
Journal of Culture of Counseling and Psychotherapy  
Vol. 13, No.50, Summer 2022 
qccpc.atu.ac.ir  
DOI: 10.22054/QCCPC.2021.60554.2696 
 

  

eI
SS

N
: 2

4
7

6
-6

1
7

8
   

   
   

 IS
SN

: 2
3

4
5

-6
0

5
1

   
   

   
   

   
   

   
R

ec
ei

ve
d

: 2
0

2
1

/0
6

/0
1

   
   

   
   

   
A

cc
ep

te
d

: 2
0

2
1

/0
8

/2
5

   
  

   
   

   
 

O
ri

gi
n

al
 R

es
ea

rc
h

   
 

The Effectiveness of Combining Ethics-Oriented 

(Forgiveness) and Emotion-Oriented Approaches on 

Metacognitive Beliefs, Hardiness and Attitudes to 

Divorce among Divorce Applicant Women 

Ibrahim Namani

 

Associate Professor, Department of Educational 

Sciences, Faculty of Literature and Humanities, 

Sabzevar Hakim University, Sabzevar, Iran.
 

  

Azadeh Mazhab 

Yousefi  

Master of Clinical Psychology, Department of 

Educational Sciences, Faculty of Literature and 

Humanities, Hakim Sabzevari University, 

Sabzevar, Iran. 
  

Mojgan Roozbehani  

Master of Psychology, Department of 

Educational Sciences, Faculty of Literature and 

Humanities, Hakim Sabzevari University, 

Sabzevar, Iran. 
  

Abstract 
The purpose of this study was to determine the effectiveness of combination 

morality treatment (forgiveness) and emotion-focused on hardiness and 

attitude towards divorce in women applying for divorce. 

This experimental research study utilized a pretest-posttest and follow-

up control group design. The research population consisted of all divorce 

applicant women who referred to family counseling centers in Sabzevar 

during the first 6 months of 2020. Furthermore, 30 divorce applicant woman 

were selected as the participants of the study using convenience sampling 

and were randomly assigned to either the experimental or control groups. 

The research instruments included the Kobasa hardiness questionnaire 

(1979) and Kineard and Gerard attitudes toward divorce Scale (1986(. To 

analyze the data, repeated measures ANOVA was used. The research 

findings demonstrated that combination of morality treatment (forgiveness) 
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and emotion-focused was effective on hardiness and attitudes to divorce in 

divorce applicant couples (p< 0.05). It should be noted that the persistence of 

the treatment effect was maintained after two months (p< 0.05). Based on 

the findings of the present study, it can be concluded that a combination of 

ethics-oriented (forgiveness) and emotion-oriented approaches can be used 

to reduce the problems of women seeking divorce and increase their 

hardiness in dealing with marital life problems. 

Keywords: Morality Treatment (Forgiveness), Emotion-Focused, 

Hardiness, Attitude Towards Divorce. 
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 جانی( و هیشگریاخالق مدار )بخشا کردیدو رو بیترک یاثربخش
 طالق یو نگرش به طالق در زنان متقاض ییمدار بر سخت رو

 

  ینامن میابراه
دانشگاه  ،یو علوم انسان اتیمشاوره گروه علوم تربیتی، دانشکده ادب اریدانش

 .سبزوار، ایران ،یسبزوار میحک
  

 

 یوسفیآزاده مذهب 
و  اتیگروه علوم تربیتی، دانشکده ادب ،ینیبال یشناس ارشد روان یکارشناس

 .سبزوار، ایران ،یسبزوار میدانشگاه حک ،یعلوم انسان
  

 

 یمژگان روزبهان
و علوم  اتیگروه علوم تربیتی، دانشکده ادب ،یشناس ارشد روان یکارشناس

 .سبزوار، ایران ،یسبزوار میدانشگاه حک ،یانسان
  

  چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ترکیب دو رویکرد درمانی اخالق مدار )بخشایشگری( و هیجان 

مدار بر سخت رویی و نگرش به طالق در زنان متقاضی طالق انجام گرفت. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و 

پیگیری با گروه کنترل نابرابر بود. جامعه پژوهش تمام زنان متقاضی طالق آزمون و  آزمون، پس از نوع پیش

به این مراکز مراجعه کردند  99ماه اول سال  6کننده به مراکز مشاوره خانواده در شهر سبزوار که در  مراجعه

صورت  شده و به گیری هدفمند و داوطلبانه انتخاب صورت نمونه زن متقاضی طالق به 03ها که از میان آن

تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه سخت رویی کوباسا 

ها از آزمون  وتحلیل داده منظور تجزیه ( بود. به9996( و مقیاس نگرش به طالق کینایرد و جرارد )9999)

ژوهش نشان داد، تلفیق دو رویکرد های پ های مکرر استفاده شد. یافته گیری وتحلیل واریانس با اندازه تجزیه

درمانی اخالق مدار )بخشایشگری( و هیجان مدار بر سخت رویی و نگرش به طالق در زنان متقاضی طالق 

(. بر p<30/3(؛ الزم به ذکر است، ماندگاری اثر درمان بعد از دو ماه حفظ شده است )p<30/3تأثیر دارد )

گرفت برای کاهش مشکالت زنان متقاضی طالق و افزایش  توان نتیجه های پژوهش حاضر می اساس یافته
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توان از تلفیق دو رویکرد اخالق مدار  سخت رویی آنان در مقابله با مشکالت زندگی زناشویی می

 )بخشایشگری( و هیجان مدار استفاده نمود.

   .نگرش به طالق ،ییمدار، سخت رو جانی(، هیشگریاخالق مدار )بخشا :ها واژهکلید



 40 |و همکاران ی نامن... ؛  ( و یشگریاخالق مدار )بخشا کردیدو رو بیترک یاثربخش

  همقدم
امروزه طالق به دلیل انتقال جامعه سنتی به مدرن و افزایش مشکالت ناشی از این انتقال رو 

دهند که تعداد  (. آمارها نشان می9099به افزایش است )ولینی، شریفی، کاشفی و خان پور، 

(، 5390، 9یافته است )موتاتیانو توجهی افزایش طور قابل های اخیر به طالق در سال

درصد در استرالیا، انگلستان،  50متحده و  ها در ایاالت درصد از ازدواج 00که  طوری به

(. 5393، 5انجامد )هالوگ، باکوم، گراو گربر و اسنایدر آلمان و سوئیس به طالق می

که بر  طوری های اخیر شاهد افزایش آمار طالق بوده است؛ به ی ایران نیز در سال جامعه

در سال  95/3احوال، نسبت طالق به ازدواج از میزان  ثبتاساس آمارهای جمعیتی سازمان 

(. طالق 9099افزایش یافته است )روشنی، تافته و خسروی،  9096در سال  59/3به  9096

نفس فرد  شود و باعث احساس گناه و کاهش اعتمادبه عنوان انحالل ازدواج تعریف می به

از عوامل ایجادکننده اختالل  (. طالق، یکی5399، 0گردد )اسمیت گرینوای و کالرک می

هاست. تصمیم به طالق نتیجه فشار درونی شدیدی است که  و آشفتگی در زندگی انسان

شود که ممکن است از طریق برآورده نشدن نیازها یا  حداقل به یکی از همسران وارد می

( و عدم توجه به عوامل اجتماعی، 5396، 5اهداف )روسی، هولتزورث و مونرو و راد

 (.9099صادی، فرهنگی، فردی و شخصیتی رخ دهد )عباسی، درگاهی و قاسمی جوینه، اقت

عوامل مختلفی مانند عوامل اقتصادی و اجتماعی، عوامل محیطی و ژنتیکی، کیفیت 

های شخصیت در بروز  ارتباط و تعهد به ازدواج و رفتارهای متضاد و مخرب و ویژگی

(. یکی از عواملی 5395ابراهیمی و دانایی، طالق مؤثر است )شاکریان، نظری، معصومی، 

باشد؛ در  تواند مؤثر باشد نگرش افراد نسبت به طالق میشخصیتی که بر امر طالق می

تری به  ( در پژوهش خود بیان کرد، کسانی که نگرش مثبت9095همین راستا، چابکی )

آورند  طالق دارند احتمال بیشتری دارد که در زندگی زناشویی خود به طالق روی
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ها یا احساسات مساعد و نامساعدی  ها، ترکیبی از باورها، گرایش (. نگرش9095)چابکی، 

ای نسبتاً ثابت به اشیا،  است که به آمادگی و تمایل فرد برای نشان دادن واکنش به شیوه

(؛ 5390، 9شود )سارا، اسکات، هووارد و کریستین اشخاص و رویدادهای خاص اطالق می

گردد و ، نگرش، نظری است که درباره افراد، چیزها یا رویدادها ابراز میدیگر عبارت به

؛ ترجمه پارسائیان و اعرابی، 9999کننده نوع احساس فرد درباره آن است )رابینز، منعکس

9090.) 

ترین عوامل شخصیتی که  عالوه بر فاکتور نگرش به طالق، یکی دیگر از مهم

صورت مانع و سدی در برابر اثرات حاصل از عوامل  بهتواند بر امر طالق مؤثر باشد و  می

(. نتایج 5353، 5رود ویژگی سخت رویی است )جروان و آل فریهاتفشارزا به کار می

( نشان 5353( و حمید )9099چندین پژوهش همچون عظیمی، حسینی، عارفی و پرندین )

تحکام زندگی دهد که برخورداری زوجین از ویژگی شخصیتی سخت رویی منجر به اس می

گردد. در همین راستا، سبزعلی زاده، بادامی و زاکت الحسینی  زناشویی و کاهش طالق می

( عنوان نمود افراد سرسخت نسبت به رویدادهای زندگی احساس کنترل بیشتری 9090)

عنوان  کنند. سخت رویی به ای معنادار ارزیابی می گونه نمایند و رویدادهای محیط را به می

شده است  کننده رابطه میان استرس بیماری شناخته خصیتی و یک تعدیلیک صفت ش

جویی  ( و از سه مؤلفه تعهد، کنترل و مبارزه5393، 0)دبی، هانسون، مالتبی، پروکتور و وود

(. سخت رویی، نحوه مقابله با استرس زاها را در افراد 9999تشکیل شده است )کوباسا، 

، 5کند )بیرگارد زا یاری می آمیز موقعیت استرس موفقیت ها را در تحلیلکند و آن تعدیل می

(. سخت رویی، تعهد نسبت به خود و کار، احساس کنترل شخصی بر وقایع، نتایج و 5395

اعتقاد درونی به اینکه تغییر یک چالش و فرصت برای رشد است تا اینکه یک تهدید باشد 

 (.9093بایی، اکبری دهکردی و حاجی آقابا )علی پور، صحراییان، علی
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 48 |و همکاران ی نامن... ؛  ( و یشگریاخالق مدار )بخشا کردیدو رو بیترک یاثربخش

با توجه به تأثیر دو مؤلفه نگرش به طالق و سخت رویی بر گرایش و عدم گرایش 

افراد به سمت طالق، محقق در این تحقیق بر آن شده است تا با استفاده از رویکردهای 

درمانگران بر  های مذکور در زنان متقاضی بپردازد. امروزه روان درمانی به بهبود مؤلفه

ای نظری مختلف جهت افزایش اثربخشی بیشتر بر روی مراجعان تأکید ترکیب رویکرده

کنند. ادغام نظری، به ابداع مفهومی یا نظری فراتر از ترکیب کردن صرف فنون اشاره  می

دارد. هدف این روش به وجود آوردن چارچوبی مفهومی است که دو یا چند رویکرد 

ها  کند نتیجه آن از هر یک از نظریه می نظری را که از همه بهتر باشد ترکیب نموده و فرض

 (.9995، 9تر است )نورکراس و نیومن تنهایی غنی به

( بر این باورند که با افزایش تمایل به 5395) 5انرایت، رودی، لیتس و کالت 

های بین فردی و  بخشایشگری، تحمل و همدلی در بین افراد جوان افزایش و تنش

(، برایت ویت، سلبی 5399و همکاران ) 0یابد؛ هی میداوری در مورد دیگران کاهش  پیش

( نیز در مطالعات خود به این 5390) 0(، دکاپرول، استفن، مارویت و میزر5399) 5و فینچام

تواند در افزایش سازگاری  مداری )بخشایشگری( می یافته رسیدند که آموزش اخالق

باشد. زالی، احمدی و زوجین متقاضی طالق و افزایش کیفیت زندگی آنان تأثیرگذار 

( و زانگ 5399(، نورمن )9093زاده ) (، زاهد بابالن، قاسم پور و حسن9099صرامی )

تواند در افزایش سخت رویی زوجین  (، عنوان نمودند که بخشایشگری می5393)

توان از رویکرد درمانی اخالق مدار )بخشایشگری( برای بهبود  تأثیرگذار باشد. درنتیجه می

ن متقاضی طالق استفاده نمود. مک الف، نیز برای بهبود روابط بین فردی، روابط زوجی

عنوان یک پاسخ مفید به  کند چراکه معتقد است بخشش به بخشایشگری را پیشنهاد می

دهد )ورتینگتون و  ی اجتناب و انتقام را نسبت به فرد خطاکار کاهش می رنجش انگیزه
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گری( از آغاز نوع بشر وجود داشته و سابقه (. رویکرد اخالق مدار )بخشایش5399، 9کدن

؛ به نقل از فر، 5339، 5رود )مک کالو ها نیز فراتر می ها بلکه از گونه تنها از فرهنگ آن نه

 ، عمدتا9993ً(. رویکرد اخالق مدار )بخشایشگری( تا اوایل دهه 5393، 0جلفاند و نج

شناسی شد. از آن زمان به بعد، مطالعه روان عنوان یک ساختار فلسفی یا دینی تصور می به

(. 5390، 5سرعت گسترش یافته است )دیویس، ورثینگتون، هوک و هیل بخشایش گری به

نظر وجود  در دوران حاضر، هرچند در ادبیات نظری در مورد تعریف بخشایشگری اتفاق

ای از رفتارهای شناختی، احساسی  ول هستند که بخشش مجموعهالق ندارد اما محققان متفق

و نه لزوماً رفتاری در برابر تخلف است و حداقل یک فرایند درون فردی، اما نه لزوماً یک 

مثال، کاهش یا  عنوان فرایند بین فردی است. دارای دو بعد اساسی شامل؛ یک بعد منفی )به

های مهربانانه به یک  مثال، واکنش عنوان )بهانصراف کینه و عصبانیت( و یک بعد مثبت 

های رویکرد اخالق مدار )بخشایشگری  (. تمامی مدل5399، 0متجاوز( است( اختر و بارلو

تاحدودی دارای مراحل اصلی شامل؛ کشف میزان رنج و آسیب و مواجهه با احساسات 

یدا کردن گیری برای بخشیدن مجرم، کسب نگرش و همدلی با مجرم و پ مرتبط، تصمیم

(. بر مبنای 5359، 6هرناندز، کانالس، پینادو و انرایت -معنا در رنج و آسیب است )سانچز

تواند با تغییر ادراک فرد از  های شناختی، رویکرد اخالق مدار )بخشایشگری( می تئوری

ها و تعدیل مفروضات فرد در مورد خود، افراد دیگر و جهان و با قرار دادن جرم در  آسیب

گرایانه  گیری مفروضات واقع های قبلی و شکل تری، به اصالح دیدگاه نداز وسیعا چشم

تر  جدید کمک نماید تا قربانیان احساس ایمنی و کنترل خود را بازیابی کنند و بتوانند مثبت

تر و قابل  درک ها فکر کنند. در نتیجه، جهان قابل در مورد خود، دیگران و موقعیت

توان گفت،  شده می (. با عنایت به مطالب عنوان5393و همکاران، شود )فر  تر می بینی پیش
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دهد تا خشم خودشان را نسبت به  دهد را می آموزش بخشایشگری به زوجین این اجازه می

 (.5390، 9فرد خاطی بپذیرند و به آنان کمک کند تا آن را کاهش دهند )تیسی و ویورال

رسد درمان هیجان  ری( به نظر میعالوه بر رویکرد درمانی اخالق مدار )بخشایشگ

( 9099که جاللی تهرانی ) چنان شدت بر زوجین متقاضی طالق اثرگذار باشد؛ آن مدار نیز به

هایی است که ارتباط نزدیکی با  در پژوهشی عنوان نمود درمان هیجان محور ازجمله درمان

های  پژوهش شناختی در زوجین متقاضی طالق دارد. عالوه بر این، کاهش مشکالت روان

های دلزدگی زناشویی و میل به  بسیاری درمان هیجان محور را درمانی اثرگذار بر مؤلفه

(، رضایت و کیفیت زندگی زناشویی 9099ای و غالمعلی لواسانی،  طالق )محمدی، اژه

پذیری شناختی  ( و انعطاف5395) 0؛ وولدارسکی و گرینبرگ5390، 5)آدامسون

( در زوجین متقاضی طالق مطرح نمودند. 9099و گنجی، )گودرزی، کیخسروانی، دیره 

( و نامنی، محمدی 5353گیلی، حقایق، صادقی فیروزآبادی، قویدل و رضایی جمالویی )

(، در مطالعات خود این یافته را عنوان نمودند که درمان هیجان مدار نیز 9096پور و نوری )

ر افکار منفی و سخت رویی افراد آوری، بخشودگی بین فردی، غلبه ب بر افزایش توان تاب

مدت است که  تأثیرگذار است. رویکرد هیجان مدار، یک مدل سیستماتیک کوتاه

کند و منشأ این رویکرد، های درون روانی و بین فردی را با یکدیگر ترکیب می حوزه

ر (. فرآیند درمان هیجان محو9099باشد )هنرپروران،  گرا می گرا و هستی درمانی انسان روان

شود با سه مرحله پیوستگی و آگاهی، فراخوانی و کشف و  که به روش فردی اجرا می

شود. این سه مرحله با هم همپوشی دارند و در  بازسازی هیجانی در هشت گام تعیین می

عنوان  عنوان فرد متخصص در مورد تجربه خود و به درمانگر به سرتاسر درمان به مراجع به

(. در 5353، 5شود )تیموالک و کوق اهداف مراجع نگریسته میراهنما و تسهیل گر برای 

دهی و  ای افراد تجارب هیجانی را سازمان درمان هیجان محور نظر بر این است که شیوه
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کنند، منجر به  کنند و الگوهای تعاملی که خود ایجاد کرده و تقویت می پردازش می

 (.5353ق و تیموالک، ، کو9ها شده است )کیو، هانیگاننارضایتی زناشویی آن

ها و عواطف منفی و  در رویکرد هیجان مدار، مشکالت زناشویی، با هیجان

(. در این رویکرد سبک 5396، 5شود )الو، مور و استانیش های دلبستگی همراه می آسیب

شود و زوجین  ها آشکار میهای آن شود، دفاع ارتباطی زوجین تشخیص داده می

کنند تا هیجانات سرکوب شده و ناآشکارشان را که  ی را پیدا میمرحله این توانای به مرحله

ها ها اثر منفی گذاشته و باعث دلزدگی زناشویی شده است، بشناسند و آنروی ارتباط آن

ترتیب باعث بهبود روابط خود و باال رفتن  این چرخه ارتباط منفی را متوقف کنند و به

توان گفت درمان هیجان  (؛ بنابراین، می5396، 0رضایت زناشویی شوند )ویب و جانسون

شده زوجین سعی در بهبود روابط آنان دارد،  مدار تنها با تأکید بر هیجانات سرکوب

نیاز است تا بر دیگر ابعاد این رابطه همچون بعد شناختی و رفتاری نیز توجه شود. یکی  پس

مدار )بخشایشگری(  از رویکردهای درمانی که به سه بعد رابطه توجه دارد درمان اخالق

( رویکرد بخشایشگری به ابعاد هیجانی، 9999) 5است. چراکه به اعتقاد ورثینگتون و وید

کند. بعد هیجانی به کاهش احساسات منفی خشم و تلخی  شناختی و رفتاری رابطه توجه می

شود و بعد  ی انتقام می اشاره دارد، بعد شناختی شامل کاهش نشخوارهای فکری درباره

کند.  هایی است که خاطرات تلخ گذشته را بازیابی می ری نیز به اجتناب نکردن از مکانرفتا

( در پژوهشی عنوان نمود که 9099در همین راستا، میرزازاده، حسین ثابت و برجعلی )

کنند تا حد  آموزش بخشایشگری با تغییرات شناختی، عاطفی و رفتاری که در فرد ایجاد می

توان گفت ترکیب این دو  کاهد. درنتیجه می و ناراحتی آن می آمده زیادی از رنج پیش

دهد. در نهایت باید عنوان نمود،  رویکرد با یکدیگر یک چارت درمانی قوی را شکل می

های روانی  ( عامل بسیاری از ناخوشی9095با توجه به اینکه نگرش مثبت به طالق )چابکی، 

شود و نیز سخت رویی  محسوب می و پیامدهای نامطلوب در بین زنان متقاضی طالق
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ی سطح استحکام زندگی زوجین است و نیز با توجه به  دهنده ( عامل افزایش5353)حمید، 

اینکه پژوهشی در خصوص اثربخشی ترکیب دو رویکرد اخالق مدار )بخشایشگری( و 

ی مذکور صورت نگرفته، لذا این پژوهش درصدد است به این  هیجان مدار بر دو مؤلفه

پژوهشی پاسخ دهد که آیا ترکیب دو رویکرد اخالق مدار )بخشایشگری( و هیجان  سؤال

 مدار بر سخت رویی و نگرش به طالق زنان متقاضی طالق تأثیر دارد؟

 روش پژوهش

آزمون،  روش این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت آن، نیمه آزمایشی با طرح پیش

د. جامعه موردمطالعه عبارت بود از کلیه زنان آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بو پس

ماه اول سال  6کننده به مراکز مشاوره خانواده در شهر سبزوار که در  متقاضی طالق مراجعه

به این مراکز مراجعه کردند. برای اجرای پژوهش پس از برقراری تماس با زنان متقاضی  99

انی، از میان افرادی که تمایل به طالق دارای سابقه خشونت زناشویی بر اساس پرونده درم

گیری هدفمند و پس از کنترل معیارهای ورود و  شرکت در پژوهش داشتند از طریق نمونه

زن انتخاب شدند و از طریق گمارش تصادفی در  03خروج گروه نمونه به پژوهش تعداد 

زن  03زن( جایگزین گردیدند. نحوه قرار دادن  90زن( و کنترل ) 90دو گروه آزمایش )

کشی انجام گرفت. بدین  صورت قرعه در دو گروه آزمایش و کنترل با انتساب تصادفی و به

جلسه رویکرد درمانی اخالق مدار )بخشایشگری( و هیجان مدار  93ترتیب گروه آزمایش 

هفته در لیست انتظار قرار گرفتند. الزم به ذکر  93را دریافت کردند و گروه کنترل به مدت 

 نفر )زن( انتخاب شدند و تا پایان کار در گروه حضور داشتند. 03ی کار است از ابتدا

های ورود به پژوهش عبارت بودند از: تمایل آزمودنی به شرکت منظم و  مالک

متوالی در جلسات؛ داشتن سطح تحصیالت حداقل سیکل؛ در دادگاه پرونده طالق داشته 

نان برای شرکت در پژوهش بر اساس سال باشد؛ موافقت ز 53تا  50ها بین باشند؛ سن آن

زمان با شرکت در پژوهش، از خدمات  نامه کتبی، افراد گروه نمونه، هم امضای فرم رضایت

درمانی دیگری استفاده نکنند. نداشتن بیماری جسمی دیگری که فرد  شناختی و روان روان

 را از شرکت در برنامه پژوهش باز دارد.
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جلسه موجب  5رت بودند از؛ غیبت بیش از های خروج از پژوهش عبا و مالک 

شود. داشتن بیماری جسمی که فرد را در  های آزمایشی می خارج شدن افراد از گروه

 شود. شرکت در جلسات با مشکل مواجه کند، باعث خروج افراد از آزمایش می

ای تلفیق دو رویکرد درمانی اخالق مدار  منظور طراحی و تولید بسته مشاوره به

های نظری دو  شگری( و هیجان مدار در فرایند اجرای این پژوهش، همه چارچوب)بخشای

بندی مجدد از هیجانات، عمق  رویکرد )تحلیل و درک هیجانات، تغییر درک و چارچوب

بخشیدن به تجربه هیجانی خود، کشف میزان رنج و آسیب و مواجهه با احساسات مرتبط، 

و همدلی با مجرم و پیدا کردن معنا در  گیری برای بخشیدن مجرم، کسب نگرش تصمیم

رنج و آسیب( در داخل و خارج از کشور بررسی و در نهایت بر اساس چهارچوب نظری و 

شده قبلی و با نظارت استاد راهنما تدوین بسته آموزشی انجام شد. در  تحقیقات انجام

اول به طور مختصر عنوان نمود جلسه  توان به خصوص نحوه اجرای جلسات تلفیقی می

معرفی دو رویکرد بخشایشگری و هیجان مدار پرداخته شد. از جلسات دوم تا جلسه نهم 

طور ترکیبی دو رویکرد به کار گرفته شد برای مثال در جلسه دوم هیجان خشم معرفی  به

شد و سپس نحوه رویارویی با هیجان خشم آموزش داده شد و یا در جلسه سوم 

خشم موردبررسی قرار گرفت و با آموزش بخشایشگری  راهکارهای ناکارآمد مبارزه با

توان  طور کل می ها القاء شود )به سعی گردید تا روش مؤثر کنار آمدن با خشم به آزمودنی

گفت در جلسات با کمک درمان هیجان مدار سعی گردید تا هیجانات منفی مراجعان 

از این هیجانات  های بخشایشگری همچون خشم شناسایی شود و در کنار آن با تکنیک

بندی از نتایج حاصل از جلسات بخشایشگری و  منفی کاسته شود(. جلسه دهم نیز جمع

 هیجان مدار بود. خالصه جلسات درمانی در جدول زیر ارائه شده است:
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 . محتوي ترکیب جلسات درمان هیجان مدار و بخشایشگري1 جدول

 تکلیف )درمان( محتوا هدف جلسه

جلسه 

 اول

با اعضا و بیان آشنایی 

منطق و اهداف 

 جلسات آموزشی

کننده و معارفه  ( آشنایی با اعضاء شرکت9

( دریافت اهداف 5ها به همدیگر. آن

( 0اعضاء برای شرکت در جلسات. 

ها.  بندی و بیان اهداف مشترک گروه جمع

( عقد قرارداد و گرفتن تعهد برای 5

های  شرکت منظم و مشارکت در فعالیت

 گروه.

 اهداف شرکت در جلسهبیان 

جلسه 

 دوم

تحلیل و درک 

هیجانات و تعریف 

هیجانات منفی نسبت 

به همسر همچون 

خشم، رویارویی با 

 خشم

تأکید بر هیجانات و احساسات 

آشنایی با هیجانات ناشناخته  -دیده آسیب

 همچون خشم نسبت به همسر

شناسایی و یادداشت کردن و بیان 

 کردن هیجانات در گروه

جلسه 

 سوم

تغییر درک و 

بندی مجدد  چارچوب

از هیجانات و عزم 

 تغییر

کنندگان کمک  در این جلسه به شرکت

شود تا متوجه شوند راهبردهایی که  می

برای مواجهه با موقعیت دردناک استفاده 

تأثیر بوده است. در ادامه  کردند بی می

های مؤثر مقابله مطرح و  روش

 .گیرد بخشایشگری موردبررسی قرار می

چه باورها و عقایدی در آن لحظه 

باعث شد خشمگین شوم؟ موقع 

عصبانیت چه تغییرات بدنی را تجربه 

 ام؟ کردم؟ آیا با خشمم روبرو شده

جلسه 

 چهارم

درک عمیق هیجانات 

و مدیریت خشم و 

ایجاد تفکر 

بخشودگی در 

 ها آزمودنی

های کنترل و مدیریت خشم به  راه

در نهایت به ها آموزش داده شد.  آزمودنی

ها پیشنهاد شد تا بخشودگی را  آزمودنی

ای جهت مبارزه با آسیب و  عنوان گزینه به

عواطف گذشته انتخاب کنند )انتظار 

رود ضرورتاً احساس بخشودگی وجود  نمی

داشته باشد فقط تمایل به بخشیدن در فرد 

 شود( ایجاد می

های مدیریت خشم کدام  از روش

 خواهید برد؟ها را به کار روش یا روش

جلسه 

 پنجم

 پذیرش هیجانی خود

و همسر و نیز آموزش 

آرامیدگی و در 

های هیجانی هر یک از  گسترش تجربه

اعضاء، افزایش هیجانات مثبت نسبت به 

خود و همسر در جلسات آموزش داده شد 

طول هفته تنفس شکمی را در 

های مختلف تمرین کنید؛ و  موقعیت

 سعی کنید از آن استفاده کنید
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 تکلیف )درمان( محتوا هدف جلسه

نهایت بخشیدن و 

 ایجاد نگرش جدید

های آرمیدگی نیز در بین  و از تکنیک

شد. پس از آموزش جلسه بهره گرفته 

هیجانات مثبت به همسر، به 

کنندگان پیشنهاد شد تا  شرکت

عنوان یک گزینه انتخابی  بخشایشگری را به

در نظرداشته باشند تا دید جدیدی نسبت به 

 زننده پیدا کنند. شخص آسیب

جلسه 

 ششم

بررسی و شناسایی 

هیجانات و احساسات 

نسبت به فرد خطاکار 

و پدیدایی حس 

 همدردی

ی رنجش و سپس بررسی و  مرور حادثه

کشف احساسات خود در مورد فرد 

رنجاننده از اهداف این جلسه بود. درنهایت 

به آنان آموزش داده شد تا به فرد 

عنوان یک انسان  رسان و خطاکار به آسیب

ها اجازه کنند و حس همدردی به آن نگاه

تری به موضوع نگاه  داد تا به شیوه متفاوت

 کنند.

اگر مکانیزم دفاعی که در حال حاضر 

کنید، خوب کار  از آن استفاده می

کند پس چرا وقتی با وضعیت مشابه  می

 شوید؟ شوید ناراحت می مواجه می

جلسه 

 هفتم

نیز تحکیم و 

سازی  یکپارچه

ی در هیجانی و صبور

تحمل رنج و 

 غمدیدگی

ارتباطات و ارتقاء  و تعامالت بازسازی

های جدید تعامل و درنهایت بحث و  روش

گفتگو در خصوص چگونگی صبر کردن 

 و کنار آمدن با مشکالت ناشی از آسیب

شما برای کنار آمدن با رنج و ناراحتی 

 دهید؟ خود چه کارهایی می

 

جلسه 

 هشتم
 حمایت طلبی

کنندگان کمک  به شرکتدر این جلسه 

هایی را در نظر بگیرند  شود تا موقعیت می

اند  که خودشان نیز خطایی را مرتکب شده

که نیاز به بخشیده شدن دارند. هدف این 

کنندگان جهت  جلسه کمک به شرکت

آگاهی به این موضوع که شرایطی وجود 

خوبی اداره  دارد که فرد نتواند محیط را به

 شود. کند و مرتکب خطا می

اید را  هایی که دچار خطا شده موقعیت

کارهایی برای  یادداشت نموده و چه

 اید؟ جبران آن خطا انجام داده

جلسه 

 نهم

بازسازی آسیب و 

تصمیم برای 

بخشایشگری و نیز 

مرور دروس گذشته، بازسازی آسیب 

اعضاء  ی موردنظر. درگیری صمیمانه

صورت درون فردی و ببن فردی،  به

شوند که  کنندگان تشویق می شرکت

شان داشته  نگاهی دقیق به زندگی

ترین هدف این تکلیف  باشند. اصلی
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 تکلیف )درمان( محتوا هدف جلسه

بازسازی تعامالت و 

ارتباطات درون فردی 

 و بین فردی

 ی تعاملی حمایت از الگوهای سازنده

 

ها کمک کند تا در این است که به آن

ها زندگی خود نیز خیره شوند. آن

مات شوند تا مسئولیت اقدا تشویق می

خود را بجای پیدا کردن عذر و 

هایی برای آنچه درگذشته انجام  بهانه

 داده بودند، بر عهده بگیرند

جلسه 

 دهم

بندی جلسات و  جمع

 گیری نتیجه

بحث گروهی درباره تغییرات ایجادشده در 

واسطه شرکت در جلسات، بررسی  افراد به

بندی  شواهد مربوط به تغییر در گروه، جمع

آزمون،  گیری، اجرای پس هجلسات و نتیج

تشکر و قدردانی از اعضا به خاطر شرکت 

 در جلسه

 پایان جلسات

( و نگرش به طالق کینایرد و 9999های سخت رویی کوباسا )در این پژوهش، پرسشنامه

 آزمون و پیگیری مورداستفاده قرار گرفتند. آزمون و پس ( در پیش9996جرارد )

 پرسشنامه سخت رویی کوباسا

های شخصی استفاده شده است.  گیری سخت رویی از مقیاس بررسی دیدگاه اندازه برای

( ساخته شده 9093( )به نقل از جمهری، 9999این مقیاس توسط کوباسا و همکارانش )

های چالش، تعهد و  آیتمی که شامل خرده آزمون 03است. این مقیاس یک پرسشنامه 

ای از  ای( و دارای دامنه گرفته )چهارگزینه باشد که بر اساس مقیاس لیکرت شکل کنترل می

باشد و الزم به ذکر است  کامالً درست است می 0نمره صفر، اصالً درست نیست تا 

که نمرات  گذاری معکوس دارند. درصورتی ( نمره03تا  59( و )سؤاالت 59تا  6)سؤاالت 

شناختی در فرد  ی پایین بودن سرسختی روان دهنده باشد، نشان 66تا  3پرسشنامه بین 

ی متوسط بودن  دهنده باشد، نشان 905تا  66که نمرات پرسشنامه بین  باشد. درصورتی می

ی باال  دهنده به باال باشد، نشان 905که نمرات  باشد. درصورتی شناختی می سرسختی روان

 باشد. شناختی می بودن سرسختی روان
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صوری و محتوایی آن ترجمه و روایی  9099این آزمون توسط قربانی در سال  

آمده است. مطالعات کوباسا  عمل شده و در موارد ضروری اصالحات الزم به محاسبه

شناختی یعنی، کنترل، تعهد، چالش به  های سرسختی روان دهد که مؤلفه ( نشان می9995)

برخوردارند و این ضرایب برای کل  05/3و  05/3، 93/3ترتیب هر یک از ضرایب پایایی 

گزارش شده است. در پژوهش میردریکوند، رحیمی پور و  90/3یی صفت سخت رو

( پایایی پرسشنامه سخت رویی با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه و 9095سلیمی )

درصد برای مؤلفه  06/3درصد برای مؤلفه کنترل،  99/3برای مؤلفه تعهد،  95/3

 د.آم دست به 99/3جویی و ضریب آلفای کرونباخ کل  مبارزه

 (ADS)1 مقیاس نگرش به طالق

ماده دارد که  95( ساخته شده است. این مقیاس 9996این مقیاس توسط کینایرد و جرارد )

کند. تمرکز این پرسشنامه بر روی های مثبت و منفی به طالق را ارزیابی می نگرش

شادکامی همراه ازدواج، وفاداری و اهمیت ازدواج تا هنگام مرگ است. سؤاالت این 

)کامالً موافق(  0)شدیداً مخالف( تا 9صورت طیف لیکرتی به ترتیب از  مقیاس به

شود.  گذاری می صورت معکوس نمره ها به شود و در ضمن برخی از ماده گذاری می نمره

ای در اسپانیا نیز  تر به طالق است. در مطالعه دهنده نگرش مثبتامتیازات باالتر نشان

تا  99نفر جوان بین  965( در یک گروه 9996یرد و جرارد )پرسشنامه نگرش به طالق کینا

سنجی این مقیاس بررسی گردید. اعتبار پایایی و  های روان شده و ویژگی سال انجام 03

 5گیری در سراسر مردان و زنان موردبررسی قرارگرفت. این ساختار  تغییرناپذیری اندازه

. همسانی درونی پرسشنامه خوب )آلفای اندازه کافی در مردان و زنان بود عامل مناسب به

( بوده و روایی همگرایی خود را با یک همبستگی مثبت با نگرش نسبت به 95/3کرونباخ = 

(. 5395، 5)گارمندیا و یابن حمایت نمود 0های جنسی در نگرش به طالق و تفاوت 5ازدواج
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. attitudes toward divorce scale 

2. attitude towards marriage 

3. examination of gender differences in attitude towards divorce 

4. Garmendia, A & Yaben,S.Y 
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تواند  بر است که میاعتماد و معت طورکلی نتایج نشان داد که این نسخه یک ابزار قابل به

ساالن جوان نسبت به طالق مورداستفاده قرار  گیری نگرش اسپانیایی بزرگ -برای اندازه

( پایایی این پرسشنامه 9095مهر، ممبینی و اصالنی )(. خجسته5395گیرد )گارمندیا و یابن، 

اسبه مح 99/3و  99/3را در ایران در پژوهشی با روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب 

 کرد.

 ها یافته

های جمعیت شناختی )سن و طول مدت  در ابتدا نمونه موردبررسی برحسب پرسش

ازدواج( موردبررسی قرار گرفت. میانگین و انحراف معیار سن زنان در گروه آزمایش به 

بود. میانگین و انحراف معیار سن زنان در گروه کنترل به ترتیب  93/0و  90/59ترتیب برابر 

نگین و انحراف معیار مدت ازدواج زنان در گروه آزمایش به بود. میا 99/0و  53/59برابر 

بود و همچنین و میانگین و انحراف معیار مدت ازدواج زنان در گروه  36/9و  0ترتیب برابر 

 بود. 65/9و  00/9کنترل به ترتیب برابر 

آمده از نمرات این پژوهش در دو  دست های به بعد از توصیف جمعیت شناختی، داده

های مربوط به نمونه، ابتدا به  گردد. برای توصیف داده فی و استنباطی تحلیل میسطح توصی

 های مرکزی متغیرهای پژوهش پرداخته شد که به شرح زیر است: محاسبه شاخص

آزمون،  هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي سخت رویی و نگرش به طالق در پیش . شاخص2جدول 

 و کنترل آزمون و پیگیري در دو گروه آزمایش پس

 مرحله مؤلفه
 کنترل آزمایش

 پیگیری آزمون پس آزمون پیش پیگیری آزمون پس آزمون پیش

 تعهد

 56/59 96/09 56/59 56/00 63/00 53/03 میانگین

انحراف 

 معیار
69/0 50/5 63/0 09/9 90/0 65/0 

 کنترل

 90/50 90/59 90/59 90/09 53/09 00/59 میانگین

انحراف 

 معیار
50/5 69/6 95/0 55/5 60/5 39/5 
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 مرحله مؤلفه
 کنترل آزمایش

 پیگیری آزمون پس آزمون پیش پیگیری آزمون پس آزمون پیش

 چالش

 56/56 90/59 53/59 63/05 66/00 56/59 میانگین

انحراف 

 معیار
50/6 63/0 55/5 90/0 36/0 50/0 

نمره کل 

سخت 

 رویی

 56/99 90/99 63/99 99 66/933 99 میانگین

انحراف 

 معیار
09/9 35/9 66/9 99/9 95/6 50/9 

نگرش به 

 طالق

 96/03 66/59 90/59 56/50 36/50 53/59 میانگین

انحراف 

 معیار
99/5 93/5 60/0 90/5 50/0 93/5 

شود نمره سخت رویی در میان زنان گروه آزمایش،  مشاهده می 5طور که در جدول  همان

آزمون، افزایش داشته است. همچنین با توجه  آزمون و پیگیری نسبت به پیش در مرحله پس

نگرش به طالق در میان زنان گروه آزمایش، در مرحله توان گفت، نمره  به جدول فوق می

 آزمون، کاهش داشته است. آزمون و پیگیری نسبت به پیش پس

های این آزمون  فرض گیری مکرر به پیش قبل از انجام آزمون تحلیل واریانس با اندازه

 آورده شده است: 0پرداخته شد که نتایج آن در جدول شماره 

ها و همسانی ماتریس  نرمال بودن توزیع نمرات، همگنی واریانس. آزمون بررسی 7جدول 

 کواریانس

 متغیرها
نوع 

 آزمون

 ها همگنی واریانس ها نرمال بودن توزیع داده
همسانی ماتریس 

 کواریانس

کالموگراف 

 اسمیرنوف
 داری معنی لوین داری معنی

آماره 

 ماچلی
 داری معنی

 تعهد

 956/3 59/5 000/3 95/3 آزمون پیش

 305/3 30/5 390/3 56/9 آزمون پس 999/3 90/3

 909/3 99/5 993/3 59/3 پیگیری

 چالش
 350/3 53/5 690/3 99/3 آزمون پیش

99/3 363/3 
 965/3 335/3 999/3 00/3 آزمون پس
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 متغیرها
نوع 

 آزمون

 ها همگنی واریانس ها نرمال بودن توزیع داده
همسانی ماتریس 

 کواریانس

کالموگراف 

 اسمیرنوف
 داری معنی لوین داری معنی

آماره 

 ماچلی
 داری معنی

 960/3 30/5 659/3 95/3 پیگیری

 کنترل

 990/3 39/3 056/3 90/3 آزمون پیش
99/3 909/3 

 939/3 99/5 953/3 65/3 آزمون پس

   995/3 60/5 530/3 36/9 پیگیری

نگرش به 

 طالق

 335/3 65/3 596/3 59/3 995/3 59/3 آزمون پیش

   996/3 35/3 095/3 99/3 آزمون پس

   569/3 05/9 690/3 96/3 پیگیری

های پارامتریک  آزمونهای  فرض توان گفت، یکی از پیش می 0با توجه به جدول شماره 

های نمونه در جامعه بود که  ها، فرض نرمال بودن توزیع نمرات گروه برای مقایسه میانگین

برای این مفروضه از آزمون کالموگوگراف اسمیرنوف استفاده شد. نتایج نشان داد، سطح 

رض نرمال باشد بنابراین ف می 30/3تر از  ها بزرگ معناداری مربوط به آزمون در تمامی مؤلفه

بودن توزیع نمرات پذیرفته خواهد شد. همچنین، با بررسی آزمون لوین در مورد تساوی 

ها به استثنای چالش در مرحله  ها برای اکثر مؤلفه های خطا، فرض تساوی واریانس واریانس

آزمون رعایت شد. از آزمون ماچلی برای بررسی کرویت )همسانی ماتریس  پیش

(. برای P›30/3ها برقرار است ) فرض کرویت برای اکثر مؤلفه کواریانس( استفاده شد.

-Greenhouseاز روش تخمینی  F( جهت استفاده از آزمون P‹30/3متغیر نگرش به طالق )

Geisser .استفاده شد 

منظور بررسی فرضیه تحقیق مبنی بر بررسی اثربخشی آموزش تلفیق دو رویکرد  به

یجان مدار بر نگرش به طالق از روش آماری تحلیل درمانی اخالق مدار )بخشایشگری( و ه

 گیری مکرر استفاده شد که نتایج آن به شرح زیر است: واریانس با اندازه
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گیري مکرر بر  . اثرات بین آزمودنی و درون آزمودنی حاصل از تحلیل واریانس با اندازه0جدول 

 روي میانگین نگرش به طالق

 منبع متغیرها اثرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 داری معنی

اندازه 

 اثر

اثرات بین 

 آزمودنی

نگرش به 

 طالق
 59/3 335/3 39/99 35/069 9 35/069 گروه

اثرات درون 

 آزمودنی

نگرش به 

 طالق

 90/3 303/3 05/5 99/95 05/9 53/999 زمان

 53/3 330/3 30/9 50/900 05/9 99/990 گروه&زمان

    95/99 69/53 35/993 خطا

شده در متغیر نگرش به  مشاهده Fتوان گفت که مقدار  بر اساس نتایج بین آزمودنی می

داری بین گروه آزمایش و کنترل وجود دارد  تفاوت معنی 39/3( در سطح 39/99طالق )

آمد. همچنین بر اساس  دست ( بهSig=335/3و  ES=59/3که اندازه اثر به برای این مؤلفه )

توان گفت، اثر تعامل زمان در گروه نیز برای متغیر نگرش به  نتایج درون آزمودنی می

دار بوده است؛ بدین معنی که زمان در کاهش میزان اثربخشی این روش  طالق معنی

ای نشان  آزمون به پی گیری اثر نداشته است. بنابراین، آزمون چند مقایسه درمانی، از پس

آزمون، متغیر نگرش به طالق گروه  گیری در مقایسه با پیشآزمون و پی  داد که در پس

طور معناداری تغییر خود را حفظ کرده که این تأثیر برای مؤلفه نگرش به طالق  آزمایش به

(، بود. در نتیجه فرضیه تحقیق مبنی بر اثربخشی آموزش Sig=330/3و  ES=53/3برابر با )

گری( و هیجان مدار بر نگرش به طالق زنان تلفیق دو رویکرد درمانی اخالق مدار )بخشایش

 تأیید گردید.

منظور بررسی فرضیه تحقیق مبنی بر بررسيی اثربخشيی آميوزش تلفیيق دو رویکيرد       به

درمانی اخالق مدار )بخشایشگری( و هیجان ميدار بير سيخت رویيی زنيان از روش آمياری       

 شرح زیر است:گیری مکرر استفاده شد که نتایج آن به  تحلیل واریانس با اندازه
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گیري مکرر بر  . اثرات بین آزمودنی و درون آزمودنی حاصل از تحلیل واریانس با اندازه0جدول 

 روي میانگین سخت رویی در گروه کنترل و آزمایش

 منبع متغیرها اثرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 داری معنی

اندازه 

 اثر

 بین آزمودنی

 99/3 369/3 65/0 35/555 9 35/555 گروه تعهد

 95/3 309/3 99/5 99/036 9 99/036 گروه کنترل

 50/3 339/3 56/9 59/093 9 59/093 گروه چالش

درون 

 آزمودنی

 تعهد

 50/3 339/3 30/9 95/953 5 59/559 زمان

 39/3 939/3 09/5 39/06 5 35/95 گروه&زمان

    35/90 06 59/955 خطا

 کنترل

 95/3 359/3 99/0 95/59 5 59/09 زمان

 09/3 3339/3 06/99 69/909 5 00/599 گروه&زمان

    63/9 06 95/550 خطا

 چالش

 30/3 599/3 93/3 35/96 5 39/05 زمان

 96/3 339/3 99/0 09/95 5 65/995 گروه&زمان

    96/99 06 65/995 خطا

شيده در متغیرهيای کنتيرل     مشياهده  Fتوان گفت که مقيدار   بر اساس نتایج بین آزمودنی می

داری بيین گيروه آزميایش و     تفياوت معنيی   30/3و  39/3( در سطح 56/9( و چالش )99/5)

( Sig=309/3و  ES=95/3های کنترل ) کنترل وجود دارد که اندازه اثر به ترتیب برای مؤلفه

آمد. همچنین بر اساس نتيایج درون آزميودنی    دست (، بهSig=339/3و  ES=50/3و چالش )

دار بيوده   توان گفت، اثر تعامل زمان در گروه نیز برای متغیرهای کنتيرل و چيالش معنيی    می

آزميون بيه    است؛ بدین معنی که زمان در کاهش میزان اثربخشی این روش درميانی، از پيس  

آزمون و پيی   ای نشان داد که در پس ن چند مقایسهپی گیری اثر نداشته است. بنابراین، آزمو

طيور معنياداری    آزمون، متغیرهای چالش و کنترل گروه آزمایش به گیری در مقایسه با پیش

و  ES=09/3انييد کييه ایيين تييأثیر بييرای مؤلفييه کنتييرل برابيير بييا )  تغییيير خييود را حفييظ کييرده

3339/3=Sig    ( و برای مؤلفيه چيالش برابير بيا )96/3=ES  3339/3و=Sig   بيود. در نتیجيه ،)
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فرضیه تحقیق مبنی بر بررسی اثربخشيی آميوزش تلفیيق دو رویکيرد درميانی اخيالق ميدار        

 )بخشایشگری( و هیجان مدار بر سخت رویی )کنترل و چالش( زنان تأیید گردید.

 گیري بحث و نتیجه

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی تلفیق دو رویکرد درمانی اخالق مدار 

)بخشایشگری( و هیجان مدار بر سخت رویی و نگرش به طالق در زنان متقاضی طالق 

نتایج پژوهش حاضر مبنی بر اثربخشی تلفیق دو رویکرد درمانی اخالق مدار  باشد. می

های زالی و همکاران  )بخشایشگری( و هیجان مدار بر افزایش سخت رویی با نتایج پژوهش

باشد.  (، همسو می5393( و زانگ )5399(، نورمن )9093)(، زاهد بابالن و همکاران 9099)

تواند در  های خود به این نتیجه رسیدند که بخشایشگری می ها در پژوهشچرا که آن

(، گیلی و همکاران 9099چنین برومند راد ) افزایش سخت رویی افراد تأثیرگذار باشد. هم

(، این یافته را عنوان نمودند 9096( و نامنی و همکاران )5399(، ویب و جانسون )5353)

آوری، بخشودگی بین فردی، غلبه بر افکار  که درمان هیجان مدار نیز بر افزایش توان تاب

 منفی و سخت رویی افراد تأثیرگذار است.

های ویرانگر روابط را  تواند پاسخ توان گفت که بخشش می در تبیین این یافته می

ت و رفتار مثبت در برابر افراد دیگر را ترغیب بازسازی کرده و درواقع افکار، احساسا

( در پژوهشی 9099(. پور طالب، غباری بناب و قاسم زاده )5339کند )ورتینگتون،  می

عنوان نمودند، تغییرات انگیزشی حاصل از بخشش در فرد، در ابتدا باعث احساس خشم 

سبت به فرد خاطی به نسبت به متخلف و برانگیختگی بیشتر به قصد برخورد تالفی جویانه ن

دهد و چون  می دهد و سطح اضطراب و تنش روانی را در فرد قربانی افزایش او دست می

 هیجانی های احساس دچار افراد قربانیان قادر به تالفی کردن و ابراز خشم خود نیستند این

 دیگر و گناه، شرم و خشم تئوریک لحاظ به شوند. گناه می و شرم احساس مانند منفی

میان  این در دارند؛ افراد و عملکردهای رفتارها در مهمی نقش های هیجانی وضعیت

تالفی  برخورد قصد به افراد کمتر برانگیختگی باعث بخشش از حاصل انگیزشی تغییرات

 در منفی هیجانات کنترل و خوب داشتن نیات برایها آن بیشتر انگیزش مقابل در و جویانه
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مثبت  رفتارهای افزایش موجب مثبت هیجانی های حالت افزایشو  شود؛ می خاطی فرد برابر

 از خود تا توجه سازد می قادر را آمدن، افراد کنار راهبرد عنوان به بخشش شود. می قربانیان

 طریق از بخشش کنند. زندگی خود تر مثبت ابعاد معطوف و کرده دور نامطلوب حوادث

 افزایش باعث مثبت یا خنثی فکارا به به متخلف نسبت منفی افکار مجدد دهی جهت

سخت  برانگیزاننده مثبت اطالعاتی سوگیری این که شود می اطالعاتی مثبتی سوگیری

به  تری مثبت بخشش، نگرش آموختن شود؛ چراکه زوجین با رویی در فرد قربانی می

 یاد را ، مبارزه جوییکنند می اعمال خود خشم بر ، کنترل بیشتریکنند می پیدازندگی 

یابد. در راستای،  سخت رویی در آنان ارتقاء می نتیجه در و پرورانند را می آن و گیرند می

تغییر نگاه مراجعان نسبت به فرد خاطی و کاهش نگرش منفی و بخشش فرد خاطی، 

های هیجانی زوجین کمک  درمانگر از درمان هیجان مدار نیز برای پردازش مجدد پاسخ

( در پژوهشی 9099بزاز، سودانی و مهرابی زاده هنرمند )گرفت. در همین راستا، صاحبی 

عنوان نمودند در روش درمانی متمرکز بر هیجان، درمانگر با شناسایی و ارزش دادن به 

اهمیت  های نامطلوب به مسائل بی های هیجانی منفی و نامطلوب و بسط دادن آن پاسخ پاسخ

گری زوجین را که ناشی از ناتوانی در پاافتاده مانند ترس و درماندگی میزان پرخاش و پیش

های فشارزا است را کاهش دهد و درنتیجه  پاسخگویی به رفتارهای نامناسب در موقعیت

دهد. از سوی دیگر، درمان  های فشارزا افزایش می میزان سخت رویی زوجین را در موقعیت

آگاه شوند،  های یکدیگر بیشتر شود که زوجین از نیازها و خواسته هیجان مدار سبب می

بینی و کنترل  توانند با پیش شود و می ها ایجاد میدرنتیجه اتحاد و پیوستگی بیشتری بین آن

جای  های هیجانی مطلوب به های هیجانی منفی و جایگزین کردن پاسخ آگاهانه پاسخ

های فشارزا افزایش دهند.  های هیجانی منفی میزان سخت رویی زوجین را در موقعیت پاسخ

شده تلفیق دو رویکرد بخشایشگری و هیجان مدار منجر به افزایش  یت به مطالب عنوانبا عنا

 سخت رویی زوجین گردید.

نتایج پژوهش حاضر مبنی بر اثربخشی تلفیق دو رویکرد درمانی اخالق مدار 

های هی و همکاران  )بخشایشگری( و هیجان مدار بر نگرش به طالق با نتایج پژوهش
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باشد؛  ( همسو می5390(، دکاپرول و همکاران )5399و همکاران )(، برایت ویت 5399)

تواند در افزایش  های خود به این نتیجه رسیدند که بخشایشگری می چراکه آنان در پژوهش

چنین  سازگاری زوجین متقاضی طالق و افزایش کیفیت زندگی آنان تأثیرگذار باشد. هم

(، 9099(، گودرزی و همکاران )9533محمدیان، مرادی و گودرزی ) ایمانی راد، گل

( و 9099(، صالح پور، احقر و نوابی نژاد )9099شاهمرادی، صادقی، گودرزی و روزبهانی )

( این یافته را عنوان نمودند که درمان هیجان 9099فتوحی، میکاییلی، عطادخت و حاجلو )

ن متقاضی مدار نیز بر کاهش باورهای غیرمنطقی و طالق عاطفی و افزایش سازگاری زنا

 طالق تأثیرگذار است.

در خصوص اثربخشی تلفیق دو رویکرد درمانی اخالق مدار )بخشایشگری( و هیجان 

های  مدار بر نگرش به طالق زنان متقاضی طالق در ابتدا باید عنوان نمود، یکی از شاخص

ز دهد، پافشاری هرکدام ا ها را به سمت طالق سوق میدار که آن های آشفته و مشکل زوج

ی مسائل و مشکالت است؛ چراکه  ی خویش و کوتاه نیامدن درباره ها بر فکر و عقیده زوج

ها از اشتباهات یکدیگر بگذرند و یکدیگر را ببخشند، قطعاً با تعارضات کمتری  اگر زوج

، 9مواجه خواهند شد )دافونسکا، جیسوس لوپس، دا سیلوا گاسمائو، پسوآ و دا سیلوا

5399.) 

این مطلب و اهمیت نقش بخشش در کاهش تعارضات زناشویی و نیز با توجه به 

گرایش افراد به سمت طالق محقق بر آن شد تا با واسطه قرار دادن مؤلفه بخشش، خشم و 

رنگ کند و به کمک آموزش  ناراحتی ایجادشده در زوجین را از بین ببرد و یا حداقل کم

ار منفی و افکار انتقام جویانه بکاهد. بخشش به زنان، از احساسات منفی همچون خشم، افک

شود و فرد از  توان گفت، بخشش باعث تغییر در نگرش فرد به موضوع می طور کل می به

دهد و  دهد رفتار خود را نسبت به فرد خاطی تغییر می طریق بازسازی شناختی که انجام می

. بخشش از طریق شود ی وی نبست به فرد خاطی می همین تغییر باعث تغییراتی در عاطفه

های عاطفی، شناختی و رفتاری فرد در برابر خطا و خطاکار باعث ایجاد موج  تغییر در جنبه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Da Fonsêca, P. N. de Jesus Lopes, B. da Silva Gusmão, E. É. Pessoa, V. S. A & 

da Silva, M. I. F 
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شود که تا حد زیادی از بار عواطف منفی کاسته و  جدیدی از هیجان مثبت در فرد می

(. آموزش بخشش به 9099شود )میرزازاده و همکاران،  موجب احساسات مثبت در فرد می

شد تا از تعارضات بین آنان کاسته شود و آنان بیشتر به فکر حل مشکالت و  زنان موجب

مسائل خود و کمتر به طالق گرایش داشته باشد. رویکرد بخشایشگر، هیجانات مثبت 

همچون بخشش را افزایش داده و از هیجانات منفی همانند خشم و افکار منفی در زنان 

( هدف عمده رویکرد هیجان مدار آن است تا 5339) 9کاهد، چراکه به اعتقاد جانسون می

به زوجین کمک نماید احساسات، هیجانات )مثبت و منفی(، تمایالت اصلی و نیازهای 

درستی ابراز نمایند.  ها را بهارضاء نشده خود و شریک زندگی را شناسایی کنند و آن

شود زوجین رویکرد هیجان مدار توانست چرخه تعامل منفی بین زوجین را قطع و باعث 

رفتارهای منفی و نامناسب )انتقاد و سرزنش یکدیگر، تحقیر کردن و نادیده گرفتن( را 

ورزی،  کاهش داده و در عوض رفتارهای مثبت )ارزش قائل شدن برای یکدیگر، عشق

توان گفت  شده می احترام به یکدیگر و صمیمیت( را افزایش دهند. با توجه به مطالب عنوان

بخشایشگر و هیجان مدار منجر به افزایش هیجانات مثبت در زنان شد و  تلفیق دو رویکرد

 از گرایش آنان به طالق کاست.

کننده به مراکز مشاوره در  حجم نمونه پژوهش محدود به زنان متقاضی طالق مراجعه

های مشابه در  شود برای رفع این محدودیت پژوهش شهر سبزوار بوده است، پیشنهاد می

های دیگر نیز اجرا شود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر مبتنی بر  رهنگدیگر شهرها و ف

اثربخشی تلفیق دو رویکرد بخشایشگر و هیجان مدار بر سخت رویی و نگرش به طالق 

شود روانشناسان و مشاوران مراکز خدمات درمانی و مشاوره از این تلفیق  زنان پیشنهاد می

ابط زناشویی زوجین متقاضی طالق استفاده کیفیت رو این دو رویکرد در جهت ارتقای

های آموزشی با محوریت  ها و کارگاه ای، کالس صورت دوره کنند و برای مراجعان به

تلفیق درمان هیجان مدار و بخشایشگر برگزار گردد تا بدین طریق گامی در جهت ارتقای 

 ها برداشته شود.کیفیت روابط زناشویی و در نهایت کاهش طالق در آن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Johnson, S. M 
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 ابعمن
(. اثربخشيی  9533محميدیان، محسين؛ ميرادی، امیيد و گيودرزی، محميود )       ایمانی راد، اعظم؛ گل

شيکنی   درمانی هیجان مدار بر بخشودگی و باورهای ارتباطی زوجین درگیر در پیميان  زوج

 .600-660(، 933)53شناختی،  فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانزناشویی. 

اه محميدی، خدیجيه؛ نيادعلی، حسيین و زبردسيت، عيذرا       بشارت، محمدعلی؛ صالحی، ميریم؛ شي  

کوشييی بييا موفقیييت ورزشييی و سييالمت روانييی در    آوری و سييخت (. رابطييه تيياب9099)

 .59-09(، 5)0، شناسی معاصرمجله روانورزشکاران. 

ی بخشایشيگری   (. اثربخشی برناميه 9099پور طالب، سکینه؛ غباری بناب باقر و قاسم زاده سوگند )

ی نوجوانيان مقيیم کيانون اصيالح و تربیيت       سازی شده در کاهش مشکالت رفتاری برونی

 .96-96(، 9)93، نشریه توانمندسازی کودکان استثناییتهران. 

درمانی هیجان مدار بر رضایتمندی زناشویی و  زوج(. اثربخشی 9099جاللی تهرانی، محمد احسان )

 .9-9(، 9)0، شناسیهای نوین روان فصلنامه ایدهاحساس تنهایی در زوجین متقاضی طالق. 

های خيانواده در زنيان    (. مطالعه بین نسلی رابطه نگرش به طالق و کارکرد9095چابکی، ام البنین. )

 .990-909(، 9)9، فصلنامه مطالعات زن و خانوادهشهرتهران. 

ی نگرش بيه ازدواج و طيالق و    (. مقایسه9095خجسته مهر، رضا؛ ممبینی، جعفر و اصالنی، خالد )

مجليه  هيای عيادی و طيالق.     آموزان پسر دبیرستانی خيانواده دلبستگی به همساالن در دانش
 .09-90(، 0)5، شناسی مدرسه و آموزشگاهروان

. ترجمه عليی پارسيائیان و سيید    ها و کاربردها : مفاهیم، نظریهرفتار سازمانی(. 9999رابینز، استیون. )

 های فرهنگی (. تهران: دفتر پژوهش9090محمد اعرابی )

های طالق در ایيران در دو   (. فراتحلیل پژوهش9099روشنی، شهره؛ تافته، مریم و خسروی، زهره )

آن برای زنيان   ( و ارائه راهکارهای کاهش طالق و پیامدهای منفی9099-9099دهه اخیر )

 .600-095(، 5)99، زن در توسعه و سیاستو فرزندان. 

(، نقش میانجی بخشش زناشویی در رابطه 9099زالی، زهرا؛ احمدی، صدیقه و صرامی، غالمرضا )

، سيازی خيانواده   شناسيی، مشياوره و غنيی    آسيیب سخت رویی روانی با دلزدگی زناشيویی.  

9(9 ،)955-939. 



 48 |و همکاران ی نامن... ؛  ( و یشگریاخالق مدار )بخشا کردیدو رو بیترک یاثربخش

(. نقيش بخشيش و سرسيختی    9093پيور، عبداليه و حسين زاده، شيهناز )     زاهد بابالن، عادل؛ قاسيم 

 .99-90(، 0)95، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردیبینی امید.  شناختی در پیش روان

(. رابطيه عملکيرد خيانواده بيا     9090سبزعلی زاده، حمیده؛ بادامی رخساره و زاکت الحسینی مریم )

(، 9)0، شناسيی مجليه مطالعيات ورزشيی روان   استحکام ذهنی در ورزشکاران پيارالمپیکی.  

93-9. 

(. هيم سينجی   9099شاهمرادی، حسین؛ صادقی، مسعود؛ گودرزی، کوروش و روزبهانی، مهيدی ) 

راه حيل محيور بير بازیيابی     -گاتمن و راهبردی-ردهای تلفیقی هیجان مداراثربخشی رویک

(، 05)95، شيناختی  هيای نيوین روان   پژوهشصمیمیت زناشویی در زوجین متقاضی طالق. 

059-595. 

(. نقش نارسایی شيناختی و نارسيایی   9099عباسی، مسلم؛ درگاهی، شهریار و قاسمی جوینه، رضا )

مجليه دانشيگاه عليوم پزشيکی شيهر      نان در معرض طالق. هیجانی در تعارضات زناشویی ز
 .6-9(، 9)53، کرد

(. بررسيی نقيش   9099عظیمی، ناهید؛ حسيینی، سيعیده سيادات؛ عيارفی، مختيار و پرنيدین، شيیما )       

های کنترل تعارض و طالق عاطفی  شناختی در ارتباط بین سبک میانجی گر سرسختی روان

 .5099-5059(، 95)99، شناختی مجله علوم رواندر زوجین. 

اکبری دهکيردی، مهنياز و حياجی آقابابيایی، مرضيیه       علی پور، احمد؛ صحراییان، محمدعلی؛ علی

شيده و سيخت رویيی بيا سيالمت روان و       (. ارتباط میيان حمایيت اجتمياعی ادراک   9093)

، شناسی اجتماعیهای روان پژوهشوضعیت ناتوانی در زنان مبتال به مولتیپل اسکلروزیس. 

9(0 ،)900-993. 

(. مقایسييه اثربخشييی 9099فتييوحی، سييکینه؛ میکيياییلی، نیلييوفر؛ عطادخييت، اکبيير و حيياجلو، نييادر )

درميانی روایتيی بير سيازگاری و دلزدگيی زناشيویی        درمانی مبتنی بر فراهیجان با زوج زوج

 .99-939(، 05)9، درمانی فرهنگ مشاوره و روانزوجین متعارض. 

(. اثربخشيی درميان   9099ود و دیره عزت، گنجی، کامران )گودرزی، امیرحسین؛ کیخسروانی، مول

مجليه  اجتماعی در زوجین متقاضيی طيالق.     پذیری شناختی و تعهد هیجان مدار بر انعطاف
 (.95)59، علوم پزشکی رازی
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(. اثربخشيی آميوزش رویکيرد    9099ای، جواد و غالمعليی لواسيانی، مسيعود )    محمدی، محمد؛ اژه

 .065-099(، 5)55، شناسیمجله روانشویی و میل به طالق. هیجان مدار بر دلزدگی زنا

درميانی   (. تأسی رویکرد گيروه 9095میردریکوند، فضل اله؛ رحیمی پور، طاهره و سلیمی، حسین )

مجله دانش ی متوسطه شهر اصفهان.  آموزان دختر دورهمعنوی بر میزان سخت رویی دانش
 .99-939(، 9)96، شناسی کاربردیو پژوهش در روان

(. اثربخشی آموزش بخشایشيگری بير   9099میرزازاده، رقیه؛ حسین ثابت، فریده و برجعلی، احمد )

افزایش عواطف مثبت و همدلی زنيان مطلقيه تحيت پوشيش بهزیسيتی شهرسيتان دزفيول.        

 .900-959(، 99)9، فصلنامه مطالعات زن و خانواده

(. اثربخشی درمان هیجان مدار بيه شيیوه   9096نامنی، ابراهیم؛ محمدی پور، محمد و نوری، جعفر )

فصييلنامه فرهنييگ مشيياوره و گروهييی بيير بخشييودگی بييین فييردی و امیييد در زنييان مطلقييه. 
 .09-99(، 59)9، درمانی روان

ای اختالالت  قایسه(. بررسی م9099ولینی، سینا؛ شریفی، شهرام؛ کاشفی، هاجر و خان پور، فرزانه )

کننده به مراکز مشاور خانواده و زوجین غیر  شخصیت بین زوجین متقاضی طالق مراجعه

 .90-59(، 9)9، پزشکی شناخت شناسی و روانمجله روانمتقاضی طالق شهر سنندج. 

 . تهران: دانژه.درمانی رویکرد هیجان مدار در زوج(. 9099هنرپروران، نازنین )
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