبلی تجربه بیان. شد داده توضیح آن از ناشی هیجانی مشکالت و خیانت مورد در گروه، قوانین بیان و کنندگان شرکت معرفی اول جلسه

 کشمش با آگاهی ذهن تمرین انجام و آگاهی ذهن منطق

 بدن وارسی آگاهی ذهن تمرین همسر، خیانت با هایتذهن و ها طرحواره شدن فعال بین ارتباط ها،یتذهن ها، واره طرح دوم جلسه

 شدن فعال از ناشی خودکار یهاواکنش بر آگاهی ذهن تمرینات گذاری یرتأث چگونگی و درمانی واره طرح و آگاهی ذهن منطق بیان -اییقهدق 5بدن  وارسی مراقبه سوم جلسه

 پیرامون محیط به آگاهی ذهن تمرین روزمره، امور به آگاهی ذهن تمرین ها،یتذهن و ها طرحواره

 هب آگاهانه ذهن تمرین ای،یقهدق سه تنفس فضای تمرین گذشته، هفته در هایشان طرحواره به نسبت آنها آگاهی ذهن میزان مورد درکنندگان شرکت از بازخورد چهارم جلسه

 دردناک خاطرات

 رحوارهط با مقابله راهبردهای ای،یقهدق سه تنفس فضای تمرین گذشته، هفته در هایشان طرحواره به نسبت آنها آگاهی ذهن میزان مورد درکنندگان شرکت از بازخورد پنجم جلسه

 طرحواره با آشنایی تمرین طرحواره، به آگاهی ذهن تمرین. گرددیم تکمیل اعضاء توسط طرحواره با مقابله پرسشنامه و شودیم داده شرح

 توانندب تا اعضا به آموزش ای،یقهدق سه تنفس فضای تمرین گذشته، هفته در هایشان طرحواره به نسبت آنها آگاهی ذهن میزان مورد در کنندگان شرکت از بازخورد ششم جلسه

 دیگران و خود آگاهانه ذهن پذیرش تمرین طرحواره، به اییقهدق سه آگاهانه ذهن تمرین دهند، نشان واکنش شاد کودک و سالم بزرگسال دید از هایتموقع به

: یالخ یا واقعیت طرحواره ای،یقهدق سه تنفس فضای تمرین گذشته، هفته در هایشان طرحواره به نسبت آنها آگاهی ذهن میزان مورد در کنندگان شرکت از بازخورد هفتم جلسه

 خود حال بهها طرحواره کردن رها تمرین نیستند، یکی واقعیت با که فکر مشت یک عنوان به ها طرحواره گرفتن نظر در

 شتنخوی از مراقبت آموزش ای،یقهدق سه تنفس فضای تمرین گذشته، هفته در هایشان طرحواره به نسبت آنها آگاهی ذهن میزان مورد درکنندگان شرکت از بازخورد هشتم جلسه

 ها واره طرح با شناختی چالش خوشحال، کودک و سالم بزرگسال طریق از

 ذهن گیری جهت تداوم ای،یقهدق سه تنفس فضای تمرین گذشته، هفته در هایشان طرحواره به نسبت آنها آگاهی ذهن میزان مورد درکنندگان شرکت از بازخورد نهم جلسه

 .کندیم روزمره زندگی وارد را آگاهی ذهن که سالمی بزرگسال تمرین آگاهانه،

 ذهن تمرین ها،یتذهن وها طرحواره مداوم پایش و تشخیص شود،یم بررسی گذشته هفته خالل در هایتذهن و ها طرحواره به کنندگان شرکت آگاهی ذهن میزان دهم جلسه

 .است امیدوار آینده به و دهدیم پاسخ مالطفت با دارد، نظارت ما پذیری آسیب بر که سالمی بزرگسال با آگاهانه

 
 گروهی درمانی بخشش جلسات خالصه .2جدول 

 کمک شم،خ با مواجهه از فرار دفاعی های مکانیزم بررسی گروه، برای شده تدوین برنامه توضیح گروه، قوانین بیان یکدیگر، با گروه اعضای آشنایی: خشم از بردار پرده اول جلسه

 تکلیف ارائه اعضاء به بخشش از درست مفهوم ارائه آنها، ابراز و سازی آشکار و همسر خیانت به نسبت خود منفی هیجانات مخرب ماهیت شناسایی جهت اعضا به

 جربهت رنجیدن از بعد که شرم و گناه احساس سازی آشکار برای اعضا به کمک قبل، جلسه تکلیف به راجع اعضا افکار و احساسات درباره صحبت: خشم عمق با مواجهه دوم جلسه

 .کنندیم تجربه که احساساتی بابت خود به دادن حق کردند،

 تغییر آسیب خاطر به که زندگی از ییهاجنبه بررسی رنجاننده، فرد با خود مقایسه او، شخصیت یهاجنبه تمام بررسی با رنجاننده شخص درک: رنجش شناختی مرور سوم جلسه

 مقابل فرد و خودشان زندگی منفی و مثبت یهاجنبه کردن پیدا و کرده

 بخشش رفتنگ نظر در. آنها نبودن مفید از آگاهی اندو گرفته کار به خیانت تجربه از بعد اعضا که قدیمی یهاحل راه بررسی و شناسایی: کردن پیشه گذشت به تصمیم چهارم جلسه

 .آن به شدن متعهد و خیانت از پس رنجش به دادن خاتمه برای انتخاب حق و گزینه یک عنوان به

 اوضاع و رایطش به تریعوس نگاهی و کلی دیدگاه از رنجاننده فرد دیدن برای اعضا به کمک خاطی، فرد و خیانت تجربه به نو نگاهی با نگریستن: بخشش روی کردن کار پنجم جلسه

 رنجش پیرامونی

 رزیابیاسؤاالت  بررسی و شده هدایت تصویرسازی تمرین مثبت، به منفی هیجانات دادن تغییر جهت رنجاننده فرد با کردن همدلی برای اعضا به کمک: درون تلطیف ششم جلسه

 مثبت رفتارهای افکارو احساسات، ایجاد روی بر تمرکز کننده،

 ششبخ گونه موهبت کیفیت بر تاکید و خود از قسمتی عنوان به همسر خیانت از ناشی رنجش پذیرش و جذب برای اعضا به(: کمک پذیرشبخشش ) و کردن جذب هفتم جلسه

 معنایی نیافت و آمده وجود به شانیزندگ در رنجش از که تغییراتی به مثبت نگاه واند کرده دریافت رنجش از که منافعی درک برای اعضا به کمک: معنا و اهمیت کشف هشتمجلسه 

 اند(.رنجانده را کسی گذشته در آیاخانه ) تکلیف موضوع، با ارتباط در گروهی بحث خویش، رنجش برای

 بخشیده رایب اشتیاق و بخشش طلب بر تصمیم دارند، شدن بخشیده به احتیاج رنجاندهاندو را کسانی همها آن که مسئله این درک برای اعضا به کمک تکالیف، بررسی نهم جلسه

 بخشش معنای عمیق درک و رنجاننده فرد با بیشتر همدلی جهت در شدن

 برای دیدیج معنای یافتن رو، پیش مسیر برای کنندگان شرکت گزینی هدف به کمک و شده اعضا عاید روند این در که تغییراتی و بخشش فرایند از گیری نتیجه دهم جلسه

 .اناحساساتش بیان و گروه در شرکت تجربه باره در صحبت برای اعضا همه به فرصت دادناند. آموخته بخشش فرایند از که مطالبی بیان و بخشش از پس زندگی

 برای تالش و سوم شخص با رابطه اتمام پژوهش، زمان در شوهر با

 به شوهر با رابطه بازسازی توانایی عدم شوهر، توسط خیانت جبران

 همزمان درمان دریافت عدم شوهر، خیانت از ناشی رنجش و خشم دلیل

 پژوهش از خروج معیارهای همچنین پژوهش؛ انجام زمان در دیگر

 الئمع داشتن شوهر، باخیانت درارتباط مثل به مقابله: از بودند عبارت

 این در. خیانت اثر بر شوهر مجدد ازدواج و طالق متقاضی روانپریشی،

 ملهج از که گردید رعایت هلسینکی بیانیه در شده مطرح مفاد مطالعه

 هآگاهان کتبی رضایت کسب و پژوهش اهداف توضیح به توانیها مآن

 خروج حق پژوهش، در شرکت بودن اختیاری مطالعه، مورد یواحدها از

 اختیار در وسؤاالت  به پاسخ مطالعه، بودن ضرر بدون مطالعه، از

 یهانمونه بعد درمرحله. کرد اشاره تمایل صورت در نتایج قراردادن

 هب اعدادتصادفی جدول وازطریق ساده تصادفی صورت به شده انتخاب

 بخشش ،(زن 12) آگاهی ذهن با همراه درمانی طرحواره گروه سه

 جایگزینی از پس. شدند گماردهزن(  12) کنترل و( زن 12) درمانی
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 و همکاران یآباد یرفتارعل

 به کنندگان شرکت کنترل، و آزمایش گروه های در هایآزمودن

 یهاپاسخ و بک ناامیدی بک، اضطراب بک، افسردگی یهاپرسشنامه

 ذهن با همراه درمانی طرحواره آزمایش گروه دو هر. دادند پاسخ هیجانی

 به اییقهدق 90 گروهی مداخله جلسه 10 یدرمان بخشش و آگاهی

 یریپیگ مرحله پایان تا کنترل گروه و نمودند دریافت هفتگی صورت

 کنترل گروه اعضای به. نکردند دریافت یامداخله گونه هیچ ماهه دو

 دریافت برای انتظار لیست در ماه 4 مدت به باید که شد داده توضیح

 باشند داشته تمایل که صورتی در آن از بعد و گیرند قرار درمان

 شودیم ارائه درمانگر توسط که روانشناختی خدمات از توانندیم

 درمانی طرحواره گروه از نفر 3 مداخالت فرایند طول در. کنند استفاده

 کامل طور به جلسات در نتوانستند درمانی بخشش گروه از نفر 4 و

 گروههای نتایج مقایسه جهت. شدند حذف پژوهش از لذا کنند شرکت

. دش استفاده مکرر گیری اندازه واریانس تحلیل از کنترل و آزمایش

 توجه کتاب از برگرفته آگاهی ذهن و درمانی طرحواره جلسات محتوی

 شورینک و سن بروئر وریسویک، فن یفتأل درمانی، طرحواره و آگاهی

ایت انر فرایندی الگوی اساس بر درمانی بخشش جلسات محتوی و [25]

 .است شده تهیه [34]

 و ها واره طرح بانفوذترین از مورد سه جلسات، فرایند طول در

 این سپس. شودیم شناخته گروه اعضای از یک هر هاییتذهن

 ذهن برای موضوعی حکم در آموزش، خالل در هایتذهن و ها طرحواره

 .شودیم گرفته کار به آگاهی

 ابزارپژوهش

 و آزمون پس آزمون، پیش مرحله در پژوهش کنندگان شرکت کلیه

 و بک ناامیدی و اضطراب افسردگی، یهاپرسشنامه ماهه دو پیگیری

 .نمودند تکمیل را خیانت به هیجانی یهاپاسخ مقیاس

 Beck Depression) دوم: ویراش– بک افسردگی پرسشنامه 1

Inventory) اساس بر ماده هر که است یاماده 21پرسشنامه  یک 

 مرهن. گیردیم نمره سه تا صفر از و شده تقسیم درجه چهار به آن شدت

 باالترین دهنده نشان 3 نمره و میزان ترینیینپا دهنده نشان صفر

 هر نمرات جمع. است افسردگی نشانه یک تجربه شدت میزان

 تشد ارزیابی برای پرسشنامه این. باشد 63 تا 0 بین تواندیم پرسشنامه

 آزمون این در. شودیم استفاده سال 13 از باالتر افراد در افسردگی

 28-20 خفیف، افسردگی 19-14 افسردگی، حداقل 13-0 نمرات

 [35] دهدیم نشان را شدید افسردگی 63-29 و متوسط افسردگی

 ضریب و 93/0 تا 73/0 از یادامنه در آزمایی باز روش به آزمون پایایی

 دستبه  6/0 همیلتون افسردگی آزمون و پرسشنامه این بین همبستگی

محمدخانی  و دابسون داخلی، مطالعات در همچنین [36]است  آمده

 همبستگی ضریب ،91/0 با برابر را پرسشنامه کل اعتبار ضریب [37]

به  94/0 را آن بازآزمایی ضریب و 68/0 را پرسشنامه کل با آیتم هر

 تفادهاس با پرسشنامه این پایایی ضریب حاضر درپژوهشاند. آورده دست

 .آمد دست به 71/0 کرونباخ آلفای ضریب از

 این :(Beck Anxiety Inventory) بک اضطراب پرسشنامه 2

 یکی ماده هر در آزمودنی که است یاماده 21 مقیاس یک پرسشنامه

 هر. کندیم انتخاب را است اضطرب دهنده نشان که گزینه چهار از

 شود،یم گذاری نمره 3 تا 0 از بخشی چهار لیکرت مقیاس یک درسؤال 

. گیردیم قرار 63 تا صفر از یادامنه در پرسشنامه این کل نمره لذا

 باز روش به آن اعتبار ،92/0( آلفا ضریب) آن درونی همسانی ضریب

 کل نمره با آن یهاماده همبستگی و 75/0 هفته یک فاصله به آزمایی

 ،همزمان محتوا،) روایی نوع پنج. است متغیر 76/0 تا 30/0 از آزمون

 همگی که شده سنجیده آزمون این برای( عاملی و یصیتشخ ،سازه

 اضطراب شدت گیری اندازه در ابزار این باالی روایی دهنده نشان

 روانسنجی هاییژگیو بررسی در [38]موسوی  و کاویانی [35]باشد یم

 ضریبو  72/0 حدود در روایی ضریب ایرانی، جمعیت در آزمون این

 کرونباخ آلفای و 83/0 را ماه یک فاصله به مجدد آزمون -آزمون اعتبار

 هپرسشنام این پایایی ضریب حاضر درپژوهشاند. کرده گزارش 92/0 را

 .آمد دست به 71/0 کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با

 ( مقیاسBeck Hopelessness Scale) بک: ناامیدی مقیاس 3

 فرد منفی انتظارات میزان گیری اندازه و بررسی جهت بک ناامیدی

 دارای مقیاس این. است شدهساخته  1974 سال در آینده حوادث درباره

 طراحی( سال 80 -17) بزرگساالن روی اجرا برای که است جمله 20

 صحیح صورت به جمالت. کندیم بیان را فرد روحیه و فکر طرز و شده

 طوری به است 20 تا 0 بین نمرات دامنه شوند،یم داده جواب غلط یا

. تاس بیشتر ناامیدی میزان باشد، تریکنزد 20 به فرد نمره چه هر که

 و باضطرا لیست چک و بک ناامیدی مقیاس بین معناداری همبستگی

 آزمون این. [39] است بوده %43 و %25 ترتیب به هامیلتون افسردگی

 هنجاریابی تهران واحد آزاد دانشگاه دانشجویان روی [40]دژکام  توسط

 نیدرو همسانی ضریب از استفاده با مقیاس پایایی که طوری به شده

 آزمون روایی بررسی جهت. است آمده دست به 79/0( کرونباخ آلفای)

 به دستیابی در یاس -1 عامل پنج اصلی، یهامؤلفه تحلیل انجام با

 -4 آینده به نسبت نگرش -3 آینده مورد در امیدی نا -2ها خواسته

 5 این که شد استخراج آینده به نفس به اعتماد -5 زندگی دورنمای

 درپژوهش. کنندیم تبیین را کل درصدواریانس 9/48 هم روی عامل

 رونباخک آلفای ضریب از استفاده با پرسشنامه این پایایی ضریب حاضر

 .آمد دست به 66/0

 Emotional) جنسی خیانت به هیجانی یهاپاسخ مقیاس 4

Responses to Sexual Infidelity Scale): یهاپاسخ مقیاس 

 هب هیجانی یهاپاسخ از لیستی اساس بر جنسی خیانت به هیجانی

 مقیاس نهایی فرم شد، ( ساخته9) اسکاتارا و تورلیوک توسط خیانت

 و مخالفم=کاماًل 1) 5 تا 1 از ها ازگزینه یادامنه درسؤال  27 شامل

)سؤاالت  ینیبعدغمگ 7 شامل مقیاس این. شد ی( طراحموافقم=کامالً 5

 ،(5،7،11،19،24)سؤاالت  هراس یا وحشت ،(18 ،15 ،12 ،10 ،9

)سؤاالت  ترس ،(1،2،17،26)سؤاالت  درد ،(3،4،14،21)سؤاالت  خشم

)سؤاالت  گناه واحساس( 6،8،16)سؤاالت  حسادت ،(22،23،27

 ستد به همبستگی اساس بر اسکاتارا و تورلیوک. باشدی( م13،20،25

 خیانت مقیاس در افراد نمره با مقیاس این در افراد نمره از آمده

 یهاپاسخ و متیز فردی بین حسادت مقیاس همکاران، و درایگوتاس

 67/0 تا 50/0 همگرای روایی اندرسون، و گاررو حسادت ارتباطی به

 .آوردند بدست
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 آزمون مرحله سه در گواه و آزمایش گروههای در بالینی نشانگان توصیفی های. شاخص3 جدول

 پیگیری آزمون پس آزمون پیش گروه

    افسردگی

 92/2 ± 75/25 87/4 ± 50/23 25/8 ± 62/20 گواه

 25/2 ± 25/8 56/2 ± 00/9 23/6 ±50/28 آگاهی ذهن آگاهی ذهن با همراه درمانی طرحواره

 80/1 ± 13/6 49/3 ± 25/4 18/8 ± 50/28 درمانی بخشش

    اضطراب

 39/2 ± 38/32 65/8 ± 50/34 10/10 ± 38/28 گواه

 51/1± 50/5 50/8 ± 00/14 97/9 ± 38/30 آگاهی باذهن همراه درمانی طرحواره

 16/1 ± 75/0 53/4 ± 75/7 00/12 ± 00/23 درمانی بخشش

    ناامیدی

 13/1 ± 13/9 39/1 ± 25/11 19/5 ± 13/11 گواه

 92/0 ± 38/4 28/3 ± 25/4 86/5 ± 50/7 آگاهی باذهن همراه درمانی طرحواره

 20/1± 50/1 46/1 ± 13/1 88/2 ± 50/4 درمانی بخشش

 .معیارآمده است انحراف ± به صورت میانگین جدول مقادیر در

 
 آزمون مرحله سه در گواه و آزمایش هایگروه در خیانت به هیجانی یهاپاسخ توصیفی هایشاخص .4جدول 

 پیگیری آزمون پس آزمون پیش گروه

    غمگینی

 92/4 ± 25/16 65/4 ± 25/17 10/4 ± 25/18 گواه

 18/3 ± 8/9 23/4 ± 75/13 70/2 ± 13/19 آگاهی ذهن با همراه درمانی طرحواره

 07/3 ± 63/7 21/3 ± 00/9 81/4 ± 00/16 درمانی بخشش

    هراس یا وحشت

 88/2 ± 50/13 73/3 ± 75/15 34/2 ± 88/16 گواه

 85/1 ± 00/10 88/2 ± 63/13 49/2 ± 25/15 آگاهی ذهن با همراه درمانی طرحواره

 92/2 ± 75/6 49/1 ± 75/8 68/3 ± 13/16 درمانی بخشش

    خشم

 92/3 ± 25/13 70/2 ± 13/15 12/3 ± 50/15 گواه

 72/2 ± 38/9 38/2 ± 25/12 88/2 ± 00/16 آگاهی ذهن با همراه درمانی طرحواره

 31/3 ± 88/6 10/2 ± 88/8 11/3 ± 38/15 درمانی بخشش

    درد

 34/3 ± 63/15 66/3 ± 00/16 45/2 ± 63/14 گواه

 02/3 ± 00/9 62/4 ± 25/12 69/1 ± 00/17 آگاهی ذهن با همراه درمانی طرحواره

 96/2 ± 25/5 47/2 ± 88/7 77/2 ± 38/15 درمانی بخشش

    ترس

 12/3 ± 50/11 54/3 ± 25/12 62/3 ± 63/10 گواه

 12/2 ± 25/6 07/2 ± 38/9 09/3 ± 13/11 آگاهی ذهن با همراه درمانی طرحواره

 98/1 ± 25/4 04/3 ± 13/6 20/2 ± 63/11 درمانی بخشش

    حسادت

 36/1 ± 13/11 33/2 ± 38/12 23/2 ± 13/12 گواه

 75/1 ± 25/6 26/2 ± 63/9 66/2 ± 75/12 آگاهی ذهن با همراه درمانی طرحواره

 25/1 ± 88/5 62/2 ± 50/6 90/2 ± 13/11 درمانی بخشش

    گناه احساس

 25/2 ± 25/10 07/2 ± 00/9 85/1 ± 00/10 گواه

 60/1 ± 00/6 76/2 ± 25/8 24/2 ± 88/9 آگاهی ذهن با همراه درمانی طرحواره

 64/1 ± 88/3 99/1 ± 63/5 23/2 ± 88/8 درمانی بخشش

    کل نمره

 46/17 ± 50/91 75/20 ± 75/97 01/11 ± 00/98 گواه

 87/13 ± 75/56 90/17 ± 13/79 72/5 ± 13/101 آگاهی ذهن با همراه درمانی طرحواره

 43/9 ± 50/40 21/7 ± 75/52 17/18 ± 38/92 درمانی بخشش

 .معیارآمده است انحراف ± به صورت میانگینجدول  مقادیر در

 

 مقیاس برای درونی همسانی و 85/0 کل مقیاس برای آلفا ضریب

 ترس ،(87/0) درد ،(87/0) خشم ،(88/0) وحشت ،(91/0) غمگینی

. (9آمد ) دست به( 79/0) گناه احساس و( 89/0) حسادت ،(79/0)

 محاسبه کرونباخ آلفای درونی، همسانی اعتبار آوردن دست به برای

 یا وحشت ،(86/0) ینیغمگ مقیاس خرده برای پژوهش این در شده

 حسادت ،(80/0) ترس ،(85/0) درد ،(71/0) خشم ،(67/0) هراس

 .آمد دست به( 95/0) کل مقیاس برای و( 74/0) گناه احساس ،(61/0)
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 نتایج

 13/5 معیار انحراف و 92/32 نمونه کل در هاآزمودنی سنی میانگین

 هاروهگ بین که داد نشان یکراهه واریانس تحلیل آزمون نتایج. باشدیم

 درصد 2/29 نمونه کل در. ندارد وجود معناداری تفاوت سن حسب بر

 و کارشناسی درصد 5/37 کاردانی، درصد 25 دیپلم، تحصیالت زنان

 هک داد نشان میانه آزمون نتایج. داشتند ارشد کارشناسی درصد 3/8

 ادامه در. است شده محقق تحصیالت نظر ازها گروه میان همگنی

 آزمون پس آزمون، پیش در پژوهشی متغیرهای توصیفی هایشاخص

.است شده ارائه 4 و 3 جداول در پیگیری و

 
 گواه گروه و آگاهی ذهن با همراه درمانی طرحواره یهاگروه در هیجانی یهاپاسخ و بالینی نشانگان در گروهی بین یهاتفاوت بررسی چندمتغیره آزمون نتایج .5جدول 

 آزمون توان Wilk`s Lambda F P 2ɳlPartia تغییرات منبع

      بالینی نشانگان

 97/0 84/0 004/0 80/7 16/0 آزمون

 1 86/0 001/0 21/25 14/0 گروهی عضویت

 96/0 83/0 005/0 08/7 18/0 گروهی عضویت ×آزمون

      هیجانی یهاپاسخ

 24/0 97/0 20/0 46/4 03/0 آزمون

 56/0 70/0 09/0 69/2 30/0 گروهی عضویت

 72/0 99/0 04/0 74/23 01/0 گروهی عضویت ×آزمون

 
 گواه و درمانی بخشش یهاگروه در هیجانی یهاپاسخ و بالینی نشانگان در گروهی بین یهاتفاوت بررسی متغیره چند آزمون نتایج. 6 جدول

 آزمون توان Wilk`s Lambda F P 2ɳPartial تغییرات منبع

      بالینی نشانگان

 98/0 84/0 003/0 08/8 16/0 آزمون

 1 95/0 001/0 66/72 05/0 گروهی عضویت

 95/0 82/0 01/0 85/6 18/0 گروهی عضویت ×آزمون

      هیجانی یهاپاسخ

 92/0 42/0 02/0 25/2 34/0 آزمون

 99/0 90/0 002/0 06/10 10/0 گروهی عضویت

 99/0 52/0 001/0 35/3 23/0 گروهی عضویت ×آزمون

 
 درمانی بخشش و آگاهی ذهن با همراه درمانی طرحواره یهاگروه در بالینی نشانگان در گروهی بین یهاتفاوت بررسی متغیره تک آزمون نتایج .7 جدول

 آزمون توان  F P 2ɳPartial مجذورات میانگین آزادی درجات مجذورات مجموع تغییرات منبع

        افسردگی

 1 89/0 001/0 01/114 40/4062 23/1 29/4976 آزمون

 34/0 17/0 12/0 77/2 02/63 1 02/63 گروهی عضویت

 17/0 07/0 34/0 04/1 97/36 23/1 29/45 گروهی عضویت ×آزمون

        اضطراب

 1 77/0 001/0 49/47 28/3324 39/1 88/4614 آزمون

 64/0 31/0 03/0 19/6 19/450 1 19/450 گروهی عضویت

 07/0 01/0 79/0 14/0 99/9 39/1 88/13 گروهی عضویت ×آزمون

        ناامیدی

 61/0 26/0 03/0 85/4 52/85 28/1 88/108 آزمون

 97/0 55/0 001/0 82/16 00/108 1 00/108 گروهی عضویت

 05/0 01/0 97/0 01/0 10/0 28/1 13/0 گروهی عضویت ×آزمون

 که است آن دهنده نشان 3 جدول در شده درج هاییانگینم مقایسه

 مداخله هایگروه ناامیدی و اضطراب افسردگی، میانگین آزمون پس در

 کمترین درمانی بخشش گروه هاییآزمودن و است یافته کاهش

 یهاروهگ نمرات میانگین نیز پیگیری مرحله در. هستند دارا را میانگین

 درمانی بخشش گروه های وآزمودنی است کمتر گواه گروه از آزمایشی

. ددارن کمتری میانگین آگاهی ذهن با همراه درمانی طرحواره به نسبت

 نگینمیا پیگیری، به آزمون پس از که دهدیم نشان هایانگینم مقایسه

 اضطراب و افسردگی در آگاهی ذهن با همراه درمانی طرحواره گروه

 بخشش گروه در. یابدیم افزایش اندکی ناامیدی در و یافته کاهش

 یدیناام و افسردگی یرهایمتغ در پیگیری، به آزمون پس از نیز درمانی

 .دهدیم روی کاهش اضطراب متغیر در و افزایش

 که است آن دهنده نشان 4 جدول در شده درج هاییانگینم مقایسه

 گروه از آزمایشی یهاگروه نمرات میانگین پیگیری و آزمون پس در

 گروه هب نسبت کمتری میانگین درمانی بخشش گروه و است کمتر گواه

 پس از هایانگینم مقایسه. دارد آگاهی ذهن با همراه درمانی طرحواره

 درمانی طرحواره گروه دو هر در که دهدیم نشان پیگیری به آزمون

 صورت کاهش متغیرها تمامی در درمانی بخشش و آگاهی ذهن با همراه

 از گروهی بین یهاتفاوت بررسی جهت پژوهش این در .است گرفته

 عامل گرفتن نظر در با گروهی بین مکرر یهااندازه واریانس تحلیل
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 استفاده( گروهی عضویت) گروهی بین و( آزمون مراحل) یگروه درون

 کارب گروهی بین هاییسهمقا برای نیز فرونی بن تعقیبی آزمون. شد

 بر عالوه پارامتریک، آماری آزمون این انجام برای. است شده گرفته

 اربهنج مفروضات تحقق متغیرها، گیری اندازه مقیاس بودن یافاصله

 تهوابس متغیرهای همبستگی ها،واریانس همگنی متغیرها، توزیع بودن

 جهت. گیرد قرار بررسی مورد ، بایدSphericity کرویت مفروضه و

 ویلک شاپیرو ناپارامتری آزمون از جامعه توزیع بودن بهنجار بررسی

 هب متغیرها تمامی توزیع که داد نشان معناداری سطوح. شد استفاده

(.P > 01/0است ) نرمالها گروه تفکیک

 
 درمانی بخشش و آگاهی ذهن با همراه درمانی طرحواره یهاگروه در هیجانی یهاپاسخ در گروهی بین یهاتفاوت بررسی متغیره تک آزمون یجنتا .8ل جدو

 آزمون توان  F P 2ɳPartial مجذورات میانگین آزادی درجات مجذورات مجموع تغییرات منبع

        غمگینی

 1 65/0 001/0 57/25 56/327 2 13/665 آزمون

 84/0 42/0 01/0 15/10 69/136 1 69/136 گروهی عضویت

 12/0 04/0 61/0 50/0 44/6 2 88/12 گروهی عضویت ×آزمون

        هراس یا وحشت

 1 67/0 001/0 75/27 69/217 2 38/435 آزمون

 92/0 48/0 003/0 98/12 08/70 1 08/70 گروهی عضویت

 62/0 24/0 02/0 48/4 15/35 2 29/70 گروهی عضویت ×آزمون

        خشم

 99/0 74/0 001/0 09/39 40/238 23/1 79/476 آزمون

 56/0 27/0 04/0 11/5 33/56 1 33/56 گروهی عضویت

 21/0 09/0 28/0 30/1 27/12 23/1 79/15 گروهی عضویت ×آزمون

        درد

 1 80/0 001/0 07/55 06/342 2 13/684 آزمون

 76/0 37/0 01/0 15/8 75/129 1 75/129 گروهی عضویت

 26/0 09/0 28/0 34/1 31/8 2 63/16 گروهی عضویت ×آزمون

        ترس

 1 60/0 001/0 90/20 75/15 2 50/303 آزمون

 76/0 37/0 01/0 23/8 08/30 1 08/30 گروهی عضویت

 36/0 13/0 15/0 01/2 58/14 2 17/29 گروهی عضویت ×آزمون

        حسادت

 1 68/0 001/0 39/29 75/142 2 50/285 آزمون

 59/0 28/0 03/0 53/5 02/35 1 02/35 گروهی عضویت

 30/0 10/0 23/0 56/1 58/7 2 17/15 گروهی عضویت ×آزمون

        گناه احساس

 1 62/0 001/0 64/22 02/79 2 04/1058 آزمون

 66/0 32/0 02/0 55/6 08/44 1 08/44 گروهی عضویت

 17/0 05/0 46/0 79/0 77/2 2 54/5 گروهی عضویت ×آزمون

 تحقق (،P > 05/0ها ) متغییر تمامی در واریانس همگنی به توجه با

 مفرضه تحقق ( وP < 01/0) هامدل تمامی در بارتلت کرویت مفروضه

 برای که ناامیدی و افسردگی جز به ها متغییر همه در موچلی کرویت

 واریانس تحلیل از (،P > 05/0شد ) انجام اپسیلن اصالح متغییر دو این

 در تفاوت بررسی جهت گروهی بین چندمتغیره مکرر یهااندازه

 ود هاییآزمودن بین خیانت به هیجانی یهاپاسخ و بالینی نشانگان

 جنتای که. شد استفاده آگاهی ذهن با همراه درمانی طرحواره و گواه گروه

 .است شده آورده 5 جدول در

 بر بالینی نشانگان ابعاد خطی ترکیب که دهدیم نشان 5 جدول نتایج

ا هگروه بین و است معنادار اثرتعاملی و گروهی عضویت آزمون، حسب

 ایجاد در تغییر منابع اثر اندازه. دارد وجود تفاوت آزمون مراحل و

 سطح در نیز آزمون توان. است 83/0 و 86/0 ،84/0 ترتیب بهها تفاوت

 یبرا رفته کار به آزمون و نمونه حجم که معنی داردبدین قرار باالیی

 یبترک که دهدیم نشان نتایج سایر. کنندیم کفایتها تفاوت ایجاد

 معنادار گروهی عضویت و آزمون حسب بر هیجانی یهاپاسخ خطی

 تفاوت آزمون مراحل وها گروه بین و است معنادار اثرتعاملی اما نیست

 توان اما است 99/0 تفاوت ایجاد در تغییر منابع اثر اندازه. دارد وجود

 طرحواره که گفت توانیم نتیجه در. دارد قرار متوسط سطح در آزمون

 هیجانی یهاپاسخ و بالینی نشانگان بر آگاهی ذهن با همراه درمانی

 مرحله در نتایج و بوده همسراثربخش خیانت از دیده آسیب زنان

 .اندیافته تداوم نیز پیگیری

ن لوی آزمون اساس هابر متغییر تمامی در واریانس همگنی به توجه با

(05/0 < P،) 01/0) هامدل تمامی در بارتلت کرویت مفروضه تحقق 

> Pجز به ها متغییر همه در موچلی کرویت مفرضه تحقق (، و 

 انجام اپسیلن اصالح متغییر سه این برای که خشم و ناامیدی افسردگی،

 بین چندمتغیره مکرر یهااندازه واریانس تحلیل از (،P > 05/0شد )

 بین هیجانی یهاپاسخ و بالینی نشانگان در تفاوت بررسی جهت گروهی

 آگاهی ذهن با همراه درمانی طرحواره و گواه گروه دو هاییآزمودن

 .است شده آورده 6 جدول در نتایج شدکه استفاده
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 بر بالینی نشانگان ابعاد خطی ترکیب که دهدیم نشان 6 جدول نتایج

ا هگروه بین و است معنادار اثرتعاملی و گروهی عضویت آزمون، حسب

 ایجاد در تغییر منابع اثر اندازه. دارد وجود تفاوت آزمون مراحل و

 سطح در نیز آزمون توان. است 82/0 و 95/0 ،84/0 ترتیب بهها تفاوت

 یبرا رفته کار به آزمون و نمونه حجم که معنی داردبدین قرار باالیی

 یبترک که دهدیم نشان نتایج سایر. کنندیم کفایتها تفاوت ایجاد

 تعاملی اثر و گروهی عضویت آزمون، حسب بر هیجانی یهاپاسخ خطی

 اثر اندازه. دارد وجود تفاوت آزمون مراحل وها گروه بین و است معنادار

 توان و است 52/0 و 90/0 ،42/0 ترتیب به تفاوت ایجاد در تغییر منابع

 که است معنی بدین نتایج این و. دارد قرار باالیی سطح در آزمون

 دیده بآسی زنان هیجانی یهاپاسخ و بالینی نشانگان بر درمانی بخشش

 تدوام نیز پیگیری مرحله در نتایج و بوده همسراثربخش خیانت از

 .اندیافته

 یبررس جهت گروهی بین چندمتغیره مکرر یهااندازه واریانس تحلیل از

( 8 جدول) یجانیه یهاپاسخ و ،(7 جدول) بالینی نشانگان در تفاوت

 و آگاهی ذهن با همراه درمانی طرحواره گروه دو هاییآزمودن میان

 مورد و بحث تریشپ تحلیل این مفروضات. شد استفاده درمانی بخشش

 خروجی رد متغیره تک تحلیل نتایج از اساس این بر. گرفتند قرار تاکید

 برای گروهی بین چندمتغیره مکرر یهااندازه واریانس تحلیل

 .شد استفاده فرضیه این به پاسخگویی

 بر بالینی نشانگان در گروه دو میان که دهدیم نشان 7 جدول نتایج

 و اضطراب ( درP < 05/0) دارد وجود معناداری تفاوت آزمون حسب

 تعاملی اثر ( اماP > 05/0) است معنادار گروهی عضویت اثر ناامیدی

ت نیس معنادار بالینی نشانگان از یک هیچ در گروهی عضویت و آزمون

(05/0 < P.) 

 گروهی عضویت و آزمون تعاملی اثر که دهدیم نشان 8 جدول نتایج

 هایانگینم ( مقایسهP < 01/0) است معنادار هراس یا وحشت در تنها

 درمانی بخشش گروه هاییآزمودن که دهدیم نشان نیز 4 جدول در

 یهاتفاوت ایجاد در آزمون اثر اندازه. دارند متغیر این در بهتری وضعیت

 دهدیم نشان نتایج سایر. است 62/0 آزمون توان و 24/0 گروهی بین

است  معنادار ابعاد تمامی درها گروه بین تفاوت آزمون حسب بر که

(01/0 > P) است  معنادار نیز گروهی عضویت اثر متغیرها تمامی در

(05/0 > Pدر ) توانیم گرفت قرار بحث مورد آنچه اساس بر و مجموع 

 یانتخ به هیجانی یهاپاسخ در گروهی بین یهاتفاوت که گرفت نتیجه

 گروه هاییآزمودن و است معنادار هراس یا وحشت در تنها جنسی

 الینیب نشانگان در. دارند متغیر این در بهتری وضعیت درمانی بخشش

 .(P ≥ 05/0نداشت ) وجود گروه دو میان معناداری تفاوت

 بحث

 با همراه یدرمانطرحواره اثربخشی مقایسه هدف با حاضر پژوهش

 هیجانی یهاپاسخ و بالینی نشانگان بر یدرمانبخشش و یآگاهذهن

 هآمد دست به نتایج طبق. شد انجام همسر خیانت از دیدهیبآس زنان

 ارهو طرح گروه هیجانی یهاپاسخ و بالینی نشانگان نمرات میانگین

 لکنتر گروه با مقایسه در درمانی بخشش و آگاهی ذهن با همراه درمانی

 این و داشته معناداری کاهش آزمون پیش با مقایسه در آزمون پس در

 گروه بین همچنین. است مانده ثابت نیز پیگیری دوره تا کاهش

 تفاوت درمانی بخشش و آگاهی ذهن با همراه درمانی طرحواره

 در گروه دو بین. نشد مشاهده بالینی نشانگان کاهش در معناداری

 بخشش گروه که ،(هراس) وحشتمؤلفه  استثناء به هیجانی، یهاپاسخ

 .نشد یافت معنادری تفاوت داد، نشان بیشتری کاهش درمانی

 التمشک بر را درمانی طرحواره بخشی اثر که هایییافته با نتایج این

 اختالل ،[41] فرازناشویی روابط مشکل دارای زوجین روان سالمت

 شده ادراک استرس و اضطراب افسردگی، ،[21-19]اساسی  افسردگی

 [43]زنان  خویی افسرده ،[42]جنسی  خطر پر رفتارهای دارای زنان

. باشدیم همراستااند کرده بررسی [22]سانحه  از پس استرس و

 که [44]هدز  و میچل یهاپژوهش نتایج با پژوهش این هاییافته

 و (MBSR) آگاهی برذهن مبتنی استرس کاهش برنامه بین ارتباط

( 27همکاران ) و هافمن دادند، نشان را کنندگان شرکت روان سالمت

 دادند نشان اضطراب و استرس سطح بر را آگاهی ذهن بخشی اثر که

 که این بر مبنی دارد وجود شواهدی ین. همچنباشدیم راستا هم

 برگشت از تواندیم (MBCT) آگاهی ذهن بر مبتنی درمانی شناخت

 دارای افراد و کند جلوگیری مزمن افسردگی دارای افراد در عالئم

. [45]ببرند  بهره خالقانه درمان این از توانندیم مزمن افسردگی

 گذشته سال ده در که است روانشناختی درمان یک درمانی طرحواره

 رفتاری سنت یک از که چند هر و است کرده کسب زیادی محبوبیت

 فردی، بین هاییکتکن بر شدت به ولی آمد وجود به شناختی

 که دهدیم نشان تحقیقات. [17]کنند یم تمرکز تجربی و روانشناختی

 اختالالت درمان به آمیز موفقیت طور به تواندیم درمانی طرحواره

 مرحله دو درمانی طرحواره. [46]شود  داده توسعه اضطرابی و خلقی

 شوندیم شناسایی هایتذهن و ها طرحواره سنجش مرحله در: دارد

 رفتاری–شناختی درمان از است تغییر که دوم مرحله در و شوند

 تاریرف تمرینات و شده، درونی سالم ندای ایجادیک شناختی، بازسازی)

 ابراز تمرین) تجربی درمان ؛(ناکارامد رفتار شکستن هم در مختص

 برای فردی بین درمانی روان و گشتالتی؛ درمان ؛(درد یا غم خشم،

 نذه بر مبتنی رویکرد. شودیم استفاده هایتذهن و ها واره طرح اصالح

 توجه طریق از آن در که کندیم معرفی نیز را سومی مرحله آگاهی،

 مجالی ذهنیت، و واره طرح ساز فعال درونی تجربه به قضاوت از عاری

 دستور. آیدیم وجود به دهی پاسخ برای بدیع یهاروش ایجاد برای

 به دادن ظهور اجازه از است عبارت آگاهانه ذهن مواجهه العمل

 بدون آنها؛ از حاصل جسمانی یهاپاسخ روی بر تمرکز و احساسات

 هک این عجیب. اقدامی هیچ به زدن دست بدون و چیز، هیچ بینی پیش

شود یم حاصل دگرگونی احساسات، گذاشتن آزاد با مدت، بلند در

 قطری از گذشته که رسندیم آگاهی این به جلسات طول در ، زنان[27]

 تجربه که گیرندیم یاد اما است، شده سبز راهشان سر ها واره طرح

 دینبضرورتاً  ،اندگذرانده سر از گذشته در آنچه مشابه شدید هاییجانه

ا ه. آنهستند مشابه هاییتموقع همان تجربه حال در که نیست معنی

 واقعیت فکرها و فکرند مشت یک ها واره طرح که شوندیم متوجه

 و دارد وجود که چیزی آن هر آگاهانه ذهن پذیرش باها . آننیستند

 تسلیم، جای به خوشحال، کودک و سالم بزرگسال ذهنیت تقویت

 رو روبه خود ترس و تنهایی با طرحواره، از اجتناب یا افراطی جبران

 د،کننیم تعیین حدودی و حد خود تکانشگری و خشم برای. شوندیم

 تقال ییگراکمال برای و دهندیم کردن خطا اجازه خودشان به

 اشندب داشته نفص و عیب که دهندیم را حق این دیگران به. کنندینم

ها آن که روشی نه دهند نشان واکنش خودشان خاص روش به و
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 این. دهندیم کردن تفریح اجازه خودشان به نهایت در و خواهندیم

 روانی، فشار سطح تا گذاردیها مآن پای پیش مطمئنی راه تمرینات

 ناشی خودکار یهاواکنش از و بپایند را هایشانیتذهن و ها واره طرح

 ترییمنطق واکنش و کرده دوری هایتذهن و ها واره طرح شدن فعال از

 .[27]باشند  داشته همسر خیانت مسئله به را

 خششب یرتأث دهنده نشان که هایییافته با پژوهش این نتایج همچنین

 ،[47] بخشش افزایش و منفی هیجانات و آشفتگی کاهش در درمانی

ردی ف بین مناسبات و ارتباطات کیفیت بهبود و روانی تسالم افزایش

 است [50]زنان  بخشایش افزایش و [49]زنان  سالمت افزایش ،[48]

 مستقیم ارتباط [31]همکاران  و ویت برایت همچنین. باشدیم همراستا

 هک دادند نشان و کردند پیدا را رابطه مندی رضایت و بخشش مثبت و

 رب بار فاجعه نشخوار و رنجورخویی روان که تاثیری تواندیم بخشش

 تاثیرات از جلوگیری. کند میانجیگری را دارد رابطه مندی رضایت

 تجربه بعدی چند هاییبآس افراد وقتی زندگی معنای بر مخرب

 جنتای که شده گزارش بخشش دیگر مثبت های ازپیامد ،[51]کنند یم

: باشدیم مرحله 4 شامل بخشش. باشدیم همسو آنها با مطالعه این

 عمق و بخشش روی کردن کار گیری، تصمیم آشکارسازی، یا کشف

 کسب معنی خود تجربیات از افراد بخشی عمق مرحله طول در. بخشی

 رایندف نتایج بازتاب که بسازند جدیدی هدف یک است ممکن و کنندیم

ه مؤلف یک بخشی معنا بخشش، فرایندی مدل در. باشد بخشی معنا

 ضیبع برای بخشی معنا تسهیل در بخشش و است بخشش از کلیدی

 شامل بخشی معنا فرایند رایج نتایج. [52]است  اهمیت با بسیار افراد

 دهی اسناد) واقعه علت درک زندگی، در هدف یا معنا از جدید حس

 آسیبی پس رشد و کلی اهداف تغییر کلی، باورهای تغییر ،(مجدد

 خطاکار، با همدلی ایجاد و بهتر درک برای جستجو طریق از. باشدیم

 فاختال نتیجه در و کند مجدد اسناد را رویداد علت است ممکن فرد یک

 بانیانقر دیگر طرف از. دهد کاهش را موقعیتی ارزیابی و کلی معنای بین

 که باشند داشته زیادی کلی یباورها است ممکن فردی بین هاییبآس

 در ششبخ فرایند باشد، شده کشیده چالش به تجربیاتشان وسیله به

 مکک افراد به است ممکن است متمرکز ویژه روابط و وقایع بر که حالی

 متس به شفقت و همدلی رشد طریق ازمخصوصاً  را کلی معنای تا کند

اواال  و استفانو نظر به. [52]دهند  تغییر تجربیاتشان با شدن نزدیکتر

 اعتماد احساس و است فردی بین فرایندی که آَشتی خالف بر [14]

 که است فردی درون فرایندی بخشایش کند،یم زیبازسا راها زوج

 واقع در. سازدیم رها جویی انتقام یرتأث از را خود دیده آسیب همسر

 اطرخ به که شوندیم واقف نکته این به گروه، از گرفتن الهام با زنان

 و کنندیم پرداخت را سنگینی بهای دارند، وجودشان در که خشمی

 یم بخشش عمل به اقدام است، سنگین بهای این نپرداختن هدف چون

 .یابندیم التیام همسر به دلسوزی و مهربانی کردن هدیه با نمایندو

 هیجانی یهاپاسخ کاهش بر درمانی بخشش بیشتر اثربخشی تبیین در

 یک [53] اشنایدر و باکوم گوردون، همسر، خیانت از دیده آسیب زنان

 از دیده آسیب یهازوج به کمک برای را بخشش از یامرحله سه مدل

 (خیانت) یبینفردیتروما اول، مرحلـه دراند. داده بسط همسر خیانت

 دفـر و شودیم زندگیمشترک اساسی یهافرض موجب شکسته شدن

م دو مرحله در. کندیم گیری کناره او با ارتباط و همسر از دیده آسیب

. ودشیم دیده جویانه تالفی یرفتارها و باال هشیاری( زنگی به گوش)

 اتفاق آن چرا بفهمد که کندیم تالش دیده آسیب فرد مرحله این در

 کنترل احساس افزایش باعث حادثه یا خیانت علت درک. است افتاده

 ناتوانی احساس کاهش و اطمینان و امنیت احساس زندگی، روی

 زندگی حرکت فـرد بـه سـمت کنترل بیشتر مرحله سوم،. در شودیم

 مخربی اثرات همسر به نسبت مداوم که خشم شودیممتوجه  و کندیم

 دبرابری نخواهاحساس  به نبیه ادامه پی میبردکه با او. دارد او خـود روی

 در توازن به دستیابی -1 طریق رابطه از در صورت ماندن در وی. رسید

 -3 و او به نسبت منفی هیجانات کاهش -2 خاطی، همسر بر نگرش

 طرفی زا. کندیم راطی یندبخششآفر انتقام، و تنبیه از کردن نظر صرف

همکاران  و وریسویک فن درمانی طرحواره و آگاهی ذهن مدل اساس بر

 وارهای طرح انداز، راه عامل یک عنوان به شوهر خیانت تجربه [27]

 از آنها ادراک بر و کندیم فعال را افراد مختلفحوزه  5 با مرتبط

 و شدید هیجانهای به منجر و گذاشته اثر دنیا و دیگران خودشان،

 یهاسبک از استفاده با افراد طرفی از. شودیها مآن در دردناک

 افتنی تداوم به منجر تسلیم و افراطی جبران اجتناب، ناسالم یامقابله

 زا استفاده با. شوندیم زندگیشان بر آنها بیشتر نفوذ و ها طرحواره

 ن،بود قضاوتی غیر همچون هایییفیتک اتخاذ و آگاهی ذهن هایینتمر

 کردن، رها نکردن، تقال آغازگر، ذهن اعتماد، شکیبایی، پذیرش،

 ذهن اعضا مهرورزی، و مالیمت همدلی، گذاری، سپاس سخاوت،

 هاست طرحواره یرتأث تحت که خودکار هدایت حالت از را خود سرگردان

 سوق است هیجان و توجه کننده تنظیم که بودن آگاه ذهن سمت به

 .دهندیم

 ارقر نظر مد باید نتایج تعمیم در که دارد هایییتمحدود مطالعه این

 وعن تفکیک عدم و شهرمشهد در دسترس در گیری نمونه انجام. گیرد

 رهمس خیانت از دیده آسیب زنان کل به را نتایج تعمیم شوهر خیانت

 خیانت به پاسخ در جنسیتی یهاتفاوت به توجه با. کندیم محدود

 زا ترییواقع نمونه حجم که شودیم پیشنهاد همسر، عاطفی و جنسی

 هر ترکیب یا عاطفی جنسی،) یانتخ نوع و جنسیت تفکیک با جامعه

. ودش بررسی همسر خیانت از نوع هر بر مداخالت واثربخشی انتخاب( دو

 استرس طرفی از وها خانم خیانت افزون روز شیوع به توجه با طرفی از

 خیانت اب ارتباط درها خانم با مقایسه در آقایان که بیشتری روانی فشار و

 مردان بر پژوهش این مداخالت اثربخشی کنند،یم تجربه همسران

 .شودیم پیشنهاد همسر خیانت از دیده آسیب

 گیری نتیجه

 درمانی طرحواره مداخله دو هر که داد نشان پژوهش این هاییافته

 یهاپاسخ و بالینی نشانگان درمانی بخشش و آگاهی ذهن با همراه

 نیز ماه 2 تا و داده کاهش را همسر خیانت از دیده آسیب زنان هیجانی

 یاهپاسخ کاهش بر درمانی بخشش طرفی از. است مانده پایدار نتایج

 پرده طریق از درمانی بخشش. بود تر بخش اثر خیانت به هیجانی

 به نسبت متوازن نگرش ایجاد شرم، و گناه احساس خشم، از برداری

 واقعه مجدد دهی اسناد برای همدلی ایجاد و بهتر درک خاطی، همسر

 از کردن نظر صرف و تنفر خشم، منفی هیجانات کاهش نهایت در و

 و شرنج از معنی حس یافتن برای دیده آسیب زنان به انتقام و تنبیه

 عاطفی زندان از انتخاب این با تا کندیم کمکاند کرده تجربه که آسیبی

 زندگی ادامه برای مجددی فرصت و شده رهااند ساخته خود برای که

 المآ کاهش برای درمانی بخشش لذا. کنند ایجاد همسرشان با مشترک

 رهمس به نسبت انتقام و تنفر خشم، که زنانی روانی و روحی دردهای و
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 و همکاران یآباد یرفتارعل

 فیطر از. باشد یترمناسب گزینه تواندیم پرورانندیم سر در را خاطی

 ذهنیت تقویت با گروهی آگاهی ذهن با همراه درمانی طرحواره

 یطشرا آگاهی ذهن هایینتمر طریق از دیده آسیب زنان سالم بزرگسال

 آموزدیها مآن به. کندیم فراهم آنها اصلی هیجانی نیاز 5 ارضاء برای را

 آنها زا انگار که بنشینند نظاره به طوری را هایشانیتموقع وها کنش تا

 تیعاد واکنش جای به ناخوشایند درونی تجارب برابر در و دارند فاصله

 زنندب یترسالم واکنش به دست دارد، اجتناب یا گریز حالتمعموالً  که

 همسرمخصوصًا  دیگران با خود روابط و روان سالمت طریق این از و

 .کنند مدیریت را خاطی
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