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 مقدمه 

زندگی مشترک نه تنها برای تأمین نیازهای فیزیکی، اقتصادی و تداوم نسل است، بلکه یک حس  

(. ازدواج Campbell, 2003های بیشتر است )برای گسترش نگرش و دسترسی به فرصتمشارکت و درک 

رو    ها با آن روبه هایی که بسیاری از زوج یکی از چالشاما  کند.  و فرد فراهم میفرصت رشد عاطفی بین د

فریبکارانه عمل  بزرگترین  و  است  رابطه  در  فریبکاری  وقوع  هستند،  اس،  .  خیانت  زندگ   انتیخت   یدر 

درمانگران    یبراو شایع  مشترک    ده یپد   کیها و  و خانواده   نیجزو  یمسئله تکان دهنده برا  کی  ییزناشو

 ,Teymouri, Mojtabaei) شودیم ری در افراد درگ  یقابل توجه یسردرگمث ج است و باعنواده و ازدواخا

& Rezazadeh, 2020  توان گفت خیانت اتفاق افتاده که یک طرف معتقد باشد شریک زندگی(. زمانی می-

ر خیانت و بی دباعث آسیب رساندن به او شده است.    ش به طور آگاهانه از هنجارهای رابطه تخطی کرده وا

 & ,Zaal, Arab)  ، عشق و محبتی که قاعدتاً باید صرف همسر شود، به فرد دیگری عرضه می شودوفایی

Moharer, 2020.)  عدم  یاخالق  بیمنجر به تخر  را یازدواج و خانواده است ز  ی برا  ی د یتهد  ییزناشو  انت یخ ،

ا  ریاعتماد و احترام به همسر درگ تواند این  خیانت می (.  Asadu & Egbuche, 2020)  شودیعمل م  ن یدر 

توانند خود را در باورهای مهم در زندگی مشترک را زیر سؤال ببرد. افراد مورد خیانت واقع شده دیگر نمی

آ وقایع  برای  آمادگی  و  روزانه  میتعامالت  ناتوانی  و  قدرت  عدم  احساس  و  کنند  هدایت     کنندینده 

(Gordon, 2003 .) 

ی  ادیخانواده بنگیرد عملکرد خانواده است.  های مهمی که تحت تأثیر خیانت قرار مییکی از جنبه

 ار یمعدر خانواده    .مهم است  تدر تعامال  ژه یبه و  لکردعم  نیدر هر نسل دارد و ا  یاژه یکه عملکرد و  است

است   ردعملکو  فیانجام وظا ییتوانا زان ی، بلکه مستیو مشکل ن یریکمبود استرس، درگ بودن اعضا مؤثر

(Abbasi Asfajir & Ramezani, 2017; Nasr Esfshsni, Etemadi, & Shafie Abadi, 2012).    به بیان

های  های تک همسر عملکرد بهتری از خانواده خانواده   (Farahmand & Rezvani, 2019)د و رضوانی  فرهمن

  ی ناکارآمد  شت.عملکرد خانواده رابطه معناداری وجود داو بین متغیر ساختار خانواده و    شتنددای  چند همسر

آس  د توانیم  یخانوادگ  یعملکردها به  زوج  بی منجر   ,Ebadatpour, Navabinejad)  شود  نیدر 

Shafiabadi, Falsafinejad, & Models, 2014).   دچار که  ینیزوج یعملکرد خانوادگ  تحقیقات نشان داد

رابطه   وقتی(.  Tsapelas, Aron, & Orbuch, 2009بود)کمتر از حد معمول   اند شده طالق  بحران زناشویی و 

شود عملکرد مناسب خانواده کاهش یافته و خانواده کارکرد خودش لی مانند خیانت میدچار مشکزناشویی  

 . ددهرا ازدست می
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شود،  جلب می  رابطه فرازناشوییبه    خیانتکار  ذهن و توجه فرد  اینکه در خیانت،   وجود  بااز طرفی   

بنابراین، همسر خیانت  (؛  Zaal, Arab, & Moharer, 2020)اما لزوماً تمایلی به جدایی و طالق از همسر ندارد 

ج شود یا همسر خاطی را ببخشد. اگر قصد حفظ و اصالح رابطه  ای دو گزینه است: از رابطه خاردیده دار

است) مسیر  بهترین  معموالً  بخشش  (.    Karremans & Van Lange, 2004; Wohl et al., 2006باشد، 

چه زوجین تصمیم بگیرند با هم بمانند و چه   ت.از خیانت اس متأثرهای  مطلوب برای زوج  خشودگی کمالب

ها به  تی جسمی و عاطفی معناداری را برای آن المتواند سشان خاتمه دهند، بخشودگی میاین که به رابطه 

ی ش و کیفیت زناشوی (. مطالعات مربوط به بخشMorsali, Mootabi, & Sadeghi, 2018د )همراه داشته باش 

های متأهل، بخشش با کیفیت باالی زندگی زناشویی همراه و عدم بخشش با کیفیت  نشان داده در میان زوج

 ,Stafford, David, & McPhersonپایین زندگی زناشویی و اجتناب از شریک و انتقام همراه بوده است )  

داد که بخشش    جینتا  ن یهمچن(.  2014 برای قابل توجه  کننده   ینیب پیش  نشان  ب   ییزناشو  ت یرضا  ی    نی در 

است که یک   اشتباهاتیاز شدیدترین    ییکنت  خیاواضح است که    (. Shamsi & Asad, 2021بود)  نیزوج

ی حرکت افراد در مسیر دشوار یب و نحوه و به خاطر شدت زیاد آس  شودهمسری مرتکب میحق  نفر در  

 ;Bendixen et al., 2018)ی سخت در روابط زناشویی است  مسلماً بخشش خیانت یک مسئله،  روابط متقابل

Squires, 2014  اما تصمیم به حل خیانت با رفتارهای مرتبط با بخشایش آمیخته شده است. زوجین دارای .)

با  زناشویی  بخشش  از  سطح  اما  کنند،  احساس  را  زناشویی  زندگی  ناگوار  تجربیات  درد  است  ممکن  ال 

ایی های ذهنی منفی، مجازات خود برای گناهان واقعی یا درک شده، انزوا و تنهافسردگی در مورد وضعیت

 (. Sbarra, Smith, & Mehl, 2012کنند)پرهیز می

توان  می ،  هایی نظیر خیانت خانواده در بحران برای کمک به ایجاد بخشش و افزایش عملکرد مناسب  

های درمانی، درمان وجودی است.  کار گرفت که یکی از شیوه   های الزم را برای کاهش آسیب به آموزش 

هایی که در درون هر فرد وجود دارد  درمان وجودی یک رویکرد عمیق به زندگی و درمان است که بر نگرانی 

کند. در  انگیز بودن ذات انسان کمک می برای حرکت در راستای شگفت متمرکز است. درمان وجودی به فرد  

شود که افراد درمانجو برای حلش با کمک درمانگر تالش  ت به عنوان یک پازل دیده می این درمان، مشکال 

  نا : معست معنای  سه جنبه دارای    ، ی و خانوادگ   یی اشو درمان زن (. رویکرد وجودی در  Watter, 2018) کنند  می

 (. Frankl, 1969;  Lantz, 1993, 1995)    اراده   ی آزاد   و   معنا رای خلق  ب   اده را  ، ی و خانوادگ   یی زناشو   ی در زندگ 

بالقوه    یمتعدد و معان  یشامل معان  یخانوادگ  یدهد که زندگیرا ارائه م  دگاه یدرویکرد وجودی این  

هر زوج، خانواده   یکه براعملکردی  برسد و به    یممکن است به آگاه  ییمعنا  ی هالیو پتانس   یمعان  ن یاست و ا
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ی است  ی اعضا  ا و  فرد  به  منحصر  شو  ،خانواده  گرفته  کار  ) به  د  (. Frankl, 1959, 1969د   دگاه یدر 

به معناFrankl, 1969فرانکل)  ی و خانوادگ   ییزناشو  عملکرد  یبرا  یاصلی  زه یانگ  ای  یاصل  لیدل  ،(، اراده 

ا خانواده   یزشیانگ   ییایپو  ن یاست.  همه  در  فرهنگخانواده  تمدنها،  شراها،  همه  در  و   یزندگ   ط یها 

شان  عملکردکردن، کشف و به روز کردن  دا ی پ ی اراده برا  یها آزاد همه خانواده و    شودیم افت ی یخانوادگ

اعضای یک ز نظر وجودی،  (. اFrankl, 1955; Kalantarkousheh et al., 2011; Lantz, 2004)  دارند   را

خانواده تمایل دارند احساس معنی و هدف در زندگی شان را کشف و تجربه کنند و در نتیجه عملکردشان 

های فردی و  را بهبود ببخشند. از آنجایی که زندگی مشترک متعادل به معنای داشتن آگاهی کامل از آزادی 

(. رویکرد درمانی وجودی  Saunders, 2015)ر دیگران است  ها و تأثیر آن بها، انتخابخانوادگی، مسئولیت

موفقیت  از  آگاهی  افزایش  و  دیگران  و  در خود  نقطه ضعف  وجود  پذیرش  به  معنادرمانی کمک  و  و  ها 

بخشودگی زناشویی و    تواند بستر مناسبی برای( می  Charny, 1986; Şanlı & Ersanli, 2020)  ها  شکست

 ی دچار خیانت فراهم کند. همین طور بهبود عملکرد خانواده 

معنی است که فرد  ها کردن یا انحطاط نیست، بلکه به این  در درمان وجودی، گذشت و بخشودگی ر

 ;Steger & Shin, 2010  توان اتفاقات زندگی را تغییر و معنای جدیدی در آن بیابد)یاد بگیرد چگونه می

Vehling et al., 2011) ی به صورت روان درمانی گروهی بر درمان وجود . نتایج پژوهش عبدخدایی که به

شته  وجود دا   قبل و بعد از درمان  نیب  یدار  یمعن  یتفاوت آمار  رضایت زناشویی در زنان پرداخت، نشان داد

   دهد)می رخبه زندگی نگرش   بهبود  قیطراز  یی در درمان وجودیزناشو تی رضاداد نشان   یریگیپ جینتا و

Abdekhodaie, 2021  .)شود که بخشودگی را تسهیل کرده در درمان وجودی مداخله و تمریناتی انجام می

گردد. این مداخالت به صورت بررسی رویدادهای  تر در خانواده میو موجب پدید آمدن عملکرد مناسب

های خود، تمرین دادن  ها و ضعفبه طور دقیق، نرمال کردن اتفاق ناگوار، قبول محدودیتدیده را  آسیب

 (. Wong, 2010شود )، دعا و نوشتن انجام میدانی و بخشش، مراقبه ذهنقدر

ر روی آن، ضرورتی را ایجاد کرده صمیمی و اثرات خیانت ب   روابطپیچیدگی   با توجه به آنکه   

. ( Karimi, Yousefi, & Soleymani, 2020)   توجه کنند مسئله که درمانگران از منظرهای مختلف به این 

راه   آسیب یافتن  میزان  کاهش  برای  تالش  و  زندگی  تداوم  برای  زنان، حل  در  خیانت  از  ناشی  دیدگی 

درمانگران در این بخش باشد. این پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت موضوع به   مؤثرهای  از گام تواند  می 

زنان آسیب بین  در  برعملکرد خانواده  و  زناشویی  بر بخشش  تأثیر درمان وجودی  بررسی  از   دیدهدنبال 

 خیانت زناشویی است.
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 روش 

مطالع نوع  از  مورد  یتجرب   ۀپژوهش حاضر  خ  دیده آسیبزنان  آماری  جامعۀ  بود.    یتک    انت یاز 

. از  دیرسینفر م  86ها به  بود که تعداد آن   1397در سال    بد یشهرستان م  یستیمراجعه کننده به  بهز  ییزناشو

ش  4  ،یآمار  ۀجامع به  مع  یرگینمونه   وه ینفر  شدند.  انتخاب  شامل: خ  یارهایهدفمند  مطالعه  به    انت یورود 

 التیداشتن حداقل تحص  انت، یخود و همسر از خ  یآگاه  سال از ازدواج،  2ذشت حداقل  گهمسر،    یعاطف

متقابل    انت یهمسر، خ  انتیخ  کیاز    شی تجربه ب  ،یخاص روان  یماریب   ۀخروج داشتن سابق  ی هاو مالک  پلمید

کنندگان مصاحبه  به عمل آمد و  بود. ابتدا از شرکت گرید یروانشناخت یها درمان افتیو در یخودِ آزمودن

ها  آن  ت یو رضا  حیآنها توض  یشرکت در پژوهش، اهداف پژوهش برا  یهان مالک دارا بود  صیضمن تشخ

کنترل   یشدند. برا  هیپا کننده همزمان وارد مرحله خطشرکت در پژوهش جلب شد. هر چهار شرکت یبرا

جلسه وارد طرح درمان    ک یورود به فاصله    ب یاز نظر ترت  ی طور تصادف  ه ب  ی گر چهار آزمودنمداخه   یرهایمتغ

پس از دو    زیوارد مرحله درمان شد و مراجع دوم ن  هیخط پا  کیکه مراجع اول بعد از    بیترت  نی. بدشدند

مراجع سوم و چهارم هم   بیترت  نیله درمان شد. به همدر جلسه اول مراجع اول، وارد مرح  ه،یجلسه خط پا

 ی ط  های ام شد. آزمودنهر چهار مراجع انج  یو جداگانه برا  یدرمان شدند. درمان به صورت فرد  حلهوارد مر

-وابسته در شرکت   یرهایمتغ  ه، یتحت درمان قرار گرفتند. عالوه بر مراحل خط پا  یوجود   ۀ جلسه با مداخل  8

پس از درمان مورد   هه ما  جلسات دوم، چهارم، ششم و هشتم درمان و در دو مرحله دو هفته و دو نندگان در  ک 

 سنجش قرار گرفت. 

 

 مداخله 

اخذ گردیده است. این طرح درمان در   ( Charny, 1992)   طالعه از محتوای وجودی در این مدرمان  

 . کنندگان ارائه شد به شرکت   ی به صورت فرد   ی ا قه یدق   90جلسه    8  ی مداخله ط 

 . محتوای جلسات درمان وجودی 1جدول

 های به کار گرفته شدهتکنیک هدف جلسه شرح جلسه

اول:   بیانجلسۀ  خوشامدگویی،  و   و اهداف  پذیرش 

  راک و نحوه  اهداف بیان و اعضا آشنایی

 با آشنایی و معارفه

 قوانین  و بیان گروه 

 کسی چه  من"فن   از استفاده 

 "هستم؟

تشریح جلسه  مفهوم بیان و خودآگاهی  مفهوم دوم: 

ناخودآگاه،   های اضطراب فرایندهای  درک  وجودی، 

کنترل  احساس  روکه    ی زندگ  بر  بازگرداندن    داد یتوسط 

 رفته  نیاز ب زابیآس

 خودآگاهی افزایش
 به اعضاء پاسخ دنکشی چالش به

 "کسی هستم؟ چه من" سؤال 
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پرداختن جلسه  و بیان قبل، جلسه  تکالیف به سوم: 

 و بخشیدن معنافقدان،   به تجربیات راجع اعضاء بازخورد

تصویرسازی   با  آمدن کنار آموزش  و  زندگی  پوچی 

تأثیرات   از  زناشویی  روابط  جداسازی  زنان،  به  ارتباطی 

 نه آن پذیرش و  دگیآموزش بخشو  نهایت در گذشته و

 تحریف  و انکار

نگرش   به پرداختن

 آگاهی از و زندگی

 کیفیت بهره بری از آن 

 "زندگی خط" فن اجرای

تنهایی، رویارویی با  احساس مفهوم چهارم: بررسی جلسه

آن، آموزش برخورد فعاالنه و شجاعانه و   تشریح و تنهایی

درباره   بحث  وجودی،  تنهایی  احساس  با  ترس  بدون 

 سالم و ارتباطات درست  التتعام

 تنهایی  درباره  بحث

 هایسؤال  به اعضاء پاسخ بررسی

هستم؟ انسان من آیا"  و "تنهایی 

 "است؟ آوررنج تنهایی آیا"

آمدن و   کنار وجودی راهکارهای . بررسی1 پنجم: جلسه

 خود و خیانت همسر  بخشودگی

 زندگی در آزادی و مسئولیت و هدفمندی . تشریح2

در  درک و    انت،یشناختن خزا،    ادهای آسیببررسی روید

ها  قبول محدودیت  تجربه   ایناز اهداف در  یبرخنظر گرفتن  

خود، تمرین قدردانی و بخشش، مراقبه ذهن،  های و ضعف

   دعا و نوشتن مجدد

 درباره  . بحث1

 راهکارهای وجودی 

 آزادی درباره  . بحث2

خیانت و   با اعضاء تجسمی مواجهه

 ن جای طرف مقابل گذاشت

 مورد در اعضا تجارب بررسی

 چالش برانگیز آزادی هایموقعیت 

 زندگی به بخشیدن معنا راهکارهای بررسی ششم: جلسه

 مثل آن مفاهیم با پوچی زندگی آشنایی با آمدن کنار و

زندگی،   معنای و معنا به معطوف اراده  اراده، آزادی

 هر است، ممکن معنادار رابطه  یک داشتن بررسی اینکه  

 نسبت تر عمیق و  متقابل احترام سمت به را زوجین زیک ا

 برانگیزاند  یکدیگر به

 معنای به پرداختن

 معنا یافتن زندگی و

 رنج در

 سؤالهای به اعضا  پاسخ بررسی

معنا   و هدف دارای زندگی آیا"

 زندگی چه برای من" و "است؟

 "کنم؟می

جمع جلسه  مفاهیم ارتباط و قبلی مطالب بندیهفتم: 

 زندگی در معنا و هدفمندی تنهایی، مرگ، ی،خودآگاه

کنار بیرون  هایرنج با آمدن و   معانی آوردن زندگی، 

 به وجودشان در تا معنایی تفکر طریق از بالقوه  و پوشیده 

همبسته یک عنوان در گروه  کاربردن  به  و   یافته 

 عملکردشان در خانواده خود 

پرداختن به احساسات 

 یک فرد و مسئولیت آن

تکنیک استفاده   تصویرسازی   از 

موقیعیت  تصور  جهت  های  ذهنی، 

 آور خود آمیز یا شکستموفقیت

جمع جلسه  مفاهیم ارتباط و  قبلی مطالب بندیهشتم: 

 زندگی در معنا و هدفمندی تنهایی، مرگ، خودآگاهی،

 و بخشودگی خود و همسر  آمدن و کنار

  خاتمه  و بندیجمع
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 ابزارها
اندرسون و    توسط  1998در سال    اسیمق  نیا  یلمتن اص:  مقیاس بخشش خانواده  اندرسن،  پوالرد، 

ها  غربالگری و سنجش بخشش در خانواده   ی برا(  Pollard, Anderson, Anderson, & Jennings  جنینگ )

بوط به بخشش در عبارت آن مر  20که  عبارت است    40شامل    اسیمق  ن یا  یشده است. فرم اصل  یطراح

 ف ی ط  کی  در   یگذار( است. نمره نی)زوج   یاعبارت مربوط به بخشش در خانواده هسته   20  و  ینواده اصلخا

ن   ست،ین   طورن ای  )اصالً  کرتیای لدرجه  4 ، تقریباً    تاس  طورن یاست، اغلب اوقات هم  طورنیدرت همبه 

از وجود    یحاک و نمرات باال    فقدان بخشش  دهنده نشان  نییو نمرات پا  شودی است( انجام م  طورن یهم  شهیهم

  ق، یتصد  ،ینیاست که عبارتند از: واقع ب  اسیمشتمل بر پنج خرده مق  اسیمق  نیبخشش در خانواده است. ا

اخالق   اسیو مق  اسیمق  ن یا  نیرا ب  ییهمگرا  ییروای.  سبکبال  ای  یاحساس بهبود    کردن،  ییجبران عمل، دلجو

آوردند   یارابطه  پژوهش(Pollard, Anderson, Anderson, & Jennings, 1998)بدست  در  و    .  سیف 

پژوهش فقط    نیبدست آمد. در ا  84/0  اسیمق  نیکرونباخ نمره کل ا  یآلفا(  Seif & Bahari, 2001بهاری)

ا  یابه خانواده هسته   مربوط بخش   قرار گرفت.   اسیمق  ن ی)همسران(  استفاده  مورد  نمونه،  نوع  به  توجه  با 

پار  د  ن یهمچن ا  ییایپژوهش حاضر  نمونه    اس یمق  ن یبازآزمون  زنان    ینفر  15در    انت یاز خ  دیده آسیب از 

 دست آمد. ه ب 56/7آن   اریو انحراف مع 89/0 ییزناشو

 ,Epstein  ی اپشتین، بالدیون و بیشاپ)لهیپرسشنامه به وس  نیا:  1  (FADپرسشنامه عملکرد خانواده )

Baldwin, & Bishop, 1983 )شده است.   یمدل مک مستر طراح هیبه منظور سنجش عملکرد خانواده بر پا

 ی ده ها، پاسخاست که شش بعد از عملکرد خانواده شامل حل مسئله، ارتباط، نقش  ه ی گو  60  ی پرسشنامه دارا

. رد یگیخانواده را در بر م یکارکردکل اسیخرده مق کی ه و کنترل رفتار به همرا یعاطف یختگیآم ،یعاطف

 ل ی تحل  ج ی. نتاشودیاز کامالً مخالفم تا کامالً موافقم انجام م  کرتیل  یادرجه  4  ف یط  ک یدر    یرگذاه نمر

 داریمعن  اس یمق  نیبعد ا  7  یعامل  یپرسشنامه، نشان داد که بارها  نیا  یدر نسخه فارس  ید ییو تأ  یاکتشاف  یعامل

با همبسته    نیا  یروایی همگرا و واگرا(.  Yoosefi, 2012  شد )  دییآن تأ  یعامل  ساختاراست و   پرسشنامه 

های واکنش عاطفی و امتزاج با دیگران به  اسمقیکردن آن با پرسشنامۀ الگوهای ارتباطی، منبع کنترل، خرده

 زین  اسیمق  یکل  ره کرونباخ نم  یبود. آلفا  داریدست آمد که معنه  ب  -0/ 43و    -0/ 41،  36/0،  46/0ترتیب  

از  ینفر  15در نمونه    اس یمق  نیبازآزمون ا  ییایدر پژوهش حاضر پا(.  Yoosefi, 2012  دست آمد)ه  ب  83/0

 
1. Family Assessment Device 
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دست آمد. الزم به ذکر است که در ه  ب  93/4آن    اریو انحراف مع  87/0  ییزناشو  انتیاز خ  ده یدبیزنان آس

خرده   یخانواده که مابق  یعملکرد کل  اسیفقط از خرده مق  اس، یمق  نیبودن ا  ی پژوهش، به علت طوالن  نیا

 استفاده شد.   گرفتیدر بر م زینا  ر هااسیمق

 

 روش تحلیل

  هی وابسته، پا  ریروش فراز و فرود متغ  ن یاستفاده شد. در ا  ینمودار  لیها از روش تحلداده   لیتحل   یبرا

 ی بررس  یبرا  زین  یاز درصد بهبود  ،ینمودار   لیرود. عالوه بر تحل  یبه شمار م  رییتغ  زانیدر مورد م  یداور

محاسبه    یبرا  ریفرمول ز  از(. Ogles, Lunnen, & Bonesteel, 2001استفاده شد )  تراییتغ  ینیبال  یمعنادار

 ΔA% = (A0 – A1) / A0  :استفاده شد یدرصد بهبود 

:ΔA%  بهبود،  زانیمA0 : در جلسه اول،  یشکل آماجم :A1 در جلسه آخر یمشکل آماج. 

استفاده   ینیبال  راتییتغ  یداریسنجش معن  یشده برا  با فرمول اصالح   (RCI)1 یاپا  رییاز شاخص تغ  نیهمچن

از نمره قبل از    یریگیپ  ایشاخص، نمره پس از درمان    نیمحاسبه ا  یبرا.  Jacobson & Truax, 1992)شد ) 

باشد،    96/1حاصل بزرگتر از    جهی. اگر نتشودیم  میتقس  (Sdif) هااستاندارد تفاوت  ی درمان کسر و بر خطا

 .دانست  داری حاصل شده را معن  ر ییتغ درصد 95 نان یبا اطم توانیم

 

 ها یافته

، آزمودنی دوم  5/23فرزند بودند. سن آزمودنی اول    1ش دارای  پژوه هر چهار زن شرکت کننده در  

بود. سطح   26و    30،  27،  27ها به ترتیب  بود. سن همسر آن   27و آزمودنی چهارم    23، آزمودنی سوم  21

ها تحصیالت آزمودنی اول و چهارم دیپلم، و آزمودنی دوم و سوم لیسانس بود. هر چهار همسر آزمودنی

 تند.  داش تحصیالت لیسانس 
 درصد بهبودی و شاخص تغییر پایا در بخشش  :2جدول 

 آزمودنی چهارم  آزمودنی سوم  آزمودنی دوم  آزمودنی اول مراحل آزمون

 45 44 42 40 خط پایه اول 

 41 44 44 -- خط پایه دوم

 46 41 -- -- خط پایه سوم

 45 -- -- -- خط پایه چهارم

 25/44 43 43 40 میانگین مرحله خط پایه

 
1. Reliable Change Index   
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 50 45 43 44 جلسه دوم درمان

 53 50 48 48 جلسه چهارم درمان

 54 49 48 50 جلسه ششم درمان

 60 52 55 56 جلسه هشتم درمان

 44/4 53/2 38/3 51/4 شاخص تغییر پایا

 6/35 21 28 40 درصد بهبودی

 15/31 درصد بهبودی کلی

 55 55 59 54 ایپیگیری دو هفته

 57 56 60 58 دوماههپیگیری  

 56 5/55 5/59 56 میانگین مرحله پیگیری

 31/3 52/3 65/4 51/4 شاخص تغییر پایا

 55/26 1/29 4/38 40 درصد بهبودی

 51/33 درصد بهبودی کلی

دیده از خیانت  فرضیه اول این پژوهش بررسی تأثیر درمان وجودی بر بخشش در خانواده زنان آسیب

کننده پژوهش در مراحل خط پایه، درمان  هار شرکت های هر چیر نمره ، روند تغی2جدول  زناشویی بود. در  

و بهبودی در مقیاس در خانواده آورده شده است. شاخص تغییر پایا با محاسبه تفاوت میانگین مراحل درمان  

دهد با اطمینان  می است که نشان    Z=96/1و خط پایه در متغیر بخشش در خانواده در هر چهار آزمودنی باالی  

کننده تحقیق شده است  نجر به افزایش بخشش در خانواده در هر چهار شرکتدرصد، درمان وجودی م  95

شود. شاخص تغییر پایا با محاسبه تفاوت نمرات میانگین مرحله پیگیری و خط  و فرضیه اول پژوهش تأیید می

انده است. درصد کلی نندگان پایدار باقی مک دهد که تغییر در بخشش در خانواده در شرکتپایه نشان می

دهد درمان درصد است که نشان می  33درصد و پایان پیگیری دو ماهه باالی    31ر مرحله پایان درمان باالی  د

 کنندگان گذاشته است. وجودی تأثیر زیادی بر روند تفاوت در متغیر بخشش در خانواده در شرکت
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نیز آورده شده    1و پیگیری در نمودار  راحل خط پایه، درمان  روند تغییرات بخشش در خانواده طی م

شود در غیاب مداخله درمانی در مرحله خط پایه، در هر چهار طور که در نمودار مشاهده میاست. همان

شود که نشان دهنده وضعیت پایدار این  کننده تغییری زیادی در نمرات بخشش در خانواده دیده نمیشرکت

درمان، شاهد یک روند صعودی تدریجی در متغیر   ست. اما بعد از ارائه ها قبل از درمان انیمتغیرها در آزمود

 در هر چهار آزمودنی هستیم. در مرحله خط پایه نیز افزایش نمره حفظ شده است. 

 
 . درصد بهبودی و شاخص تغییر پایا در عملکرد کلی خانواده3جدول 

 مآزمودنی چهار آزمودنی سوم  آزمودنی دوم آزمودنی اول  مراحل آزمون

 22 23 18 20 خط پایه اول 

 23 22 18 -- خط پایه دوم

 22 25 -- -- خط پایه سوم

 23 -- -- -- خط پایه چهارم

 5/22 33/23 18 20 میانگین مرحله خط پایه

 24 28 20 21 جلسه دوم درمان

 26 28 26 21 جلسه چهارم درمان

 32 24 28 26 جلسه ششم درمان

 31 30 30 28 جلسه هشتم درمان
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روند تغییرات بخشش در خانواده در فرآیند درمان و پیگیری.1نمودار 

آزمودنی اول

آزمودنی دوم

آزمودنی سوم

آزمودنی چهارم

میانگین
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 33/3 65/2 76/4 17/3 شاخص تغییر پایا

 8/37 6/28 7/66 40 درصد بهبودی

 27/43 درصد بهبودی کلی

 32 33 29 30 ایپیگیری دو هفته

 33 29 30 30 پیگیری دوماهه

 31 31 5/29 30 میانگین مرحله پیگیری

 33/33 01/3 51/4 92/3 شاخص تغییر پایا

 8/37 9/32 9/63 50 درصد بهبودی

 15/46 درصد بهبودی کلی

دیده برای آزمون فرضیه دوم این پژوهش مبنی بر تأثیر درمان وجودی بر عملکرد خانواده زنان آسیب

(. به مانند فرضیه اول، مقدار  3از خیانت زناشویی از روند تغییرات و شاخص تغییر پایا استفاده شد )جدول  

است که نشان    Z=96/1و هم در مرحله پیگیری باالتر از    تغییرات در اینجا نیز هم در مرحله درمانشاخص  

داری داشته است  دیده از خیانت زناشویی تأثیر معنیدهد درمان وجودی بر عملکرد خانواده زنان آسیبمی

شش در خانواده بود و در مرحله  شود. روند تغییرات در عملکرد خانواده بیشتر از بخو این فرضیه نیز تأیید می

 شود.درصد تغییر دیده می 46درصد و در مرحله پیگیری باالی  43ی درمان باال
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نمودار   هر    2در  در  خانواده  کلی  عملکرد  نمره  تغییرات  روند  دیده  شرکت  4نیز  پژوهش  کننده 

س افزایش تدریجی نمرات در شود. در این نمودار نیز شاهد یکسان بودن تغییرات در مرحله خط پایه، سپمی

دهد درمان وجودی منجر به بهبود  تیم که نشان میپایدار ماندن نمرات در مرحله پیگیری هس مرحله درمان و 

 دیده از خیانت زناشویی شده است. عملکرد خانواده در زنان آسیب

 

 نتیجه

بخشش زناشویی در بین زنان  تواند منجر به افزایش  های پژوهش نشان داد که درمان وجودی مییافته

قبلی عبد خدایی، کالنترکوشه و همکاران، النتز،   این یافته با تحقیقات زناشویی شود.  دیده از خیانتآسیب

 ,Abdekhodaie, 2021; Kalantarkousheh et al., 2011; J.  Lantz, 1993; Saundersساندرز و واتر )

2015; Watter, 2018از   یبرخدر نظر گرفتن  درک و  انت،یشناختن خامل ( همسو است. درمان وجودی ش

بازساز  ت یاز موفق  بزرگیتجربه بخش    این  اهداف در   ی به سوپیش رفتن  روابط شکست خورده و    یدر 

 ی و بهبود عملکرد خانوادهبخشندگ  ند یاز فرآ  یجزء مهم  انت،یبعد از خ  امعن  افتناست و همچنین ی  بخشش

 (. Gordon et al., 2005, 2004; Rusbult et al., 2007) است

از جمله با هر فرد    ی مثبت برا   یامدها ی از پ   ی ار ی با بس   ش زناشویی بخش های گذشته،  براساس پژوهش 

 ;Paleari et al., 2005)   از رابطه   ت ی و رضا   صمیمیت   ش ی افزا و    ( Brown et al., 2005ی ) از زندگ   ت ی رضا 

Ysseldyk & Wohl, 2012 هدف به   ، انت ی تجربه خ  ک ی که افراد در  ی نگام توان گفت ه (در ارتباط است. می  

. در جلسات درمانی  ( Squires, 2014افتد ) اتفاق می   بخشش   ز ا   ی سطح باالتر   ابند، ی می دست    ی درک درست   ا ی 

تصویرسازی ارتباطی به   آموزش ی و پوچی زندگ با  آمدن  کنار  و  بخشیدن  در این پژوهش سعی شد که با معنا 

شود  کمک  مهارت   زنان  خود،  ناخودآگاه  فرآیندهای  درک  با  زخم تا  التیام  برای  را  و  هایی  گذشته  های 

های این پژوهش می توان گفت وقتی  . بنا بر یافته جداسازی روابط زناشویی از تأثیرات گذشته به دست آورند 

کند،  ی کار م  داد ی رو  ن ی در ا  ا کردن معن   دا ی پ  ی و برا ی بازساز ، انت ی خ  ی ر ی درگ  ازی زناشویی را  پس فرد رابطه 

  زا ب ی آس   داد ی رو   ک ی در    ی کردن معن   دا ی پ . همچنین تحقیقات پیشین،  خود را ببخشد   زندگی   ک ی تواند شر ی بهتر م 

داند  مؤثر می ها  آن   ی مشترک و زندگ   ی قربان   ی برا گذاری مجدد  و ارزش   حادثه   ی اب ی روند ارز   ک ی   ق ی از طر را  

 ( Park, 2010; Park & Folkman, 1997 )  . حفظ    ی ها و رفتارها زه ی انگ شاید بتواند  به طور خاص، معنا ساختن

ی  ت رفتهبازگرداندن احساس از دس تواند شامل  (. این فرایند می Şanlı & Ersanli, 2020د ) کن   ل ی را تسه   کننده 

 (.   Janoff-Bulman & McPherson Frantz, 1997کنترل بر زندگی نیز باشد. ) 
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-درمان وجودی بر بهبود عملکرد خانوادگی در زنان آسیبهای پژوهش همچنین نشان داد که  یافته

کالنترکوشه و همکاران، نصراصفهانی   های پیشیندیده از خیانت زناشویی نیز مؤثر بود. این نتیجه با پژوهش

 (Kalantarkousheh et al., 2011; Nasr Esfshsni et al., 2012; Saunders, 2015)و همکاران و ساندرز 

 روابط درمان و مطالعه  برای است که ساختارمند زندگی موقعیت یک درمانی وجودی  همسو بود. خانواده 

(. عملکرد   Lantz, 1999است ) شده  ایجاد خانوادگی و زناشویی زندگی در مسئله حل و معنا تداخل یافته، 

  نیی ( تع2بحران خانواده، حال و گذشته، )  یابیو ارز  یی( شناسا1به ) ازین  ت مشکال  هنگام  خانواده در  درست

به  کمک    ط،یشرا  نیا  در  . دارد  منابع خانواده   یابیارز  با منابع خانواده    نیی ( تع3خانواده، و )  سطح عملکرد

برا شناسا  یخانواده  و  ارتباطات  مور  ییبهبود  نمنابع  بحران  یبرا  ازید  شود    حل  واقع  مؤثر  تواند  می 

(Ebadatpour et al., 2014; Smilkstein, 1978  .)م  وجودی   درمان افراد  یفرض  که  درک  کند  برای 

 چ ی ه ؛  نامحدود هستند  تیظرف  یاراحالت د  نیدر بدتر  یارزش زندگ  و ایجاد  و ساختن  یزندگ  مشکالت

ندارد  ی دیناام دلهره   یتواند طوالنیم  یبهبود  و اگرچه مراحل  وجود  باشدو  مثل یک    آور    سخت   نبرد و 

کند و  یمتر  و قوی کند که مبارزه ما را بهتر  یتأیید موجود درمانی  .  ستین  هوده ی، اما مبارزه هرگز ب ماندمی

  به کمک بر اصلی وجود درمانی تأکید  (.Frankl, 1955د )  مثبت وجود دار  تغییرات ایجاد    ی برا  دیام  شهیهم

 خانواده   تعامل و معنا که است این بر اعتقاد باشد ومی مشترکشان زندگی از معنایی  یافتن جهت زوجین

 خانوادگی نشانگان  و مشکالت زا بسیاری  (.Lantz, 2004  دارند )  هم با متقابل عملکردو   نزدیک ارتباط

 خانوادگی زندگی در بالقوه  معانی و معانی از استفاده یا و تجزیه کشف، به خانواده  که دهند می  رخ هنگامی

 طریق از بالقوه  و پوشیده  معانی آوردن بیرون  معنا، درمانگر به برای خانواده  جستجوی فرآیند در پردازد.نمی

شان را یافته و  شود تا به عنوان یک گروه، معنای وجودی ه کمک میسپس به خانواد  و تفکر کمک کرده 

 تعامالت   و  کند تحریک خانواده  در را  سالم تعامل تواندمی . معنا(Lantz, 2006)  در عملکرد خود به کار برند 

 معنا مورد در عدم آگاهی(.  Nasr Esfshsni et al., 2012دارد ) پی در را معنایابی از بیشتر آگاهی نیز سالم

 بیشتر آگاهی به تواند اعضا، می سالم تعامل در عوض کند، تحریک را ناسالم  تعامل تواندمی خانواده،  در

 (.  Lantz, 2000 نماید ) کمک خانواده  در معانی از هانآ

 حمایت افرادی  از و کرده  تشویق  ثرمؤ و  سازگارانه تصمیمات درمان وجودی افراد را به گرفتن

-می  تمرکز رفتاری هایارزش بر و آزموده  شانهایارزش با ارتباط  در را خود هایانتخاب که کندمی

در مواجهه    و انسجام عملکرد مطلوب خانوادگی    یبرا  (. یافتن معنا  Schulenberg & Henrion, 2005مایند)ن

اطم پوچ  نان، یبا عدم  و  است.   یهرج و مرج  نقش   مهم  شود،  ایفا درستی به  خانواده  ها درونهنگامی که 
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 را عملکرد ترینمناسب با یکدیگر تعامل در اعضا و کرده  حفظ را خود انسجام خانواده در هنگام آسیب

 گزینند. برمی

مباحث می شرایط الزم  از مجموع  از  که  زناشویی  بخشش  درمان وجودی  که  نتیجه گرفت  توان 

دهد و عملکرد خانواده را در شرایط بحرانی بهبود  رود افزایش میلم به شمار میزندگی و ایجاد روابط سا

با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد  ؛ بنابراین،  دهدمیبخشد و در نتیجه روابط منفی را در زوجین کاهش  می

ک به بازیابی ای جهت کمهای مداخلهای در کنار تکنیک شود که این شیوه به عنوان یک راهکار مداخلهمی

در این پژوهش، نمونه فقط از بین کسانی که  ؛ با این وجود،  دیده از خیانت استفاده شودعاطفی افراد آسیب

انتخاب شد و ممکن است خیانت  بودند،  باالتر مانند  تحت خیانت عاطفی قرار گرفته  با درجه شدت  های 

رساند. همچنین در این پژوهش از زنان با  های جنسی را نتوان با درمان وجودی به مرحله بخشودگی  خیانت 

باال  توانایی شناختی  و  به علت مطرح سطح تحصیالت  است درمان وجودی  بنابراین، ممکن  استفاده شد؛   

تر تأثیر نداشته باشد. برای از بین بردن این  کردن مباحث پیچیده وجودی در افراد با سطح تحصیالت پایین 

م پیشنهاد  حاضر،  پژوهش  در  پژوهش یابهامات  آزمودنی شود  در  مردان،  در  مشابهی  با سطوح های  هایی 

 های جنسی نیز انجام شود.  ، و در خیانت تحصیلی متفاوت
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Abstract 

Purpose: The purpose of present study was to investigate effectiveness of existential therapy 

on marital forgiveness and family function of women affected by marital infidelity.  

Method: A single-case study design was used and four women affected by marital infidelity 

were selected through purposeful sampling method. The subjects completed the 

family forgiveness scale (Pollard & et al, 1998) and the general subscale of McMaster 

family assessment device (Epstein & et al, 1983) in baseline, treatment, and follow-

up stages. The participants individually received 8-session intervention of existential 

therapy and the assessment was performed in four baseline stages, four treatment 

stages and two follow-up stages. The data were analyzed using graph analysis, 

improvement percentile rank and reliable change index.  

Findings: The results showed clinically and statistically significant improvements in 

forgiveness and family functioning after receiving the treatment. After two months of 

follow-up, the differences were maintained, indicating the sustainability of the 

therapeutic effects.  
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