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 زوج درمانی بعد از وقوع خیانت زناشویی مردان: یک مطالعه کنترل شده
 

 2زاده ، مریم فاتحی3، سید احمد احمدی2عذرا اعتمادی، 1صادق باران اوالدی
 

 چكيده

 .آسیب دیده از خیانت، فرایندی پیچیده و چند وجهی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان خیانت صورت گرفتدرمان زوجین  :زمینه و هدف

ر سال آزمون و همراه با گروه شاهد و پیگیری بود. جامعه آماری تحقیق را تمامی زوجینی که د پس -آزمون این مطالعه از نوع شبه آزمایشی بر اساس طرح پیش ها: مواد و روش

زوج بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند و پس از تکمیل  41ها شامل  به سبب مشکل خیانت زناشویی به مراکز مشاوره شهر کرمان مراجعه کرده بودند، تشکیل داد. نمونه 4331

جلسه(  3جلسه مداخله به صورت زوج درمانی )میانگین  42تا  1یش بین قرار گرفتند. در گروه آزما نامه میل به طالق داودی، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد پرسش

 .مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت Repeated measures ANOVAها با استفاده از آزمون  صورت گرفت و داده

 .(P < 040/0داشت )  داری گیری با یکدیگر تفاوت معنی بار اندازه دار میل به طالق زوجین گردید و نمرات میل به طالق زوجین در سه درمان خیانت منجر به کاهش معنی ها: یافته

 .شود دسترسی به خدمات سالمت روان پس از وقوع خیانت مردان، باعث کاهش میل به طالق در زوجین می گیري: نتیجه

 زناشویی، زوج درمانی، طالق روابط خارج از هاي کلیدي: واژه
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 مقدمه
 کندد  با این که وفاداری عاطفی و جنسی نقش مهمی را در تحکیم روابط ایفا می

شددود، ایانددا زناشددویی  ( و هنجددار کلیدددی در تناددیم ازدواب محسددو  مددی1)
(Marital infidelity  به طور بالقوه به انحالل زناشویی کمد  مدی )  ( 2کندد .)

دهدد و   ایانا یکی از بدترین رویدادهایی اسا که در روابدط عاشدقانه روی مدی   
(. این اتفاق صرف نادر از وعدتیا روابدط،    3کشد ) ثبات اانواده را به چالش می

ند کده افدراد در   ک (. چندان تفاوتی نمی4تهدید بزرگی برای روابط عاشقانه اسا )
(؛ در صددورت کشدد  Marriage( باشددند یددا ازدواب )Datingروابددط دوسددتانه )

(. با وجدود ایدن   5کنند ) وفایی شری  اود، به احتمال زیاد اقدام به جدایی می بی
(، امدا در  6گدردد )  که ایانا از نار بیشتر افراد عمل مذموم و ناپسندی تلقی می

( و پژوهشدگران شدیوآ  ن را در میدان    7شدود )  های مختل  مشاهده می فرهنگ
(، امدا  3اندد )  درصدد بدر ورد کدرده    34تا  24زوجین ازدواب کرده  مریکایی حدود 

 میزان  ن در ایران چندان مشخص نیسا. 
های کوتاه مدت و بلند مدت نسبا به رابطده پنهدانی    طی  وسیتی از پاسخ

(Affair وجود دارد. رابطه پنهانی با افزایش  شفتگی ) زناشویی، تتارض و طالق
(، البته به این متنی نیسدا کده همده روابدط در اثدر ایاندا فدرو        9همراه اسا )

ها در مورد درصد روابطی که به دلیل روابدط فرازناشدویی    (. گزارش11ریزند ) می
(Extramaritalپایان می ) ای از پژوهشگران میزان  ن  یابد، مغشوش اسا. عده

(. با این که میدزان انحدالل روابدط بده     11کنند ) رد میبر و درصد 77تا  45را از 
دنبال ایانا در ادبیات پژوهش متفاوت اسا، حتی در کمترین بر وردها نزدید   

تدرین دالیدل    ریزد و ایانا یکی از مهم به نیمی از روابط به دلیل ایانا فرو می
 (.12طالق در سراسر دنیا اسا )

نشان داد که ایاندا بدیش از حسدادت،     Rogersو  Amatoنتایج مطالته 

هدر دادن پول، نوشیدن الکل، فقدان ارتباط و عصبانیا دلیل طالق بدوده اسدا   

(، اما باید توجه داشا که قدرت ایاندا در انحدالل و یدا دگرگدون سدااتن      13)

(. در 14رابطه، به عواملی مانند جنسیا، قددرت و فرهندگ نهفتده بسدتگی دارد )    

(. در 15دهدد )  یدده شدانط طدالق زوجدین را افدزایش مدی      مجموآ، بروز این پد

وقتی از افراد سؤال شده اسا که  یا اگدر متوجده   و همکاران  Roscoeپژوهش 

درصدد افدراد    44شدوید،، پاسدخ    شوند همسرتان ایانا کرده اسا از او جدا مدی 

بدا وجدودی کده در    و همکداران   Schneider(. در تحقیق 16مثبا بوده اسا )

افراد تهدید به ترک رابطه کرده بودند، این تهدید نتایج واقتی را  درصد 61حدود 

 (.17کرد ) بینی نمی پیش

های قدرتمند بدرای بدر هدم ادوردن روابدط       کننده  بینی ایانا یکی از پیش
( و با وجود پیامدهای عاطفی ویرانگر بتد از وقدوآ ایاندا، درمدانگران    13اسا )

(. در همین راسدتا،  14( که امکان احیای رابطه نیز وجود دارد )12) اند عنوان کرده
بر روی شش زوب انجدام شدد، نشدان داد کده      که و همکاران Gordonمطالته 

 مقاله پژوهشی
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شش ماه بتد از درمان و در مرحله پیگیری، زوجین همچنان بدا یکددیگر زنددگی    
یاندا  زوب  سیب دیدده از ا  19و همکاران،  Atkins(. در پژوهش 19کردند ) می

مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از  ن بود که در پایان درمان همده زوجدین   
کننددگان   در مورد مشارکا Marin(، اما پیگیری که 21کردند ) با هم زندگی می

 تحقیق اود انجام داد، نشان داد که در مرحلده پیگیدری بده فاصدله پدنج سدال،       
کننده در مطالتده   مشارکا 52(. از 21اند ) درصد از زوجین از یکدیگر جدا شده 53

Charny و Parnass  (. 22درصد اقدام به طالق و جدایی کرده بودندد )  34نیز
 ، Staeheliو  Glassکننددده در پددژوهش  زوب شددرکا 351عددالوه بددر ایددن، از 

درصد افرادی کده زن   35درصد زوجینی که مرد در رابطه ایانا کرده بود و  27
 (.23به طالق و جدایی کرده بودند )ایانا کرده بود اقدام 

توانندد اعتمداد و    ( ایاندا مدی  Forgivenessزوجین به دنبال بخشودگی )
(. بخشدودگی تدیثیرات   1وحدت اود را بازیابند و به بهبدودی دسدا پیددا کنندد )    

داری بر رعایا ارتبداطی، اتحداد زوجدین و برداشدا کودکدان از عملکدرد        متنی
و همکاران نشان داد  Greenberg(. نتایج تحقیق 24نهد ) زناشویی به جای می

داری در رعدایا، اعتمداد و بخشدودگی زوجدین ایجداد       که درمان، بهبودی متنی
کاهد. مطالته  نان به این نتیجه دسا  کند. عالوه بر این، از شکایات افراد می می

منجدر   و دهد های زناشویی را کاهش می  شفتگی ،یافا که درمان در کوتاه مدت
و  Atkins (. عدالوه بدر ایدن، در پدژوهش    25شدود )  به ارتقای بخشدودگی مدی  

با این که زوجین مبتال به ایانا در مقایسه با زوجین دیگدر در ابتددای    همکاران
هدای   دادند، اما با پیش رفتن روند درمان نشانه درمان  شفتگی بیشتری نشان می

شش ماه پط از درمان نیز پایداری ها پدیدار شد و این بهبودی تا  بهبودی در  ن
گیری کردند  و همکاران با انجام تحقیقی نتیجه Kroger(. 26اود را حفظ کرد )
دهد و به صورت  وفا را کاهش می های افسردگی در همسران بی که درمان، نشانه

 کاهد. ها می های اعطرا   ن قابل توجهی از نشانه
کنند که به رابطده ادود    ایانا ستی میبا این که بسیاری از افراد به دنبال 

پایان بدهند، اما برای از زوجین )به اصوص همسر فریب اورده( در جسدتجوی  
توان رابطه زناشویی را حفدظ کدرد.    اواهند بدانند که  یا می  یند و می درمان برمی

بنابراین، پژوهش حاعر با هدف مدااله در ایانا، به دنبال بررسدی ایدن مسدیله    
توان میل به طالق را در زوجدین تحدا تدیثیر     ا پط از وقوآ ایانا میبود که  ی
 قرار داد،
 

 ها مواد و روش
 - زمدون  روش انجام این مطالته به صورت شبه  زمایشی و بر اساس طرح پدیش 

 زمون همراه با گروه شاهد و پیگیری بود. جامتده  مداری تحقیدق را تمدامی      پط
به سبب مشکل ایانا زناشدویی بده مراکدز مشداوره      1394زوجینی که در سال 

زوب بدود کده بده     16ها شامل  شهر کرمان مراجته کرده بودند، تشکیل داد. نمونه
صورت هدفمند انتخا  شدند و به صورت تصادفی در دو گروه  زمایش و شداهد  
قرار گرفتند. قبل از اجرای پدژوهش، از متخصصدان ادانواده دراواسدا شدد تدا       

اندد را بده دو مرکدز     افرادی را که مشکل ایانا دارند و برای درمان مراجته کرده
گرفدا، ارجداآ دهندد. از واحدد پدذیرش       ای که مطالته در  نجا انجام مدی  مشاوره

مراکز دراواسا گردیدد تدا پدط از بررسدی اولیده، ایدن مراجتدان را بده سدما          
زوب بود که تتدادی از افدراد   25پژوهشگران هدایا نمایند. تتداد کل افراد نمونه 

به دلیل نداشتن شرایط، از طرح کنار گذاشته شددند؛ بده طدوری کده در یکدی از      
حاعر به ترک رابطه اود نبود، در دو زوب دیگر مدرد اقددام    وفا زوجین همسر بی

شدد،   به ازدواب موقا کرده بود که از نار همسدرش )زن( ایاندا محسدو  مدی    
یکی از زوجین به دلیل ااتالالت القی مرد از پژوهش کنار گذاشته شد، در یکی 

بده  کدرد، یکدی از زوجدین نیدز      پزشکی استفاده می از زوجین زن از داروهای روان
دلیل تحا درمان بودن مرد از پژوهش اارب گردید. همچنین، دو زوب بده دلیدل   
عدم تمایل مرد به ادامه درمان )مراجته از سوی همسر ایانا دیده بوده اسا( از 

ها اطالعدی ندارندد. همده     پژوهش کنار گذاشته شد، اما پژوهشگران از دالیل  ن
 ودند. زوجین مسلمان و متتلق به جامته شیتی ایران ب

تا قبل از پایان درمان اقدام قانونی بدرای  »متیارهای ورود به مطالته شامل 
طالق نکنند، بالفاصله بتد از وقوآ رابطه پنهانی مراجته کدرده باشدند، در طدول    
زندگی زناشویی اود تنها ی  رابطده پنهدانی داشدته باشدند، هدر دو همسدر بده        

یل به رابطه طدوالنی مددت داشدته    شان تتهد داشته باشند و در گذشته تما رابطه
ای نداشته باشد، همسر اطاکدار از   باشند، هیچ ی  از زوجین ااتالل روانی عمده
 بود.« کار اود پشیمان باشد و  همسر اطاکار مرد باشد

کددرد. زمددان جلسددات،   درمددان از دسددتورالتمل اسددتانداردی پیددروی مددی  
درمدان در جلسدات    ها و تکالی  اانگی مشدخص بدود.   اصطالحات، دستورالتمل

شد، اما اسدتثناااتی   دقیقه اجرا می 91تا  45ها  هفتگی به صورت اشتراکی و زمان
هم وجود داشا. در صورتی که برای کش  اثرات فردی رابطه پنهانی و  مدوزش  

بیندی نشدده بده     های تنایم هیجان، مقابله با بحدران و راددادهای پدیش    مهارت
 (. میدانگین جلسدات   27شدد )  دی برگزار مدی جلسات فردی نیاز بود، جلسات انفرا

جلسسه(. درمان یکی از زوجین در جلسه ششم پایدان   12تا  6جلسه بود )بین  9
یافا و جلسات درمان یکی از زوجین بده دلیدل طدول کشدیدن جلسدات فدردی       

ارزیابی   همسر  سیب دیده، به دوازده جلسه رسید. سااتار درمان شامل سه مرحله
کار کردن بر روی ایانا و بخشودگی و حرکا رو به جلو بود و مدیریا بحران، 

شد. ایدن مراحدل درمدانی اولدین بدار       ( و در هر مرحله چندین جلسه اجرا می23)
برای درمدان ایاندا در قالدب ید       2114و همکاران در سال  Gordonتوسط 

 (. در حالی کده 19ارایه شده اسا )« درمان تلفیقی ایانا»رویکرد درمانی با نام 
شدود، امدا بدر اسداس      های عروری در درمان ایانا محسو  می این مراحل گام

(. 29ادبیات پژوهش، برای از جزییات دیگر هم بده درمدان اعدافه شدده اسدا )     
برای پایبندی به پروتکل درمان، همده جلسدات توسدط ید  درمدانگر مددیریا       

 گردید. جلسات و مدااالت انجام شده در ادامه  مده اسا. 
)مرحله اول(: ارزیدابی فدردی و مشدترک از زوجدین. جلسده دوم       جلسه اول

)مرحله اول(: ایجاد مرزها، جلسات فردی و استفاده از حدل مسدیله، دسدتورالتمل    
هددای مقابلدده بددا افکددار و احساسددات  ( و تکنیدد Time outاسددتفاده از وقفدده )

لسده  نااوشایند. جلسه سوم )مرحله اول(:  موزش اودمراقبتی و تنایم هیجان. ج
چهارم )مرحله اول(: کش  اثرات رابطه پنهانی. جلسه پنجم )مرحله اول(: مقابلده  

( و ناارت بر حل مسیله. جلسه ششم )مرحله دوم(: Flash backsبا فلش ب  )
های بافا بیرونی )کدار،   کننده در رابطه پنهانی مانند شااص کش  عوامل مدااله

مسایل مربوط بده همسدر اداطی و     اانواده گسترده، پیگیری به وسیله دیگران(،
مسایل مربوط به همسر  سیب دیده. جلسده هفدتم )مرحلده دوم(: رابطده کداری،      
جلسات گفتگوی مشترک، ناارت بر حل مسدیله. جلسده هشدتم )مرحلده سدوم(:      

بندی کردن رابطه پنهانی. جلسده نهدم مرحلده سدوم(: ارزیدابی       االصه و فرمول
بنددی درمدانگر و ارایده     درمدان، فرمدول  بخشودگی و مفاهیم مرتبط با پیشدرفا  

بازاورد. جلسه دهم )مرحله سوم(: کش  عوام نگه دارنده رابطه، منافع و مضرات 
احتمالی بخشودگی و ترس و مقاوما در برابر حرکا رو به جلو. جلسده یدازدهم   
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)مرحله سوم(:  ماده شدن برای ااتمه درمان، هدایا سؤاالت به سما تتهدد بده   
 لزوم تغییرات.
نامه میل به طدالق اسدتفاده گردیدد. ایدن      ها از پرسش  وری داده برای جمع

و همکدداران بددرای ارزیددابی مدددل   Rusbultنامدده اولددین بددار توسددط   پرسددش
(. در ایران، داودی بدا مبندا قدرار دادن    31گذاری در روابط طراحی گردید ) سرمایه

تبدار ایدن ابدزار بدا     (. اع31نامه میل به طدالق را تددوین نمدود )    این ابزار، پرسش
بدرای   39/1) 33/1برای کل مقیداس،   Cronbachs alphaاستفاده از عریب 

 بدددرای مدددردان( محاسدددبه شدددده اسدددا. میدددزان عدددریب     37/1زندددان و 
Cronbachs alpha های این ابزار برای تمایل به ادارب شددن،    ارده مقیاس

هدر ید  از    (.31گزارش شده اسدا )  72/1و برای تمایل به مسامحه نیز  39/1
تمایدل بده    7تدا   1 یتم تشکیل شده اسا که سؤاالت  7های این ابزار از  مقیاس

نیدز تمایدل بده مسدامحه را مدورد ارزیدابی قدرار         14تدا   3اارب شدن و سؤاالت 
 یدد. نمدرات بداال     دهند. نمره این مقیاس از مجموآ نمرات  ن به دسدا مدی   می

باشدد.   دهنده میل به سازش می نشان دهنده میل به طالق و نمرات پایین نشان
 91/1رای کل مقیاس، در پژوهش حاعر ب Cronbachs alphaمیزان عریب 
 گزارش گردید.
هدای   ها در دو گام اساسدی تجزیده و تحلیدل شدد. در بخدش اول داده      داده

ها و انحراف استاندارد مورد بررسی قرار گرفدا و در گدام    توصیفی مانند میانگین
اقدام بده بررسدی    Repeated measures ANOVAدوم با استفاده از  زمون 

 SPSSافدزار   هدا در ندرم   های گروهی و درون گروهی شد. در نهایا، داده تفاوت
(SPSS Inc., Chicago, IL.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفا ) 
 

 ها یافته
میانگین  2کنندگان و در جدول  شنااتی مشارکا های جمتیا ویژگی 1در جدول 

  زمون و پیگیری ارایه شده اسا.  زمون، پط میل به طالق در سه مرحله پیش
 

 کنندگان مشارکتشناختی  های جمعیت . شاخص1جدول 

 گروه  آزمایش شاهد

 متغیر

 انحراف متیار( ±سن )سال( )میانگین  37/33 ± 77/3 11/36 ± 61/5

 انحراف متیار( ±مدت ازدواب )سال( )میانگین  51/3 ± 14/6 62/13 ± 91/3
 انحراف متیار( ±تتداد فرزندان )میانگین  12/1 ± 12/1 34/1 ± 37/1

 
گیدری میدل بده طدالق      بدرای سده مرحلده انددازه     متغیره چند نتایج  زمون

نشدان داده شدده اسدا. نمدرات      3 زمون و پیگیری( در جدول   زمون، پط )پیش
 داری داشددا  میدل بدده طددالق در سده زمددان متددوالی بددا یکددیگر تفدداوت متنددی   

(111/1 > P   به عبارت دیگدر، مقددار .)Wilk's lambda     بدرای اثدرات اصدلی
 دار بود.   زمان و اثرات تتاملی متنی

 
 های آزمایشی . میانگین نمرات میل به طالق به تفکیک گروه2جدول 

 مرحله
 

 گروه

 پیگیری آزمون پس آزمون پیش
 ±میانگین 

 انحراف معیار

 ±میانگین 

 انحراف معیار

 ±میانگین 

 انحراف معیار

 37/47 ± 13/7 11/43 ± 91/7 12/49 ± 33/3 شاهد
 62/61 ± 37/11 25/56 ± 31/11 12/69 ± 66/11 مردان  زمایش

 37/61 ± 19/11 75/55 ± 25/11 37/64 ± 17/11 زنان

 
را نشددان  Repeated measures ANOVAنتددایج  زمددون  4جدددول 

 دار بود. دهد. بر این اساس، اثرات اصلی و تتاملی در مورد مردان و زنان متنی می
اصدلی بدین    توان نتیجده گرفدا کده اثدرات     می 5های جدول  بر طبق داده

 دار نبود. گروهی در مردان همچنان پایدار ماند، اما اثر درمان در مورد زنان متنی
، نمدرات میدل بده طدالق در زندان و مدردان در       1های شکل  بر اساس داده

 زمون کداهش یافدا. بدا وجدود افدزایش        زمون نسبا به مرحله پیش مرحله پط
رات نسدبا بده زمدان اول    اندک این نمرات در زمان سدوم )پیگیدری(، ایدن نمد    

 همچنان پایین بود. نمرات در گروه شاهد تغییر چندانی را نشان نداد.
 

 
 . مقایسه میانگین نمرات میل به طالق در سه مرحله از پژوهش1شکل 

 
داری  های زوجی مراحل مختل   زمایش نشان داد که تفداوت متندی   مقایسه

و در نهایا،   زمون و پیگیری پط زمون،   زمون و پط های پیش بین نمرات زمان
، 6هدای جددول    رو، بدا توجده بده داده    وجود داشا. از ایدن  و پیگیری  زمون پیش

 درمان در کاهش میل به طالق مؤثر بوده اسا.

 
 نتایج تحلیل آزمون چند متغیره برای اثرات اصلی و تعاملی. 3جدول 

 مجذور اتا Pمقدار  درجه آزادی خطا درجه آزادی فرض شده Fآماره  ارزش اثر منبع تغییرات

 Wilk's lambda 417/1 45/9 2 13 113/1 59/1 اصلی مردان
 Wilk's lambda 435/1 45/3 2 13 114/1 56/1 تتاملی

 Wilk's lambda 231/1 31/21 2 13 112/1 77/1 اصلی زنان
 Wilk's lambda 391/1 11/11 2 13 112/1 61/1 تتاملی

 گیری میل به طالق برای سه بار اندازه Repeated measures ANOVA . نتایج آزمون4جدول 
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 مجذور اتا Pمقدار  Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات اثر منبع تغییرات

 54/1 < 111/1 94/16 34/262 37/1 79/361 اصلی مردان
 52/1 < 111/1 19/15 33/235 37/1 54/324 تتاملی

 67/1 < 111/1 15/29 93/111 11/2 37/223 اصلی زنان
 43/1 < 111/1 93/12 64/49 11/2 29/99 تتاملی

 
بین گروهی برای سه بار . نتایج تحلیل واریانس اثرات 5جدول 

 گیری میل به طالق اندازه

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Pمقدار  Fآماره 

مجذور 

 اتا

 671/1 < 111/1 27/29 33/7311 1 33/7311 مردان
 112/1 331/1 12/1 33/3 1 33/3 زنان

 

 گیری بحث و نتیجه
دهد که مدااله در روابدط زوجدین بتدد از ایاندا      نتایج پژوهش حاعر نشان می

هدای   شود که این نتایج با یافتده  زناشویی مردان، باعث کاهش میل به طالق می
و  Atkins (،19و همکاران ) Gordon(، 32و همکاران ) Olmsteadمطالتات 
ها در تحقیقدات   ( همخوانی داشا.  ن27و همکاران ) Kroger( و 21همکاران )

دهدد و   اود به این نتیجه رسیدند که درمان، میل به طالق زوجین را کاهش مدی 
هدای انجدام    (. پدژوهش 19، 21، 27، 32کاهد ) ها می های ارتباطی  ن از  شفتگی

هدای   شده در زمینه درمان ایانا حاکی از  ن اسا که بدرای مددیریا  شدفتگی   
مؤلفه کلیدی در درمان ایاندا بایدد   ناشی از ایانا و کاهش میل به طالق، سه 

(، 1، 19، 33-35مد نار قرار گیرد که شامل مددیریا بحدران ناشدی از ایاندا )    
( و بخشدودگی ایاندا   19، 27بررسی عوامل ارتباطی و فردی پدیش از ایاندا )  

 باشد. ( می19، 21، 27)
 

 آزمون و پیگیری آزمون، پس ها در مراحل پیش . مقایسه زوجی گروه6جدول 

متغیر 

 وابسته
 t زمان

خطای 

 استاندارد
 Pمقدار 

 < 111/1 33/1 49/6  زمون پط و  زمون پیش میل به طالق

 < 111/1 57/1 71/4 پیگیری و  زمون پط

 < 111/1 71/1 -37/4 پیگیری و  زمون پیش

 
نشان داد که ارزیابی و مدیریا بحران،  Gardnerو  Butlerنتایج مطالته 

(. تسهیل ارتبداط، همسدران را بده سدما     36گر ارتباط بین زوجین اسا ) تسهیل
دهد که در ادبیات پژوهش بخش مهمی از فرایندد   گوش دادن همدالنه سوق می
شود و نتایج تحقیقات صورت گرفته نیز  ن را تیکیدد   بهبودی ایانا محسو  می

اندد کده تسدهیل     بر ایدن عقیدده   O'Learyو  Cano(. 1، 19، 27، 35اند ) کرده 
( و بیدان و  36کندد )  سدازی مدی   های عاطفی زوجین را عدادی  التمل ارتباط عکط

( و در نتیجه، امکدان گفتگدو   37سازد ) پذیر می درک هیجانات را برای  نان امکان
  ید.  در مورد عوامل ارتباطی و فردی پیش از رابطه فراهم می

های ارتباطی و فردی قبل از رابطده پنهدانی    برای پژوهشگران بررسی شااص
هدا ایاندا را    (.  ن19، 27، 32دانندد )   های مهم درمان ایانا مدی  را یکی از مؤلفه
کندد و افدراد را مصدمم بده      دانند که در بافا روابط  شفته بروز مدی  رویداد نهایی می

و همکاران بدر ایدن بداور هسدتند کده       Gordonرو،  (. از این1، 35سازد ) طالق می
دهدد تدا درک    کش  بافا رابطده پنهدانی، فرصدتی را در ااتیدار زوجدین قدرار مدی       

( و بده  19تری را نسبا به رفتار، افکار و احساسات یکدیگر به دسا  وردندد )  عمیق
(. مطالتدات  33های ارتباطی ایجاد شده حرکا کنند ) سما پذیرش مسؤولیا  سیب

های ارتبداطی، زوجدین درک بهتدری از     د که در نتیجه کش  کاستیان هم نشان داده
 (.  27کنند )  ورند و به درمان تتهد بیشتری پیدا می دالیل بروز ایانا به دسا می

تحقیقات بخشودگی را نیز بخش مهمدی از فرایندد درمدان ایاندا قلمدداد      
کدار را از  ( و بر این مسیله تیکید دارند که بخشودگی، همسدر اطا 1، 27کنند ) می

برد. در همدین راسدتا،    کند، اما موانع سنگین درمان را از بین می کارش تبراه نمی
Waldron  وKelley  عقیده دارند که برای موفقیا در فرایند بخشودگی، تتهد

به رابطه بسیار اهمیا دارد؛ چرا که میزان تتهد همسران به رابطه، تصمیم بدرای  
( و بخشودگی ایانا، گدام مهمدی   39، 41هد )د بخشودگی را تحا تیثیر قرار می
هایی صدورت گرفتده در زمینده درمدان      شود. پژوهش در جها التیام محسو  می

(. بنابراین، مدیریا بحران ایجاد شده 1، 27کند ) ایانا نیز این نکته را تییید می
در روابط زوجین، کشد  و اصدالح الگوهدای ارتبداطی ناکارامدد و کدار بدر روی        

 ها بکاهد.  تواند روابط زوجین را حفظ کند و از میل به طالق  ن یبخشودگی، م
به دلیل این که طی  وسیتی از افرادی کده بدا ایاندا دسدا بده گریبدان       

های به دسدا  مدده بده شدیوآ      شوند، تتمیم یافته هستند وارد مرحله درمان نمی
بده   رو اسدا. بندابراین، تتمدیم  ن حدداقل مربدوط      گسترده ایانا با چالش روبه

هایی اسا که قابلیا استفاده از ادمات سالما روان را دارند و در فرهندگ   گروه
هدای   کنند. برای گسترش نتایج، بهتر اسدا پدژوهش در نمونده    ایرانی زندگی می

تدوان گفدا کده     هدای موجدود، مدی    تر هم اجرا شود. بدا وجدود محددودیا    بزرگ
یی، نکتده بسدیار   دسترسی به ادمات سالما روان پط از وقدوآ ایاندا زناشدو   
شود. با ایدن کده در    کلیدی در کم  به زوجین برای عبور از بحران محسو  می

مرحله پیگیر بررسی حاعر هیچ ی  از زوجین اقددام بده طدالق قدانونی نکدرده      
رسد برای حفظ نتدایج درمدان در دراز مددت، بایدد زوجدین بده        بودند، به نار می

 .قرار گیرند.درمان ادامه دهند و تحا اقدامات حمایتی 
 

 سپاسگزاری
بدین وسیله نویسندگان از مراکز مشداوره شدادزی و راه ندو کرمدان و همچندین،      

کنندگانی که در انجام این مطالته همکاری نمودند، تقددیر و تشدکر بده     مشارکا
 . ورند عمل می
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Abstract 
Aim and Background: Treatment of the couples suffer from infidelity, is a complex and multifaceted process. This 

study was conducted to evaluate the effectiveness of couple therapy after the infidelity of men. 
Methods and Materials: This was a quasi-experimental research with pretest, posttest, and follow up, as well as the 

control group. The study population consisted of all the couples living in Kerman City, Iran, and referred to 

counseling centers in this city. Those who had the problem of marital infidelity in years 2015-2016 enrolled in this 

study. The sample included 16 couples that responded desire to divorce scale. Then randomly divided into two 

groups of control and experimental. In the experimental group, 6-12 therapy sessions were conducted with an 

average of 9 meetings. Data were analyzed using repeated measures ANOVA.  

Findings: The treatment decreased couples’ desire to divorce, and the scores in 3 measurements (pretest, posttest, 

and follow up) were significantly different (P < 0.010). 

Conclusions: Access to mental health care after infidelity of couples reduces the desire to divorce. 
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