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چکیده

پژوهش حاضر باهدف تعيين اثربخشي زوجدرماني رفتاري بر نگرش به خيانت و سازگاري زناشويي در زوجين شهر كرمانشاه در سال 0911-0011
نمونهگيري هدفمند 01 ،نفر از زوجين بهصورت نمونهگيري در دسترس و به روش تصادفي در دو گروه  01نفري آزمايش و  01نفري كنترل
جايگزين و به پرسشنامههاي نگرش به خيانت زناشويي و سازگاري زناشويي پاسخ دادند .گروه آزمايش  8جلسه آموزش زوجدرماني رفتاري
هفتهاي دو بار به مدت  01دقيقه دريافت كردند و مشاركتكنندگان گروه كنترل در ليست انتظار قرار گرفتند .تحليل يافتهها با استفاده از تحليل
كوواريانس مستقل نشان داد كه آموزش زوجدرماني رفتاري باعث تغيير نگرش به خيانت زناشويي و افزايش سازگاري زناشويي شده است .مهمترين
نتايج اين پژوهش ،مؤثر بودن آموزش زوجدرماني رفتاري در نگرش به خيانت و سازگاري زناشويي زوجين ميباشد .ازاينرو به مسئولين مراكز
مشاوره خانواده توصيه ميشود گامهاي مؤثري در جهت تغيير نگرش به خيانت زناشويي و افزايش سازگاري زوجين بردارند و بر اين اساس اقدامات
مداخلهاي الزم را جهت پيشگيري از وقوع خيانت انجام داد.
واژههای کلیدی :زوجدرماني رفتاري ،نگرش به خيانت زناشويي ،سازگاري زناشويي ،زوجين
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مقدمه
خانواده يكي از ركنهاي اصلي جامعه و كوچکترين جزء اجتماع و بهعنوان يكي از محيطهاي مؤثر در سالمت جنسي و رواني فرد در نظر گرفته
ميشود (سلطاني زاده و باجالني .)0911 ،آرامش ،امنيت و آسايشي كه اعضاء در محيط خانه از آن برخوردار ميگردند و بهتبع آن از اضطرابها و
نگرانيها در امان ميمانند را در هيچ محيط يا رابطه انساني ديگر نميتوان يافت (عسكر آباد و حاجي حيدري .)0910 ،مسئله ازدواج زناشويي يكي
از مهمترين و اساسيترين موضوعات موردتوجه جامعه بشري است ازدواج بهعنوان يكي از مهمترين مسائل در زندگي افراد تلقي ميشود و صرف ًا
جنبههاي فردي ندارد ،درواقع ميتوان گفت كه نهاد جامعه بشري بر پايه ازدواج قرارگرفته است .ازدواج از قديميترين پيوندهاي انساني است كه
ارضاء كننده و رشد دهنده شخصيت آدمي بوده است .ازدواج از همان اوايل موردتوجه نويسندگان ،فالسفه و بهخصوص اخالقيون و پيروان اديان
بزرگ قرارگرفته است و چون ميدانستند عوامل بسياري خانواده را تهديد ميكند ،توصيههايي در حفظ بنيادهاي آن داشتهاند (عارفي ،هدايت و
مهدوي .)0918 ،خانواده يكي از ركنهاي اصلي جامعه و كوچکترين جزء اجتماع است كه ستونهاي اصلي آن را زن و شوهر تشكيل ميدهند
و ازدواج را ميتوان يكي از مراحل سهگانهي زندگي (تولد ،ازدواج و مرگ) بهحساب آورد (باقياني مقدم .)0911 ،مسئله ازدواج و زناشويي يكي از
مهمترين و اساسيترين موضوعات موردتوجه جامعه بشري است و اولين تعهد عاطفي و حقوقي است كه افراد در بزرگسالي قبول ميكنند .درواقع
ازدواج مهمترين و بنياديترين رابطهي انساني است (اس پارک.)0100 ،0
با شروع ازدواج و ايجاد رابطه زناشويي ،رضايت زناشويي به متغيري مهم در رابطه با كيفيت ازدواج بدل ميشود .آنچه در ازدواج و يگانگي زن و
مرد مهم است سازگاري زناشويي و عدم وجود خيانت زناشويي ميباشد .تقريباً اغلب زوجهايي كه ازدواج ميكنند در آغاز زندگي داراي سطح بااليي
از رضايت زناشويي هستند ،رضايت از رابطه در طي زمان در بسياري از زوجها كاهش مييابد (محسن زاده و همكاران .)0911 ،خيانت زماني
اتفاق ميافتد كه يكي از زوجها بر اين باور باشد كه زندگي زناشويي او وفادارانه است؛ درصورتيكه زوج ديگر بهطور پنهاني اين پيمان را شكسته
است (لوسترمن .)0110 ،0امروزه با توجه به دگرگوني در روابط اجتماعي و همچنين تغيير در نگرشها عالوه بر روابط جنسي بهطور خاص ،داشتن
روابط خصوصي و محرمانه با فرد ديگر ،شيفتگي و محبت نامتعارف ،روابط عاطفي ،فراتر از دوستي عادي ،استفاده از پورنوگرافي ،ارتباط نامتعارف
در فضاي مجازي نيز در اين تعريف ارائهشده ميگنجد (چويک0109 ،؛ به نقل از درتاج ،رجبيان ده زيره ،فتح اللهي و درتاج.)0911 ،
پژوهشهاي زيادي مؤيد اين واقعيت هستند كه خيانت زناشويي ،عمدهترين دليل ازهمپاشيدگي روابط زناشويي و زمينه اصلي تعارضات و اختالفات
زناشويي است (پالت 9و همكاران .)0118 ،شكستن اين تعهد يا خيانت زناشويي موضوعي است كه زوج درمانگران بهصورت منظم در كارهاي
بالينيشان با آن مواجه ميشوند و ميتواند تجربهاي گيجكننده و دردناک فراهم سازد و افزون بر اين ،خيانت يكي از داليل عمدهي طالق و از
هم پاشيدن ازدواج است (اسچيكلفورد ،بسر ،گوتز0118 ،0؛ باس و شاكلفورد .)0111 ،5خيانت زناشويي ميتواند پيامدهاي عاطفي شديدي در زوجين
ايجاد كند .بر همين اساس يافتههاي پژوهش سلترمن ،گارسيا و ساپليس )0101( 0نشان ميدهد كه تمايل جنسي يكي از انگيزههاي خيانت
ميباشد .جهان 1و همكاران ،فينچام و مي 8و مونتنسي 1و همكاران نيز به نتايج مشابهي دست يافتند (جهان و همكاران0101 ،؛ فينچام و مي،
 0101و مونتنسي و همكاران .)0109 ،خيانت زناشويي بهعنوان تخطي از توافق جنسي بين يک زوج تعريف ميشود .بااينكه وفاداري عاطفي و
جنسي نقش مهمي در تحكيم روابط دارد و هنجار كليدي در تنظيم ازدواج محسوب ميشود ،خيانت زناشويي بهطور بالقوه به انحالل روابط
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زناشويي كمک ميكند (قاصدي ،باقري و كيامنش .)0918 ،واكنشهاي عاطفي مختلف مانند افسردگي ،خشم ،سرافكندگي و پريشاني در بسياري
از افراد مراجعهكننده به مراكز رواندرماني و مشاوره ،درنتيجه افشاي خيانت همسر بوده است (كانو و اوليرئي .)0111 ،0از طرف ديگرافراد به داليل
متفاوتي در اينگونه روابط وارد ميشوند؛ مواردي همچون كنجكاوي ،تنوعطلبي ،انگيزههاي تجربهاي ،مبارزه با ناكارآمدي و كسب اعتمادبهنفس،
سرگرمي ،گريز از واقعيت ،مشكالتي در رابطه باصميميت ،انتقام وكاوش جهتگيري جنسي ميتوانند ازجمله داليل شخصي براي درگير شدن در
خيانت زناشويي باشند (اتوود و سيفر .)0111 ،اين ارتباطات مخرب با تعامالت منفي بين زوجها منجر به كاهش رضايت در رابطه و افزايش احتمال
طالق مي شوند (آموت و همكاران.)0101 ،0
زوج درمانگران ميتوانند براي بهبود سازگاري زوجين در مداخالت خود ،بر بهبود الگوهاي ارتباطي زوجين تأكيد كنند و ازاينرويكرد جهت
پيشگيري از جدايي و طالق زوجين و شكست آنها در ازدواجشان استفاده كنند (مام صالحي ،مرادي ،عارفي و ياراحمدي .)0911 ،ارتباط زناشويي
بهعنوان طوالنيترين و عميقترين نوع ارتباط همواره موردتوجه بوده است زيرا ازدواج رضايتبخش ،براي سالمت جسمي و رواني همسران بسيار
مفيد است .ازدواج يكي از مهمترين حوادثي است كه در زندگي رخ ميدهد درحاليكه بعضي ازدواجها موجب رشد و شكوفايي زوجين است ،بسياري
از زن و شوهرها نيز ميتوانند به مصيبتهايي در مقابل يكديگر بدل شوند ،ايجاد و حفظ روابط صميمانه و ارضاي نيازهاي عاطفي و رواني در
جريان ازدواج ،هنر و مهارتي است كه عالوه بر سالمت روان و تجارب سالم اوليه ،نيازمند داشتن و كسب نگرشهاي منطقي ،مهارتهاي ارتباطي،
مهارتهاي زندگي و انجام وظايف خاص خويش است (قاسمزاده .)0918 ،بسياري از مطالعات نشان ميدهد كه زوجها بالقوه و پنهاني تعارضاتي
پيرامون مسائل جنسي دارند اما آن را بهعنوان يک راز تلقي كرده و از بيان آن اجتناب مينمايند (اسپوتن0110 ،9؛ الرسون 0و همكاران0118 ،؛
سيمون و گاگنون0111 ،5؛ متز 0115 ،0و كرو .)0111 ،1بهطوركلي زوجهايي كه رضايت جنسي كمتري در ازدواج خود دارند به دنبال آسودگي
خود بهواسطه طالق ميباشند و رضايت جنسي يكي از عوامل تأثيرگذار خيانت زناشويي است (زاپين .)0101 ،8از سوي ديگر آنچه در ازدواج مهم
است ،سازگاري زناشويي و رضايت از ازدواج است .سازگاري زناشويي وضعيتي است كه در آن ،زن و شوهر در بيشتر مواقع احساسي ناشي از
خوشبختي و رضايت از همديگر دارند (آشتياني .)0988 ،يكي از مهمترين عواملي كه بر بقاء ،دوام و رشد خانواده اثر ميگذارد ،روابط سالم و مبتني
بر سازگاري و تفاهم زوجين است .سازگاري زناشويي بهعنوان يكي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر خانواده است وزندگي خانوادگي در جريان
تعامالت روزمره زن و شوهر شكل ميگيرد و همين تعامالت است كه به زندگي خانوادگي معنا ميبخشد و انتظارات اعضاي خانواده را از يكديگر
مشخص ميسازد (محرابي زاده و همكاران .)0985 ،سازگاري زناشويي بر بسياري از ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسانها تأثير بسزايي دارد.
روابط زناشويي رضايتبخش سنگ بناي عملكرد خانواده است و بهطور مستقيم عملكرد والديني مؤثر را تسهيل ميكند (خدابخشي .)0980 ،دارابي،
كاظمي اصل و مسعودي ( )0910در پژوهش خود با عنوان اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سازگاري زناشويي به اين نتيجه رسيدند كه
آموزش مهارتهاي زندگي ميتواند در افزايش سازگاري زناشويي زوجين مؤثر بوده و باعث احساس مثبت در زندگي مشترک شود .در پژوهشي
ياسين و كاراهان ( )0111برنامه ارتباطي زوجي را موردبررسي قراردادند .نتيجه تحقيق نشان داد كه برنامه آموزشي ميتواند از طريق بهبود
مهارتهاي ارتباطي ،تأثيري مثبت بر سطوح سازگاري زناشويي داشته باشد و همچنين ميتواند منجر به اصالحات رفتاري درازمدت در زوجين
شود .سلطاني زاده و باجالني ( )0911در پژوهشي تحت عنوان پيشبيني نگرش به خيانت زناشويي بر اساس اختالل عملكرد جنسي ،صميميت و
رضايت جنسي در زنان و مردان متأهل شهر اصفهان به اين نتيجه رسيدند كه اختالل عملكرد جنسي ،صميميت و رضايت جنسي ميتوانند نگرش
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به خيانت زناشويي را پيشبيني كنند .عباسي ،بگيان كوله مرز ،درگاهي و قمري گيوي ( )0910در پژوهشي با عنوان اثربخشي زوجدرماني رفتاري-
ارتباطي بر سازگاري زناشويي و صميميت جنسي زوجين به اين نتيجه رسيدند كه زوجدرماني رفتاري-ارتباطي بر افزايش سازگاري و صميمت
جنسي مؤثر است .در مطالعه حاضر در راستاي بررسي عوامل مرتبط با آمادگي و آسيبپذيري افراد نسبت به ابعاد مختلف نگرش به خيانت
زناشويي ،سازگاري زناشويي و توجيه نگرش به خيانت موردبررسي قرارگرفته است .يافتههاي حاصل از اين پژوهش ميتواند با ايجاد تصويري
روشنتر از عوامل مرتبط با نگرش به خيانت زناشويي ،در كار با زوجين عهدشكن بهوسيله زوج درمانگران مورداستفاده قرار گيرد .همچنين با توجه
به افزايش آمار طالق و گسترش پيمانشكني در بين زوجين و همچنين شناسايي عوامل مؤثر در تقويت بنيان خانواده اين پژوهش در پي پاسخ
به اين پرسش است كه آيا زوجدرماني رفتاري بر نگرش به خيانت وسازگاري زناشويي در زوجين مؤثر است يا خير؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به هدف كاربردي و شيوه اجرا نيمه آزمايشي و از نوع طرح پيشآزمون و پسآزمون با گروه كنترل است .جامعه آماري در
اين پژوهش شامل كليه زوجين داراي تجربه خيانت زناشويي مراجعهكننده به مراكز مشاوره شهر كرمانشاه در سال  0911-0011بودند كه در اين
سه ماه از ميان كليه مراجعهكنندگان ،تعداد  85زوج مراجعهكننده به مراكز مشاوره كساني بودند كه داراي تجربه خيانت زناشويي و همچنين داراي
پرونده زير نظر روانشناس مركز بودند ،تعداد  01زوج با استفاده از روش نمونهگيري در دسترس و هدفمند كه شرايط الزم جهت همكاري با اين
پژوهش را دارا بودند بر اساس مالک ورود شامل داشتن تجربه خيانت از همسر ،داشتن حداقل يک سال زندگي مشترک ،دامنه سني  01-01سال،
داراي حداقل تحصيالت ديپلم و داوطلب بودن براي شركت در پژوهش و مالکهاي خروج شامل عدم رضايت و خستگي براي شركت در پژوهش
انتخاب و در دو گروه آزمايشي و كنترل (در هر گروه  01نفر گروه آزمايش و  01نفر گروه كنترل) قرار گرفتن و درنهايت مداخلهاي آزمايشي
(زوجدرماني رفتاري) روي زوجين گروه آزمايشي اجرا شد و اين در حالي است كه گروه كنترل هيچ نوع مداخله درماني دريافت نكردند .جلسات
بهصورت آموزش مجازي بود و در هشت جلسه  01دقيقهاي و هفتهاي دو جلسه برگزار شد .برنامهريزي جلسات بهگونهاي است كه  01دقيقه
ابتدايي جلسه به ارائه مطلب خاص جلسه مربوطه اختصاصيافته و  01دقيقه باقيمانده بهصورت بحث گروهي پيرامون مسئله اعضاي گروه در
رابطه با مطالب آموزشي ارائه شد و نيز اجراي تكنيکهاي خاص اين رويكرد ميباشد.
ابزار پژوهش
پرسشنامه نگرش به خيانت زناشویي مارک ویتلي :پرسشنامه نگرش به خيانت زناشويي (روابط فرا زناشويي) توسط ويتلي)0118( 0
بهمنظور سنجش نگرش به خيانت زناشويي طراحي و تدوينشده است .در ايران نيز توسط عبداهلل زاده ( )0981اعتبار يابي شده است .اين پرسشنامه
داراي  00گويه تنظيمشده است كه در طيف  1درجهاي از بهشدت موافقم (نمره )1تا بهشدت مخالفم (نمره  )0نمرهگذاري ميشود .نمرههاي باالتر
در اين مقياس نشاندهنده نگرش مثبت بيشتري نسبت به خيانت زناشويي است .يافتههاي پژوهش ويتلي حاكي از اعتبار مطلوب اين نگرش سنج
است ،بهطوريكه آلفاي حاصل از ضريب همساني دروني  1/81سنجيده شده است .براي تعيين پايايي اين مقياس از دو روش آلفاي كرونباخ و
ضريب بازآزمايي استفاده شد .ضريب آلفاي كرونباخ مقياس نگرش به روابط فرا زناشويي  1/10برآورد شده است (ويتلي .)0118 ،ضريب بازآزمايي
حاصل از پژوهش علي تبار ،قنبري ،زاده محمدي و حبيبي ( )0919نيز  1/81گزارششده است .جهت بررسي روايي اين آزمون در ايران ،از روايي
مالكي از (نوع واگرا) استفادهشده است .براي بررسي روايي واگرا از آزمون جهتگيري مذهبي آلپورت استفاده شد كه روايي واگرا با جهتگيري
مذهبي دروني 1/01 ،و با جهتگيري مذهبي بيروني 1/00 ،به دست آمد (عليتبار و همكاران .)0910 ،در پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ 1/81
محاسبه شد.

- Whatley
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پرسشنامه سازگاري زناشویي الک واالس ( :)9191در اين پژوهش بهمنظور اندازهگيري سازگاري زناشويي زوجين ،از آزمون سازگاري
زناشويي الک واالس ( )0151استفادهشده است .اين ابزار  05سؤالي يكي از اولين مقياسهاي كوتاه براي سنجش سازگاري زناشويي است كه
بهوسيله هروي جي الک و كارل ،ام .واالس ( )0151ساخته شده است .سؤال اول يكي از شاخصهاي كلي سعادت زناشويي است و به آن ارزش
عددي بيشتري تخصيص دادهشده است .نمره  011يا كمتر از آن ،نمره برش محسوب ميشود و داللت بر ناسازگاري در روابط زناشويي دارد.
سؤاالت بهصورت چندگزينهاي هستند و ارزش عددي سؤاالت اين آزمون متفاوت است .آزمون سازگاري زناشويي الک واالس ( )0151براي
گروههاي شناختهشده و با نمرات متمايزكننده براي زوجهاي سازگار و ناسازگار از روايي و اعتبار بااليي برخوردار است .نمرات اين آزمون ،با آزمون
پيشبيني زناشويي الک واالس همبستگي بااليي دارد .اين نتيجه نشاندهنده روايي همزمان باالي آن است .آزمون يادشده مقياسي براي پيشبيني
سازگاري آينده است .برآورد همساني دروني با استفاده از فرمول اسپيرمن براون بسيار خوب و ضريب همبستگي بين دونيمه آن برابر  1/11بوده
است (ثنايي .)0911 ،در تحقيق حاضر براي تعيين پايايي پرسشنامه از دو روش آلفاي كرونباخ و تنصيف استفادهشده كه به ترتيب براي كل
پرسشنامه  1/18و  1/19بوده است كه بيانگر ضرايب قابلقبول پرسشنامه يادشده است .در پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ  1/80به دست آمد.
خالصه جلسات درماني به شرح زير صورت گرفته است :جلسه اول :بيان اهداف و مقررات گروه ،كليات زوجدرماني رفتاري و مفهوم تعارضات
زناشويي و رضايت از رابطه ،جلسه دوم :بررسي سطح ارتباط ،مهارتهاي ارتباطي و آموزش مهارتهاي صحيح گوش دادن ،جلسه سوم :بررسي و
اصالح بنيادهاي ارتباطي زوجها و بيان اصول مهم برقراري ارتباط ،جلسه چهارم :بررسي و اصالح رفتارهاي غيركالمي و كالمي زوجها و بيان
تفاوتهاي ارتباطي زن و مرد ،جلسه پنجم :آموزش اصول اساسي ميزان تقويت -تنبيه و رابطههاي متقابل ،جلسه ششم :تجزيهوتحليل نقش
عوامل شناختي و خطاهاي شناختي زوجها ،جلسه هفتم :بررسي ،اصالح و آموزشهاي مهارتي حل مسئله به زوجها ،جلسه هشتم :جمعبندي و
اجراي پسآزمون .در جدول زير شرح پروتكل ارائهشده است .روش تحليل دادههاي اين پژوهش در دو سطح توصيفي و استنباطي صورت گرفت.
در سطح توصيفي از ميانگين و انحراف معيار استفاده شد ،در بخش استنباطي از تحليل كوواريانس استفاده شد .الزم به ذكر است كه كليه مراحل
تحليل دادهها توسط نرمافزار  spssنسخه  00انجام گرفت.
9

جدول .9پروتكل زوجدرماني رفتاري (كریستنسن و همكاران)0292 ،
جلسات

محتواي جلسه

موضوع جلسه

برقراري رابطه درماني بين زوج و درمانگر ،لزوم آشنايي زوجها با قواعد و مقررات درماني ،آشنايي با كليات

اول

معرفي ،بيان اهداف و مقررات گروه

دوم

بررسي سطح ارتباط

سوم

بررسي و اصالح بنيادهاي ارتباطي زوجها

چهارم

بررسي و اصالح رفتارهاي غيركالمي و كالمي زوجها

پنجم

الگوهاي تعاملي تكرارشونده ،تنبيه و رابطههاي متقابل

مرور تكاليف جلسه قبل و آموزش مهارتهاي ارتباطي مؤثر به زوجها ،كشف دفاعها و مقاومتهاي زوجين

ششم

تجزيهوتحليل نقش عوامل شناختي و خطاهاي شناختي

مرور تكاليف جلسه قبل ،تغيير و اصالح چرخههاي تكرارشونده ،اضطراب و دفاعها ،آموزش مهارتهاي حل

درمان رفتاري و مفهوم تعارضات زناشويي
مهارتهاي ارتباطي و آموزش مهارتهاي صحيح گوش دادن

بيان اصول مهم برقراري ارتباط ،كشف الگوهاي ارتباطي ناكارآمد ،تسهيل بيان احساسات زوجها در مورد روابط
ناكارآمد با افراد مهم
مرور تكاليف جلسه قبل و بيان تفاوتهاي ارتباطي زن و مرد ،نحوه بيان احساسات ،صحبت در خصوص افكار
و رفتارهاي خود تخريبگر ،تخليه هيجاني

زوجها
هفتم

بررسي ،اصالح و آموزش مهارتهاي حل مسئله به زوجها

هشتم

جمعبندي و اجراي پسآزمون

مسئله
مرور تكاليف جلسه قبل و ايجاد ارتباط بين مطالب قبلي و مطالب جديد ،نحوه تعميم رابطه درماني به بيرون از
جلسه درماني ،درک موقعيت و پذيرش مسئوليت
توضيحات تكميلي ،مرور تكاليف قبلي ،بررسي و بازبيني روابط ،نحوه ايجاد محيط امن و خلق اعتماد ،نحوه
شناسايي و حمايت از الگوهاي تعاملي سالم ،دستيابي زوجها به الگوي ايمن و در صميميت در روابطشان ،نحوه
افزايش در دسترس بودن و پاسخگو بودن و در آخر اجراي پسآزمون.

- Christensen
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یافتهها
از بين آزمودنيهاي پژوهش دامنه سني آزمودنيها از  01تا  01سال و ميانگين و انحراف معيار سني نمونه موردبررسي 90/10±0/150ميباشد.
همچنين از  01زوج شركتكننده در پژوهش  01نفر مرد و  01نفر زن بودهاند.
براي تحليل آماري دادههاي مربوط به اين سؤال از تحليل كوواريانس ا ستفاده شد .در اين تحليل ميانگين نمره پيش و پسآزمون گروه نگرش
به خيانت زناشويي بررسي شده و نمرههاي پيشآزمون بهعنوان متغير كمكي به كار گرفته شدند .البته رعايت شرط همگني شيبهاي رگرسيون
الزم ميباشد كه نتايج آن در نيز گزارششده است.
جدول  .0نتایج تحليل كوواریانس براي بررسي همگني شيب رگرسيون در پيشآزمون نگرش به خيانت و سازگاري زناشویي
منبع شاخصها

مجموع مجذورات

درجات آزادي

ميانگين

آماره F

مجذورات

سطح
معنيداري

گروه

901/000

0

001/100

0/95

1/090

پيشآزمون

00/090

0

00/090

0/81

1/050

گروه × پيشآزمون

88/950

0

00/900

1/90

1/559

خطا

0115/050

00

18/090

كل

009100

91

همانطور كه در جدول ( )0آزمايشي آمده است تعامل بين گروه و پيشآزمون خيانت زناشويي و سازگاري زناشويي معنيدار نيست؛ بهعبارتديگر
دادهها از فرضيه همگني شيبهاي رگرسيون پشتيباني ميكند ( p=1/90و .)F=1/559
همچنين در جدول زير نتايج آزمون لوين براي بررسي همگني واريانسها در متغير وابسته آمده است.
جدول  .3نتایج آزمون لوین براي بررسي همگني واریانسها در متغيرهاي نگرش خيانت زناشویي و سازگاري زناشویي
لوين

F

درجه آزادي 0

درجه آزادي 0

سطح معنيداري

متغيرها

0/900

0

01

1/000

همانطور كه نتايج جدول  9نشاااان ميدهد تفاوت معنيداري بين واريانس گروه ها وجود ندارد ( ،)P<1/15بنابراين فرض همگني وار يانس ها
رعايت شده است و ميتوان از آزمون كوواريانس استفاده كرد.
جدول .4نتايج آزمون تحليل كوواريانس يکراهه (مانكوا)
منبع شاخصها

مجموع مجذورات

درجات آزادي

ميانگين مجذورات

آماره F

سطح

مجذور اتا

معنيداري
پسآزمون

11/00

0

11/00

1/000

1/90

1/10

گروه

09090/090

0

0050/09

10/95

1/110

1/000

خطا

0051/010

01

81/000

كل

091000

91

همانطور كه در جدول ( )0آمده ا ست پس از تعديل نمرات پيشآزمون زوجدرماني رفتاري بر نگرش به خيانت زنا شويي و سازگاري زنا شويي
تفاوت معنيداري وجود دارند (sig =/110؛ و )F=10/95؛ بنابراين فرض صااافر مبني بر عدم تأثير رد و نتيجه گرفته ميشاااود كه زوجدرماني
رفتاري بر نگرش به خيانت زناشويي و سازگاري زناشويي زوجين اثر معناداري وجود دارد.
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بحث و نتيجهگيري
اين پژوهش بهمنظور بررسي اثربخشي زوجدرماني رفتاري بر نگرش به خيانت وسازگاري زناشويي در زوجين انجام گرفت .نتايج تحليل كواريانس
حاكي از اين است كه آموزش زوجدرماني رفتاري بر نمرات پسآزمون نگرش به خيانت زناشويي و سازگاري زناشويي تأثير معنيدار داشته است.
بر اساس ميانگين نمرات ميتوان گفت كه نمرات نگرش به خيانت زناشويي در پسآزمون در گروه آزمايش كاهشيافته است .نتايج اين پژوهش
با يافتههاي دارابي و همكاران ( ،)0910سلطاني زاده و باجالني ( ،)0911عباسي و همكاران ( )0910همسو ميباشد .در تبيين اين نتايج ميتوان
گفت يكي از مهمترين عوامل تأثيرگذار و تعيينكننده در ازدواج كيفيت و نوع رابطه بين زن و شوهر است .رابطه زناشويي مانند هر رابطه ديگر
داراي جنبههاي مثبت و منفي ميباشد .وجود رابطه صميمانه در زندگي مشترک ،تعهد زن و شوهر نسبت به ثبات رابطه را استحكام ميبخشد.
درحاليكه عامل مشترک در اكثر روابط آشفته اين است كه زوجها نيازهاي يكديگر را برآورده نميكنند .ازاينرو سازگاري زناشويي ارتباط تنگاتنگي
با نگرش به خيانت زناشويي خواهد داشت .چراكه كاهش سازگاري زناشويي ،از بين رفتن سالمت زندگي زوجين ،بروز مشكالت عاطفي و رواني
و درنتيجه نگرش مثبت به روابط فرا زناشويي را به دنبال داشته باشد .بنابراين ازآنجاكه تأكيد زوجدرماني رفتاري بر جنبههاي رفتاري ،بهكارگيري
اصول درمان رفتاري مانند تبادل رفتار ،تقويت رفتارهاي مثبت و تنبيه رفتارهاي ناشايست ،اصالح رفتار و جلوگيري از شكلگيري تعامل نامناسب
و بروز تعارض زوجها است؛ موجب ميشود دلزدگي زناشويي و ترس از صميميت زوجها كاهش و روابط آنها بهبود يابد .ايجاد فضايي امن براي
پرسش و پاسخ و روشنسازي رفتارها ،براي اظهارات بين زوجها و تمركز بر رفتارهاي كارآمد و بهدوراز ابهام ميتواند زوجها را ازلحاظ عاطفي به
هم نزديک كند .آموزش اين روش در اين پژوهش نيز نشان داد زوجها با كسب مهارتهاي ارتباطي درست ،توانستند رفتارهاي ارتباطي مناسب
را توسعه دهند و روابط زناشويي خود را بهبود بخشند .در اين رابطه لوكت 0و مورو ،)0108( 0در پژوهشي تأثير آموزش مهارتهاي حل تعارض و
كنترل واكنشهاي هيجاني را بر تعارضات زناشويي موردبررسي و ارزيابي قرارداد ،نتايج نشان داد كه مهارتهاي حل مشكل ،بهكارگيري عاطفه
و احساس ،كنترل هيجانات منفي و تأثير متقابل آنها روي يكديگر ،نقش مهمي در كاهش تعارضات و ابعاد آن و افزايش سازگاري زناشويي دارد.
مايرال )0105( 9نيز عنوان ميكند درواقع زندگي اغلب زوجها به دليل فقدان آگاهي از مهارتهاي ارتباطي و سبک ارتباطي ناسالم به يک رابطه
ايستا و بدون صميميت تبديل ميشود .زوجدرماني رفتاري-تلفيقي با بررسي تفاوت ارتباطي موجود بين زوجهاي درمانده و غير درمانده و با
بهكارگيري مهارتهاي ارتباطي مناسب مانند رعايت احترام متقابل ،درک و فهم آداب اجتماعي ،وقتشناسي و پرهيز از خطاهاي شناختي ،به
زوجها در برقراري ارتباط و بهكارگيري درست مهارتهاي كالمي و غيركالمي كمک ميكند .از سوي ديگر پژوهش سيمناسكي و

هيلتون0،

( )0109نيز نشان داده است ،زوجدرماني رفتاري-تلفيقي بيشتر در مورد زوجهايي كه درماندگي زناشويي دارند و دچار فقدان و يا ترس از صميميت
در رابطه هستند و يا در مواردي كه يكي از زوجها از محرک تنش زاي ويژهاي رنج ميبرد با موفقيت همراه است .در تبيين بيشتر اين يافتهها
ميتوان به اين امر اشاره كرد كه زوجدرماني با ايجاد ساختارها ،مواردي كه اعضا در درونشان نهفته است با همسر خود در ميان بگذارند و
احساساتشان درباره زندگي ،آينده ،ترسها ،نگرانيها و تجارب دردناكي كه در تنهايي بهندرت ميتوانند بر آنها فائق آيند ،آشكار سازند .پژوهشهاي
ديگر نيز بهروشني نشان دادند كه تصحيح روابط زوجين ميتواند باعث افزايش سازگاري زناشويي و ميتواند روابط فرا زناشويي را بهبود بخشد.
همچنين ميتواند زندگي زناشويي را با چالشهاي بسياري مواجه نمايد كه مشاجرات زوجين ،نزاعهاي خانوادگي و خشونتهاي خانگي ناشي از
همين عدم احساس رضايتمندي و خستگي از زندگي زناشويي باشد (باي .)0988 ،زوج درمانگران ضمن ايجاد احساس مثبت در بين اعضا و بهبود
كاركردهاي خانواده و ايجاد صميمت زوجين رضايتمندي و سازگاري را افزايش داده كه همين امر باعث كاهش خيانت زناشويي گرديده است.
باعث شوند كه زوجين دامنه اختيارات و وظايف خود را بشناسند ،آزادانه از حقوق خود دفاع كنند ،بهراحتي به زير منظومههاي ديگر خانواده دسترسي
1

- Luquet
- Muro
3
- Myrall
4
- Simnaseky & Hillton
2
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داشته باشند و باهم به بيان احساسات بپردازند و با كمک و همدلي و حمايت يكديگر بهرهمند شوند (آهنگريان وشاه ويسي زاده .)0910 ،خيانت
زناشويي ،پديدهاي است كه بهموازات عشق در ارتباطات زناشويي به وجود ميآيد و براي زنوشوهري كه محصول تجارب عاطفي مختلفي هستند،
غيرقابلاجتناب است .از سويي چون خيانت ،هيجانات قوي را برميانگيزند ،ممكن است زمينه مناسبي براي مشكلگشايي سازنده نباشند .عدم
كنترل متغير هوش ،عدم كنترل ساير عوامل اثرگذار بر آزمودنيها مانند وراثت ،سابقه رشدي افراد ،طبقه اقتصادي ،اجتماعي يا ميزان حمايت
اجتماعي زوجين از محدوديتهاي پژوهش بود .همچنين نبودن پيگيري ،محدوديتهاي مرتبط با خود گزارشي بودن ابزارها و اثر مرتبط با ماهيت
گروهدرماني ازجمله محدوديتهاي ديگر پژوهش موردنظر بود .با توجه به نتايج بهدستآمده پيشنهاد ميشود كلينيک هاي روان شناختي از پروتكل
رفتار زوجدرماني رفتاري براي سازگاري زناشويي و نگرش به خيانت در بين زوجين استفاده شود .همچنين پيشنهاد ميشود براي حل مشكالت و
بهبود سازگاري زناشويي بين زوجين از رويكرد زوجدرماني رفتاري بهره گرفته شود تا سبب بهبود سازگاري زناشويي در زوجين شود.
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عسكرآباد ،مجتبي و حاجي حيدري ،زهرا ( .)0910علل خيانت زناشويي از ديدگاه زوجين مراجعهكننده به دادگاه خانواده :يک مطالعه كيفي ،خانواده پژوهي،)00(00 ،
.50-05



عارفي ،مختار؛ هدايت ،سعيده و مهدوي ،آزاده ( .)0910نقش طرحواره هاي ناسازگار اوليه در پيشبيني رضايت زناشويي ،رويش روانشناسي.)0(8 ،



عباسي ،مسلم؛ بگيان كوله مرز ،محمدجواد؛ درگاهي ،شهريار و قمري گيوي ،حسين ( .)0915اثربخشي زوجدرماني رفتاري-ارتباطي بر سازگاري زناشويي و
صميميت جنسي زوجين ،مركز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ايران (نشريه پرستاري ايران).00-99 ،)15(08 ،



علي تب ار ،سيد هادي؛ قنبري ،سعيد؛ زاده محمدي ،علي و حبيبي ،مجتبي ( .)0919بررسي رابطه بين روابط جنسي پيش ازازدواج با نگرش به روابط فرازناشويي،
.055-001 ،)98(01



قاصدي ،مسعود؛ باقري ،فريبرز و كيامنش ،عليرضا ( .)0911مقايسه اثربخشي درمان گروهي مبتني بر ذهن آگاهي و تكنيکهاي پذيرش و تعهد ( )ACTدر
بخشش ،تنظيم عاطفي و صميميت زناشويي .مجله اخالق زيستي.18-81 ،)01( 8 ،09 ،



قاسمزاده ،مهدي ( .)0918بررسي تأثير روانشناسي گروهي مهارت ارتباط موثر بين فردي بر ميزان سازگاري روانشناختي و بهداشت روان در افراد شركتكننده
در كالسهاي روانشناسي پيش از ازدواج شهرستان اصفهان .پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان.



محسن زاده ،فرشاد؛ نظري ،محمدعلي و عارفي ،مختار ( .)0911مطالعه كيفي عوامل نارضايتي زناشويي و اقدام به طالق ،مجله مطالعه راهبردي زنان:)59(00،
.00-01



مام صالحي ،حسين؛ مرادي ،اميد؛ عارفي ،مختار و ياراحمدي ،يحيي ( .)0911نقش واسطهاي الگوهاي ارتباطي در رابطه بين تمايزيافتگي خود و رضايت جنسي
زوجين.050-001 ،)0(00 ،
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