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Abstract
Women affected by marital infidelity face a variety of
psychological and emotional disturbances. According
to this The present study was conducted aiming to
investigate
the
effectiveness
of
positivist
psychotherapy on marital forgiveness and burnout in
the women damaged by marital betrayal. The research
method was quasi-experimental with pretest, posttest
and control group design. The statistical population of
the current study included all damaged women by
marital betrayal in the city of Isfahan in 2017. Nonprobable available sampling method and random
replacement were applied in the present study in a way
that 30 women damaged by marital betrayal referring
to Gol-e-Mohammadi, Tamasha and Touba centers
were selected through purposive and available method
and randomly put into experimental and control
groups. The experimental group received ten seventyfive-minute intervention sessions during two and a half
months while the people in the control group didn�
t
receive it during this process. The applied
questionnaires included forgiveness (Ray et.al, 1983),
marital burnout (Paniz, 1996). The data from the study
were analyzed through ANCOVA method via SPSS
24 software. The results of data analysis showed that
positivist psychotherapy has been effective on the
forgiveness (f=68/52, p<0/0001) and marital burnout
(f=99/62, p<0/0001) of the women damaged by
marital betrayal. According to the findings of the
present study it can be concluded that the positivist
psychotherapy can be used as an efficient treatment to
affect marital forgiveness and burnout in the women
damaged by marital betrayal.

 با آسیبهای روانشناختی و هیجانی،زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی
 بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی.گوناگونی رویارو میشوند
اثربخشی رواندرمانی مثبتگرا بر بخشایشگری و بیرمقی زناشویی زنان
 روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی.آسیبدیده خیانت زناشویی انجام گرفت
 جامعه آماری پژوهش. پسآزمون با گروه گواه بود-با طرح پیشآزمون
 دربرگیرنده همه زنان آسیبدیده خیانت زناشویی شهر اصفهان در،حاضر
 در این پژوهش از روش نمونهگیری هدفمند با جایگزینی. بود5931 سال
 بدینصورت که از میان زنان آسیبدیده خیانت.تصادفی استفاده شد
 نفر93  تعداد، تماشا و طوبی،زناشویی مراجعهکننده به مراکز گل محمدی
بهصورت هدفمند و بهصورت گمارش تصادفی در گروههای آزمایش و گروه
 گروه آزمایش مداخله آموزشی را طی دو ماه و نیم در.گواه گمارده شدند
 این در حالی بود که افراد حاضر در. دقیقهای دریافت نمودند51  جلسه53
.گروه گواه این مداخله را در طول فرایند انجام پژوهش دریافت نکردند
،پرسشنامههای مورداستفاده در این پژوهش دربرگیرنده بخشایشگری (ری
) و پرسشنامه بیرمقی زناشویی1335 ، هیم و مدیا، السزکی، فلوک،لویاکونو
 دادههای برآمده از پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس.) بود5331 ،(پانیز
 برآیندهای. مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتSPSS24 توسط نرمافزار آماری
برآمده از تحلیل دادهها نشان داد که رواندرمانی مثبتنگر بر بخشایشگری
f=99/62, ( ) و بیرمقی زناشوییf=68/52, p<0/0001(
 بر.) زنان آسیبدیده خیانت دیده زناشویی کارساز بوده استp<0/0001
پایه یافتههای پژوهش حاضر میتوان چنین نتیجه گرفت که رواندرمانی
مثبتنگر میتواند بهعنوان یک درمان کارآمد جهت تأثیر بر بخشایشگری و
.بیرمقی زناشویی زنان آسیبدیده خیانت زناشویی مورداستفاده گیرد
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مقدمه
خیانت زناشووویی1

بهعنوان یکی از مهمترین عوامل آسووی رسووان برای زوجها و خانوادهها و همچنین پدیدهای

رایج برای درمانگران حوزه خانواده و ازدواج مطرح اسوت خیانت شامل بررراری رواب جنیی ی

فرد متأهل

بوا جنیوووی مخالا ،خارج از واروون خانواده اسوووت فاسوووچیکرفورد ،باسووور و وت  )2002 ،2تجربه مجدد
صومیمیت فردی و جنیی مهمترین انگی ه مطروحه برای زنان و مردان متأهری است که به سمت رواب نامشروع
باکوم و اردون )2002 ،3مطالعات صوورت رفته در آمریکا نشان داده که  21درصد از مردان و  11درصد از
زنان در طول زند ی مرتک خیانت زناشویی میشوند فاستفانو و اوآال)2012 ،4
خیانت زناشووویی مهمترین دلیری اسووت که زوجین را برای ط ، ،به مراک مشوواوره خانواده سووو میدهد
خیانت زناشوویی وروع برران در رابطه زناشوویی اسوت بر همین اسار درمانگران حین کار با زوجهای خیانت
دیده ،بهتر اسووت بهجای تمرک روی موضوووع خیانت ،روی رابطه بهعنوان کل متمرک شوووند ،وراکه کشووا
خیانت و برران ناشوی از آن ،در صورت عدم خاتمه و طی کردن فرایند درمان ،تأثیرات روانشناختی برندمدتی
را پدید میآورد فاوپن هیمر )2002 ،5یکی از زمینههایی که در فرایند خیانت زناشووویی دوار آسووی میشووود،
بخشوایشگری است فهنرپروران )1333 ،بخشایشگری نوعی رفتار انطباری است که عدم بهرهمندی از آن آسی
روانشوناختی در پی دارد ،همان ونه وجود بخشوایشگری منجر به اف ایش س،مت روان می ردد فلیچ ،ریر و
افت )2010 ،6در عموم موارع بخشووایشووگری با مؤلفههایی همچون مصووالره ،2عفو رانونی ،2وشوومپوشووی 3و
فراموشوی اشتباه رفته میشود ،درحالیکه بخشایشگری فرایندی درون فردی است که بر اسار آن فرایندهای
شووونواختی ،روانشووونواختی ،عاطفی و رفتاری فرد در برابر خطا و خطاکار دوار تغییر می ردد در تعریفی کری
درباره بخشوایشگری میتوان بیان داشت که بخشایشگری انگی شی است که باعث کاهش کناره یری ،خشم و
انتقام نیوبت به فرد میامرهکار شده و سب اف ایش احیاسات مثبت و جایگ ینی آن با احیاسات منفی میشود
فدیویس و رد)2005 ،10

1. infidelity
2. Shackelford, Besser, Goetz
3. Snyder, Baucom, Gordon
4. Stefano, Oala
5. Oppenheimer
6. Leach, Greer & Gaughf
7. Reconciliation
8. Legal pardon
9. condoning
10. Davis & Gold
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دیگر مؤلفهای که بر اسار خیانت زناشویی برای زوجین ایجاد میشود ،بیرمقی زناشویی 1است فمدرسی و
همکاران )1333 ،بیرمقی زناشویی حالت دردناك فرسود ی جیمی ،عاطفی و روانی است و زوجها را متأثر
میسازد این حالت زمانی بروز میکند که آنها متوجه میشوند عریرغم ت،ششان ،رابطه آنها به زند ی معنا
نداده و نخواهد داد بیرمقی زناشویی از عدم تناس میان وارعیات و تورعات ناشی میشود و می ان آن به می ان
ساز اری زوجها و باورهایشان بیتگی دارد بیرمقی با فروپاشی رابطه و با رشد آ اهی و توجه به وی هایی که
صورت نگیرد ،همهوی از مرحره بد به بدتر میرسد شروع بیرمقی بهندرت نا هانی است و معموالً تدریجی و
بهسختی از ی

پدیده نا وار یا حتی وند ضربه ناراحتکننده ناشی میشود دروارع انباشته شدن سرخورد یها

و تنشهای زند ی روزمره ،سب

فرسایش میشود و سرانجام به بیرمقی منجر می ردد فلیکر ،فرکرتون و

زکری)2013 ،2
برای بهبود مؤلفههای روانشووناختی افراد آسووی دیده خیانت زناشووویی روو و درمانهای مخترفی به کار
رفتهشوده است یکی از انواع این رووها که کارایی خود را در پژوهشهای ونا ون نشان داده رواندرمانی
مثبتنگر 3اسوت ففیرین

 4و همکاران2015 ،؛ یوولیاسو ك 5و همکاران2016 ،؛ شووشانی 6و همکاران2016 ،؛

پرویر 2و همکاران )2016 ،مرور ادبیات روانشوناسوی مثبتنگر نشوان داده است که این رویکرد دارای کارایی
بالینی مناسوووبی برای طیا وسووویعی از افراد و مورعیتهای مخترا به شووومار میرود فمیتچل ،وال-بوردی

و

کرین 2010 ،2و بولیر 3و همکاران)2013 ،
رواندرمانی مثبتنگر ،ازلراظ تجربی رویکردی معتبر به رواندرمانی است که عمده توجه خود را بر اسار
بنا نهادن توانمندیها و احیاسات مثبت درمانجو متمرک میکند و با به فعالسازی معنا در زند ی ،آسی روانی
را کاهش و در مقابل شادی را اف ایش میدهد درمانگران مثبتنگر ،احیاسات و خاطرات مثبت را در فرایند
درمان راه انداخته و آنها را کانون توجه ررار میدهد دیگر فرایند مورداستفاده در درمان مثبتنگر پرداختن به
موضوعات مرتب با هدف یکپاروه کردن هیجانهای مثبت و منفی است فرشید)2015 ،10

1 - marital disaffection
2. Liker, Freckleton, Szekely
3. positive psychotherapy
4. Flink
5. Uliaszek
6. Shoshani
7. Proyer
8. Mitchell, Vella-Brodrick & Klein
9. Bolier
2- Rashid
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حال با توجه به آسی روانشناختی و ارتباطی در افراد آسی دیده خیانت زناشویی ف رس و رایت2002 ،1؛
اسنایدر ،باکوم و اردون2002 ،؛ اوپن هیمر2002 ،؛ سودانی و همکاران )1331 ،بهکار یری درمان مؤثر برای
این افراد دارای ضرورت است و از طرفی با توجه به کارایی درمان مثبتنگر در کاهش آسی های روانشناختی
افراد مخترا فجانی2011 ،2؛ آسبدو و سای2014 ،3؛ هان ،جاردن و شافیرد )2015 ،4و همچنین عدم انجام
پژوهشی در راستای بررسی اثربخشی رواندرمانی مثبتنگر بر بخشایشگری و بیرمقی زناشویی زنان آسی دیده
آسی دیده خیانت زناشویی مورد آزمون ررار دهند فرضیههای پژوهش عبارتاند از:
 1رواندرمانی مثبتنگر بر بخشایشگری زنان آسی دیده خیانت زناشویی تأثیر دارد
 2رواندرمانی مثبتنگر بر بیرمقی زناشویی زنان آسی دیده خیانت زناشویی تأثیر دارد
روش
روو پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با روه واه بود متغیر میتقل رواندرمانی
مثبتنگر و متغیرهای وابیووته بخشووایشووگری و بیرمقی زناشووویی زنان آسووی دیده خیانت زناشووویی بود جامعه
آماری پژوهش حاضور ،شوامل تمام زنان آسوی دیده خیانت زناشوویی شوهر اصفهان در سال  1335بود در این
پژوهش از روو نمونه یری غیر احتمالی هدفمند با جایگ ینی تصووادفی اسووتفاده شوود بدینصووورت که ابتدا از
میان مراک مشواوره و خدمات روانشوناختی شوهر اصووفهان ،مرک مشواوره میوجد لمرمدی ،تماشووا و طوبی
بوهصوووورت هودفمنود انتخوان ردید سوووپس زنان آسوووی دیده خیانت زناشوووویی مراجعهکننده به این مراک
موردبررسووی ررار رفته و از میان زنانی که حاضوور به شوورکت در پژوهش بودند 30 ،نفر انتخان و بهصووورت
موارو تصوووادفی در روههووای آزمووایش و روه واه ف 15نفر در روه آزمووایش و  15نفر در روه واه)
مارده شودند م،كهای ورود به پژوهش شوامل بودن در معر

خیانت زناشویی ،عدم ابت ،به بیماری حاد یا

م من روانشوناختی و جیومی ،داشوتن ترصوی،ت حدارل سووم راهنمایی و رضوایت از شرکت در مطالعه بود
همچنین م،كهای خروج از پژوهش نی داشوتن بیش از دو جریه غیبت ،عدم همکاری و انجام ندادن تکالیا
مشوخ

شوده در ک،ر ،عدم تمایل به ادامه حضوور در فرایند انجام پژوهش و بروز حادثه ناخواسته که امکان

ادامه حضور فرد در جریات درمان را مختل میکند ،بود روه آزمایش مداخره درمانی فرواندرمانی مثبتنگر)
را در طی دو ماه و نیم در  10جریه  25دریقهای دریافت نمودند این در حالی بود که افراد حاضر در روه واه
این موداخروه را در طول فراینود انجوام پژوهش دریوافوت نکردند الزم به ذکر اسوووت که جهت رعایت اخ،

1. Glass, Wright
2. Guney
3. Asebedo & Seay
4. Hone, Jarden & Schofield
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پژوهشوی رضوایت افراد برای شورکت در برنامه مداخره کی و از کریه مراحل مداخره آ اه شدند همونین به
افراد روه واه اطمینان داده شووود که آنان نی پس از اتمام فرایند پژوهشوووی این مداخ،ت را دریافت خواهند
نمود
ابزارها
پرسشنامه بخشایشگری .پرسشنامه بخشایشگری بهوسیره ری ،لویاکونو ،فروك ،الی کی ،هیم و

مدیا1

ف)2001

نقطهای میباشد که برای ینههای «کام ً،مخالفم»« ،مخالفم»« ،نظری ندارم»« ،موافقم» و «کام ً،موافقم» به ترتی
امتیازات  4 ،3 ،2 ،1و  5در نظر رفته میشود به هر می ان که فرد نمره باالتری را در این پرسشنامه به دست آورد
نشاندهنده آن است که توان ذشت بیشتر نیبت به آزاردهنده است ری برای بررسی کارایی این پرسشنامه ،آن
را با پرسشنامه ذشت اینرایت مورد مقاییه ررار داد می ان همبیتگی این دو پرسشنامه  0/25بود که همبیتگی
باالیی بود فری و همکاران )2001 ،آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش زندی پور و یاد اری ف )1326نی
 0/36به دست آمد در پژوهش هنرپروران ف )1333نی با استفاده از ضری

آلفای کرونباخ  0/23و با استفاده از

روو دو نیمه سازی  0/21به دست آمد پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از ضری

آلفای

کرونباخ  0/22مراسبه شد
پرسشنامه بیرمقی زناشویی این پرسشنامه توس پاین  2ف )1336ابداع ردید این پرسشنامه  20ماده دارد که
شامل  3ج ء اصری خیتگی جیمی فمث ً،احیار خیتگی ،سیتی و داشتن اخت،الت خوان) ،از پا افتادن عاطفی
فاحیار افیرد ی ،ناامیدی ،در دام افتادن) و از پا افتادن روانی فمثل احیار بیارزشی ،سرخورد ی و خشم
به همیر) میباشد تمام این موارد روی ی

طیا هفت امتیازی پاسخ داده میشوند سطح  1معرف عدم تجربه

عبارت موردنظر و سطح  2معرف تجربه زیاد عبارت موردنظر طیا پاسخگویی آن از نوع لیکرت فاز  =1هر
تا  =2همیشه) است فپانی و نان  )2003 ،3ضری
 0/26برای ی

پایایی آزمون – بازآزمون  0/23برای ی

دوره ی

ماهه،

دوره دوماهه و  0/66برای دوره وهارماهه بهدستآمده است تداوم درونی برای اغر

آزمودنیها با ضری

ثابت آلفا سنجیده شد که میان  0/31تا  0/33بود فپاین  ،1336 ،ترجمه شادان )1321 ،در

ایران نی نویدی ف )1324این پرسشنامه را بر  240نفر بررسی نمود و ضری

آلفای کرونباخ  0/26به دست آمد

می ان آلفای کرونباخ پرسشنامه در پژوهش حاضر برای نمره کری  0/23و برای ابعاد آن از  0/22تا  0/30به دست
آمد
1. Rye, Loiacono, Flock, Olszewski, Heim & Madia
2. Pines
3. Pines & Nunes
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شیوه اجرای پژوهش
پس از هماهنگی با مراک انتخانشده و ارائه توضیح به افراد شرکتکننده در پژوهش ،افراد روه آزمایش
مداخ،ت رواندرمانی مثبتنگر را در طی  10جریه  25دریقهای در طول دو ماه به شرح زیر دریافت کردند ،این
در حالی بود که افراد روه واه در طول اجرای فرایند پژوهش از دریافت مداخره ذکرشده بیبهره بودند

نشوویووت اول :معارفه اعضوواء روه به یکدیگر و بررراری ارتباا اولیه ،مروری بر روانین روه ،سوواختار و
اهداف جریات ،ارائه دورنمایی از برنامه جریات آتی
نشیت دوم :وهار ووندهی درمانجویان بر اسار رواندرمانی مثبتنگر ،درخواست از درمانجویان برای
نوشتن داستان معرفی مثبت خودشان ،ارائه تکریا خانگی
نشیت سوم :ارائه خ،صه از جریه ربل و دریافت بازخورد ،مرور داستان معرفی مثبت و شناسایی و برث در
مورد توانمنودیهوای درون داسوووتوان ،درخواسوووت از درمانجویان برای طراحی ی

طرح خاص برای به اجرا

درآوردن توانمندیها ،ارائه تکریا خانگی
نشویوت وهارم :ارائه خ،صوهای از جریه ربل و دریافت بازخورد ،تمرک بر سازه بخشایشگری و معرفی آن
بهعنوان اب اری برای از میان بردن هیجانهای منفی ،ارائه تکریا خانگی
نشویوت پنجم :ارائه خ،صهای از جریۀ ربل و دریافت بازخورد ،تمرک برسازۀ شکر اری و معرفی م ایای
آن بهصوورت پیامدهای روانشوناختی ،فی یکی و میان فردی و بهویژه اف ایش احیار رضایت از زند ی ،ارائه
تکریا خانگی
نشویوت شوشم :ارائه خ،صهای از جریه ربل و دریافت بازخورد ،آموزو رضایت در برابر کمال خواهی به
درمانجویان ،در یر کردن درمانجویان در تکریفی بهمنظور اف ایش رضایت از زند ی ،ارائه تکریا خانگی
نشویووت هفتم :ارائه خ،صووهای از جریووه ربل و دریافت بازخورد ،تمرک بر موضووعهای امید و خووبینی،
آموزو مفهوم اسوونادها به درمانجویان ،آموزو اسوونادهای درونی ،کری و پایدار به درمانجویان برای اف ایش
امید و خووبینی آنان ،ارائه تکریا خانگی
نشویوت هشوتم :ارائه خ،صوهای از جریوه ربل و دریافت بازخورد ،تمرک بر عشو و دلبیووتگی ،توصیه به
درمانجویان برای بررراری ارتباا و پیوند با دیگران ،ارائه تکریا خانگی
نشویت نهم :ارائه خ،صهای از جریه ربل و دریافت بازخورد ،آشنا کردن درمانجویان با مفهوم حس ذائقه،
آموزو به درمانجویان برای مشارکت در فعالیتهای لذتبخش ،ارائه تکریا خانگی
نشویوت دهم :بررسوی تکالیا ،دریافت بازخورد از اعضاء ،بررسی پیشرفتها و دستاوردهای بهدستآمده،
جمعبندی و نتیجه یری ،فتگو در مورد تعمیمیافتهها و کاربرد مباحث در زند ی ،اجرای پسآزمون
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در این پژوهش برای تج یهوترریل دادهها از دو سوطح آمار توصویفی و استنباطی استفاده شد در سطح آمار
توصویفی از میانگین و انرراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون ترریل کوواریانس فبه دلیل کنترل
نمرات پیشآزمون) اسووتفاده ردید نتایج آماری با اسووتفاده از نرماف ار آماری  SPSS-24مورد تج یهوترریل
ررار رفت
یافتهها
بودند که دراینبین دامنه سنی  30تا  33سال دارای بیشترین فراوانی بود ف 32درصد) از طرفی بیشتر این افراد
خانهدار بودند ف 26درصد) بیشترین فراوانی نی در رابطه با سطح ترصی،ت ،مربوا به سطح ترصیری لییانس
بود ف 41درصد) مدتزمان ازدواج این افراد در بازه  4تا  13سال بود که بیشترین فراوانی مربوا به بازه زمانی 4
تا  6سال بود ف 22درصد)  62درصد این زنان نی دارای فرزند بودند حال یافتههای توصیفی پژوهش موردبررسی
ررار می یرد
جدول  .1نتایج آمار توصیفی بخشایشگری و بی رمقی زناشویی زنان آسیب دیده خیانت
زناشویی در گروه های آزمایش و گواه در مراحل پیش و پس آزمون
پیشآزمون

گروهها
گروه آزمایش
گروه گواه

میانگین

بخشایشگری
بیرمقی زناشویی
بخشایشگری
بیرمقی زناشویی

انحراف استاندارد

12/19
31/21
19/11
35/21

میانگین

2/24
3/12
2/41
4/21

ربل از ارائه نتایج ترریل آزمون کوواریانس ،پیشفر
رفت بر همین اسار نتایج آزمون شاپیرو ویر

پسآزمون
99/19
14/39
11/43
31/43

های آزمونهای پارامتری

 1بیانگر آن بود که پیشفر

انحراف استاندارد
9/24
5/19
2/91
5/13

موردسنجش ررار

نرمال بودن توزیع نمونهای

دادهها در متغیرهای بخشایشگری و بیرمقی زناشویی در روههای آزمایش و واه در مراحل پیشآزمون و
پسآزمون برررار است ف )f=0.77,0.56, p>0.05همچنین پیشفر

همگنی واریانس نی توس آزمون

لوین موردسنجش ررار رفت که نتایج آن معنادار نبودکه این یافته میداد پیشفر

همگنی واریانسها در

دو متغیر بخشایشگری و بیرمقی زناشویی رعایت شده است ف )f=0.69, 1.02 p>0.05از طرفی نتایج
آزمون  tنشان داد که تفاوت میانگین نمرات پیشآزمون روههای آزمایش و واه در متغیرهای وابیته

1. Shapiro-wilk
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فبخشایشگری و بیرمقی زناشویی) معنادار نبوده است ف )f=0.64, p>0.05حال به ارائه نتایج جداول
استنباطی پرداخته میشود
جدول  .2نتایج تحلیل کوواریانس اثر رواندرمانی مثبتگرا بر بخشایشگری و بیرمقی زناشویی
زنان آسیبدیده خیانت زناشویی
متغیر

بیرمقی زناشویی

مجذورات

آزادی

مجذورات

معناداری

آزمون

همپراش

3/51

5

3/51

3/35

3/33

3/332

3/31

گروه
خطا
همپراش
گروه
خطا

499/55
915/34
511/19
1111/29
5215/53

5
15
5
5
15

499/55
51/52
511/19
1111/29
11/41

14/13

3/3335

3/55

5

1/31
33/11

3/33
3/3335

3/53
3/54

3/94
5

با توجه به نتایج جدول  ،2ارائه متغیر میتقل فرواندرمانی مثبتنگر) توانیته منجر به ایجاد تفاوت
معنادار میانگین نمرات متغیرهای وابیته فبخشایشگری و بیرمقی زناشویی زنان آسی دیده خیانت
زناشویی) در مرحره پسآزمون در سطح خطای  0/05ردد؛ بنابراین میتوان فت نمرات متغیرهای
بخشایشگری و بیرمقی زناشویی زنان آسی دیده خیانت زناشویی دوار تغییر معنادار شده است
بدینصورت که بر اثر آموزو رواندرمانی مثبتنگر میانگین مؤلفه بخشایشگری در روه آزمایش
اف ایش معنادار و مؤلفه بیرمقی زناشویی دوار کاهش معنادار شده است همچنین با توجه بهاندازه
اثر متغیرهای فو میتوان فت که به ترتی  0/21و  0/22تغییرات متغیرهای بخشایشگری و بیرمقی
زناشویی زنان آسی دیده خیانت زناشویی توس عضویت روهی فرواندرمانی مثبتنگر) تببین
میشود
بحث و نتیجهگیری
پژوهش کنونی بهمنظور بررسوی اثربخشی رواندرمانی مثبت را بر بخشایشگری و بیرمقی زناشویی
زنان آسوی دیده خیانت زناشویی انجام رفت یافتههای بهدستآمده از ترریل دادهها بیانگر آن بود
که رواندرمانی مثبتنگر بر بخشایشگری و بیرمقی زناشویی زنان آسی دیده خیانت دیده زناشویی
مؤثر بوده اسوت ف )p<0.0001نتایج ترقی حاضر با پژوهشهای ذشته همچون پژوهش برخوری
و همکواران ف)1322؛ حریری و خودامی ف)2011؛ آلگو ،هوودیوت و یول 1ف)2002؛ اموانس و مو
1. Algoe, Haidt & Gable
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کالوف 1ف)2003؛ پیکتت ،کا تری ،ماتیور و هولم  2ف)2011؛ دونالدسوووون 3و همکاران ف)2014؛
رشید ف )2015همیو است
پژوهش برخوری و همکاران ف )1322که با هدف بررسی اثربخشی تقویت مهارت مثبتاندیشی
به شیوه روهی بر اف ایش انگی ه پیشرفت ،حرمت خود و شادکامی انجام ردید ،بیانگر آن بود که
این شیوه درمان روهی بر متغیرهای ذکرشده اثر مثبت داشته است همچنین در دانشگاه پنییروانیا
روانشناسی مثبت را بر افیرد ی را موردبررسی ررار داده و به این یافته دست یافتند که رویکرد
مثبتنگر موج

کاهش معنادار افیرد ی ردیده است از سوی دیگر پژوهش حریری و خدامی

ف )2011نشان داد که استفاده از آموزو مثبتنگری و شادکامی میتواند موج

اف ایش معنادار امید

و س،مت روانی در افراد ردد
پژوهشهای زیادی در سالهای اخیر بهمنظور بررسی اثربخشی رواندرمانی مثبت را بر مؤلفههای
روانشناختی مخترا نظیر به ییتی روانشناختی ،کیفیت زند ی ،اف ایش شادکامی و کاهش ع،ئم
افیرد ی انجام ردیده است فبهعنوانمثال ،سریگمن و همکاران2005 ،؛ سریگمن و همکاران2006 ،؛
سین و لیوبومرسکی2003 ،4؛ الیور 5و همکاران2011 ،؛ الیور و همکاران2012 ،؛ سنا و لیو،6
2013؛ بولیر و همکاران2013 ،؛ الیور ،لی ،ووی 2و لیوبومرسکی )2014 ،بر اسار این شواهد،
رواندرمانی مثبت را ع،وه بر آنکه میتواند باعث اف ایش مؤلفههای مثبت رای روانشناختی در
افراد مخترا شود ،برکه موج کاهش ع،ئم و نشانههای بالینی آسی زا نی می ردد از سوی دیگر
این یافتهها با نتایج بهدستآمده از پژوهشهای سنا و لیو ف ،)2013بولیر و همکاران ف ،)2013الیور
و همکاران ف ،)2012الیور و همکاران ف ،)2011سین و همکاران ف ،)2011سین و لیوبومرسکی
ف )2003همیو میباشد
تأکید روانشناسی مثبت بر ایجاد و یترو هیجانهای مثبت میباشد که این امر از طری ایجاد
سپری در برابر اخت،لهای روانی و اف ایش به ییتی و شادکامی افراد صورت میپذیرد بر اسار این
1. Emmons & McCullough
2. Pictet, Coughtrey, Mathews & Holmes
3. Donaldson
4. Sin & Lyubomirsky
5. Layous
6. Senf & Liau
7. Lee, Choi
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رویکرد ،معنا در زند ی افراد اف ایشیافته و در این میان آسی شناسی روانی تیکین یافته و موج
تقویت شادی می ردد فرشید )2015 ،رواندرمانی مثبتنگر بر تجربه هیجانهای مثبتی تأکید دارد
که اغر

این هیجانها ،موج

والشهای مری

توانمندی و ساز اری بیشتر در مواجهه با مشک،ت زند ی و

کاری میشود فشردون ،بوهم 1و لیوبومرسکی )212 ،مداخ،ت رواندرمانی

مثبت را از طری اف ایش معنا ،همچنین اف ایش هیجانهای خوشایند و باال بردن سطح در یری مثبت،
و همکاران)2005 ،
بع،وه باید اشاره نمود که مطاب با یافتههای سنا و لیو ف )2013و بولیر و همکاران ف ،)2013الیور
و همکاران ف ،)2011الیور و همکاران ف ،)2012سین و همکاران ف ،)2011سین و لیوبومرسکی
ف ،)2003مداخره مثبتنگر بدون تأکید بر خیانت زناشویی و پافشاری بر جنبههای منفی زند ی و فق
از طری اف ایش احیار معنا و هدفمندی در زند ی ،نی احیار لذت از دیگر جنبههای زند ی،
تقویت توانمندیها و ویژ یهای مثبت فردی و بهره یری از آنها در فرایند زند ی روزانه میتواند
سب کاهش ع،ئم آسی های روانی و اف ایش به ییتی فرد و درنتیجه اف ایش بخشایشگری و کاهش
بیرمقی زناشویی ردد
با توجه به یافتههای فو  ،ونین مینماید که رواندرمانی مثبت را به افراد ترت آموزو ،مدد
میرساند که حافظه ،انتظارات و توجه خود را از ورایع فاجعهآمی و منفی زند ی زناشویی به سمت
ورایع مثبت و امیدوارکننده معطوف دارند تا از این طری می ان بخشایشگری بیشتر و بیرمقی زناشویی
پایینتری را تجربه نمایند
یافته نهایی پژوهش حاضر این بود که رواندرمانی مثبتنگر بر بیرمقی زناشویی زنان آسی دیده
خیانت زناشویی بیشتر از متغیر بخشایشگری اثر ذار بوده است در تبیین این یافته میتوان بیان نمود
که در جریان ارائه رواندرمانی مثبت را ،افراد در جهت شناخت تواناییها ،رابریتها و جنبههای مثبت
خود و اطرافیان ام برمیدارند که این امر منجر به بهبود نگرششان نیبت به دیگران نظیر همیر خود
میشود این فرایند باعث میشود که زنان آسی دیده خیانت زناشویی با بهکار یری روه خووبینی
حاصل از آموزو رواندرمانی مثبت نگر و همچنین با تمرک بر نقاا مثبت همیر خود ،از می ان
بیرمقی زناشویی آنها کاسته شود

1. Sheldon, Boehm
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محدودیتها و پیشنهادها
پژوهش حواضووور بوا مرودودیوتهوایی همچون مردودیت جامعه آماری فزنان آسوووی دیده خیانت
زنواشوووویی) ،مرودودیوت در نمونوه یری تصوووادفی فنمونوه یری هدفمند) ،مردودیت جغرافیایی
فشوهرسوتان اصوفهان) و عدم بر اری مرحره پیگیری مواجه بود بر این مبنا توصیه می ردد پژوهش
حاضووور با جامعه آماری و مردوده جغرافیایی دیگر و نی با شووویوه نمونه یری تصوووادفی و بر اری

سپاسگزاری
از همه اشخاص شرکتکننده در پژوهش و سایر ب ر وارانی که یاریگر بودند ،ردردانی می ردد

منابع
برخوری ،حمید؛ رفاهی ،ژاله؛ فرحبخش ،کیومرث ف )1322اثربخشی آموزو مهارتهای مثبت اندیشی به
شیوه روهی بر انگی و پیشرفت ،ع تنفس و شادکامی دانش آموزان پایه اول دبیرستان جیرفت،
فصرنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی2 ،ف131-144 :)5
پاین  ،آیاالماالچ ف )1336وه کنیم تا عش رؤیایی به دلزد ی نینجامد ،ترجمه فاطمه شادان ،ف )1321تهران:
انتشارات رقنور
زندی پور ،طیبه؛ یاد اری ،هاجر ف )1326بررسی رابطه بخشش با رضایت زناشویی در دانشجویان زن متأهل
دانشگاه تهران ،مجره مطالعات اجتماعی -روانشناختی زنان5 ،ف103-122 :)3
سودانی ،منصور؛ کریمی ،جواد؛ مهرابی زاده هنرمند ،مهناز؛ نییی ،عبدالکاظم ف )1331اثربخشی زوجدرمانی
هیجان مدار بر کاهش آسی های روانشناختی ناشی از خیانت همیر ،ترقیقات عروم رفتاری10 ،ف:)4
252-263
مدرسی ،فریبا؛ زاهدیان ،سید حیین؛ هاشمی مرمدآباد ،نظیر ف )1333می ان ساز اری زناشویی و کیفیت

عش در متقاضیان ط ،دارای سابقه خیانت زناشویی و فارد سابقه خیانت زناشویی ارمغان دانش،
مجره عرمی پژوهشی دانشگاه عروم پ شکی یاسوج 13 ،ف22-22 :)1
نویدی ،فریبا ف )1324بررسی و مقاییه رابطه دلزد ی زناشویی با عوامل جوسازمانی در کارکنان ادارات
آموزووپرورو و پرستاران بیمارستانهای شهر تهران پایاننامه واپنشده کارشناسی ارشد در رشته
مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
هنرپروران ،نازنین ف )1333بررسی اثربخشی رویکرد پذیرو و تعهد بر بخشش و ساز اری زناشویی زنان
آسی دیده از خیانت همیر ،فصرنامه زن و جامعه5 ،ف135-151 :)2
دوره چهارم .شماره یکم (پیاپی .)7بهار و تابستان 1397
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