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The present study investigated the effectiveness of Rollo's 

Existential-Humanistic Approach to the willingness to 

infidelity in disloyal men. The present study was a single 

case study (A-B phase design). The research population 

included men involved in marital infidelity in Shahindaj 

in 2021. The participants were three people who were 

selected using purposive sampling to participate in 

treatment. The data were collected using the Whitley 

Attitudes toward Infidelity Scale (ATIS). The intervention 

was performed individually, two sessions per week for 

120 to 160 minutes on the participants. The collected data 

were analyzed using visual analysis, the change stability 

index, and the recovery rate formula. The visual analysis 

of the curves for the tendency to marital infidelity in the 

intervention stage showed that the two variables 

underwent a downward trend and the change stability 

index of both variables was greater than 1.96. 

Furthermore, the tendency to marital infidelity and 

existential crises were improved by 41.66% and 31%, 

respectively, indicating that the intervention implemented 

following Rollo's approach had a significant impact on 

these two variables. Based on the findings of the present 

study, it can be concluded therapists can use Rollo's 

existential-humanistic approach as an efficient model to 

reduce existential crises in clients and also reduce the 

tendency to infidelity in the individuals or couples 

engaged in marital infidelity. 
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 منفرد مورد پژوهش :ارکتانیخ مردان در انتیخ به شیگرا رب یم رولو رایگنانسا یوجود کردیرو یاثربخش

 

 4ایکور استروکید ویمار آلبرتو ،3یاسنجران فرامرز ،2*ادهزیفاتح لساداتامیمر ،1یچوپان یموس

 
  .رانیا ،اصفهان ،اصفهان دانشگاه ،مشاوره یدکتر یدانشجو1

  .رانیا ،اصفهان ،اصفهان دانشگاه ،مشاوره گروه استاد2
  .رانیا ،اصفهان ،اصفهان دانشگاه ،مشاوره گروه اریاستاد 3

  .ایکلمب  ،الیبارانک ،نورت دل دانشگاه ،ناسیشنروا گروه استاد 4
 

 

 

 مقاله اطالعات  چکیده

 به شیگرا رب یم رایگنانسا یوجود کردیرو یاثربخش یبررس پژوهش نیا هدف

 .بود (B-A )طرح منفرد مورد ،حاضر پژوهش روش .بود ارکتانیخ مردان در انتیخ

 در ژدنیشاه شهرستان در ییزناشو انتیخ در ریدرگ مردان ،پژوهش یآمار یجامعه

 یبرا نفر سه ،مندهدف یریگهنمون روش زا استفاده با هاآن انیم از که بود 1400 سال

 انتخی به نگرش ینامهپرسش اههداد یگردآور ابزار .شدند انتخاب درمان در مشارکت

 مدتبه جلسه دو هفته هر ،انفرادی ورتصبه یم درمان .بود (ATIS) یتلیوا ییزناشو

 شاخص ،یدارید لتحلی از استفاده با اههداد .شد اجرا اعضا یرو بر قهدقی 160 تا 120

 ریمتغ هاینمودار یدارید لیتحل .شد لیتحل و هیتجز یبهبود درصد فرمول و ایپا رییتغ

 دو هر رییتغ ییایپا شاخص و دارد ینزول بیش مداخله یمرحله در انتیخ به شیگرا

 به شیگرا ریمتغ در یکل یبهبود درصد چنینهم .است 96/1 از تربزرگ زین ریمتغ

 .است معنادار یآمار لحاظ از ریمتغ نیا رب یم درمان رِیثأت لذا ؛است 66/41 انتیخ

 کردیرو از وانندتیم گراندرمان که گرفت جهینت وانتیم پژوهش هایافتهی براساس

 انتیخ به شیگرا کاهش جهت ،کارآمد کردیرو کی نوانعبه یم رایگنانسا یوجود

  .کنند استفاده ییزناشو انتیخ در ریدرگ زوج ای فرد در

 08/06/1401 :دریافت 

 10/08/1401 :نهایی اصالح

 28/08/1401 :پذیرش

 28/08/1401 :آنالین انتشار

 

  پژوهشی مقاله :مقاله نوع

 

 

  .می گراینانسا ،وجودی رویکرد ،وجودی بحران ،زناشویی خیانت  :اههکلیدواژ
 

  :*مسئول یهنویسند

گروه مشاوره  و ییدانشگاه عالمه طباطبا یمشاوره یزاده دکتریفاتح میمر

 رانیدانشگاه اصفهان. اصفهان ا

 81746-73441 :یپست کد

 

  :الکترونیکی پست

 m. fatehizade@edu. ui. ac. ir 
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 یرولو م یگراانسان یوجود کردیرو یاثربخش        چوپانی و همکاران

 مقدمه

 تعریفی به یابیتدس و دارد زیادی نظری پیچیدگی زناشویی خیانت

 تا باشد برخوردار پذیرش از هاگفرهن تمامی در که آن از مشترک و واحد

 و فی ؛2021 ،1اسکرزیکعه-)وروبلوسکا است انتظار از دور حدی

 هرگونه برقراری را خیانت کلیطوربه  حال این با .(2019 ،2میمس

 سوم نفر با عاطفی و جنسی بُعد در نوازش با م أتو و صمیمانه یرابطه

 هایجرن با و کرده نقض را زناشویی یرابطه تعهد که کنندیم تعریف

 اسماعیلی ،محمد ،فردیسهراب ،)چوپانی است همراه قربانی فرد در عاطفی

  .(1398/2019 ،فردیصمد و

 به نسبت منفی نگرش 3آمریکا متحده ایاالت مردم از زیادی درصد

 چنین زنان 15/0-11 و مردان 25/0-22 حال این با ،دارند خیانت

 گوردون ،اشنایدر ،باکوم ،آتکینس ،)آلن کنندیم و کرده تجربه را ایهرابط

 5دیتوسچ و برینبائوم ،هیرسچبِرگِر ،پالدییپِر ،ایندور .(2005 ،4گالس و

 ،زنان و مردان از 50/0 از بیش که کردند تصریح خود پژوهش در (2015)

 این شیوع میزان که این با نیز ایران در .اندهکرد تجربه را زناشویی خیانت

 هایشپژوه از بسیاری ولی ؛است نشده برآورد کمی صورتیهب آسیب

 عطادخت و مرادحاصلی ،گوزلوهقر نظیر زمینه این در شدهمانجا

 را آسیب این شیوع (1398/2019) همکاران و چوپانی و (1397/2018)

  .اندهداد قرار کیدأت مورد زاینگران عامل یک عنوانهب ،ایرانی زوجین بین در

 برای را زمینه آن آشکارشدن که زناشویی خیانت به گرایش تبیین

 تمرکز مستلزم ؛(2021 ،6زیلن)و کندیم فراهم زناشویی پیوند فروپاشی

 است خویشتن ماهیت به نسبت زوجین دیدگاه و ارزشی ساختار بر عمیق

 ،خیانت تجربه دارای زوجین بررسی .(1398/2019 ،سلیمانی و زادهل)خلی

 زندگی به نسبت افراد این دیدگاه در عمیقی تحوالت که است آن از حاکی

 یهاآنبحر در غرق افراد این اغلب و است شده ایجاد 7عشق و زناشویی

 که ییهاآنبحر .(2019 ،9تساپلیس و گارسیا ،)استیلمان هستند 8وجودی

 ،10تنهایی .بخشدیم تسهیل ارتباطی شکل این به را هاآن گرایش

 که هستند وجودی هایینگران جمله از 12آزادی و عشق ،11اضطراب

 و ینیسیری ؛(1397/1969) 13می نظیر تجربی و نظری هایهپیشین

 ؛(2000) 15گیورگی و النتز ؛(2012) کالنترکوشه ؛(2006) 14کوکدمیر

                                                                                                                                                                                          
1. Wróblewska-Skrzek, J 
2. Fye, M. A & Mims, G. A 
3. United States of America (USA) 
4. Allen, E. S., Atkins, D. C., Baucom, D. H., Snyder, D. K., Gordon, 
K. C & Glass, S. P 
5. Eindor, T., Perrypaldi, A., Hirschberger, G., Birnbaum, G. E & 
Deutsch, D 
6. van Zyl, C. J 
7. love  
8. existentialist crisis  
9. Selterman, D., Garcia, J. R & Tsapelas, I 
1 0. loneliness  
1 1. anxiety  

 16مارک و وویلس ،وویلس ؛(2020) رادیرشید و آقایی ،جعفرییدائ

  .اندهداد قرار یدأیت مورد زناشویی یرابطه بر را هاآن ثیرِأت (2021)

 آن در بحران ایجاد هرگونه که وجودی نگرانی ترینیاساس

 فراهم زناشویی خیانت سمت به افراد دادنقسو برای را زمینه تواندیم

 تعریف ،محض گراییتفردی ثیرأتتتح افراد امروزه .است عشق ،کند

 تحول مانع و محدودکننده عاملی را آن و شده متفاوت عشق از هاآن

 زیادی حد تا عشق .(1391/2012 ،ویسی و )طالبی کنندیم قلمداد

 اغلبِ  و داده دست از ،بوده همراه تعهد با که را خود وجودی قداست

 ،17)مونیروزامان کنندیم تلقی جنسی محرک نوعی را آن صرفاً ،افراد

 همسر با رابطه در را اصیل عشق تحقق توان فرد که زمانی .(2017

 جست فرازناشویی و متعدد روابط در را ارزش این ،باشد نداشته خویش

  .(1395/2016 ،بورخانیی)جمشید کندیم جو و

 آمیخته خودخواهی با و شود انسانی کرامت از عاری آزادی که زمانی

 و ساخته دشوار از را تعهد با توام و برابر روابطی حفظ و گیریلشک ،دشو

 تعبیر .(2015 ،18)اسچوماچر دهدیم قرار فروپاشی معرض در را خانواده نهاد

 را خیانت تجربه ،جنسی بندوباریبی با آن گرفتن اشتباه و آزادی از نادرست

 ،باریودبنبی هایهجنب از یکی .(1360/1981 ،)می بخشدیم تسهیل

 از بسیاری .(2006 ،کوکدمیر و )ینیسیری است زوجی تعهدات زیرپاگذاشتن

 یرابطه داشتن که هستند عقیده این بر ،زناشویی خیانت در درگیر افراد

 چنین داشتن حقِ  ،افراد و است آزادی عینیت ،همسر از غیر فردی با عاشقانه

  .(2018 ،19وانگیر و آپیالنیز ،)اسچرین دارند را ایهرابط

 بر که است دیگری نگرانی ،زناشویی یرابطه در 20معنا ادراک

 روابط که زمانی .دارد ثیرأت افراد فردینبی و فردیندرو عملکرد

 بروز احتمال ،باشد طرفین برای وجودی معنای هرگونه فاقد زناشویی

 ،جهانی)گواه کندیم پیدا افزایش هاآن روابط خالل در هاینارضایت

 سازهزمین خود یهنوبهب ،زناشویی نارضایتی افزایش .(1389/2007

 بخشدیم تسهیل را آن تکرار و شده زناشویی خیانت به گرایش

 یرابطه در که زمانی زوجین .(2008 ،21گویتز و بیسیر ،)شاکلفورد

 نخواهند خیانت تجربه به تمایلی ،کنند ارزشمندی احساس خود زناشویی

  .(1398/2019 ،سلیمانی و زادهل)خلی داشت

1 2. freedom  
1 3. May, R 
1 4. Yeniceri, Z & Kokdemir, D 
1 5. Lantz, J & Gregoire, T 
1 6. Vowels, L. M., Vowels, M. J & Mark, K. P 
1 7. Muniruzzaman, M. D 
1 8. Schumacher, M. M 
1 9. Scheeren, P., Apellániz, I. d & Wagner, A 
2 0. meaning 
2 1. Shackelford, T. K., Besser, A & Goetz, A. T 
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 زناشویی یرابطه بر وجودی هایینگران از دیگر یکی عنوانهب تنهایی

 در ناتوانی .(2020 ،1بلومکویست و کومیلین ،رماگارد ،)الرسون دارد ثیرأت

 دچار را زوجی پیوند ثبات ،ناامنی احساس ایجاد طریق از تنهایی پذیرش

 صورتی در زناشویی زندگی .(2021 ،2پوالنسکی و )باراکا کندیم آشفتگی

 را تنهایی از ناشی تنش زیادی حد تا تواندیم ،باشد مأتو آمیختگی با که

 که زمانی حال این با .(1397/2018 ،صالحیان و )دمیرچی دهد کاهش

 نخواهد امنیت احساس آن خالل در فرد ،باشد عشق فاقد زناشویی پیوند

 کند تجربه دیگری پیوندهای در را عشق که کندیم تالش و کرد

 ترینیصمیم ازدواج .(1395/2016 ،حسینی و زکریاهعلیزاد ،)بختیارارکسی

 احساس ،یکدیگر با فرد دو کردنییک طریق از که است انسانی یرابطه

 تسکین در رابطه این ناتوانی که است بدیهی لذا .دهدیم کاهش را تنهایی

  .(1398/2019 ،دبیری و )دادو کند تزلزل دچار را آن به تعهد ،تنهایی

 آشکار زوجین بین در را خیانت یکنندهننگرا شیوع پیشین مطالب

 افراد گرایش تسهیل در را وجودی یهاآنبحر نقش حدی تا و ساخت

 به قادر که رویکردهایی بر تمرکز بنابراین .داد نشان روابط نوع این به

 خیانت به گرایش کاهش در تواندیم ،باشند وجودی یهاآنبحر بهبود

 این تحقق در تواندیم که رویکردهایی از یکی .کند ایفا ثریؤم نقش

 .است (1949) گراینانسا وجودی درمانِ ،گیرد قرار استفاده مورد هدف

 هاییینگران بر تکیه با که است وجودی گراندرمان جمله زا یم

 روابط تبیین برای را زمینه ،اراده و عشق ،3سرنوشت ،آزادی چونهم

  .(2012 ،)کالنترکوشه کرد فراهم زوجی و فردینبی

 پرورش و وجودی آزادی با رویارویی بر رویکرد این درمانی محتوای

 ینیبنجها واکاوی ،تنهایی تجربه واکاوی ،مهرورزانه عشق پرورش ،آن

 ،رنج و شکست واکاوی ،5شجاعت واکاوی ،4خالقیت واکاوی ،مراجع

 دارد تمرکز گناه احساس واکاوی و آن سازینروش و هاشارز از آگاهی

 پذیرش و بهبود بر ،رویکرد این در .(2008 ،6پیتچفورد ؛1348/1969 ،)می

 بر تواندیم آن تحقق که تمرکزی ؛شودیم تمرکز ابعاد این یسازنده

  .(2015 ،7)هاکیت باشد داشته ثیرأت افراد زوجی و فردی کارکرد

 با مأتو و برابر ایهرابط ،رویکرد این در کیدأت مورد درمانی یرابطه

 (1348/1969)یم .(2009 ،8سیرلین و گالوین ،)اشنایدر است پذیرش

 ایهرابط .دهدیم قرار درمانی یرابطه اساس را 9تویی و من ایهرابط

 با و نگریسته یکدیگر به برابر انسان یک عنوانهب طرفین آن طی که

                                                                                                                                                                                          
1. Larsson, H., Rämgård, M., Kumlien, C & Blomqvist, K 
2. Barraca, J & Polanski, T. X 
3. destiny  
4. creativity 
5. courage 
6. Pitchford, D. B 
7. Hackett, J. E 
8. Schneider, K. J., Galvin, J & Serlin, I 

 در رابطه .کنندیم فراهم تغییرات ایجاد برای را زمینه ،همکاری بر تکیه

 با بودن ،پذیرش ،همدلی ،وادارنده تفکر به گویوتگف با رویکرد این

 چالش ،اقدام جای به همراهی ،غیرکالمی رفتارهای به توجه ،مراجع

 .(2012 ،10اسمیت -)بری است همراه قضاوت از امتناع ،صراحت با توام

 و من پیوندی یریگلشک برای را زمینه یکدیگر کنار در که عواملی

  .کندیم فراهم تویی

 فرایند شدنیاجرای ینحوه ،درمانی رویکردهای ابعاد از یکی

 .(1395/2016 ،12نورکراس و )پروچاسکا است هاآن در 11تغییر

 به نسبت دهیشبین بر ،می وجودی رویکرد در تغییر فرایندهای

 محوریتشجاع ،تعمق و درنگ ،کارکردی یاراده ،وجودی هایینگران

 ،13کراگ و )اشنایدر است استوار تویی و من یرابطه و گراییتخالقی و

 فرایندهای خدمت در ،وجودی رویکرد این در نیز فنون .(1392/1956

 اهداف تحقق جهت مختلفی فنون از رویکرد این طی و دارند قرار تغییر

  .(2012 ،اسمیتی)بر شودیم گرفته بهره درمانی

 و آزادی ویژههب وجودی هایتماهی بر تمرکز طریق از رویکرد این

 ناگوار حوادث از ناشی عاطفی هایشتن بهبود برای را زمینه ،سرنوشت

 بر تکیه با که دهدیم قرار افراد اختیار در را امکان این و کندیم فراهم

 خویش برای را پرمشقت هایهدور این از عبور ،خود هاییتوانمند

 تسکین در ثیرگذاریأت نقش ،می درمانِ .(2015 ،14)راتنر سازند ممکن

 و بنیادین باورهای بر تکیه طریق از و دارد آسیب از پس استرس

 ،خوشایند یهاهیجان ادراکِ افزایش ضمن ،وجودی توانمندساز

  .(2008 ،)پیچفورد بخشدیم تسریع را طبیعی وضعیت به بازگشت

 کردنهزند طریق از افراد روان سالمت بهبود بر ،می وجودی درمان

 نقش ،مهرورزانه روابط ایجاد مسیر در هاآن هدایت و هاآن در عشق

 از رویکرد این .(2015 ،15نیمانونگ و )کولپریاوات دارد ثیرگذاریأت

 ثیراتِ أت چنینهم و تنهایی ماهیت به نسبت افراد بینش افزایش طریق

 ،افراد در را وجودی تنهایی پذیرش توانایی ،ارتباطی انزوای مخرب

 از هاآن ارتباطی اجتناب کاهش با و دهدیم افزایش زوجین ویژههب

 فهمی سازییدرون .دهدیم افزایش زندگی از را هاآن رضایت ،یکدیگر

 گیریلشک موجبات ،عشق و آزادی مفهوم به نسبت بینانهعواق

 و کندیم فراهم افراد برای را تعهد از سرشار و عاشقانه تعامالتی

 دهدیم کاهش مخرب روابط به را هاآن گرایش احتمال شکلنبدی

9 relationship my & you  
1 0. Berry-Smith, S 
1 1. change process 
1 21 2. Prochaska, J. O & Norcross, J. C 
1 3. Schneider, K, J & Kurg, O. T 
1 4. Ratner, J 
1 5. Kulpreeyavat, V & Nimanong, V 
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 ،می رویکرد جملهنم وجودی رویکردهای .(1348/1969 ،)می

 شکلنبدی و کندیم تقویت را فردینبی مراقبت  و زناشویی صمیمیت

  .(2012 ،)کالنترکوشه دهدیم افزایش خویش پیوند از را طرفین رضایت

 ودیوج رویکرد که است آن از حاکی بررسی مورد هایهپیشین

 ملکردع بر دارد افراد روان سالمت بهبود بر که ثیریأت ضمن ،می

 داشت انتظار توانیم .دارد نقش نیز مختلف ابعاد در زوجین زناشویی

 افراد ایشگر کاهشِ در ،وجودی یهاآنبحر بهبود با رویکرد این که

 نای هدف بنابراین .کند ایفا ثریؤم نقش ،زناشویی خیانت به

 ایشگر بر ،می گراینانسا -وجودی رویکرد ثیرأت بررسی پژوهش

  .است کارتخیان مردان در خیانت به

 

 روش

 پژوهش طرح

 هاحطر این در .بود (B-A )طرح منفرد مورد ،حاضر پژوهش روش

 تغییرات و گیردیم قرار مطالعه مورد ،زمان یک در آزمودنی یک تنها

 این .گیردیم قرار ارزیابی مورد فرد همان با ارتباط در ،مداخله از حاصل

 نیز روش این در و نیست گروهی ایهمداخل هایشرو از ترهساد روش

 فرایند درونی و بیرونی پایایی به پژوهشگر آزمایشی هایشرو مانندهب

 استفاده دلیل .(1395/2016 ،1گال و بورگ ،)گال دارد توجه هاهیافت و اجرا

 هنوز هاآن خیانت که ()مردانی نمونه اعضای تعداد بودن مک ،روش این از

 دارای افراد شناسایی در دشواری ،است نشده آشکار هاآن انهمسر برای

 آشکارشدن از گروه این زیاد ترس ،درمانی فرایند در مشارکت به تمایل

 افراد بر عمیق تمرکز ضرورت و وجودی درمان بودنقعمی ،هاآن خیانت

  .بود گروهی هایدرمان در شرکت به افراد این تمایلمعد و محدود

 

 کنندگانتشرک

 دژشاهین شهرستان کارتخیان مردان تمامی پژوهش آماری یجامعه

 مندهدف گیریهنمون روش از استفاده با هاآن میان از که بود 1400 سال در

 شهر بودن کوچک دلیل )به شدند انتخاب درمان در مشارکت برای نفر سه

 تسریع و تسهیل افراد این شناسایی ،پژوهشگر یرابطه یگسترده یدامنه و

 دلیل هیچ هاآن فرازناشویی یرابطه که شدند انتخاب افرادی چنینهم و شد

 :از بودند عبارت نمونه به ورود معیارهای .نداشت( شرعی گرِ نتبیی

 رابطه برای شرعی دلیل فقدان خیانت ،همسر برای خیانت آشکارنبودن

 مصرفمعد و روان سالمت ،درمان در مشارکت به تمایل ،فرازناشویی

 متوسطه تحصیالت حداقل ،مخدر مواد به اعتیاد معد ،پزشکیروان داروهای

 نمونه از خروج معیارهای .دیگر درمانی یهبرنام در زمانهم مشارکت عدم و

 معد و تکالیف انجام معد ،جلسه یک از بیش غیبت :از بودند عبارت نیز

 .هانامهپرسش به جامع دهیپاسخ

 

 کنندگانتمشارک شناختیتجمعی ویژگی -1 جدول

 شغل سن تحصیالت ردیف
 تحصیالت

 همسر

 شغل

 همسر

 تعداد

 فرزند

 طول

 ازدواج

 طول

 خیانت

 فراوانی

 خیانت

 2 3 6 1 دارهخان کارشناسی کارمند 33 دکتری 1

 1 2 12 2 کارمند کارشناسی کارمند 40 ارشد 2

 2 3 6 2 دارهخان دیپلم آزاد 31 دیپلم 3

 پژوهش ابزار

 توسط وایتلی نامهپرسشاین : 2مقیاس نگرش به خیانت زناشویی

 (2006-ATIS) افراد نگرش بررسی هدف با و گویه 12 قالب در 

 ،حبیبی توسط نیز ایران در و است شده طراحی زناشویی خیانت به نسبت

 از ایهنمون .شد اعتباریابی (1398/2019) صالحی و پورآوری ،تباریعل

 خیانت ؟زندینم آسیب کسی به خیانت :از است عبارت نامهپرسش االتؤس

 بر مبتنی نامهپرسش هایخپاس .است پذیرفتنی ،خیانت تالفی برای کردن

 تنظیم موافقم شدت به تا مخالفم شدت به از لیکرت ایهدرجتهف مقیاس

                                                                                                                                                                                          
1. Gall, M., Borg, W & Gall, J 
22. Attitudes Toward Infidelity Scale (ATIS) 

 در 84 تا 12 بین نیز نمرات یدامنه و شودیم گذاریهنمر هفت تا یک از و

 نقل هب ،2006) وایتلی .(1399/2020 ،ثناگومحرز و عرب ،)ذال است نوسان

 روش از استفاده با را مقیاس این پایایی (1399/2020 ،همکاران و ذال از

 نیز (1398/2019) همکاران و حبیبی .کرد گزارش 80/0 کرونباخ آلفای

 کردند گزارش 71/0 کرونباخ آلفای روش از استفاده با را مقیاس این پایایی

 از استفاده با را نامهپرسش این واگرا( نوع )از مالکی روایی چنینهم و

 ،ارزیابی این طی و کردند ارزیابی آلپورت مذهبی گیریتجه ینامهپرسش
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 با و 29/0 درونی مذهبی گیریتجه با ،را نامهپرسش واگرای روایی

  .نمودند گزارش 16/0 بیرونی مذهبی گیریتجه

 

 ی مداخلهبرنامه

شده توسط کالنترکوشه های درمانی ارائهپروتکل موجود، از پروتکل

شده تجربی ارائه -( و مبانی نظری 2015(؛ راتنر )2008(؛ پیچفورد )2012)

(؛ می 1356/1977)(؛ می 1360/1981)(؛ می 1348/1969)توسط می 

 ( اقتباس شده است. 1346/1967)

 

 

 

 می گراینانسا وجودی درمان پروتکل یخالصه -2 جدول

 جلسه محتوای جلسه

  .زندگی ابعاد در آزادی نوع این از گیریهبهر ثیراتِأت مورد در گووتگف یا آن ارزشِ مورد در گووتگف ،آزادی به نسبت فرد دیدگاه از آگاهی اول

  .زندگی ابعاد در آن نمودِ بر تکیه با آزادی نوع این هایشارز بررسی ،وجودی آزادی با افراد آشناسازی دوم

  .آن مورد در گووتگف و فرد عملکرد در آزادی تحقق میزان سنجش سوم

  .سرنوشت و انتخاب ،فردینبی روابط قالب در مفهوم این سازینروش ،سرنوشت مفهوم تبیین چهارم

  .سرنوشت بطن در آزادانه هایبانتخا ،سرنوشت نامشروط پذیرش ،سرنوشت دانستن گریزناپذیر ،سرنوشت ابعاد با آشنایی پنجم

  .عمل و قصدمندی ،انتخاب و قصدمندی ،خواستن قدرت از فرد آگاهی ،انتخاب حق از فرد آگاهی ششم

  .آزادی مسیر در حرکت و خالقیت .غیرسازنده عملکردهای از رهایی و خالقیت ،سازنده انتخاب و خالقیت هفتم

  .ارتباطی اجتناب و انزوا ،ارتباطی احساسیبی ،زوجی روابط ماهیت بررسی هشتم

  .عشق به نسبت افراد دیدگاه بررسی نهم

  .مهرورزی و غیرجنسی صمیمیت ،جنسی میل ،محوریتشهو مورد در گووتگف دهم

  .فرازوجی و زوجی روابط در آن نمود بررسی و خواسته و میل مفهوم با آشنایی یازدهم

 دوازدهم
 قصدهای تعیین ،ارتباطی هایهخواست سازینروش ،فرازوجی و زوجی روابط در آن نمود بررسی و خواسته و میل مفهوم با آشنایی

  .شدهنتعیی ارادی هایهخواست مسیر در حرکت و ارتباطی

 کارآزمایی و اخالق کدهای

 ،وهشپژ هدف پیرامون کاملی اطالعات ،اخالقی اصول رعایت برای

 قرار نندگانکتمشارک اختیار در نتایج گزارش چگونگی و درمان فرایند

 تصمیم پژوهش در شرکت مورد در کامل آگاهی و رضایت با تا ،شد داده

 داده اطمینان اعضا به نیز رازداری اصل حفظ مورد در چنینهم .بگیرند

 .IR. UI. REC یهشمار به اخالق یشناسه دارای حاضر پژوهش .شد

  .است اصفهان دانشگاه اخالق یکمیته از 113 .1399

 

 پژوهش اجرای روند

 ،مندهدف گیریهنمون روش از استفاده با افراد شناسایی از پس

 اثرهای ،پژوهش اهداف مورد در کاملی اطالعات ایهجلس طی

 قوانین بر بنا و شد ارائه هاآن به کار روش و پژوهش احتمالی

 الزم موارد بر ،پژوهش اخالق یکمیته نظام از برگرفته اخالقی

 در شرکت به مایل که افرادی ،موارد این توضیح از پس .شد کیدأت

 طی .شدند داده مشارکت درمان فرایند در و انتخاب بودند پژوهش

 ینامهپرسش ،پایه خط یمرحله در ابتدا ،پژوهش اجرای فرایند

 و توزیع کنندگانتشرک بین (ATIS) زناشویی خیانت به نگرش

 طی پایه خط .شد ثبت جداگانه صورت هب هاآن از هریک نمرات

 است ذکر به الزم .شد اجرا روز سه زمانیی فاصله به و مرحله سه

 دریافت ایهمداخل گونهچهی ءاعضا ،پایه خط یمرحله طی در که

 12 طی درمانی یمداخله ،پایه خط یمرحله اتمام از پس .نکردند

 جلسه هر زمان مدت و شد اجرا جلسه دو هفته هر توالی به و جلسه

 طی تغییر میزان ارزیابی .بود نوسان در دقیقه 120 تا 90 بین

 پیگیری .شد انجام بارکی جلسه دو هر و بارشش مداخله یمرحله

 نوبت سه طی ،اجرا اتمام از پس ماه ماهیک نیز تغییرات میزان ثباتِ

 هاهداد ،درمان اجرای پایان از پس .شد انجام باریک روز سه هر و

 درصد فرمول و پایا تغییر شاخص ،دیداری تحلیل از استفاده با

  .شد تحلیل و تجزیه بهبودی

 

 نتایج

 3 برای زناشویی خیانت متغیر دیداری تحلیل (1) نمودار در

 .است شده ارائه پیگیری و مداخله ،پایه خط مراحل در نندهکتشرک
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 زناشویی خیانت به گرایش بهبود ربیم گراینانسا -وجودی درمان اثربخشی -1 نمودار

 

 یمرحله در کنندگانتشرک تمامی که است آن بیانگر (1) نمودار

 نشان را زناشویی خیانت کاهش ،پایه خط یمرحله به نسبت مداخله

 در .است شده حفظ نیز پیگیری یمرحله در مثبت ثیرأت این که دهندیم

 خیانت به گرایش متغیر در نندگانکتشرک ینمره تغییر روند (3) جدول

  .است شده ارائه پیگیری یمرحله تا پایه خط یمرحله از ،زناشویی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اول یکنندهتشرک در زناشویی خیانت به گرایش نمرات موقعیتیندرو نمودار -2 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اول یکنندهتشرک در زناشویی خیانت به گرایش نمرات تغییر روند خط ترسیم -3 نمودار
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 کنندهتشرک 3 در زناشویی خیانت به گرایش نمرات تغییر روند -3 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 برای پایا تغییر شاخص ،شودیم مشاهده فوق جدول در که گونههمان

 ،57/5 با برابر ترتیب به سوم و دوم ،اول یکنندهتشرک در مداخله یمرحله

 به ایهصشاخ که این به توجه با .است آمده دست هب 07/5 و 66/56

 آماری لحاظ به نتایج کرد ادعا وانتیم ،است 96/1 از تربزرگ آمده دست

 ترتیب به کنندگانتشرک برای بهبودی درصد چنینهم .است معناداری

 کنندهتشرک 3 برای کلی بهبودی درصد و 43/0 و 44/0 ،46/0 با برابر

 .است آماری لحاظ از هاهداد معناداری از نشان که است 66/41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم یکننده شرکت در زناشویی خیانت به گرایش نمرات موقعیتی درون نمودار -4 نمودار

  

 سوم ینندهکتشرک دوم ینندهکتشرک اول ینندهکتشرک ارزیابی کنندگانشرکت 

 A ینقطه

 پایه( )خط

 58 70 64 اول

 56 68 64 دوم

 55 68 62 سوم

 33/56 66/68 33/63 میانگین

 B ینقطه

 )مداخله(

 56 67 61 اول ینقطه

 54 65 56 دوم ینقطه

 49 60 51 سوم ینقطه

 45 56 45 چهارم ینقطه

 38 49 38 پنجم ینقطه

 31 43 33 ششم ینقطه

 5/45 66/56 33/47 میانگین

 هاصشاخ

 07/5 18/5 57/5 پایا تغییر شاخص

 43/0 44/0 46/0 بهبودی درصد

  33/44  کلی بهبودی درصد

 پیگیری یمرحله

 30 40 34 اول نوبت

 33 41 31 دوم نوبت

 31 40 33 سوم نوبت

 44/31 33/40 66/32 میانگین
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 اول ینندهکتشرک در زناشویی خیانت به گرایش متغیر موقعیتی برون و موقعیتی درون دیداری تحلیل -4 جدول

 موقعیتی برون موقعیتی درون

 B موقعیت یهمقایس -A B 1 موقعیت توالی -1

A 

 6 3 تموقعی طول -2

 روند تغییرات -2

 جهت تغییر

+               0 

 سطح -3

 موقعیت

 48 64 میانه

 مثبت هدف به وابسته اثر

 ثبات تغییرات
 ثبات با

 ثبات بی

 سطح در تغییر-3 33/47 33/63 میانگین

 نسبی تغییر
56 

63 

 مطلق تغییر
61 

62 

 میانه تغییر
48 

64 

 میانگین تغییر 61-33 62-64 تغییرات یدامنه
33/47 

33/63 

 یمحفظه تغییرات یدامنه -4

 موقعیت هر یهمیان از %20 ثبات
 اههداد پوشیهم -4 ثباتبی ثبات با

PND 100/0 

POD 0 

 تغییر -5

 حسط

 وقعیتم

 38-56 63-64 نسبی تغییر

 
 33-61 62-64 مطلق تغییر

 درون -6

 موقعیت
  نزولی جهت بدون جهت

 

  .دهدیم نشان زناشویی خیانت به گرایش متغیر در را اول یکنندهتشرک موقعیتی برون و موقعیتی درون دیداری تحلیل فوق جدول

 
 دوم یکننده شرکت در زناشویی خیانت به گرایش نمرات تغییر روند خط ترسیم -5 نمودار
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 دوم ینندهکتشرک در زناشویی خیانت به گرایش متغیر موقعیتی برون و موقعیتی درون دیداری تحلیل -5 جدول

 موقعیتی برون موقعیتی درون

 B موقعیت یهمقایس -A B 1 موقعیت توالی -1

A 

 6 3 تموقعی طول -2

 روند تغییرات -2

 جهت تغییر

+               0 

 موقعیت سطح -3

 58 68 میانه

 مثبت هدف به وابسته اثر

 ثبات تغییرات
 ثبات با

 ثباتبی

 سطح در تغییر-3 66/56 66/68 میانگین

 66 نسبی تغییر

68 

 67 مطلق تغییر

68 

 میانه تغییر
54 

658 

 میانگین تغییر 43-67 68-70 تغییرات یدامنه
6/56 

66/68 

 از %20 ثبات یمحفظه تغییرات یدامنه -4

 موقعیت هر یهمیان
 اههداد شیپوهم -4 ثبات بی ثبات با

PND 100/0 

POD 0 

 وقعیتم حسط تغییر -5
 49-65 68-69 نسبی تغییر

 
 43-67 68-70 مطلق تغییر

  نزولی جهت بدون جهت موقعیت درون -6

 

  .دهدیم نشان زناشویی خیانت به گرایش متغیر در را دوم یکنندهتشرک موقعیتی برون و موقعیتی درون دیداری تحلیل فوق جدول

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 سوم یکنندهتشرک در زناشویی خیانت به گرایش نمرات موقعیتی درون نمودار -.6 نمودار

 

  



 

49 

 یرولو م یگراانسان یوجود کردیرو یاثربخش        چوپانی و همکاران

 

 

 

 سوم یکنندهتشرک در زناشویی خیانت به گرایش نمرات تغییر روند خط ترسیم -7 نمودار

 

 

 

 

 سوم یکنندهشرکت در ییزناشو انتیخ به شیگرا نمرات رییتغ روند خط میترس -7 نمودار

 

 سوم ینندهکتشرک در زناشویی خیانت به گرایش متغیر موقعیتینبرو و موقعیتیندرو دیداری تحلیل -.6 جدول
 

 موقعیتی برون موقعیتی درون

 B موقعیت یهمقایس -A B 1 موقعیت توالی -1
A 

 6 3 تموقعی طول -2

 روند تغییرات -2

 جهت تغییر

+               0 

 موقعیت سطح -3

 47 56 میانه

 مثبت هدف به وابسته اثر

 ثبات تغییرات
 ثبات با
 ثبات بی

 44/56 33/56 میانگین
 در تغییر -3

 سطح

 نسبی تغییر
54 

5/55 

 مطلق تغییر
55 
56 

 میانه تغییر
54 
68 

 میانگین تغییر 31-56 55-58 تغییرات دامنه
4/42 
5/45 

 از % 20 ثبات یمحفظه تغییرات یدامنه -4
 موقعیت هر یهمیان

 هاداده پوشیهم -4 ثبات بی ثبات با
PND 100/0 

POD 0 

 وقعیتمحسط غییرت -5
 37-47 5/55-57 نسبی تغییر

 
 31-56 55-58 مطلق تغییر

  نزولی جهت بدون جهت موقعیت درون -6

 موقعیتی برون و موقعیتی درون دیداری تحلیل فوق جدول

  .دهدیم نشان زناشویی خیانت به گرایش متغیر در را سوم یکنندهتشرک

 

 گیرینتیجه و بحث

 می گرایانسان -وجودی رویکرد اثربخشی ،پژوهش این هدف

 در که گونههمان .بود کارتخیان مردان در خیانت به گرایش بر

 یمرحله برای ،پایا تغییر شاخص ،شودیم مشاهده (3) جدول

 ،57/5 با برابر ترتیب به سوم و دوم ،اول یکنندهتشرک در مداخله

 ایهصشاخ که این به توجه با .است آمده دست هب 07/5 و 66/56

 در تغییر که کرد ادعا وانتیم ،است 96/1 از تربزرگ آمده دست به

 .است معنادار ،مداخله یمرحله به پایه خط یمرحله از نمرات

 به سوم و دوم ،اول یکنندهتشرک برای بهبودی درصد چنینهم

 درصد .است آمده دست هب 43/0 و 44/0 ،46/0 با برابر ترتیب

 نتایج چنینهم .است 66/41 نیز کنندهتشرک 3 برای کلی بهبودی
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 ایجادشده بهبود ماندگاری که است آن بیانگر هم پیگیری از حاصل

 بوده معنادار آماری نظر از ،کنندهتمشارک سه هر در درمان از پس

 کاهش در ،می درمان معنادار ثیرأت از حاکی هاهیافت این .است

  .است زناشویی خیانت به گرایش

 کردنهزند طریق از ،افراد وجودی سالمت بهبود بر وجودی درمان

 و متعهدانه روابط تداوم و برقراری مسیر در هاآن تهدای و هاآن در عشق

 ،نیمانونگ و )کولپریاوات دارد ثیرگذاریأت بسیار نقش ،نوازش از سرشار

 تنهایی ماهیت به نسبت افراد بینش افزایش بر تکیه با رویکرد این .(2015

 تنهایی پذیرش توانایی ،ارتباطی انزوای مخرب ثیراتِأت چنینهم و

 اجتناب کاهش با و دهدیم افزایش زوجین ویژه به افراد در را وجودی

 بردیم باال زندگی فرایند از را هاآن رضایت ،یکدیگر از هاآن ارتباطی

 به رو زمانی ،زوجین زناشویی زندگی کیفیت .(2012 ،)کالنترکوشه

 )التنز باشند برخوردار وجودی سالمت از طرفین که رفت خواهد بهبودی

 درمان از گیریهبهر که داد نشان پژوهشگر این .(2000 ،گیورگی و

 از ناشی هایشتن تسکین طریق از ،مختلف هایلمد بر تکیه با وجودی

 امکان و بخشیده بهبود را رابطه کیفیت زیادی حد تا ،وجودی یهاآنبحر

 اصیل آزادی دارای که افرادی .کندیم فراهم را ترهمتعهدان زندگی داشتن

 -عاطفی یرابطه بودنیانحصار ویژههب زوجی زندگی قواعد به ،هستند

 بنابراین .(2014 ،همکاران و )مالیک هستند متعهد آن در موجود جنسی

 با مواجهه در وجودی رویکردهای از گیریهبهر که داشت کیدأت توانیم

 طریق از رابطه این تداوم به را هاآن تمایل ،خیانت به گرایش دارای افراد

  .دهد کاهش اصیل آزادی پرورش

 مأتو ورزیقعش ،اصیل آزادی پرورش درمانی رویکرد این طی در

 برای را زمینه که بود اصلی سه ،امیال با هاهخواست جایگزینی و اصالت با

 خیانت به گرایش کاهش و زناشویی یرابطه به نسبت تعهد تقویت

 ،انتخاب حق به نسبت درمانی جلسات چهارچوب در ءاعضا .کرد فراهم

 زندگی جریان در اصیل آزادی کارگیریهب ینحوه چنینهم و مسئولیت

 نوعی زناشویی خیانت در درگیرشدن که بردند پی و شدند آگاه کامالً

 واقع در .ندارد اصیل آزادی با سوییهم هیچ و است باری و ندببی

 را آن و بودند متکی بند و قید بدون و افراطی آزادی بر افراد از بسیاری

 غلط با افراد درمان این در حال این با .کردندیم قلمداد ارزش نوعی به

 در ما (1348/1969) یم دیدگاه از .شدند مواجه نگرش این بودن

 زندگی که بدانیم بایستی حالنای با ؛هستیم آزاد خویش همسر انتخاب

 خود خاص حدود و حد چنینهم و غیرضمنی -ضمنی قواعد زناشویی

 هاتمحدودی با ،زناشویی روابط طی در آن میزان و آزادی .است دارا را

 داشته توجه هاآن به نسبت باید زوجین که است همراه هاییبچهارچو و

 زوجی زندگی قواعد به ،هستند اصیل آزادی دارای که افرادی .باشند

 متعهد آن در موجود جنسی -عاطفی یرابطه بودنیانحصار ویژههب

  .(2014 ،همکاران و )مالیک هستند

 فرد توسط آن سازینروش و تبیین بر عالوه ،اصیل آزادی ایجاد

 تالش درمانگر .شد ممکن نیز سرنوشت اصل تبیین طریق از ،درمانگر

 دهد نشان هاآن به و کند روشن اعضا برای را سرنوشت مفهوم تا کرد

 از بخشی ،کنیمیم ازدواج او با که فردی و زناشویی زندگی که

 مسئول داریم او قِبال در که تعهداتی به نسبت و است ما سرنوشت

 و همسر به نسبت افراد این در مسئولیت حس سازییدرون .هستیم

 و رابطه به نسبت افراد متعهدسازی در ثریؤم نقش ،زناشویی زندگی

 سرنوشت افراد که زمانی .داشت فرازناشویی یرابطه به تمایل کاهش

 گونههیچ پیوندی چنین که هستند معتقد و پذیرندینم را خود زناشویی

 سمت به سهولت با ،است نکرده ایجاد هاآن برای را خاصی تعهد

 پا زیر را خود زناشویی وفاداری و کرده پیدا گرایش دیگر روابط

 آزادی که دارد اشاره واقعیت این به (1360/1981) یم .ذارندگیم

 جایز را زناشویی تعهدات گذاشتن زیرپا و متعدد روابط داشتن ،اصیل

 خوبیهب ،هستند برخوردار آزادی این از که افرادی و ماردشینم

 و ببرند بهره آن از خود سرنوشت چهارچوب در بایستی که دانندیم

 بالشک افرادی چنین .باشند متعهد خود انتخابی هایتمحدودی به

 خود زوجی روابط صرفِ ،زناشویی خیانت جای به را خود انرژی

 با تعامل در صرفاً را خویش جنسی و عاطفی نیازهای و کرد خواهند

  .کنندیم ارضا خویش همسر

 با توام اصیل عشق با پرستیتشهو تفاوت بعدی هایمگا طی

 برای زمینه و شد روشن پیامد چنینهم و کارکرد لحاظ از ،مراقبت

 عشق پرورش .شد فراهم زناشویی یرابطه طی اصیل عشق سازیهپیاد

 میل کاهش برای را زمینه که بود درمانی الگوی این از دیگری بُعد اصیل

 دارد کیدأت (1348/1969) یم .کرد فراهم کنندگانتمشارک در خیانت به

 مبنای بر صرفا یرابطه برقراری و زوجین بین مهرورزانه عشق فقدان که

 در را رابطه این در موجود تعهد و تداوم که است عاملی ،جنسی میل

 عشق .دهدیم کاهش آن به را طرفین بندییپا و داده قرار تزلزل معرض

 برخوردار مزیت این از فقط که زوجینی و ندارد چندانی ثبات جنسی

 شدنیتکرار دلیلهب زناشویی خیانت به هاآن گرایش احتمال ،هستند

 .(1397/1980 ،)یالوم دارد قرار باالیی سطح در هاآن یزوج یهرابط

 که روابطی چونمه تواندیم ،زناشویی یرابطه خالل در عشق فقدان

 زناشویی خیانت به طرفین گرایش برای را زمینه دارد جنسی ماهیتی صرفاً

  .(2019 ،همکاران و )استیلمان کند فراهم
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 و عاشقانه یرابطه به تعهد بر کیدأت با ،درمانی مدل این طی درمانگر

 ایجاد اعضا در را اندیشه این ،آن تاثیرات سازینروش و همسر با اصیل

 خواهد قادر ،باشد آمیختگی با مأتو و عاشقانه اگر همسر با رابطه که کرد

 فرازناشویی یرابطه به هاآن گرایعامل که را وجودی تنهایی تنش بود

 عشق داشتن که بردند پی لهأمس این به اعضا وقتی .بخشد تسکین است

 ،وجودی تنهایی از ناشی تنش تسکین ضمن تواندیم همسر با اصیل

 یزمینه ،کند دوچندان را آن خوشایندی و کرده تقویت را رابطه به تعهد

 نوبه به نیز عشق خودِ طرفی از .شد فراهم هاآن در عشقی چنین ایجاد

 .بخشد تسریع را فرازناشویی رابطه به گرایش تواندیم نبودنش ،خود

 به نسبت جنسی عشق صرفِ  داشتن یا همسر به ورزیدنقعش در ناتوانی

 بنابراین ؛کندیم دشوار را او با متعهدانه روابط داشتن که است عاملی ،او

 .است موثر خیانت به گرایش کاهش بر مستقیم صورتهب آن پرورش

 میل با آن تفاوت و مشخص اعضا هایهخواست ،درمان این طی چنینهم

 به دادند ترجیح ادامه در اعضا .شد روشن است غیرارادی یهاآنتک که

 گام ارادی هایهخواست مسیر در ،ناخواسته امیال مسیر در حرکت جای

 یمجموعه .سازند ممکن آن خالل در را خویش نیازهای تحقق و برداشته

 و رضایت ،تعهد تقویت برای را زمینه درمانی رویکرد این طی عوامل این

 در را خیانت تجربه به میل و کرد فراهم زناشویی صمیمیت

  .داد کاهش کنندگانتمشارک

 کنندگانتمشارک تعداد بودنمک ،پژوهش این هایتمحدودی یجمله از

 تعمیم و است بوده استفاده مورد پژوهشی روش هاییویژگ از ناشی که بود

 پیشنهاد شناختیشرو لحاظ از .کندیم مواجه محدودیت با حدی تا را هاهیافت

 طرح از استفاده با خیانت به گرایش بر رویکرد این اثربخشی که شودیم

 چنینهم .گیرد قرار ارزیابی مورد ترگبزر نمونه حجم روی بر و آزمایشیهنیم

 که شودیم پیشنهاد .بود متمرکز کارتخیان مردان روی بر صرفاً پژوهش این

 مورد نیز زنان خیانت به گرایش بر رویکرد این اثربخشی ،آتی هایشپژوه در

 رویکرد این از توانندیم نیز زوجی و فردی مشاوره مراکز .گیرد قرار ارزیابی

 .بگیرند بهره زناشویی خیانت به زوجین گرایش کاهش جهت درمانی

 پیشنهاد لذا ،است گیریهانداز ابزار روایی بودن پایین ،پژوهش دیگر محدودیت

 آن روایی به ،گیریهانداز ابزار کارگیریبه از قبل آتی هایشپژوه در شودیم

 از .یابد افزایش آمده دست هب هایهداد درونی ثبات شکلنبدی تا شود اقدام

 ممکن مرد فرازناشویی رابطه و دارد اختصاص زن به خیانت شرعی لحاظ

 بر تمرکز ،آتی هایشپژوه در شودیم پیشنهاد لذا .باشد مرتبط مشروع است

 خیانت به نسبت هاآن نگرش ربیم رولو رویکرد اثربخشی و باشد زنان جامعه

 .دشو ارزیابی
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