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Abstract 
The aim of this study is to study the effect of emotional 

schema therapy on forgiveness, quality of marital 

relationships, and differentiation of women facing 
infidelity. This research is applied in terms of purpose 

with quasi-experimental method and pretest-posttest 

with a control group. The statistical population includes 
all women with an infidelity problem who referred to 

Saba Psychological and Psychiatric Services Center in 

Dezful in 2019, from which 30 people were selected 
voluntarily and were randomly classified in two groups 

of 15 people (experimental group and control group). 

The research instruments include the questionnaires for 
Interpersonal Forgiveness Inventory (IFI), Quality of the 

Marital relationship Scale (QMRS), and Differentiation 

of Self Inventory (DSI) which were filled out through 
two stages of pre-test and post-test. In the next step, the 

experimental group received 8 sessions of 90 minutes 
(twice a week) and the control group did not receive any 

intervention. Data were analyzed using univariate and 

multivariate covariance methods via SPSS software. The 
results showed that schema therapy could significantly 

increase the forgiveness, quality of relationship, and 

differentiation of women faced with infidelity (p<0.001). 
Therefore, the use of emotional schema therapy 

approach is proposed as an effective intervention to 

prevent couples’ problems. 
Keywords: Emotional Schema Therapy, Forgiveness, 

Quality of Marital Relationship, Self-Differentiation. 
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بر  یجانیه یدرمانطرحواره ریتأث یحاضر، بررسهدف از پژوهش 

شده با  زنان مواجه یافتگیزیو تما ییروابط زناشو تیفیک ،یبخشودگ
است و  یپژوهش برحسب هدف کاربرد نیهمسر است. ا یشکنمانیپ

آزمون با گروه کنترل است. پس-آزمونشیاز نوع پ یشیآزماروش آن شبه
همسر  یشکنمانیمشکل پ یزنان دارا یتمام ضر،حا ۀمطالع یآمار ۀجامع

شهر  یصبا یپزشکو روان یشناختکننده به مرکز خدمات روانمراجعه
صورت در دسترس نفر به 30ها آن نیهستند که از ب 1398دزفول در سال 

و گروه  شی)گروه آزما ینفر 15و داوطلبانه انتخاب شدند و در دو گروه 
د. ابزار پژوهش شامل گرفتن رارق یکنترل( با گمارش تصادف

 ییروابط زناشو تیفی(، کIFI) یفردنیب یبخشودگ یهاپرسشنامه
(QMRSو تما )یافتگیزی ( خودDSIاست که در دو مرحل )ۀ 
هشت  شیبعد، گروه آزما ۀآزمون اجرا شد. در مرحلو پس آزمونشیپ

 نترلکرد و گروه ک افتیدو بار( مداخله در یا)هفته یاقهینوددق ۀجلس
 انسیکووار یهاها با استفاده از روشنکرد. داده افتیدر یامداخله چیه
شدند.  لیتحل SPSS یافزار آمارو چندراهه با استفاده از نرم راههکی

 شیموجب افزا یطور معناداربه تواندیم یدرماننشان داد طرحواره جینتا
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 مقدمه
 رابطه نیا. کنند تجربه را تیمیصم سطح نیباالتر توانندیم نیزوج آن در که است یارابطه جادیا ،ازدواج

 و دوش مواجه شکست با است ممکن باشد، آرامش و تیمیصم احساس با همراه تواندیم که طورهمان
 نیترمهم از یکی 1ییزناشو یشکنمانیپ(. 1397 ،یرسول و یحسن دهقان،) باشد داشته همراهبه زین ییهابیآس

 یبرقرار و ییزناشو ۀرابط مرز از فرد عبور توانیم را ییزناشو یشکنمانیپ. است ازدواج ۀدکنندیتهد عوامل
 دوگال، ل،یمر-کورت النتیوا) کرد فیتعر همسر از ریغ به یفرد با دوهر از یبیترک ای یعاطف ،یجنس ۀرابط

 20 را مختلف جوامع در ییزناشو یشکنمانیپ وعیش زانیم (.2016 ،ریبر و ریلوس ن،یصبور گودبوت، استورات،
 عنوانبه زین رانیا ۀجامع در ییزناشو یشکنمانیپ ۀمسئل (.2017 ،یم و نچامیف) اندکرده گزارش درصد 25 تا

 و انیزاهد ،یمدرس) است همراه طالق یباال وعیش و روابط در یمشکالت جادیا با و است مطرح ینگران کی
 ،نفسعزتکاهش  خشم، مانند یدیشد یعاطف یامدهایپ ،ییزناشو یشکنمانیپ(. 1393 محمدآباد، یهاشم

 آن از کهیطوربه ؛(2013 لبرت،یف-استلبرگ و کزیو فه،یف) کندیم جادیا نیزوج در را یدرماندگ و یافسردگ

 .(2015 ،یپرات و نیگر ت،یاسم) کنندیم ادی آن امدیپ نیچنهم و ییزناشو ۀرابط نییپا تیفیک علت عنوانبه
 تیفیک ،کرده جلب خود به را پژوهشگران توجه که ییزناشو روابط ۀحوز در یاساس یرهایمتغ از یکی
آن  تیفیک که دانندیم یندیفرا را ییزناشو روابط تیفیک( 2004) سکویلت و یلسل. است 2ییزناشو روابط

 هایریگمیتصم سر بر توافق زانیم نیهمچن و ییزناشو تعارضات و تیمیصم ،تیرضا ،یسازگار زانیم ۀلیوسبه

 مانند یمهم مسائل ۀدربار شوهر و زن ینسب توافقوابسته به  ییزناشو روابط تیفیک درواقع. شودیم نییتع

 کی تیفیک (.2007 گنگ،) است گریکدی به محبت و عشق ابراز و کارها در یهمکار ،مشترک یهاتیفعال
 یهازوج از درصدپنجاه  کهیطوربه؛ گذاردیم فرد یروان و یجسم یسالمت بر یادیز ریتأث ،ییزناشو یزندگ
 باال ییزناشو روابط تیفیک(. 2010 جورج،) کنندیمابراز  را خوب ییزناشو روابط تیفیک شاد، یهایزندگ یدارا
 .(1395 ،یزیتبر) شودیم منجر مناسب ارتباط و مطلوب یسازگار ،ییزناشو یتمندیرضا از ییباال سطح به

 جلب خود به را پژوهشگران توجه که ییزناشو روابط ۀحوز در یاساس یرهایمتغ و مهم اصول از گرید یکی
 یبرا یریگمیتصم در یجد یرییتغ عنوانبه و است یشناختروان یاسازه یبخشودگ .است 3یبخشودگ ،کرده
 یبخشودگ(. 2002 نگتون،یورس و یپلیر) است شده فیتعر خطاکار شخص به نسبت بدخواهانه یرفتارها قطع

 شکنمانیپ فرد به نسبت زیانگتنفر یرفتارها و افکار ،اهجانیه یرهاساز با که است مثبت یسازش ندیفرا کی
 ،کانیلمک) دهدیم پرورش شخص آن یبرا را یمندتیرضا و گذشت ،یمهربان کهیطوربه ؛شودیم داده نشان
 یبرا یحلراه عنوانبه و دارد یشکنمانیپ درمان در نیزوج روابط بهبود در یمهم نقش یبخشودگ (.2012

 و روکاچ) است برخوردار یادیز تیاهم از ،مثبت یسازگار جادیا و یفردنیب یخطاها بارانیز راتیتأث کاهش
 به را یشکنمانیپ مخرب آثار کندیم کمک یشکنمانیپ با شدهمواجه فرد به یبخشودگ(. 2015 برت،یلیف

                                                           
1. marital infidelity 

2. quality of marital relationships 

3. forgiveness 
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 ۀرابط یشناختروان یستیبهز و یفردنیب یسازگار با یبخشودگ دادند نشان( 2009) پی و یتس .برساند حداقل
 یبخشودگ نقش به شدهانجام یهاپژوهش گرید نیهمچن. شودیم هاآن بهبود و شیافزا موجب و دارد معنادار

 ،ینجف زهتاب) اندکرده اشاره ییزناشو تعارضات کاهش زین و ییزناشو تعهد شیافزا ،یتمندیرضا بهبود در
 (.1390 گر،وستهیپ و زهیدرو

 به افتهیزیتما فرد .است 1خود یافتگیزیتما ،ییزناشو روابط تیفیک بر مؤثر ۀشدشناخته یهالفهمؤ گرید از
 یرارادیغ روش به کهنیا بدون کند برقرار ارتباط دخو ۀخانواد با بتواند که است دهیرس یعاطف بلوغ از اندازه آن
 نیمب فرد هر یافتگیزیتما سطح درواقع .دهد نشان واکنش گوناگون یهاتیموقع با مواجهه در ،یجانیه و
(. 1395 مقدم،انیکاظم از نقل به 2000 ،2بوئن) است یاحساس و یعقل یهاندیفرا کیتفک در او ییتوانا زانیم

 نشان یجانیه واکنش کمتر ،خود روابط در و هستند مستقل یرفتار یدارا ،دارند یادیز یافتگیزیتما که یکسان
 کنند حفظ را خود تیهو یمرزها ،دارند مانهیصم ارتباط گرانید با کهیدرحال توانندیم هاآن. دهندیم
 ییزناشو تیرضاو  یافتگیزیتما نیب دادند نشان (1390) بناب یغبار و یطالب(. 1395 مقدم،انیکاظم)

 با یافتگیزیتما باالتر سطوح که است آن انگریب هاپژوهش نیهمچن. دارد وجود دارامعن و مثبت یهمبستگ
 کشاورز) دارد معنادار و مثبت ارتباط یروان سالمت و منیا یدلبستگ سبک ،ییزناشو روابط تیفیک و یسازگار
 (.1397 سعادت، و یجبل ان،یقنبر افشار،
 یهامداخله لزوم ،ییزناشو یشکنمانیپ از یناش یشناختروان یهابیآس و موضوع تیاهم به توجه با
 یجانیه مسائل و مشکالت ۀنیزم در که است ییکردهایرو از یکی یدرمانطرحواره. شودیم مطرح یشناختروان
 پردازش مفهوم یمبنابر و اهجانیه یفراشناخت مدل از الهام با( 2002) 3یهیل واست  درمان و یاثربخش یمدع

 یالگو (.1398 ،آبادمیابراه یاصغر و شاملو یسپهر ،یمحمد از نقل به) است کرده ارائه را آن ،یجانیه
 نیا. دارند شانیهاجانیه مورددر یمتفاوت یهاطرحواره افراد که است آن انگریب یجانیه یهاطرحواره
 مورددر فرد که است یباور طرحواره. ندافراد توسط هاجانیه کردنتجربه یهاوهیش ۀدهندنشان هاطرحواره

 کردیرو. ددار ذهن در ندیناخوشا احساسات شدنختهیبرانگ برابر در کردنعمل چگونه ای اقدام یبرا مناسب طرح

 ینیزوج در هیاول ناسازگار یهاطرحواره همان ای یشناختروان یهاهیمادرون بر کردنکار لیدلبه یدرمانطرحواره
یغن. (2010 ،یهیل) است دیمف هاآن افکار و باورها اصالح در ،دارند خود یهاییتوانا و خود به یمنف دید که
 یمتقاض نیزوج دررا  شیابخش زانیم یدرمانطرحواره دادند نشان( 1397) یاثیغ و یکاظم وریغ ،یمانیا فر،

 نیزوج در شیابخش بر ،یدرمانطرحواره آموزش که بود آن انگریب هاآن پژوهش جینتا. دهدیم شیافزا طالق
 کشاورز سعادت، ،ینامن و( 2018) یبیاد و یمحمد ،یکرباس نورباال، عرفان،. است اثربخش طالق یمتقاض

 و یافتگیزیتما بهبود موجب یدرمانطرحواره کردیرو که دندیرس جهینت نیبه ا (1398) یعسکرآباد و افشار
 مانند ییهانشانه یدرمانطرحواره ،هاپژوهش مطابق نیهمچن. شودیم طالق یمتقاض زنان در یآورتاب

                                                           
1. self-differentiation 

2. Bown, M. 

3. Leahy, R. L. 
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 ۀرابط تیفیک بهبود سبب و دهدیم کاهش را یعاطف یهابیآس و ییتنها ،یبیخودآس اضطراب، ،یافسردگ
 نیهمچن(. 2014 آرنتز، و اسپنهاون ورز،یا س،یبمل) شودیم یلیتحص افت کاهش و یفردنیب رفتار و ییزناشو
 یدرمانطرحواره مثبت آثار که افتندیدست  جهینت نیبه ا (2015) کیونرسو و مپسونیس سامسون، وس،اسکو

 ندداد نشان( 1398) و همکاران یمحمد .کندیم دایپ تداوم زمان گذشت از پس ،یروان یهایآشفتگ بر
 زنان جانیه میتنظ یدشوار و یشناختروان یشانیپر بهبود در یمؤثر و مناسب روش تواندیم یدرمانطرحواره

 یتعامل یهابیآس کاهش در یدرمانطرحواره کردیرو که آن است انگریب هاپژوهش ن،یا بر افزون. باشد مطلقه
(. 1396 ،یاعتماد و زادهیفاتح ،یریجزا ،یروح) است بوده مؤثر آنان ییزناشو یزندگ تیفیک شیافزا و مردان
 یشکنمانیپ به شیگرا و هیاول ناسازگار یهاطرحواره بر کردیرو نیا یاثربخش از یحاک هاافتهی نیهمچن
 یهاطرحواره ندداد نشان هاپژوهش ن،یبراعالوه(. 1398 ،ینیحس و یمام)است  طالق یمتقاض زنان ییزناشو

 یدگیپاشازهمو  هیاول ناسازگار یهاطرحواره نیب و دارد معنادار و یمنف ۀرابط ییزناشو تیرضا با هیاول ناسازگار
 کارآمد همسران نیب ییزناشو روابط شیافزا در یدرمانطرحواره. شودیمشاهده م معنادار و یمنف ۀرابط یخانوادگ

 برد کاربه یدرمان یهاروش ریسا با همگام توانیم را کردیرو نیا ،ییزناشو تیرضا شیافزا یبرا و است
 یشکنمانیپ هرچند (.1395 ق،یعت قوچان کالل ؛1396 ،و همکاران یروح ؛1398 ،یگودرز و یعسگر)

 ،یفرهنگ خاص طیشرا ،است داده اختصاص خود به را هاپژوهش از یعیوس حجم کشورها اغلب در ییزناشو
 شده نهیزم نیا در جامع و یکاف مطالعات دادنانجام از مانع پژوهش مورد ۀمنطق و رانیا در یاجتماع و یمذهب
 . است
 عمل سمیمکان و سو کی از آن از حاصل رنجش و خشم و یشکنمانیپ یندگیفرسا تیماه به توجه با

 یاثربخش مورددر یمحدود یهاپژوهش نکهیا به توجه با و ،گرید یاز سو مختلف یهایدرمانروان مداخالت
 تواندیم که یموارد ریسا بر نینو نسبتاً کردیرو نیا یاثربخش یبررس لزوم گرفته، صورت یدرمانروان مداخالت

 ییزناشو یشکنمانیپ بروز زانیم شیافزا به توجه با نکهیا تیدرنها. شودیم احساس شتریب ،شود واقع مثمرثمر
 نیا بر یدرمانطرحواره ریتأث که استآن  بر قصد پژوهش نیا در زنان، در خصوصبه آن از متأثر یهابیآس و

 دزفول شهر در و قشر نیا در دهد،یم قرار ریتأث تحت اریبس را زنان یشناختروان تیوضع که مهم ریمتغ سه
  .شود یبررس

 

 یشناسروش
 پژوهش یاجرا روش و نمونه ،یآمار ۀجامع

 کنترل گروه با آزمونپس-آزمونشیپ نوع از یشیآزماشبه ،روش لحاظ از و یکاربرد هدف لحاظ از پژوهش نیا
 به 1398 سال در که است همسر یشکنمانیپ مشکل یدارا زنان یتماممل اش پژوهش یآمار ۀجامع. است

 صورتبه نفر 30 افراد، نیا نیب از اند.کرده مراجعه دزفول شهر یصبا یپزشکروان و یشناختروان خدمات مرکز

 با (کنترل گروه و شیآزما گروه) ینفر 15 گروه دو در و شدند انتخاب دسترس در و داوطلبانه یریگنمونه

 ورود اریمع. بودند دهید یجنس و یعاطف انتیخ پژوهش انجام زمان در افراد نیا .قرار گرفتند یتصادف گمارش
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 ارتباط که بودند یزنان ،یجنس-یعاطف انتیخ از یناش بیآس بر یمبن شده،گفته طیشرا بر عالوه پژوهش، به
 و خشم لیدلبه اما بودند، جبران یپ در همسرانشان و بود شده تمام سوم شخص با هاآن شکنمانیپ همسر
 یزنان قبول،قابل گرید گروه. نبودند رابطه یبازساز و یبرقرار به قادر ،یشکنمانیپ موضوع از حاصل رنجش

 مشترک، یزندگ از سال دو حداقل گذشتن. نبودند طالق یمتقاض همسرانشان یشکنمانیپ وجود با که بودند
 شرکت یارهایمع از زین پژوهش ۀمداخل با زمانهم درمان نکردنافتیدر و پژوهش در شرکت یبرا یتمندیرضا

 دو از شیب بتیغ جلسات، در نامنظم مشارکت: از بود عبارت زین قیتحق ندیفرا از خروج طیشرا. بود مطالعه در
 پنج و گواه گروه در کنندهشرکت چهار .هاپرسشنامه حیصح نکردنلیتکم و منزل فیتکال ندادنانجام جلسه،

 ،پژوهش انجام یبرا .بودند فرزند بدون کنندگانشرکت یۀبق و ،فرزند کی یدارا شیآزما گروه در کنندهشرکت
 شد داده خاطر نانیاطم کنندگانبه شرکت یاخالق نکات تیرعا ۀدربار پژوهش، تیاهم و هدف انیب بر عالوه

 کنندگانشرکت ۀهم به نی. همچنکردند امضا را پژوهش در داوطلبانه و آگاهانه شرکت ۀنامتیرضا آنان و
 دوهر از ها،گروه انتخاب از پس .ماند خواهد یباق محرمانه هاآن یشخص اطالعات یتمام که شد داده نیتضم
 افتیدر مداخله (بار دو یاهفته) یاقهیدق 90 ۀجلسهشت  شیآزما گروه سپس و شد گرفته آزمونشیپ گروه

 گرفته آزمونپس ،گروه دوهر از جلسات، انیپا از پس .نکرد افتیدر یامداخله چیه کنترل گروهدر مقابل  .کرد

 انیپا از پس .نبود مقدور پژوهشگران یبرا یریگیپ پس از پژوهش، سفانهمتأ ،کرونا یماریب وعیش علتبه .شد
 تیرعا یبرا کنترل گروه یهمکار از یقدردان و یاحرفه و یاخالق موارد تیرعا منظوربه پژوهشگران پژوهش،

 کنندگانشرکت به طوبمراطالعات  ۀهم نیهمچن .کردند اجرا زین کنترل گروه یبرا را درمان ،یاخالق اصول
 .شد یبندطبقه محرمانه صورتبه

 و 1(آنکوا) یریمتغکی انسیکووار لیتحل از هاداده لیتحل و هیتجزمنظور به ها،داده یآورجمع از پس
 .شد استفاده SPSS یآمار افزارنرم زین و 2(مانکوا) یریچندمتغ

 مدل از برگرفته ش،یآزما گروه به ارائه یبرا یاقهیدق 90 ۀجلسهشت  یط پژوهش نیا یدرمان پروتکل
 همکاران، و یهیل) یدرمانروان در جانیه میتنظ یهاکیتکن کتاب و( 2002) یهیل یجانیه یدرمانطرحواره

 از گزارش کسب ،یروهگ بحث ابعاد بر دیتأک آموزش، در ینیع و ساده زبان جلسات، ۀهم در. دبو( 1399
 1 جدول در یآموزش جلسات ۀخالص. گرفت قرار کار دستور در ابهامات و سؤاالت به ییگوپاسخ و فیتکال
 .است آمده

  

                                                           
1. a variable analysis of covariance (ANCOVA) 

2. multivariable analyze of covariance (MANCOVA) 
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 یجانیه یدرمانطرحواره یآموزش جلسات هدف و محتوا -1 جدول
 اهداف جلسات فیرد
درمانگر،  یسوگروه از  نیقوانساختن مطرح ؛مداخلهدر  شرکتاز  هدف خود انیبو  گریکدیگروه با  یاعضا ییآشنا اول ۀجلس

 .آزمونشیپ یاجرا ؛نداهتجربه کرد یشکنمانیپپس از  که یاحساسات انیب یبرادادن فرصت به اعضا 
 یهاجانیهو فهم اعضا از  درک شیافزامنطق و مراحل مداخله،  انیب، یدرمانطرحوارهگروه با  یاعضا یکل ییآشنا دوم ۀجلس

 .خود
 یرفتارهاو  ، افکارها بر احساساتآن ریتأث یدادن چگونگحیتوضو  گروه یاعضا یبرا یجانیه یهاطرحواره دادنشرح سوم ۀجلس

 .هاآن
 یراهبردها یجابه جانیه میتنظ ۀسازگاران یراهبردها کردننیگزیجاو  جانیه میتنظ ناکارآمد یراهبردها حیتوض چهارم ۀجلس

 .یقبل دردسرساز
 لیتمثاستفاده از  ؛یشانیپرسخت مانند احساس  یهاجانیه رشیپذ منظوربهاحساسات  یبهنجارسازو  یاعتباربخش پنجم ۀجلس

 .اهجانیهبودن باور گذرا تیتقو یراستابه مهمان در  ییمدگواخوش
 یبرا یفضاسازآموزش  منظوربهداخل اتوبوس  یوالهایه ۀاستعاراستفاده از  ؛یمتعال یهاارزش هب اهجانیه دادنربط ششم ۀجلس

 .اهجانیه
 یذهن یرسازیتصو، یعضالن ۀروندشیپ یدگیآرممانند  یآگاهذهنبر  یمبتن یهانیتمرو انجام  یآگاهذهنآموزش  هفتم ۀجلس

 .یافراگمیدمثبت و تنفس 
 قیطراز  دیجد یهاآموختهبه تداوم  کمک ،درمان انیپا یبرااعضا  کردنآماده ؛به اهداف اعضا لین زانیم یابیارز هشتم ۀجلس

 ۀدرباربازخورد از اعضا  افتیدر ؛هاآن کاهش ایرفع  یبراو تالش  ریمس نیادر  یاحتمال مشکالتموانع و  یبررس
 .آزمونپس یاجرا ؛یدرمانجلسات  یاثربخشو  تیفیک، تیکم

 

 سنجش ابزار
 یدریح و یتیعنا ،یاحد زاده،احتشام توسط پرسشنامه نیا (:FII) 1یفردنیب یبخشودگ اسیمق

 موافق ،(2) مخالف ،(1) مخالف کامالً یهانهیگز با ،کرتیل شکل به هیگو 25 شامل و شده ساخته (1389)

 پرسشنامه .است معکوس شکل به یگذارنمره 25 تا 19 یهاماده یبرا .شودیم انجام (4) موافق کامالً و( 3)
 درک و ییجوانتقام کنترل و مجدد ارتباط رنجش، کنترل یهااسیمقخرده یبرا نمره سه و یکل ۀنمر کی

 شدهمحاسبه ییایپا. است گرانید یخطا بخشودن در ادیز ییتوانا ۀدهندنشان باال ۀنمر. ددار آن ۀنانیبواقع

 رنجش کنترل اسیمقخرده یبرا و 80/0 اسیمق کل یبرا کرونباخ یآلفا قیطر از یبخشودگ اسیمق یبرا
 محاسبه 57/0 نانهیبواقع درک اسیمقخرده و ،77/0 ییجوانتقام کنترل و مجدد ارتباط اسیمقخرده ،66/0

 رنجش کنترل اسیمقخرده یبرا و 71/0 اسیمق کل یبرا ییبازآزما روشبه  ییایپا نیهمچن. است شده
(. 1389 همکاران، و زادهاحتشام) است 58/0 نانهیبواقع درک و 71/0 ییجوانتقام کنترل و مجدد ارتباط ،68/0
 با همبسته یرهایمتغ که ییهااسیمق با آن کردنهمبسته قیطر از یفردنیب یبخشودگ اسیمق ییروا

 و انینجار ،فریزاهد) یپرخاشگر اسیمق ،ییهمگرا ییروا یبرا .گرفت صورت ،ندسنجیم را یبخشودگ
 یبخشودگ اسیمقردهو خ (1992 ،یکرمک و کاستا) NEO-FFI یریپذتوافق اسیمقخرده ،(1379 شکرکن،

                                                           
1. Interpersonal Forgiveness Inventory (IFI) 
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 نیب یهمبستگ بیضرا. کار گرفته شدندبه (1998 ،نگزیجن و آندرسون آندرسون، پوالرد،) یاصل ۀخانواد در
 در یهمگ که 45/0 و 27/0 ،62/0 از اندعبارت بیترتبه شده کرذ اسیمق سه با یفردنیب یبخشودگ اسیمق

 از پرسشنامه ییایپا ،حاضر پژوهش در (.1389 همکاران، و زادهاحتشام) هستند دارامعن 0001/0 تا 05/0 سطح

 کنترل و مجدد ارتباط ،70/0 رنجش کنترل اسیمقخرده یبرا و 82/0 اسیمق کل یبرا کرونباخ یآلفا قیطر

 .است آمده دستبه 63/0 نانهیبواقع درک و 76/0 ییجوانتقام

 و اسکورن ۀپرسشنام از خود یافتگیزیتما سنجش یبرا (:DSI) 1خود یافتگیزیتما ۀپرسشنام
 یانهیگزشش فیط قالب در که است هیگو 43 یدارا پرسشنامه نیا. است هشد استفاده( 1998) دلندریفر
. شودیم یگذارنمره (6) است حیصح من درمورد یلیخ تا (1) ستین حیصح من مورددر اصالً ۀنیاز گز کرت،یل

 لیتشک 5من تیموقع و 4یجانیه واکنش ،3گرانید با امتزاج ،2یعاطف گسلش اسیمقخرده چهار از پرسشنامه
 و یفالحت عالقبند، ذاکر، ییثنا) است یافتگیزیتما ترنییپا حسط ۀنشان پرسشنامه نیا ترکم ۀنمر. است شده

. کردند گزارش 88/0 کرونباخ یآلفا از استفاده با را پرسشنامه ییایپا( 1998) دلندریفر و اسکورن (.1387 هومن،
 توسط رانیا در پرسشنامه نیا. دانستند 92/0 را آزمون کل ییایپا بیضر( 2003) تیاسم و اسکورن نیهمچن

 از آن ییایپا و شد یابیهنجار یعاد ۀنمون یرو (1389 ،ذاکر ییثنا و یعیرف ،یغفار از نقل به 1385) یونسی
 77/0 یعاطف واکنش ،70/0 گرانید با امتزاج ،60/0 من تیموقع ،85/0 اسیمق کل یبرا کرونباخ یآلفا قیطر
 با آن مثبت ۀرابط و مزمن اضطراب با پرسشنامه نیا معکوس ۀرابط. آمد دستبه 65/0 یعاطف گسلشو 

 در(. 2004 ،6یدند و اسکورن) است کرده فراهم اسیمق نیا ۀساز ییروا یبرا را یشواهد ،ییزناشو تیرضا
 و 67/57 یعامللیتحل قیطر از را آزمون ییروا( 1389 ،همکاران و یغفار از نقل به ،1385) یونسی زین رانیا

 با را پرسشنامه نیا ،ییروا یپژوهش در زین( 1391) یوسفی. کرد گزارش 83/0 را آزمون نیا ییمحتوا ییروا
 ۀساز با پرسشنامه کل ییروا بیضرا که کرد محاسبه یفردنیب تیحساس و نفساعتمادبه یهاسازه

 پرسشنامه کل ییایپا ،حاضر پژوهش در. شد گزارش -36/0 یفردنیب تیحساس ۀساز با و 39/0 نفساعتمادبه
 .است آمده دستبه 72/0 کرونباخ یآلفا روش از استفاده اب

 و الرسن کران، ،یباسب توسط پرسشنامه نیا (:QMRS) 7ییزناشو روابط تیفیک ۀپرسشنام
 مخالف کامالً تا( 5) موافق کامالً از کرتیل صورتبه که است هیگو 14 یدارا و شده ساخته( 1995) ستنسنیکر

 نمرات .است تیرضا و انسجام ،توافق و یهمفکر اسیمقخرده سه یدارا نیهمچن. شودیم یگذارنمره( 0)
 یآلفا از استفاده با را پرسشنامه ییایپا (2005) لریم و ستیهول. است ییزناشو روابط بهتر تیفیک انگریب ترباال

                                                           
1. Differentiation of Self Inventory (DSI) 

2. emotional cut off  

3. fusion with others  

4. emotional reactivity 

5. “I” position  

6. dendy 

7. Quality of the Marital RelationshipSscale (QMRS) 
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 و ییروا .ندکرد گزارش 90/0 تا 80/0 از انسجام و ت،یرضا توافق، و یهمفکر اسیمقخرده سه یبرا کرونباخ
 از ابتدا منظور،نیبد. است هشد یبررس (1389) یاعتماد و یاحمد نژاد،یسیع توسط پرسشنامه نیا ییایپا

 استفاده با پرسشنامه ییایپا زانیم و شد دییتأ و یبررس پرسشنامه یساختار ییروا ،یدییتأ یعامللیتحل قیطر
 ییهمگرا ییروا بیضرا ،هاآن پژوهش در نیهمچن. شد گزارش 92/0 پرسشنامه کل یبرا کرونباخ یآلفا از

 یسازگار ۀپرسشنام و ییزناشو یتمندیرضا ۀپرسشنام ،نیزوج یهمبستگ یابیارز ۀپرسشنام با پرسشنامه
 استفاده با پرسشنامه کل ییایپا ،حاضر پژوهش در. است شده گزارش 33/0 و 36/0 ،39/0 بیترتبه یدونفر

 .است آمده دستبه 82/0 کرونباخ یآلفا روش از

 

 هاافتهی
 یشناختتیجمع فیتوص( الف

 ۀدامن و سال دو ازدواج سنوات نیانگیم. دارد قرار سال 40 تا 20 ۀدامن در کنندگانشرکت یسن نیانگیم
 (ارشد یکارشناس نفر 4 و یکارشناس نفر 20 ،یکاردان نفر 6) ارشد یکارشناس تا یکاردان از هاآن التیتحص
 .است

 
 هاشاخص فیتوص( ب

 پژوهش یرهایمتغ یفیتوص یهاشاخص -2 جدول
 کنترل (شیآزما) یدرمانطرحواره  رهایمتغ

 M SD M SD مرحله 

 یبخشودگ
 87/10 56/38 41/10 22/38 آزمونشیپ

 34/11 01/39 12/10 51/61 آزمونپس

 ییزناشو روابط تیفیک
 71/18 56/113 41/19 20/112 آزمونشیپ

 66/19 83/114 69/22 83/165 آزمونپس

 یافتگیزیتما
 12/8 40/37 23/9 76/36 آزمونشیپ

 99/8 87/36 73/10 37/61 آزمونپس

 
 نرمال یهاآزمون( ج

 
 انسیکووار لیتحل از استفاده یهافرضشیپ یبررس -3 جدول

 ونیرگرس بیش یکسانی هاانسیوار یتساو یبرا نیلو آزمون رهایمتغ
 یمعنادار سطح F مقدار یمعنادار سطح F مقدار 

 154/0 09/2 201/0 687/1 یبخشودگ
 308/0 06/1 213/0 595/1 ییزناشو روابط تیفیک

 776/0 082/0 174/0 870/1 یافتگیزیتما
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 روابط تیفیک ،یبخشودگ انسیوار یتساو یبرا صفر فرض شود،یم مالحظه 3 جدول در که گونههمان
 .شد دییتأ آزمونشیپ در کنترل و شیآزما گروه دو در یافتگیزیتما و ییزناشو
 

 هاهیفرض آزمون( د
 

 پژوهش یرهایمتغ آزمونپس (مانکوا) یریمتغچند انسیکووار لیتحل جینتا -4 جدول

 F ارزش آزمون نام
DF 

 هیفرض
DF 

 ریتأث زانیم یمعنادار خطا

 916/0 001/0 23 3 43/119 916/0 1ییالیپ اثر
 916/0 001/0 23 3 43/119 084/0 2لکزیو یالمبدا
 916/0 001/0 23 3 43/119 85/10 3نگیهتل اثر

 916/0 001/0 23 3 43/119 85/10 4یرو شهیر نیتربزرگ

 
 ؛است معنادار P< 001/0 سطح در (43/119) شدهمحاسبه F دهد،یم نشان 4 جدول که گونههمان

 دو نیب یعنی ؛شودیم دییتأ یبررس مورد یرهایمتغ در هاگروه تفاوت بر یمبن پژوهش یکل فرض ن،یبنابرا

 وابسته یرهایمتغ از یکی در حداقل ،شیآزما و کنترل گروه در همسر یشکنمانیپ با شدهمواجه زنان گروه

 کرد استنباط توانیم (η2= 916) شدهمحاسبه یاتا بیضر به توجه با نیهمچن. دارد وجود معنادار تفاوت

 نییتب 1 توان با را وابسته یرهایمتغ بیترک راتییتغ از درصد 92 ها،گروه در تفاوت رغمیعل ،یدرمانطرحواره
 .کندیم

 
 کنترل و شیآزما گروه دو یبخشودگ نمرات (آنکوا) انسیکووار لیتحل جینتا -5 جدول

 ریتأث زانیم یمعنادار سطح SS Df MS F وابسته یرهایمتغ

 501/0 001/0 07/28 30/491 1 30/491 ییجوانتقام کنترل
 639/0 001/0 63/49 79/291 1 79/291 رنجش کنترل

 708/0 001/0 83/67 09/446 1 09/446 نانهیبواقع درک

 875/0 001/0 2/245 7/3736 1 7/3736 یبخشودگ

 
 و یبخشودگ لحاظ از کنترل و شیآزما گروه دو نیب ،است شده داده نشان 5 جدول در که طورهمان

 ،گرید عبارت به. دارد وجود معنادار تفاوت (نانهیبواقع درک و رنجش کنترل ،ییجوانتقام کنترل) آن یهامؤلفه
 رنجش کنترل ،ییجوانتقام کنترل) آن یهامؤلفه و یبخشودگ ۀنمر نیانگیم به توجه با یجانیه یدرمانطرحواره

                                                           
1. pillai’s trace 

2. wilks’ lambda 

3. hotelling’s trace 

4. Roy’s largest root 
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 و یبخشودگ معنادار شیافزا موجب ،کنترل گروه نیانگیم به نسبت شیآزما گروه در( نانهیبواقع درک و
 (.p >001/0) است شده شیآزما گروه در (نانهیبواقع درک و رنجش کنترل ،ییجوانتقام کنترل) آن یهامؤلفه

 درصد 71 رنجش، کنترل بر درصد 64 ،ییجوانتقام کنترل بر درصد 50 یدرمانطرحواره گفت توانیم یعبارت به
 .شودیم دییتأ پژوهش اول یۀفرض نیبنابرا ؛است مؤثر یبخشودگ کل ۀنمر بر درصد 88 و نانهیبواقع درک بر

 
 گواه و شیآزما گروه دو ییزناشو روابط تیفیک نمرات (آنکوا) انسیکووار لیتحل جینتا -6 جدول

 ریتأث زانیم یمعنادار سطح SS Df MS F وابسته یرهایمتغ

 751/0 001/0 53/84 49/865 1 49/865 توافق
 561/0 001/0 85/35 54/736 1 54/736 انسجام

 680/0 001/0 63/59 57/597 1 57/597 تیرضا

 814/0 001/0 7/152 8/6788 1 8/6788 ییزناشو تیفیک

 
 و ییزناشو تیفیک لحاظ از کنترل و شیآزما گروه دو نیب شود،یم مشاهده 6 جدول در که طورهمان

 با یجانیه یدرمانطرحواره ،گرید عبارت به. دارد وجود معنادار تفاوت( تیرضا و انسجام توافق،) آن یهامؤلفه
 نیانگیم به نسبت شیآزما گروه در( تیرضا و انسجام توافق،) آن یهامؤلفه و یبخشودگ ۀنمر نیانگیم به توجه
 شیآزما گروه در( تیرضا و انسجام توافق،) آن یهامؤلفه و یبخشودگ معنادار شیافزا موجب کنترل، گروه
 بر درصد 56 توافق، بر درصد 75 یدرمانطرحواره گفت توانیم گر،ید عبارت به (.p >001/0) است شده

 دوم یۀفرض نیبنابرا ؛است مؤثر ییزناشو روابط تیفیک کل ۀنمر بر درصد 81 و تیرضا بر درصد 68 انسجام،
 .شودیم دییتأ پژوهش

 
 گواه و شیآزما گروه دو یافتگیزیتما نمرات (آنکوا) انسیکووار لیتحل جینتا -7 جدول

 ریتأث زانیم یمعنادار سطح SS Df MS F وابسته یرهایمتغ

 484/0 001/0 29/26 50/24 1 50/24 یعاطف گسلش
 505/0 001/0 57/28 18/218 1 18/218 یجانیه واکنش

 535/0 001/0 21/32 26/124 1 26/124 گرانید با امتزاج

 661/0 001/0 65/54 25/170 1 25/170 من تیموقع

 768/0 001/0 93/115 3/2011 1 3/2011 خود یافتگیزیتما

 
 و یافتگیزیتما لحاظ از کنترل و شیآزما گروه دو نیب ،است شده داده نشان 7 جدول در که طورهمان

 به. دارد وجود معنادار تفاوت( من تیموقع و گرانید با امتزاج ،یجانیه واکنش ،یعاطف گسلش) آن یهامؤلفه
 گسلش) آن یهامؤلفه و خود یافتگیزیتما ۀنمر نیانگیم به توجه با یجانیه یدرمانطرحواره ،گرید عبارت
 کنترل، گروه نیانگیم به نسبت شیآزما گروه در( من تیموقع و گرانید با امتزاج ،یجانیه واکنش ،یعاطف

 و گرانید با امتزاج ،یجانیه واکنش ،یعاطف گسلش) آن یهامؤلفه و خود یافتگیزیتما معنادار شیافزا موجب
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 48 یدرمانطرحواره گفت توانیم گر،ید عبارت به (.p >001/0) است شده شیآزما گروه در( من تیموقع
 تیموقع بر درصد 66 گران،ید با امتزاج بر درصد 54 ،یجانیه واکنش بر درصد 51 ،یعاطف گسلش بر درصد

 .شودیم دییتأ پژوهش سوم یۀفرض نیبنابرا ؛است مؤثر خود یافتگیزیتما کل ۀنمر بر درصد 77 و من
 

 یریگجهینت و حثب
 و ییزناشو روابط تیفیک ،یبخشودگ بر یجانیه یدرمانطرحواره یاثربخش نییتع هدف با پژوهش نیا

 گروه دو نیب ،شد داده نشان که طورهمان .است شده انجام همسر یشکنمانیپ با شدهمواجه زنان یافتگیزیتما
 به توجه با یدرمانطرحواره ،گرید عبارت به. دارد وجود یمعنادار تفاوت یبخشودگ لحاظ از کنترل و شیآزما

 معنادار شیافزا موجب کنترل، گروه یبخشودگ ۀنمر نیانگیم به نسبت شیآزما گروه یبخشودگ ۀنمر نیانگیم
 همسو (1397) یاثیغ و یکاظم وریغ ،یمانیا فر،یغن جینتا با افتهی نیا .است شده شیآزما گروه در یبخشودگ

 ،یرفتار یکردهایرو از متشکل یدرمانطرحواره کردیرو گفت توانیم افتهی نیا نییتب در. است هماهنگ و
 کیتکن چهار از استفاده با که است کپارچهی یدرمان مدل کی قالب در یتجرب و ،یفردنیب ،یدلبستگ ،یشناخت

 علت که هیاول ناسازگار یهاطرحواره دنیکشچالشبه با ،افراد در یارابطه و یتجرب ،یشناخت ،یرفتار یاصل

 یمنف عواطف و هاجانیه ۀیتخل موجب یجانیه نظر از ،هستند ناکارآمد و یرمنطقیغ افکار آمدنوجودبه یاصل
. شودیم یکودک یهاسال در گرانید به منیا یدلبستگ و یختگیخودانگ یازهاین نشدنارضا از یناش خشم مانند

 و ،فیتعر ترقیدق و ترروشن را نامراجع مزمن و قیعم مشکالت تا کندیم کمک درمانگر به یدرمانطرحواره
 یهاطرحواره توانندیم نامراجع ،یدرمانطرحواره یریکارگبه با .کنند یدهسازمان درکقابل ینحوبه را هاآن

 یبرا ،ناسازگار یهاطرحواره وجود از اطالع با جهیدرنت. نندیبب ناهمخوان صورتبه را خود ۀیاول ناسازگار
سه یمدل (2004) دریواشنا باکوم گوردن،. کنندیم دایپ یشتریب ۀزیانگ ،مشکالت از شدنرهاو  یبخشودگ

 یهازوج به کمک یبرا را (یبهبود -3 و ،ییچرا یجووجست -2 برخورد، -1) شیابخش از یامرحله
  .ارائه کردند انتیخ از دهیدبیآس

. شودیم مشترک یزندگ یاساس یهافرض شدنشکسته موجب( انتیخ) یفردنیب یتروما اول، ۀمرحل در
 آوررنج حد نیتا ا یاهادثح به یعیطب یواکنش نیا .دکنیم یریگکناره او با ارتباط و همسر از ،دهیدبیآس فرد

 یهاهینظر اغلب .شودیم دهید انهیجویتالف یرفتارها و( باال یاریهش) یزنگبهگوش دوم ۀمرحل در. است
 افتاده اتفاق آن چرا که بفهمد کندیم تالش دهیدبیآس فرد ،مرحله نیا در که کنندیم انیب تروما و شیابخش

 و نانیاطم و تیامن احساس ،یزندگ یرو کنترل احساس شیافزا سبب حادثه ای انتیخ علت درک. است
 یفراسو به و کندیم حرکت یزندگ شتریب کنترل سمتبه فرد سوم، ۀمرحل در. شودیم یناتوان احساس کاهش
، همسر از مداوم خشم شودیم متوجه و دارد همسرش به یکمتر یمنف احساسات ،مرحله نیا در. رودیم حادثه

 صورت در یو. دیرس نخواهد یبرابر احساس به ،هیتنب ۀادام با که بردیم یپ او. دارد او خود یرو یمخرب آثار

 همسر به نگرش در توازن به یابیدست شامل شیابخش عناصر .کندیم یط را شیابخش ندیفرا ،رابطه در ماندن
 ااال و استفانو نظر به .است هیتنب و یتالف از کردننظرصرف و وا به نسبت یمنف یهاجانیه کاهش ،یخاط
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 نکته نیا به یضمن طوربه شیبخشا رایز؛ دارد وجود عهدشکن همسر بخشودن در یادیز مقاومت ابتدا ،(2008)
 که باشد نیا خوردهزخم همسر تصور است ممکن. شودیم معاف مجازات از انتکاریخ شخص که دارد اشاره

 یآشت و صلح و شیابخش نیب یآشکار زیتما و تفاوت کهیدرحال ،«یآشت و صلح با است معادل شیبخشا»
 شودیم یبازساز مجدداً هازوج اعتماد احساس در آن، که است یفردنیب یندیفرا مصالحه و یآشت. دارد وجود

 حیتصح. سازدیم رها ییجوانتقام ریتأث از را خود دهیدبیآس همسر که است یفرددرون یندیفرا ،شیبخشا یول
 واقف نکته نیا به گروه، از گرفتنالهام با زنان. بخشد عیتسر را شیابخش ندیفرا است ممکن غلط برداشت نیا

 هدف،از آنجا که  و کنندیم پرداخت را ینیسنگ اریبس یبها دارند، وجودشان در که یخشم خاطربه که شدند
 همسر به یدلسوز و یمهربان کردنهیهد با و ندکرد شیابخش عمل به اقدام است، نیسنگ یبها نیا نپرداختن

 .افتندی امیالت
 گروه یاعضا .ردیگیم شکل ییزناشو ۀرابط طول در مداوم، و آهسته اریبس یریس با شیابخش ندیفرا

 کامالً وقتچیه نه یروان یهابیآس ،انسان یزندگ در که فراگرفتند یگروه ۀمشاور جلسات ضمن پژوهش

 ش،یابخش ۀجیدرنت .رندیگیم را هاآن یجا ییآسامعجزه طوربه ترمثبت عواطف نه و شوندیم خوب ای محو

 یبرا آموختند هاآن .کندیم اریاخت یستیهمز هاآن با بلکه ،شودینم یمنف احساسات نیجانش مثبت احساسات
 رها را او و بردارند خود عهدشکن همسر از دست طرفهکی طوربه توانندیم خود یشفا و یروح رنج کنترل

. ندشو رها بودنیقربان نقش از و کنند تجربه را یجسم و یروان سالمت و یشادمان احساس ،دنوبخش با ای کنند
 را دادهایرو صددرصد طوربه تواندینم و ستین مسلط شیخو سرنوشت به کامالً انسان اگرچه ،آدلر قول به

 درمجموع .است سازگارتر وضعش با که کند انتخاب را یتیموقع ،موجود تیوضع به توجه با تواندیم ،کند کنترل
 احساسات از ییرها و همسرانشان یشکنمانیپ شیابخش با تا شدسبب  یدرمان ۀجلس در کنندگانشرکت حضور
 .دهند کاهش را خود یمنف احساسات نه،یک و تنفر خشم،

 یمعنادار تفاوت ییزناشو روابط تیفیک لحاظ از ،کنترل و شیآزما گروه دو نیب داد نشان جینتا نیهمچن
 گروه ییزناشو روابط تیفیک ۀنمر نیانگیم به توجه با یجانیه یدرمانطرحواره ،گرید عبارت به. دارد وجود
 شده شیآزما گروه در ییزناشو روابط تیفیک معنادار شیافزا موجب ،کنترل گروه نیانگیم با سهیدر مقا شیآزما

 (1395) قیعت قوچان کالل و( 1396) همکاران و یروح ،(1398) یگودرز و یعسگر جینتا با افتهی نیا .است
 یبرا تا کندیم کمک مراجع به یدرمانطرحواره گفت توانیم افتهی نیا نییتب در .است هماهنگ و همسو

 فیتکال ،ناسازگار و ناکارآمد یامقابله یراهبردها یجابه آمدرکا و سازگار یرفتار یالگوها کردننیگزیجا
 هاطرحواره بهبود یدرمانطرحواره یینها هدف گفت توانیم انگی نظر یمبنابر. ندک یحاطر و اجرا را یرفتار
 و هستند یبدن یهااحساس و خاطرات ها،جانیه ،هاوارهشناخت از یامجموعه هاطرحواره که آنجا از .است
 دفعات تعداد و شدت ،هاطرحواره بهبود با زمانهم ،شودیم مربوط موارد نیا تمام کاهش به هاطرحواره بهبود
 شیافزا سبب عوامل نیا که کنندیم تجربه را یکمتر یدرماندگ افراد و ابدییم کاهش اریبس هاآن شدنفعال

 . شودیم ییزناشو روابط تیفیک
 مشکالت و مسائل نهادنانیدرم با که آموزندیم آگاهانه ۀمکالم نیتمر با یدرمانطرحواره انیجر در نیزوج
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 در آمدهوجودبه یاهتعارض و بخشند نجات یمنف تعامالت از خود را توانندیم گریکدی با خود یهاینگران و
 اتیتجرب در را خود بتوانند نیزوج هرچه ،گرید یسو از. کنند تجربه را یشتریب تیمیصم و ،وفصلحل را رابطه

 (.2017 ،یهیل) کرد خواهند تجربه روابطشان در را یشتریب یسازگار و تیرضا ت،یمیصم سازند، زیمتما گذشته

 افتنی با معموالً و دوشیم یبررس میمستق طوربه مشکل با مقابله یهاراه ،یدرمانطرحواره یهاآموزش در
موجب  تیوضع نیا گرید یسو از .شودیم حاصل یشناختروان تیرضا ،مشکالت یبرا مناسب یهاحلراه

 یجانیه منابع بودنکنترلقابل نیبنابرا؛ دهدیم کاهش را یجانیه یآشفتگ و ودشیم یفکر انسجام و نظم
 آرامش با را مشکالت و باشد داشته یبهتر یروان سالمت ،همسر یشکنمانیپ از دهیدبیآس زنان شودیم سبب

 و رفتار ییربنایز عوامل ییشناسا ،شد پژوهش وارد که یانمونه برحسب ،پژوهش نیا در .کنند حل یترشیب
 روابط بر ناسازگار یهاطرحواره نیا یرگذاریتأث از هاآن کردنآگاه و یشکنمانیپ از دهیدبیآس زنان تیشخص

 یشتریب دقت با را هاطرحواره نیا نقش یفردنیب یبرخوردها در که کرد اریهوش را هاآن ن،یزوج یفردنیب
 بروز از ،یفردنیب پاسخ حیصح ۀویش انتخاب مهارت به هاآن کردن مجهز ،گرید طرف از .رندیبگ نظردر

 روابط تیفیک ،قیطر نیبدتا  ندکیم زیتجه حیصح یراهکارها به را افراد و کندیم یریجلوگ تیزوج مشکالت
 .ابدی شیها افزاآن ییزناشو

 وجود یمعنادار تفاوت یافتگیزیتما لحاظ از ،کنترل و شیآزما گروه دو نیب داد نشان جینتا ن،یا بر افزون
 به نسبت شیآزما گروه یافتگیزیتما ۀنمر نیانگیم به توجه با یجانیه یدرمانطرحواره ،گرید عبارت به. دارد

 و ینامن جینتا با افتهی نیا .است شده شیآزما گروه در یافتگیزیتما معنادار شیافزا موجب ،گواه گروه نیانگیم
 گفت توانیم جینتا نیا نییتب در. است هماهنگ و همسو (2018) همکاران و عرفان و( 1398) همکاران

 یعاطف بلوغ از اندازه آن به فرد که است نآ انگریب ،دهدیم لیتشک را بوئن ۀینظر اساس که یافتگیزیتما
 هب یجانیه و یرارادیغ روش به نکهیا بدون کند برقرار ارتباطد خو یاصل ۀخانواد با تواندیم که است دهیرس

 گفت توانیم شدهعنوان مطالب بهتوجه  با .(1976 بوئن،) دهد نشان واکنش گوناگون یهاتیموقع
 در را فرد ییتوانا توانست یدرمان مدل کی قالب در یرفتار ،یشناخت یکردهایرو بیترک با یدرمانطرحواره

 یهاپاسخ از یاخالصه که یدرمانطرحواره ،گرید عبارت به .بخشد ارتقا یاحساس و یعقل یهاندیفرا کیتفک
 ییشناسا جهت در فرد به کنندهکمک ابزار نیبهتر است، ناکارآمد افکار و طرحواره ۀشیر ییشناسا فرد، سالم

 است سالم یرفتارها کردننیگزیجا یچگونگ و یمنف یرفتارها صیتشخ ،هاطرحواره ۀزانندیبرانگ یهاتیموقع

 ،شاریو و کلوسکو ،انگی) سازدیم فراهم را فرد در رییتغ ۀنیزم و شودیم هاطرحواره به فرد نشیب موجب که
 یافتگیزیتما قدرت ،گریکدی از ناسالم و سالم یرفتارها کیتفک با توانست یدرمانطرحواره جهیدرنت(. 2015

 ن،یزوج روابط یارتقا یبرا یآموزش یکردیرو یدرمانطرحواره ۀینظر گفت توانیم تیدرنها. ببرد باال را فرد

 ۀمشاور ،شدهعنوان مطالب به توجه با. است ییزناشو تیرضا سطح شیافزا آن تبعبه و خود زیتما شیافزا
 توجه با کرد خاطرنشان دیبا ضمن در. است رگذاریتأث افراد یافتگیزیتما بر ،یدرمانطرحواره بر یمبتن یگروه

 در هیاول ناسازگار یهاطرحواره رییتغ یحت و لیتعد ،یالگوبردارو  تیعموم انندم یگروه درمان یهاتیمز به
 یاجتماع ینهادها و متخصصان یبرا تواندیم یگروه درمان ،یکاربرد بعد از نی. همچناست ترآسان گروه
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 بر یمبتن یگروه ۀمشاور ،شدهعنوان مطالب به توجه با .باشد یفرد یهادرمانتر از صرفهبه مربوط
 .است رگذاریتأث افراد یافتگیزیتما بر یدرمانطرحواره

 از دهیدبیآس ، زنانپژوهش نیا یآمار ۀجامع نکهیا لیدلبه .است روهروب ییهاتیمحدود با حاضر پژوهش
 یکی کرد. توجه نمونه بودنخاص به دیبا جامعه افراد ریسا به هاافتهی میتعم در ،هستند همسر یشکنمانیپ
 ،انآن بودن تنش تحت لیدلبه کهاست  دهیدبیآس زنان انیم در هاآزمونشیپ یاجرا هاتیمحدود از گرید

 شنهادیپ. بود همراه یمشکالت با و دشوار یگاه هاپرسشنامه لیتکم و هاآن از یبرخ تمرکز و تیرضا جلب
 شود تکرار ترمتفاوت یهافرهنگ با مختلف جوامع در و شتریب حجم با ییهانمونه یبراپژوهش  نیا شودیم
 ریتأث افراد ییزناشو یزندگ در یفرهنگ مسائل نکهیا به توجه با نیهمچن .ابدی شیافزا جینتا میتعم تیقابل تا

 گفت دیبا انیپا در .شود تکرار متفاوت یهافرهنگ و هاتیقوم شهرها، در پژوهش نیا شودیم شنهادیپ دارد،
 زانیم از ،یشناختتیجمع یرهایمتغ و یمنف ۀیاول ناسازگار یهاطرحواره اساسبر کارآمد یمدل داشتن با توانیم
 که را طالق وقوع خطر و داد شیافزا ییزناشو اختالفات در را مداخله و درمان یاثربخش کاست، یشکنمانیپ

 ابند،ی اطالع یمنف ۀیاول ناسازگار یهاطرحواره از نیزوج یوقت رایز ؛داد کاهش است، دیتزا به رو امروز متأسفانه
 متفاوت، برداشت است ممکن نیهمچن .شوندیم ترینیبشیپقابل گریدکی یبرا و شودیم تیتقو نششانیب

 مراکز در شودیم شنهادیپ جینتا به توجه با نیهمچن .برسد حداقل به ییزناشو اختالف تیدرنها و تعارض

روان و مشاوران خانواده، یهادادگاه در یحت و یآموزش مراکز و هاکارگاه یبرگزار با ،یمددکار و مشاوره
 رفع یبرا زنان یزسازیمتما و ییزناشو روابط تیفیک ،یبخشودگ شیافزا جهت در کردیرو نیا از شناسان

 حال در ما کشور در یمعضل عنوانبه که هاخانواده نیا یاز فروپاش بتوان تا کنند استفاده ییزناشو تعارضات
 .دکر یریجلوگ ،است رشد

 

 یتشکر و قدردان
 و پژوهش در کنندگانشرکت یتمام از. است برزگران سارا ارشد یکارشناس ۀنامانیپا از برگرفته مقاله نیا

 .شودیم یقدردان و تشکر ،کردند یاری مطالعه نیا انجام در را ما که یافراد

 

 منابع
 سنجش یبرا یاسیمق یابیاعتبار و ساخت .(1389) .ع ،یدریح و ،.ص م ،یتیعنا ،.ح ،یاحد ،.پ زاده،احتشام

 .443-455 ،(4)16 .(رفتار و شهیاند) رانیا ینیبال یشناسروان و یپزشکروان ۀمجل. یفردنیب یبخشودگ

 .فروزان: تهران. یدرمانخانواده و خانواده یفیتوص ۀنامفرهنگ(. 1395. )م ،یزیتبر

 .بعثت: تهران. ازدواج و خانواده سنجش یهااسیمق(. 1387) .ع هومن، و ،.ش ،یفالحت ،.س ،عالقبند ،.ب ،ذاکر ییثنا

 زنان در ییگراکمال و جانیه یشناخت ییجونظم یراهبردها ۀسیمقا (.1397. )ع ،یرسول و ،.ج ،یحسن ،.م دهقان،

 .58-41 ،(1)14 .یشناختروان مطالعات. یعاد و شکنمانیپ
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 یهابیآس کاهش بر یدرمانطرحواره کردیرو یاثربخش(. 1396) .ع ،یاعتماد و ،.م زاده،یفاتح ،.ر ،یریجزا ،.ع ،یروح
 .135-159 ،(29)8 .ینیبال یشناسروان مطالعات. یاجتناب تیشخص یدارا مردان ییزناشو یتعامل

 زن. یکرمانشاه نیزوج ییزناشو تیرضا و یبخشودگ نیب ۀرابط( 1390. )م گر،وستهیپ و ،.ز زه،یدرو ،.ع ،ینجف زهتاب

 .23-33 ،(2)8. فرهنگ و

 ۀمجل .یپرخاشگر سنجش یبرا یاسیمق یابیاعتبار و ساخت(. 1379). ح شکرکن، و ،.ب ن،اینجار ،.ش فر،یزاهد
 .73-102 ،(7)3 ،اهواز چمران دانشگاه یشناسروان و یتیترب علوم

 مراکز در ییزناشو تیرضا و یجانیه هوش خود، یافتگیزیتما ۀرابط نییتع (.1390. )ب بناب، یغبار و ،.م ،یطالب
 .15-31 ،(18)5 .خانواده مطالعات و زن. شاهرود شهر ۀمشاور

. نیزوج ییزناشو روابط تیفیک بهبود بر روابط یسازیغن ریتأث(. 1389. )ع ،یاعتماد و ،.آ س ،یاحمد ،.آ ،نژادیسیع
 .9-16 ،(1)4 .یرفتار علوم ۀمجل

. طالق ۀآستان در نیزوج ییزناشو تیمیصم بر یجانیه یدرمانطرحواره یاثربخش (.1398) .ک ،یگودرز و ،.آ ،یعسگر
 .174-185 ،(2)6 .یاجتماع سالمت

 بر بوئن یستمیس یتئور از استفاده با خانواده آموزش یاثربخش(. 1389) .ب ،ذاکر ییثنا و ،.ح ،یعیرف ،.ف ،یغفار
 .227-239 ،(22)6. یپژوهش خانواده ۀفصلنام. معتاد فرزند یدارا یهاخانواده کارکرد و یافتگیزیتما

 نیزوج در شیابخش بر یدرمانطرحواره یاثربخش (.1397) .ف ،یاثیغ و ،.ف ،یکاظم وریغ ،.آ ،یمانیا ،.ح م ،فریغن
 .رانیا. مشهد. تیترب میتعل مشاوره، ،یشناسروان یالمللنیب کنفرانس نیدوم. طالق یمتقاض ۀدیدانتیخ

 نیسوم ،ییزناشو یسازگار و همسر به مثبت احساس بر یدرمانطرحواره یاثربخش(. 1395. )ی ق،یعت قوچان کالل
 .رانیا .هیدریحتربت. یزندگ سبک و یتیترب علوم ،یشناسروان یالمللنیب کنفرانس

یانجیم قیطر از ییزناشو یدلزدگ با یبخشودگ و یزندگ یمعنادار ،یافتگیزیتما یعل ۀرابط(. 1395. )ک مقدم، انیکاظم
 ۀنامانیپا. دزفول واحد یاسالم آزاد دانشگاه متأهل زن انیدانشجو در ییزناشو تیرضا و ییزناشو تعارض یگر

 .تهران قاتیتحق و علوم دانشگاه .یانسان علوم ۀدانشکد. مشاوره یتخصص یدکتر

 ناسازگار ۀوارحطر و خود یافتگیزیتما ۀرابط(. 1397. )ح .س سعادت، و ،.ج س ،یجبل ،.آ ان،یقنبر ،.ح افشار، کشاورز

 .635-644 ،(6)20 .ینظام طب ۀمجل. تهران شهر انینظام زنان در خانواده عملکرد یهامؤلفه با هیاول

. رادیمنصور عبدالرضا ۀترجم. یدرمانروان در جانیه میتنظ یهاکیتکن(. 1399. )ل تانو،یناپول و ،.د رچ،یت ،.ر ،یهیل
 .ارجمند: تهران

 یناسازگار یهاطرحواره بر یتیروا و مدارحلراه یدرمان روش دو بیترک یاثربخش(. 1398) .ز ،ینیحس و ،.ش ،یمام
-181 ،(1)15 .یشناختروان مطالعات ۀفصلنام. طالق یمتقاض زنان ییفرازناشو روابط به شیگرا کاهش و هیاول

165. 

 بر یگروه یجانیه یدرمانطرحواره یاثربخش(. 1398. )ج .م ،آبادمیابراه یاصغر و ،.ز شاملو، یسپهر ،.ح ،یمحمد
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 .27-38 ،(51)13 .رفتار و شهیاند. مطلقه زنان جانیه میتنظ یدشوار و یشناختروان یشانیپر کاهش

 انیمتقاض در عشق تیفیک و ییزناشو یسازگار زانیم(. 1393) .ن محمدآباد، یهاشم و ،.ح ان،یزاهد ،.ف ،یمدرس

 ،(1)19 .دانش ارمغان یپژوهش-یعلم ۀفصلنام. ییزناشو انتیخ ۀسابق فاقد و ییزناشو انتیخ ۀسابق یدارا طالق
88-78. 

 بر یمبتن یگروه ۀمشاور یاثربخش(. 1398. )ف ،یعسکرآباد و ،.ح افشار، کشاورز ،.ح .س سعادت، ،.آ ،ینامن

 فرزندان انیم در طالق یمتقاض زنان در ییروسخت و یافتگیزیتما ،ییزناشو ۀرابط تیفیک بر یدرمانطرحواره

 .91-99 ،(1)21 .ینظام طب ۀمجل. مقدس دفاع رزمندگان

 و مشاوره ۀفصلنام(. DSI-2) شتنیخو کیتفک یخانوادگ اسیمق یسنجروان یهاشاخص یبررس (.1391) .ن ،یوسفی
 .19-38 ،(1)1 خانواده، یدرمانروان
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