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Abstract
Introduction: Infidelity is a painful and complicated experience for a betrayed spouse. The purpose 
of this study was to the comparison of the effectiveness of emotionally focused couple therapy and 
solution-focused therapy on sexual satisfaction in women affected by marital infidelity referred to 
consulting centers in Ahvaz city.
Methods: This experimental study was conducted with a pretest, posttest, and follow-up design 
with the control group. The statistical population included all women affected by marital infidelity 
referred to consulting centers in Ahvaz city in 2019, that 45 women were selected and randomly 
assigned to two experimental groups and one control group (each group of 15 women). To collect data 
questionnaires such as Attitudes to Crossover Relationships of Vitley (2006) and Sexual Satisfaction 
of Hadson et al (1981) was used. The experimental groups underwent emotionally focused couple 
therapy (10 sessions 90 minutes) and solution-focused therapy (6 sessions 120 minutes), but the 
control group received no training. Data were analyzed using covariance analysis. 
Results: The results showed that both emotionally focused couple therapy and solution-focused 
therapy was effective to increase sexual satisfaction in women affected by marital infidelity (p<0/01) 
and the results showed that there was no significant difference between the effectiveness of emotionally 
focused couple therapy and solution- focused therapy on increasing sexual satisfaction in women 
affected by marital infidelity (p>0/05) And these results did not continue until the follow-up stage.
Conclusions: Based on the results of this study, it can be concluded that emotionally focused couple 
therapy and solution-focused therapy are used to increasing sexual satisfaction in women.
Keywords: Marital infidelity, Sexual satisfaction, Emotionally focused couple therapy & solution- 
focused therapy.
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چکیده
مقدمــه: خیانــت، تجربــه ای دردنــاک و پیچیــده بــرای زوج یــا زوجــه خیانــت دیــده محســوب مي شــود. هــدف ایــن پژوهــش، مقایســه 
اثربخشــی زوج درمانــی هیجــان مــدار و درمــان راه حــل محــور بــر رضایــت جنســی در زنــان آســیب دیــده از خیانــت همســر مراجعــه 

کننــده بــه مراکــز مشــاوره شــهر اهــواز بــود. 
ــاری شــامل  ــه آم ــود. جامع ــرل ب ــا گــروه کنت ــری ب ــا طــرح پیش آزمــون، پس آزمــون و پیگی روش کار: روش پژوهــش آزمایشــی ب
کلیــه زنــان آســیب دیــده از خیانــت همســر مراجعــه کننــده بــه مراکــز مشــاوره شــهر اهــواز در ســال 1398 بــود کــه بــا اســتفاده از 
روش نمونه گیــری هدفمنــد تعــداد 45 زن انتخــاب و بــه صــورت تصادفــی در دو گــروه آزمایشــی و یــک گــروه کنتــرل )هــر گــروه 
15زن( قــرار گرفتنــد. بمنظــور گــردآوری داده هــا از پرسشــنامه  های نگــرش بــه روابــط فرازناشــویی توســط ویتلــی )2006( و رضایــت 
جنســی هادســون و همــکاران )1981( اســتفاده شــد. گروه هــای آزمایشــی تحــت زوج درمانــی هیجــان مــدار )10 جلســه 90 دقیقــه ای( 
و درمــان راه حــل محــور )6 جلســه 120 دقیقــه ای( قــرار گرفتنــد؛ امــا گــروه کنتــرل هیچ گونــه مداخلــه ای دریافــت نکــرد. داده هــا بــا 

اســتفاده از آزمــون آمــاری تحلیــل کوواریانــس مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.
ــان  ــت جنســی در زن ــش رضای ــر افزای ــان راه حــل محــور ب ــدار و درم ــی هیجــان م ــر دو زوج درمان ــج نشــان داد، ه ــا: نتای یافته ه
اثربخــش بودنــد )p>0.01( و بیــن اثربخشــی زوج درمانــی هیجــان مــدار و درمــان راه حــل محــور بــر افزایــش رضایــت جنســی در 

ــا مرحلــه پیگیــری تــداوم داشــت. ــان، تفــاوت معنــی داری وجــود نداشــت )p<0.05( و ایــن نتایــج ت زن
نتیجه گیــری: بــر اســاس نتایــج پژوهــش می تــوان نتیجــه گرفــت، از زوج درمانــی هیجــان مــدار و درمــان راه حــل محــور در جهــت 

افزایــش رضایــت جنســی در زنــان بهــره بــرد.
کلیدواژه ها: خیانت زناشویی، رضایت جنسی زوج درمانی هیجان مدار و درمان راه حل محور.

مقدمه
عالرغــم ایــن کــه خانــواده در جامعــه از جایــگاه ویــژه اي برخــوردار 
ــد در معــرض  ــا اهمیــت همــواره می توان ــن نهــاد ب ــا ای اســت؛ ام
و  مهم تریــن  از  یکــي  گیــرد.  قــرار  ویرانگــري  آســیب هاي 
ــت زناشــویي  ــواده، خیان ــده خان ــن آســیب هاي تهدیدکنن جدي تری
ــي-  ــه جنس ــي رابط ــویي نوع ــت زناش ــي، خیان ــت. در تحقیق اس
ــر،  ــر از  همس ــردي غی ــا ف ــي ب ــا عاطف ــي و ی ــا جنس ــي ی عاطف
ــت )Cooper .)1 و  ــده اس ــان ش ــود، بی ــان مي ش ــه از او پنه ک

همــکاران خیانــت زناشــویي را عبــور فــرد از مــرز رابطــه زناشــویی 
ــارج  ــردی خ ــا ف ــی ی ــا عاطف ــت فیزیکــی ی ــراری صمیمی ــا برق ب
ــویی را  ــی زناش ــتر بی وفای ــد )2( و بس ــف می کنن ــه تعری از رابط
ــا شــوهر عنــوان  نتیجــه فقــدان اعتقــاد، اعتمــاد و صداقــت زن ی
می کننــد. خیانــت زناشــویي بــر اســاس یــک تعریــف کلــی نقــص 
تعهــد رابطــه دو نفــره اســت کــه منجــر بــه شــکل گیری درجاتــی 
از صمیمیــت عاطفــی و فیزیکــی بــا فــردی خــارج از ایــن رابطــه 

 .)3( مي شــود 
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پژوهش هــا علت هــای مختلفــی را بــرای خیانــت زناشــویی 
ــی در  ــت جنس ــود رضای ــا، نب ــن علت ه ــی از ای ــمرده اند. یک برش
زوجیــن اســت. رضایــت جنســی عبــارت اســت از میزان خرســندی 
از روابــط جنســی و توانایــی فــرد در ایجــاد لــذت دوطرفــه. 
اســتحکام روابــط زناشــویی بــدون داشــتن روابــط جنســی رضایــت 
ــن  ــم تری ــی از مه ــذت جنس ــد، ل ــی افت ــر م ــه خط ــش ب بخ
لذت هایــی می باشــد کــه فــرد در طــول عمــر خــود از آن بهــره 
منــد مي شــود و ایــن لــذت اســت کــه ســختی هــای زندگــی و 
مشــکالت بیــن زوجیــن را قابــل تحمــل می نمایــد )4(. بــه ایــن 
ــد کــه رضایــت از رابطــه  خاطــر می باشــد کــه محققیــن معتقدن
ــت از رابطــه جنســی می باشــد  ــرو رضای ــواره در گ زناشــویی هم
ــود  ــل کمب ــه مســائل جنســی مث )5(. وجــود مشــکالتی در زمین
تمایــالت جنســی، ناتوانــی جنســی و غیــره چــه بســا بــه خاطــر 
ــی  ــی کفایت ــا احســاس ب ــت ی ــرس و اضطــراب، شــرم و خجال ت
ــان بــه علــت حجــب  و گنــاه مخفــی مانــده و بیــان نشــده و زن
ــد و  ــان نمی کنن ــت بی ــکالت را درس ــن مش ــم ای ــا عالئ و حی
ــوارض  ــم و ع ــا عالئ ــه ب ــورت نهفت ــه ص ــی ب ــکالت جنس مش
دیگــری مثــل ناراحتی هــای جســمانی، افســردگی و نارضایتــی از 

ــد )6(. ــروز می کن ــویی ب ــی زناش زندگ
مســئله خیانــت زناشــویی زمانــی در ازدواج مطــرح مي شــود 
ــم  ــری ه ــرد دیگ ــا ف ــر ب ــتن همس ــود داش ــا وج ــردی ب ــه ف ک
ــط  ــی اســت کــه رواب ــن در حال رابطــه جنســی داشــته باشــد. ای
ــای  ــه معن ــا ب ــویی، صرف ــی زناش ــویی در ازدواج و زندگ فرازناش
داشــتن رابطــه جنســی و بســیار عمیــق افــراد متاهــل بــا فــردی 
ــه شــخص  ــی فکــر کــردن ب جــز همسرشــان نیســت بلکــه حت
دیگــری جــز همســر، صحبــت کــردن هــر روزه بــا او، پیامک زدن 
مــداوم بــه او یــا برقــراری رابطــه دوســتانه مســتمر از طریــق چت 
ــوب  ــر محس ــه همس ــویی ب ــت زناش ــد خیان ــم می توان ــردن ه ک
شــود. حتــی اگــر فــردی در ذهــن خــودش عاشــق فــرد دیگــری 
ــن عشــق  ــم از ای ــوم ه ــد و آن شــخص س ــز همســرش باش ج
ــی  ــویی در زندگ ــت زناش ــی خیان ــم نوع ــاز ه ــد، ب ــر باش بی خب

ــاده اســت )5(.  ــاق افت زناشــویی اتف
پژوهش هــای بســیاری در ارتبــاط بــا تأثیــرات خیانــت زناشــویی 
بــر روابــط زوج هــا و خانواده هــا انجــام شــده اســت، ایــن 
ــع  ــویی در جوام ــت زناش ــه خیان ــد ک ــان داده ان ــا نش پژوهش ه
امــروزی و نویــن رخــدادی شــایع شــده اســت و همــه گیرتریــن 
ــه درمــان می گشــاید )7(.  ــای زوجیــن را ب چالشــی اســت کــه پ
بهبــود تعارضــات و مشــکالت بوجــود آمــده در روابــط زناشــویی 
بــا رویکردهــای مختلــف روان شــناختی امکان پذیــر اســت. 

یکــی از ایــن رویکردهــای درمانــی، زوج  درمانــی هیجــان  مــدار 
ــازي،  ــدار، خودس ــان  م ــی هیج ــی زوج  درمان ــدف اصل ــت. ه اس
رشــد فــردي و ایجــاد تعــادل فــرد اســت )8(. پژوهش هــا نشــان 
ــاء ســطح  ــدار باعــث ارتق ــی هیجــان م ــه زوج درمان ــد ک داده ان
 Wiebe & Johnson .)9( ــوند ــویی مي ش ــی زناش ــی زندگ کیف
ــرد را  ــد کل وجــود ف ــات می توانن ــد کــه هیجان ــده دارن )10( عقی
ــان داراي  ــد درم ــه هیجــان در فرآین ــذا، توجــه ب ــد. ل ــر دهن تغیی
ــدي  ــات مفی ــد اطالع ــات می توانن ــرا هیجان ــت، زی ــت اس اهمی
ــي را کــه  ــد. زوجین ــي را فراهــم کنن ــراي ســالمت روان را کــه ب
ــوان  ــد، را می ت ــود را دور بریزن ــي خ ــات منف ــد احساس نمی توانن
تشــویق کــرد کــه دوبــاره بــا آن احساســات تمــاس داشــته باشــند 

ــد )11(. ــدا کنن ــي از آن پی و درک مثبت
ــک  ــا ی ــخص و ی ــک ش ــورد ی ــود را در م ــراد درک خ ــي اف وقت
ــان  ــاي هیجانی ش ــش ه ــد واکن ــد، می توانن ــر دهن ــداد تغیی روی
ــای زوج  ــد )12(. در رویکرده ــر دهن ــال آن تغیی ــه دنب ــز ب را نی
ــی را در  ــوان درمان ــترین ت ــدار بیش ــان م ــان هیج ــی، درم درمان
ــا  ــی ب ــدار، درمان ــی هیجــان م ــته اســت. زوج درمان ــار داش اختی
ــای اول و  ــه نیروه ــی اســت ک ــه دلبســتگی بالب ــتگاه نظری خاس
ســوم روان درمانــی را بــا رویکــرد سیســتم ها در خانــواده تلفیــق 
کــرده اســت. اســتفاده از نظریــه دلبســتگی بزرگســاالن در ایــن 
ــق  ــت عش ــم ماهی ــرای فه ــجمی را ب ــوب منس ــرد، چارچ رویک
ــه  ــف ب ــای مختل ــد )13(. پژوهش ه ــم می کن ــالی فراه بزرگس
ــر کاهــش مشــکالت زناشــویی  اثربخشــی ایــن روش درمانــی ب
ــده از  ــیب دی ــن آس ــویی زوجی ــت زناش ــش صمیمی )14(؛ افزای
ــن )18- ــي زوجی ــت جنس ــش رضای ــر )15(؛ افزای ــت همس خیان
16(؛ کاهــش تــرس از صمیمیــت زوجیــن )19( اشــاره داشــته اند.
رویکــرد دیگــری کــه در جهــت بهبــود رضایــت جنســی در زنــان 
آســیب دیــده از خیانــت همســر بــه کار مــی رود، درمــان راه حــل 
ــت  ــرد پس ــک رویک ــوان ی ــه عن ــرد ب ــن رویک ــت. ای ــور اس مح
ــه  ــته ب ــاري وابس ــه مداخــالت رفت ــدرن( نســبت ب ــدرن )فرام م
ــدي  ــه بن ــان طبق ــراي درم ــن درمانگــر و مراجــع ب همــکاري بی
مي شــود )20، 21(. مــالک حــل مشــکل در درمــان راه حل محــور 
ــت و  ــده اس ــرف ش ــال برط ــکل کام ــا مش ــه ی ــت ک ــي اس زمان
ــن  ــداف تعیی ــاس اه ــه اي براس ــل مالحظ ــرفت هاي قاب ــا پیش ی
شــده، حاصــل شــده باشــد. فراینــد درمــان راه حل محــور 
ــردن مشــکل  ــه اســت: 1( مشــخص ک ــامل 5 مرحل ــواًل ش معم
ــا  ــتثنائات؛ 3( مداخــالت ی ــش اس ــایي و افزای و هــدف؛ 2( شناس
وظایــف طراحــي شــده بــراي شناســایي و افزایــش اســتثنائات؛ 4( 
ارزیابــي تأثیــرات مداخــالت و 5( ارزیابــي دوبــاره مشــکل و هــدف 
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ــر کاهــش  ــان ب ــن درم ــی از اثربخشــی ای ــا حاک )22(. پژوهش ه
افســردگی و افزایــش رضایــت زناشــویی )23(، کاهــش فرســودگی 
زناشــویی و بهبــود کیفیــت روابــط زناشــویی زنــان )24(، افزایــش 
شــادکامی زناشــویی و تنظیــم هیجــان )25(؛ افزایــش شــادکامی و 
کاهــش تعــارض زناشــویی )26(؛ افزایــش ســازگاري زناشــویي در 

ــان )27( بــوده اســت. زن
ــر  ــر آن ب ــویی و اث ــت زناش ــوب خیان ــرات نامطل ــه اث ــه ب ــا توج ب
تعارضــات زناشــویی و رضایــت جنســی و پیامدهای ناشــی از آن، با 
تشــخیص بــه موقــع و بــا مداخــالت مناســب توســط درمان گــران 
می تــوان بــه بهبــود شــرایط نامطلــوب ناشــی از خیانــت زناشــویی 
ــت  ــده از خیان ــیب دی ــان آس ــی در زن ــت جنس ــش رضای و افزای
همســر کمــک قابــل توجهــی داشــت. هــر یــک از ایــن دو درمــان، 
ــر  ــا ب ــی آنه ــویی و اثربخش ــکالت زناش ــرای مش ــی ب ــه تنهای ب
رضایــت جنســی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت، امــا بــرای پــی 
بــردن بــه ایــن نکتــه کــه کــدام یــک از ایــن دو درمــان اثربخشــی 
بیشــتری دارنــد، پژوهشــی انجــام نشــده اســت. بنابرایــن ضــرورت 
دارد روش هــای درمانــی مختلــف مــورد مقایســه قــرار گیرنــد تــا 
اثربخش تریــن و مناســب ترین روش مداخلــه شناســایی شــود. 
درنتیجــه هــدف پژوهشــی حاضــر، مقایســه اثربخشــی زوج درمانی 
ــت جنســی در  ــر رضای ــان راه حــل محــور ب ــدار و درم هیجــان م
زنــان آســیب دیــده از خیانــت همســر اســت. در راســتای تحقــق 
هــدف پژوهــش حاضــر، ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه آیــا بیــن 
اثربخشــی زوج درمانــی هیجــان مــدار و درمــان راه حــل محــور بــر 
رضایــت جنســی در زنــان آســیب دیــده از خیانــت همســر تفاوتــی 

وجــود دارد؟

روش کار
پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف، کاربــردی و از نظــر روش، 
ــا  ــری ب ــون و پیگی ــس آزم ــون، پ ــش آزم ــا طــرح پی آزمایشــی ب
گــروه کنتــرل بــود. جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل کلیــه زنــان 
آســیب دیــده از خیانــت همســر مراجعــه کننــده بــه مراکــز مشــاوره 
شــهر اهــواز در ســال 1398 کــه طبــق پرسشــنامه مربوطــه )آزمون 
نگــرش بــه روابــط فرازناشــویی( و نظــر مشــاوره فــردی، خیانــت 
ــش را  ــه پژوه ــای ورود ب ــده و مالک ه ــرض ش ــر وی مح همس
ــا 45 ســال، حداقــل یــک ســال از ازدواج  کــه شــامل ســن 22 ت
ــیکل،  ــل س ــی حداق ــدرک تحصیل ــد، دارای م ــته باش ــا گذش آنه
ــن در  ــر از میانگی ــتاندارد پایین ت ــراف اس ــک انح ــره ی ــن نم گرفت
پرسشــنامه رضایــت جنســی؛ و مصــرف داروی همزمــان بــه جهت 
اختــالل دیگــری نداشــتند، تشــکیل دادنــد. مالک هــای خــروج از 
ــا مصــرف داروی  ــی و ی ــالالت روان ــود اخت ــامل: وج پژوهــش ش
همزمــان جهــت درمــان اختــالالت دیگــر و عــدم حضــور بیــش 

از دو جلســه درمانــی بــود. بــه ایــن منظــور تعــداد 45 نفــر از افــراد 
واجــد شــرایط، بــه روش نمونه گیــری هدفمنــد، بــه عنــوان نمونــه 
ــا  ــی آزمودنی ه ــارش تصادف ــد از گم ــدند و بع ــاری انتخــاب ش آم
ــروه  ــر(، گ ــروه 15 نف ــر گ ــرل )ه ــی و کنت ــای آزمایش در گروه ه
آزمایشــی اول تحــت مداخلــه زوج درمانــی هیجــان مــدار، گــروه 
ــرل  ــروه کنت ــور و گ ــل مح ــان راه ح ــت درم ــی دوم تح آزمایش
تحــت هیــچ گونــه درمانــی قــرار نگرفتنــد. بعــد از اتمــام جلســات 
آموزشــی، از گروه¬هــای آزمایشــی و کنتــرل در شــرایط یکســان 
پــس آزمــون بــه عمــل آمــد. 45 روز پــس از اجــرای پــس آزمــون، 
مرحلــه پیگیــری اجــرا شــد. بعــد از جمــع آوری داده¬هــای پیــش 
ــا  ــردآوری شــده ب ــای گ ــری داده ه ــون و پیگی ــس آزم ــون، پ آزم
آزمــون آمــاری تحلیــل کوواریانــس مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد. از 
جملــه اصــول رعایــت شــده اخالقــی عــدم تضییــح حقــوق افــراد 
شــرکت کننــده در پژوهــش و رعایــت حقــوق انســانی آنهــا بــود. 
همچنیــن بعــد از اتمــام جلســات آموزشــی بــر روی گروه¬هــای 
ــور  ــه ط ــی ب ــات درمان ــون، جلس ــس آزم ــرای پ ــی و اج آموزش
فشــرده در جهــت رعایــت اصــول اخالقــی بــر روی گــروه کنتــرل 
ــر  ــای زی ــا از ابزاره ــع  آوری داده ه ــرای جم ــد. ب ــرا گردی ــز اج نی

اســتفاده شــد:
 Attitudes to( ــویی ــط فرازناش ــه رواب ــرش ب ــنامه نگ 1- پرسش
پرسشــنامه   :)Crossover Relationships Questionnaires

نگــرش بــه روابــط فرازناشــویی توســط Vitaly )28( جهــت 
ــت و  ــده اس ــاخته ش ــویی س ــط فرازناش ــه رواب ــرش ب ــی نگ بررس
ــه ای از  ــف 7 درج ــه در طی ــت ک ــده اس ــم ش ــه تنظی در 12 گوی
بــه شــدت موافقــم )7( تــا بــه شــدت مخالفــم )1( نمــره گــذاری 
می شــود. نمــره باالتــر در ایــن پرسشــنامه نشــان دهنــده نگــرش 
مثبــت بیشــتری بــه نگــرش بــه نگــرش بــه روابــط فرازناشــویی 
اســت. یافته هــای پژوهــش Vitaly )28( حاکــی از اعتبــار مطلــوب 
ایــن مقیــاس اســت و آلفــای کرونبــاخ ایــن پرسشــنامه 0/80 بــه 
دســت آورده اســت. در پژوهــش حاضــر بــرای بررســی همســانی 
ــاخ اســتفاده شــده اســت کــه  ــای کرونب ــی پرسشــنامه از آلف درون

ــه دســت آمــده اســت. ــاخ 0/81 ب ــای کرونب ــب آلف ضری
 Sexual Satisfaction( جنســی  رضایــت  پرسشــنامه   -2
 Hadson پرسشــنامه رضایــت جنســی توســط :)Questionnaires

و همــکاران بــرای ارزیابــی ســطوح رضایــت زوجیــن ســاخته شــده 
ــاس  ــال، احس ــوان مث ــه عن ــت )ب ــؤال اس ــامل 25 س ــت و ش اس
می کنــم کــه زندگــی جنســی ام فاقــد کیفیــت اســت یــا همســرم 
نمی توانــد از لحــاظ جنســی مــرا ارضــا کنــد(. پاســخ آزمودنــی بــه 
هــر مــاده مقیــاس در یــک طیــف 5 درجــه ای از 1 تــا 5 مشــخص 
شــده اســت )1= همیشــه، 2= اکثــر اوقــات، 3= گاهــی اوقــات، 4= 
بــه نــدرت، 5= هرگــز(، و حداقــل و حداکثــر نمــره ایــن مقیــاس به 
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ترتیــب 25 و 125 اســت. ســؤال های 1، 2، 3، 9، 10، 12، 13، 16، 
17، 19، 21، 22 و 23 بــه صــورت معکــوس نمره گــذاری مي شــود 
و نمــره بــاال در ایــن مقیــاس بیانگــر رضایــت جنســی بــاال اســت. 
ــه یــک  ــا فاصل ــی )ب ــاخ و باز-آزمای ــی آلفــای کرونب ضریــب پایای
ــن  ــزارش شــده اســت )5(. ای ــب 0/91 و 0/93 گ ــه ترتی ــه( ب هفت
پرسشــنامه از روایــی تفکیکــی مناســبی در تشــخیص زوجیــن دارا 
ــی  ــی محتوای ــت و روای ــوردار اس ــی برخ ــکالت جنس ــد مش و فاق
ایــن مقیــاس بــا خــرده مقیــاس رضایــت جنســی انریــچ 0/74 بــه 

دســت آمــده اســت. در پژوهــش حاضــر بــرای بررســی همســانی 
ــاخ اســتفاده شــده اســت کــه  ــای کرونب ــی پرسشــنامه از آلف درون

ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/83 بــه دســت آمــده اســت.
ــی هیجــان مــدار: جلســات زوج  ــواي جلســات زوج درمان 3- محت
ــک  ــه ی ــر هفت ــه، ه ــدت 10 جلس ــه م ــدار ب ــان م ــی هیج درمان
 )29( Janson ــاب ــاس کت ــر اس ــه  ب ــدت 90 دقیق ــه م ــه ب جلس

ــد. انجــام ش

 جدول 1. خالصه جلسات زوج درمانی هیجان مدار )29(

محتوی جلساتعنوانجلسات

آشنایی، ایجاد پیوستگی، بررسی انگیزه درمانارزیابی و پیوستگی1
کشف تعامالت مشکل دار، ارزیابی مشکل و موانع دلبستگی، ایجاد توافق درمانیادامه ارزیابی و شناسایی چرخه تعامل منفی2
باز کردن تجربه های برجسته مربوط به دلبستگی، پذیرش احساسات تصدیق نشده بنیادیتحلیل و تغییر هیجانات3

روشن کردن پاسخ هاي هیجانی کلیدی، هماهنگی بین تشخیص درمانگر وتحلیل و تغییر هیجانات4
مراجعان، پذیرش چرخه تعامل توسط مراجعان

ابراز هیجانات، افزایش شناسایی نیازهای دلبستگی، پذیرش هیجانات، عمقدرگیری هیجانی عمیق5
بخشیدن به درگیری با تجربه هیجانی

عمق بخشیدن به درگیری هیجانی، ارتقا روشهای تعامل، تمرکز روی خود نهدرگیری هیجانی عمیق6
دیگری، تعریف مجدد دلبستگی

بازسازی تعامالت و تغییر رویدادها، نماد گذاری آرزوها به ویژه آرزوهایتحکیم و یکپارچه سازی7
سرکوب شده

بازسازی تعامالت، کشف راه حل های جدید برای مشکالت قدیمیتحکیم و یکپارچه سازی8

درگیری صمیمانه مراجعان با همسرشان، پذیرش وضعیت های جدید، ایجادتحکیم و یکپارچه سازی9
دلبستگی ایمن، ساختن داستانی شاد از رابطه

تسهیل اختتام، مشخص کردن تعامل بین الگوی گذشته و اکنون، رسیدن به ایناختتام10
نتیجه که برای سرزندگی نیازی به درمانگر نیست

4- محتــواي جلســات درمــان راه حــل محــور: محتــواي جلســات 
ــر روش درمــان راه حــل محــور توســط Shakarami و  مبتنــي ب

همــکاران )30( در 6 جلســه دو ســاعتی در هفتــه بــه شــرح زیــر 
ارائــه شــد.

جدول 2. خالصه جلسات درمان راه حل محور )30(

شرح جلساتجلسه
جلسه اول پس از معرفی اعضاء به یکدیگر و ایجاد رابطه حسنه و بیان برخی قوانین گروه، به تعریف مشکل از دیدگاه مراجعان پرداخته شد، سپس از 1

مراجعان دعوت شد که مشکل را در یک کلمه بگویند و آن کلمه را به یک جمله تبدیل کنند. تبدیل مشکل به اهداف قابل دسترسی و بحث و مناظره 
درباره مشکل در ادامه جلسه صورت پذیرفت.

جلسه دوم به بررسی تکالیف هفته قبل پرداخته شد، سپس به تعیین هدف برای هر یک از  افراد گروه به کمک خودشان اقدام شد و در ادامه به بررسی 2
راه حل های برطرف کننده شکایات و رسیدن به اهداف پرداخته شد و در نهایت با فرمول بندی حلقه های راه حل مشکالت جلسه پایان یافت.

در جلسه سوم خالصه ای از جلسه قبل و بررسی مشکالت تا لحظه حاضر مطرح خواهد شد، سپس به بحث و گفتگو درباره آینده پرداخته خواهد شد، 3
استفاده از فن استثناها و سؤاالت معجزه ای در ادامه جلسه مطرح خواهد شد و در نهایت بر پیدا کردن یک داستان مثبت در زندگی مراجعان و مرتبط با 

مشکل آنها تأکید خواهد شد.
در جلسه چهارم خالصه ای از جلسه قبل مطرح خواهد گردید، تکالیف داده شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در ادامه جلسه به توضیح فنون شاه کلید 4

و سؤاالت مقیاسی پرداخته خواهد شد و از افراد گروه خواسته می شود تا این تکنیک ها را درباره مشکالتشان بکار ببرند.
در جلسه پنجم تکالیف هفته قبل بررسی خواهد شد و سپس فنون تکالیف وانمودی، سؤاالت راه حل محور، برهان خلف و شرط بندی متناقض توضیح 5

داده شد.
در جلسه ششم کل برنامه درمانی مرور خواهد گردید، به سؤاالت اعضای گروه پاسخ داده خواهد شد و دستیابی اعضای گروه به اهداف درمانی مورد بحث 6

قرار خواهد گرفت. پس از پایان آخرین جلسه درمان، پس آزمون به عمل آمد.
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یافته ها
ــار متغیرهــای پژوهــش در  در )جــدول4( میانگیــن و انحــراف معی
گروه هــای آزمایشــی و کنتــرل در پیــش آزمــون، پــس آزمــون و 
پیگیــری را نشــان می دهــد. قبــل از تحلیــل داده هــای مربــوط بــه 
فرضیــه هــا، بــرای اطمینــان از این کــه داده هــای ایــن پژوهــش 
ــه  ــد، ب ــرآورد می کنن ــس را ب ــل کوواریان ــای تحلی ــه ه مفروض
ــال  ــور نرم ــن منظ ــد. بدی ــه ش ــای آن پرداخت ــی مفروضه ه بررس
بــودن داده هــا، بــه واســطه عــدم معنــی دار بــودن Z کولموگروف- 
اســمیرنوف نشــان داد کــه متغیــر رضایــت جنســی از توزیــع بهنجار 
بــودن تبعیــت می کنــد )Z=1/254؛ P=0/398(. همچنیــن، بــرای 
ــودن  ــان ب ــت یکس ــا )جه ــی واریانس ه ــه همگن ــی مفروض بررس

ــون  ــرل( از آزم ــروه و کنت ــی و گ ــروه آزمایش ــای دو گ واریانس ه
ــت  ــه دس ــه )F=0/722 و p=0/492( ب ــد ک ــتفاده ش ــن اس لوی
ــرار و  ــا برق ــی واریانس ه ــه همگن ــان داد مفروض ــج نش ــد. نتای آم
اســتفاده از تحلیــل کوواریانــس مجــاز اســت. همچنیــن، بــه منظور 
ــون  ــیون از آزم ــط رگرس ــیب خ ــی ش ــه همگن ــی مفروض بررس
تحلیــل واریانــس اســتفاده شــد کــه )F=2/610 و p=0/287( بــه 
دســت آمــد. معنــی دار نبــودن ایــن تعامــل، نشــان دهنــده رعایــت 
مفروضــه همگنــی شــیب خــط رگرســیون اســت. بنابرایــن فــرض 
همگنــی شــیب خــط رگرســیون بــرای متغیرهــای پژوهــش نیــز 
ــوان از آزمــون تحلیــل کوواریانــس اســتفاده  برقــرار اســت و مي ت
ــده  ــدول5( آم ــس در )ج ــل کوواریان ــج حاصــل از تحلی ــرد. نتای ک

اســت.
جدول 3. مشخصات دموگرافیک زنان واحدهای پژوهش در گروه های آزمایشی و کنترل

میانگین سنی زنانگروه  ها
تحصیالت

کارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیدیپلمسیکل

33/5223163زوج درمانی هیجان مدار
31/7415081درمان راه حل محور

31/1124261گروه کنترل

جدول 4. میانگین و انحراف معیار متغیر وابسته در گروه های آزمایشی و کنترل در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری

سنجشمتغیر وابسته
پیگیریپس آزمونپیش آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

رضایت جنسی
56/869/53108/9311/53110/2011/71زوج درمانی هیجان مدار

58/2010/32111/1312/58113/0014/25درمان راه حل محور
55/739/3654/809/9056/4610/14گروه کنترل

جدول 5. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری روی نمره های پس آزمون رضایت جنسی

اندازه اثرمجذور اتاFpمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمتغیر وابسته

29037/886214518/943154/6520/00010/8830/727رضایت جنسی

 F همان طــور کــه در )جــدول5( مشــاهده می گــردد، نســبت
ــان  ــته نش ــر وابس ــرای متغی ــری ب ــک متغی ــس ت ــل کواریان تحلی
ــن گروه هــای »زوج  ــت جنســی بی ــر رضای ــه در متغی ــد ک می دهن
ــرل  ــور« و کنت ــل مح ــان راه ح ــدار«، »درم ــان م ــی هیج درمان
تفــاوت معنــی دار دیــده می شــود. بنابرایــن حداقــل یکــی از 

ــی  ــی داری دارد. جهــت پ ــر معن ــر وابســته تأثی ــر متغی درمان هــا ب
بــردن بــه اینکــه کــدام درمــان مؤثــر بــوده و آیــا بیــن درمان هــای 
مختلــف تفــاوت معنــی دار وجــود داشــته اســت، از نتایــج آزمــون 
تعقیبــی بنفرونــی اســتفاده شــد کــه نتایــج حاصــل را در )جــدول 6( 

ــد. ــاهده می کنی مش

جدول 6. نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه تفاوت میانگین های رضایت جنسی گروه های »زوج درمانی هیجان مدار«، »درمان راه حل محور« و کنترل در 
مرحله پس آزمون

سطح معنی داریخطای معیارتفاوت میانگین هاگروه های مورد مقایسهمتغیر

رضایت جنسی
53/4183/5420/0001زوج درمانی هیجان مدار- گروه کنترل

54/7773/5580/0001درمان راه حل محور- گروه کنترل
1/3593/5440/763زوج درمانی هیجان مدار-درمان راه حل محور
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ــن  ــاوت بی ــردد، تف ــاهده می گ ــدول6( مش ــه در )ج ــور ک همان ط
ــرل در  ــروه کنت ــدار و گ ــان م ــی هیج ــروه زوج درمان ــن گ میانگی
ــطح 0/01  ــه در س ــد ک ــر 53/418 مي باش ــی براب ــت جنس رضای
معنــی دار مي باشــد. ایــن یافتــه نشــان می دهــد کــه زوج درمانــی 
هیجــان مــدار بــر رضایــت جنســی مؤثــر بــوده اســت. هم چنیــن، 
تفــاوت بیــن میانگیــن گــروه درمــان راه حــل محــور و گــروه کنترل 
در رضایــت جنســی برابــر 54/777 مي باشــد کــه در ســطح 0/01 
معنــی دار مي باشــد. ایــن یافتــه نیــز نشــان می دهــد کــه درمــان 

راه حــل محــور بــر رضایــت جنســی مؤثــر بــوده اســت. به عــالوه، 
تفــاوت بیــن میانگیــن گــروه زوج درمانــی هیجــان مــدار و گــروه 
درمــان راه حــل محــور بــر رضایــت جنســی برابــر 1/359 مي باشــد 
ــان  ــه نش ــن یافت ــد. ای ــی دار نمي باش ــطح 0/05 معن ــه در س ک
ــروه  ــدار و گ ــان م ــی هیج ــروه زوج درمان ــن گ ــه بی ــد ک می ده
ــی داری  ــاوت معن ــت جنســی تف ــر رضای ــان راه حــل محــور ب درم
وجــود نــدارد. در ادامــه، نتایــج مرحلــه پیگیــری ارئــه شــده اســت.

جدول 7. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری روی نمره های پیگیری رضایت جنسی

اندازه اثرمجذور اتاFpمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتمتغیر وابسته

28949/732214474/866128/0600/00010/8620/698رضایت جنسی

 F همان طــور کــه در )جــدول7( مشــاهده می گــردد، نســبت
ــان  ــته نش ــر وابس ــرای متغی ــری ب ــک متغی ــس ت ــل کواریان تحلی
ــن گروه هــای »زوج  ــت جنســی بی ــر رضای ــه در متغی ــد ک می دهن
درمانــی هیجــان مــدار «، »درمــان راه حــل محــور« و کنتــرل در 
مرحلــه پیگیــری تفــاوت معنــی دار دیــده می شــود. بنابرایــن حداقل 

یکــی از درمان هــا بــر متغیــر وابســته تأثیــر معنــی داری دارد. جهت 
پــی بــردن بــه اینکــه کــدام درمــان در مرحلــه پیگیــری مؤثــر بوده 
ــا بیــن درمان هــای مختلــف تفــاوت معنــی دار وجــود داشــته  و آی
اســت، از نتایــج آزمــون تعقیبــی بنفرونــی اســتفاده شــد کــه نتایــج 

ــد. حاصــل را در )جــدول 8( مشــاهده می کنی

جدول 8. نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه تفاوت میانگین های رضایت جنسی گروه های »زوج درمانی هیجان مدار «، »درمان راه حل محور« و کنترل در 
مرحله پیگیری

سطح معنی داریخطای معیارتفاوت میانگین هاگروه های مورد مقایسهمتغیر

رضایت 
جنسی

53/0223/8870/0001زوج درمانی هیجان مدار- گروه کنترل
54/9863/9040/0001درمان راه حل محور- گروه کنترل

1/9633/8890/663زوج درمانی هیجان مدار-درمان راه حل محور

ــن  ــاوت بی ــردد، تف ــاهده می گ ــدول 8( مش ــه در )ج ــور ک همان ط
ــرل در  ــروه کنت ــدار و گ ــان م ــی هیج ــروه زوج درمان ــن گ میانگی
ــطح 0/01  ــه در س ــد ک ــر 53/022 مي باش ــی براب ــت جنس رضای
معنــی دار مي باشــد. ایــن یافتــه نشــان می دهــد کــه زوج درمانــی 
هیجــان مــدار بــر رضایــت جنســی مرحلــه پیگیــری مؤثــر بــوده 
ــل  ــان راه ح ــروه درم ــن گ ــن میانگی ــاوت بی ــن، تف اســت. هم چنی
محــور و گــروه کنتــرل در رضایــت جنســی برابــر 54/986 
ــه  ــن یافت ــد. ای ــی دار مي باش ــطح 0/01 معن ــه در س ــد ک مي باش
ــت  ــر رضای ــور ب ــل مح ــان راه ح ــه درم ــد ک ــان می ده ــز نش نی
جنســی در مرحلــه پیگیــری مؤثــر بــوده اســت. به عــالوه، تفــاوت 
بیــن میانگیــن گــروه زوج درمانــی هیجــان مــدار و گــروه درمــان 
ــه  ــر 1/963 مي باشــد ک ــت جنســی براب ــر رضای راه حــل محــور ب
ــه نشــان می دهــد  ــن یافت در ســطح 0/05 معنــی دار نمي باشــد. ای
کــه بیــن گــروه زوج درمانــی هیجــان مــدار و گــروه درمــان راه حل 
محــور بــر رضایــت جنســی مرحلــه پیگیــری تفــاوت معنــی داری 

وجــود نــدارد.

بحث
هــدف از انجــام پژوهــش حاضــر، مقایســه اثربخشــی زوج درمانــی 
هیجــان مــدار و درمــان راه حــل محــور بر رضایــت جنســی در زنان 
آســیب دیــده از خیانــت همســر مراجعــه کننــده بــه مراکــز مشــاوره 
ــی  ــر دو زوج درمان ــه ه ــان داد ک ــا نش ــود. یافته ه ــواز ب ــهر اه ش
ــت  ــش رضای ــر افزای ــور ب ــل مح ــان راه ح ــدار و درم ــان م هیج
جنســی در زنــان آســیب دیــده از خیانــت همســر اثربخش هســتند. 
همچنیــن، نتایــج حاکــی از ایــن بــود کــه بیــن گــروه زوج درمانــی 
هیجــان مــدار و گــروه درمــان راه حــل محــور بــر رضایــت جنســی 
تفــاوت معنــی داری وجــود نداشــت و ایــن نتایــج تا مرحلــه پیگیری 
تــداوم داشــت. اولیــن یافتــه نشــان داد، زوج درمانــی هیجــان مــدار 
ــت  ــده از خیان ــیب دی ــان آس ــت جنســی در زن ــش رضای ــر افزای ب
همســر مؤثــر اســت. ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهش هــای )16-18( 
هماهنــگ و همســو اســت. در تبییــن ایــن یافتــه می تــوان چنیــن 
اظهــار داشــت کــه، در زوج درمانــی هیجــان مــدار راه هــای مقابلــه 
ــی  ــتقیماً بررس ــد مس ــات ناکارآم ــه و هیجان ــکل در رابط ــا مش ب
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می شــوند و معمــواًل بــا یافتــن راه حل هــای مناســب بــراي 
ــوي  ــود. از س ــل می ش ــناختی حاص ــت روان ش ــکالت رضای مش
ــود  ــري می ش ــجام فک ــم و انس ــث نظ ــت باع ــن وضعی ــر ای دیگ
و آشــفتگی هیجانــی را کاهــش می دهــد. بــه ایــن ترتیــب، قابــل 
کنتــرل بــودن منابــع هیجانــی باعــث می شــود تــا فــرد ســالمت 
ــا آرامــش  ــد مشــکالت را ب ــري داشــته باشــد و بتوانن ــی بهت روان
بهتــري حــل کنــد تجــارب مثبــت انباشــته شــده زوج هــا در مقابلــه 
ــت  ــا از کیفی ــکالت، ادراک زوج ه ــا مش ــترس زا ی ــرایط اس ــا ش ب
رابطه شــان را تغییــر می دهــد و بــه احتمــال زیــاد بــه تعامل هــا و 
رفتارهــاي مثبــت منجــر می شــود. زوج درمانــی هیجــان مــدار بــا 
ــه در مفهــوم  ــات و پاســخ های مقابل مطــرح کــردن نقــش هیجان
ــتري در  ــهم بیش ــته س ــناختی توانس ــکالت روان ش ــازي مش س
تبییــن مشــکالت روان شــناختی ایفــا کنــد )17(. از ســوي دیگــر، 
ــاي  ــش مؤلّفه ه ــه نق ــن ب ــا پرداخت ــدار ب ــی هیجــان م زوج درمان
ــاري-  ــیک رفت ــاي کالس ــته رویکرده ــان توانس ــی در درم هیجان
ــاري  ــه مؤلّفه هــاي شــناختی و رفت شــناختی را از توجــه صــرف ب
نجــات دهــد. ایــن پژوهــش برحســب نمونــه اي کــه وارد پژوهــش 
شــده شناســایی عوامــل زیربنایــی رفتــار و شــخصیت زنــان و آگاه 
کــردن آنهــا از تأثیرگــذاري ایــن هیجانــات بــر روابــط بیــن فــردي 
زوجیــن، آنهــا را هوشــیار کــرده کــه در برخوردهــاي بیــن فــردي 
نقــش ایــن هیجانــات را بــا دقــت بیشــتري در نظــر بگیرنــد )18( 
و از طــرف دیگــر مجهــز کــردن آنهــا نســبت بــه انتخــاب شــیوة 
صحیــح پاســخ بیــن فــردي از بــروز مشــکالت زوجیــن جلوگیــري 
کــرده و افــراد را نســبت بــه راهکارهــاي صحیــح هدایــت کننــد.

یافتــه دیگــر نشــان داد، درمــان راه حــل محــور بــر افزایــش رضایت 
جنســی در زنــان آســیب دیــده از خیانــت همســر مؤثــر اســت. ایــن 
ــا نتایــج پژوهش هــای )23، 24، 27( هماهنــگ و همســو  یافتــه ب
ــه،  ــود ک ــان نم ــن بی ــوان چنی ــه می ت ــن یافت ــن ای اســت. در تبیی
ــالت  ــه مداخ ــدف هم ــد ه ــور مانن ــل مح ــرد راه ح ــدف رویک ه
درمانــی کمــک بــه مراجــع بــرای ایجــاد راه حل هایــی اســت کــه 
ــان راه  ــد. در درم ــد می کنن ــی را تولی ــری از زندگ ــت مثبت ت کیفی
ــد  ــی مراجــع می توان حــل محــور کشــف آرام اســتثنائات در زندگ
ــک شــدن  ــا نزدی ــد ت ــا کن ــع الق ــه مراج ــدواری و کمــک را ب امی
ــاد  ــن اعتق ــرد ای ــن رویک ــد )27(. در ای ــری را ببین ــده بهت ــه آین ب
ــدت  ــائل، م ــل مس ــاره عل ــردن درب ــت ک ــه صحب ــود دارد ک وج
آنهــا و اشــاره بــه ســختی تغییــر دادن آنهــا، اغلــب باعــث ایجــاد 
احســاس درماندگــی بیشــتری در مراجــع می شــود؛ بنابرایــن ایجــاد 
ــارت  ــه عب ــود، ب ــکل تر می ش ــود، مش ــن نش ــر غیرممک ــر اگ تغیی
دیگــر، صحبــت کــردن دربــاره اینکــه چگونــه مراجــع می خواهــد 
مســائل متفــاوت شــوند و او چــه کاری می توانــد انجــام دهــد تــا 
ــه  ــد ک ــاور کن ــا ب ــد ت ــه وی کمــک می کن ــد، ب ــاق بیفت ــن اتف ای

ــه  ــرد و ب ــاال می ب ــر ممکــن اســت، حــس خودکارآمــدی را ب تغیی
ــا بــر روی آنچــه بــرای ایجــاد تغییــر نیــاز دارد،  او کمــک کنــد ت

تمرکــز کنــد )24(.
ــر  ــی ب ــد اصل ــه تأکی ــل اینک ــه دلی ــور ب ــل مح ــان راه ح در درم
ــر مســائلی  ــم ب ــان ه ــز درم ــر می باشــد و تمرک ــرات بزرگ ت تغیی
ــی از  ــی یک ــود دارد، وقت ــا وج ــر در آنه ــال تغیی ــه احتم ــت ک اس
زوجیــن اولیــن گام کوچــک را جهــت تغییــر بــا موفقیت برمــی دارد 
و نتیجــه ایــن تغییــر را در ارتبــاط بــا همســرش مشــاهده می کنــد، 
اشــتیاق او بــرای ادامــه ایــن رونــد تغییــر بیشــتر می شــود و بنابراین 
پــس از مدتــی تغییــرات بزرگتــری را در رابطــه زناشــویی مشــاهده 
می کنــد )30(. ایــن تغییــرات بــه وجــود آمــده بــه زوجیــن کمــک 
ــان  ــی زناشویی ش ــه و زندگ ــده رابط ــه آین ــبت ب ــا نس ــد ت می کنن
امیــدوار شــوند، احساســات مثبــت نســبت بــه همســر را جایگزیــن 
احساســات خصمانــه و منفــی نماینــد و احســاس صمیمیــت 
ــال  ــه دنب ــند. در نتیجــه ب ــته باش ــم داش ــه ه بیشــتری نســبت ب
ــه در همســران، آزردگــی، غمگینــی  ایــن صمیمیــت شــکل گرفت

ــد. ــج کاهــش می یاب ــه تدری ــا همســر ب و بیهودگــی در رابطــه ب
دیگــر یافتــه پژوهــش نشــان داد، بیــن گــروه زوج درمانــی هیجــان 
مــدار و گــروه درمــان راه حــل محــور بــر رضایــت جنســی تفــاوت 
معنــی داری وجــود نداشــت. بــه طــور کلــی، شــرکت در جلســات 
زوج درمانــی هیجــان مــدار و گــروه درمــان راه حــل محــور زنــان 
توانســتند بــا همــکاری درمانگــر بــرای مشکالتشــان راه حل هــای 
مختلــف پیــدا کننــد و ایــن همــکاری دریافتــن راه حل هــا و حــل 
مشــکالت زناشــویی، باعــث ایجــاد صمیمیــت بیــن آنها گردیــد. در 
رابطــه زناشــویی وقتــی توقعــات عاشــقانه محقق نشــوند، احســاس 
ــه همســر نســبت داده می شــود و ســبب  ســرخوردگی مســتقیماً ب
ــن  ــن عشــق و تعهــد می گــردد و فرســودگی جایگزی ــل رفت تحلی

ــود. ــق می ش عش

نتیجه گیری
بــه طــور کلــی می تــوان گفــت، عــدم رضایــت جنســی در زوج هــا 
ــی  ــه زندگ ــه ادام ــبت ب ــن نس ــیاری از زوجی ــود بس ــبب می ش س
مشــترک ناامیــد گردنــد و از نظــر عاطفــی و روانــی فاصلــه زیــادی 
بــا همســر خــود پیــدا کننــد و دیگــر شــور و هیجانــی بــرای بــودن 
در کنــار شــریک زندگی شــان نداشــته باشــند. بــا توجــه بــه نتایــج 
بــه دســت آمــده، می تــوان پیشــنهاد داد در مراکــز مشــاوره و زوج 
درمانــی، زوج درمانــی هیجــان مــدار و گــروه درمــان راه حــل محور 
در زنــان آســیب دیــده از خیانــت همســر اجــرا گــردد و همچنیــن، 
انجــام پژوهش هــای مشــابه در دیگــر فرهنگ هــا و جوامــع 

ــر ســازد. ــن پژوهــش را امکان پذی ــج ای ــم نتای ــد، تعمی می توان
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سپاسگزاری
ــی  ــی عموم ــرای روانشناس ــاله دکت ــتخرج از رس ــه مس ــن مقال ای
مصــوب در کمیتــه اخــالق در پژوهش دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
 IR.IAU.AHVAZ.REC.1399.026  ــالق ــد اخ ــا ک ــواز ب اه
می باشــد. بدیــن وســیله از تمامــی شــرکت کننــدگان در پژوهــش 

ــش  ــام پژوه ــا را در انج ــه م ــواز ک ــهر اه ــاوره ش ــز مش و مراک
ــود. ــی می ش ــکر و قدردان ــد، تش ــکاری نمودن هم

تعارض منافع
بین نویسندگان هیچ گونه تعارضی در منافع وجود ندارد.
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