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Introduction: Infidelity is a common issue in couple therapy and is known as a common 
and challenging clinical problem for both clients and therapists. The aim of present research 
was to evaluate the fit of the transdiagnostic model of healing from marital infidelity. 
Method: The research method was a descriptive-correlational type of structural equation 
model. The statistical population of the research included all betrayed women who had 
referred to counseling centers in Tehran in 2019. These women had not received any 
therapeutic measure before this research. From this population, 400 people were selected 
using available sampling method. Participants were assessed with the questionnaires of the 
relationship healing after marital infidelity (Momeni, 2013), the Meta-Cognitions 
Questionnaire-30 (MCQ-30) (Wales, 2004), early maladaptive schemas (Young, 1998), 
Bagarozzi intimacy (Bagarozzi, 2001), Forgiveness (Ray, 2001), and Emotional Efficiency 
(Mazlum et al., Subprint). Data were analyzed using structural equation method and 
LISREL and SPSS software. 
Results: The results showed that the early maladaptive schema (T-Value= -3.93), 
metacognition (T-Value= -2.05), emotional efficiency (T-Value= 3.41), intimacy in the 
relationship (T-Value= 4.53) and forgiveness based on personal values (T-Value= 6.24) 
had a significant direct and indirect effect on healing from marital infidelity. The early 
maladaptive scheme did not have a significant direct effect on forgiveness (T-Value= -
1.77). In addition, there was no significant effect in mediating forgiveness between the early 
maladaptive schema and healing from marital infidelity (T-Sobel= -1.113). The results of 
structural equation modeling indicated that the transdiagnostic model of healing from 
marital infidelity could predict healing from infidelity (R2= 79). The present model had a 
good fit with the research sample data.  
(RMSEA=0/013, Chi-Square/df=1/073, SRMR=0/023, GFI=0/88, AGFI=0/87, 
NFI=0/99, CFI=1, IFI=1, RFI=0/99). 
Discussion and conclusion: According to the achieved results, it can be concluded that this 
model can improve the researches related to the healing from marital infidelity and facilitate 
clinical treatments related to this issue. 
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 یبرا هم زیبرانگچالش و عیشا ینیبال مشکل کیعنوان است و به یدرمانزوج در عیشا موضوع کی انتیخ مقدمه:
 انتیخ امیلتا یصیمدل فراتشخ برازش ارزیابی حاضر با هدف پژوهش. است شده شناخته درمانگران یبرا هم و مراجع
 انجام شد. ییزناشو

زنان  هیپژوهش شامل کل یبود. جامعه آمار یاز نوع معادالت ساختار یهمبستگ – یفیپژوهش توص روش روش:
 گونهچیه پژوهش زمان تا و بودند کرده مراجعه تهران شهر مشاوره مراکز به 1398 سال در که بودند یادهید انتیخ

 شدند انتخاب نفر 400دسترس  در یریگنمونه وهیش به نیبنیازا که بودند نداده انجام خصوص نیا در یدرمان اقدام
، (2004)ولز،(سی-ام.سی.کیو) فراشناخت ،(1392یی)مومنی،زناشو انتیخ از بعد رابطه امیهای التپرسشنامه با و

 یکارآمد ،(2001ی)ری،ر بخشش ،(2001ی)باگاروزی،باگاروز تیمیصم ،(1998)یانگ،هیاول ناسازگار وارهطرح
و از  یساختار معادالت روش ازها داده لیتحل یبراگرفتند.  قرار یابیارز مورد ی)مظلوم و همکاران،زیرچاپ(جانیه

 .شداستفاده  اس.پی.اس.اسو  زرلیلافزار نرم
-T= -05/2)فراشناخت  (،T-Value= -93/3) هیاول ناسازگار وارهطرح که داد نشان پژوهش جینتا نتایج:

Value) 
 یهابر ارزش یو بخشش مبتن (T-Value= 53/4)رابطه  در تیمیصم ،(T-Value= 41/3ی)جانیه یکارآمد 

 داشت معنادار ریتأث ییزناشو انتیخ از امیالت بر میرمستقیو غ میصورت مستقبه (، T-Value= 24/6) یشخص
 نیب بخششگری میانجی زینو  (T-Value= -77/1)بخشش  بر هیاول ناسازگار وارهطرح میمستق اثر فقط
مدل  جینتا ،نداشت یداریاثر معن ( T-Sobel=-113/1) ییزناشو انتیخ از امیالت و هیاول ناسازگار وارهطرح

 توان شده،نیتدو ییزناشو انتیخ از امیالت یصیفراتشخ مدل که بود آن از یحاک یساختار معادالت یابی
 یهای نمونه مورد پژوهش برازش مناسبداده با حاضر مدل. (R2=79)داشت  را انتیخ از امیالتبینی پیش

 .داشت
(99/0=RFI،1=IFI ،1=CFI ،99/0=NFI ،87/0=AGFI ،88/0=GFI، 023/0=SRMR ،073/1=Chi-

square/df ،013/0=RMSEA) 
 امیالت با مرتبط یهاپژوهش تواندیم مذکور مدل که گفت توانیم حاصله جینتا به توجه با :گیریبحث و نتیجه

 .کند لیتسه را موضوع نیا با مرتبط ینیبال یهادرمان و بخشد ارتقا را ییزناشو انتیخ از
  هاکليدواژه

، راشناختف واره ناسازگار اولیه، صمیمیت، کارآمدی هیجانی،زناشویی، طرحفراتشخیص، التیام از خیانت  
 بخشش
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 مقدمه  
در هر رابطه صمیمی  زیبرانگچالشویژه و  مسئلهیک 

واکنش منفی به جذب شدن واقعی یا خیالی شریک زندگی 
گیرند و شوهر آگاهانه تصمیم می [ زن1به فردی دیگر است ]

 ؛از نظر جنسی و عاطفی نسبت به شریک خود وفادار باشند
های های مذهبی و چه از نظر ارزشبنابراین چه از نظر ارزش

اولیه محسوب  آلدهیاضعیت ۀ نامشروع افول از ورابطشخصی، 
 شود.می

های درمانی بسیاری های اخیر رویکردها و شیوهدر سال
ن است. ای گرفتهشکلهای متفاوت بر پایه مفاهیم و نظریه

رویکردهای نو، اهداف، ساختار و فرایندهای درمانی متنوعی 
برای بسیاری از شکایات فرد  کهینحوبهدهند، ارائه می

یانت همسر چندین راهنمای درمانی بر پایه از خ دهیدبیآس
های درمانی این رویکردها ارائه شده است. بسیاری از این روش

اشتراک زیادی با همدیگر دارند و فنون و راهبردهای مشابهی 
رشد و گسترش رویکردهای  نکهیا وجود باگیرند. را به کار می

را، ن اجنو در این زمینه به تقویت آن انجامیده است ولی امکا
کرده است.  روروبهرا با مشکالتی  هاآنآموزش و یادگیری 

های اخیر نیز ارائه های متخصصان زوج درمانگر در سالتالش
های یکپارچه برای التیام از خیانت زناشویی بوده است مدل

 هدشدییتأ[ تا بتوانند ضمن دسترسی به مداخالت 2،3،4]
را در شرایط گوناگون  هاآنتجربی امکان کاربرد و آموزش 

 [.5باشد ]داشته 
عنوان یک متغیر وابسته یی بهزناشو انتیخالتیام از 

فراتشخیصی به وضعیتی که در آن میزان پذیرش و 
بخشودگی، کارکرد جنسی، کاهش احساسات منفی، رابطه 

و میزان اعتماد به میزان  عاطفی، رابطه کالمی، مراقبت از خود
 [.6شود ]گردد، تعریف میپیش از افشای خیانت باز

عنوان مکانیسم شده از عوامل مختلفی به  بررسی انجام
. ولی برخی از اندبرده نامهای خیانت دیده تغییر و التیام زوج

این فرایندهای بنیادی در چندین مدل و رویکرد درمانی 
وند. شصی محسوب مییی فراتشخرو نیا ازمشترک هستند و 

توان به پنج فرایند درمانی بنیادی اشاره این عوامل می ازجمله
و  دانقرارگرفته تأکیدکرد که در رویکردهای گوناگون مورد 

 در، صمیمیت [9، 8، 7، 3] یجانیهاند از: کارآمدی عبارت
، 10، 13]ی ناسازگار اولیه هاوارهطرح، [12، 3، 10،11] رابطه

، 17 ،16های شخصی ]، بخشش مبتنی بر ارزش[15، 14
 [.21، 20، 19[ و فراشناخت ]18

ست ا یفرا نظرکارآمدی هیجانی فرایندی فراتشخیصی و 
شناسی روانی را تحت تأثیر قرار که طیف وسیعی از آسیب

                                                           
1 Blou 
2 cognitive attentional syndrome 

[ کارآمدی هیجانی به میزان توانایی فرد 23 ،22دهد ]می
ها، و پاسخگویی مؤثر به تمام هیجان تجربه کردنبرای 

[. 23، 22شود ]اطالق می هاباارزشمتناسب با بافت و همسو 
ناکارآمدی هیجانی پس از مواجهه با خیانت همچون موج 

از خیانت را در  دهیدبیآسدریای سهمگینی است که فرد 
و کارآمدی هیجانی همچون مهارت  نورددیدرمخود 

را از درگیرشدن با این  دهیدبیآسی است که فرد سوارموج
 [.22]دهد موج سنگین نجات می

فردی  بین فراتشخیصیهای صمیمیت یکی دیگر از مؤلفه
عنوان یک نیاز بنیادی است. صمیمیت به معنای [، به25]

رای ب انتظارقابلاحساس نزدیک بودن به شریک، دلواپسی 
[. 25سالمتی طرف مقابل و دریافت دوجانبه حمایت است ]

 اصلی است  چهارعنصرۀ زوجی صمیمیت شامل رابطدر یک 
 اس امنیت احس -1
 مقابل طرفبهحس اعتماد  -2
 ارتباط مؤثر با شریک-3 
عدم نگران بودن در مورد صمیمی شدن در رابطه.  -4 

افتد، خط صمیمیت به خطر می چهارعنصرولی در خیانت هر 
انه ۀ مخفیرابطرود، شود و اعتماد از بین میقرمزها شکسته می

ها بگیرد و آنتواند احساس امنیت زوج را از هر دو نفر می
ها را نسبت ها بگیرد و آنحس نزدیک بودن را از آن جهیدرنت

[. به همین منظور ایجاد 26] پذیر کندبه یکدیگر آسیب
صمیمیت، با توجه به چهار بعد اساسی آن در این پژوهش 

قل عنوان یک متغیر مستبرای دستیابی به التیام از خیانت به
 ت.اس قرارگرفتهو میانجی موردتوجه 

مؤلفه فراتشخیصی دیگر که در این پژوهش به آن 
های وارهشود مؤلفه آسیب فردی با تمرکز بر طرحپرداخته می

عنوان سازه شناختی که ناسازگار اولیه فرد خیانت دیده به
 [.27است ]، ردیگیبرمسطوح شناخت را در  نیترقیعم

های [، درباره واکنش6] 1چارنی و پارناس به نقل از بلو
اند که واکنش فرد نسبت به خیانت منفی خیانت بیان کرده

، نفسعزتهمسر شامل خشم، شکستن اعتماد، آسیب دیدن 
ترس از ترک کردن، نگرانی در مورد وقوع مجدد خیانت، 

از همین رو مؤلفه فراتشخیصی  [.6است ]نشخوار فکری 
است  شدهداختهپربنیادین دیگری که در این مدل به آن 

از خیانت  دهیدبیآس)سبک تفکر( فرد های فراشناخت
سندرم  مؤلفهۀ اصلی این هست، استزناشویی همسر 

 باور غلط 2است که توسط  سی.ای.اس() 2توجهی–شناختی
 ۀ تفکر کنترلدربارمنفی( های فرا باورمثبت و های فرا باور)
 ی نگرانی،بر سودمند تأکیدمثبت با های فرا باور. شودیم
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 .........                                                                    داود ذوالفقاری و همکارانها، صمیمیتطرحوارهها، با تاکید بر نقش فراشناخت ییزناشو انتیخ از امیالتی صیفراتشخ مدل

منفی با های فرا باوری، پایش تهدید و نشخوار فکر و همکارانزهره عباسی                                       امین حسام سیف زرگرناییج و همکاران
 به اهمیت بها دادنجلوه دادن افکار و بیش  کنترلرقابلیغ

یده دخطر و معنای این افکار در افزایش پریشانی فرد خیانت
 [.21هستند ] مؤثر

آخرین مؤلفه فراتشخیصی که در این پژوهش به دنبال 
های اکثر پروتکل درواقعت. بررسی نقش آن بودیم بخشش اس

 عنوان مکانیسمۀ خیانت فرایند بخشش را بهنیدرزمدرمانی 
[ البته تعاریف 2، 1دهند ]قرار می موردتوجه بخشدرمان

[ از 2باکوم ]مختلفی از بخشش وجود دارد. در اینجا تعریف 
است که بخشش نه به معنای مصالحه و ماندن  مدنظربخشش 

ی از گذشته و تمرکز به تمرکززدائدر رابطه و نه به معنای 
 بر ارزشعنوان یک عمل مبتنی [، بلکه به2حال و آینده ]

 [.22کند ]تعریف می
عنوان رفتاری تعریف توان بهرا می بر ارزشعمل مبتنی 

برای موقعیت  ، چیزی کهمهمکرد که زندگی فرد را در مسیر 
، عمل گریددهد، از طرف مهم و مناسب است قرار می موردنظر

های انتزاعی به رفتار ها حاصل تبدیل ارزشمبتنی بر ارزش
 [.22است ]

دیده از خیانت زناشویی بخشش در التیام فرد آسیب
[. درمان کامل خیانت، 29،  3ی دارد ]توجهقابلجایگاه مهم و 

 دهد،بین زوجین بدون بخشش رخ نمی ، مصالحه1التیام رابطه
رابطه بعد از خیانت ممکن است بدون بخشش تحمل شود 

 [.3ولی ترمیم و التیام کامل، بدون بخشش شدنی نیست ]
روابط این  پژوهشیکه اشاره شد ادبیات  گونههمان

صورت مجزا بررسی از خیانت زناشویی به امیالترا با  هامؤلفه
است که بین بازسازی  شدهدادهنشان  مثالعنوانبهاند کرده

[؛ افزون 3صمیمیت و التیام خیانت رابطه معنادار وجود دارد ]
[ ارتباط معنادار بین دشواری 29بر این جان، کلی و سیمون ]

شناسی شخصیتی و ویژگی در تنظیم هیجان و آسیب
[ در 30شخصیتی را نشان دادند؛ ذوالفقاری و همکاران ]

ها ناسازگارتر وارهدند که هرچقدر طرحای نشان دامطالعه
 یابد، همچنینباشند صمیمیت زناشویی بیشتر کاهش می

های مختل ۀ محدودیتحوزها نشان داد که ۀ آنمطالع
 رازیغبه و استۀ صمیمیت زناشویی کنندبینی ترین پیشمهم

ینی ببعد صمیمیت جنسی برای سایر ابعاد صمیمیت پیش
های وارههمچنین دریافتند طرح هاآن. استکننده معتبری 

افی داری ناکمنشی و خویشتنناسازگار اولیه استحقاق، بزرگ
نند. کبیشترین نقش را در مورد صمیمیت زناشویی ایفا می

                                                           
1 Relationship healing 
2 Boyes & Fletcher 
3 Schade& Sandberg 
4 Goldie 
5 Durtschi 
6 Kimmes 

باعث  هاوارهطرح[ نشان داد که 31در همین راستا مک کی ]
و  دیاشدهواقعشما احساس کنید که مورد بدرفتاری  شوندیم

ۀ مسلم آن از بین رفتن روابط جینتی شوید که عصبان
[ در مطالعه خود نیز اثبات کرد 21] ولز صمیمانه است.

های فراشناختی منجر به افزایش تنظیم هیجان درمان
ای تحت عنوان [ در مطالعه32] 2شوند. بویس و فلیتچرمی

فرا ادراک منجر به سوگیری در روابط صمیمی زوجین 
ن فراشناخت و صمیمیت در یک رابطه شود، به رابطه بیمی

نیز اشاره کردند تعصب مثبت در مورد  هاآنکنند، اشاره می
تواند یک ویژگی هنجاری و آگاهانه در های همسر میقضاوت

[ در 33] 3دسترس روابط صمیمی باشد. اسچاد و سندبرگ
 دیده از خیانتآسیب بستگیدلۀ خود با عنوان ترمیم مطالع

فاده از درمان متمرکز بر هیجان نشان دادند زناشویی با است
های مبتنی برهیجان شدنی است، درمان واسطهبهالتیام 

ای بخشش نیز در فرایند درمان ها به نقش واسطههمچنین آن
ۀ خود مطالع[ در 34] 4ای دادند؛ مک گلدایخود جایگاه ویژه

دیده را از با عنوان خیانت و بخشش، راه التیام فرد آسیب
 گری بخششیق بخشش نشان داد و نیز به نقش میانجیطر

های فردی و اعتماد تأکید کرد و لزوم مصالحه را بین ویژگی
[ در 35اعتماد بین فردی مطرح نمود؛ نامنی و همکاران ]

مدار به شیوه ای با عنوان اثربخشی درمان هیجانمطالعه
گروهی بر بخشودگی بین فردی و امید در زنان مطلقه این 

ثربخشی را اثبات نمود، ارتباط بین صمیمیت و بخشش ا
ها ثابت صورت یک رابطه دوسویه است، برخی از پژوهشبه

ی منجر به درون فردعنوان یک فرایند کردند بخشش به
[ و برخی دیگر نیز نشان دادند که 36شود ]صمیمیت می

 [.34شود ]صمیمیت منجر به بخشش می

پیشنهادی زیر با نتایج روابط فرض شده در مدل مفهومی 
ای متغیرهای میانجی هایی که به بررسی نقش واسطهپژوهش
ها نشان پژوهش مثالعنوانبهاند. اند نیز هماهنگپرداخته

واره ناسازگار اولیه ۀ بین طرحرابطتواند اند صمیمیت میداده
[، همچنین 37گری کند ]با سازگاری زناشویی را میانجی

ار های ناسازگوارهابطه بین بخشش و طرحتواند رصمیمیت می
[، از طرفی بخشش قدرت 38گری کند ]اولیه را میانجی

گری باالیی بین صمیمیت زناشویی و التیام دارد میانجی
ۀ مطالع ازجمله[، از سویی دیگر مطالعات زیادی 39]

گری ثبات [ به نقش میانجی40] 6و کایمیس 5دورتسچی
های ناسازگار اولیه از بعد هوارهیجانی بین بخشش و طرح
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گری [، همچنین نقش میانجی40بستگی اشاره کردند ]دل 
ی شخصی بین کارآمدی هیجان و هابر ارزشبخشش مبتنی 
های مک اختالل پی.تی.اس.دی در پژوهش درمان )التیام(

 دهشثابتی هیجان بر کارآمد[ با عنوان درمان مبتنی 22کی ]
 [.22است ]

گری کارآمدی هیجانی بین نجیدر تثبیت نقش میا
[ 41و همکاران ] 1ۀ فالناگانمطالعفراشناخت و بخشش، 

نشان داد پختگی هیجانی هرچقدر در نوجوانان بیشتر باشد 
ها میزان بخشش در برابر تجربیات منفی بیشتر است ولی آن

عنوان نشان دادند که فراشناخت و روش حل مسئله به
ع این پختگی هیجانی را تسری توانندمتغیرهایی هستند که می

ی به درمانزوجها تأثیر [، از طرفی دیگر پژوهش41کنند ]
 الخصوصیعلمندی زناشویی روش فراشناخت را بر رضایت

اند و نیز تأثیر صمیمیت بر میزان صمیمیت زوجین نشان داده
[، با توجه به 41است ] شدهثابتهای زوجی بخشش در رابطه

توان نتیجه گرفت که متغیر صمیمیت یانجام این مطالعات م
ری گیرد و نیز تأثیدر رابطه به دلیل اثری که از فراشناخت می

عنوان یک متغیر میانجی نقش بازی که روی بخشش دارد به
ۀ مطالع[ در 42و همکاران ] 2ۀ فینچاممطالعکند، در پایان می

ۀ صمیمی بین زوجین را بخشش رابطخود نماد کیفیت یک 
های عاطفی کردند و نیز بخشش را عامل التیام زخممعرفی 

گری بخشش رابطه مطرح نمودند که این خود نقش میانجی
 [.42دهد ]را بین صمیمیت در رابطه و التیام نشان می

باوجود مطالعات گوناگونی که به بررسی رابطه دوسویه 
 اند. انتقادهایی به اینبا التیام از خیانت پرداخته هامؤلفهاین 

شده درباره خیانت ها وارد است. بیشتر مطالعات انجامپژوهش
 بینی عوامل مؤثر در خیانت زناشوییبیشتر به پیش زناشویی

ها به ارتباط ساده دو یا چند پرداخته است ونیز این بررسی
ای درباره بررسی عوامل مؤثر تر مطالعهکم ؛ واندمتغیر پرداخته

ویی دیده از خیانت زناشآسیبکننده التیام فرد بینییا پیش
پرداخته است و مسئله دیگر این است که اغلب مطالعاتی که 

ۀ التیام خیانت زناشویی صورت گرفته جداگانه حوزتاکنون در 
اند و مطالعات زیادی در حوزه این عوامل را بررسی کرده

اثربخشی التیام از خیانت در دنیا وجود ندارد و مسئله آخر 

درمانی فراتشخیصی که به موضوع خیانت  این است رویکرد
باشد در ادبیات پژوهش  شدهپرداختهزناشویی در جامعه ایران 

دیده نشده است. از همین رو و با توجه به نقدهایی که به 
ی قبلی وارد است و در مورد آن صحبت شد، با تکیه هامدل

بر ادبیات پژوهش، در این مدل ما صمیمیت در رابطه، 
ی شخصی را هاارزشانی و بخشش مبتنی بر کارآمدی هیج

ی ناسازگار اولیه و هاوارهطرحعنوان میانجی بازنمائی به
یم قرار ریتأثفراشناخت که التیام فرد خیانت دیده را تحت 

[. در 42، 41، 22، 40، 39، 38، 37در نظر گرفتیم ] دهند
مورد استدالل در خصوص چینش متغیرهای پژوهش اصل بر 

ه فرد خیانت دیده در ابتدای امر و در مواجهه با این است ک
به خیانت بر مبنای  معنا دادنخیانت همسر شروع به 

ی که سؤاالتی با در جاماندگۀ خود، های ناسازگارانوارهطرح
و نیز پایش تهدید دوباره خیانت از  کندیمذهنش را درگیر 

واره متغیر مستقل طرح 2عنوان که به کندیمسمت همسر 
سازگارانه و فراشناخت در مدل توصیف شده است، در ادامه نا

ر بی و فراشناختی فرد خیانت دیده اوارهطرحاین بازنمائی 
 یمحمدخانمدل و همسو با مطالعات مظلوم، یعقوبی و  اساس

؛ فینچام و [21ولز ][؛ 31] یکمک[؛ 3] یذوالفقار[؛ 52]
نی فرد [ بر صمیمت در رابطه و کارآمدی هیجا53همکاران ]

ی هاارزشاین دو بر بخشش مبتنی بر  تبعبهخیانت دیده و 
[؛ مک 33سندبرگ ]شخصی بر اساس مطالعات اسچاد و 

همسو با نتایج این پژوهش  [ که35] ینامن[؛ 34] یگلدا
، اثر گذاشته و نیز تمام این متغیرها درنهایت منجر به است

 شود.دیده از خیانت میالتیام فرد آسیب
پژوهش حاضر یک مطالعه با هدف بررسی نقش 

 یکارآمدگری واره ناسازگار اولیه با میانجیفراشناخت، طرح
 ی شخصی درهابر ارزشهیجانی، صمیمیت و بخشش مبتنی 

 یفهوممبینی التیام از خیانت زناشویی در قالب یک مدل پیش
( برای پرداختن به موضوع التیام خیانت در جامعه 1)نمودار 

یماست. درنهایت پژوهش حاضر تالش  شدهیطراحنی ایرا
 پاسخ دهند،  هاپرسشبه این  کند

 برازش دارد؟ شدهارائهتا چه اندازه مدل مفهومی  -1
 ؟متغیرهای مستقل ارتباط معناداری با التیام دارند ایآ -2

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Felanagan 
2 Fincham 
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 .........                                                                    داود ذوالفقاری و همکارانها، صمیمیتطرحوارهها، با تاکید بر نقش فراشناخت ییزناشو انتیخ از امیالتی صیفراتشخ مدل

 و همکارانزهره عباسی                                       امین حسام سیف زرگرناییج و همکاران

 گری صمیمیت، کارآمدی هیجانی و بخششو فراشناخت با میانجی هاوارهطرح مؤلفه بر اساس. مدل التیام از خیانت 1نمودار 

 روش
 نوع پژوهش

است  پژوهش حاضر از دید هدف از نوع پژوهش بنیادی
ها چون هدف آزمودن الگو آوری دادهشیوه جمع ازلحاظو 

خاصی از رابطه بین متغیرهاست از تحلیل معادالت 
ۀ زمرکه از  استاز نوع حداقل مربعات جزئی   1ساختاری

 .استهای همبستگی طرح

 آزمودنی 

جامعه آماری پژوهش حاضر تمام  الف( جامعه آماری:
سال تا  2شهر تهران هستند که ظرف  سال 18زنان باالی 

از سوی همسر مواجه شدند و  2اجرای پژوهش با خیانت
 .اندنکردهدرمانی در این خصوص دریافت  گونهچیه

های ساختاری از نوع در بررسی مدل ب( نمونه پژوهش:
پذیر اکتشافی قاعده بر این است که به ازای هر متغیر مشاهده

پژوهش  کهییازآنجا[. 43نفر نمونه الزم است ] 20یا  10
های ناسازگار وارهمتغیر )خرده مقیاس( دارد )طرح 35حاضر 

؛ کارآمدی 8؛ صمیمیت=5؛ فراشناخت= 15اولیه = 
که  استنفر  350( حداقل نمونه الزم 2؛ بخشش= 5هیجانی=

درصدی پژوهش، شمار نمونه نهائی  10با توجه به ریزش 
ب ای در دسترس انتخریگنمونهبر پایه  . نمونهاستنفر  400

 .شوندیم

                                                           
1 Structural Equation Modeling 

 مجازی و غیرمجازی صورت پذیرد. صورتبهرازگونه از همسر  صورتبههرگونه رابطه عاطفی، سکشوال یا هدفمند که  2

 

 ابزارهای پژوهش
اند از: ی پژوهش شامل شش ابزار بود که عبارتابزارها
 ناختفراش ،ییزناشو انتیخ از بعد رابطه امیالت یهاپرسشنامه

 تیمیصم ه،یاول ناسازگار وارهطرح(، سی-ام.سی.کیو)
 ی.جانیه یکارآمد ،یر بخشش ،یباگاروز

بعد از مواجهه  ییروابط زناشو امیپرسشنامه الت( 1
 از انتیاز خ امیپژوهش جهت سنجش الت نیا در: انتیبا خ

د. استفاده ش یی بعد از خیانتروابط زناشو التیامپرسشنامه 
نامه از پرسش یبا الگوبردار ییروابط زناشوالتیام پرسشنامه 
سؤال، شامل  61پرسشنامه با  نیاست. ا شدهمیگاتمن تنظ

همسر،  یعاطف یازهاین نیترهمچون مهم ییهااسیمق
 ،یزنان، کاهش احساسات منف یعاطف یازهاین نیترمهم

وجه ت شیافزا ،یبخشودگ زانیم شیافزا ،یبهبود ارتباط کالم
. است یاعتماد و بهبود روابط جنس یو مراقبت از خود، بازساز

 نیکرونباخ ا یآلفا ییایپا بیضرا [44] دیجاو یمؤمن
 یعاطف یازهاین اسیخرده مق یو برا 0/ 931پرسشنامه را 

، کاهش 693/0زنان  یعاطف یازهای، ن735/0همسر 
 زانی، م556/0 ی، بهبود ارتباط کالم667/0 یاحساسات منف

 ی، بازساز855/0، توجه و مراقبت از خود 687/0 یبخشودگ
برآورد کرده است  865/0 ی، بهبود روابط جنس641/0اعتماد 

ناسازگار  وارهطرح

 اولیه

شناختفرا  

 صمیمیت در رابطه

 کارآمدی هیجانی

بخشش مبتنی  

 بر ارزش شخصی
 التیام
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 [44.] 
 
این : سی(-فراشناخت )ام.سی.کیو پرسشنامه( 2

 1997که توسط ولز در سال  یسؤال 30مقیاس خود گزارشی 
، باورهای افراد را درباره تفکرشان مورد سنجش شدهساخته

ی لیکرت اچهاردرجهمقیاس  بر اساسها دهد. پاسخقرار می
خرده مقیاس  5شوند. پرسشنامه مذکور دارای محاسبه می

باورهای مثبت در مورد نگرانی، باورهای  اند از:است که عبارت
ی افکار و خطرات مربوط به نگرانی، ریپذکنترلمنفی درباره 

عدم اطمینان شناختی، نیاز به کنترل افکار، فرایندهای 
[ برای پایایی این 21ولز ]فراشناختی خودآگاهی شناختی. 

ی کرونباخ را برای مقیاس کل و آلفامقیاس دامنه ضریب 
و  75/0یی را باز آزماو پایایی  76/0تا  93/0ها خرده مقیاس

. ضریب اندکردهگزارش  87/0تا  59/0ها برای خرده مقیاس
 شدهگزارش 91/0ی کرونباخ کل مقیاس در نمونه ایرانی آلفا

های کنترل ناپذیری، باورهای است و برای خرده مقیاس
مثبت، وقوف شناختی، اطمینان شناختی و نیاز به کنترل 

، 80/0، 81/0، 86/0، 87/0ار به ترتیب در نمونه ایرانی افک
 [.45است ] شدهگزارش 71/0

 :فرم کوتاه –واره ناسازگار یانگ طرح پرسشنامه( 3
مربوط به یک  سؤال 5دارد و هر  سؤال 75این پرسشنامه 

گذاری مورد است . نمره 15ها وارهواره است. طرحطرح
قسمتی است نمره  6لیکرت های پرسشنامه بر پایه طیف گویه

های ناسازگار اولیه است. وارهوجود طرح دهندهنشانباالتر 
 خرده یۀکل[ پایایی 46همکاران ] و ولبرن  ۀمطالع براساس
ها از وارهکوتاه پرسشنامه طرح فرم گانه 15 هایمقیاس

 یهمسانی درونی کافی تا بسیار خوبی برخوردار بودند. آلفا
 محاسبه( درصد93 تا درصد76ها از )وارهطرح یۀکرونباخ کل

پایایی پرسشنامه [ 46] عباسیان و فاتحی زاده ۀ. در مطالعشد
 درصد94 به روش همسانی درونی از طریق آلفای کرونباخ 

همچنین در این تحقیق پایایی فرم کوتاه  شد. محاسبه
  گردید. درصد محاسبه 64 ییپرسشنامه به روش بازآزما

 ۀنامسنجی پرسشخصوصیات روان [46]اران صدوقی و همک
نفر بررسی کردند. در این تحقیق  370 ۀیانگ را باحجم نمون

ضریب آلفای کرونباخ در  ۀلیوسعامل به 15ثبات درونی برای 
آلفای کرونباخ  .آمدبه دست  درصد90تا  درصد 62دامنه 

 [.46]درصد بود. 94برای مقیاس کلی 
این : 1نیازهای صمیمیت باگاروزی پرسشنامه( 4

ای تکمیل درجه 10در مقیاس  سؤال 41پرسشنامه دارای 
روان -و نیازهای صمیمیت و ابعاد آن )عاطفی استعبارت 

ی باشناختیز -معنوی -جسمانی -جنسی -عقالنی -شناختی

                                                           
1 Marital Intimacy Needs Questionnaire(MINQ) 
2 Emotion Efficacy Scale 

دهد. این ی قرار میبررس موردتفریحی( را  -و اجتماعی
[ ترجمه شد. 47] رانو همکاپرسشنامه توسط اعتمادی 

به  93/0کرونباخ ضریب پایایی کل پرسشنامه با روش آلفای 
(، 1386ای دیگر خمسه و حسینیان )دست آمد. در مطالعه

، ضریب آلفای باز آزموننامه با روش در تعیین پایایی پرسش
، صمیمیت روان89/0کرونباخ را برای صمیمیت عاطفی 

، صمیمیت جنسی 81/0، صمیمیت عقالنی 82/0 یشناخت
، 76/0، صمیمیت زیباشناختی 8/0 یکیزیف، صمیمیت 91/0

 65/0، صمیمیت معنوی 51/0تفریحی  -صمیمیت اجتماعی
، افزون بر آن، جهت آمدهدستبه 89/0برای صمیمیت کل  و

یی آزمون، این پرسشنامه همراه با پرسشنامه رواتعیین 
شد که  زوج پاسخ داده 30توسط  زمانهمصمیمیت زناشویی 

ضریب همبستگی بین نتایج دو آزمون صمیمت، بیانگر 
 [.48است ] 65/0دار همبستگی معنی

ۀ ری لیوسبهاین پرسشنامه : بخشش ری پرسشنامه( 5
 15است. مقیاس بخشش شامل  افتهیتوسعه 1988در سال 

ۀ دهندنشانباالتر در این مقیاس های نمره. باشدیمگویه 
گذشت بیشتر نسبت به آزاردهنده است، ری این معیار را با 

. قراردادمعیار سنجش گذشت اینرایت مورد مقایسه 
ود باالبۀ همتاسازی نسبتاً ویشبه  آمدهدستبههمبستگی 

(75/0-50/0r=.) ی کرونباخ این ابزار در پژوهش زندی آلفا
 [.49آمد ]به دست  =96/0r[ 49پور و یادگاری ]

 اسیمق :(ای.ای.اس) 2جانیه یکارآمد اسیمق( 6
 یسؤال 10 یخود گزارش اسیمق کی [50] جانیه یکارآمد

سنجش  یبرا یعنوان ابزاربه [50است که توسط وست ]
 هیپا بر و است شدهیطراح جانیه یکارآمد درمان امدیپ

)کامالً موافق( نمره 5)کامالً مخالف( تا  1و از  کرتیل فیط
 اسیمق ینسخه اصل یسنجروان یهایژگیشود. ویم یگذار

 یقرارگرفته است. ط یموردبررس[ 50]توسط مکس شانون 
-ای.ای.اسدهد که نشان می یعامل لیتحل جیمطالعه، نتا نیا

 رشیذهن آگاهانه، پذ یآگاه اسیمتشکل از پنج خرده مقدو 
ها، مقابله ذهن آگاهانه و بر ارزش یآگاهانه، عمل مبتنذهن 

 یسنجروان یهایژگیو یاست. بررس جانیه یکل یکارآمد
 کرونباخ یآلفا بی)ضر یدرون یاز همسان یحاک اسیمق نیا

 ریغ و ینیهای بالنمونه زیقدرت ابزار در تما نی( و همچن81/0
 قیهمگرا از طر( است. اعتبار t)با استفاده از آزمون  ینیبال

در  یدشوار یهااسیبا مق دو -ای.ای.اس یمنف یهمبستگ
 عمل و رشی( و پرسشنامه پذr=-51/0) جانیه میتنظ

(50/0-=rو همچن )یگزند پرسشنامه با مثبت یهمبستگ نی 
 یاعتبار افتراق یاست، ول دشدهیی( تأr=38/0) ارزشمند

مارلو و کرون  یاجتماع تیبا پرسشنامه مطلوبدو -ای.ای.اس
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ان نسبت به درم اسیمق تیحساس یبررس قیاز طر تیحساسمعنادار گزارش نشده است. الزم به ذکر است که شاخص  و همکارانزهره عباسی                                       امین حسام سیف زرگرناییج و همکاران
یژگی. و[50]شده است واقع دییمورد تأ زین یجانیه یکارآمد

و  مظلومابزار توسط  نیا ینسخه فارس یسنجروان یها
 ل پرسشنامهکرونباخ ک یو آلفا است دهیهمکاران انجام گرد

 پرسشنامه نیا اسیمق خرده سه کرونباخ یآلفا زین و 72/0
 [.50شده است ]گزارش ریمتغ 73/0 تا 61/0 از

 شیوه انجام پژوهش
شده در شهر تهران انجام 1398-99پژوهش در سال  نیا

و  دیاخالق دانشگاه مطرح گرد تهیاست. ابتدا موضوع در کم
به شماره  پژوهش در اخالق کد افتیپس از در

(1398.252IR.ACECR.ROYAN.REC.)،یهماهنگ
 و شد انجام یشناختو روان مشاورهالزم با مراکز  یها

مراکز  رانیسپس از مد دیگرد کسب الزم یمجوزها
ورود به پژوهش را  طیکه شرا یکه افراد دیدرخواست گرد

 سمت از انتیخ تجربهسال،  18 یدارند )سن خانم باال
 عدم ،یریگنمونه زمان تا سال 2 یط انتیخ تجربه همسر،

ز ا زی( و نیریگنمونه زمان تا یزوج درمان گونهچیه افتیدر
هستند  برخوردارپژوهش  نیشرکت در ا یکامل برا تیرضا

 نیا در حضور با پژوهشگرازآن . پسشوند یمعرف پژوهشگر به
 .نمودها پرسشنامه لیتکم و یریگنمونه به اقدام مراکز

 تحلیل داده هاشیوه 
 مدل ارائه جهت پژوهشهای داده لیوتحلهیتجز یبرا

 روش با زرلیلو  21 1موس یاافزار نرم از حاضر، پژوهش

 بر عالوه بخش نیا در. شداستفاده  2یساختار معادالت
 لیتحل از مدل برازش از قبل ،یفیتوص آمار روش از استفاده

 یمعنادار بیاستاندارد و ضرا بیو ضرا 3یدییتأ یعامل
برازش مطلق  یهااستفاده شد. جهت برازش مدل از شاخص

خی دو، شاخص نیکویی برازش،  –کای اسکوئر  شاخصمانند، 
 شبراز یهاشاخص از زین وشده شاخص نیکویی برازش اصالح

 زین و یشیافزا برازش شاخص ،ینسب برازش شاخص ،یقیتطب
 [.51] شد استفاده زین مقتصد برازش یهاشاخص از

 نتایج
 داد نشان پژوهش ۀنمون گروه یشناخت تیجمع اطالعات

بر مبنای ها )یآزمودن سن استاندارد از انحراف و نیانگیم
زمان گذشت از (، مدت75/5و  85/28) بیبه ترت سال(

 التی(، تحص25/0و  8/1)بر مبنای سال() انتیمواجهه با خ
نفر،  161=پلمیدفوق ،نفر 152=پلمیدنفر،  82= پلمید ری)ز
 دفعات تعداد ،(نفر 3=یدکتر و سانسیل، فوقنفر 2=سانسیل

نفر، سه بار و  169دو بار= نفر، 202=بارکی) انتیخ با مواجهه
نفر،  139=یعاطف -یمجاز) انتیخ نوع ، نفر( 29=شتریب

 نفر، 131=یعاطف– ینفر، حضور 74=یجنس– یمجاز
 انتیخ سابقه( 0= 4هدف بر یمبتننفر،  56= یجنس یحضور

 از شده مواجه نفر، 296=  نشده مواجه) یاصل خانواده در
 نفر 14 ونفر  81=پدر یسو از شده مواجه نفر، 9=مادر یسو
 (.نداشتند یاطالع هم

 پژوهش یرهایمتغواگرا  ییروا یهمبستگ سیماتر . 1 جدول

 امیالت بخشش یجانیه یکارآمد رابطه در متیصم فراشناخت هیاول ناسازگار وارهطرح قیتحق یرهایمتغ

      1/000 هیاول ناسازگار وارهطرح

     1/000 030/0 فراشناخت

    1/000 -790/0** -270/0* رابطه در متیصم

   1/000 790/0** -860/0** -200/0* یجانیه یکارآمد

  1/000 900/0** 800/0** -830/0** -220/0* بخشش

 1/000 850/0** 840/0** 800/0** -780/0** -290/0* امیالت

 09/3 23/46 08/3 95/4 48/2 45/3 نیانگیم

01/0**P< 05/0*P< 

 
 
 

                                                           
1 Amos Vol 21 
2 Structural Equuation Model 
3 confirmatory factor analysis 
4 object affair 
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ی و محاسبات ریگاندازهپس از طی مراحل تصدیق مدل  
به آزمون روابط  توانیمروایی سازه و تشخیصی در این مرحله 

 موردنظرتحقیق پرداخت. به این منظور مدل های سازهبین 
لیزرل پیاده شد. با توجه به اینکه مقدار ریشه دوم  افزارنرمدر 

برای مدل ساختاری  RMSEAبرآورد واریانس خطای تقریب 
است لذا جهت برآورد دقیق  شدهگزارش 08/0کمتر از  تحقیق

یات تحقیق نیاز به اصالحات ضرایب مسیر برای آزمون فرض
 بنابراین خواهیم داشت:؛ وجود ندارد

 
 .  مدل ضرایب استاندارد معادالت ساختاری پژوهش2نمودار 

مربوط به معادالت ساختاری و مدل پیشنهادی  2نمودار 
 استانداردمحقق است. در مدل فوق، ضرایب مسیر 

 آمده است. شدهمشخص
 

ی موردبررسی برازش هاشاخص 2جدول با توجه به 
شود در تمامی که مشاهده می طورهمان ،است قرارگرفته

ی برازش مطلوب هستند و این بیانگر این هاشاخصموارد 
.شودینمموضوع هست که مدل معادالت ساختاری رد 

 ی معادالت ساختاری برای برازش مدل پژوهشریگاندازهصه اطالاات مدل . خال2جدول 
 RMSEA Chi -square/df SRMR GFI AGFI NFI CFI IFI RFI های برازششاخص

 85/0≤ 85/0≤ 85/0≤ 85/0≤ 85/0≤ 85/0≤ 08/0≥ 00/3≥ 08/0≥ مقدار مطلوب
 99/0 1 1 99/0 87/0 88/0 023/0 073/1 013/0 مقدار موجود

 ساختاری مدل برازش یهاشاخص اینکه به توجه با حال
ؤاالت س که داده نشان هم یدییتأ عاملی تحلیل و شدند دییتأ

 فرضیات بررسی به کنندیم تبیین را متغیر یخوببه متغیر هر
 :میپردازیم ساختاری معادالت نمودار اساس بر تحقیق

براساس نتایج به دست آمده تمام روابط  مستقیم متغیرها 
به جز رابطۀ طرحواره ناسازگار اولیه و بخشش، معنادار به 

دست  آمد، همچنین صمیمیت  در رابطه و بخشش به صورت 
همزمان توانستند رابطۀ بین طرحواره ناسازگار اولیه و 

ند، گری کناز خیانت زناشویی میانجی فراشناخت را با التیام
همچنین کارآمدی هیجانی و صمیمیت در رابطه  توانستند 
رابطه طرحواره ناسازگار اولیه و فراشناخت را  با بخشش و نیز 

گری کند ، بخشش نیز توانست رابطه با التیام میانجی
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گری کند از صمیمیت و کارآمدی هیجان را با التیام میانجی و همکارانزهره عباسی                                       امین حسام سیف زرگرناییج و همکاران
 ،ین فراشناخت و طرحواره با التیامگری بخشش ببین میانجی

ری گبخشش توانست رابطه فراشناخت با  التیام را میانجی

گری بخشش بین طرحواره و التیام معنادار به کند اما میانجی
دست نیامد.

 
 نییتع بیضر و ریمس بیضرا شینما با پژوهش یساختار مدل . 3نمودار

 گیری بحث و نتیجه

در این پژوهش اثر مستقیم و غیرمستقیم دو متغیر 
گری ناسازگار اولیه و فراشناخت با میانجیهای وارهطرح

صمیمیت در رابطه، کارآمدی هیجانی و بخشش مبتنی بر 
ی شخصی بر التیام از خیانت زناشویی مورد بررسی هاارزش

قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد برازش مناسبی 
با مدل پیشنهادی پژوهش وجود دارد و همچنین  هادادهبین 

واریانس متغیر التیام  درصد 79، 3اطالعات نمودار  بر اساس
ولیه، ناسازگار اهای وارهطرحۀ متغیرهای لیوسبهاز خیانت 

فراشناخت، کارآمدی هیجانی، صمیمت در رابطه و بخشش 
ی شخصی قابل تبیین است، در تبیین مدل هابر ارزشمبتنی 

برازش شده همان طور که در مقدمه بیان شد نتایج  همسو 
[؛ 38زاده ][؛ بهرامی و بهرامی 37زاده ]با مطالعات سیفی 
بر این  [ اصل41فالناگان ][؛ 39] راچیزسولومون، دیکل و 

است که فرد خیانت دیده در ابتدای امر و در مواجهه با خیانت 
های وارهطرحبه خیانت بر مبنای  معنا دادنهمسر شروع به 

ی که ذهنش را درگیر سؤاالتی با جاماندگدرۀ خود، ناسازگاران
یمو نیز پایش تهدید دوباره خیانت از سمت همسر  کندیم

واره ناسازگارانه و ل طرحمتغیر مستق 2عنوان که به کند
فراشناخت در مدل توصیف شده است، در ادامه این بازنمائی 

مدل و  بر اساسی و فراشناختی فرد خیانت دیده اوارهطرح
[؛ 52] یمحمدخانهمسو با مطالعات مظلوم، یعقوبی و 

؛ فینچام و همکاران [21ولز ][؛ 31] یکمک[؛ 3] یذوالفقار
[ بر صمیمت در رابطه و کارآمدی هیجانی فرد خیانت 53]

ی ی شخصهاارزشاین دو بر بخشش مبتنی بر  تبعبهدیده و 
[؛ 34] یگلدا[؛ مک 33سندبرگ ]بر اساس مطالعات اسچاد و 

، اثر گذاشته استهمسو با نتایج این پژوهش  [ که35] ینامن
ت منجر به التیام فرد و نیز تمام این متغیرها درنهای

 .گرددیمدیده از خیانت آسیب
که بین  بیترتنیابهنتایج پژوهش حاضر،  بر اساس

ناسازگار اولیه و التیام ارتباط منفی و معنادار های وارهطرح
 وورل؛ [14] همکاران و مئونهیس یهاپژوهش وجود دارد، با

 باکوم؛ [31و همکاران ] یک؛ مک[55همکاران ] و انگی؛ [54]
 [55] انگی یجفر آن نییتبدر  همسو است. [2همکاران ] و

ظار انت نیا یها اغلب با القاوارهطرح هکرده است که چگوناشاره
 دیقرار خواه یو مورد بدرفتار دید دیخواه بیکه شما آس

های وارهاز طرح یاریبسگذارند. یم ریگرفت، بر روابط افراد تأث
د از افراشوند یند که باعث مکننده هستفلج یقدربه یمنف

 یریپذبیآس ای دیجد تجارب برابر در یگشودگ نیکمتر
 در هشیر غالباً نامشروع روابط به نسبت یریپذبی. آسبترسند

 یریپذبیآس منظر از نامشروع ۀرابط درک دارد، هاوارهطرح
 اریبس یامر دهیدبیآس فرد سمت از الخصوصیعل وارهطرح
 ییازهاین نشانگر هاوارهطرح یبرخ نکهیاست، درک ا مهم

 ،شود دیناام ازهاین نیا یارضا از یفرد اگر هستند، رومندین
 [.14]ها باشد آن نیتأم دنبال به یگرید یجا در است ممکن

 انتیخ از امیالت و فراشناخت ۀرابطدر بخش دیگر، 
با  که است داریمعن و یمنف ارتباط از یحاک جینتا ییزناشو

همسو  [56]؛ عبدل پور و همکاران [21]ولز   یهاپژوهش
 ریتأث در [21ولز ] که است یااستعاره نییتب نیبهتراست. 

را  انتیاگر خ او. از منظر رودیم کار به امیالت بر فراشناخت
 بر نافتی غلبه م،یریدر نظر بگ زابیآس دادیرو کیعنوان به
 هیشب یادیزا تا حد زبیآس دادیرو کیاز  یناش یروان بیآس
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 در .است پوست دنیبر رینظ یجسم بیآس بر افتنی غلبه 
خود، در طول زمان  ژهیو وهیش به ما بدن ،یجسم بیآس مورد

 یاگر شما در تالش برا یبخشد. ولیم امیجراحت وارده را الت
زخم را با  ۀبه جراحت واردشده، دائماً پوست دنیبخش امیالت

زخم  د،یکن زیتم را زخم یجا مکررطور به و دیناخن بکن
 مثل ییزابیآس دادیعالئم مربوط به رو .ماندیمهمیشه تازه 

 ما ذهن. است ندیفرا نیا هی، شبهمسر سمت از انتیخ
 نیا اغلب و بخشد امیتواند خودش را التیم زمانباگذشت 

درست مانند زخم  دهیدانتیخ فرد، حالنیافتد. باایم اتفاق
مداخله کند، ممکن  یبخشامیالت ندیتازه، اگر در فرا یجسم

 ردفبماند.  داریشود و عالئم پا یطوالن جادشدهیا بیاست آس
 ،یو نشخوار فکر یشدن در نگران ریدرگ قیاز طر دهید انتیخ

 ندیدر فرا د،یاجتناب از افکار و متمرکز ساختن توجه بر تهد
 [.21]کند یمداخله م امیالت

 انتیاز خ امیدر رابطه و الت تیمیصم همچنین بین
 یهاپژوهش جینتا با کهاست  معنادار و مثبت ارتباط ییزناشو
نیت و [؛ پاک58] تیو تر کزیو؛ [57] همکاران و باتلر

است؛ و  یادیبن ازین کی تیمیصمهمسو است. [ 64روشن]
انتظار قابل یدلواپس ک،یبودن به شر کیاحساس نزد یبه معنا

است  تیدوجانبه حما افتیطرف مقابل و در یسالمت یبرا
 یشامل چهارعنصر اصل تیمیصم یزوج ۀرابط کی. در [25]

 :است
 تیاحساس امن -1 
 طرف مقابل حس اعتماد به -2 
 کیارتباط مؤثر با شر-3 
شدن در رابطه.  یمیعدم نگران بودن در مورد صم -4 

 قرمزها خط افتد،یهر چهارعنصر به خطر م انتیدر خ یول
 دو هر انهیمخف ۀرابط رود،یم نیب از اعتماد وشود می شکسته

 جهیدرنت و ردیبگ هاآن از را زوج تیامن احساس تواندیم نفر
 گریکدی به نسبت را هاآن و اثر بگذارد بودن کینزد حسبر
 [.58] کند ریپذبیآس

 ارتباط ییزناشو انتیاز خ امیالتبا  یجانیه یکارآمد 
 یمک ک یهاپژوهش جیکه با نتا داد نشان را معنادار و مثبت

و  مزی؛ و[59و اسوآن ] نگی؛ کر[52؛ وورل ][22]و وست 
 [63[؛ زارع و روشن]61و نوردون ] یووی؛ مک ا[60] نایپ

 ییتوانا زانیم به یجانیه یکارآمد کهییاست. ازآنجا همسو
 ،هاهیجان تمام به مؤثر ییپاسخگو وتجربه کردن  یبرا فرد

. شودیم اطالقها باارزش همسو و بافت با متناسب
 خود اردشو یهاهیجان بتوانند شتریب افراد هرچه ب،یترتنیابه
 مقابله قیطر از را هاآن کنند، تجربه یمؤثرتر ۀویش به را

 یکارآمد از کنند، ابراز را خود یهاارزش و کرده میتنظ
 فرض .[61، 22] بود خواهند برخوردار یباالتر یجانیه

است که درد  نیا جانیه یکارآمد ییربنایز یفلسف

، 22]است ریپذاجتناب دنیرنج کش یاست، ول ریناپذاجتناب
59.]  

 
 انتیاز خ امیالت بابر ارزش  یبخشش مبتن در انتها

 کز،یو جینتا با که داد نشان را معنادار و مثبت ارتباط ییزناشو
 و باکوم و [1] همکاران و گوردون؛ [62] لبرگیاست و فیفا

 یعمل مبتن کیعنوان بخشش به .است همسو [2] همکاران
 یزندگ که کرد فیتعر یرفتار عنوانبه توانیارزش را م بر

 مهمموردنظر  تیموقع یبرا که یزیچ ،مهم ریمس در را فرد
 یجابه بخشش یبرا نکهیامثل دهد،یم قرار است مناسب و
 انتیخ فرد از آمرزش طلب با میبخواه کارانتیخ فرد از نکهیا
 تا میبخواه فرد از میتوانیم برسد بخشش به او نگاه از دهید
 عدم خانواده، انیک حفظ مثل خودش یهاارزش خاطر به

 ارزش هزاران و محبت رش،یپذ تواضع، ثار،یا فرزندان، انتقام،
ر ب یمبتن عمل یعبارت به ببخشد را کارانتیخ فرد گرید

. [22]به رفتار است  یانتزاع یهاارزش لیتبد حاصلها ارزش
 باعث و بردیم نیب از را فرد سالمت یفرد یهاارزش از یدور

 ه،دیدآسیب روابط ،یافسردگازجمله  هیثانو مشکالت جادیا
 و فیضع یهاانتخاب هدف، فقدان داشتن، نقص حس

 ار امیالت رش،یتأث نیهمواسطه  به و [22]شود می یدرماندگ
 .کندیتر مسخت

 یو کارآمد تیمیپژوهش صمهای افتهی گریاساس دبر 
واره ناسازگار و طرح نیب یداریمعن یگرهایانجیم جانیه

 زیبودند و ن امیها و التبر ارزش یفراشناخت با بخشش مبتن
 تیمیصم نیگری معنادار بها میانجیبر ارزش یبخشش مبتن

 نیتوانست ب زیبود و ن انتیاز خ امیبا الت یجانیه یو کارآمد
 نیگری کند و تنها رابطه بمیانجی زیرا ن امیفراشناخت و الت

 .رددگگری نتوانست توسط بخشش میانجی امیواره و التطرح
ی پژوهش حاضر دسترسی دشوار به هاتیمحدود ازجمله

که این مدل نیز  گرددیمو پیشنهاد  موردنظر استنمونه 
ت دیده نیز اجرا نتایج روی مردان خیان اتریپاجهت تعمیم 

دهد که التیام از گردد. درنهایت نتایج این پژوهش نشان می
از خیانت یک مدل  دهیدبیآسخیانت زناشویی در زنان 

ساختاری است و صمیمیت، کارآمدی هیجان و بخشش 
ی شخصی نقش میانجی در این مدل ایفا هاارزشمبتنی بر 

ایجاد و  بینی عواملو نیز ارائه مدلی برای پیش کنندیم
راهگشا  تواندیم هانهیزمالتیام، در بسیاری از  کنندهتیتقو

در جهت ایجاد  میتوانیمبا ارائه این مدل  گریدانیببهباشد. 
ه را ی کنیم و زمینبسترسازی درمانی فراتشخیصی هاپروتکل

خیانت زناشویی فراهم کنیم و ماهیت  تراثربخشبرای درمان 
 بهتر شناسایی کنیم.ی التیام را شناسبیآس
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