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Abstract

Aim: This study was conducted to determine the effectiveness of
attachment injury resolution model and integrative couple therapy on
increase forgiveness among the injured women with marital infidelity.
Method: Method was quasi-experimental with pre-test, post-test and a
three-month follow-up. Statistical population included 58 injured
women with marital infidelity referring to Bushehr consulting centers,
in 2019. After evaluation of the forgiveness scale (Rye et al., 2001),
30 women were selected and randomly assigned to three groups with
their offending partner. 10 couples were replaced in each group.
Zuccarini, Johnson, Dalgleish & Makinen (2013) attachment injury
resolution model, and Baucom, Snyder & Gordon (2009) integrative
couple therapy were taught to experimental groups at eight 90-minute
sessions once a week in couple form. The data were analyzed using mixeddesign analysis of variance with repeated measures. Results: The results of
this study indicated that attachment injury resolution model and
integrative couple therapy interventions had an effect on forgiveness
among the injured women with marital infidelity (F= 16.51, P= 0.01),
(F= 15.21, P= 0.05) and that this effect had remained constant in the followup phase. The results of Tukey’s post-hoc test indicated that attachment
injury resolution model was more effective than integrative couple
therapy in forgiveness among the injured women with marital
infidelity. Conclusion: Based on the research results, the attachment injury
resolution model can be used as an effective intervention in increase

forgiveness among the injured women with marital infidelity.
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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی و

پذیرش مقاله33/01/13 :

مقایسة آن با زوجدرمانی یکپارچهنگر بر بخشش در زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی بود .روش :روش
پژوهش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری  3ماهه و جامعة آماری  85زن آسیب-
دیده از خیانت زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بوشهر در سال  8335بود .از بین داوطلبان
پس از غربالگری با پرسشنامة بخشش رای و همکاران ( 30 ،)1008زن انتخاب و به همراه همسر
پیمانشکن خود به صورت تصادفی در سه گروه در هر گروه  80زوج جایگزین شد .زوجدرمانی مبتنی
بر مدل درمان جراحت دلبستگی زوکارینی ،جانسون ،دالگلیش و ماکین ( )1083و برنامه زوجدرمانی
یکپارچهنگر باکوم ،اسنایدر و گوردون ( )1003در  5جلسهی  30دقیقهای زوجی هفتهای یکبار به گروه-
های آزمایش ارائه و دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیری مکرر تحلیل شد.
یافتهها :نتایج حاکی از تأثیر مداخله ی زوج درمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی و زوج
درمانی یکپارچهنگر بر بخشش زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی (F=88/18()p=0/08، F=81/88

 )p=0/08،و پایداری این تأثیر در مرحلة پیگیری در هر دو مداخله بود .نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان
داد که تأثیر مداخلة زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی بر بخشش در زنان آسیبدیده
از خیانت زناشویی بیشتر از مداخلة زوجدرمانی یکپارچهنگر است .نتیجهگیری :بر اساس یافتههای
پژوهش ،زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی مداخلة مؤثری برای افزایش بخشش در
زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی است.

کلید واژهها :زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی ،زوجدرمانی یکپارچهنگر ،بخشش،
خیانت زناشویی
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مقدمه
ازدواج ،مهمترین رویداد زندگی هر انسانی است و بهعنوان بنیادیترین و اساسیترین رابطة
بشری توصیف شده است ،زیرا ساختار اولیه برای بنا نهادن رابطة خانوادگی و تربیت نسل آینده
را فراهم میسازد (نوروزی ،رضاخانی و وکیلی .)8335 ،سنگ بنای ازدواج و از اصلیترین
عناصر هر رابطة طوالنیمدت و عاشقانه ،وفاداری زوجها نسبت به یکدیگر است .از میان عوامل
آسیبزایی که وفاداری زوج ها به پیمان ازدواج را تهدید نموده و گاه به جدایی ایشان از یکدیگر
میانجامد ،میتوان به خیانت زناشویی 8اشاره کرد (الیسون.)1082 ،
خیانت زناشویی بهعنوان دردناکترین و زیانآورترین حادثهای که رابطة صمیمانة زوجها را
تخریب ساخته و پیوندهای ایمن ایشان را از هم میگسلد ،شناخته شده است .این واقعة شوم،
وفاداری زوجها نسبت به ازدواج را سست نموده ،ساختار و ثبات رابطة میان آنها را تخریب و
در صورت درماننشدن به طالق و جدایی میانجامد (پارکر و کمپل .)1085 ،درمانگران خانواده
تعریفهای متعددی از خیانت زناشویی ارائه کردهاند که از میان ایشان ،سوزان جانسون،1
خیانت زناشویی را بهعنوان تخریبگری بالقوه که دلبستگی ایمن زوجها را تهدید و نیازهای
دلبستگی و ترس ایشان را بیش از پیش فعال میسازد ،تعریف نموده و آن را زمینهساز
بحرانهایی می داند که روابط عاطفی همسران را کاهش و پیوندهای ارتباطی و ایمن میان
ایشان را به تحلیل میبرد (دهقانی ،اصالنی ،امان الهی و رجبی.)1010 ،
افزون بر این ،خیانت زناشویی میتواند با از بین بردن اعتماد زوجی ،زمینهساز نشانههایی
چون اختالل استرس پس از سانحه و بحرانهایی نظیر افسردگی ،خشم ،ناامیدی و احساس
ناکارآمدی شود که پیامد این نشانهها و بحرانها ،فاصلهگرفتن بیش از پیش زوجها از یکدیگر،
ایجاد شکاف در روابط صمیمانه ،و در نهایت جدایی ایشان از کانون زندگی مشترک خواهد بود.
به همین دلیل برخی از محققان این واقعة آسیبزا را بهعنوان یک آسیب روحی بزرگ توصیف
میکنند (داراب ،بهرامی و اعتمادی .)1010 ،آسیبهای ایجاد شده در نتیجة خیانت زناشویی
میتواند کودکان خانواده را نیز درگیر ساخته و سالمت روحی و جسمانی ایشان را به شدت
تحت تأثیر قرار دهد .مطالعات نشان دادهاند که خیانت زناشویی و پیامدهای آن میتواند زمینة
بروز اضطراب ،افسردگی ،افزایش پریشانی ،اعتماد بهنفس پایین ،سرزنش خود و خشم را در
خانواده ایجاد نماید (گوردون و میچل .)1010 ،همسر زخمخورده از خیانت زناشویی که
بیاعتمادی را تجربه کرده است ،بهصورت مکرر صحنههای خیانت و تبادالت عاطفی همسر
marital infidelity
Suzan Johnson
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پیمانشکن خود را با معشوقهاش مرور کرده و واکنشهای دفاعی را در مقابل همسر
پیمانشکن خویش در پیش میگیرد که امکان هرگونه تبادل عاطفی و ایمن را از ایشان سلب و
فرایند ترمیم را با وقفه روبهرو میسازد (آپریل و شروت1083 ،؛ الیسون .)1082 ،همزمان با
فزونی یافتن این نشانگان ،همسر آسیبدیده میپندارد که شریک وی دیگر در دسترس و
پاسخگوی احتیاجهای او نبوده و نمیتوان روی سرپرستی و حمایت وی در هنگام نیاز حساب
نماید .در نتیجة این سرخوردگی ،همسر آسیبدیده احساس طردشدگی و ناتوانی کرده و
اعتماد او به قابل اطمینانبودن و حمایتگر بودن همسر پیمانشکن فرو میریزد (فیتز پاتریک و
الفونتاین .)1085 ،در نتیجة این فرایند ،احساسهایی نظیر عدم کفایت ،طردشدگی ،خشم،
تنفر شدید ،گناه و نامیدی در روابط زوجها حکمفرما میشود (شروت و ویگل.)1085 ،
همچنین ،زوجهای زخمخورده از خیانت زناشویی اغلب هیجانهای منفیای مانند ناایمنی،
خصومت ،اضطراب ،سرزنش و حقارت را تجربه خواهند کرد که میتواند شدید و خارج از کنترل
بوده و در عملکرد اجتماعی و الگوی ارتباط زناشویی ایشان اختالل ایجاد نماید (تورسون،
1010؛ توپلو-دمیرتس و فینچام1085 ،؛ براندون ،میچل و جکلین.)1082 ،
بخشش 8متغیری است که بهعنوان جنبة مهم و تأثیرگذار در بهبود آسیبهای ناشی از خیانت
زناشویی مورد تمرکز واقع شده و بهطور مستقیم با ارتقای سالمت عمومی و پیوندهای ایمن
زوجین ارتباط دارد (کورنیش ،هانک و گوباش بلک .)1010 ،هنگامیکه در پاسخ به آسیبهای
برهمزنندة رابطة صمیمانه (خیانت زناشویی) بخشش اتفاق میافتد ،زخمهای دلبستگی ترمیم
یافته ،اعتماد به رابطه برگشت کرده و پیوندهای ایمن در میان زوجهای آسیبدیده فعال
میگردد .افزون بر این ،بخشش میتواند پیامدهای مفیدی برای رابطه داشته باشد ،نظیر اینکه
فرایندهای ارتباطی را بهبود بخشیده و به حل تعارضهای میان زوجهای آسیبدیده بیانجامد
که نتیجة این تغییرها ،ترمیم بافتهای آسیبدیدة رابطهای و خلق تعاملهای ایمن در میان
همسران خواهد بود (باس و آبرامز .)1082 ،مطالعات نشان داده است که آسیبهای بهوقوع
پیوسته از خیانت زناشویی و عدم بخشش همسر پیمانشکن میتواند به مضطربشدن بیشتر
همسر آسیبدیده از خیانت زناشویی ،نشخوار فکری او راجعبه صحنههای پیمانشکنی و در
نهایت به جدایی زوجها از یکدیگر بیانجامد (داراب ،بهرامی و فاتحی1010 ،؛ ولدارسکی و
گرینبرگ.)1082 ،
بنابراین خیانت زناشویی میتواند عواقب جبرانناپذیری برای زوجها در پی داشته باشد؛ به
اینصورت که نه تنها موجب پریشانی در رابطة همسران میشود بلکه به کاهش رضایت ایشان
forgiveness
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از رابطه نیز میانجامد .همچنین ،قربانیان و مرتکبان خیانت زناشویی پیامدهای منفی
درونرابطهای را نیز تجربه میکنند؛ بهگونهای که عزت نفس ایشان کاهش مییابد و مشکالت
بهداشت روانی همسران خیانتدیده افزایش مییابد (میشل ،وایتن بورن ،تیم و بلو1010 ،؛
شروت و ویگل.)1082 ،
خانوادهدرمانگران از رویکردهای مختلفی برای درمان پیمانشکنی زناشویی بهره میبرند .یکی از
رویکردهای درمانی پرکاربرد در این حیطه ،زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی
است که توسط بروبیکر 8تدوین شده است تا از تغییر رفتارهای دلبستگی بهعنوان گزینهای
برای بهبود روابط آسیبدیدة زوجها بهره گیرد (تیم و هرتلین1010 ،؛ کاتالینا1082 ،؛ بورگس،
جانسون ،دالگلیش ،الفونتاین ،وایب و تاسکا .)1081 ،مطالعات تجربی متعددی از کاربرد
موفقیت آمیز این مدل درمانی در کاهش آشفتگی و ترمیم پیوندهای آسیبدیدة زوجهایی که با
آسیبهای دلبستگی ناشی ا ز خیانت زناشویی مواجه بودند ،حکایت دارد (دهقانی و همکاران،
1010؛ میشل ،وایتن بورن ،تیم و بلو1010 ،؛ زوکارینی ،جانسون ،دالگلیش و ماکین.)1083 ،
مطالعة فرانکویک ( )1082نیز نشان داد که زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمانی جراحت
دلبستگی میکوشد تا ارتباطات عاطفی زوجهایی که با خیانت زناشویی مواجه شدهاند را اصالح
نموده و ایشان را ترغیب نماید تا در دسترس یکدیگر بوده و مسئوالنه در جهت تأمین نیازهای
دلبستگی یکدیگر اقدام نمایند .همچنین ،استواریاناپولوس ( )1088در مطالعهای به بررسی
اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمانی جراحت دلبستگی بر روی  82زوجی که با افشای
خیانت زناشویی روبه رو شده بودند ،پرداخت .نتایج این تحقیق نشان داد که همسران آسیب-
دیده از خیانت زناشویی که در برنامة درمانی مذکور شرکت کرده بودند توانستند پس از طی
هشت هفته مداخله ،استرس رابطهای کمتر ،بخشش بیشتر و کاهش در نشانگان افسردگی را
گزارش دهند.
مدل درمانی دیگری که در درمان خیانت زناشویی و آسیبهای ناشی از آن کاربرد دارد ،زوج-
درمانی یکپارچهنگر 2است که توسط باکوم ،سیندر و گوردن ( )1003و بر اساس نظریة
شناختی -رفتاری ،نظریة بخشودگی در روابط بینفردی ،نظریة بینشگرا و نظریة پاسخ به تروما
تدوین شده است .بر طبق مدل یکپارچهنگر درمان خیانت ،درمان دارای سه مرحله میباشد.8 :
شناسایی و فهم آثار تروماتیک خیانت . 1 ،فهم عواملی که منجر به خیانت شده است ،و .3
Brubacher
integrative couple therapy
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ادامه دادن زندگی همراه با این فهم جدید به همراه تغییراتی که الزم است (استمپس1010 ،؛
باکوم ،پنتل ،گوردن و سنتر .)1082 ،مطالعات تجربی از این مدل درمانی در کاهش آسیبهای
ناشی از خیانت حمایت کرده است (باکوم ،پنتل ،گوردن و سنتر1082 ،؛ فایف ،ویک و استل
برگ .)1083 ،قوچانی ،صفریان و خوئینژاد ( )1010در پژوهشی به بررسی اثربخشی زوج-
درمانی یکپارچه نگر بر بهبود صمیمت و کاهش اختالل استرس پس از سانحه در زوجهای
آسیبدیده از خیانت زناشویی پرداختند .تعداد  13زوج آسیبدیده از خیانت زناشویی در
جلسات مداخلة زوجدرمانی یکپارچهنگر شرکت داده شدند و مراحل درمان را طی نمودند .نتایج
حاکی از بهبود آسیبهای زناشویی ناشی از خیانت زناشویی بود؛ بهگونهای که پس از پایان
مداخله ،پریشانی زناشویی زوجها کاهش و همسران آسیبدیده از خیانت زناشویی صمیمت
بیشتری را گزارش نمودند.
با عنایت به موارد مطرحشده و نظر به ماهیت خیانت زناشویی و تأثیرهای مخرب آن بر روابط
زوجها ،معقوالنه به نظر میرسد که مداخلههای مؤثری برای کمک به زوجهایی که با این پدیدة
آسیبزا دستبهگریبان هستند ،صورت پذیرد تا آسیبهای دلبستگی ناشی از این رویداد ناگوار،
ترمیم یافته و با از سرگیری پیوندهای ایمن ،وفاداری همسران به پیوند ازدواج بیشتر شود .با
توجه به اینکه در کشور ما همسرانی هستند که با وجود خیانت زناشویی و آسیبهای ناشی از
آن خواستار ترمیم رابطة زناشویی و ادامة زندگی با همسر پیمانشکن خود میباشند و در راه
انطباق با این وضعیت و شروع زندگی با دیدگاهی جدید و آگاهی بیشتر نیاز به خدمات
مشاورهای دارند ،کاربست مداخلههای درمانی اثربخش برای مواجهه و درمان آسیبهای ناشی
از خیانت زناشویی اهمیت ویژهای دارند .با توجه به مطالب بیانشده و نظر به کاربرد موفقیت-
آمیز زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی در درمان خیانت زناشویی و با عنایت
به اینکه در کشور ایران پژوهشی در رابطه با مقایسة اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان
جراحت دلبستگی و زوجدرمانی یکپارچهنگر در درمان خیانت زناشویی و آسیبهای ناشی از آن
طرحریزی و اجرا نشده است ،این پژوهش با هدف بررسی مقایسهای اثربخشی زوجدرمانی
مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی با زوجدرمانی یکپارچهنگر بر بخشش در زنان آسیب-
دیده از خیانت زناشویی و در پی پاسخگوی به پرسشهای ذیل انجام شد:
 .8آیا مداخلة زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی و زوجدرمانی یکپارچهنگر،
موجب بخشش در زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی میشود؟
 .1میزان اثربخشی کدام یک از مداخلههای یادشده بر افزایش بخشش در زنان آسیبدیده از
خیانت زناشویی بیشتر است؟
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 .3آیا تأثیر مداخلة زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی و مداخلة زوجدرمانی
یکپارچهنگر بر افزایش بخشش در زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی در مرحلة پیگیری پایدار
میماند؟
 .2اثر بخشی کدام یک از مداخلههای یادشده بر بخشش در زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی
تا مرحلة پیگیری پایدارتر است؟
روش
پژوهش حاضر نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون ،پسآزمون با دو گروه آزمایشی ،یک گروه گواه
و پیگیری سهماهه بود .جامعة آماری پژوهش حاضر در برگیرندة  85زن بود که به دلیل خیانت
زناشویی همسر خود به مراکز مشاورة آتیه ،مهراندیش و پیوند شهر بوشهر در محدودة زمانی
مهر تا دیماه 8335مراجعه کرده بودند .از میان آنها بهصورت نمونهگیری هدفمند زنانی که
نمرة یک انحراف معیار پایینتر از میانگین در پرسشنامة بخشش را کسب کرده بودند و شرایط
ورود به پژوهش را داشتند 30 ،نفر انتخاب و پس از همتاسازی بهصورت تصادفی به همراه
همسر پیمانشکن خود در سه گروه (گروه آزمایشی زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت
دلبستگی ،گروه آزمایشی زوجدرمانی یکپارچهنگر ،و گروه گواه) جایگزین شدند .با توجه به
اینکه متخصصان روش شناختی معتقدند که تعداد افراد گروه نمونه در پژوهش آزمایشی در هر
گروه باید دستکم  88نفر باشد (سرمد ،بازرگان و حجازی ،)8331 ،تعداد  10آزمودنی (80
زوج) برای هر گروه تعیین شد .همچنین الزم به ذکر است که علت اصلی مراجعة زنان به مراکز
مشاوره ،آشفتگی ناشی از خیانت زناشویی همسر بوده و جلسات درمانی با حضور هر دو همسر
(همسر خیانتدیده و همسر پیمانشکن) برگزار شده .معیارهای ورود شرکتکنندگان عبارت
بودند از :داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم ،طیشدن حداقل دو سال از زندگی مشترک،
مواجهشدن همسر زن با جراحت دلبستگی ناشی از خیانت زناشوییِ همسر پیمانشکن ،و
آمادگی هر دو زوج برای شرکت در جلسههای درمانی .معیارهای خروج نیز عبارت بودند از:
خیانت زناشویی فعال ،اقدام به خشونت خانگی ،داشتن افکار و عقاید خودکشی ،و شرکت
همزمان در جلسات درمانی دیگر .این معیارها با توجه به هدف پژوهش و در جهت حذف عوامل
مداخلهگر در تحقیق ،تدوین شد و طی مصاحبة اولیه با آزمودنیها مورد بررسی قرار گرفت.
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ابزار پژوهش
 .1مقیاس بخشش ( :8)FSمقیاس بخشش توسط رای و همکاران ( )1008بهمنظور سنجش
بخشش در میان زوجها ساخته شد .این مقیاس یک ابزار  81گویهای است که بخشش را در
یک طیف پنجدرجهای لیکرتی از نمرة یک (کامالً مخالفم) تا نمرة پنج (کامالً موافقم)
اندازهگیری میکند .گویههای  81 ،80 ،5 ،8 ،2 ،3 ،8و  82بهصورت معکوس نمرهگذاری
میشوند .نمرة باالتر نشاندهندة بخشش بیشتر در میان زوجها است .رای و همکاران ()1008
پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  ،0/52برای خردهمقیاس احساس
منفی  0/51و برای خردهمقیاس وجود احساس مثبت  0/58بهدست آوردند که نشاندهندة
پایایی مطلوب این ابزار است .زندیپور ،آزادی و ناهیدپور ( )8330نیز در پژوهش خود پایایی
این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ  0/23و به روش دونیمهسازی  0/58گزارش کردند .در
پژوهش حاضر نیز پایایی این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/25محاسبه شد.
 .2زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحات دلبستگی .جلسههای مداخلة زوجدرمانی
مبتنی بر مدل درمان جراحات دلبستگی بر اساس دستورالعمل زوکارینی ،جانسون ،دالگلیش و
ماکین ( )1083تدوین و طی هشت جلسة  30دقیقهای و در هفته یک جلسه به شرح ذیل اجرا
شد:
مرحلة اول :تنشزدایی از چرخة آسیب
جلسة اول .در این جلسه همسر آسیبدیده به بیان خیانت زناشویی و تأثیرهای آن بر رابطة
زناشویی پرداخته و ناامیدی خود را در رابطة صمیمانه با همسر پیمانشکن ابراز میکند.
بهعنوان مثال ،از بیاعتمادی نسبت به همسر پیمانشکن سخن گفته و باورهای تخریبشدة
خود پیرامون پیوند ایمن با او را آشکار میسازد .درمانگر در این جلسه  ،همسر آسیبدیده را
حمایت نموده و ایشان را ترغیب میسازد تا با همسر پیمانشکن ارتباط برقرار کرده و به بیان
این آسیبها بپردازد .همچنین زوجدرمانگر به همسر آسیبدیده کمک میکند تا هیجانهای
ثانویة مرتبط با افشای خیانت را که شامل ناراحتیها ،سرخوردگی ،بیاعتمادی ،تنش،
افسردگی ،و اضطراب حاصل از افشای خیانت میشود ،آشکار سازد.
جلسة دوم .در این جلسه ،ابتدا درمانگر بر همسر آسیبدیده متمرکز شده و آسیبها و
ثأثیرهای خیانت زناشویی را مرور میکند .در نتیجة این اقدام ،همسر آسیبدیده دوباره بر
آسیبهای ناشی از خیانتدیدگی تمرکز کرده و به بیان احساسهای واقعی خود در ارتباط با
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خیانت زناشویی میپردازد .سپس درمانگر تمرکز را از همسر آسیبدیده به همسر پیمانشکن
جابهجا و وی را ترغیب میسازد تا درد و رنج همسر آسیبدیده در جریان این آسیب را از
نزدیک شاهد باشد .بهعنوان مثال ،همسر آسیبدیده به کمک درمانگر شروع به افشای
احساسهایی نظیر درماندگی ،غم ،اندوه ،تنهایی ،و اضطراب میکند و هیجانهای ثانویة خود را
آشکار میسازد .آنگاه درمانگر توجه خود را از همسر آسیبدیده به همسر پیمانشکن تغییر
داده و ایشان را ترغیب میکند تا آسیبهای دلبستگی ناشی از خیانت را به دقت شنیده و
بدون انکار و مقاومت ،فعاالنه در جلسة درمان حضور داشته باشد .این اقدام موجب میشود تا
همسر پیمانشکن از نزدیک شاهد رنجش همسر آسیبدیدة خود باشد و اثر مخرب خیانت در
روابط زناشویی را درک نماید.
جلسة سوم .در این جلسه درمانگر به همسر خیانتدیده کمک میکند تا خیانت زناشویی و
هیجانهای تجربهشدة همراه آن را مرور ،ترسهای دلبستگی در ارتباط با همسر پیمانشکن
خود را کشف و سپس به ابراز روشن این ترسها و رنجشهای ناشی از آن بپردازد .بهعنوان
مثال ،همسر آسیبدیده در نتیجة این اقدام درمانی ،ترس خود از طرد شدن ،تنها ماندن،
خیانت دوباره و دوستداشتهنشدن را آشکار میسازد و آن را نسبت به همسر پیمانشکن ابراز
میکند .افزون بر این ،به بیان ارتباط بین آسیبهای ایجاد شده و چرخة منفی آشکار شده در
ارتباط فعلی میپردازد .درمانگر در این مرحله به همسر آسیبدیده کمک میکند تا همچنان
در ارتباط با خیانت زناشویی و آسیب دلبستگی ناشی از آن قرار گرفته و هیجانهای ثانویة خود
در ارتباط با این آسیبها را ابراز نماید.
جلسة چهارم .ضمن مرور جلسة قبل ،درمانگر بر همسر پیمانشکن متمرکز میشود تا در
دسترس همسر آسیبدیده قرار گیرد و ضمن شنیدن و درک اهمیت دلبستگی رویداد آسیبزا
بهعنوان بازتابی از اهمیت قائلشدن برای همسر آسیبدیده ،به بیان چگونگی این رخداد
(خیانت زناشویی) بپردازد .بهعنوان مثال ،در این مرحله همسر پیمانشکن به کمک درمانگر با
قبول نقش و مسئولیت خود در ارتباط با آسیبهای ایجاد شده در همسر خیانتدیده ،به بیان
چگونگی خیانت زناشویی میپردازد و عوامل مؤثر در بروز آن را آشکار میسازد.
مرحلة دوم :تعامل هیجانی (بخشش و آشتی)
جلسة پنجم .در این جلسه درمانگر به همسر آسیبدیده کمک میکند تا به بیان کاملتر
جراحت و چگونگی تهدید پیوندهای ایمن زوجی در نتیجة خیانت زناشویی بپردازد و
هیجانهای اولیة مرتبط با آن را آشکار سازد .بهعنوان مثال ،در پی هدایت درمانگر ،همسر
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آسیبدیده در مواجهه با خیانت زناشویی قرار میگیرد و ضمن بیان تجارب و هیجانهای ثانوی
تجربهشدة ناشی از آن ،کمکم به هیجانهای اولیه که در الیههای زیرین قرار گرفته است ،دست
یافته و آن را ابراز میکند .عبارتهایی مانند ،من از تنها شدن بیزار هستم ،من میترسم که
همسرم مرا رها کند ،من از اینکه پای یکی دیگر در زندگیام باز شده است غمگینم و مانند آن،
حاکی از دستیابی به هیجانهای اولیة ناشی از افشای خیانت زناشویی است که در این مرحله
از سوی همسر آسیبدیده ابراز میشود (هیجانهای ثانویه ،واکنشهای اولیة همسر آسیبدیده
در برابر افشای خیانت زناشویی میباشد و بهصورت ناراحتی ،تنش و برافروختگی آشکار
میشود ،اما هیجانهای اولیه ،به ترسها و نیازهای دلبستگی همسر خیانتدیده در ارتباط
عاطفی با همسر اشاره دارد) .درمانگر در این جلسه همسر خیانتدیده را ترغیب میسازد تا
ضمن اشتیاق نشاندادن به همسر پیمانشکن ،به او نزدیک شده و رنجش و ترسهای
دلبستگی خود (هیجانهای اولیة مرتبط با خیانت زناشویی) در ارتباط با آسیب ایجاد شده را
بیان کند .با کاربست این اقدام درمانی ،همسر پیمانشکن فعاالنه آسیبپذیریهای همسر
جراحتدیده را از نزدیک مشاهده میکند.
جلسة ششم .با مرور جلسة قبل از سوی درمانگر ،همسر پیمانشکن ترغیب میشود تا تعامل
عاطفی بیشتری با همسر آسیبدیده برقرار نموده و با درد و رنجهای ایشان در جریان افشای
خیانت زناشویی و آسیبهای ناشی از آن همدلی نماید .بهعنوان مثال ،در این جلسه همسر
پیمانشکن که در جلسة قبل فعاالنه آسیبهای همسر خیانتدیده را از نزدیک مشاهده کرده
است ،اکنون خطرپذیری کرده و به بیان همدلی با همسر آسیبدیده میپردازد .به این صورت
که به مسئولیت خود بهعنوان مسبب درد و رنجشهای ایجاد شده اعتراف کرده و تأسف و
پشیمانی خود را در برابر همسر خیانتدیده ابراز میکند .از سوی دیگر ،درمانگر پاسخهای
عاطفی اولیة همسر پیمان شکن را پردازش کرده و از ابراز همدلی ،پشیمانی وتأسف ایشان در
قبال همسر آسیبدیده حمایت میکند.
جلسة هفتم .با مرور جلسة قبل توسط درمانگر ،همسر آسیبدیده ترغیب میشود تا نیازهای
دلبستگی خود از جمله تسلی خاطر و دلگرمی را از همسر پیمانشکن که اکنون در دسترس و
پاسخگوی او است ،درخواست نماید .بهعنوان مثال ،همسر زخمخورده نیاز به در دسترس بودن،
محبت ،آرامش ،پیوند ایمن و پاسخگو بودن به نیازهایش را از همسر پیمانشکن مطالبه
میکند .درمانگر نیز ضمن ترغیب زوجها به بیان نیازهای دلبستگی مرتبط با آسیب،
درخواستهای دلبستگی همسر خیانتدیده را پردازش میکند و بر همسر پیمانشکن متمرکز
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میشود تا ضمن پذیرفتن این درخواستها به جایگزینکردن چرخة ارتباطی مثبت و برهمزدن
چرخههای ارتباطی منفی همت گماشته و به پیوندهای ایمن رهنمون شوند.
جلسة هشتم .درمانگر با مرور جلسههای قبل ،همسر پیمانشکن را ترغیب میکند تا به
پاسخگویی همدالنه و مراقبتی پرداخته و درخواستهای همسر خیانتدیده را بپذیرد و نسبت
به انجام آن متعهد گردد .این مهم بهعنوان پادزهری برای تجربة رویداد آسیبزای قبلی (خیانت
زناشویی) قلمداد میشود .بهعنوان مثال ،با پذیرفتن نیازهای دلبستگی همسر آسیبدیده از
سوی همسر پیمان شکن و سعی در عملی ساختن و جبران اشتباهات ،تبادالت عاطفی فعالتر
شده و پیوندهای ایمن رفته رفته فعال میگردد .در این مرحله همسر پیمانشکن به ابراز ندامت
پرداخته و مسئولیت اشتباه خود را بر عهده میگیرد ،و ضمن پاسخگویی به درخواستهای
همسر زخمخورده ،خواستار عفو و بخشش از سوی ایشان میشود.
 .9زوجدرمانی یکپارچهنگر :جلسههای مداخلهة زوجدرمانی یکپارچهنگر بر اساس
دستورالعمل باکوم ،اسنایدر و گوردون ( )1003تدوین و طی هشت جلسة 30دقیقهای و در
هفته یک جلسه به شرح ذیل اجرا شد:
جلسة اول .در این جلسه درمانگر تالش میکند تا از گسترش آسیبهای ناشی از خیانت
زناشویی در رابطة زوجها جلوگیری به عمل آورد .بهعنوان مثال ،سعی میکند تا تعامالت
مخرب زوج ها در حضور یکدیگر و رفتارهای منفی ایشان را در غیاب یکدیگر شناسایی کند و
رهنمون دهد .هدف این مرحله ارتقاء تعامالت مؤثر و درمیانگذاشتن احساسها با همسر
پیمانشکن میباشد .برای نیل به این مقصود ،درمانگر بایستی از درخواست همسر خیانتدیده
از گرفتن اطالعات جزیی در مورد خیانت ممانعت بهعمل آورد .مداخلههایی که در این مرحله
توسط درمانگر به کار گرفته میشود شامل آموزش مهارتهای ارتباطی ،تکنیک وقفة زمانی
هنگام مشاوره و آموزش در مورد نحوة صحبت در مورد خیانت میباشد.
جلسة دوم .هدف اصلی این جلسه ایجاد دوبارة نظم و تعادل در زندگی روزمرة زوجهای
مواجهشده با خیانت زناشویی است .درمانگر در این جلسه به بهبود آسیبهای ایجاد شده
میپردازد .بهعنوان مثال ،در حیطة روابط همسران ،وظیفة ایشان را مشخص میسازد و پس از
آن فعالیتهایی که نیاز به مشارکت هر دو همسر دارد (بهخصوص فعالیتهای صمیمانه) را
طرحریزی میکند .همچنین با بهکارگیری مداخلههایی چون آموزش مهارتهای حل مسئله،
آموزش نحوة شناسایی و بازگشت ،به زوجین کمک میکند تا در صورت مواجهشدن با خیانت
زناشویی صورتگرفته و یا ناراحتیهای حاصل از آن ،بتوانند با آن مقابله نمایند.
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جلسة سوم .در این جلسه بر روی تنظیم هیجانها و درمیانگذاشتن آن با همسر پیمانشکن
تمرکز میشود .بهعنوان مثال ،درمانگر با آموزش مهارتهای بیان احساسها ،مهارتهای
گوشدادن و مهارتهای پاسخگویی به احساسها ،همسر آسیبدیده از خیانت زناشویی را
کمک میکند تا در بیرون از جلسة مشاوره ،زمانی را برای صحبت با همسر پیمانشکن خود
انتخاب و از احساسهای خود حرف بزند و او را در جریان آسیبهای ایجاد شده قرار دهد.
جلسة چهارم .در این جلسه درمانگر به کشف عواملی که منجر به خیانت زناشویی شده است
میپردازد .درمانگر زوجین را آماده میسازد تا عوامل دخیل در خیانت زناشویی را بررسی
نمایند .برای این منظور ،درمانگر به ارائة مدل عوامل خطرساز در خیانت زناشویی اقدام میکند.
بهعنوان مثال ،عوامل مربوط به رابطة زناشویی ،عوامل خارج از حیطة رابطة زناشویی ،عوامل
مربوط به همسر پیمانشکن و عوامل مربوط به همسر آسیبدیده را مشخص میکند .برای نیل
به این اهداف ،درمانگر از مداخلههایی نظیر تشویق زوج به داشتن دیدگاهی بلندمدت در مورد
ازدواج و ترغیب ایشان به بررسی حیطههای معمول تعارض در رابطة آنها بهره میگیرد.
جلسة پنجم .در این جلسه نیز به کشف عواملی که منجر به خیانت زناشویی شده است پرداخته
میشود .درمانگر به بررسی عوامل خارج از رابطة زناشویی تأثیرگذار در خیانت زناشویی اقدام
میکند .بهعنوان مثال ،فشارهای کاری و محیطی ،استرسهای طوالنیمدت و فقدان حمایت
اجتماعی بررسی میشود .افزون بر این ،درمانگر به بررسی عوامل مربوط به همسری که خیانت
کرده است اقدام میکند و ویژگیهای شخصیتی ،داشتن جذابیت اجتماعی و عوامل فردی که
باعث تداوم خیانت شده است را پیجویی میکند .مداخلههای مورد استفاده در این مرحله
عبارت است از شناسایی و نوشتن منابع خارج از رابطة زناشویی که تأثیر منفی بر ازدواج داشته
و منجر به خیانت زناشویی شده است ،شناسایی و نوشتن منابع خارج از رابطة زناشویی که تأثیر
مثبت بر ازدواج دارد و ازدواج را در برابر خیانت زناشویی حفظ میکند ،و کشف عوامل مربوط
به همسر که در بروز و تداوم خیانت زناشویی تأثیرگذار است.
جلسة ششم .درمانگر در این جلسه میکوشد تا به مفهومسازی موردی در مورد عوامل مؤثر و
مداخلهگر در خیانت زناشویی دست یابد .برای نیل به این هدف ،ویژگیهای همسر خیانتدیده
که رابطه را نسبت به خیانت زناشویی آسیبپذیر کرده و مانع از کشف خیانت شده است،
بررسی میکند .همچنین میکوشد تا عواملی که بهبود رابطه را مشکل میکند ،مشخص سازد.
پس از آن درمانگر به مفهومسازی موردی خیانت برای زوجها با در نظر گرفتن عواملی نظیر
رابطة زناشویی ،عوامل محیطی ،ویژگیهای همسر پیمانشکن و ویژگیهای همسر آسیبدیده
میپردازد .مداخلههای مورد استفاده در این جلسه شامل بحث در مورد ویژگیهای همسر
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خیانتدیده که رابطه را آسیبپذیر کرده است ،روایت زوجها از خیانت زناشویی ،و آسیبهای
ناشی از آن است.
جلسة هفتم .در این جلسه به مسئلة بخشودگی در بافت خیانت زناشویی اقدام میشود .درمانگر
مدل های بخشودگی را تشریح کرده و عقاید رایج در مورد بخشودگی را مطرح میسازد .افزون
بر این ،به همسران آسیبدیده از خیانت زناشویی کمک میکند تا به بررسی سودها و هزینه-
های بالقوة بخشودگی پرداخته و نگرانیهایشان را در مورد بخشودگی مطرح سازند .مداخله-
های مورد استفاده در این جلسه شامل شناسایی باورهای غلط در مورد بخشش و تصحیح آن
در بین همسران ،بررسی نقاط قوت رابطه ،و ردگیری عوامل افزایشدهندة تعهد زناشویی می-
باشد.
جلسة هشتم .جلسة آخر به حرکت به سمت جلو و خاتمهدادن به درمان اختصاص دارد.
درمانگر در این مرحله تغییرات رفتاری که مانع از وقوع مجدد خیانت میشود را شناسایی کرده
و به بهبود بخشش در میان زوجهای خیانتدیده کمک میکند .در پایان ،درمانگر اظهارنظر
زوجها در میزان دستیابی به اهداف تعیینشده را بررسی و ضمن مرور مداخالت صورتگرفته به
جمعبندی و خاتمة درمان اقدام میکند .گرفتن بازخورد از زوجهای تحت درمان ،اجرای پس-
آزمونها و تعیین زمان مرحلة پیگیری از اقدامات این جلسة درمانی است.
شیوة اجرا
پس از هماهنگی با مراکز مشاورة آتیه ،مهراندیش ،و پیوند ،زنان خیانتدیدهای که برای دریافت
خدمات مشاورهای به مراکز یاد شده مراجعه کرده بودند ،به پرسشنامة بخشش پاسخ دادند .پس
از غربالگری و انتخاب آزمودنیهای واجد شرایط ،توضیحاتی در مورد ماهیت ،نحوة اجرای
پژوهش و رعایت مالحظات اخالقی ارائه ،و بعد از جلب رضایت شرکتکنندگان و ابراز تمایل
آنها برای شرکت در پژوهش ،رضایتنامة کتبی از ایشان اخذ شد .پس از آن  80زوج ( 10نفر)
در گروه آزمایشی زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی 80 ،زوج ( 10نفر) در
گروه آزمایشی زوجدرمانی یکپارچهنگر ،و  80زوج ( 10نفر) در گروه گواه به تصادف جایگزین
شدند .گروههای آزمایشی بهصورت زوجی (زن خیانتدیده بههمراه همسر پیمانشکن) در
هشت جلسة  30دقیقهای هفتگی شرکت داده شدند .گروه گواه نیز در برگیرندة  80زوج (10
نفر) بودند که در لیست انتظار قرار گرفتند و هیچ مداخلهای بر روی ایشان اجرا نشد .هر سه
گروه در مرحلة پیشآزمون ،پسآزمون و پس از گذشت سه ماه در مرحلة پیگیری به مقیاس
بخشش پاسخ دادند .الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر ،زنان خیانتدیده مبنای سنجش و
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ارزیابی قرار گرفتند .همچنین به دلیل رعایت موازین اخالقی به گروه گواه تعهد داده شد که
پس از پایان تمامی مراحل پژوهش ،آنها نیز تحت مداخله قرار خواهند گرفت .از این رو،
زوجهای گروه گواه نیز به دو گروه تقسیم و به مدت هشت جلسه مداخلههای زوجدرمانی
مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی و زوجدرمانی یکپارچهنگر را دریافت کردند .پس از
اتمام جلسههای مداخله ،پسآزمون و سه ماه پس از آن ،پیگیری اجرا ،و دادهها با استفاده
روش تحلیل واریانس آمیخته با اندازهگیری مکرر تحلیل شد.
یافتهها
میانگین و انحراف معیار سن شرکتکنندگان در گروه آزمایشیِ زوجدرمانی مبتنی بر مدل
درمان جراحت دلبستگی برابر با  38/31و  ،1/13در گروه آزمایشیِ زوجدرمانی یکپارچهنگر
برابر با  32/83و  ،1/15و در گروه گواه برابر با  38/31و  1/23بود .شرکتکنندگان در گروه
یکم متشکل از پنج نفر دیپلم ( 18درصد) 80 ،نفر کارشناسی ( 80درصد) ،سه نفر کارشناسی
ارشد ( 88درصد) و دو نفر دکتری ( 80درصد) ،در گروه دوم متشکّل از دو نفر دیپلم (80
درصد) ،دو نفر فوق دیپلم ( 80درصد) 83 ،نفر کارشناسی ( 18درصد) ،دو نفر کارشناسی ارشد
( 80درصد) و یک نفر دکتری ( 8درصد) ،و در گروه گواه نیز مشتکل از شش نفر دیپلم (30
درصد) ،هشت نفر کارشناسی ( 20درصد) ،چهار نفر کارشناسی ارشد ( 10درصد) و دو نفر
دکتری ( 80درصد) بودند .از نظر وضعیت شغلی در گروه نخست 81 ،نفر ( 10درصد) شاغل و
هشت نفر ( 20درصد) خانهدار ،در گروه دوم 82 ،نفر ( 20درصد) شاغل و شش نفر ( 30درصد)
خانهدار ،و در گروه گواه نیز  81نفر ( 10درصد) شاغل و هشت نفر ( 20درصد) شاغل بودند.
میانگین و انحراف معیار طول مدت ازدواج در سه گروه به ترتیب برابر با 1/1±0/33 ،8/1±0/32

و  2/3±0/31سال بود.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار بخشش زنان آسیبدیده از خیانت به تفکیک گروهها در سه مرحله
شاخصهای آماری
متغیر

پیش آزمون

گروه

میانگین

زوج درمانی مبتنی بر مدل
درمان جراحت دلبستگی

31/18

انحراف
معیار
1/20

711

پس آزمون
میانگی
ن

انحراف
معیار

21/88

8/02

پیگیری
میانگین

انحراف
معیار

23/08

8/13
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بخشش

زوج درمانی یکپارچهنگر
گواه

1/83
1/13

33/83
31/83

35/28
33/08

3/53
1/28

2/82
1/82

35/52
33/88

جدول شمارة ( )8نشان میدهد که نمرههای پیشآزمون در سه گروه همگن است ،اما تفاوت
میانگین نمرههای پسآزمون و پیگیری پس از مداخله در گروههای آزمایشی با گروه گواه داللت
بر اثربخشی مداخلهها بر بخشش زنهای آسیبدیده از خیانت زناشویی دارد.
جدول  .2نتایج آزمون توزیع طبیعی نمرهها و همگنی واریانسها در سه گروه

معناداری

گواه

معناداری

بخشش

زوج درمانی
مبتنی بر
مدل درمان
جراحت
دلبستگی
زوج درمانی
یکپارچهنگر

0/10

0/81

1/81

0/12

0/18

0/82

1/31

0/11

0/18

0/82

8/83

0/82

F

0/08

8/35

**82/38

معناداری

متغیر

گروه

F

2

معناداری

کلموگروف-
اسمیرنوف
Z

لوین

کرویت موخلی
W

شیب رگرسیون

0/82

˂0/08 P ˂0/08 P
*

**

در جدول شمارة ( )1آزمون کولموگراف-اسمیرنف حاکی از برقراری شرط توزیع طبیعی
نمرهها و آزمون لوین نیز نشاندهندة برقراری شرط همسانی واریانسها است و فرض همسانی
با توجه به شیب رگرسیون در متغیر بخشش نیز رعایت شده است .همچنین آمارة موخلی کـه
همگنـی ماتریسهای واریانس/کوواریانس را نشان میدهد در سطح  0/08معنادار و بیانگر این
است که واریانس تفاتها در بین سطوح متغیر وابسته متفاوت بوده و پیشفرض کرویت رعایت
نشده است .بنابراین در این شرایط از اصالح اپسیلن گرینهاوس گیسر استفاده شد.
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جدول  :9نتایج تحلیل اندازه گیری مکرر در سه مرحله اندازهگیری برای متغیرهای پژوهش
متغیر

بخشش

نسبت

اندازه
اثر

گروه

منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

33
15
25

F

زوجدرمانی مبتنی
بر مدل درمان
جراحت دلبستگی

مراحل مداخله
مراحل × گروه
بین گروهی

331/18
135/12
831/83

8/31
8/31
8

181/13
823/13
831/83

**85/18
**83/28
**81/88

زوجدرمانی
یکپارچهنگر

مراحل مداخله
مراحل × گروه

115/18
101/08

8/01
8/01

118/12
832/85

*11/82
*88/18

85
83

بین گروهی

815/28

8

815/28

*88/18

18

˂0/08**P ˂0/08 *P

طبق جدول شمارة ( )3زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی بر نمرة بخشش
زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی ( )P= 0/008با اندازة اثر  25و زوجدرمانی یکپارچهنگر بر
نمرة بخشش زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی ( )P= 0/03با اندازة اثر  18مؤثر بوده است.
بنابراین زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی و زوجدرمانی یکپارچهنگر نمرة
بخشش زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی را افزایش دادهاند .به عبارت دیگر بخشش زنان
آسیبدیده از خیانت زناشویی در گروههای آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است.
جدول  .1نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسة بخشش به تفکیک گروهها

متغیر

بخشش

مراحل ()I

گروه زوجدرمانی مبتنی
بر مدل درمان جراحت
دلبستگی

گروه زوجدرمانی
یکپارچهنگر

گروه گواه

میانگینها
)(I-J

خطای
معیار

میانگینها
)(I-J

خطای
معیار

میانگینها
)(I-J

خطای
معیار

پیش-

**3/32

0/81

**8/81

0/82

0/21

0/12

پیگیری پیشآزمون
پیگیری پسآزمون

**80/05
0/51

0/23
0/88

**8/15
0/81

0/23
0/03

0/81
0/01

0/85
0/03

پسآزمون
آزمون

˂0/08**P ˂0/08 *P
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در جدول شمارة ( ،)2مقایسة سه مرحله در دو گروه آزمایش نشان میدهد که نمرة بخشش
زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی در پسآزمون و پیگیری در مقایسه با پیشآزمون افزایش
یافتهاند ( )P= 0/008اما ،بین پسآزمون و آزمون پیگیری در این گروه آزمایشی تفاوت
معنیدار نیست ( .)P=0/38بنابراین روش مداخله اثربخش بوده و این تأثیر در مرحلة پیگیری
نیز پایدار مانده است .در گروه گواه هیچ یک از مقایسههای دوبهدو معنیدار نیست (.)P=0/81
همچنین مقایسة سه مرحله در گروه آزمایش زوجدرمانی یکپارچهنگر نشان میدهد که نمرة
بخشش زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی در پسآزمون و پیگیری در مقایسه با پیشآزمون
افزایش یافتهاند ( ،)P= 0/008اما بین پسآزمون و آزمون پیگیری در این گروه آزمایشی تفاوت
معنیدار نیست ( .)P=0/13بنابراین روش مداخله اثربخش بوده و این تأثیر در مرحله پیگیری
نیز پایدار مانده است .در گروه گواه هیچ یک از مقایسههای دوبهدو معنیدار نمیباشد
(.)P=0/13
جدول  .4نتایج آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه دوبهدوی گروهها
متغیر

مرحله

گروه

گروه

تفاوت
میانگین

خطای انحراف
معیار

پسآزمون

زوجدرمانی مبتنی بر
مدل درمان جراحت
دلبستگی
زوجدرمانی یکپارچهنگر
زوجیدرمانی مبتنی بر
مدل درمان جراحت
دلبستگی
زوجیدرمانی مبتنی بر
مدل درمان جراحت
دلبستگی
زوجدرمانی یکپارچهنگر
زوجیدرمانی مبتنی بر
مدل درمان جراحت
دلبستگی

گواه

*3/08

0/23

گواه
زوجدرمانی یکپارچهنگر

* 8/2
*3/2

0/23
0/23

گواه

*3/3

0/81

گواه
زوجدرمانی یکپارچهنگر

*8/21
*2/82

0/81
0/81

پیگیری
بخشش

˂0/08**P ˂0/08 *P
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در جدول شمارة ( )8اثر دو رویکرد مداخله بر متغیر وابســته با هم مقایســه شــدند .نتایج
حاکی از این است که تفاوت تأثیر مداخلة زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی
با مداخلة زوج درمانی یکپارچهنگر در متغیر بخشش معنادار است ( )P= 0/08و با توجه به
تفاوت میانگین به دست آمده ،زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی در افزایش
بخشش مؤثرتر از زوجدرمانی یکپارچهنگر است.
بحث و نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش نشان داد که زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمانی جراحت دلبستگی و
زوجدرمانی یکپارچهنگر موجب افزایش بخشش در زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی میشود و
نتایج پیگیری نیز نشانگر تدوام تأثیر این مداخلهها بود .افزون بر این مقایسة دوبهدوی گروههای
آزمایشی نیز نشان داد که تفاوت بین زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی و
زوجدرمانی یکپارچهنگر در متغیر بخشش معنادار و با توجه به تفاوت میانگینها ،مداخلة زوج-
درمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی مؤثرتر از زوجدرمانی یکپارچهنگر میباشد .این
یافتهها با نتایج پژوهشهای دهقانی و همکاران ( ،)1010میشل ،وایتن بورن ،تیم و بلو
( ،)1010بروبیکر ( ،)1085فیتز پاتریک و الفونتاین ( ،)1085باکوم ،پنتل ،گوردن و سنتر
( ،)1082و میسرلین ،توک مانین ،وارمر و گرینبرگ ( )1088همسو است .در تبیین این یافته
میتوان گفت که زوج درمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی دارای دو نوع مداخلة
تجربی و سیستمی میباشد که برای تسهیل تغییر چرخههای تعاملی منفی زوجها و بهبودی
ایشان به کار گرفته میشود .مداخلة تجربی شامل انعکاس همدالنه ،اعتباربخشی ،پاسخهای
برانگیزاننده ،تشدید و گمانهزنی همدالنه برای کشف و بیان نیازها و هیجانات دلبستگی است
که در نتیجة کاربست این مداخله ،نیازها و هیجانهای دلبستگیمحور زوجهای آسیبدیده از
خیانت زناشویی کشف و به همسر پیمانشکن انعکاس مییابد .از سوی دیگر مداخلة سیستمی
نیز با بهکارگیری فنونی نظیر ردگیری ،بازتاب ،و قابگیری تجارب و عملکرد زوجین ،چرخة
تعاملی منفی زوجهای خیانتدیده را درهم شکسته و با چرخة تعاملی مثبت جایگزین میسازد
که درگیری عاطفی و پیوندهای دلبستگی ایمن و سازندة زوجها را به دنبال خواهد داشت.
بهکارگیری این مداخله ها در جریان درمان ،در دسترس بودن و پاسخگو بودن همسر پیمان-
شکن را افزایش و ضمن بازسازی پیوندهای ایمن در میان زوجهای خیانتدیده ،فرایند بخشش
را تسریع میبخشد (دهقانی و همکاران.)1010 ،
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افزون بر این ،در تبیین بخشش در نتیجة مداخلة زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت
دلبستگی میتوان به دلبستگی ایمن که در پیامد این برنامة درمانی جایگزین دلبستگی ناایمن
در میان زوجها می شود اشاره کرد .مطالعات نشان داده است که بین سبک دلبستگی ایمن و
بخشودگی رابطة مثبت معناداری وجود دارد و زوجهایی که سبک دلبستگی هردوی ایشان
ایمن است به دلیل داشتن حس همدلی و کنترل بر عواطف منفی خود ،بیشتر از زوجهایی که
دلبستگی ایشان ناایمن است یکدیگر را میبخشند .همچنین ،بخشش شامل سازههایی نظیر
اعتماد ،ارتباط ،همدلی و مجموعة پیچیدهای از تغییرات روانشناختی است که بر خود و
دیگران متمرکز میباشد .این سازهها در جریان زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت
دلبستگی و در پیامد دلبستگی ایمنی که بین همسر آسیبدیده و پیمانشکن اتفاق میافتد،
آشکار شده و بخشش را به دنبال خواهد داشت (فیتز پاتریک و الفونتاین1085 ،؛ میسرلین و
همکاران.)1088 ،
برخی از پژوهشها ،واکنشهای همدالنة همسر پیمانشکن نسبت به آسیبهای دلبستگی
همسر خیانتدیده را عامل موفقیت درمان و تسهیلکنندة بخشش میدانند .در این راستا
میتوان به پژوهشی که با هدف بررسی فرایند بخشش در زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان
جراحت دلبستگی انجام شد ،اشاره نمود .نتایج این پژوهش نشان داد که واکنش همدالنة
همسر پیمانشکن به درد و رنجهای هیجانی همسر آسیبدیده از خیانت زناشویی بهعنوان
پادزهری برای تخریب پیوندهای از دست رفته عمل میکند و فرایند بخشش و مصالحه را
ممکن میسازد .بهعبارت دیگر همزمان با بیشتر شدن مشارکتهای عاطفی همسر پیمانشکن
با همسر خیانتدیده ،کاهش واکنشهای دفاعی همسر خیانتدیده و افزایش تبادالت عاطفی
میان زوجها ،اعتماد زوجین تجدید شده و بخشش اتفاق میافتد (ماکین و جانسون ،1001 ،به
نقل از آپریل و شروت.)1083 ،
استواریاناپولوس ( ،1088به نقل از میشل ،وایتن بورن ،تیم و بلو )1010 ،در پژوهشی که با
عنوان اثربخشی زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمانی جراحت دلبستگی بر خیانت زناشویی و
ترمیم پیوندهای آسیبدیده انجام داد به این نتیجه دست یافت که بخشش و اعتمادی که در
نتیجة مداخلة مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی در همسر آسیبدیده شکل میگیرد
ناشی از تلطیفی است که در جریان درمان بین زوجها اتفاق میافتد .این تلطیف با پاسخدهی
هیجانی همسر پیمانشکن به همسر خیانتدیده مشخص میشود که طی آن همسر آسیبدیده
نیازهای دلبستگی و امنیت را از همسر پیمانشکن مطالبه میکند و با پذیرش این نیازها و
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خواستهها از سوی همسر پیمانشکن ،ارتباط عاطفی جدیدی میان همسران به وقوع میپیوندد
که زمینهساز بخشش همسر پیمانشکن از سوی همسر خیانتدیده است.
بهطور کلی در تبیین اثربخشی بیشتر زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی و
ماندگاری اثر آن می توان اذعان داشت که این رویکرد ،درمان جدیدی است که تأکید اصلی آن
بر مشارکت فعال و تبادل هیجانهای حاصل از الگوهای ناکارآمد در زوجهای آشفته و
آسیبدیده است .تالش این درمان آشکار ساختن هیجانهای آسیبپذیر در هر کدام از زوجها
و تسهیل توانایی ایشان در ابراز این هیجانها به شیوههای ایمن و محبتآمیز است .اعتقاد بر
این است که پردازش این هیجانها در بافتی ایمن ،الگوهای تعاملی سالمتر را به وجود آورده که
سبب آرامشدن آشفتگی ،افزایش صمیمیت و در نهایت ارتباطی رضایتبخشتر است که این
تغییرات میتواند زمینة ایجاد بخشش را در میان همسران فراهم آورد (بروبیکر.)1085 ،
همچنین ،زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی تالش میکند تا زوجها در
فرایند درمان سبکهای ارتباطی بهتری را برگزیده ،مهارتهای ارتباطی سالمتری را بهکار
گرفته و تعامالت زوجی میان خویش را اصالح نمایند .ماحصل این اتفاقها ،پرفروغشدن
پیوندهای ایمن و تعاملهای مثبت خواهد بود که در اثر افشای خیانت زناشویی و فاصلهگیری
هر چه بیشتر زوجها کمرنگ شده و به آشفتگی گراییده بودند (تیم و هرتلین.)1010 ،
افزون بر این در تبیین اثربخشی و ماندگاری زوج درمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت
دلبستگی نسبت به زوجدرمانی یکپارچهنگر میتوان گفت که زنان خیانتدیده که با همسر
پیمانشکن خود در جلسات این درمان شرکت میکنند ،در آغاز درمان به بیان خیانت زناشویی
و آسیبهای ناشی از آن پرداخته و بیاعتمادی خود را نسبت به همسر پیمانشکن آزادانه ابراز
می کنند .همچنین از پیوند ناایمنی که پس از افشای خیانت زناشویی در میان ایشان حکمفرما
شده است پرده برداشته و آسیبهای رابطهای خیانت زناشویی را بازگو میکنند .با ابرازگری
هیجانی همسر خیانتدیده ،همسر پیمانشکن تأثیر مخرب خیانت زناشویی را را از زبان همسر
خود شنیده و با دست برداشتن از مقاومت سعی میکند که مسئولیت این اتفاق مخرب را
بپذیرد .در جلسات بعد و همزمان با تسهیلگری درمانگر ،هیجان ثانویه همسر خیانتدیده بیرون
کشیده شده و درمانگر به کالبدشکافی این هیجانات میپردازد که نقطة عطفی برای نزدیکی
همسران و فعالشدن پیوندهای ایمن رابطهای میباشد .با شکلگیری تعامالت مثبت و آمادگی
بیشتر همسر خیانتدیده ،همسر پیمانشکن خیانت زناشویی و نحوة وقوع آن را بازگو میکند و
با تشریحنمودن عوامل مؤثر بر وقوع خیانت زناشویی ،نقش خود را در وقوع خیانت زناشویی
میپذیرد و درصدد جبران آسیبهای ایجاد شده برمیآید .پس از آن همسر پیمانشکن تعامل
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عاطفی بیشتری را با همسر خیانتدیده برقرار و با آسیبها و رنجهای او همدلی میکند .همسو
با تغییرات ایجاد شده و با ادامة روند درمان ،همسر پیمانشکن متعهد میگردد تا نیازهای
دلبستگی همسر خیانت دیده خود را برآورده ساخته و به مراقبت از او اقدام نماید که این مهم
بهعنوان پادزهری برای خیانت زناشویی تلقی شده و افزون بر ترمیم پیوندهای آسیبدیده و
بهبود چرخههایت عاملی منفی ،بخشش همسر خیانتدیده را به دنبال خواهد داشت (بروبیکر،
1085؛ میشل و همکاران.)1010 ،
از محدودیتهای پژوهش حاضر ،میتوان به محدود بودن جامعه به زوجهای درخواستکنندة
مشاورة خیانت زناشویی شهر بوشهر اشاره کرد که امکان تعمیم نتایج این پژوهش را به سایر
گروههای جامعه با محدویت مواجه میسازد .برای حصول اطمینان از نتایج ،جهت تعمیم
گستردهتر ،پیشنهاد میشود که پژوهش حاضر مجدد توسط پژوهشگران دیگر با همین متغیر،
در جمعیتهای دیگر و پیگیری طوالنیتر تکرار ،و نتایج آنها با نتایج پژوهش حاضر مقایسه
شود .همچنین پیشنهاد میشود با توجه به اثربخشی بیشتر زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان
جراحت دلبستگی بر بخشش در زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی ،از این روش مداخلهای در
مراکز آموزشی و مشاورهای نه تنها در مورد متغیر این پژوهش ،بلکه برای متغیرهای دیگری
نظیر اعتماد ،دلزدگی زناشویی ،جراحت دلبستگی و نظایر آن استفاده شود.
موازین اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه ،تضمین حریم خصوصی ،بینام بودن
ابزار اندازهگیری و رازداری رعایت شد و به شرکتکنندگان در مورد خروج از پژوهش در هر
زمان اختیار کامل داده شد .همچنین پس از اتمام پژوهش ،گروه گواه به دو گروه تقسیم شد و
یک گروه در هشت جلسة  30دقیقهای زوجدرمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی و
گروه دیگر در هشت جلسة  30دقیقهای زوجدرمانی یکپارچهنگر شرکت داده شدند.
سپاسگزاری
به این وسیله از کلیة پرسنل مراکز مشاورة شهر بوشهر که با پژوهشگر و همکاران ایشان
همکاری نمودند ،و همچنین از کلیة همسرانی که با شرکت داوطلبانة خود در مداخلههای
درمان به پیشبرد این مطالعه همت گماشتند ،قدردانی به عمل میآید.
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پرسشنامة بخشش در روابط زوجی

 .1گاهی وقت ها ،به راه های بخشیدن شخصی خطاکار فکر می کنم.
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8

 .3نسبت به شخص خطاکار ،احساس عصبانیت می کنم.

8
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3
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8

 . 2از مکان ها یا افرادی که شخص خطاکار را به یادم می آورد ،پرهیز می کنم.

8
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8

 .8عمل اشتباه شخص خطاکار ،من را از لذت بردن از زندگی محروم کرده است.
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8

 .1می توانم خود را از فکر کردن به شخص خطاکار رها کنم.

8

2
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8

 .2وقتی به این فکر میکنم که چطور با من رفتار شده است ،احساس افسردگی میکنم.

8
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8

 .5احساس میکنم ،بیشتر صدمه های روحی ناشی از عمل اشتباه شخص خطاکار ،بهبود
یافته است.
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 .3وقتی به شخص خطاکار فکر می کنم ،نسبت به او احساس تنفر میکنم.
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8

 .80احساس میکنم ،زندگیام در اثر عمل اشتباه شخص خطاکار مختلف شده است.
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8

 .88آرزوی بهترینها را برای شخص خطاکار دارم.
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8

 .81برای شخص خطاکار دعا میکنم.
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8

 .83رو به رو شدن با شخص خطاکار به من احساس آرامش میدهد.
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8

 .82دلم برای شخص خطاکار میسوزد.
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8

 .88امیدوارم شخص خطاکار ،در آینده با رفتار خوب دیگران مواجه شود.
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کامالً موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کامالً مخالفم

 .8نمی توانم فکر کردن درباره ی اشتباه شخص خطاکار را کنار بگذارم.
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عباراتها
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