
    مقـاله پژوهشی                                                                                                                                   
 سالمت جامعه                                                                                                                                         

 1041تابستان  ،2زدهم، شماره انشدوره                                                                                                    

 

 دیدهخیانت و بخشش در زنان نفسعزتبر اضطراب،  خودشفابخشی آموزش تأثیر 

 

 3اعظم مرادی ،*2زهره لطیفی ،1فاطمه حیدری

 

 6/2/1041:  تاریخ پذیرش         11/0/1044 تاریخ دریافت:

 

 

  

                                                 
 ایران.، دانشگاه پیام نور ،مشاوره خانوادهگروه  ،رشناس ارشدکا-1

 (نویسنده مسئول . )ایران ،شناسی، دانشگاه پیام نورگروه روان ،دانشیار -2

 41131131191 تلفن:، z_yalatif@pnu.ac.ir: پست الکترونیکی

 .ایران، شناسی، دانشگاه پیام نورگروه روان ،ستادیارا -3
 

 خالصه

  تواند منجر به عالئم شناختي، عاطفي و رفتاری در قرباني گردد.زاست كه ميآسيب بين فردی: خيانت زناشويي يك حادثه مقدمه

ديده شهر اصفهان در در زنان خيانت و بخشش نفستأثير آموزش خودشفابخشي بر اضطراب، عزت پژوهش حاضر با هدف تعيين

 .  انجام گرفت ۱۳۹۹سال 

آزمون و پيگيری با گروه كنترل بود. جامعه آماری پژوهش  آزمون، پسآزمايشي از نوع پيشطرح پژوهش نيمه :هامواد و روش

  ۳0 هاديدگان گمنام( ناحيه يك شهر اصفهان بودند كه از بين آنديده عضو انجمن نارانان )گروه خانواده آسيبشامل زنان خيانت

  60جلسه ) ۱۴رل و آزمايش قرار گرفتند. گروه آزمايش، طي نفر به شيوه در دسترس انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه كنت

 Pollardآوری اطالعات، شامل سه پرسشنامه بخشش بار( آموزش خودشفابخشي را دريافت نمودند. ابزار جمعای يكای، هفتهدقيقه

ها از تحليل  تحليل داده( بود. برای تجزيه و ۱۹۷0) Zank( و اضطراب ۱۹۹6)  Coper smit نفس(، عزت۱۹۹8و همکاران )

 .گيری مکرر استفاده شدواريانس با اندازه

  ديدهدر بين زنان خيانتو بخشش  نفسعزت بهبود موجب كاهش اضطراب، خودشفابخشي: نتايج پژوهش نشان داد آموزش هایافته 

 اند.  (. به عالوه، تغييرات ايجاد شده تا زمان پيگيری پايدار ماندهp<00۵/0) شده است

در  ش بخشنفس و افزايش عزت ديده وسالمت روان زنان خيانتدر ارتقای  خودشفابخشيبا توجه به تأثير آموزش   گیری:نتیجه

 شود.ها پيشنهاد مي، توجه به اين نوع آموزش خودمراقبتي به خانوادهاضطرابكنار كاهش 

 نفس، بخشش، اضطراب، زنانخود مراقبتي، عزتهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

يداد ترين ترين و مهمبزرگ ،بدون ترديد ازدواج   ندگي    رو ز

 ،طرفين فقدان محبتاز جمله بروز مشکالت،  و است زوجيهر 

مشکککالت يا مزمن،  هایمثل درد انيمشکککالت جسککمابتال به 

ند اضکککطراب     روان مان ناختي   بودن پايين و  ، افسکککردگيشککک

خيانت در بين آنان گيری شکککل، ممکن اسککت باع  نفسعزت

. خيانت در چارچوب روابط زناشويي، حالتي است كه   [۱] ددگر

هاني قوانين و           کل پن به شککک جب آن، يکي از زوجين  به مو

ساس آن بنا   ست  هنجارهايي را كه ازدواج بر ا ، زير پا ميشده ا

جنسککي يا عاطفي  ای غير همسککر خود رابطه ،گذارد و با فردی

  زاترينيکي از آسککيب ييفرا زناشککو روابط. [2] كندبرقرار مي

تواند  امروزه خيانت در روابط مي. [۳] مشکککالت زوجي اسککت 

ساس     سيختگي ا منجر به طالق در زوجين و در نتيجه از هم گ

شککود كه مي. خيانت بيشککتر در افرادی ديده [۴] خانواده شککود

اند. پس از افشای  خود داشته رضايت كمتری از شريك زندگي   

و  ها با مسککائلي نرير بحران زناشککويي خيانت همسککر، خانواده

 .  [۵] شوندروبرو مي يهای والدينتضعيف عملکرد در نقش

الل اختبه تجربه خيانت همسر، منجر به بروز عالئمي شبيه 

به بوده و افراد    نت  اسکککترس پس از ضکککر نات   ديده،  خيا هيجا

  كاهش و خشم(، و  اضطراب  ي،افسردگ  د)مانن شديد ناخوشايند  

سائل   خودنقش اعتماد به  شويي در م  هك كنندميتجربه را  زنا

ديده از شکککيوع با يي  در زنان خيانتاضکککطراب  ،در اين ميان

ی اند افرادشته دا تأكيدبرخي تحقيقات نيز . [6]برخوردار است  

 نفسعزتكنند، از را تجربه مي بكه درجات با يي از اضکککطرا  

معمو ً به عنوان ارزشکککيابي  نفسعزت[. ۷برند ]پايين رنج مي 

داشتن ارتباط موفق در  د و شو شخص از ارزشمندی تعريف مي  

قای موجب   ،ازدواج بل،   .شکککودمي نفسعزت ارت تجربه   در مقا

احسککاس ارزشککمندی يك زن را به شککدت به  همسککر خيانت 

   [.8] كشدميچالش 

شش   طرف ديگراز  آگاهانه قلبي، و نتيجه تکککککغيير نيز بخ

يت  با            موفق بد  کار  جايگزيني اف عال برای  آميز كوشکککش ف

شه  سيبي به فرد بخشنده       آميزشفقت های اندي ست. بخشش آ ا

افتد، بلکه در طول رسککاند و به طور خودانگيخته اتفاق نمينمي

.  [۹] گيردزمان و به صککورت جزئي از فرايند تحول صککورت مي

كه            يدند  به اين نتيجه رسککک عات خود  طال عدم   محققين در م

هيجانات  های آزاردهنده( باع  افزايش )فزوني خاطره بخشککش

اهميت بخشککش را محرز مي آنچهلذا  .شککودمنفي بيشککتر مي

ست    بخش آن در مداخالت روانسازد ماهيت التيام  شناختي ا

[۱0.] 

 اماًالزدر جامعه ايراني به دليل مسائل فرهنگي، خيانت مرد  

شککود، اغلب آنچه زنان موجب تقاضککای طالق از طرف زن نمي

خواهان آن هستند، فرار از درد و رنج حاصل از خيانت زناشويي 

پس از افشککای خيانت،  رسککدبه نرر ميبنابراين،  .[۱۱] اسککت

های از زمينهتواند ديده ميهمسکککر آسکککيب اتهيجان مديريت  

. در مطالعات  باشککد در خيانت زناشککوييقابل توجه پژوهشککي 

های روش ،ديدهخيانت در زنان نفسعزت، برای بهبود گذشککته

و  محور  ، درمککان هيجککان  يدرمککان  تيککروا نرير   ای مککداخلککه

كاهش   . در خصوص [۱۳، ۱2] اندگرديده تأييد درمانيشناخت 

  ،تعهد و پذيرش برمبتني درمان همچون  مداخالتي ،اضککطراب

در . [6] است شده   تأييدروايت درماني و رفتاردرماني بررسي و  

خانواده   مانند  مداخالتي   نيز ديده زمينه بخشکککش زنان خيانت    

 و مورد اسککتفاده قرار گرفتهشککناختي رفتاری درمان و درماني 

 [.۱۴، 8اند ]شدهگزارش  مؤثر

 نگرمثبت مداخالتيکي از نيز  خودشکککفابخشکککيرويکرد 

  Johnsonو  Loydكه به طور رسککمي توسککط  اسککت یديجد

سترس      ارائه شامل بررسي ا  ابييهای فيزيولوژيك، ريشه شده و 

های شفابخش، و مراقبت از  كد آموزش ،خاطرات مخرب سلولي 

تقويت  وبخشککي آرامهای خودمهارت[. ۱۵] باشککدميخويش 

شفا  سي اين مداخله       ازبخش كدهای  سا صول ا ست ا در اين  .ا

خککاطرات مخرب سکککلولي موجککب بروز اسکککترس ديککدگککاه، 

 را از تعادل خارج خودمختارفيزيولوژيك شده و سيستم عصبي  

سکککلولي موانعي هسکککتند كه مخرب خاطرات  .[۱6] كنندمي

امکان برخورد منطقي و متعادل با مشککککالتي همچون خيانت      

 نندهشکزناشويي را از فرد گرفته و او را در چنين مواقعي بسيار 

سککازند.  ميپذير آسککيب ،شککناختيو روان انيو از لحاظ جسککم

Loyd      سلولي مخرب موجب عدم تعادل ست خاطرات  معتقد ا

 .  [۱۷] شودميو تشديد اختال ت رواني 

جام شککککده     ازبرخي  قات ان رويکرد  یريكارگ به  ،تحقي

 انککدهمثبتي گزارش كرد        را بککا اثرات  خودشکککفککابخشکککي   

[۱8.]Chopra   وTanzi ها در ر دنيايي كه انسککانمعتقدند د
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ره  ماعي روبرو     وبا مشککککالت   هر لح های رواني اجت فشکککار

ستي رواني،      ؛شوند مي ست برای حفظ موجوديت و بهزي  زم ا

 ياد مؤثر خودمراقبتيرا به عنوان يك روش  خودشکککفابخشکککي

را به  خودشفابخشي  و همکاران برنامه  Frohlich [.۱۹] بگيرند

كه         نيآنالطور  نادايي  كا نان  مان همدر مورد جوا چار   ز د

هيجاني نرير اضطراب و   و مشکالت  اپيوئيدهامواد  سوءمصرف  

افسکککردگي بودند اجرا نموده و به اين نتيجه رسکککيدند كه اين 

جر منآنان برنامه به افزايش كيفيت زندگي و كاهش اضککطراب 

کاران   Thompson [.20] شکککده اسکککت   يك   نيز درو هم

های  گزارش دادند كه پس از اصالح خودگوييباليني  كارآزمايي

سرده      مبتني بر شگری در بيماران اف سرزن  ميزان پذيرش ،خود

افزايش يافته در آنها رفتار دوسککتانه و احسککاس عامليت   خود،

 برایرا  خودشفابخشي  درمان محققين ديگری نيز . [2۱]است  

مثبککت  متغيرهککای بهبودبر  آن رااجرا كرده و  افراد مختلف

ستي  شفقت به خود،  » ،نرير يشناخت روان  ،شناختي روانبهزي

كيفيت  ،شککناختيهای روانسککرمايهآرامش، تحمل پريشککاني، 

زارش گ مؤثرمفيد و ، «هيجانات مثبت و منفيتنريم و  ،زندگي

 [.2۴-22] اندهدنمو

به    Loydازبا كسکککب مجوز   ،Marvi و  Latifiايراندر 

اين روش پرداخته و بر  آموزشهای صککوتي و فايل ،ترجمه آثار

و  با توجه به مباني فرهنگي ،شککناسککي اسککاس مطالعات روان

شور  مذهبي  مرحله تهيه و به  ۱۴پروتکل اجرايي را در  ،ايرانك

شگاهي         رواناز و تعدادی   Loydتأييد شاوران دان سان و م شنا

سککازی، اصککالح سککبك اند. بارزترين موارد بوميهرسککاندداخلي 

تعالي معنوی، دعا و    ،ابوعلي سکککينا زندگي بر اسکککاس ديدگاه    

 [.۱8، ۱۷] اسالم استمبين مراقبه بر اساس دين 

بار         به  جه  يت و لزوم تو به اهم ماعي  عاطفي، نرر  و   اجت

ناشکککويي و        اقتصکککادی  نت ز يا نان  تمركز بر پديده خ نقش ز

 ضرورتآن، و  ناپذيرديده در پيشگيری از عوارض جبران خيانت

  ،ياسکککالممبتني بر فرهنگ   ایمداخله  روش  ككاربسکککت ي   

له            مداخ نه  به در زمي ندک مشکککا قات ا همچنين وجود تحقي

 ،حفظ روابط زناشويي و سالمت روان زوجيندر  خودشفابخشي

بر  خودشکککفابخشکککي   آموزش اثراين پژوهش با هدف تعيين   

 طراحي شد.ديده ، بخشش و اضطراب زنان خيانتنفسعزت

 

 هاروشمواد و 

آزمون، آزمايشکککي از نوع پيششکککبه پژوهش حاضکککرطرح 

و پيگيری با گروه كنترل بود. جامعه آماری را كليه       آزمونپس

انجمن حمايت از زنان ) ديده عضکککو انجمن نارانان زنان خيانت   

سيب  صفهان در   ديده از خيانت همسر( آ شهر ا  سال  ناحيه يك 

مار       ۱۳۹۹ كه طبق آ ند  يل داد ند.   ۷00، تشکککک طي نفر بود

حل انجمن  فراخواني نت     ،در م يا نان خ يده از بين ز لب   د داوط

 گيری در دسترس، از روش نمونه ستفاده ا با شركت در پژوهش 

ساس ب نفر ۳0 تعداد زير و مقادير حاصل   فرمول حجم نمونه ر ا

شين   ساوی  انتخاب [ 2۴]از پژوهش پي سيم  و به دو گروه م تق

 شدند.

 

 d در نرر گرفته شککده و ۵0/۱برابر   σت زم به ذكر اسکک

بل  خطای   های  باشکککد.   برای محقق مي قبولقا يار به  ورود  مع

ديدگي از خيانت همسککر )عضککويت در آسککيبشککامل پژوهش 

، حضککور آگاهانهرضککايت در قيد حيات بودن همسککر، انجمن(، 

 20 و داشتن سن سيکل حداقلدارا بودن تحصيالت داوطلبانه، 

 همکاری ناقص و   شکککامل خروج  معيارهای  سکککال بود.  ۴۵تا  

ادامه زندگي    عدم تمايل به      وها  مخدوش بودن پرسکککشکککنامه    

   مشترک بود.

از سه پرسشنامه    گيری متغيرها جهت اندازهدر اين مطالعه 

 .  استفاده شد و پيگيری آزمونپسآزمون، حل پيشادر مر

: (Family forgiveness scale-FFS) شپرسشنامه بخش

برای   Andersonو  Pollardتوسط ۱۹۹8اين مقياس در سال 

شکککده طراحي  آنها و ابعاد   در خانواده  بخشکککشيافتن ميزان  

 ۴0شامل  و شده   از دو قسمت تشکيل  . فرم اصلي مقياس  است 

بين روابط در  بخشکککشها و  در مورد وضکککعيت رنجش عبارت  

ست.    ضای خانواده ا در  زيآمرنجشبه روابط  20تا  ۱عبارات  اع

اند. مربوط بخشش همسر  به  ۴0تا  2۱عبارات  و، اصلي خانواده 

تقريباً هميشککه  =۱"ای چهار درجهاين مقياس به روش ليکرت 

بندرت = ۳"، "طور استاغلب اوقات همين= 2"، "طور استاين

گذاری نمره "طور نيسکککتاين اصکککالً= ۴"و  "طور اسکککتاين

شککامل پنج خرده مقياس  بخشککشمقياس سککنجش . شککودمي

ست كه عبارت  -26-2۱-۱6-۱۱-6-۱ جمالت) بينياز واقع ندا
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، جبران (۳۷-۳2-2۷-22-۱۷-۱2-۷-2) ، تصککککديق(۳۱-۳6

جويي كردن      (۴0-۳8-۳۳-28-2۳-۱8-۱۳-8-۳) عمککل  ، دل

و احسککاس بهبودی يا سککبکبالي  ( ۴-۹-۱۴-۱۹-2۴-2۹-۳۴)

با  در اين    .(۵-۱0-۱۵-20-2۵-۳0-۳۵-۳۹) كسکککب نمره 

 نمره حداقل، تسککدهنده ميزان بخشککش با  انشککان مقياس

 و  Pollardباشکککد.  مي ۱60 حداكثر و  ۴0 شکککدهكسکککب

Anderson  ياس  اين اجرا مرد  ۱۱۳زن و  22۹بر روی را مق

گزارش  ۹۳/0برای كل پرسشنامه كردند. ضريب آلفای كرونباخ 

شنامه     .[2۵] شد  س سط در جامعه ايراني اين پر  و  Bahariتو

Seif عنوان شککد 8۵/0آن  ضککريب الفای كرونباخيابي و هنجار 

 ۹6/0مطالعه حاضککر لفای كرونباخ مقياس بخشککش در آ .[26]

 به دست آمد.  

مه      نا مه توسکککط     نفسعزتپرسکککشککک نا : اين پرسکککشککک

CoperSmith  (۱۹6۷   شد ساخته  ضايت افراد را   و (  ميزان ر

خانوادگي و   نفسعزتاجتماعي،   نفسعزتكلي،  نفسعزتدر 

جد. ميعلمي  نفسعزت سکککؤال دو  ۵8دارای اين ابزار  سکککن

شد مي ایگزينه ست   سنج دروغسؤال   8) با سبه  كه ا در محا

  سؤا ت با ساير  . چنانچه آزمودني به (شود نرور نميم نمره كل

بله پاسککد دهد، يك نمره و اگر با خير پاسککد دهد نمره صککفر  

 داكثرحصفر و   حداقل كنندهشركت گيرد. بنابراين نمره كل مي

باشد.  كسب نمره با تر به معنای عزت نفس با تر مياست.  ۵0

ضريب آلفای كرونباخ كل مقياس را     برآورد  88/0سازنده ابزار 

 8۱/0در هنجاريابي ايراني، پايايي كل ابزار [. 2۷كرده اسککت ] 

در  نفسعزتلفای كرونباخ مقياس آ [.28]برآورد شککده اسککت 

   .به دست آمد ۹8/0مطالعه حاضر برابر با 

ضطراب: مقياس      شنامه ا س سنجي پر ضطراب   خود سط  ا تو

Zank (۱۹۷0ساخته شده و )  ت. اين مقياس اس ماده 20دارای

سؤال   ۱6 نشانه بدني است. تعداد   ۱۵نشانه هيجاني و   ۵دارای 

بر نشککانگان منفي تأكيد دارند.  سککؤال  ۴بر نشککانگان مثبت و 

-۹-۱۳-۱۹سؤا ت  كه بر نگرش منفي تأكيد دارند ) سؤا تي 

بيشکککتر (، ۳گهگاه ) (، ۴) ندرت به يا   گاه هيچبه ترتيب از   ( ۵

ر اين دد. شککونگذاری مينمره (۱( يا تقريباً هميشککه )2اوقات )

( 20نمره  حداقل)تر نمره پايين مقياس، افراد با اضطراب كمتر،

 حداكثر)نمره با تری  هايي كه اضککطراب بيشککتری دارند،و آن

تايج    كنند. تحليل  ميكسکککب ( 80نمره  مقياس  های آماری ن

بوده  8۴/0برابر  پايايي دهنده ضککريب، نشککانZankاضککطراب 

مطالعات چندی مقياس، زماني هم. در مورد روايي [2۹] اسککت

و نتايج حاكي از آن بود كه انجام شککده در خارج و داخل ايران 

ن     يك سکککطع مع ياس در  به     ااين مق ماران مبتال  ماری، بي دار آ

.  [۳0] كندمتمايز مي های اضککطرابي را از سککاير طبقاتلاختال

 ۹8/0مطالعه حاضر برابر با در  نفسعزتلفای كرونباخ مقياس آ

 به دست آمد.

گرفته آزمون كنندگان پيششککركتاز همه قبل از مداخله، 

جلسککه )هر هفته سککه  ۱۴گروه آزمايش به مدت  . سکک سشککد

ساعته(     سه يك  شي    آموزشتحت جل شفابخ  & Latifi خود

Marvi با اقتباس از & J ohnson Loyd  (20۱۴قرار گرفتند ) 

و كنترل در  شيآزماهای بعد از اتمام جلسکککات، از گروه. [۱۷]

گرفته شکد. يك ماه پس از   آزمونپس اًشکرايط يکسکان، مجدد  

نيز برای سککومين مرحله سککنجش، پيگيری   آزمونپساجرای 

روی دو گروه انجام شد. برای رعايت اصول اخالقي، بعد از اتمام 

و اجرای مرحله پيگيری يك ماهه، خالصککه  آموزشککيجلسککات 

برای گروه كنترل نيز اجرا شد.   خودشفابخشي   آموزشجلسات  

 .به تفکيك آمده است ۱در جدول  آموزشيجلسات محتوی 

 

 [1۱] 1۹۱۱دیده شهر اصفهان در سال در زنان خیانت خودشفابخشیپروتکل خالصه جلسات  -1جدول 
 

 خالصه جلسه جلسه

  سیستم ایمنی بدن ،آموزشهای موقعیتی و آشنایی با اعضای گروه، مشخص نمودن قوانین جلسات، معرفی استرس 1

 پنهان یا خاطرات سلولی مخرب و حافظه کاذب های فیزیولوژیک،استرستوضیح  2

  های فردتعارضات و سردرگمی، یابیخاطره ،تشخیص مشکل واقعی یا کاذب آموزش 3

 باورهای غلط و احساسات منفی( -بخشزیاناقدامات -جوییخاطرات مخرب سلولی. معرفی )کینه یابیریشه 0

 با توجه به نگرش فرد  PTSD و ث بسیار اثرگذار زندگیدیابی در مورد تروما و حواحافظه. ای،شیشهاجرای تکنیک آسانسور  5

 فنون بخشش آموزش توضیح پازل احساسات مثبت و منفی قلبی و 6

 حل مسئله و تغییر  آموزش -های تقویت ارادهروش آموزش مخرب و ،و عادات غلط بخشزیانتوضیح گروه اقدامات  1

  آرامش و بردباری، شادی، توضیح کدهای شفابخش اول تا چهارم شامل: عشق 9
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 یابی معکوسفن خاطره آموزشداری و خویشتن ،تواضع، اعتماد، خوبی، معرفی ایجاد و تقویت کدهای شفابخش پنجم تا نهم شامل: مهربانی 1

 خودشفابخشیو توضیح شواهد علمی مربوط به دعا در  در مسیر زندگیها و تداوم تمرکز بر خواستهحقیقی با تمام وجود، اثرات دعا  نقش درخواستتوضیح  14

11 
 ،تفریح ،نوشیدنو  ، اصالح الگوی خواب و تنظیم خوراک، نحوه خوردنبخشزیاناصالح سبک زندگی با شناخت عادات غلط و اقدامات : سبک زندگی متعادل آموزش

 نظافت و بهداشت. ،ورزش، مسافرت

 فعالیت مفید اجتماعی ،پیشرفت شغلی ،رشد مالی ،رشد علمی ،صمیمیت و ارتباطات، های سالمت و بهداشتبهبود کیفیت زندگی در حیطه 12

13 
های جسمی و روانی و مداوم در مقابل آسیب خود مراقبتیبر  تأکید، های فردیبازنگری استرس تنفس قدرتی: آموزشبازنگری مجدد استرس و  ،اصالح گفتگوی درونی

 مدیریت هیجانات و ارتباطات

 ریزی برای ابدیت، هدفمندی معنوی زندگی و افزایش غنای درونی )مفید و مراقب خود و دیگران بودن(برنامه 10

 

 گيریاندازهها از تحليل واريانس با جهت تجزيه و تحليل داده

سطع  استفاده گرديد. 22نسخه  SPSS افزارنرمبا  مکرر

 در نرر گرفته شد. 0۵/0داری اختالف نيز معني

 

 هایافته

كنندگان گروه آزمايش  ميانگين و انحراف معيار سککن شککركت 

سککککال بود  ۱۵/۳6 ± ۳۳/۴و گروه كنترل  2۳/۳۵ ± 2۷/۳

(0۵/0<p.)   كنندگان در   شکککناختي شکککركت   اطالعات جمعيت

 ارائه شده است. 2مطالعه در جدول 

 

 (15)تعداد در هر گروه= 1311دیده شهر اصفهان در سال شناختی زنان خیانتاطالعات جمعیت -2جدول 
 

 شناختیمتغیرهای جمعیت
 گروه کنترل گروه آزمایش

P 
 )درصد( تعداد )درصد( تعداد

 تحصیالتسطح 

 1(3) 1(23) ابتدایی

213/4 
 9(26) 0(13) دیپلم

 6(24) 3(14) کارشناسی

 4(4) 1(3) کارشناسی ارشد

 مدت ازدواج

 1(3) 4(4) سال 5کمتر از 

015/4 
 2(6) 3(14) سال 14تا  5

 11(36) 0(13) سال 15تا  11

 1(3) 9(26) سال و بیشتر 16

 فرزند تعداد

 2(6) 1(3) بدون فرزند

911/4 
 1(23) 1(3) تک فرزند

 6(24) 13(03) دو فرزند

 4(4) 4(4) سه فرزند و بیشتر

 سن همسر

 1(3) 4(4) سال 34تا  24

 12(04) 1(23) سال 04تا  31 125/4

 2(6) 9(26) سال و بیشتر 01

 دارمعنیاختالف >p 45/4آزمون مجذور کای،         * 

 

يار    يانگين و انحراف مع و   آزمونپسآزمون، نمرات پيش م

و بخشککش برای  نفسعزتاضککطراب،  متغيرهایمرحله پيگيری 

 .شده استآورده  ۳دو گروه آزمايش و كنترل در جدول 

 
)تعداد در هر  1۹۱۱دیده شهر اصفهان در سال آزمون و پیگیری در زنان خیانتآزمون، پسدر مراحل پیش آزمایش و کنترل دو گروهپژوهش  متغیرهایهای توصیفی یافته -۹جدول

 (1۱گروه=
 

 مرحله متغیر
 کنترل آزمایش

 میانگین±انحراف معیار میانگین±انحراف معیار

 اضطراب

 آزمونپیش

 آزمونپس

 پیگیری

42/5±33/52 

35/5±46/03 

14/5±94/01 

09/5±33/55 

11/0±06/50 

15/0±44/55 
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 نفسعزت

 آزمونپیش

 آزمونپس

 پیگیری

31/0±94/20 

11/5±13/35 

09/0±13/36 

11/0±13/26 

99/2±94/25 

56/2±94/26 

 بخشش

 آزمونپیش

 آزمونپس

 پیگیری

93/12±44/15 

65/1±13/110 

91/1±66/116 

62/6±53/11 

15/1±33/11 

55/6±24/19 

-از آزمون شککاپيرونمرات  جهت بررسککي نرمال بودن توزيع

ستفاده   توزيع  ،بنابراينو تر بزرگ 0۵/0از  p مقدار. شد ويلکز ا

توسط آزمون لوين بررسي    ها . همگني واريانسبودها نرمال داده

 0۵/0كمتر از ها كه داری مقياسي. با توجه به سککطع معنشککد

 شد. تأييدفرض نيز اين پيشنبود 

بر اضککطراب،  خودشککفابخشککي آموزشبرای بررسککي اثربخشککي 

رر گيری مکاندازهبا از تحليل واريانس زنان و بخشش  نفسعزت

گيری های آزمون آماری اندازهفرضپيشاسککتفاده شککد. يکي از 

نشککان داد مکرر آزمون كرويت ماچلي اسککت. نتايج اين آزمون 

دار بودن كرويت ماچلي برای اضکککطراب،   يكه با توجه به معن    

(. >0۱/0p) نشککده اسککتنفس و بخشککش اين فرض تأييد عزت

گيسککر اسککتفاده شککد. مقادير  -بنابراين، از تصککحيع گرين هوس

دهد كه آموزش خودشفابخشي   آزمون  مبدای ويلکز نشان مي 

و بخشککش نفس های اضککطراب، عزتحداقل بر يکي از مقياس

بود. بدين معنا كه  80/0اثربخش بوده اسککت. مجذور اتا حدود 

آزمون مربوط به تأثير آموزش   تغييرات نمرات پس درصکککد 80

نيز بيانگر كفايت   000/۱خودشفابخشي بوده است. توان آماری   

نتايج تحليل  ۴حجم نمونه و توان با ی آزمون است. در جدول 

برای بررسکککي اثربخشکککي گروهي گروهي و درونواريانس بين 

نفس و بخشش با سه   آموزش خودشفابخشي بر اضطراب، عزت   

شان داده  آزمون، پسگيری پيشاندازه ه  شد آزمون و پيگيری ن

.است

 
دیده شهر اصفهان در در زنان خیانت و بخشش نفسعزتو پیگیری اضطراب،  آزمونپسآزمون، گیری پیشها با سه اندازهها و درون آزمودنیتحلیل واریانس بین آزمودنی -۴جدول 

 (1۱)تعداد در هر گروه= 1۹۱۱سال 
 

 مجموع مجذورات منبع مقیاس
درجه 

 آزادی
 F p میانگین مجذورات

اندازه 

 اثر

توان 

 آماری

 اضطراب

 گروهیدرون

 عامل

 تعاملی اثر

 خطا

26/363  

64/219  

06/193 

33/1  

33/1  

04/31 

13/211  

55/249  

14/0 

00/55  

51/02  

 

41/4*  

41/4*  

 

66/4  

64/4  

 

44/1  

44/1  

 

 گروهیبین
 گروه

 خطا

04/2114  

26/2116 

1 

29 

04/2114  

59/15 

19/29  

 

41/4*  

 

54/4  

 

11/4  

 

 نفسعزت

 گروهیدرون

 عامل

 تعاملی اثر

 خطا

09/95  

42/132  

92/131 

16/1  

16/1  

64/32 

02/13  

39/113  

22/0 

36/11  

92/26  

 

41/4*  

41/4*  

 

39/4  

09/4  

 

11/4  

44/1  

 

 گروهیبین
 گروه

 خطا

91/111  

11/511 

1 

29 

91/111  

01/19 

31/6  

 

42/4*  

 

19/4  

 

69/4  

 

 بخشش

 گروهیدرون

 عامل

 تعاملی اثر

 خطا

02/2224  

69/2419  

22/124 

13/1  

13/1  

15/31 

65/1151  

33/1954  

11/29 

56/61  

95/63  

 

41/4*  

41/4*  

 

14/4  

61/4  

 

44/1  

44/1  

 

 گروهیبین
 گروه

 خطا

11/2111  

51/2113 

1 

29 

11/2111  

30/213 

42/13  

 

41/4*  

 

31/4  

 

13/4  

 

 *45/4 p<داراختالف معنی 
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جدول        به  جه  مل   يو معن ۴با تو عا ها در درون  دار بودن 

معن       ،هککاگروه  تفککاوت  ين   يوجود  ب مرات   دار  آزمون،  پيش  ن

يد ت و پيگيری  آزمونپس با معن   أي ن دار بوديگرديد. همچنين 

ن داری بيتوان گفت تفاوت معني  ها مي ن گروهمنبع گروه در بي

و بخشکککش  نفسعزتكنترل برای اضکککطراب، گروه آزمايش و 

ين متغيرها  بر ا خودشککفابخشککي  آموزش ،وجود دارد. بنابراين

اضکککطراب،  بود. برای بررسکککي تفاوت ميانگين نمرات اثربخش

و پيگيری از  آزمونپسآزمون، پيشدر و بخشکککش  نفسعزت

شد. نتايج اين آزمون در     Bonferoniآزمون تعقيبي  ستفاده  ا

 .شده استآورده  ۵جدول 

 

 
Bonfآزمون تعقیبی  -۱جدول  eroni  ،تعداد در هر  1۹۱۱دیده شهر اصفهان در سال در زنان خیانت و بخشش به صورت زوجی در سری زمانی نفسعزتبرای مقایسۀ اضطراب(

 (1۱گروه=
 

 Bمرحله  Aمرحله  مقیاس
 اختالف میانگین

 (A-B))) 
 p خطای استاندارد

 اضطراب
 آزمونپیش

 آزمونپس

 پیگیری

46/0  

03/0 

51/4  

56/4 

41/4*  

41/4* 

 51/4 26/4 36/4 پیگیری آزمونپس

 نفسعزت
 آزمونپیش

 آزمونپس

 پیگیری

43/2-  

14/2- 

01/4  

01/4 

41/4*  

41/4* 

 11/4 15/4 -46/4 پیگیری آزمونپس

 بخشش
 آزمونپیش

 آزمونپس

 پیگیری

16/1-  

16/11- 

20/1  

26/1 

14/4*  

41/4*  

 *41/4 31/4 -04/1 پیگیری آزمونپس

 *45/4 p<داراختالف معنی 

 
 

و پيگيری  آزمونپسآزمون با  نمرات پيش ،۵با توجه به جدول     

در مرحلۀ پيگيری   آزمونپسداری دارد و نمرات يفاوت معن ت

ثابت مانده است. اين نتايج بيانگر اين است كه    نسبتاً ها مقياس

سکککبب كاهش اضکککطراب و بهبود  خودشکککفابخشکککي آموزش

 . شده استنفس و بخشش عزت

 

   بحث 

  خودشفابخشي   آموزش راث تعييناين تحقيق از انجام  هدف

ديده  و بخشککش در زنان خيانت نفسعزتاضککطراب،  ميزان بر

ر ب خودشکککفابخشکککي آموزش تأثيربيانگر پژوهش  نتايج بود. 

سندگان مقاله، در      بود. متغيرهای فوق ستجوی نوي ساس ج بر ا

ديده زنان خيانت روی بر خودشفابخشي آموزشخصوص اجرای 

قيماً توان مست نميلذا صورت نگرفته،   يدر ايران تاكنون تحقيق

ستنادی به همسويي و يا ناهمسويي نتايج با مطالعات گذشته       ا

نشکککان هم داشکککت كه اين موضکککوع جنبه نوآوری پژوهش را 

بخشککي از نتايج پژوهش حاضککر كه بيانگر  توان دهد. اما ميمي

شي    آموزش اثر شفابخ ضطراب زنان خيانت  خود ا رديده بود بر ا

اثربخشککي اين رويکرد مبني بر  Jahan-Tighبا نتايج پژوهش 

 دارای ميزان اضکککطراب ادراک شکککده سکککالمندان  كاهش   بر

راسککتا با اين زمينه هم .دانسککتهمسککو  ؛[31] اختال ت خواب

به پژوهش مي کاران   Latifi توان  رويکرد  تأثير به   كه و هم

هيجانات ناخوشککايند زندگي   هتجرب شكاه بر خودشککفابخشککي

شاری   شاره كرد. بر مبنای   تأكيدبيماران مبتال به پرف شتند؛ ا  دا

اين مداخله توانسککته اسککت  یريكارگبهو همکاران  Latifi نرر

را از گير افتادن در احساسات منفي    در مطالعه كنندگانشركت 

به نوبه       :لي از قب باع  افزايش    نااميدی و اضکککطراب كه  خود 

  .[2۳]، رهايي بخشکککد  شکککودميعاطفي  شکککدت مشککککالت 

شککامل   ،عنوان يك مداخله با اثرات پايدار به خودشککفابخشککي

ثه و بهبود     آموزش حاد تشکککخيص نقش واقعي خود در وقوع 

شيوه         سات به  سا سير زندگي همراه با ابراز اح  آموزش، مؤثرم

ا  معنويت ب ؛ تقويتنيآفرمشکککلدوری زيبا، شککناخت هيجانات 

ژوهش حاضکککر با  پ [.2۴باشکککد ]يابي معکوس ميدعا و خاطره

اثربخشکککي عککدم مبني بر  ،Ashori و  Bahramfarپژوهش
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همسککو  زنانسککازی رواني بر اضککطراب ايمن آموزش توجهقابل

گفت با توجه به اين     توان تفاوت مي اين . در تبيين [۳2] بودن

  يمشکککالت ،با مشکککالت جسککماني مزمن مادران كودكان كه 

با مشکککالت  فرد نسککبت به ديگر زنان به متفاوت و منحصککر

ند  زوجي مه     ؛دار نا قادر نبوده  ايمن آموزشبر سککککازی رواني 

 نيبو  یدرون فردناشکککي از عوامل مختلف  عاطفيمشککککالت 

سايي كن   هاآن یفرد شنا   شآموزدر تبيين علت اثربخشي   .درا 

و افکار و عالوه بر رده سککني متفاوت شککايد  ،خودشککفابخشککي

بتوان های مورد بررسکککي در دو مطالعه،    هنمون تجارب متفاوت   

در مقابل رويکرد مذكور،   خودشفابخشي  گفت كه چون رويکرد 

در خاطرات سککلولي مخرب  ی درونيزابه شککناخت عوامل تنش

ديده  خيانتاضککطراب زنان دار معنيدر كاهش  [۱۷] پردازدمي

 .بوده است مؤثر

تايج اين پژوهش   تايج    نفسعزتحوزه  درن   پژوهش با ن

Aslipoor  صوص   همکارانو شي  در خ شناختي  اثربخ درمان 

سيب  نفسعزترفتاری بر  سو    زنان آ سر، هم ديده از خيانت هم

[. با توجه به اين كه اولين واكنش درون رواني     ۱۳باشکککد ] مي

خيککانککت   توای           زنککان  ح م کری بککا  ف خوارهککای  ديککده نشککک

نفس آنان   گری اسکککت؛ كه موجب كاهش عزت    خودسکککرزنش

سالم در مورد       احتما ًشود،  مي سايي باورهای نا شنا كاوش و 

ان كنندگتا شركت شده استيابي، موجب خود در فرايند خاطره

چگونه به شيوه ناسالمي، احساس ارزشمندی     متوجه شوند كه  

با رفتار ديگران نسکککبت به خود مرتبط سکککاخته        ند.   خود را  ا

مشککترک در هر دو  آموزشککيهای تکنيك یريكارگبهبنابراين، 

نرير بازبيني   و شکککناختي رفتاری    خودشکککفابخشکککي  رويکرد 

سايي      شنا سالم و  شده، بازبيني و   هایدروغباورهای نا پذيرفته 

خاص خود،            تاريخچه  با  يك انسکککان  به عنوان  پذيرش خود 

مه   نا مدی در      بر كارآ به نفس و خود ماد  ريزی برای افزايش اعت

سات   شركت    احتما ًجل شده تا  كنندگان به اين آگاهي  موجب 

ه وفايي همسر را ب ديده، رفتار بيدست يابند كه يك زن خيانت 

مسر و به اندازه كافي خوب نبودن خود  ناتواني خود در جذب ه

با اصکککالح گفتگوی دروني و       نداده و  بت   خودمراقبتينسککک

بار،    دهي درنجيك انسکککان    عنوان به نفس خود را عزت ما برد ا

  آموزش نشککککان دادنککد و همکککاران    Latifiافزايش دهککد.   

به خود  یورزشککفقتتوانسککته اسککت ميزان  خودشککفابخشککي

باني با خود، قضککاوت صککحيع، حس انسککانيت مشککترک و )مهر

داری افزايش و ميزان نگراني،  يرا به طور معن  (نفسعزتحفظ 

  Hatami[.22]انزوا و همانندسکککازی افراطي را كاهش دهد      

و  نفسعزتدر بهبود  خودشککفابخشککي  آموزشنشککان داد كه 

اين  [.33] مؤثر اسککت بدسککرپرسککتنوجوانان  یخودارزشککمند

و  Gholamhoseinپژوهش حاضکککر با پژوهش بخش از نتايج 

 اسککاسمشککاوره گروهي بر نبودن اثربخش  ، مبني برهمکاران

بود ن راسکککتا هم ،زنان  نفسعزتتغيير بر  رويکرد فمينيسکککتي

يان  گونه نياتوان مي . در تبيين اين مطلب [34] ب   ب ه كرد كه 

نان شکککركت   رسکککد نرر مي عه     ز نده در مطال نان  مذكور،  كن ز

مباني   آموزشدر اثر  دكه نتوانسککتن سککرپرسککت خانوار بودند 

در  هكبيشککتری كسککب نمايند؛ درحالي نفسعزتفمينيسککتي، 

زنان  متفاوت   شکککرايط عاطفي و اقتصکککادی  ، پژوهش حاضکککر 

 احتما ً؛ هاآن متنوعو تجارب  باورهاهای مورد بررسکي و  نمونه

 .است بوده مؤثرزنان  نفسعزت داريمعنافزايش در 

ضر پژوهش چنين هم شان داد  حا شفابخشي   آموزش ن  خود

كه اين  ديده مؤثر بوده اسککتدر تسککهيل بخشککش زنان خيانت

مبني بر اثربخشککي اين  Nasresfahani پژوهش نتايج با يافته

رويکرد بر افزايش بخشکککش بين فردی زنان دچار پريشکککاني     

 رب خودشفابخشي   اثردر تبيين  [.35]همسو بود   يشناخت روان

اولين اقککدام در توان گفککت مي، Nasresfahaniمبنککای نرر 

و انتقام است   یتوزنهيك، درمان يا كاهش حس خودشفابخشي  

سات مثبت و منفي عاطفي،        سا سات با طرح پازل اح كه در جل

در شکککود. داده مي آموزش یخدا سککک ارتکنيك واگذاری و به 

  قرار ديده را از موقعيت ضککعف و مورد سککتم فرد آسککيب ،واقع

ته  يا بخشکککش تغيير          ،گرف به موقعيت قدرت و انتخاب انتقام 

ضعيت   سد اين فرايند موجب  به نرر مي .دهدميو سهيل و  ر ت

شککده باشککد.    زنان مورد مطالعهتمايل به بخشککش در افزايش 

گاهي از   ،عالوه بر اين ک ا تأثير آ قام و  ا محتوایب منفي ر اف  انت

روان، و ايجاد رابطه مثلثي )زن  بهزيستي جويي در كاهش كينه

همسکککر  - خدا( به جای رابطه خطي )زن -وفا همسکککر بي -

 . كرده استبه افزايش حس بخشش كمك  احتما ًوفا( بي

ا توجه به اين كه اين رويکرد جديد بوده و در اين زمينه        ب 

، تحقيق ناهمسکککويي با  صکککورت نگرفتهزيادی   هنوز تحقيقات 

رويکرد     كککارگيری  بککهص در خصکککو متغيرهککای مشککککابککه،     
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در ذا ل توسط محققان تحقيق حاضر يافت نشد.    خودشفابخشي  

  آموزشتوان گفککت هککای اين پژوهش ميتبيين كلي يککافتککه

با بررسي داستان زندگي افراد توسط خودشان،      خودشفابخشي  

ترميم خاطرات مخرب سلولي، ايجاد و تقويت كدهای شفابخش 

ضيلت  شده و بر     )ف شان  سعه وجودی اي های اخالقي( موجب تو

 تأثيرديده و بخشککش زنان خيانت نفسعزتميزان اضککطراب، 

 گذاشته است.

توان به جنسکککيت   م اين پژوهش ميهای مه از محدوديت  

عدم رغبت زنان به    .اند اشکککاره كرد كه همگي زن بوده  ها ونه نم

علني كردن خيانت همسککرانشککان و عدم امکان برگزاری كامل  

سات   شي جل شرايط كرونا و       آموز ضوری به دليل  صورت ح به 

های  از محدوديتنيز استفاده از هر دو شيوه حضوری و مجازی    

شنهاد مي بوداين تحقيق  شيوع خيانت در    . پي شود با توجه به 

بخشکککي اين زخم عميق عاطفي به منرور   جامعه و لزوم التيام   

مانگران در مراكز        خانواده، در رام  پاشکککي ن پيشکککگيری از فرو

برای  آموزشککيشککناختي، از اين برنامه مشککاوره و خدمات روان

نفس، بخشکککش و كاهش اضکککطراب مراجعان بهره    بهبود عزت

ند و دوره  فابخشکککي   زشآموهای  ببر به صکککورت   خودشککک را 

در مراكز مشککاوره خانواده و طالق به طور  آموزشککيهای كارگاه

 مستمر برگزار كنند.

 

نتايج اين پژوهش نشککان داد كه اين برنامه   :گیرینتیجه

 ،نفسداری منجر به بهبود عزتياسکککت به طور معن توانسکککته

همسر  خيانت  ديده اززنان آسيب بخشش و كاهش اضطراب در   

يابي،  با خاطره خودشککفابخشککيرويکرد رسککد به نرر ميشککود. 

سلولي مخرب، توجه       سايي و ترميم خاطرات  شکالت  به شنا م

نات   آموزششکککناختي و  روان جام تمري بخشکککي، آرام عملي ان

های صکککوتي و فايل ارائه با های شکککفابخشخاص كد اتتمرين

 نفسعزت بهبود كاهش اضطراب ادراک شده زنان،   برتصويری  

  .بوده است مؤثر در اين گروه بخششتمايل به افزايش و 

 

 تعارض منافع

شار     سندگان اعالم كردند كه هيچ تعارض منافعي در انت نوي

 اين مقاله وجود ندارد.

 

 سهم نویسندگان

و نگارش   فاطمه حيدری: گردآوری اطالعات، انجام مداخله        

له    قا رارت   م مايي و ن جام پژوهش  . زهره لطيفي: راهن ،  بر ان

 .در تحقيق مشاوره. اعرم مرادی: نهايي نگارش مقاله
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Introduction: Marital infidelity is an interpersonal and traumatic event that can produce cognitive, 

emotional, and behavioral symptoms in the victim. The present study aimed to investigate the effect 

of self-healing training on anxiety, self-esteem, and forgiveness in betrayed women in Isfahan in 

2021.  

Materials and Methods: The research method was quasi-experimental with a pre-test, post-test, and 

follow-up design and a control group. The study population included all betrayed women who were 

members of the Naranon society (Anonymous sufferers’ family group) in district one of Isfahan. 

Using convenience sampling, 30 betrayed women were selected and randomly assigned to the 

experimental group and the control group.  The experimental group underwent 14 sessions (one 

session per week, 60 minutes each) of self-healing training. The research instruments included Pollard 

et al’s Family Forgiveness Scale (FFS) (1998), Coopersmith Self-Esteem Inventory (1996), and Zank 

Anxiety Scale (1970). The repeated measures variance analysis in SPSS software were further 

employed to analyze the data.  

Results: The results showed that self-healing training had a significant effect on reducing anxiety, 

improving self-esteem and forgiveness in betrayed women (p< 0.05). The changes remained stable 

until the follow-up stage.  

Conclusion: It is recommended to pay more attention to Self-care education in families due to its role 

in improving the psychological health of betrayed women, as well as increasing self-esteem and 

forgiveness and reducing anxiety.  
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