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 Introduction: Marital infidelity is one of the most destructive problems in a relationship
 and also one of the issues that usually leads to divorce. This study aimed to evaluate the
 effectiveness of acceptance and commitment therapy on intolerance of uncertainty, tolerance
 of turmoil, and sexual function in betrayed women. Materials and Methods: The research
 method was quasi-experimental with a pre-test-post-test design. The statistical population
 of the study consisted of all betrayed women in Gorgan, Iran who were referred to Aramesh
 and Roshna Counseling Centers from July to August 2021 to receive counseling services.
 Among them, 30 people were selected by the available sampling method and randomly
 divided into two groups; experimental (15 people) and control (15 people). The research
 instruments were Fristen et al.’s Uncertainty Intolerance Questionnaire, Simmons and
 Gahr Confusion Tolerance Questionnaire, and Rosen Sexual Function Questionnaire.
 Research data were analyzed by multivariate analysis of covariance. Results: The results
 showed that there was a significant difference between the experimental and control groups
 in terms of intolerance, confusion tolerance, and sexual function. In other words, treatment
 based on acceptance and commitment significantly improved intolerance, turbulence
 tolerance, and sexual function in betrayed women. Conclusion: It is recommended that
 clinical psychologists and therapists use acceptance and commitment therapy along
with other educational methods to improve the mental health of betrayed women.n
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مقدمــه: خیانــت زناشــویی یکــی از مخــرب تریــن مشــکالت یــک رابطــه و همچنیــن یکــی از مســائلی 
اســت کــه معمــوالً منجــر بــه طــالق می شــود. ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی اثربخشــی درمــان مبتنــی 
ــان خیانــت  ــر عــدم تحمــل بالتکلیفــی، تحمــل آشــفتگی و عملکــرد جنســی زن ــر پذیــرش و تعهــد ب ب
ــا طــرح پیــش آزمــون- پــس   شــده انجــام شــد. مــوادوروشهــا: روش پژوهــش نیمــه آزمایشــی ب
ــد  ــرگان تشــکیل می دهن ــده شــهر گ ــت دی ــان خیان ــه زن ــاری پژوهــش را کلی ــة آم ــود. جامع ــون ب آزم
کــه از تیــر تــا مــرداد ســال 1400 بــرای دریافــت خدمــات مشــاوره بــه مراکــز مشــاوره آرامــش و روشــنا 
مراجعــه کرده انــد. از ایــن میــان 30 نفــر بــه روش نمونه گیــری در دســترس انتخــاب و به طــور تصادفــی 
ــدم  ــنامه ع ــش پرسش ــزار پژوه ــدند. اب ــیم ش ــر( تقس ــواه )15 نف ــر( و گ ــش )15 نف ــروه آزمای ــه دو گ ب
تحمــل بالتکلیفــی فریســتن و همــکاران، پرسشــنامه تحمــل آشــفتگی ســیمونز و گاهــر و پرسشــنامه 
عملکــرد جنســی روزن بــود. داده هــای پژوهــش بــا اســتفاده از روش تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــره 
ــش  ــای آزمای ــن گروه ه ــه بی ــان داد ک ــج نش ــا: نتای ــت. یافتهه ــرار گرف ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی م
ــي داری  ــاوت معن ــرد جنســی تف ــفتگی و عملک ــل آش ــی، تحم ــل بالتکلیف ــدم تحم ــر ع ــرل از نظ و کنت
ــث  ــی باع ــل توجه ــور قاب ــد به ط ــرش و تعه ــر پذی ــی ب ــان مبتن ــر، درم ــارت دیگ ــه عب ــود دارد. ب وج
ــد.  ــده ش ــت دی ــان خیان ــی در زن ــرد جنس ــفتگی و عملک ــل آش ــی، تحم ــل بالتکلیف ــدم تحم ــود ع بهب
ــرش و  ــر پذی ــی ب ــان مبتن ــی از درم ــران بالین ــان و درمانگ ــود روانشناس ــه می ش ــری: توصی نتیجهگی
تعهــد در کنــار ســایر روش هــای آموزشــی بــرای ارتقــای ســالمت روان زنــان خیانت دیــده اســتفاده کننــد.

  اطالعات مقاله:
دریافت: 2 آذر 1400                                   اصالحیه: 4 خرداد 1401                           پذیرش: 7 خرداد 1401
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مقدمه
پایــداری و اســتحکام نهــاد خانــواده، متأثــر از عوامــل گوناگــون 
در ابعــاد درون فــردی، میــان فــردی و محیطــی اســت و یکــی 
از عواملــی کــه ســالمت خانــواده را بــا چالــش مواجــه میکنــد 
ــل را در  ــرف مقاب ــد ط ــه می توان ــت ک ــویی1 اس ــت زناش خیان
ــدی  ــناختی ج ــیب های روانش ــار آس ــویی دچ ــی زناش زندگ
ســازد )2 ،1(. در ســال های اخیــر خیانــت زناشــویی به عنــوان 
یکــی از تهدیدهــای بنیــان خانــواده، نگرانی هــای زیــادی را بــه 
ــوان عمــل  ــت زناشــویی به عن همــراه داشــته اســت )3(. خیان
ــف  ــواده تعری ــوب خان ــارج از چارچ ــی خ ــا عاطف ــی و ی جنس
می شــود )4(. روابــط پنهانــی خــارج از حیطــة زناشــویی 
همیشــه موجــب ضربــة شــدید احساســی بــه طرفیــن 
می شــود. ایــن نــوع روابــط باعــث پیدایــی نشــانه هایی شــبیه 
ــاتی  ــن احساس ــانحه2 و همچنی ــس از س ــترس پ ــالل اس اخت
ماننــد، آشــفتگی3، افســردگی4، خشــم5، ناامیــدی6، بالتکلیفی7، 
ــت و احســاس  ــس8، از دســت دادن هوی ــه نف ــاد ب ــدم اعتم ع
بی ارزشــی در همســر می شــود کــه بــه او خیانــت شــده اســت 
ــي،  ــائل فرهنگ ــادري و مس ــة م ــل عاطف ــه دلی ــان ب )5(. زن
ــه  ــا را ب ــختی ها و مصیبت ه ــة س ــي، هم ــادي و اجتماع اقتص
جــان مي خرنــد و در مــواردي حتــي پــس از خیانــت همســر، 
ــه  ــن اینک ــتند. ضم ــویي نیس ــي زناش ــرك زندگ ــه ت ــر ب حاض
ــن  ــد. همی ــوش کنن ــته را فرام ــیب هاي گذش ــد آس نمي توانن
ــرده  ــه دار ک ــش خدش ــش از پی ــویي را بی ــط زناش ــل رواب عام
ــدازد )6(.  ــر مي ان ــه خط ــز ب ــدان را نی ــالمت روان9 فرزن و س
ــده را  ــت دی ــان خیان ــالمت روان زن ــه س ــواردی ک ــی از م یک
ــای  ــروز رفتاره ــن اســت موجــب ب ــد و ممک مخــدوش می کن
ــی10  ــل بالتکلیف ــدم تحم ــود، ع ــان ش ــوی آن ــیب زا از س آس
اســت. بالتکلیفــی، پدیــده ای رایــج در زندگــی روزمــره اســت 
کــه می توانــد میــزان متفاوتــی تنــش در افــراد مختلــف ایجــاد 
ــخ آزار  ــل پاس ــی در تحم ــی ناتوان ــی، یعن ــد )7(. بالتکلیف کن
ــا ادراك فقــدان اطالعــات برجســته، مهــم و  ــده ای کــه ب دهن
کافــی راه انــدازی شــده اســت و بــا ادراك بالتکلیفــی تــوام بــا 
ــه ای  ــی، خصیص ــل بالتکلیف ــدم تحم ــود؛ ع ــت می ش آن تقوی
اســت کــه باورهــای منفــی افــراد دربــاره بالتکلیفــی را منعکس 
ــی  ــد و ســازه ای اســت کــه واکنــش شــناختی، هیجان می نمای
ــای  ــی در موقعیت ه ــه بالتکلیف ــبت ب ــرد را نس ــاری ف و رفت
ــا عــدم تحمــل  ــراد ب ــره نشــان می دهــد )8(. اف زندگــی روزم
بالتکلیفــی بــاال، مســتعد شــکل گیری نگرانــی و گرفتــار شــدن 
ــت  ــدون جــواب می شــوند )9(. خیان ــان و ب در ســؤاالت بی پای
زناشــویی پیامدهــای روانشــناختی زیــادی همچــون دلبســتگی 
ناایمــن11، احســاس حقــارت12 و ســرخوردگی و همچنیــن 
ــی  ــی15 دارد )10(. یک ــری 14 و بدبین ــراب13، نشــخوار فک اضط

ــفتگی  ــت، آش ــفتگی اس ــاس آش ــت، احس ــای خیان از پیامده
ممکــن اســت ماحصــل فرایندهــای فیزیکی و شــناختی باشــد؛ 
لیکــن بازنمایــی آن بــه صــورت حالــت هیجانــی اســت کــه در 
ــی  ــه انجــام عمــل در جهــت رهای ــل ب ــا تمای ــع ب اغلــب مواق
از آن تجربــة هیجانــی مشــخص می گــردد )11(. تحمــل 
ــة  ــش در زمین ــرای پژوه ــول ب ــازه های معم ــفتگی 16 از س آش
ــوان  ــف آن به عن ــن تعری ــه بهتری ــوده ک ــی ب ــی عاطف بی نظم
ناتوانــی در احاطــة کامــل بــر تجربــة هیجــان آزارنــده و 
ــی  ــه چگونگ ــر ب ــن متغی ــد )12(. ای ــده می باش ــت کنن ناراح
ــه  ــود ک ــه می ش ــی گفت ــة منف ــه عاطف ــراد ب ــخ دهی اف پاس
ــزان  ــرد از می ــی ف ــر از آگاه ــری فرات ــی دیگ ــات اضاف اطالع
عواطــف منفــی تجربــه شــده را در بــر می گیــرد )13(. طبــق 
ــن  ــفتگی پایی ــل آش ــا تحم ــراد ب ــر17، اف ــیمونز و گاه ــر س نظ
ــی  ــات منف ــا هیجان ــه ب ــرای مقابل ــط ب ــالش غل ــک ت در ی
ــن  ــا پرداخت ــوند و ب ــاری می ش ــی رفت ــر بی نظم ــود درگی خ
بــه برخــی رفتارهــای مخــرب ماننــد مصــرف مــواد، درصــدد 
ــا هیجــان را  ــد. آن ه ــر می آین ــود ب ــی خ تســکین درد هیجان
ــل  ــور قاب ــه ط ــان ب ــد و عملکردش ــل می دانن ــل تحم غیرقاب
مالحظــه کاهــش می یابــد )14(. خیانــت زناشــویی عــالوه بــر 
اینکــه باورهــای اساســی در مــورد رابطــه، همســر و فــرد را زیر 
ــویی  ــط زناش ــطح رواب ــر س ــت ب ــن اس ــد ممک ــوال می برن س
زوجیــن نیــز تأثیــر بگــذارد؛ بنابرایــن یکــی از متغیرهایــی کــه 
در ایــن گــروه از زنــان اهمیــت دارد، عملکــرد جنســی  اســت 
)16 ،15(. عملکــرد جنســی شــامل واکنش هــاي فیزیولوژیکــی 
اســت کــه فــرد بــه دنبــال تحریــک جنســی نشــان می دهــد 
کــه بــه آن پاســخ جنســی گفتــه می شــود، ایــن پاســخ هــا بــر 
چهــار مرحلــة میــل جنســی، انگیــزش، ارگاســم و فرونشــینی 
ــده ای شــایع  ــالل عملکــرد جنســی پدی اســت )18 ،17(. اخت
در بیــن جمعیــت نرمــال هســت و در کشــوری ماننــد ایــالت 
ــان و 31  ــر زندگــی جنســی حــدوداً 43 درصــد زن متحــده، ب
درصــد مــردان تاثیــر می گــذارد )19(. حاجیــان و عنایــت در 
پژوهشــی بــا عنــوان خیانــت و عوامــل مرتبــط بــا آن، اختــالل 
عملکــرد جنســی را یکــی از عوامــل مرتبــط بــا خیانــت معرفــی 
ــت  ــتن ماهی ــت داش ــه عل ــویی ب ــة زناش ــد )20(. رابط کرده ان
چنــد وجهــی تحــت تاثیــر عوامــل متعــددی قــرار مــی گیــرد و 
ــن  ــان ای ــه از می ــه رو می شــود ک ــی روب ــا چالش های همــواره ب
ــران  ــة همس ــه رابط ــیب را ب ــترین آس ــی بیش ــل، بی وفای عوام
ــودی ایــن رابطــه منجــر  ــه ناب ــا حــدی کــه ب وارد می کنــد، ت
ــی  ــناختی هیجان ــای روانش ــود مولفه ه ــرای بهب ــود )21(. ب ش
ــت زناشــویی روش و درمان هــای  ــده از خیان ــان آســیب دی زن
مختلفــی ارائــه شــده کــه از جملــة آن هــا می تــوان بــه 
ــی  ــان مبتن ــرد )22(. درم ــاره ک ــد اش ــرش و تعه ــان پذی درم

10 Intolerance of Uncertainty
11 Insecure Attachment
12 Humiliation Feeling
13 Anxiety
14 Rumination
15 Pessimism
16 Tolerance of Turbulence
17 Simmons and Gahr

1 Infidelity
2 Post Traumatic Stress Disorder
3 The mess
4 Depression
5 Anger
6 Disappointment
7 Uncertainty
8 Self Confidence
9 Mental Health
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ــه  ــا تکی ــد ب ــوان رویکــردی جدی ــد18 به عن ــرش و تعه ــر پذی ب
ــش،  ــی، بخش ــد، ذهن آگاه ــرش، تعه ــر پذی ــی نظی ــر اصول ب
تعهــد در عملکــرد، الگوهــای ایدئولوژیکــی ذهنــی ایــن افــراد 
ــناختی  ــان ش ــوان درم ــرد و به عن ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس م
مــوج ســوم توســط هیــز توســعه داده شــده اســت کــه اصــول 
ــد  ــب می کن ــم ترکی ــرش را باه ــی و پذی ــاری، ذهن آگاه رفت
ــع  ــه مراج ــک ب ــی، کم ــیوۀ درمان ــن ش ــدف ای )24 ،23(. ه
ــر از  ــه زندگــی ارزشــمندتر و رضایت بخش ت ــرای دســتیابی ب ب
ــری روانشــناختی اســت، و شــش  ــش انعطاف پذی ــق افزای طری
ــا  ــاط ب ــرش، ارتب ــناختی، پذی ــلش ش ــزی: گس ــد مرک فراین
زمــان حــال، خــود به عنــوان زمینــه، ارزش هــا و عمــل متعهــد 
ــه  ــا ب ــد ت ــرد کمــک می کن ــه ف ــی ب ــه عبارت دارد )26 ،25(. ب
ــایند،  ــرات ناخوش ــا خاط ــات ی ــکار، هیجان ــز از اف ــای پرهی ج
بــرای انتخــاب گزینه هــای موجــود، انعطــاف بیشــتری از 
خــود نشــان دهنــد )6(. در ایــن راســتا پژوهش هــای روحانــی 
اصفهانــی و همــکاران نشــان داد کــه درمــان مبتنــی بــر 
ــود  ــای خ ــری، مهارت ه ــرات انعطاف پذی ــد نم ــرش و تعه پذی
ــش  ــت را افزای ــان، خیان ــی زن ــای تعامل ــی و مهارت ه مدیریت
ــکاران در  ــان و هم ــدی کاش ــن صم ــت )27(. همچنی داده اس
پژوهشــی دریافتنــد کــه مشــاورۀ گروهــی مبتنــی بــر پذیــرش 
و تعهــد باعــث کاهــش معنــی دار متغیــر احســاس تنهایــی در 
ــت )22(.  ــده اس ــویی ش ــت زناش ــیب دیده از خیان ــان آس زن
ــرش و  ــر پذی ــی ب ــان مبتن ــه درم ــکاران ک ــون19 و هم پیترس
تعهــد را در درمــان زوج هــای پریشــان بــه کار بردنــد، بــه ایــن 
نتیجــه دســت یافتنــد کــه هــر دو زوج پــس از پایــان درمــان، 
ســازگاری خــوب و مداومــت در بهبــود را نشــان دادنــد )28(. 
ــش  ــردی کاه ــن ف ــانی بی ــا پریش ــة آنه ــن در مطالع همچنی
یافــت و زوجیــن تــا پایــان درمــان بــه بهبــودی ادامــه دادنــد. 
ویــب20 و همــکاران در پژوهــش خــود مشــخص ســاختند کــه 
ــط  ــود رواب ــد در بهب ــرش و تعه ــر پذی ــی ب ــی مبتن زوج درمان
ــی  ــتگی و نارضایت ــکالت دل بس ــا مش ــن ب ــردی زوجی بین ف
ــکاران در  ــن21 و هم ــت )29(. کریستنس ــر اس ــویی مؤث زناش
مطالعــه ای دو شــیوۀ زوج درمانــی سیســتمی و درمــان مبتنــی 
بــر پذیــرش و تعهــد را بــر روی آشــفتگی زناشــویی زوج هــای 
ــج  ــد )30(. نتای ــرار دادن ــه ق ــورد مقایس ــاله م ــا 30 س 20 ت
ــام  ــد تم ــرش و تعه ــر پذی ــی ب ــرد مبتن ــه رویک ــان داد ک نش
متغیرهــای ارتباطــی را بیــش از زوج درمانــی سیســتمی بهبــود 
ــی و  ــط طباطبای ــر توس ــة دیگ ــج مطالع ــت. نتای ــیده اس بخش
همــکاران نشــان داد کــه درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد 
جــرأت ورزي  و  جنســی  کم رویــی  جنســی،  عملکــرد  بــر 
جنســی زنــان مبتــال بــه اختــالالت جنســی موثــر بــود )31(. 

ــت  ــة خیان ــه تجرب ــده ک ــت دی ــان خیان ــش، زن ــن پژوه در ای
همســر از طریــق فضــای مجــازی داشــتند کــه بــه آن 
ــدگان از  ــوان بازمان ــد، به عن ــم می گوین ــایبری ه ــت س خیان
خیانــت، از ایــن رو مــورد توجــه قــرار گرفتنــد کــه بــا توجــه 
ــان  ــه پیامدهــای ناگــوار خیانــت زناشــویی، ســالمت روان آن ب
ــن  ــم ای ــة مه ــت و نکت ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــرض خدش در مع
اســت کــه ســالمت روان آنــان، اثرگــذار بــر ســالمت خانــواده 
ــای  ــی از گروه ه ــان یک ــه زن ــت و اینک ــه اس ــاً جامع و متعاقب
آســیب پذیر نســبت بــه ســالمتی بــوده و در مقایســه بــا 
مــردان در خطــر باالتــری بــرای اکثــر اختــالالت روانــی قــرار 
ــان  ــناختی زن ــازی روان ش ــه توانمندس ــی ک ــد. از آنجای دارن
ــد و از  ــا می انجام ــة آن ه ــش مادران ــت نق ــای کیفی ــه ارتق ب
ــدف  ــذا ه ــد، ل ــواده می کاه ــناختی خان ــانی های روانش پریش
ــرش  ــر پذی ــی ب ــان مبتن ــی درم ــر اثربخش ــش حاض از پژوه
و تعهــد بــر عــدم تحمــل بالتکلیفــی، تحمــل آشــفتگی 
می باشــد. دیــده  خیانــت  زنــان  در  جنســی  عملکــرد  و 

مواد و روش ها

ــون-  ــورت پیش آزم ــه ص ــی ب ــش نیمه تجرب ــن پژوه روش ای
پس آزمــون بــا گــروه گــواه اســت. جامعــة آمــاری ایــن 
ــه از  ــرگان ک ــهر گ ــدۀ ش ــت دی ــان خیان ــة زن ــش کلی پژوه
مــرداد تــا شــهریور مــاه ســال 1400 جهــت دریافــت خدمــات 
مشــاوره ای بــه مرکــز مشــاورۀ آرامــش و مرکــز مشــاورۀ روشــنا 
ــق فضــای مجــازی  ــت از طری ــة خیان مراجعــه نمــوده، و تجرب
ــان آن هــا 30  ــد. از می و چــت کــردن داشــتند، تشــکیل دادن
نفــر کــه دارای مالك هــای ورود و خــروج بــه مطالعــه بودنــد، 
انتخــاب شــدند. ســپس آزمودنی هــا در دو گــروه )15 نفــر گروه 
آزمایــش و 15 نفــر گــروه گــواه( گمــارده شــدند. نمونه گیــری 
پژوهــش در مرحلــة انتخــاب آزمودنــی بــه صورت در دســترس 
و در مرحلــة گمــارش گروه هــای آزمایــش و گــواه بــه صــورت 
ــارت  ــش عب ــه پژوه ــای ورود ب ــد. معیاره ــام ش ــی انج تصادف
انــد از: داشــتن تجربــة خیانــت همســر از طریــق چــت کــردن، 
تحصیــالت حداقــل دیپلــم، تمایــل به همــکاری جهــت دریافت 
مداخلــة مشــاوره ای و توانایــی حضــور در هشــت جلســة پیاپــی 
ــت  ــد از: غیب ــروج عبارت ان ــای خ ــی. مالك ه ــاوره گروه مش
ــش. ــرکت در پژوه ــه ش ــل ب ــدم تمای ــه، ع ــش از دو جلس بی

مداخــالت بــر اســاس راهنمــای درمانــی کتــاب درمــان مبتنــی 
بــر پذیــرش و تعهــد ایــزدی ارائــه شــد )26(. خالصــة نتایــج 

بــه شــرح زیــر اســت:

18 Acceptance and commitment treatment
19 Peterson

20 Web
21 Christensen
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پرسشــنامة عــدم تحمــل بالتکلیفــی: ایــن پرسشــنامه توســط 
فریســتن و همــکاران )1994(، بــرای ســنجش میــزان تحمــل 
افــراد در برابــر موقعیت هــای نامطمئــن و حاکــی از بالتکلیفــی، 
ــن  ــوال دارد. ای ــاس 27 س ــن مقی ــت. ای ــده اس ــی ش طراح
ــار  ــی و رفت ــار منف ــای رفت ــر مقیاس ه ــنامه دارای زی پرسش
غیــر منصفانــه اســت. ایــن مقیــاس در طیــف لیکــرت 5 
گزینــه ای )کامــاًل درســت=5، کامــاًل نادرســت=1( نمره گــذاری 
ــی در  ــرۀ آزمودن ــر نم ــط و حداکث ــل، متوس ــود. حداق می ش
ــب 135 ،81 ،27  ــه ترتی ــاس ب ــن مقی ــنامه در ای ــر پرسش ه
اســت. چنان چــه نمــرۀ محاســبه شــده بیــن 27 تــا 54 
ــن  ــرد حــد پایی ــی در ف ــدم تحمــل بالتکلیف ــزان ع باشــد، می
ــدم  ــزان ع ــا 81، می ــن 54 ت ــده بی ــبه ش ــرۀ محاس ــت. نم اس
تحمــل بالتکلیفــی در فــرد در حــد متوســط اســت و چنانچــه 
نمــرۀ محاســبه شــده 81 بــه بــاال باشــد، میــزان عــدم تحمــل 
ــون  ــن آزم ــار ای ــاال اســت. اعتب ــرد در حــد ب ــی در ف بالتکلیف
گــزارش  رضایت بخــش   )1994( و همــکاران  فریســتون  را 
ــی  ــب پایای ــوی ضری ــان فرانس ــه زب ــه ب ــخة اولی ــد. نس کرده ان
ــاخ را  ــای کرونب ــب آلف ــه و ضری ــة 4 هفت ــه فاصل ــی ب بازآزمای
بــه ترتیــب 0/78 و 0/91 بــه دســت آورده اســت )32(. بوهــر 
و داگاس ضریــب بازآزمایــی و ضریــب آلفــای کرونبــاخ آن در 
ــد  ــه ترتیــب 0/74 و 0/94 گــزارش کردن فاصلــة 5 هفتــه ای ب
)33(. ایــن ابــزار در ایــران نیــز بــه فارســی ترجمــه شــده اســت 
ــزارش شــده اســت  ــی 0/79 گ ــه روش بازآزمای ــی آن ب و پایای
)4(. در پژوهــش حمیدپــور و همــکاران پایایــی بازآزمایــی 
برابــر 0/76 و ضریــب آلفــای کرونبــاخ برابــر 0/88 بــه دســت 
ــه  ــنامه ب ــن پرسش ــی ای ــر پایای ــش حاض ــد )8(. در پژوه آم
روش آلفــای کرونبــاخ 0/77 بــه دســت آمــد. پرسشــنامة 
ــه وســیلة ســیمونز  ــه ب ــن پرسشــنامه ک تحمــل آشــفتگی: ای
ــی  ــود گزارش ــزار خ ــک اب ــده، ی ــاخته ش ــر )2005( س و گاه
15 گویــه ای اســت. گزینه هــای ایــن مقیــاس بــر اســاس 
مقیــاس پنــج درجــه ای لیکــرت نمره گــذاری می شــوند )34(. 
ــرای  ــرد ب ــدی ف ــاس توانمن ــاس را براس ــن مقی ــای ای گزینه ه

تحمــل آشــفتگی هیجانــی، ارزیابــی ذهنــی آشــفتگی، میــزان 
ــای  ــوع و اقدام ه ــورت وق ــی در ص ــات منف ــه هیجان ــه ب توج
تنظیــم کننــده بــرای تســکین آشــفتگی، مــورد ســنجش قــرار 
می دهنــد. گزینه هــای ایــن مقیــاس بــر اســاس مقیــاس 
ــک  ــرۀ ی ــوند. نم ــذاری می ش ــرت نمره گ ــه ای لیک ــج درج پن
ــرۀ  ــر و نم ــورد نظ ــة م ــا گزین ــل ب ــق کام ــای تواف ــه معن ب
ــورد نظــر  ــة م ــا گزین ــل ب ــق کام ــدم تواف ــای ع ــه معن ــج ب پن
ــت  ــق رابطــة مثب ــرش خل ــا پذی ــن پرسشــنامه ب می باشــد. ای
ــکل و  ــتفاده از ال ــه ای اس ــای مقابل ــای راهبرده ــا مقیاس ه و ب
ماری جوانــا و همچنیــن اســتفاده از آن هــا بــرای بهبــود رابطــة 
ــس از  ــه ای پ ــتگی درون طبق ــن همبس ــی دارد. همچنی منف
ــار  ــب اعتب ــت. ضری ــده اس ــزارش ش ــاه 0/61 گ ــت 6 م گذش
ــاس 0/81 و  ــرای کل مقی ــی ب ــه روش بازآزمای ــون ب ــن آزم ای
ــرای خــرده مقیاس هــای تحمــل، جــذب، ارزیابــی و تنظیــم  ب
ــه ترتیــب 0/71، 0/69، 0/77 و 0/73 می باشــد. همبســتگی  ب
ــاله  ــه ای مس ــیوه های مقابل ــا ش ــفتگی ب ــل آش ــاس تحم مقی
محــور، هیجــان محــور، کمتــر موثــر و غیــر موثــر بــه ترتیــب 
0/213، 0/278-، 0/337-، 0/196- اســت )34(. همچنیــن 
ــا هیجــان مثبــت، هیجــان  ــاس تحمــل آشــفتگی ب بیــن مقی
ــتگی های  ــب همبس ــه ترتی ــیگار ب ــه س ــتگی ب ــی و وابس منف
0/543، 0/224- و 0/653- بــه دســت آمــده اســت )35(. 
در پژوهــش حــاض ضریــب پایایــی ایــن پرسشــنامه بــا روش 
ــد. پرسشــنامة عملکــرد  ــه دســت آم ــاخ 0/94 ب ــای کرونب آلف
ــان )FSFI( توســط  ــرد جنســی زن جنســی: پرسشــنامة عملک
روزن و همــکاران ســاخته شــده اســت کــه شــامل 19 ســوال 
ــار و پایایــی آن در پژوهش هــای  5 گزینــه ای اســت، کــه اعتب
متعــدد خارجــی و داخلــی تعییــن و تاییــد گردیــده اســت و در 
مطالعــة روزن و همــکاران پایایــی ایــن ابــزار از طریق محاســبة 
آلفــای کرونبــاخ 0/80 بــه دســت آمــد )36(. نمــرۀ هــر فــرد 
در ایــن شــاخص در شــش بعــد میــل جنســی، تحریــک 
ــا  ــت و درد ب ــم، رضای ــی، ارگاس ــی جنس ــی، برانگیختگ جنس
ــه آن بخــش و ضــرب  ــوط ب جمــع زدن نمــرات ســواالت مرب

جدول 1- محتوای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
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کــردن حاصــل جمــع نمــرات در ضریــب هــر بخــش محاســبه 
ــرد از حاصــل جمــع نمــرات 6 بخشــی  می شــود. نمــرۀ کل ف
بــه دســت می آیــد کــه نمــرۀ حداکثــر 36 بــوده و نمــرۀ کمتــر 
ــن  ــوب محســوب می شــود )17(. کمتری ــرد نامطل از 28 عملک
ــای  ــرای حوزه ه ــی، 1/2 و ب ــل جنس ــوزۀ تمای ــرای ح ــره ب نم
برانگیختگــی، لغزنده ســازی، ارگاســم، رضایت منــدی و درد 
ــود.  ــد ب ــر 2 خواه ــره براب ــل نم ــاس حداق ــرای کل مقی و ب
ــر از  ــا کمت ــاوی ی ــرۀ کل مس ــنامه نم ــن پرسش ــاس ای ــر اس ب
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــرد جنس ــالل عملک ــوان اخت 26/55 به عن
ــن  ــور تعیی ــه منظ ــکاران ب ــور و هم ــش نظرپ ــد. در پژوه ش
ــد و  ــتفاده ش ــدد اس ــون مج ــنامه از روش آزم ــی پرسش پایای
ــه دســت  ــرای پرسشــنامه 0/983 ب ــاخ ب ــای کرونب ــج آلف نتای
ــر  ــش حاض ــنامه در پژوه ــی پرسش ــب پایای ــد )37(. ضری آم
ــه دســت آمــد. به منظــور اجــرای پژوهــش در مرحلــة  0/83 ب
ــهر  ــنا ش ــش و روش ــاورۀ آرام ــز مش ــه مراک ــه ب ــا مراجع اول ب
ــا کســب مجــوز و همــکاری مســئوالن و همــکاری  گــرگان، ب
بــا مــددکار ایــن مراکــز مشــاوره نســبت بــه شناســایی افــراد 
ــی  ــی از زنان ــی فراخوان ــة دوم ط ــد. در مرحل ــدام ش ــه اق نمون
کــه ســابقة مواجهــه بــا خیانــت زناشــویی داشــتند، درخواســت 
ــی  ــد و توضیحات ــرکت نماین ــر ش ــش حاض ــا در پژوه ــد ت ش
ــوۀ  ــج و نح ــودن نتای ــه ب ــش، محرمان ــت پژوه ــاره ماهی درب
برگــزاری بــه آن هــا ارائــه شــد. در نهایــت 30 نفــر کــه واجــد 
معیارهــای ورود بودنــد انتخــاب و بــه صــورت تصادفــی در دو 

گــروه آزمایــش )15 نفــر( و گــواه )15 نفــر( قــرار داده شــدند. 
بــا توجــه شــیوع ویــروس کرونــا و رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی، در اپلیکیشــن اســکایپ گروهــی تشــکیل داده 
شــد، پرسشــنامه های پژوهــش بــه صــورت لینــک، تحــت وب 
ســاخته شــد و در گــروه بــه اشــتراك گذاشــته شــد و از هــر دو 
ــه  ــون گرفت ــوان پیش آزم ــنامه ها به عن ــش پرسش ــروه آزمای گ
شــد و گــروه آزمایــش در فضــای مجــازی تحــت 8 جلســه 90 
ــر پذیــرش و تعهــد قــرار گرفــت؛  دقیقــه ای درمــان مبتنــی ب
امــا در ایــن مــدت گــروه گــواه هیــچ مداخلــه ای دریافــت نکــرد 
و پــس از پایــان جلســات، مجــداً هــر دو گــروه بــه پرسشــنامه 
ــس  ــی پ ــه پایان ــد. در مرحل ــون پاســخ دادن ــوان پس آزم به عن
از جمــع آوری پرسشــنامه ها، داده هــای خــام مــورد نیــاز 
ــخة  ــزار SPSS نس ــتفاده از نرم اف ــا اس ــد و ب ــتخراج گردی اس
ــد. ــل ش ــره تحلی ــد متغی ــس چن ــل کوواریان 24 و روش تحلی

یافته ها
داد  نشــان  شــرکت کنندگان  جمعیت شــناختی  یافته هــای 
کــه میانگیــن ســن شــرکت کنندگان در گــروه آزمایــش و گــواه 
2±30 بــود. بیشــترین شــرکت کنندگان 47/9 درصد تحصیالت 
ــاخص های  ــد. ش ــد بودن ــک فرزن ــتند و دارای ی ــم داش دیپل
پراکندگــی و مرکــزی گروه هــای آزمایــش و گــواه در مراحــل 
پیش آزمــون و پس آزمــون در جــدول 2 گــزارش شــده اســت.

جدول 2- شاخص های مرکزی و پراکندگی دو گروه در متغیرهای پژوهش
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ــای وابســته، بررســی  ــج جــدول 2 در متغیره ــر اســاس نتای ب
میانگیــن دو گــروه در مرحلــة پیش آزمــون و پس آزمــون 
پس آزمــون  نمــرات  کــه  اســت  آن  دهنــدۀ  نشــان 
معنــی دار  تفــاوت  آزمایــش  گــروه  در  شــرکت کنندگان 
داشــته اســت. بــرای بررســی اثربخشــی درمــان مبتنــی 
ــل  ــی، تحم ــل بالتکلیف ــدم تحم ــر ع ــد ب ــرش و تعه ــر پذی ب
ــس  ــل کوواریان ــون تحلی ــی از آزم ــرد جنس ــانی و عملک پریش
چنــد متغیــری اســتفاده شــد. نتایــج آزمــون بررســی همگنــی 
ــل  ــدم تحم ــون ع ــون و پس آزم ــیون پیش آزم ــیب رگرس ش
ــل پریشــانی  ــر تحم ــی )F=0/46 ،P<0/05(، در متغی بالتکلیف
 ،P<0/05( و متغیــر عملکــرد جنســی )F=3/26 ،P<0/05(
ــیب  ــه ش ــان داد ک ــواه نش ــش و گ ــروه آزمای F=0/48( در گ
رگرســیون در هــر دو گــروه برابــر اســت. نتایــج آزمــون لویــن 
ــته در  ــای وابس ــون متغیره ــی پس آزم ــی همگن ــرای بررس ب
ــی ــل بالتکلیف ــدم تحم ــس ع ــه واریان ــان داد ک ــا نش گروه ه

)F=1/936 ،P<0/05(، تحمل پریشانی )F=0/128 ،P<0/05( و 
عملکــرد جنســی )F=0/977 ،P<0/05( در گروه هــا برابر اســت. 
نتیجــة آزمــون ام.باکــس بــرای بررســی ماتریــس کوواریانــس 
ــز  متغیرهــای وابســته در بیــن گروه هــای آزمایــش و گــواه نی
نشــان داد کــه ماتریــس کوواریانــس متغیرهــای وابســته در دو 

گــروه برابــر اســت )Box M=9/90 ،F=1/43 ،P<0/05(. نتایــج 
آزمــون خــی دو بارتلــت بــرای بررســی کرویــت یــا معنــی داری 
ــن  ــه رابطــة بی ــای وابســته نشــان داد ک ــن متغیره رابطــه بی
.)x210/94 ،df=5 ،P>0/05( ــت ــی دار اس ــا معن ــن متغیره ای

نتایــج آزمــون المبــدای ویلکز نشــان داد که متغیرهای وابســته 
ــتند  ــی داری داش ــاوت معن ــواه تف ــش و گ ــای آزمای در گروه ه
)P>0/005(، بنابرایــن گــروه آزمایــش و گــواه حداقــل در یکــی 
از متغیرهــا تفــاوت معنــی داری دارنــد. نتایــج آزمــون آمــاری 
تحلیــل واریانــس چند متغیــری برای نمــرات افتراقی اجرا شــد 
کــه نتایــج تفکیکــی آن در جــداول زیــر گــزارش شــده اســت.

ــر  ــی داری ب ــر معن ــروه اث ــدول 4، گ ــج ج ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــت  ــته اس ــی )F=711/75( داش ــل بالتکلیف ــدم تحم ــرۀ ع نم
)P=0/001(. بــا توجــه بــه مجــذور اتــا می تــوان بیــان کــرد 95 
درصــد تغییــرات عدم تحمــل بالتکلیفــی از شــرکت آزمودنی ها 
در برنامــة درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد ناشــی می شــود.

ــر  ــی داری ب ــر معن ــروه اث ــه گ ــان داد ک ــدول 5 نش ــج ج نتای
تحمــل   ،)F=48/07( آشــفتگی  تحمــل  افتراقــی  نمــرات 
/31( منفــی  هیجان هــای  جــذب   ،)F=20/60( هیجانــی 

ــرای  ــالش ب ــی پریشــانی )F=38/52(، ت ــرآورد ذهن F=24(، ب

جدول 3- نتایج مربوط به شاخص های اعتباری تحلیل کوواریانس چند متغیری برای متغیرهای پژوهش

جدول 4- نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای عدم تحمل بالتکلیفی

جدول 5- نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای خرده مقیاس های تحمل پریشانی
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ــا  تســکین پریشــانی )F=66/14( داشــته اســت )P=0/001(. ب
ــب 70  ــه ترتی ــرد ب ــان ک ــوان بی ــا می ت ــه مجــذور ات ــه ب توج
ــای  ــک از متغیره ــر ی ــرات ه ــد تغیی ،53 ،41 ،41 ،47 درص
ــط  ــدن توس ــذب ش ــی، ج ــل هیجان ــفتگی، تحم ــل آش تحم
تــالش  و  پریشــانی  بــرآورد ذهنــی  منفــی،  هیجان هــای 
ــة  ــا در برنام ــرکت آزمودنی ه ــانی از ش ــکین پریش ــرای تس ب
ناشــی می شــود. تعهــد  و  پذیــرش  بــر  مبتنــی  درمــان 

ــر  ــی داری ب ــر معن ــروه اث ــه گ ــان داد ک ــدول 6 نش ــج ج نتای
نمــرات افتراقــی میــل جنســی )F=66/31(، تحریــک جنســی 
 ،)F=36/82( ارگاســم ،)F=96/45( لغزنده ســازی ،)F=21/14(
ــت  ــته اس ــدی )F=34/77( و درد )F=24/57( داش رضایت من
ــرد  ــان ک ــوان بی ــا می ت ــه مجــذور ات ــا توجــه ب )P=0/001(. ب
بــه ترتیــب 58 و 71 ،42 ،70 ،56 درصــد تغییــرات هــر یــک 
از متغیرهــای میــل جنســی، تحریــک جنســی، لغزنده ســازی، 
در  آزمودنی هــا  شــرکت  از  درد  و  رضایت منــدی  ارگاســم، 
ــر پذیــرش و تعهــد ناشــی می شــود. برنامــة درمــان مبتنــی ب

بحث و نتیجه گیري

ایــن پژوهــش بــا هــدف اثربخشــی درمــان مبتنــی بــر پذیــرش 
و تعهــد بــر عــدم تحمــل بالتکلیفــی، تحمــل آشــفتگی 
و عملکــرد جنســی در زنــان خیانــت دیــده انجــام شــد. 
ــرات  ــای نم ــن میانگین ه ــان داد بی ــش نش ــای پژوه یافته ه
پریشــانی  تحمــل  بالتکلیفــی،  تحمــل  عــدم  پس آزمــون 
و عملکــرد جنســی در دو گــروه آزمایــش و گــواه تفــاوت 
معنــی داری وجــود دارد و یافته هــای ایــن پژوهــش همســو بــا 
ــان  ــدی کاش ــکاران، صم ــی و هم ــی اصفهان ــای روحان یافته ه
ــکاران،  ــون و هم ــکاران، پیترس ــی و هم ــکاران، طباطبای و هم
لیلیــس، ویــب و همــکاران، کریستنســن و همــکاران می باشــد 
)27 ،22 ،31 ،28 ،38 ،29(. در تبییــن نتایــج بــه دســت آمــده 
ــده، بالتکلیفــی بیشــتر  ــت دی ــان خیان ــوان گفــت کــه زن می ت

ــه دنبــال آن نگرانــی بیشــتری را در مــورد حــال و آینــده  و ب
ــی در  ــان، بالتکلیف ــن زن ــرای ای ــد و ب ــه می کنن ــود تجرب خ
ــاد  ــت و اعتق ــده اس ــت کنن ــترس زا و ناراح ــده اس ــورد آین م
دارنــد کــه رویدادهــای مبهــم، منفــی هســتند و بایــد از 
ــالل در  ــه اخت ــر ب ــی منج ــود و بالتکلیف ــاب نم ــا اجتن آن ه
ــای  ــا موقعیت ه ــن رو آن ه ــود، از ای ــا می ش ــای آن ه عملکرده
مبهــم و بالتکلیــف را بــه صــورت تهدیدآمیــز ادراك می کننــد 
ــد  ــن می زنن ــد تخمی ــش از ح ــر را بی ــوع خط ــال وق و احتم
ــی  ــاال و نگران ــی ب ــی هیجان ــث برانگیختگ ــر باع ــن ام ــه ای ک
ــر  دائمــی در آن هــا می شــود. هــدف اصلــی درمــان مبتنــی ب
ــری روانشــناختی اســت.  ــرش و تعهــد، ایجــاد انعطاف پذی پذی
از ایــن رو در ایــن روش درمانــی از فرایندهــای پذیــرش و 
ذهن آگاهــی و فرایندهــای تعهــد و تغییــر رفتــار جهــت ایجــاد 
ــتفاده  ــده اس ــت دی ــان خیان ــناختی زن ــری روانش انعطاف پذی
می شــود )39(. بنابرایــن در رویکــرد مبتنــی بــر پذیــرش 
ــرش  ــال و پذی ــان ح ــا زم ــاس ب ــش تم ــرای افزای ــد، ب و تعه
افــکار، احساســات و حس هــای بدنــی خــود، بــه جــای 
ــد، در  ــا، کار کنن ــاب از آن ه ــا اجتن ــرل ی ــت کنت ــالش جه ت
ایــن روش زنــان مهارت هایــی را جهــت شناســایی و مشــاهدۀ 
ــک  ــه کم ــد و ب ــرا گرفتن ــایند ف ــات ناخوش ــکار و احساس اف
ــای  ــه تالش ه ــوط ب ــای مرب ــات، هزینه ه ــتعاره ها و تمرین اس
ــات  ــکار، احساس ــت اف ــرل و مدیری ــرای کنت ــود ب ــتة خ گذش
ــاد  ــن ی ــد )40(. همچنی ــه نمودن ــی را تجرب ــای بدن و حس ه
ــکل  ــت تغییرش ــروری جه ــالش غیرض ــه ت ــد از هرگون گرفتن
یــا فراوانــی تجربه هــای درونــی ناخواســته ماننــد افــکار، 
ــد و  ــت بردارن ــی دس ــای بدن ــا و حس ه ــرات، هیجان ه خاط
ــی و  ــری بالتکلیف ــش تحمل ناپذی ــبب کاه ــب، س ــن ترتی بدی
کژکاری هــای روانشــناختی دیگــر خــود شــوند )41(. معمــوالً 
زوج هــا از موقعیت هــای مرتبــط بــا آســیب، طــرد یــا تعــارض 
اجتنــاب می کننــد. درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد 
ــی  ــات درون ــکار و احساس ــه اف ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــه زوج ه ب

جدول 6- نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای خرده مقیاس های عملکرد جنسی
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ــا و  ــن پویایی ه ــا ای ــط ب ــمانی مرتب ــاالت جس ــته و ح ناخواس
الگوهــای ارتبــاط را آمــوزش می دهــد )5(. در درمــان مبتنــی 
ــات،  ــه هیجان ــه ب ــک مواجه ــد، طــی تکنی ــرش و تعه ــر پذی ب
ــکین  ــال تس ــه دنب ــود ب ــات خ ــرش هیجان ــن پذی ــان ضم زن
فــوری هیجانــات منفــی یــا اجتنــاب از آن هــا نیســتند؛ اگرچــه 
زنــان نمی تواننــد شــرایط زندگــی خــود را تغییــر دهنــد، ولــی 
ــه  ــبت ب ــود را نس ــی خ ــای هیجان ــدت واکنش ه ــد ش می توان
ــد؛  ــر دهن ــی تغیی ــای زندگ ــش زا و رویداده ــای تن موقعیت ه
ــا  ــه هیجان ه ــد ک ــان در می یابن ــا هیجــان زن ــه ب طــی مواجه
ــات  ــا هیجان ــه ب ــی مقابل ــا توانای ــل تحمــل هســتند و آن ه قاب
ــفتگی  ــل آش ــی تحم ــق توانای ــن طری ــد و از ای ــی را دارن منف
آن هــا بــاال مــی رود. همچنیــن زنــان قــادر خواهنــد بــود باورهــا 
ــل  ــه تفســیر، قضــاوت و عم ــه ب ــدی ک ــای ناکارآم و راهبرده
ــا  ــد و باوره ــد شناســایی کنن ــا می انجام ــا هیجان ه ــق ب منطب
و راهبردهــای انطباقی تــر و منعطف تــری را در پاســخ بــه 
هیجانــات خــود اتخــاذ کننــد؛ در نتیجــه اعمــال ایــن تغییرات، 
انعطاف پذیــری روانشــناختی آن هــا افزایــش یافتــه و جــذب و 
ــود )42(.  ــا تســهیل می ش ــی در آن ه ــات منف ــرش هیجان پذی
در تبییــن اثربخشــی درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــر 
ــان  ــی اشــاره نمــود. درم ــه نکات ــوان ب عملکــرد جنســی، می ت
ــمند  ــل ارزش ــش عم ــر افزای ــد ب ــرش و تعه ــر پذی ــی ب مبتن
ــاری را  ــداف رفت ــته از اه ــان آن دس ــد. مراجع ــد می کن تاکی
ــرای  ــا ارزش را ب ــت ی ــه بیشــترین اهمی ــد ک انتخــاب می کنن
آنــان دارد. در ایــن درمان هــا، ارزش بیــش از ایــن کــه نوعــی 
قضــاوت اخالقــی باشــد، اهمیــت شــخصی یــک عمــل خــاص 
بــرای فــرد را نشــان می دهــد. ایــن ارزش هــا می توانــد شــامل 
ــود و  ــت از خ ــل، مراقب ــردی، تحصی ــن ف ــط بی ــود رواب بهب
روابــط زناشــویی باشــد. هــدف درگیــر شــدن فــرد در اعمالــی 
ــاب  ــا وی از آن اجتن ــت، ام ــم اس ــرد مه ــرای ف ــه ب ــت ک اس
ــایی  ــامل شناس ــدف ش ــن ه ــم ای ــة مه ــد )16(. مولف می کن
و تصریــح موضوعــات مهــم بــرای مراجــع، آوردن آگاهــی 
ــن ارزش هــا اتفــاق می افتــد و  ــر اســاس ای ــه لحظــات کــه ب ب
اقــدام بــه انجــام ایــن ارزش هــا اســت. همــة روش هایــی کــه دو 
ــز  ــن هــدف را نی ــه ای ــق می بخشــد، رســیدن ب هــدف را تحق
ــن مســاله خــود  ــه ای ــه نظــر می رســد ک ــد و ب ــی می کن عمل
ــان  ــد از درم ــان بع ــی زن ــرد جنس ــا عملک ــود ت ــث می ش باع
ــود  ــز می ش ــان نی ــر درم ــداری اث ــث پای ــد و باع ــود یاب بهب

)31(. بــه عبارتــی اجــراي مداخلــة مبتنــی بــر پذیــرش 
ــاي  ــا باوره ــه ب ــی، مقابل ــر ذهن آگاه ــز ب ــا تمرک ــد ب و تعه
ــی  ــازي عضالن ــتر، آرام س ــی بیش ــاد همدل ــی، ایج غیرمنطق
ــی، آمــوزش مهارت هــاي حــل  جهــت کاهــش فشــارهاي روان
ــت  ــی هدای ــازي ذهن ــتی و تصویرس ــخوراند زیس ــاله، پس مس
شــده باعــث کاهــش قابــل توجــه اســترس و عواطــف منفــی 
ــان شــده اســت و در نتیجــه باعــث بهبــود در تعامــل و  در زن
الگوهــاي ارتباطــی زوجیــن شــده اســت و همیــن امــر توانســته 
ــت جنســی و زناشــویی  ــود رضای ــش و بهب ــث افزای اســت باع
بیشــتر در آنــان شــود. بــه عبــارت دیگــر، رویکــرد مبتنــی بــر 
پذیــرش و تعهــد توانســت در رهاســازي افــراد از افــکار خودکار 
منفــی، عادت هــا و الگوهــاي رفتــاري ناســالم بــه زنــان کمــک 
ــش  ــض نق ــا تعوی ــرده و ب ــی ب ــود پ ــاي خ ــه توانایی ه ــد ب کن
ــد )43(. ــه کنن ــري را تجرب ــت جنســی بهت ــی، رضای در زندگ

نتیجــة مطالعــة حاضــر نشــان داد درمــان مبتنــی بــر پذیــرش 
و تعهــد تحمــل بالتکلیفــی، تحمــل آشــفتگی را افزایــش 
ــود  ــده را بهب ــت دی ــان خیان ــی در زن ــرد جنس داده و عملک
بخشــیده اســت. یکــی از محدودیت هــای پژوهــش ایــن 
بــود کــه اجــرای آن بــر زنــان مواجــه شــده بــا خیانــت شــهر 
ــای آن  ــم یافته ه ــرای تعمی ــن ب ــت، بنابرای ــوده اس ــرگان ب گ
ــود در  ــنهاد می ش ــرد؛ و پیش ــورت گی ــاط الزم ص ــد احتی بای
مطالعــات آتــی، بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و ارتبــاط آن بــا 
زوجیــن، الزم اســت کــه هــم مــردان و هــم زنــان در مطالعــه 
مشــارکت داشــته باشــند. پیشــنهاد می شــود اثربخشــی 
ــای  ــر درمان ه ــا دیگ ــد ب ــرش و تعه ــر پذی ــی ب ــان مبتن درم
ــج  ــه نتای ــه ب ــا توج ــرد. ب ــرار بگی ــورد مقایســه ق ــویی م زناش
به منظــور کاهــش تعارض هــای  ایــن پژوهــش، می تــوان 
میــان زوجیــن مواجــه شــده بــا خیانــت زناشــویی، بــه 
ــة  ــددکاران و کلی ــاوران و م ــکان، مش ــان، روانپزش روانشناس
متخصصــان متصــدی مســائل زناشــویی پیشــنهاد شــود 
ــود  ــرای بهب ــد ب ــرش و تعه ــر پذی ــی ب ــان مبتن ــا از درم ت
آشــفتگی، بالتکلیفــی و عملکــرد جنســی زنــان اســتفاده شــود.
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