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Abstract 

Background & Objectives: Destructive moderating factors, such as infidelity and open relationships outside of marital life can detach the 

emotional bond between couples; they can also negatively affect the performance, stability, and continuity of marital relationships. One of the 
main reasons for the high divorce rate can be attributed to the issue of marital and sexual infidelity; an action that leads to instability in 

relationships and has been raised as a growing concern in Iranian society. It is essential to develop a measure of optimism and realism (not mere 

optimism) and to cultivate it, especially in betrayed women, to be aware of their ability to control the situation. By cultivating and strengthening 
this structure, we can take steps to reduce the adverse consequences of infidelity, including feelings of anger, shame, depression, helplessness, 

marital burnout, pessimism, and finally divorce. Paying attention to married life has been growing, as a healthy society is based on healthy 

families. Therefore, the current study aimed to investigate the effects of enrichment training for couples based on the Enrich model on optimism, 
marital burnout, and attitudes toward infidelity in infidel couples. 

Methods: This was a quasi–experimental study with a pretest–posttest and a control group design. The statistical population of this study 

consisted of individuals who were referred to the counseling and psychology centers of Sabzevar City, Iran, in 2018–19 to receive pre–divorce 
counseling. In total, 14 couples (28 subjects) were selected by the convenience sampling method. Accordingly, they were randomly divided into 

two groups of 7 couples (14 subjects) as the experimental and control groups. The inclusion criteria of the study included a willingness to attend 

regular and consecutive meetings, having at least a third grade of middle school education, not having bio psychological problems (based on the 
medical records in the counseling center according to the history of clients and based on the psychologist’s diagnosis), a history of at least one 

year of living together and not being divorced or separated. The exclusion criteria of the study included absence from more than two treatment 

sessions and not attending training classes and couples counseling. The experimental group received enrichment training for couples based on 
Enrich model (Olson & Olson, 1996) in six 90–minute weekly sessions. The necessary data were collected before and after the training sessions 

by the Attitude toward Infidelity Scale (Whitty, 2003), the Marital Burnout Scale (Pines, 1987), and the Revised Life Orientation Test (Scheier 

et al., 1994). The collected data were analyzed by Analysis of Covariance (ANCOVA) using SPSS. The significance level of the tests was 

considered 0.05. 

Results: The present research results revealed that by controlling the effects of the pretest, the provided training increased optimism (p<0.001), 

and decreased marital burnout (p<0.001) and attitude toward infidelity (p<0.001) in the explored infidel couples.  
Conclusion: The study data suggested that enrichment training based on the Enrich model was effective in improving optimism, as well as 

decreasing marital burnout and attitudes toward infidelity in infidel couples. Thus, this training can be used in counseling and psychology centers 
to improve the psychological consequences of marital infidelity. 

Keywords: Couple enrichment training, Enrich model, Optimism, Marital burnout, Attitudes toward infidelity. 
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  .۵(:11؛ )۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰۰ روردینف برخط انتشار   

 دلزدگی زناشویی بینی،خوش بر انریچ مدل براساس زوجین سازی روابطغنی آموزش اثربخشی
 دیدهخیانت زوجین در خیانت به نگرش و
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

توان جامعٔه سالم بدون خانوادٔه سالم ه نمیهای مرتبط به زندگی زناشویی رشد روزافزونی داشته است؛ چراکتوجه به زندگی زناشویی و تالش برای افزایش مؤلفه زمینه و هدف:
 زوجین در خیانت به نگرش و ی زناشوییدلزدگ بینی،خوش بر انریچ مدل براساس زوجین سازیغنی آموزش را متصور بود؛ بنابراین این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی

 دیده انجام شد.خیانت
افرادی تشکیل دادند که از سوی دادگستری برای ارائٔه   آماری را ٔآزمون با گروه گواه بود. جامعهآزمون و پسآزمایشی با طرح پیشروش پژوهش حاضر از نوع نیمه بررسی:روش

نفر( انتخاب  ۲۸گیری دردسترس چهارده زوج )با روش نمونهارجاع داده شدند.  1۳۹۷-۹۸ی شهر سبزوار در طول سال شناسروانمشاورٔه پیش از طالق به مراکز مشاوره و 
سون، ولسون و اولی زوجین براساس مدل انریچ )اسازیغن آزمایش )هفت زوج( و گروه گواه )هفت زوج( قرار گرفتند. گروه آزمایش آموزش صورت تصادفی در گروهشدند و به

( 1۹۸۷ ی زناشویی )پاینز،زدگدل(، مقیاس ۲۰۰۳نگرش به خیانت )ویتی،  مقیاسصورت هفتگی دریافت کرد. قبل و بعد از مداخله، بهای را طی شش جلسٔه نوددقیقه( 1۹۹۶
 ۲۲نسخٔه  SPSSافزار تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرمها ازطریق روش در هر دو گروه اجرا شد. داده (1۹۹۴ی )شییر و همکاران، زندگ یریگجهت شدٔهدنظریآزمون تجدو 

 تحلیل شد.وتجزیه ۰٫۰۵در سطح معناداری 
 در خیانت به کاهش نگرش و کاهش دلزدگی زناشویی بینی،افزایش خوش بر انریچ مدل براساس زوجین سازیغنی آزمون، آموزشبا کنترل اثرات پیشنتایج نشان داد، ها: یافته

  (.p<۰٫۰۰1دیده مؤثر بود )خیانت زوجین
دیده مؤثر خیانت زوجین در خیانت به نگرش و دلزدگی زناشویی بینی،افزایش خوش بر انریچ مدل براساس زوجین سازیغنی های پژوهش، آموزشبراساس یافته گیری:نتیجه

 شناختی زوجین دارای مشکل خیانت زناشویی بهره برد.روانشناسی برای بهبود مشکالت توان از این آموزش در مراکز مشاوره و رواناست و می
 ، دلزدگی زناشویی، نگرش به خیانت.بینیی، مدل انریچ، خوشسازیغنآموزش ها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
تر انسانی، تعهد رابطٔه دونفره است عنوان مقولٔه رایجبهزناشویی پیمان 

شود. گیری صمیمیت عاطفی و فیزیکی بین زوجین ایجاد میکه با شکل
کنندٔه مخربی ازجمله خیانت و روابط آزاد خارج از عوامل تعدیل

تواند پیوند عاطفی را بین زوجین چهارچوب زندگی زناشویی می
بات و تداوم روابط زناشویی اثر منفی بگذارد متزلزل کند و بر عملکرد، ث

منزلٔه نقض توافق زناشویی، خیانت به اعتماد طور کلی به(. خیانت به1)
(. یکی از ۲شود )و همچنین تهدیدی برای پیوند زناشویی تعبیر می

توان به مسئلٔه خیانت زناشویی و دالیل مهم نرخ فراوان طالق را می
ی ربط داد که ناپایداری را در روابط های جنسی و عاطفوفاییبی
عنوان نگرانی رو به رشدی در جامعٔه ایران مطرح شده دنبال دارد و بهبه

تواند به این نگرانی دامن بزند و آمار طالق را افزایش است. آنچه می
های اکتسابی ازطریق دوستان، آشنایان و والدین است دهد، نگرش

(۳.) 
سمت روابط آزاد خارج تواند افراد را بههای اکتسابی مخرب مینگرش

(. همچنین از نگاه جونز ۴از چهارچوب زندگی زناشویی سوق دهد )
گردد و پائولهوس، نحؤه نگرش هر شخصی به ابعاد شخصیت او برمی

طرف سازٔه های شخصیتی فرد را به(. اگر بتوان با اقداماتی سازه۵)
بینانه یدوارانه و خوشتر شخصیتی که همان نگرش مثبت، امبرجسته

است سوق داد، شاید بتوان نرخ زیاد طالق را کم کرد. همچنین اگر 
زوجین یاد بگیرند که از دریچٔه طرف مقابل، به زندگی و مسائل آن با 

(. رشد ۶تری خواهند داشت )دید مثبت بنگرند، زندگی مشترک آرام
پرورش آن بینی صرف( و بینی )نه خوشبینی و واقعمیزانی از خوش

دیده برای آگاهی از میزان توان خودشان در خصوصاً در زنان خیانت
توان کنترل شرایط حائز اهمیت است. با پرورش و تقویت این سازه می

از خیانت ازجمله احساس خشم، شرم، در کاهش عواقب سوء ناشی
افسردگی، درماندگی، دلزدگی زناشویی، بدبینی و درنهایت طالق گام 

(. روابط فرازناشویی یا خیانت زناشویی تأثیر مخرب و ۷برداشت )
تواند زندگی زوجین ای بر روابط زناشویی زوجین دارد و میکنندهناتوان

 (.۸را در آستانٔه فروپاشی قرار دهد )
تواند در پرورش و تقویت نگرش هایی که میدر این راستا، از مهارت
سازی ازدواج های غنیمهدیده مفید باشد، برنامثبت در زوجین خیانت

سازی ازدواج، بهبود روابط متقابل است. هدف از برنامٔه آموزشی غنی
منظور زمان زوجین بهبین زوجین ازطریق برگزاری جلساتی با حضور هم

شناخت احساسات، افکار و انتظارات واقعی از یکدیگر، بهبود 
ی، های حل مسئله و تعارض است که منجربه افزایش همدلمهارت

سازی (. برنامٔه مدل غنی۸شود )مندی زناشویی میصمیمیت و رضایت
( ارائه شد. هدف ۹بار توسط اولسون و اولسون )اولین 1موسوم به انریچ

سازی روابط این است که ازطریق افزایش آگاهی زوجین از برنامٔه غنی
ساختن سازی روابط زناشویی و فراهمشان به غنینقاط مثبت رابطه

هایی برای بهبود روابط به افراد در آستانٔه ازدواج کمک کند تمهار
طور کلی این برنامه دارای محتوای آموزشی است که با حضور (. به1۰)

ها در های آنزمان زوجین در جلسات و با هدف افزایش مهارتهم
های حل تعارض، مدیریت زمینٔه ارتباط متقابل با یکدیگر، مهارت

                                                      
1. Enrich 

مندی زناشویی، فعالیت زوجین هنگام فراغت، مسائل مالی، رضایت
عقاید مذهبی هریک از طرفین، رابطٔه خانواده و دوستان، انتظارات 
واقعی هریک از زوجین از یکدیگر، انتظارات جنسی و نقش 

سازی (. مدل غنی11شود )خویشاوندان در زندگی زناشویی ارائه می
اد نگرش مثبت کارآمد و ، ایجسازی رابطٔه میان همسرانازدواج با غنی

جویی مسئلٔه تواند راهکاری مفید در راستای چارهافزایش سازش می
(. 1۲دیده باشد )خیانت در فرد درگیر در خیانت و همسر خیانت

آیند تا با توافق ها با شناخت سبک زندگی نامطلوب، درصدد برمیزوج
کاربستن مدل که بهآنجا(. از1۳همسر برای تغییر این سبک اقدام کنند )

ها  آن ٔهای مشاوره با همسران و درمان رابطهسازی زوجین در جلسهغنی
 کارساز و دارای ارزش است، در این پژوهش به این مهم توجه شد.

 متعددی هایسازی روابط زناشویی پژوهشدربارٔه اثربخشی برنامٔه غنی
نتیجه ازجمله ورال و کالکان در پژوهش خود به این  انجام شده است؛

سازی روابط زناشویی در افزایش رضایت دست یافتند که برنامٔه غنی
و همکاران در پژوهشی عنوان کردند،  (. گرافر1۴زناشویی مؤثر است )

سازی روابط زناشویی بر روابط صمیمانه و تعهد زناشویی برنامٔه غنی
 سازی(. نتایج مطالعٔه موری و همکاران نشان داد، غنی1۵تأثیر دارد )

(. 1۶مؤثر است ) نفس و ابعاد ارتباط زوجینروابط بر بهبود عزت
همچنین نتایج پژوهش معصومی و همکاران مشخص کرد، برنامٔه 

سازی روابط زناشویی بر رضایت زناشویی و کاهش دلزدگی غنی
 (. 1۷اثربخش است ) زناشویی

بر انگیز آن باتوجه به ماهیت پیچیدٔه خیانت زناشویی و تأثیرات فاجعه
روابط زوجین، ضروری است مداخالت مؤثری برای کمک به زوجین 

شده در زمینٔه های انجامدچار این مشکل ایجاد شود. بسیاری از پژوهش
اند و بیشتر به نگرش افراد دربارٔه خیانت خیانت زناشویی، توصیفی

اند؛ بنابراین باتوجه به اینکه زناشویی یا پیامدها و تعاریف آن پرداخته
کشور ما همسرانی هستند که باوجود خیانت همسرشان خواهان  در

ادامٔه زندگی با او هستند و در راه انطباق با این وضعیت و شروع زندگی 
گاهی بیشتر نیاز به خدمات مشاوره ای دارند، با دیدگاهی جدید و آ

ای های درمانی اثربخش برای این کار دارای اهمیت ویژهوجود مدل
شده، هدف این پژوهش تعیین باتوجه به مطالب بیاناست؛ بنابراین 

 بینی،خوش بر انریچ مدل براساس زوجین سازیغنی آموزش اثربخشی
 دیده بود.خیانت زوجین در خیانت به نگرش و دلزدگی زناشویی

 بررسیروش 2
آزمون با آزمون و پسآزمایشی و طرح پیشاز نوع نیمه پژوهش حاضر
جامعٔه آماری پژوهش را تمامی زوجینی تشکیل دادند . گروه گواه بود

که از سوی دادگستری برای ارائٔه مشاورٔه پیش از طالق به مراکز مشاوره 
ارجاع داده شدند  1۳۹۷-۹۸ی شهر سبزوار در طول سال شناسروانو 

های ورود ها افراد دارای مالکو تعدادشان پنجاه زوج بود. از بین آن
 آماری انتخاب شدند. برای انتخاب نمونه از  ٔنمونه عنوانبه پژوهش به

 پژوهش را چهارده زوج  ٔگیری دردسترس استفاده شد. نمونهروش نمونه
نفر( در گروه گواه و هفت 1۴نفر( تشکیل دادند که هفت زوج ) ۲۸)
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۳ 

ی زوجین براساس مدل انریچ سازیغننفر( در گروه آموزش  1۴زوج ) 
الزم براساس مطالعات مشابه با درنظرگرفتن تعداد نمونٔه  قرار گرفتند.

و میزان  ۰٫۸۰، توان آزمون ۰٫۹۵، سطح اطمینان ۰٫۴۰اندازٔه اثر 
 (.1۵درصد برای هر گروه چهارده نفر محاسبه شد )1۰ریزش 

کنندگان به پژوهش شامل داشتن تمایل به ی ورود شرکتهامالک
ت حداقل شرکت منظم و متوالی در جلسات، دارابودن سطح تحصیال

ی )براساس پروندٔه و روان ینداشتن مشکالت جسمسوم راهنمایی، 
پزشکی موجود در مرکز مشاوره طبق سابقٔه قبلی مراجعان و نیز براساس 

سال از زندگی مشترک، گذشتن حداقل یک  شناس(،تشخیص روان
یا نداشتن زندگی جدا از هم بود. نکردن و متارکهنگرفتن طالق
کنندگان از پژوهش غیبت بیش از دو جلسه از رکتی خروج شهامالک

 و مشاورٔه یآموزش یهانکردن در کالسشرکتجلسات درمانی و 
 در نظر گرفته شد. نیزوج

مالحظات اخالقی زیر در پژوهش حاضر رعایت شد: شرکت در این 
کنندگان با پژوهش کامالً اختیاری بود؛ قبل از شروع طرح، مشارکت

ت آن آشنا شدند؛ نگرش و عقاید افراد محترم مشخصات طرح و مقررا
بود؛ اعضای دو گروه آزمایش و گواه، اجازٔه خروج از پژوهش را در هر 

مندی براین، اعضای گروه گواه در صورت عالقهای داشتند؛ عالوهمرحله
شده برای گروه آزمایش را قادر بودند بعد از اتمام طرح، مداخلٔه انجام

ابه عیناً دریافت کنند؛ تمامی مدارک و در جلسات درمانی مش
نامٔه ها و سوابق محرمانه، تنها در اختیار مجریان بود؛ رضایتپرسشنامه

کار کتبی آگاهانه از همٔه داوطلبان اخذ شد. ابزارهای زیر در پژوهش به
 رفت.

 ۲۰۰۳: این مقیاس توسط ویتی در سال 1مقیاس نگرش به خیانت-
(. این مقیاس در 1۸زناشویی ساخته شد )منظور بررسی خیانت به

شدت ای از بهدرجهدوازده گویه تنظیم شده است که در طیف هفت
شود. گذاری می( نمره1شدت مخالفم )نمرٔه ( تا به۷موافقم )نمرٔه 

دهندٔه نگرش مثبت بیشتری به های بیشتر در این مقیاس نشاننمره
از اعتبار ویتی حاکی های پژوهش(. یافته1۸خیانت زناشویی است )

که آلفای کرونباخ حاصل از طوریسنج است؛ بهمطلوب این نگرش
ضریب بازآزمایی (. 1۸) دست آمدبه ۰٫۸۰ضریب همسانی درونی 

 برایشد.  گزارش ۰٫۸۷نیز آقامحمدیان و همکاران حاصل از پژوهش 
ر کابه (از نوع واگرا) کیبررسی روایی این آزمون در ایران، روایی مال

 استفاده ۲گیری مذهبی آلپورتجهت . به همین منظور، پرسشنامٔهرفت
گیری و با جهت ۰٫۲۹گیری مذهبی درونی شد. روایی واگرا با جهت

(. پایایی این پرسشنامه با 1۹) دست آمدبه ۰٫1۶ی مذهبی بیرون
 گزارش شد.  ۰٫۷۸استفاده از آلفای کرونباخ در این پژوهش 

ی است که خودسنج: این مقیاس، ابزاری ۳ی زناشوییدلزدگمقیاس -
ی زناشویی دلزدگگیری درجٔه با هدف اندازه 1۹۸۷توسط پاینز در سال 

(. بیست سؤال دارد که شانزده مادٔه آن ۲۰در بین زوجین ساخته شد )
است.  بودنارزشیبهای منفی مانند خستگی، ناراحتی و شامل عبارت

 اصلی خستگی جسمی )مثالً  مقیاسخرده سهشامل این پرسشنامه 
از پا افتادن  ،داشتن اختالالت خواب( ،احساس خستگی، سستی

                                                      
1. Attitudes toward Infidelity Scale 
2. Allport’s Religion Orientation Questionnaire 

احساس افسردگی، ناامیدی، در دام افتادن( و از پا افتادن مانند عاطفی )
 است کهخشم به همسر(  ،ارزشی، سرخوردگیروانی )مثل احساس بی

 یک،شود. سطح امتیازی پاسخ داده میهفت یروی مقیاس همگی
 زیاد معرف تجربٔه هفتعبارت مدنظر و سطح  نکردنمعرف تجربه

که امتیاز مربوط به هر  استگویی آن از نوع لیکرت طیف پاسخاست. 
(. در پژوهش ۲۰( در نوسان است )۷( تا همیشه )1از هرگز )گزینه 

 ۰٫۸۸روش آلفای کرونباخ پاینز، پایایی نسخٔه اصلی این پرسشنامه به
(. در پژوهش صافی پوریان و ۲۰بود ) ۰٫۸1یی روش بازآزماو به

فای کرونباخ و با دو روش پرسشنامه پایایی این همکاران ضریب 
 ۰٫۹۲و  ۰٫۹۴ترتیب محاسبه شد که برای کل مقیاس به تنصیف

 استپرسشنامه از ضرایــب پایایی مطلوب این که حاکیدست آمد به
ی کرونباخ در این پژوهش پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفا(. ۲1)

  .گزارش شد ۰٫۷۶
: این آزمون )پرسشنامه( 4یزندگ یریگجهت ٔهشددنظریآزمون تجد-

 یطراح ینیببا هدف سنجش خوش 1۹۸۵و کارور در سال  رییط شتوس
 1۹۹۴شییر و همکاران این آزمون )پرسشنامه( را در سال شد. 
(. ۲۲تبدیل شد ) یسؤالکردند و به آزمون )پرسشنامه( ده دنظریتجد

 موافقم، کامالً) لیکرت طیف با مطابق گزینه پنج دارای سؤال هر
 . آزموناست( مخالفم مخالفم، کامالً ندارم، موافقم، نظری

. شودمی سؤال ده ی شاملزندگ یریگجهت ٔهشددنظریتجد )پرسشنامه(
. گیردنمی تعلق هاآن بهای نمره و هستند انحرافی ۲ و ۵ ،۶ ،۸های گویه

موافقم  ،۴ نمرٔه موافقم کامالً هایگزینه به 1 و ۴و  1۰ هایسؤال در
 صفر نمرٔه مخالفم کامالً و 1 نمرٔه مخالفم ،۲ نمرٔه ندارم نظری ،۳ نمرٔه
 یعنی است؛ معکوس گذارینمره ۳ و ۷ و ۹ هایسؤال در. گیردمی تعلق

 نمرٔه ندارم نظری ،1 موافقم نمرٔه صفر، نمرٔه موافقم کامالً هایگزینه به
ازآنجاکه به . گیردمی تعلق ۴ نمرٔه مخالفم کامالً و ۳ مخالفم نمرٔه ،۲

 نمرات دامنٔه گیرد،این پرسشنامه نمره تعلق نمی هایبرخی از سؤال
در پژوهش شییر و همکاران، پایایی  .است متغیر ۲۴بین صفرتا آزمون

روش آلفای کرونباخ )پرسشنامه( به نسخٔه تجدیدنظرشدٔه این آزمون
(. در پژوهش صفاری و همکاران، آلفای ۲۲گزارش شد ) ۰٫۸۳

 یزندگ یریگجهت)پرسشنامه( آزمون کرونباخ نسخٔه تجدیدنظرشدٔه 
این  تجدیدنظرشدٔهفرم  ،در پژوهش حاضر (.۲۳دست آمد )به ۰٫۶۳

آلفای کرونباخ پایایی آن با استفاده از  کار رفت کهبه (پرسشنامهآزمون )
 بود. ۰٫۷۷

سازی روابط زوجین براساس مدل انریچ در شش جلسات آموزشی غنی
مدت دو ماه براساس بستٔه بار بهای یک ای و هفتهجلسٔه نوددقیقه

آموزشی اولسون و همکاران اجرا شد. روایی این پروتکل توسط 
 سازندگان آن به تأیید رسید و از روایی صوری و محتوایی زیادی

(. همچنین روایی محتوایی این بستٔه آموزشی در ۲۴برخوردار است )
شناسی دانشگاه آزاد پژوهش حاضر توسط دو تن از متخصصان روان

اسالمی واحد ساری دارای مدرک دکتری و دارای حداقل ده سال سابقٔه 
صورت که متخصصان نیبد کار در زمینٔه مشاورٔه زوجین تأیید شد.

را  محتوای بستٔه آموزشی« بودنساده»و « بودناضحو»، «بودنمربوط»

3. Marital Burnout Scale 
4. Revised Life Orientation Test 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
m

ej
ds

.0
.0

.2
05

 ]
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
99

.0
.0

.2
16

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                               4 / 8

http://dx.doi.org/10.29252/mejds.0.0.205
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.0.0.216.5
https://jdisabilstud.org/article-1-2314-en.html


۴ 

سپس اصالحات . کردندمشخص  یقسمتچهار یکرتیل فیبراساس ط
مدنظر متخصصان در بستٔه آموزشی اعمال شد و درنهایت با تأیید 

، 1کار رفت. در جدول نهایی متخصصان در پژوهش حاضر به

چ ارائه شده سازی روابط زوجین براساس مدل انریای از غنیخالصه
 است.

 سازی روابط زوجین براساس مدل انریچ. جلسات آموزشی غنی1جدول 
 هانیتمر جلسه یمحتوا جلسه

 آشنایی اعضا با همدیگر، معرفی قواعد گروه، سنجش و ارزیابی ارتباط زوجین اول
های تمرین اولیٔه مهارت

 ارتباطی با زوجین

 دوم
های افزایش صمیمیت جنسی، صمیمیت شامل تعریف صمیمیت و ابعاد آن، تکنیکآموزش 

 جسمی، عاطفی، عقالنی و ارتباطی اعضا با همسرشان
تمرین برقراری صمیمیت بین 

 زوجین

 سوم
ی و رمنطقیغکنندگان دربارٔه تفکرات ی شرکتآگاهآموزش بازسازی شناختی شامل افزایش 

روش مقابله با باورهای غیرمنطقی، آموزش روش  ،A-B-Cخودانگیخته، آموزش اصول 
 مجادله برای اصالح باورهای غیرمنطقی

تمرین اصالح باورهای 
غیرمنطقی در منزل با کمک 

 A-B-Cاصول 

 چهارم
کنندگان، بیان چرخٔه رابطٔه آموزش بهبود مسائل جنسی شامل افزایش آگاهی جنسی شرکت

 های جنسی نادرستها و باورجنسی، شناسایی و اصالح اسطوره

های زناشویی و تمرین مهارت
نحؤه صحیح برقراری رابطٔه 

 زناشویی

 پنجم
های آموزش مدیریت منزل شامل آموزش نحؤه ارتباط با فرزندان، نحؤه ارتباط با خانواده

 اصلی، نحؤه برخورد با مسائل و مشکالت مالی
تمرین برخورد با مسائل و 

 نحو عقالنیمشکالت مالی به

 ششم
بودن وجود زناشویی و طبیعی تعارضآموزش حل تعارض و حل مسئله یعنی تعریف مفهوم 

های متداول برخورد با تعارض، آموزش قواعد و شیؤه تعارض بین زوجین، آشنایی با شیوه
 مسئلهصحیح حل تعارض و حل 

شیؤه تمرین حل تعارض به
 آمیزمسالمت

های آمار توصیفی مانند ها با استفاده از روشوتحلیل دادهتجزیه
روش تحلیل کوواریانس میانگین، انحراف معیار و آمار استنباطی به

منظور بررسی صورت گرفت. به ۲۲نسخٔه  SPSSافزار متغیره و نرمتک
-بودن آزمون تحلیل کوواریانس از آزمون شاپیرونرمال فرضپیش

ها از آزمون لون و همگنی رسی همگنی واریانسویلکز، برای بر
در  ۰٫۰۵ها های رگرسیون استفاده شد. سطح معناداری آزمونشیب

 نظر گرفته شد.

 هایافته ۳

نفر،  1۰کنندگان در گروه گواه )در این پژوهش سن اکثریت شرکت
سازی سال و اکثریت در گروه آموزش غنی ۳۹تا۳۰درصد( بین ۷1٫۴
سال بودند. اکثریت  ۲۹تا۲۰درصد( بین ۴۲٫۹، نفر ۶) زوجین روابط

درصد( دارای تحصیالت ۵۰٫۰نفر،  ۷کنندگان در گروه گواه )شرکت

نفر،  ۶) زوجین سازی روابطکارشناسی و اکثریت در گروه آموزش غنی
همچنین میانگین  درصد( دارای تحصیالت کارشناسی بودند.۴۲٫۹

آماری در گروه گواه های نمونٔه های زندگی مشترک زوجتعداد سال
سال  1۴٫۶۴زوجین  سازی روابطآموزش غنیسال و در گروه  1۲٫۹۲

 بود. 
 

میـانگین و انحراف معیـار نگرش بـه خیـانـت ، ۲بـاتوجـه بـه جـدول 
ناشــــویی  بود که در  ۲۲٫۶۴±۴٫۲۹آزمون گروه آزمایش در پیشدر ز

به پس ما میانگین و  1۴٫11±۲٫۷۷آزمون  کاهش چشــــمگیر یافت؛ ا
 ۲۰٫۹۳±۴٫۷۹آزمون انحراف معیــار گروه گواه در این متغیر در پیش

ـــمگیر  ۲۰٫۸۷±۳٫۳۵آزمون به بود که در پس ـــید و این کاهش چش رس
گروه آزمایش در بینی و انحراف معیار خوش نبود. همچنین میانگین

 سازی و گروه گواهآموزش غنیآزمون در گروه آزمون و پس. میانگین )انحراف معیار( متغیرهای پژوهش در پیش۲جدول 

 گروه متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 نگرش به خیانت
 ۲٫۷۷ 1۴٫11 ۴٫۲۹ ۲۲٫۶۴ سازیآموزش غنی

 ۳٫۳۵ ۲۰٫۸۷ ۴٫۷۹ ۲۰٫۹۳ گواه

 بینیخوش
 ۳٫۸۰ 1۵٫۳۴ ۲٫1۲ ۷٫۲1 سازیآموزش غنی
 ۲٫۷۷ 1۰٫۳۶ ۲٫۲۳ ۸٫۲۸ گواه

 دلزدگی زناشویی
 ۰٫۳1 1٫۵۶ ۰٫۴۶ ۳٫۳۵ سازیآموزش غنی

 ۰٫۶۵ ۲٫۵۳ ۰٫۶۶ ۲٫۷۰ گواه
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۵ 

 1۵٫۳۴±۳٫۸۰آزمون به بود که در پس ۷٫۲1±۲٫۲1ش آزمون یپ رد
افزایش چشمگیر یافت؛ اما میانگین و انحراف معیار گروه گواه در این 

به  آزمونود که در پسب ۸٫۲۸±۲٫۲۳ آزمونپیشمتغیر در 
رسید و این افزایش در مقایسه با گروه آزمایش چشمگیر  1۰٫۳۶±۲٫۷۷

گروه  در نبود. همچنین میانگین و انحراف معیار دلزدگی زناشویی
آزمون به بود که در پس ۳٫۳۵±۰٫۴۶آزمون آزمایش در پیش

انحراف معیار گروه کاهش چشمگیر یافت؛ اما میانگین و  1٫۵۶±۰٫۳1
آزمون به بود که در پس ۲٫۷۰±۰٫۶۶آزمون گواه در این متغیر در پیش

 رسید و این کاهش چشمگیر نبود. ۲٫۵۳±۰٫۵۵
های فرضبررسی رعایت پیشبرای  تحلیل واریانسروش قبل از اجرای 

-ویلکز و لون استفاده شد. آزمون شاپیرو-های شاپیروالزم از آزمون
 ،آزمون نشان دادپس یع متغیرهای پژوهش در مرحلٔهویلکز برای توز

بررسی  منظوربه. استمتغیرهای تحقیق از توزیع نرمال برخوردار 
. نتایج کار رفتبهآزمون لون  ،های خطافرض همگنی واریانسپیش

د. بررسی وشمیها رد نفرض همگنی واریانس مشخص کرد،آزمون لون 
فرض همگنی های رگرسیون نیز نشان داد که پیشهمگنی شیب

 برایهای الزم فرضبنابراین پیش است؛های رگرسیون برقرار شیب
 به نتایج ۳. در جدول ردمتغیره وجود دااجرای تحلیل کوواریانس تک

  متغیره اشاره شده است.تحلیل کوواریانس تک

بینی، ی زوجین براساس مدل انریچ بر متغیرهای خوشسازیغنمنظور بررسی تأثیر آموزش متغیره به. نتایج تحلیل کوواریانس تک۳جدول 
 دیدهدلزدگی زناشویی و نگرش به خیانت در زوجین خیانت

 F  pمقدار منبع اثر متغیر

 نگرش به خیانت
 <۰٫۰۰1 1۰۵٫۳۳ آزمونپیش

 <۰٫۰۰1 ۵۲٫۸۶ گروه

 دلزدگی زناشویی
 <۰٫۰۰1 1۵٫۶۵ آزمونپیش

 <۰٫۰۰1 ۲1٫۲۴ گروه

 بینیخوش
 <۰٫۰۰1 ۲۰٫۶۲ آزمونپیش

 <۰٫۰۰1 1۶٫۶۵ گروه

دهد، با نشان می ۳طورکه نتایج تحلیل کوواریانس در جدول همان
انریچ ی زوجین براساس مدل سازیغنآزمون، آموزش کنترل اثرات پیش

بینی، دلزدگی زناشویی و نگرش به خیانت در زوجین بر خوش
 (.p<۰٫۰۰1دیده مؤثر است )خیانت

 بحث 4
 زوجین سازیغنی آموزش هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی

 خیانت به نگرش و دلزدگی زناشویی بینی،خوش بر انریچ مدل براساس
 زوجین سازیغنی دیده بود. نتایج نشان داد، آموزشخیانت زوجین در

دیده خیانت زوجین بینی درخوش موجب افزایش انریچ مدل براساس
بر اثربخشی برنامٔه شود. این یافته با نتایج ورال و کالکان مبنیمی

و  ( و گرافر1۴سازی روابط زناشویی بر رضایت زناشویی )غنی
سازی روابط زناشویی بر تعهد بر اثربخشی برنامٔه غنیمبنی همکاران

 ( همسوست.1۵زناشویی )
سازی زوجین براساس توان گفت، آموزش غنیدر تبیین این یافته می

پویایی، درمانی شامل روانمدل انریچ از چهار رویکرد اساسی در روان
(؛ همچنین دارای ۸فردی برخوردار است )گرایی و بینرفتاری، انسان

جلسات و با زمان زوجین در محتوای آموزشی است که با حضور هم
یکدیگر،   ارتباط متقابل با ٔ ها در زمینههای آنهدف افزایش مهارت

مندی های حل تعارض، مدیریت مسائل مالی، رضایتمهارت
زناشویی، فعالیت زوجین هنگام فراغت، عقاید مذهبی هریک از 

ها و والدین، رابطٔه خانواده و دوستان، انتظارات طرفین، رابطٔه بچه
ز زوجین از یکدیگر، انتظارات جنسی و نقش واقعی هریک ا

(. در این رویکرد ۷شود )خویشاوندان در زندگی زناشویی ارائه می
شود که به ارضای نیازهای اساسی خانواده هایی آموزش داده میمهارت

لذت کمک  مانند عشق، مهربانی، تعلق، اعتماد، وفاداری، امنیت و
گیرند که سازی، زوجین یاد میهای آموزشی غنیدر دوره (.1۸کند )می

های ارتباطی نامطلوبشان را با چگونه به مرور زمان، رفتارها و سبک
کمک یکدیگر تغییر دهند. با این سبک، زندگی با گذشت زمان بیشتر 

رود و درنتیجه زوجین به سمت آنچه مطلوب طرفین است، پیش میبه
طرف د زندگی بهداننشوند. اینکه زوجین میتر میبینآینده خوش

ها را بینی و بهبود نگرش آنرود، افزایش خوشتغییرات مثبت پیش می
شود. بین خیانت کمتری مشاهده میدنبال دارد. در افراد خوشبه

ها با تعهد بیشتر و شود خانوادهبینی اهرمی است که باعث میخوش
مله مشکالت کمتر به زندگی ادامه دهند و دچار اختالالت رفتاری ازج

(. این مهارت در پرتوی آموزش 1۹روابط فرازناشویی نشوند )
 کند.سازی در زوجین رشد میغنی

 براساس زوجین سازیغنی آموزش که بیانگر آن بودپژوهش   دومافتٔهی
دیده خیانت زوجین در خیانت به موجب کاهش نگرش انریچ مدل
بر اثربخشی مبنیشود. نتایج این یافته با پژوهش گرافر و همکاران می

مندی ها و افزایش رضایتسازی روابط بر بهبود روابط زوجبرنامٔه غنی
سازی روابط بر اثربخشی غنی( و پژوهش موری و همکاران مبنی1۵)

 ( همسوست.1۶نفس و ابعاد ارتباط زوجین )بر بهبود عزت
توان گفت، در پژوهش حاضر بر تغییر نگرش در تبیین این یافته می

به یکدیگر و افزایش تعامالت زوجین با یکدیگر تأکید شد. این  زوجین
گیری مجدد ذهنی )دربارٔه خیانت( منظور قالبطور خاص بهمداخله به

تری از چرایی آن انجام پذیرفت. تأکید بر آوردن درک عمیقدستو به
آموزش بازسازی شناختی در طول اجرای دوره، بر میزان نفرت همسر 

تواند هیجان یا ثیر گذاشت. یک استنتاج شناختی میدیده تأخیانت

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
m

ej
ds

.0
.0

.2
05

 ]
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
99

.0
.0

.2
16

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                               6 / 8

http://dx.doi.org/10.29252/mejds.0.0.205
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.0.0.216.5
https://jdisabilstud.org/article-1-2314-en.html


۶ 

تواند بر شناخت تأثیر رفتاری را برانگیزد و یک هیجان و رفتار می
سوی مدیریت در مراحل نخستین درمان باید همسران را به (.۸بگذارد )

هیجانات منفی و راهبردهای مشارکتی سودمند برای طرفین، سوق داد. 
کردن را برای ها شکل بگیرد که خیانتای آنباید این باور و نگرش بر

. در این پژوهش، نحؤه ارتباط با (1۳خودشان مجاز ندادند )
های اصلی نیز جزو جلسات آموزشی قرار گرفت؛ چراکه خیانت خانواده

موضوعی تأثیرگذار بر کل خانواده است و در درمان نیاز است نحؤه 
. در درمان خیانت زناشویی بر ارتباط با خانواده نیز در نظر گرفته شود

محیط خانواده تأکید شد و سعی گردید تعامالت درجهت مثبت پیش 
رود تا همسری که خیانت کرده است از تکرار آن خودداری کند و درمان 

رنتیجه در دیده به زندگی خود برگردد؛ دشود؛ همچنین همسر خیانت
دوم پژوهش این  بهبود نگرش دربارٔه خیانت در زوجین سعی شد. یافتٔه

  هدف را تصدیق کرد.
 براساس زوجین سازیغنی آموزش که بیانگر آن بودپژوهش   سومافتٔهی

دیده خیانت زوجین موجب کاهش دلزدگی زناشویی در انریچ مدل
بر شود. نتایج این یافته با پژوهش معصومی و همکاران مبنیمی

سازی روابط زناشویی بر رضایت زناشویی و اثربخشی برنامٔه غنی
 ( همسوست. 1۷کاهش دلزدگی زناشویی )

شود تا سازی سعی میتوان گفت، در آموزش غنیدر تبیین این یافته می
خوانی ر همسر تغییر کند و از ذهنهای منفی از رفتاباورها و قضاوت
دنبال دارد، اجتناب شود؛ بنابراین با اصالح خطاهای که سوءتفاهم را به

شناختی و باورهای غلط گامی در جهت کاهش دلزدگی زناشویی 
های نادرست تفاهم و برداشتشود؛ چراکه سوءزوجین برداشته می

د. درواقع برخی از کنمسیر را برای افزایش دلزدگی زناشویی فراهم می
افراد انتظارات، باورها و تصورات خیالی مربوط به نقش خود و 

کنند؛ این امر موجب بسیاری همسرشان را در پیوند زناشویی داخل می
رو گسترش ناامیدی، شود و ازاینبینانه میاز انتظارات غیرواقع

 تر بههمراه دارد. با نگاهی دقیقاعتمادی و پرخاشگری را بهبی
سازی آموزش ها در آموزش غنیپیوسته که باید به زوجهمهای بهمهارت

ها، مهارت همدلی و توان گفت یکی از این مهارتداده شود، می
شامل صمیمیت معنوی و صمیمیت ) صمیمیت است. عوامل ارتباطی

(. 1۶عنوان عوامل بازدارنده از روابط پنهانی مؤثر است )ارتباطی( به
تواند به پرورش عشق کمک کند و زمینٔه ارتباطی آموزش همدلی می

سازنده و سالم را فراهم آورد و درنتیجه کاهش دلزدگی زناشویی را 
سازی، آموزش حل تعارض و حل (. در آموزش غنی۹سبب شود )

سازی روابط، صرف نظر از مسئله نیز گنجانده شده است. آموزش غنی
گذشته و نیز میزان کنندگان با همسرشان در سبک ارتباط شرکت

ناسازگاری آنان، بر بهبود دلزدگی زناشویی و بهبود میزان صمیمیت و 
گذارد؛ همین امر باعث کاهش شان تأثیر میها از زندگیرضایت آن

 شود. دلزدگی زناشویی می
دلیل به شرح زیر است:های این پژوهش بهازجمله محدودیت

مراکز مشاوره و  دیده درمحدودیت زمانی حضور زوجین خیانت
نکردن بیشتر مسئوالن دادگستری و مراکز مشاوره، اجرای دورٔه همکاری

ی زوجین براساس مدل سازیغنپیگیری برای ارزیابی اثربخشی آموزش 
هایی را ها محدودیتها و تحصیالت آنانریچ میسر نشد؛ سن آزمودنی

شناختی متغیرهای ها، تفسیرها و اسناد علتدر زمینٔه گسترش یافته
عنوان روشی مکمل های تشخیصی بهآورد؛ مصاحبهشده پدید بررسی

کار نرفت. آوری اطالعات بهدهی برای جمعهای خودگزارشپرسشنامه
های های آتی به نقش و اهمیت مصاحبهشود در پژوهشپیشنهاد می

دهی های خودگزارشعنوان روشی مکمل برای پرسشنامهتشخیصی به
بر پرسشنامه، شود و برای انتخاب بهتر افراد نمونه عالوهتوجه 

کار رود؛ همچنین تکرار پژوهش در های تشخیصی نیز بهمصاحبه
دیده در سایر شهرها انجام شود تا امکان های خیانتهای زوجنمونه

های درمانی، ها فراهم شود. برای افزایش اعتبار روشتعمیم بیشتر یافته
های مداخله توسط متخصصان متعددی اعمال وهشود شیپیشنهاد می

ها، مطالعات پیگیرانه منظور بررسی اثرات بلندمدت آموزششود و به
آوری های آتی، متغیر تابشود در پژوهشانجام گیرد. پیشنهاد می

 کنندٔه مهم و تأثیرگذار لحاظ شود.عنوان متغیر تعدیلزوجین به

 گیرینتیجه ۵
 مدل براساس زوجین سازیغنی آموزشپژوهش حاضر نشان داد، 

 کاهش نگرش و کاهش دلزدگی زناشویی بینی،افزایش خوش بر انریچ
توان از این آموزش دیده مؤثر است و میخیانت زوجین در خیانت به

شناختی شناسی برای بهبود مشکالت رواندر مراکز مشاوره و روان
 زوجین دارای مشکل خیانت زناشویی بهره برد. 

 قدردانی و تشکر 6
نویسندگان از تمام افرادی که در این پژوهش شرکت کردند، کمال تشکر 

 و قدردانی را دارند.

 هابیانیه 7

 کنندگاننامه از شرکتتأییدیٔه اخالقی و رضایت

شناسی این مقاله برگرفته از رسالٔه دکتری نویسندٔه اول در رشتٔه روان
عمومی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری است. مجوز اجرای این 

مراکز مشاوره و شده توسط مسئوالن پژوهش بر گروه مطالعه
صادر شده است.  11۴با شماره نامٔه  ی شهر سبزوارشناسروان

در پژوهش حاضر عبارت بود از: شرکت  شدهمالحظات اخالقی رعایت
در این پژوهش کامالً اختیاری بود؛ قبل از شروع طرح، 

کنندگان با مشخصات طرح و مقررات آن آشنا شدند؛ نگرش مشارکت
و عقاید افراد محترم بود؛ اعضای دو گروه آزمایش و گواه، اجازٔه خروج 

عضای گروه گواه براین، اای داشتند؛ عالوهاز پژوهش را در هر مرحله
شده قادر بودند بعد از اتمام طرح، مداخلٔه انجاممندی در صورت عالقه

برای گروه آزمایش را در جلسات درمانی مشابه عینًا دریافت کنند؛ 
ها و سوابق محرمانه، تنها در اختیار مجریان تمامی مدارک و پرسشنامه

 خذ شد.نامٔه کتبی آگاهانه از همٔه داوطلبان ابود؛ رضایت
 برای انتشار رضایت

 این امر غیرقابل اجرا است.
 ها و مواددر دسترس بودن داده

دارند و پژوهشگران  دسترسی پژوهشهای داده به مقاله نویسندگان همٔه
توانند در صورت لزوم با مکاتبه با نویسندٔه مسئول مقالٔه حاضر، این می

 اطالعات را دریافت کنند.
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۷ 

 تزاحم منافع
 گونه تضاد منافعی ندارند. کنند هیچان اعالم مینویسندگ

 منابع مالی

های شخصی بوده است و توسط هیچ نهاد یا تأمین منابع مالی از هزینه
 سازمانی صورت نگرفته است.

 مشارکت نویسندگان
ها را آنالیز و تفسیر کرد. آوری کرد و آنجمع ها رانویسندٔه اول داده

نوشته همکار اصلی بود. همٔه نویسندٔه دوم، در نگارش نسخٔه دست
نوشتٔه نهایی را خواندند و تأیید کردند.نویسندگان نسخٔه دست
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