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اثربخشی آموزش غنی سازی بر بخشش خیانت همسر در زنان مواجه شده با خیانت
زناشویی
ژاله امیرخانی ،1راهله
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چکیده
برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه یکی از برنامه های غنی سازی ازدواج است که با تاکید بر ضرورت وجود
صمیمیت ،مهارتهای ارتباطی مؤثر و صمیمیت زوجها را فراهم میسازد .هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش
غنی سازی مبتنی بر کاربرد عملی مهارت های ارتباط بر بخشش خیانت همسر در زنان متقاضی طالق و مواجه شده با پدیده
خیانت زناشویی در منطقه یک کرج بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متاهل شهر کرج در سال  1398به مؤسسه
پیشگیری از آسیب پردیس «مهرآریا » منطقه یک کرج مراجعه کرده بودند ،که از بین آنها  30نفر با استفاده از روش نمونه-
گیری در دسترس انتخاب و به صورت صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند .ابزار پژوهش مقیاس 15
سوالی بخشش خیانت همسر و برنامه آموزش غنی سازی مبتنی مهارتهای ارتباطی بود .برای تحلیل داده ها در سطح
توصیفی ا ز میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از تحلیل کواریانس تک متغیری استفاده شد .یافته های پژوهش
نشان داد که آموزش غنی سازی مهارت های ارتباطی بر افزایش بخشش خیانت زنان اثر بخش بوده است ،و  17درصد از
واریانس بخشش خیانت را تبیین می کنند .استفاده از این روش آموزشی در کارگـاههـا و کـالسهـای آموزشـی در رابطـه بـا
ازدواج و مهارتهای مربوط به زندگی زناشویی پیشنهاد میگردد.
واژههای كلیدی :آموزش غنی سازی ،مبتنی بر مهارت های اجتماعی ،خیانت ،زنان متأهل
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مقدمه
طالق در زمان حاضر به تدریک به بحرانی تبدیل شده است که با عث از هم پاشیده شدن کانون گرم خانواده و سبب تأثیرات
منفی بر سالمت جسمی و روانی زوجها میشود (عفیفی ،گرانجر ،جوزف و همکاران .)2015 1،طالق یک فقدان است که
سازگاری فرد را تحت شعاع قرار داده و اثرات نامطلوبی در این زمینه ایجاد میکند (نریمانی ،کاظمی و بشرپور.)1395 ،
همچنین ،براساس نظر ویس ) 1979(2فردی که آغازگر طالق است ،احساس گناه زیادی کرده و همین احساس گناه ،سبب
تأخیر در رهایی کامل از رابطه میشود.
براساس آمار رسمی در ایران از هر  8ازدواج یک طالق وجود دارد و ایران چهارمن کشور جهان از نظر میزان طالق به ازدواج
معرفی شده است (صالحی ،نعامی ،کاظمی و حمیدی .)1397 ،یکی از دالیل عمده ی افزایش طالق ،خیانت زناشویی است
(آلندورف و قیمر .) 2013 ،خیانت می تواند برای تمام کسانی که با این مشکل مواجه می شوند گیج کننده و غم انگیز باشد ،از
جمله این افراد درمانگرانی هستند که ت رس ها و ارزش هایی شخصی در مورد خیانت دارند(فتحی ،اعتمادی ،حاتمی و گرجی،
 .) 1392خیانت با طالق رابطه دارد ،و به نوبه خود ممکن است رفاه کودکان را تحت تاثیر قرار دهد .به عالوه ،خیانت ممکن
است منجر به مشکالت سالمت ناشی از بیماری های مقاربتی شود(آدامپولو .)2013 3،خیانت مسالهای تکان دهنده برای زوج -
ها خانواده ها و پدیده ای رایج برای درمانگران ازدواج و خانواده است (آتکینز ،باکوم و جاکوبسن .)2001 4،هرچند ارتباط با
شخصی غیر از شریک خود ممکن است بصورت جسمانی یا عاطفی باشد ،اما نتیجۀ نهایی این است که زمان صرف شده بین
یکی از زوجین با فردی خارج از رابطۀ زناشویی برای زوج ها مسالهای جدی خواهد بود (گلس .)2002 5،زمانی که وقت ،انرژی
و منابع برای حفظ رابطۀ دیگر سپری شود ،رابطۀ اولیه در میزان صمیمیت و انرژی ضعیف خواهد شد (مولتراپ.)1990 6،
تقریبا تمامی افراد متاهل یا کسانی که با شریک جنسی خود زندگی میکنند ،انتظار دارند شریک آنها از نظر جنسی و
احساسی به آنها وفادار باشد ،ولیکن میزان شیوع خیانت نیز بسیار قابل توجه است (تریس و گیسن.)2000 7،
در برابر خطا انگیزه های مختلفی می تواند وجود داشته باشد .انگیزه های پس از خطاکاری می توانند ویرانگر باشند و انتقام
معموالً نیرومندتر و تقریبا همیشه فریبنده تر است .انسانها تمایل دارند به صدمات و تجاوزات وارد شده از سوی دیگران با وارد
آوردن آسیب و تجاوز مضاعف پاسخ دهند .از این گذشته ،وقتی قربانی انتقام می گیرد ،خطاکار اصلی اغلب انتقام را بزرگتر از
رنجش اصلی ادراك کرده و ممکن است مجدداً مقابله به مثل کند و از این رو چرخه معیوب کینه توزی تکرار می شود .افراد،
راه حل های بالقوه متنوعی را برای مقابله با اثرات تباه کننده خطاهای بین فردی چاره اندیشی می کنند .بخشش مکانیزمی
است که می تواند ماهیت حلقوی اجتناب و انتقام را مختل سازد؛ رویکردی که به موجب آن افراد واکنش منفی طبیعی شان به
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فرد متجاوز را فرونشانده و به طور فزاینده ای برانگیخته می شوند تا درعوض به شیوه های مثبت واکنش نشان دهند (لواف پور
نوری ،زهراکار و آذرهوش فتیده.)1393 ،
یکی از واحدهای زناشویی ق وی وجود تعهد فهمیده می شود که تعهد زناشویی بین همسران یک پیش بینی کننده ی مهم
برای ازدواج های رضایت بخش و پایدار است .تعهد مادام العمر به ازدواج ،وفاداری نسبت به همسر خویش ،ارزش های اخالقی
قوی ،احترام نسبت به همسر خویش به عنوان بهترین دوست و تعهد نسبت به وفاداری جنسی از ویژگی های ازدواج های
رضایت بخش با عمری بیش از  20سال است (به نقل از قنبری هاشمآبادی ،حاتمی ورزنه ،اسمعیلی و فرحبخش.)1390 ،
بی وفایی و خیانت  ،نوعی اختالل و بیماری در رفتار به شمار می رود ،زیرا با توجه به عوارض نابهنجار و نامطلوب که به همراه
دارد ،آسیب ها و مشکالت را هم برای همسر خیانتکار و هم برای قربتنی ایجاد می کند .خیانت همسر شبیه عالئم استرس پس
از ضربه بوده و با عالئم شوك ،سردرگمی ،خشم ،افسردگی ،آسیب دیدن عزت نفس و کاهش اعتماد به نفس در مسائل شخصی
و جنسی می باشد (اشنایدر ،باکو وگوردن .)2005 8،خیانت زناشویی عمده ترین دلیلی است که زوجین را برای طالق ،به
کلینیک های مشاوره خانواده می آورد .زمانی که درمانگران با زوج های خیانت دیده کار می کنند ،بهتر است به جای تمزکز
روی موضوع خیانت ،روی رابطه به عنوان یک کل متمرکز شوند کشف خیانت و بحران ناشی از آن در صورتی که خاتمه نیابد
تأثیرات منفی بلندمدتی به جا می گذارد .پس از افشاء خیانت ،حل و فصل کردن ،کنترل و درمان واکنش های پس آسیبی و
افزایش بخشایش ویژگی های گریز ناپذیری کار کردن با مسأله خیانت زناشویی برای زوج درمانگران می باشد (هنر پروران،
.)1393
از جمله روش هایی که برای افزایش رضایت مندی و بهبود خیانت بین زوجین مود استفاده قرار می گیرد ،شیوه های غنی
سازی زندگی زوجین است .غنی سازی حرکت برای رشد رابطه زناشویی است و به تقویت رابطه ،از طریق ایجاد اهداف و هت
هایی برای ازدواج می انجامد (برگر و هانا .)1999 ،غنی سازی رابطه زناشویی مجموعه مهارت های است که برای ارضای
نیازهای اساسی خانواده مانند عشق ،مهربانی ،تعلق ،اعتماد ،وفاداری ،امنیت و لذت ،آموزش داده می شود .غنی سازی ازدواج
رویکردی است آموزشی برای بهبود در روابط ازدواج و و هدف آن کمک به زوج ها برای آگاهی از خودشان و همسرشان ،کاوش
احساسات و افکار همسرشان ،گسترش همدلی ،صمیمیت و رشد رابطه موثر و مهارت های حل مسئله و به طور کل سازگاری
زناشویی است.
شولنبرگ ) 2001(9در پژوهشی به بررسی تأثیر غنی سازی روابط بر ارتقای سازگاری زناشویی پرداخت .یافته های این پژوهش
که بر روی  28زوج صورت گرفت نشان داد که این شیوه باعت افزایش سازگاری زناشویی ،توافق همفکری در مسائل زناشویی
 )200110تأثیر غنی سازی
شده است .همچنین یافتهها نشان داد که تحصیالت با سازگاری زناشویی ارتباط مثبت دارد .دوکت (
روابط بر افزایش سازگاری زناشویی و سازگاری عمومی زوج های مبتال به  HIVبررسی نموده است .یافته های پژوهش نشان
داد که این مداخله بر روی افزایش سازگاری زناشویی اثربخش بوده است .همچنین زوج های شرکت کننده در این دوره ها
آمادگی و پذیرش بیشتر برای یادگیری نحوه برخورد با بیماران نشان می دادند و به توصیه های متخصصین عمل می نمودند.
بروکس و همکاران ( ) 2000نیز در پژوهشی تأثیر غنی سازی روابط بر افزایش صمیمیت ،تعهد ،اعتماد و سازگاری زناشویی را
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تأیید کرد .در این پژوهش پیگیری بعد از شش ماه برای سازگاری صورت گرفت و نتایج نشان داد که غنی سازی همچنیان
اثربخشی خود را حفظ کرده است.
در ایران طی سال های اخیر تأثیر این برنامه بر رضایت سازگاری زناشویی (نظری ،طاهری راد و اسدی )1392 ،مورد بررسی
قرار گرفته است که حاکی از اثربخشی برنامه غنی سازی ارتباط می باشد .اولیا ،فاتحی زاده و بهرامی ( ،)1385در پژوهشی
نشان داد که غنی سازی ارت باط باعث افزایش صمیمیت در ابعاد عاطفی ،عقالنی ،روان شناختی ،مذهبی ،جنسی و ارتباطی
صمیمیت شده است.
به منظور غنی سازی روابط و افزایش سازگاری زناشویی رویکردهای متعددی که هر کدام با توجه به فلسفه و نوع نگرش به
انسان و خانواده ،روش های درمانی و آموزشی ویژه ای را به کار می برند ،ارائه شده است .یکی از شناخته شده ترین این روش
ها مدل کاربردی عملی مهارت های ارتباط صمیمانه می باشد که می تواند باعث افزایش سازگاری زناشویی زوجینی شود که
خیانت زناشویی را تجربه کردهاند .برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه مبتنی بریک رویکرد روانی -آموزشی است
که ارتباط ،حل تعارض ،خودآگاهی و سبک های ارتباطی را مورد توجه قرار می دهد .این برنامه آموزشی طیف وسیعی از
تئوری ها و روش های احتصاصی از روان شناسی و روان پزشکی را در بر می گیرد و در شکل آموزشی آن شامل کالس های
است که از نه ساعت تا صدو بیست ساعت متغیرند (مظهری ،داورنیا ،زهراکار ،شاکرمی و همکاران.)1395 ،
علت استفاده از برنامه  PAIRSدر این پژوهش جامعیت این برنامه در استفادهاز روش های رفتاری ،تئوری روابط شیء و
سیستم در برنامه ها است .از آنجا که پژوهش ها نشان می دهند که مشکل اصلی زوج ها ،صمیمت بین آنها بعد از نگاههای
منفی که زوجین به دلیل تصوی خیانت است و چون برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانهروی صمیمیت ،بیان
انتظارات پنهان و بهبود ارتباط است ،لذا از این برنامه آموزشی در مقایسه با سایر برنامه های آموزشی استفاده شد .با توجه به
اهمیت بهبود سازگاری و بهبود دیدگاه زوجین نسبت به زندگی زناشویی ،ضرورت آموزش هایی برای بهبود رابطه زوجین
خصوصاً غنی سازی مطرح می گردد .در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی مبتنی بر کاربرد
عملی مهارت های ارتباطی بر بخشش خیانت زنان متاهل شهر کرج می پردازد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از جمله پژوهش های کاربردی است که در آن از روش نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون -پس آزمون با یک
گروه آزمایش و گروه کنترل استفاده شد.
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان متاهل شهر کرج که متقاضی طالق هستند و با خیانت همسر خود مواجه شدهاند
میباشند که در سال  1398به مؤسسه پیشگیری از آسیب پردیس «مهرمایا پارس» شهر کرج مراجعه کرده بودند.
حجم نمونه از بین جامعه آماری که مدت زندگی مشترکشان بین  3تا  15سال بود و ازدواج مجدد نداشتند و حداقل دارای
یک فرزند بودند صورت گرفت .به این صورت که زنانی که به صورت داوطلبانه به مؤسسه مورد نظر مراجعه می کردند .بنابراین
با استفاده از روش نمونه گیری در درسترس  30نفر از مراجعین به عنوان نمونه انتخاب شدند ،و به صورت تصادفی در دو گروه
کنترل و آزمایش جایگذاری شدند.
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ابزار اندازه گیری
مقیاس  15سوالی بخشش خیانت همسر :این مقیاس از  15پرسش پنج گزینهای لیکرتی (کامالً موافق تا کامالً مخالف)
تشکیل ،برای سنجش بخشش نسبت به فرد خاطی طراحی شده است .تحلیل عاملی ،دو عامل را نشان داده است؛ یک عامل
مادههایی را دربرمیگیرد که بیانگر نبود افکار ،احساسات و رفتار منفی دربارة فرد خاطی است (نبود منفی)؛ عامل دیگر ،بیانگر
وجود افکار ،احساسات و رفتار مثبت دربارة فرد خاطی است (وجود مثبت) .بنابراین ،مقیاس حاضر هم پاسخهای منفی و هم
پاسخهای مثبت را میسنجد .پرسشها بین 1تا 5نمرهگذاری میشود .نمرههای باال بیانگر بخشش و نمرههای پایین نشانۀ عدم
بخشش است .این مقیاس در سال  1998برای سنجش واکنش زنان نسبت به بدی که در رابطۀ عاشقانه خود دیده بودند،
ساخته شد؛ اما بعدها پرسشهای آن بهگونهای تغییر پید ا کرد که همۀ افراد و هر نوع بدی را دربرگیرد .بین این مقیاس و
مقیاس بخشش انرایت ،همبستگی مثبت به دست آمده و بین این مقیاس و مقیاسهای دینداری ،سالمت معنوی ،امید و
اشتیاق اجتماعی ،همبستگی مثبت و مقیاسهای صفت خشم و حالت خشم همبستگی منفی به دست آمده
است ) (N=287,P<0.0001اعتبار آلفای کرونباخ آن نیز 0/87گزارش شده است .در پژوهش حاضر ،پس از ترجمۀ
پرسش نامه ،بررسی روایی محتوا و مطابقت آن با نسخه اصلی ،اعتبار آلفای کرونباخ آن بر روی نمونۀ تحقیق  0/86به دست
آمد.
روش اجرا
برای اجرای برنامه  PAIRSبا توجه به برنامه ای که شاه محمدی و اعتمادی ( )1394در پایان نامه خود با توجه به استخراج
محتوای مربوط به برنامه و ساختار جلسات ترجمه کردند استفاده شد .بنابراین در این پژوهش برنامه در طی  8جلسه  2ساعته
به صورت دوبار در هفته اجرا گردید.
جدول  .1خالصه جلسات PAIRS
جلسات
جلسه اول

موضوع

اهداف

برقراری ارتباط و ایجاد

-معارفه

آمادگی

-برقراری ارتباط اولیه

تکالیف خانگی

گرفتن تعهدآشنایی با اصوا و مقرراتو اهداف جلسه ،تعدادو زمان جلسه
جلسه دوم

ارتباط و گفت و گو

جلسه سوم

منطق عشق و هیجان

جلسه

مهارت های حل تعارض

-نقشه را ارتباطی

زوجین تا جلسه آینده روزی نیم ساعت با یکدیگری

-سبک ای ارتباطی استرس زا

صحبت می کنند ،به گفته های هم گوش دهند و

-شیوه های ارتباطی همخوان

بارخورد های الزم را به هم بدهند.

یادگیری سطوحی که اثربخشی ارتباط راافزایش می دهند.
)1مرور تکالیف جلسه قبل

آزمودنی ها مهارت های تخلیه هیجانی و گوش دادن

)2مفهوم بیان احساسات

همدالنه را در منزل به کار گیرند و نتایج آن را در

 )3همدلی با احساسات

کالس درس ارائه دهند.

 )4یادگیری ابزار صحیح عواطف
-بررسی تعارض ها و سبک های تعارض
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چهارم

تخلیه خش و هیجانات
منفی

آموزش و تمرین روش های حل تعارض-دستیابی به هیجانات شدید

(احساسات

کنند و روش برخورد با تعارض را در جلسه حل اختالف
تمرین کرده و نتایج را در جلسه بعدی گزارش می

منفی به سطح می آیند).

دهند.

-بیان و تخلیه خشم در یک محیط امن و

-مهار خشم در منزل به صورت روز های فرد و زوج یا

سازنده

دو روز در هفته انجام می شود.

کاهش رنج های گذشته و التیام زخم هایعاطفی
جلسه پنجم

شفاف سازی فرضیات

-مرور تکالیف جلسه قبل

زوجین باید با انجام گفت و گو های روزانه آنچه را که

(تصورات ذهنی)

-گره های عشق

به صورت پنهان انتظار دارند را آشکار کنند و مهارت

-روشن سازی فرضیات نهفته ذهنی

ذهن خوانی را در منزل تمرین کیده و نتیجه را به
کالس گزارش دهند.

جلسه ششم

جلسه هفتم

تاریخچه شخصی و خود

-مرور تکالیف جلسات قبلی

 -زوجین موظف شدند تا ژنوگرام مربوط به خانواده

بی همتای من

-بررسی تأثیر گذشته بر ویژگی های فردی

اصلی خود تکمیل و با استفاده از تمرین تجسم های

-شناسایی حساسیت های شدید عاطفی

هدایت شده انتظارات خود را از عشق مشخص کنند.

-شناسایی حلقه معیوب حساسیت های

-ز وجین موظفند تمرین نبش قبر التیام بخش را برای

هیجانی

شناسایی حساسیت های هیجانی خویش انجام دهند و

-شکستن الگوهای منفی و اصالح روابط

با همدلی و نوازش و لمس فیزیکی ،الگوهای منفی

ناخشنود

رابطه را بشکنند.

بازآموزی هیجانی ،سواد

-مرور تکلیف جلسه قبل

زوجین در گفت و گوهای روزانه شان در مورد اهداف

هیجانی و ایجاد رشته

 -مفهوم مغز و رفتار

ضخصی دو نفره آینده شان صحبت می کنند و از

های دلبستگی

-برنامه مرگ و فقدان

یکدیگر قدردانی می کنند.

-بانک عشق و سرمایه گذاری آن

-زوجین نگرانی و شک هایشان را مستقیم ابراز می

-شناسایی رفتارهای مراقببتی صحیح و به کار

کنند.

بردن رفتارهای مراقبتی
جلسه

انعقاد قرارداد ،شفاف

-مرور تکالیف جلسه قبل

از شرکت کنندگان خواسته می شود تا با روش های

هشتم

سازی انتظارات

-شناسایی رفتارهای مراقبتی صحیح و به کار

مبسوطی ب نوشتن نیازها و خواسته هایشان از رابطه

بردن رفتارهای مراقبتی

مشترك اقدام کنند .در واقع به بررسی ویژگی های

توافق آگاهانه در روابط و تمرکز بر استفاده از

زندگی خود از جمله کار ،زمان لذت ،نگهداری از خانه،

قراردادهای رفتاری

فرزندان ،خویشاوندی ،دیدگاه گاهی مذهبی و روابط

-قدرت تصمیم گیری

جنسی  ...را مورد بررسی و آنها را اولویت بندی می

-جمع بندی ،گرفتن بازخورد و اجرای پس

کنند  .پس از تهیه اولویت ها به طور فردی ،همسران از

آزمون

طریق گفت و گو با یکدیگر و عنوان کردن حیطه هایی
که از سوی هر یک پذیرفتنی تر به نظر می رسد ،به
توافق برسند.

در تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش استفاده شد :الف .آمار توصیفی ،که شامل جداول میانگین و انحراف معیار .ب .آمار
استنباطی :به منظور مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ میانگین نمره کسب شده در مقیاس های مورد نظر پس از
بررسی مفروضات از روش تحلیل کواریانس تک متغیری استفاده شد.
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یافته ها
با توصیف داده های گردآوری شده در این مطالعه عالوه بر مشخصات جمعیت شناختی گروه آزمون و شاهد (جدول )2
میانگی ن و انحراف معیار نمره ی سازگاری زناشویی و میانگین نمره ابعاد آن به دست آمد که در جدول ( )3مشخص گردید.
جدول  .2مشخصات جمعیت شناختی زنان تحت درمان
گروه آزمایش

گروه كنترل

مشخصات جمعیت شناختی
ابتدایی

1

2

سیکل

3

2

دیپلم

6

6

آموزش عالی

10

10

کمتر از  5سال

12

11

 5تا  10سال

5

6

 10سال به باال

3

3

نسبت خانوادگی

5

4

آشنایی خانوادگی

3

5

معرفی دیگران

4

7

آشنایی اینترنتی

1

0

آشنایی در محل تحصیل

3

2

پیشنهاد دوستی

0

1

سایر

4

2

سطح تحصیالت

طول مدت ازدواج

نوع آشنایی با همسر

جدول  .3شاخصهای توصیفی متغیر پژوهش در گروه کنترل و آزمایش (پیش آزمون -پس آزمون)
کنترل

آزمایش
کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

میانگین

پیش آزمون

8

16

11/65

3/54

7

19

13/76

پس آزمون

8

21

16/98

11/63

7

20

12/54

انحراف معیار
3/64

پیش از آزمون فرضیه آماری و تحلیل دادهها با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری ،پیش فرضهای استفاده از این آزمون
پارامتریک انجام شد .برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگرف-اسمرینف استفاده شد .نتایج این آزمون برای متغیر
بخشش خیانت فرضی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون معنادار نبودند؛ در نتیجه فرض نرمال بودن دادهها برقرار است
( .)P<0/05همچنین برای بررسی برابری واریانسها از آزمون لون استفاده شد که نتایج آن به توجه به مقدار  Fو مقدار معنی-
داری برای متغیر وابسته معنادار نبود؛ بنابراین فرض برابری واریانسها هم برقرار است (.)P<0/05
جهت تعیین این که رابطه متغیر وابسته و متغیر کمکی (نمره پیش آزمون) برای هر گروه یکسان است ،از آزمون همگنی
رگرسیون ،استفاده شد .نتایج بررسی این مفروضه در جدول شماره  4ارائه شده است.
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جدول  .4نتایج آزمون همگنی رگرسیون در متغیر "بخشش خیانت فرضی" در دوگروه
متغیر

منبع

بخشش خیانت

گروه
نمره پیش آزمون
پیش آزمون× گروه

df

مجموع
مجذورات

فرضی

میانگین

F

سطح

مجذورات
1
1
1

0/24
2/2
0/12

0/24
2/2
0/12

معناداری
6/4
58/1
3/2

0/02
0/000
0/08

با توجه به نتایج جدول ( ،)4مفروضه همگنی رگرسیون در اثر تعاملی گروه و نمره پیش آزمون ( )P=0/08و  )F=3/2محقق
شده است.


بررسی فرضیه پژوهش :زوج درمانی سیستمی  -سازهگرا بر افزایش میزان بخشش خیانت فرضی همسر زنان متأهل
شهر کرج تأثیر مستقیم و معناداری دارد.
جدول  .5نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره ) (ANCOVAنمرات پس آزمون "بخشش خیانت فرضی”

منبع

مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

Eta2

پیش آزمون

22/6

1

22/6

54/1

0/000

0/93

اثر اصلی

29/9

1

29/9

7/3

0/01

0/17

خطای باقیمانده

14/1

36

14/1

-

-

-

باتوجه به نتایج جدول ( )5نشان داده شده است که اثر اصلی معنادار است ( )P>0/05و ( .)F=7/3از این رو فرضیه پژوهش
تأیید میشود و میتوان گفت که زوج درمانی سیستمی -سازه گرا بر افزایش بخشش خیانت فرضی زنان اثر معناداری دارد .
میزان تفاوت نمرات گروه آزمایش و کنترل یا اندازه تاثیر گروه درمانی برابر با ( ) =0/17میباشد؛ یعنی  51درصد واریانس
نمرات کل باقی مانده متاثر از زوج درمانی سیستمی -سازهگرا است.
جدول  .6میانگین نمرات تعدیل شده پس آزمون بخشش خیانت فرضی
گروه

M

SD

آزمایش

3/8

0/04

كنترل

2/1

0/04

با توجه به نتایج جدول ( )6نشان داده شده است که میانگین بخشش خیانت فرضی گروه آزمایش ( ،)M=3/8پس از تعدیل،
بیشتر از میانگین گروه کنترل ( )M=2/1بوده است که خود نشان دهنده تأثیر زوج درمانی سیستمی -سازه گرا بر افزایش
بخشش خیانت فرضی زنان می باشد.

بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی مبتنی بر کاربرد عملی مهارت های ارتباطی بر بخشش
خیانت همسر در زنان متقاضی طالق مواجه شده با خیانت زناشویی در شهر کرج بود .یافته های پژوهش نشان داد که آموزش
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غنی سازی مهارت های ارتباطی بر افزایش بخشش خیانت زنان اثر بخش بوده است ،و  17درصد از واریانس بخشش خیانت را
تبیین می کنند که بیانگر این است که آموزش غنی سازی مهارت های ارتباطی میتواند به عنوان یک مداخله در افزایش
بخشش خیانت زنان متأهل مورد استفاده قرار می گیرد .یافتههای این پژوهش با نتایج مطالعات مورات و کاربان،)2007(11
 ،)198513اورکی ،جمالی ،فرج اللهی و فیروزجانی ( )1391همسو است.
 12همکاران ( ،)2002راس باکر و جورنی (
موری و
روابط دوجانبه ای که زوج ها به آن متعهد می شوند ،شکل خاص و ویژه ای ندارد ،بلکه بالعکس افراد شیوه های بسیار متنوعی
را برای تنظیم روابط دو جانبه ،مناسب می بییند .برآورده شدن معیارهای خاص افراد به تغییر نگاه به زندگی زناشویی ،افزایش
میزان بخشش به خیانت از طرف همسر ،برگشتپذیری به زندگی دوباره و رضایت مندی ارتباطی منجر می ود .بنابراین برای
زوج -درمان گران ،فهم و شناخت معیارها و باورهای هر همسر درباره چگونگی یک رابطه صمیمانه و همچنین میزان تحقق این
معیارها در رابطه متقابل ،بسیار حائز اهمیتاند (اپستین .)2002 ،چون که بخشی از فرایند غنی سازی به آموزش مهارت های
مذاکره و حل تعارض اختصاص داده شده است ،می توان گفت آموزش این مهارتها و انتقال و به محیط خارج از جلسات
آموزشی ،به زوج ها در رسیدن به توافق ،سازش ،بخشش و همفکری کمک نموده است (سوکا ،)200514،و همچنین باعث
افزایش انسجام و همبستگی در روابط زناشویی شده است (اورکی و همکاران .)1391 ،مهارت بحث و مذاکره ،به زوجها برای
حفظ فضای هیجانی (عاطفی) مثبت آموخته میشود؛ تا زمانی که از موضوعات مشکل بحث میشود ،از این طریق از افزایش
خشم جلوگیری شود (سوکا .) 2005 ،مجموعه این عوامل باعث می شود ،میزان سازگاری زوجین افزایش پیدا کند و راحتتر
می توانند به توافق زناشویی دست یابند.
در رویکرد آموزش غنی سازی نیز مهارت هایی آموزش داده می شود که به ارضای نیازهای اساسی خانواده مانند عشق،
مهربانی ،تعل ق ،اعتماد اعتماد ،وفاداری ،امنیت و لذت کمک می کند (عیسی نژاد ،احمدی و اعتمادی .)1388 ،موری و
همکاران ( ) 2002در پژوهشی نشان داد که آموزش غنی سازی روابط صمیمت ،تعهد و سازگاری و سازگاری زوجین را افزایش
می دهد.
عالوه بر اینها آموزش غنی سازی ارتباطی باعث میشود که زوجها راهبردهای اثربخش کنترل عالئم استرس زا از هم بیاموزند.
استفاده از آموزش آرمیدگی به شکل گسترده و نیز ابراز هیجانها طی تمام جلسات آموزشی ،فایدههای درمانی متعدد دارد.
استمرار اثرات مداخله در بهبود ارتباطات زناشویی ممکن است تحت تأثیر جلسات فشرده مداخله به شکل گروهی حاصل آمده
باشد .استفاده زیاد از آموزش آرمیدگی سرتاسر این مداخله و تأکید زیاد بر آن به عنوان یک مهارت ارزشمند مدیریت استرس
که بایستی به طور منظم در زندگی فرد استفاده شود به به عنوان جزئی پایدار از مهارتهای سازگاری فرد درآید ،ممکن است
زوجها ابزاری فراهم سازد که در کاهش استرس و بهبود ارتباطات زناشویی در طوالنی مدت بسیار سودمند باشد.
بنابراین برگزاری جلسات آموزش غنی سازی مبتنی بر روش کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه بین زوجین می تواند به
عنوان یک ضرورت مطرح شود ،و به شـرکت کردن زوجینی که از یک طرف دچار خیانت شدهاند در کارگـاههـا و کـالسهـای
11

Murat & Karaban

12

Murry

13

Ross, Baker & Guerney

14

Scuka
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آموزشـی در رابطـه بـا ازدواج و مهارتهای مربوط به زندگی زناشویی توجه بیشتری شـود ،کسـب ایـن گونـه مهـارتهـا بـه
شناخت هر چه بیشتر زوجین و تالش برای ابقای زندگی سالم نسبت به یکدیگر کمک میکند .شیوه آموزش غنی سازی
مهارت های ارتباط ،می تواند در کاهش مشکالت زناشویی و بهبود روابط زناشویی زوجین در خانوادههای ایرانی با توجه به
عجین بودن فرهنگ ایشان با مباحث و زمینههای اسالمی ،میتواند مورد توجه قرار گیرد.
محدودیت جامعهی آماری پژوهش و نوع پژوهش ،محدودیتهایی را در زمینهی تعمیم یافتهها ،تفسیرها و اسنادهای علت-
شناختی متغیرهای مورد بررسی مطرح میکند که باید در نظر گرفته شوند .نمونهی مورد بررسی در این پژوهش یک نمونه از
جمعیت عمومی زوجین شهر کرج بوده که به طور داوطلب در پژوهش شرکت کردهاند و در تعمیم یافتهها به سایر جمعیتها
باید احتیاط شود.
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