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  فرازناشويي هاي داراي روابط هاي مشاوره فردي و زوجي بر ميل به طالق زوج مقايسه اثربخشي روش
 

  4السادات جزايري رضوان، 3سيد احمد احمدي، 2عذرا اعتمادي، 1پور ا مصرييمش
  

  چكيده
 مواجه مشكل اين با كه هايي زوج به كمك براي مؤثر مداخالت كه است ضروري طالق، به ميل بر آن انگيز فاجعه تأثيرات و خيانت پيچيده ماهيت به توجه با :زمينه و هدف

  .فرازناشويي زن انجام شد روابط در درگير هاي زوج طالق به ميل شده برايي تدوين  برنامه مشاوره اثربخشي حاضر با هدف مقايسه مطالعه اساس، اين بر شود. ايجاد هستند،

 .ندانتخاب شد در دسترسكنندگان به مراكز مشاوره شهر اصفهان (ايران) به شيوه   تجربي انجام شد. افراد مورد مطالعه از ميان مراجعه اين مطالعه به صورت نيمه ها: مواد و روش
زن خيانت  16( )، مشاوره فردي با زنها و همسران آن نفر مرد خيانت ديده 16زوج)، مشاوره فردي با مرد ( 8گروه مشاوره زوجي ( 4در  به صورت غير تصادفي افراد شركت كننده

نامه ميل به طالق به  ، از پرسششد. در اين مطالعهاي اجرا  دقيقه 80جلسه آموزشي  10گروه آزمايش در  3قرار گرفتند. مداخله در  زوج) 8گروه شاهد ( )، وها و همسران آن كننده
  .روايي و پايايي اين ابزار در مطالعات مختلف مورد تأييد قرار گرفته است هاي مورد مطالعه استفاده شد. منظور بررسي اثربخشي مداخله و مقايسه گروه

تجزيه و تحليل قرار گرفت. آزمون تكرار سنجش، جهت ارزيابي اثرات اصلي و تعاملي زمان و  دمور) ها هاي كليه گروه زوج نفر 96اطالعات كليه مشاركت كنندگان ( ها: يافته
آزمون و پيگيري)  آزمون، پس پيش :مرحله 3) و زمان (شاهدكه اثر تعامل گروه (مشاوره فردي، زوجي و گروه  دادهاي آن نشان  و مؤلفه ميل به طالقهاي مورد مطالعه بر ميزان  گروه

  .)P > 001/0بود (دار  يتغيرهاي مورد مطالعه معندر كليه م
هاي درگير در  بخشي بيشتري بر ميل به طالق زوج از اثر هاي مشاوره فردي زوجي در مقايسه با روش مشاوره ايي تدوين شده به روش بر اساس نتايج برنامه مشاوره گيري: نتيجه

  .روابط فرازناشويي برخوردار است

  فرازناشويي، مشاوره فردي، مشاوره زوجي، ميل به طالق روابط هاي كليدي: واژه

  
 هاي داراي روابط هاي مشاوره فردي و زوجي بر ميل به طالق زوج مقايسه اثربخشي روش .السادات ا، اعتمادي عذرا، احمدي سيد احمد، جزايري رضوانيمپور ش مصري ارجاع:

  310-316): 3( 14؛ 1395 مجله تحقيقات علوم رفتاري. فرازناشويي

  28/6/1395 پذيرش مقاله:  2/4/1395 مقاله: دريافت

  
  مقدمه

 جايگـاه  از جامعـه  در ترين عوامـل رشـد انسـاني،    يكي از مهم عنوان به خانواده
 در توانـد  همـواره مـي   در حالي كه اين نهـاد بـا اهميـت    است؛ برخوردار اي ويژه

 تـرين  جـدي  و تـرين  مهـم  از يكـي . گيـرد  قـرار  ويرانگـري  هـاي  آسيب معرض
 خيانـت  در تحقيقـي، . )1است ( زناشويي خيانت خانواده، كننده تهديد هاي آسيب

 از غيـر  فـردي  بـا  عـاطفي  يـا  و جنسي يا عاطفي -جنسي رابطه نوعي زناشويي
  . )2است ( بيان شده شود، مي پنهان او از همسر، كه

صـدمات غيـر    كه عالوه بـر  است ارتباط يك در عمل آورترين  زيان خيانت،
 گرفتـه  قـرار  خيانـت  فردي را كه مـورد  اطمينان و ها، اعتماد قابل جبران به زوج

 از خـارج  روابط در درگير شدن. )3برد ( مي بين از ديگر افراد به نسبت نيز را شده
 باشـد  مـي  عادي و باليني هاي محيط در توجه قابل شيوع داراي زناشويي، حيطه
 وجـود  به ها آن همسران نيز و آن مرتكب افراد براي را بسياري هاي آشفتگي كه

 زناشـويي  حيطـه  از خارج روابط شيوع ميزان مورد در آمار گزارش شده. )4آورد ( مي
گردد. بـا ايـن    مي باز زناشويي خيانت سازي مفهوم نحوه به حدي تا كه است متنوع

  درصـد مـردان و    21حال در يكي از مطالعات انجام گرديده بيـان شـده اسـت كـه     
  ).  5شوند ( درصد زنان در طول زندگي مرتكب خيانت زناشويي مي 11

 هـم  از باعـث  باشد. طـالق  مي طالق عمده داليل از يكي زناشويي خيانت
 سـالمت  بـر  منفـي  سـبب تـأثيرات   و شـود  مي خانواده گرم كانون شدن پاشيده
 بـا  مشـترك  زنـدگي  زمـاني كـه  . )2شود ( و كودكان مي ها زوج رواني و جسمي
 را قبلي روابط توانند نمي ديگر گردد، مي مواجه زناشويي خيانت همچون رويدادي

 نفـر  دو هـر  گـاهي  و هـا  آن از يكي در طالق به ميل اغلب و باشند داشته هم با
با بررسي علل  اي مروري و همكاران در مطالعه Kitson). 6، 7يابد ( مي افزايش

 جنسـي  رابطـه  مورد آن، 8پژوهش بررسي شده در  9كنند كه از  طالق، بيان مي
  ). 8است ( بوده ازدواج يافتن پايان عامل ترين مهم فرازناشويي
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درمـاني خيانـت نشـان داده اسـت كـه بـا بـه         هاي مربوط بـه زوج  پژوهش
هــا  درمــاني مناســب، درصــد زيــادي از زوجهــاي  كــارگيري راهبردهــا و روش

 پيشـنهاد  هـا  ). بر همين اساس، در برخـي پـژوهش  5، 9، 10پذير هستند ( درمان
 بـه  بـوده و  زوجـي  مشكالت ساير از متفاوت زناشويي خيانت درمان كه شود مي

 و ). مؤمني جاويد11، 12دارد ( نياز درماني راهبردهاي خصوص در اي ويژه توجه
 تواند درماني مي روان جلسات مشاوره و كنند كه مطالعه خود بيان مي در همكاران

 .)13باشـد (  گذار تأثير  زناشويي هاي خيانت زنان درگير در زندگي كيفيت بهبود بر
 از يكـي  و رفتـه  شـمار  بـه  ها زوج براي مخرب اي تجربه خيانت اين كه  وجود با

 بررسي به كه درمانگراني است، درمانگران زوج روي پيش هاي چالش ترين بزرگ
 بـا  پردازنـد،  مـي  درماني مناسب مسير يك مورد در گيري تصميم و خيانت اثرات

اعتقاد  ). به3، 5، 11هستند (  مواجه تجربي رهنمودهاي زمينه در هايي محدوديت
Stefano  وOala هاي واكنش بروز به منجر نامشروع روابط اين كه به توجه با 

 الگوي از و نيست بيني پيش قابل افراد اين مشاوره فرايند شود، مي منفي متفاوتي
هاي مشاوره  بر همين اساس در بسياري از برنامه كند. پيروي نمي منظمي درماني
 اعتمـاد  برقـراري  مشـاوران،  و تخصصـي  اي حرفـه  هاي كمك دريافت برخالف
  ).14رسد ( مي نظر به بيني پيش قابل غير و نامعلوم مجدد،

انگيز آن بر ميل به طالق  ماهيت پيچيده خيانت و تأثيرات فاجعهبا توجه به 
هـايي كـه بـا ايـن      ها، ضروري است كه مداخالت مؤثر براي كمك بـه زوج  زوج

 و علل به توجه با مطالعه حاضر مشكل مواجه هستند، ايجاد شود. بر اين اساس،
بسـته   بر اساس مطالعـه اوليـه، ضـمن تـدوين     آمده به دست شناسي آسيب ابعاد

بر اساس اطالعات پيشين، به مقايسه اثربخشي اين بسته بر ميل بـه   اي مشاوره
 فـردي  روش مشاوره 3هاي درگير در روابط فرازناشويي زن در قالب  طالق زوج

زوجي اقدام  مشاوره و ديده خيانت در مردان فردي كننده، مشاوره خيانت زنان در
  ).15نمود (

  
  ها مواد و روش

تجربي انجام شد. جامعه آماري پژوهش شامل كليه  مطالعه حاضر به صورت نيمه
 1393-94هاي متأهل شهر اصفهان (ايران) با شكايت خيانـت زن در سـال    زوج

كنندگان به مراكز مشاوره شهر بـه شـيوه     بود. افراد مورد مطالعه از ميان مراجعه
و مردان حاضر به همكاري  ها، زنان گيري در دسترس و از روي ليست زوج نمونه

انتخاب شدند. براي انجام اين كار ابتدا در مراكز مشاوره، براي آگاهي يافتن افراد 
عالقمند به شركت در دوره آموزشي توسط مسؤول پذيرش و همكـاران مشـاور،   

هـاي متقاضـي    رساني شد و پس از توضيح در مورد اهداف آموزشي از زوج اطالع
نفـر مبنـاي    96نـام،   نام به عمل آمـد. پـس از ثبـت    تگروه آزمايشي ثب 3جهت 

  نفـر   16تجربي بود. در گـروه آزمايشـي اول (مشـاوره زوجـي)      هاي نيمه پژوهش
نفر مرد خيانت ديده و  16زوج)، در گروه آزمايشي دوم (مشاوره فردي با مرد)  8(

نت نفر زنان خيا 16ها، در گروه آزمايش سوم (مشاوره فردي با زن)  همسران آن
زوج) در گروه شاهد به صورت غير تصادفي  8نفر ( 16ها و  كننده و همسران آن

  قرار گرفتند. 
سـال سـابقه ازدواج،    1شرايط ورود افراد به مطالعه شامل دارا بودن حداقل 

هاي زناشويي  زن بودن زوج خيانت كننده، شكايت اصلي مراجع از يكي از خيانت
اظهـاري)، عـدم ابـتال بـه سـوء       اساس خود (عاطفي، جنسي، رفتاري، تركيبي بر

پزشكي كه به وسيله مصـاحبه    مصرف مواد و الكل و عدم دريافت داروهاي روان
تشخيصي و سؤال مستقيم از افراد مورد بررسي قرار گرفـت، سـطح تحصـيالت    

  هــاي بــاليني و اخــتالل شخصــيت از  بــاالي ســيكل، عــدم تشــخيص اخــتالل
   2MMPIتســــــت طريــــــق مصــــــاحبه مقــــــدماتي و انجــــــام    

)Minnesota multiphasicpersonality inventory    فـرم كوتـاه، عـدم (
هاي  مراجعه به دادگاه براي طالق در زمان اجراي پژوهش، عدم شركت در دوره

مشاوره يا درمان همزمان و تمايل به شركت داوطلبانه در مطالعه بود. ضـمن آن  
ن و يا همسر آنان مايـل بـه   جلسه در طول درما 2كه افراد داراي غيبت بيش از 

شدند. اطالعات افراد  شد، از مطالعه خارج مي همكاري و شركت در مصاحبه نمي
مـاه پـس از اتمـام     2زمان پيش از مداخله، پس از مداخلـه و   3مورد مطالعه در 

آوري و بررسي شد. پيش از انجـام مطالعـه رضـايت كتبـي از كليـه       مداخله جمع
مطالعـه حاضـر توسـط كميتـه اخـالق       ريافـت شـد.  كنندگان مطالعه د  مشاركت

  ) مورد تأييد قرار گرفت. 1137059دانشگاه اصفهان (شماره 
محققان پيش از انجام اين مطالعه در يك پژوهش مقدماتي اقدام به بررسي 

اي مبتنـي بـر ابعـاد     علل خيانت زناشويي نمودند و بر اسـاس آن بسـته مشـاوره   
). ايـن بسـته شـامل پروتكـل     15استخراج شده از علل خيانت زنان تدوين شد (
ر خيانـت بـر   هاي موجـود مداخلـه د   درماني مرتبط با علل به دست آمده و روش

جلسـه   10گـرا در   درمـاني بيـنش   رفتـاري و زوج  -اساس رويكردهاي شـناختي 
درماني، مشاوره فـردي بـا زنـان خيانـت      گروه زوج 3اي براي  دقيقه 80آموزشي 

  ). 16، 17كننده و مشاوره فردي با مردان خيانت ديده بود (
ديريت آزمون، م سرفصل محتواي جلسات شامل ارزيابي اوليه و گرفتن پيش

برقراري رابطه درماني و مداخله در بحران، تشخيص علل و نوع رابطـه، بررسـي   
هاي ترك عشق، واكاوي معنايي و تمركز بر نقش خود، بررسي  زبان عشق و گام

هـاي هيجـاني و جنسـي فـرد،      مسايل عاطفي و هيجاني فـرد، ارتقـاي مهـارت   
گيـري در مـورد    گيري در مورد رابطـه، تصـميم   بخشيدن خود، ديگري و تصميم

آزمـون بـود. مداخلـه در كليـه      رابطه زناشويي و نوشتن تعهدنامه و اجـراي پـس  
ها توسط يك فرد انجام شد. ضمن آن كه، گروه شـاهد كـه از ميـان افـراد      گروه

متقاضي دريافت مشاوره و در ليست انتظار قرار داشـتند، پـس از پايـان مطالعـه     
 .  مشاوره مورد نظر خود را دريافت نمودند

اسـتفاده   همكـاران  و Rusbultدر مطالعه حاضر از مقياس ميل به طـالق  
 مسـتعد  هـاي  زوج ارزيـابي  بـراي  كـه  است سؤالي 14 ابزار يك مقياس اين شد. 
 توسط كدام هر كه باشد مي مقياس خرده دو داراي ابزار اين  .رود مي به كار طالق

 بـه  ميل و طالق به ميل شامل ها مقياس خرده. گيرد مي قرار سنجش مورد سؤال 7
شـود   مي گذاري نمره ايي گزينه 7 بندي درجه طيف يك در سؤال هر. است مسامحه

   زيــاد، خيلــي - 6 زيــاد، - 5 كــم، - 4 كــم، خيلــي - 3 بــه نــدرت، - 2 هرگــز، - 1(
 عبـارت  به آيد، مي به دست ها سؤال نمرات جمع از نامه پرسش اين  نمره). هميشه - 7

   .)1سنجد ( مي را طالق به تمايل يا و تمايل عدم نمرات بيشينه و كمينه ديگر
 بـراي  Cronbach’s alpha از ضـريب  استفاده با آن پايايي در ايران نيز

ميـزان   و ذكر شده است) 87/0 مردان براي و 89/0 زنان براي( 88/0 نمونه كل
 شـدن  خـارج  بـه  تمايـل  هاي مقياس خرده براي Cronbach’s alpha ضريب

 نيــز ضــريب حاضــر پــژوهش ). در3گرديــد ( محاســبه 88/0 مســامحه و 89/0
Cronbach’s alpha شد گزارش 85/0 نفري، 96 نمونه كل براي.  

توصيفي بـه منظـور توصـيف     -هاي آماري نتايج مطالعه به صورت شاخص
هـاي اسـتنباطي    هـا و تحليـل   هاي نمونه مورد پژوهش و همچنين، آماره ويژگي

هـاي مرحلـه    اي حاضـر در خصـوص داده   جهت آزمون فرضـيات طـرح مداخلـه   
  آزمون و پيگيري گزارش گرديد.  آزمون، پس پيش
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  هاي مورد مطالعه هاي توصيفي نمرات ميل به طالق بر حسب اساس گروه . شاخص1جدول 

  گروه شاهد  مشاوره زوجي  با مرد خيانت ديده مشاوره فردي  با زن خيانت كننده مشاوره فردي  گروه  مؤلفه
 انحراف معيار ±ميانگين  انحراف معيار ±ميانگين  انحراف معيار ±ميانگين   انحراف معيار ±ميانگين   آزمون

 طالق به ميل
 )كل شاخص(

  00/72 ± 76/14  49/52 ± 62/18  00/70 ± 15/16  73/57 ± 41/22  آزمون پيش
  18/73 ± 56/14  50/29 ± 30/19  31/41 ± 62/12  13/49 ± 70/21  آزمون پس

  81/75 ± 46/15  51/27 ± 37/17  03/36 ± 22/10  85/51 ± 59/22  پيگيري
  68/35 ± 33/12  00/25 ± 04/12  75/32 ± 51/10  51/26 ± 51/14  آزمون پيش طالق به ميل

  18/40 ± 50/12  06/10 ± 31/7  25/17 ± 80/5  70/23 ± 99/13  آزمون پس
  62/35 ± 91/8  75/15 ± 29/11  31/10 ± 62/11  71/26 ± 88/9  پيگيري

  50/37 ± 55/11  93/12 ± 94/8  75/19 ± 48/7  42/22 ± 19/13  آزمون پيش ميل به مسامحه
  31/36 ± 59/7  50/27 ± 54/8  25/37 ± 87/6  21/31 ± 34/9  آزمون پس

  62/35 ± 08/8  43/12 ± 92/10  43/9 ± 60/10  15/28 ± 67/9  پيگيري
  

از طريق آزمون تحليل واريانس چند متغيره با تكرار ها  تجزيه و تحليل داده
ــاهدات ــرم  و مشـــ ــتفاده از نـــ ــا اســـ ــزار  بـــ ــخه  SPSSافـــ    20نســـ

)version 20, SPSS Inc., Chicago, IL.جهت بررسي نرمـال   ) انجام شد
هـاي مـورد بررسـي، از آزمـون      بودن توزيـع نمـرات ميـل بـه طـالق در گـروه      

Kolmogorov-Smirnov   استفاده گرديد. عالوه بر اين، پيش فرض تسـاوي
بررسي و مـورد   Levene's test of equalityها نيز بر اساس آزمون  واريانس

ها، مفروضه كرويـت بـراي    تأييد قرار گرفت. در بررسي پيش فرض كرويت داده
هيچ يك از متغيرها (به جز متغير ميل به مسامحه) برقرار نبود. با توجه بـه عـدم   

گـزارش   Fاري اين مفروضه، در پژوهش حاضر مقادير اصالح شده آزمـون  برقر
  در نظر گرفته شد. а=  05/0داري  ها، سطح معني شد. براي همه آزمون

  
  ها يافته

گروه آزمايش  4 ها در و همسران آن كنندگان  اطالعات كليه شركت حاضر در مطالعه
)، گـروه  هـا  و همسـران آن  نفـر  16گروه مشاوره فردي با زنان خيانت كننـده (   شامل

نفر)  16)، مشاوره زوجي (ها و همسران آن نفر 16مشاوره فردي با مردان خيانت ديده (
نفر) مورد بررسي قرار گرفت. ميانگين سن افراد شركت كننده  16( شاهدو يك گروه 

سال و ميانگين طول مـدت ازدواج   55تا  20سال با دامنه  96/30 ± 37/6در مطالعه 
درصد افراد مورد مطالعـه داراي   6/15سال بود.  32تا  1سال با دامنه  00/9 ± 27/6

درصد ليسانس و باالتر بودند. نتـايج   2/29درصد ديپلم و  2/55تحصيالت زير ديپلم، 
هـاي ذكـر    طالعه از نظر متغيـر هاي مورد م داري بين گروه ينشان داد كه اختالف معن

  ). P < 05/0شده وجود نداشت (
ميـل بـه   هاي آن شـامل   لفهؤو م ميل به طالقهاي توصيفي متغير  ويژگي

مرحله ارزيابي بيان شد.  3بر حسب عضويت گروهي در  طالق، ميل به مسامحه
در مراتـب ارزيـابي متغيرهـاي وابسـته، نمـرات از ثبـات نسـبي         شاهد،در گروه 
آزمـون و   هاي مشاوره فردي و زوجي در مراحل پـس  گروه ، ولي در بود برخوردار

آزمـون ايجـاد    پيگيري، تغييرات افزايشي و كاهشي، در مقايسه بـا نمـرات پـيش   
  ). 1گرديد (جدول 

هت ارزيـابي اثـرات   وسيله آزمون تكرار سنجش، جه ها ب بررسي اين تفاوت
و  ميـل بـه طـالق   هـاي مـورد مطالعـه بـر ميـزان       تعاملي زمان و گـروه  ،اصلي
) شاهدكه اثر تعامل گروه (مشاوره فردي، زوجي و گروه  دادهاي آن نشان  مؤلفه

آزمون و پيگيـري) در كليـه متغيرهـاي مـورد      آزمون، پس مرحله پيش 3و زمان (
دار بودن اثر تعامل زمان و گروه نشان  يمعن. )P > 001/0است (دار  يمطالعه معن

هـاي مـورد    دهنده تفاوت كلي ميانگين متغيرها در طول زمان و در ميـان گـروه  
  ).2د (جدول وب بررسي 

 و زنـان  بـا  فـردي  مشـاوره  هاي گروه با زوجي مشاوره گروه جفتي مقايسه
. باشد مي شده انجام هاي مقايسه كليه در دار معني تفاوت دهنده نشان شاهد گروه
 و طالق به ميل مردان، با فردي مشاوره و زوجي مشاوره گروه زوجي مقايسه در

 ،P = 002/0 ترتيـب  بـه ( داد نشان را داري معني اختالف مسامحه به ميل مؤلفه
04/0 = P(، داراي اخــتالف طــالق بــه ميــل مؤلفــه كــه اســت حــالي در ايــن 

  ).P = 21/0( نبود گروه دو زوجي مقايسه در داري معني
  

  هاي مورد مطالعه  . آزمون تكرار سنجش جهت ارزيابي اثرات اصلي و تعاملي زمان و گروه2جدول 
  مجذور سهمي اتا  داري معني F  درجه آزادي منبع تغييرات  متغير
 38/0 > 001/0 96/18 3 بين گروه  )كل شاخص( طالق به ميل

 34/0 > 001/0 02/48  1 اثر زمان
 31/0 > 001/0 05/14 3 اثر تعامل زمان و گروه

 40/0 > 001/0 61/20 3 بين گروه  طالق به ميل
 16/0 > 001/0 08/18  1 اثر زمان

 27/0 > 001/0 31/11 1 اثر تعامل زمان و گروه
 41/0 > 001/0 86/21 3 بين گروه  ميل به مسامحه

 37/0 > 001/0 44/54 1 اثر زمان
 38/0 > 001/0 75/18 3 اثر تعامل زمان و گروه
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  LSDمطالعه با استفاده از آزمون  مورد هاي گروه بين زوجي . مقايسه3جدول 

گروه مورد مقايسه   گروه مبنا
  )SE ± ME( ميانگين

  ميل به مسامحه  طالق به ميل  )كل شاخص( طالق به ميل
  ها تفاوت ميانگين

)SE ± ME(  P 
  ها ميانگينتفاوت 

)SE ± ME(  P  
 ها تفاوت ميانگين

)SE ± ME( 
P  

  > 001/0  - 63/9 ± 19/2  001/0  - 70/8 ± 50/2  >0/ 001  -07/18 ± 54/4  مشاوره با زنان  مشاوره زوجي
  040/0  - 52/4 ± 20/2  210/0  - 16/3 ± 51/2  002/0  -27/14 ± 55/4  مشاوره با مردان

  > 001/0  -85/18 ± 53/2  > 001/0  -25/20 ± 89/2  > 001/0  -83/38 ± 24/4   شاهد
  005/0  11/5 ± 79/1  008/0  54/5 ± 04/2  300/0  80/3 ± 70/3  مشاوره با مردان  مشاوره با زنان

  > 001/0  63/9 ± 19/2  > 001/0  -54/11 ± 50/2  > 001/0  -75/20 ± 45/4   شاهد
  > 001/0  -33/14 ± 20/2  > 001/0  -08/17 ± 40/2  > 001/0  -56/24 ± 50/4  شاهد  مشاوره با مردان

  
 گـروه  و زنـان  با فردي مشاوره گروه( فردي مشاوره گروه دو زوجي مقايسه

 ميل و طالق به ميل هاي مؤلفه در را داري معني اختالف) مردان با فردي مشاوره
 گروه زوجي مقايسه). P ،005/0 = P = 008/0 ترتيب به( داد نشان مسامحه به

 اخـتالف  شـاهد  گـروه  بـا  مـردان  با فردي مشاوره گروه و زنان با فردي مشاوره
ــين داري معنــي ــه ميــل در گــروه، دو ب    ديــده شــد آن هــاي مؤلفــه و طــالق ب

)001/0 < P( )3 جدول.(  
 هـاي  زمـان  مقايسـه  در را داري معنـي  تفاوت زوجي، گروهي درون مقايسه

). P > 001/0( داد نشان آن هاي مؤلفه و طالق به ميل آزمون پس -آزمون پيش
 بـه  ميـل  در داري معنـي  اخـتالف  پيگيـري داراي  و آزمون پيش زمان دو مقايسه
 و آزمـون  پس هاي زمان بررسي). P > 001/0( بود طالق به ميل مؤلفه و طالق

 زمـان  در داري معنـي  كـاهش  مطالعـه،  مـورد  افـراد  مسامحه به ميل در پيگيري
  ).4 جدول) (P = 008/0( داد نشان پيگيري
  

  گيري بحث و نتيجه
 خيانـت  زنان با(و مشاوره زوجي  فردي مشاوره كه داد نشان حاضر مطالعه نتايج
 بـر  داري معنـي  صـورت  به در مقايسه با گروه شاهد )ديده خيانت مردان و كننده
 مـؤثر ) مسـامحه  به ميل و طالق به ميل( آن هاي مؤلفه و طالق به ميل كاهش
پيگيـري در   -آزمـون  تنها در مقايسه درون گروهي زوجي در مرحلـه پـس  بود و 

 زمـاني  فـردي  مشـاوره  داري مشاهده نشد. مؤلفه ميل به مسامحه اختالف معني
 فـردي  مشاوره. كند مي مراجعه مشاوره به ها زوج از يكي فقط كه گيرد مي انجام

 مراجـع  يـك  به زمان هر در مشاور آن در كه است تخصصي -حضوري فعاليتي

 و كنـد  حـل  را مشـكلش  مسـأله  حل مهارت و آگاهي كسب با تا كند مي كمك
  ).4، 11دهد ( افزايش خود در را مشكالت با مواجهه توانمندي
 ديـده  خيانت مردان يا و كرده خيانت زنان با چه مشاوره رسد كه مي نظر به

 تعارضـات  رفـع  زنـدگي،  مثبت هاي ويژگي به توجه جلب مثبت، عواطف ايجاد با
 بخش همچنين،. )14، 18باشد ( اثرگذار زندگي مهم جنبه اين بر تواند مي دروني
 بـراي  الزم هـاي  مهـارت  ها است كـه  مهارت آموزش شده تدوين برنامه اساسي
 ديـده  خيانت مردان و كننده خيانت زنان. كند مي را فراهم طالق به ميل كاهش

 را وارده هـاي  آسيب با سازنده برخورد جهت الزم هاي مهارت مشاوره، جلسات در
 آينـده  هـاي  موقعيت با كه آموزند مي شده خارج منفعالنه نقش از و گيرند مي فرا

 شده تدوين برنامه اساس بر مداخله اين، بر عالوه .باشند داشته مؤثرتري برخورد
 هاي زخم و بپردازند منفي احساسات و هيجانات تخليه به افراد كند كه مي كمك
 زناشـويي روابـط تا كند مي كمك همچنين، جلسات اين. بخشند التيام را گذشته

 كانون و شـده پيشـگيري زناشويي تعارضات از شود، بازسازي خاطي همسـر بـا
 طالق به ميل دهد، مي نشان نتايج كه همان گونه نهايت، در و شود حفظ خانواده

  .)19يابد ( مي كاهش ها زوج
 زنــان بــا فــردي مشــاوره روش 3 مقايســه حاضــر مطالعــه هــدف تــرين مهــم

 مطالعـه  نتـايج . بود زوجي مشاوره و ديده خيانت مردان با فردي مشاوره كننده، خيانت
(به جز ميل  ها زوج طالق به ميل كاهش بر تأثير بر عالوه زوجي مشاوره كه داد نشان

 تر بخش اثر داري معني صورت به فردي مشاوره هاي روش با مقايسه در به مسامحه)،
 خيانـت  دنبـال  بـه  روابـط  بهبود جريان در زوج دو هر همكاري بر زوجي مشاوره. بود

 بالعكس يا ديده آسيب همسر با تنها كار كه كند مي بيان و دارد اساسي تأكيد زناشويي
  ).20، 21ندارد ( دنبال به را چنداني درماني نتايج

  
   LSDهاي درون گروهي زوجي با استفاده از آزمون  . مقايسه4جدول 

 داري معني خطاي استاندارد تفاوت ميانگين هاي زوجي مقايسه  متغيرها

 > 001/0  91/1  77/14 آزمون پس -آزمون پيش  ميل به طالق (شاخص كل)
 > 001/0  28/2  51/16  پيگيري -آزمون پيش
 150/0  18/1  74/1  پيگيري -آزمون پس

 > 001/0  40/1  18/7 آزمون پس -آزمون پيش  ميل به طالق
 > 001/0  65/1  87/7  پيگيري -آزمون پيش
 590/0  27/1  68/0  پيگيري -آزمون پس

 > 001/0  23/1  -91/9 آزمون پس -آزمون پيش   مسامحه به ميل
 090/0  73/1  04/1  پيگيري -آزمون پيش
 008/0  32/1  65/11  پيگيري -آزمون پس
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 دنبـال  بـه  روابـط  بهبـود  براي كه است استوار عقيده اين بر زوجي مشاوره
 روابـط  در خيانـت  تـأثيرات  از دركـي  به ها زوج كه است حياتي زناشويي، خيانت
 كه عواملي و خيانت از يكپارچه داستاني و نهايي بندي جمع يك به و يابند دست
 قبـال  در را خـود  مسؤوليت همسران از يك هر و برسند است، شده آن به منجر
توان بيان نمود  مي عوامل، اين به عنايت با. )22، 23بگيرند ( عهده به عوامل اين
 ديده خيانت مرد و كننده خيانت زن زوج دو هر آن كه دليل به زوجي مشاوره كه
 در گذار تأثير موارد كليه روي بر تواند مي مشاور و دارند حضور مشاوره جلسات در

 مشـاوره  هـاي  روش بـا  مقايسـه  در گـردد،  متمركز ها زوج طالق به ميل كاهش
 كريمي و همكـاران نيـز رويكـرد    .)9است ( برخوردار باالتري اثربخشي از فردي
هـا   وجز در فرازناشويي روابط از كاهش عاليم و مشكالت ناشي را در درماني زوج
  . )24كنند ( مؤثر بيان مي مدت بلند در هم و مدت كوتاه در هم

 بـه  هـا  زوج تـا توجـه   شـود  مـي  سـبب  زوجـي  مشـاوره  رسد كه مي نظر به
 رابطـه  از كـه  انتظـاراتي  و اسـتاندارها  به و يكديگر رفتار مورد كه در هايي تبيين

 اغلب خيانت شدن مال بر و كشف اين كه دليل به. گردد دارند، معطوف زناشويي
 مشـاوره  شـود،  مـي  هـا  زوج بين منفي تعامالت و هيجاني هاي آشفتگي به منجر
 هـا  زوج تـا  نمايـد  مـي  بيشـتري  كمـك  فـردي  هـاي  مشاوره با مقايسه در زوجي

 هـا  منفـي آن  تعـامالت  شـدت  از و كنند تجربه را كمتري هيجاني هاي آشفتگي
  .)25-27شود ( كاسته

و  Atkins)، 13( همكـاران  و مـؤمني  پژوهش با پژوهش حاضر هاي يافته
 درماني مداخالت بخشي اثر بر ) مبني29و همكاران ( Gordon) و 28همكاران (

 سـبب  زوجـي  مشـاوره  رسد كه مي نظر به . است همسو  زناشويي روابط بهبود بر
 با و بپذيرند بيشتري شكني، مسؤوليت پيمان و خطاكاري درباره ها زوج شود تا مي

 شـده  منجـر  نامشروع رابطه گيري شكل به كه شوند رو روبه خود وجود از بخشي
 همسرشـان  و خود بين نو از را صميميت كه دهند تغيير را خود نحوي به و است
 كه شده ها زوج بين ارتباط افزايش باعث زوجي مشاوره آن كه ضمن .كنند برقرار
 باعـث  توانـد  مـي  امـر  اين و گردد منجر مثبت فردي بين محيط يك به تواند مي

 هيجـان  و شور اعتماد، صميميت، تعهد، رضايت، و شده يكديگر احساسات درك
 كـاهش  طـالق  به ها آن ميل رو، از اين دهد. افزايش ها  آن در را عشق و جنسي

هـاي زناشـويي،    زا بـودن خيانـت   اما بايد توجه داشت كه شـدت آسـيب   يابد، مي
). بر 15، 30ها نياز به طول مدت درمان دارد ( بازسازي كامل خانواده و رابطه زوج

توان بيان نمود كه مدت زمان پيگيري و نياز به تالش بيشتر در  همين اساس مي
سـامحه در زمـان   پيگيري افراد، دليلي جهت تبيين كاهش ميـانگين ميـل بـه م   

  پيگيري بوده است. 
 و اجتمـاعي  وضـعيت  بررسـي . بـود  همراه هايي محدوديت با حاضر مطالعه

 مشاوره مراكز در مطالعه انجام به توجه با و نشد انجام حاضر مطالعه در فرهنگي
 محـدود  زمـان  مـدت  آن كـه  ضـمن . باشد مي دشوار نتايج تعميم اصفهان، شهر

 مـورد  را نتايج مدت طوالني اثربخشي تواند مي كه است عواملي ديگر از پيگيري
عالوه بر اين، تعداد محدود مطالعات انجام شده در اين زمينـه   .دهد قرار پرسش

  تر را با مشكل مواجه ساخت.  امكان مقايسه وسيع
ايي تـدوين شـده    كه برنامه مشاوره داد نشان حاضر مطالعه نتايج نهايت، در
هـاي درگيـر در    بخشي بااليي بر ميل به طالق زوجاز اثر زوجي مشاوره به روش

سـازي   روابط فرازناشويي برخوردار است. عالوه بر آن، اين روش مشاوره در پياده
 زنـان  در فـردي  هاي مشـاوره  ايي از قابليت باالتري نسب به روش بسته مشاوره

برخوردار اسـت. بـا توجـه بـه آسـيب ديـدن        ديده خيانت مردان يا كننده خيانت
گردد كه بررسي تأثير مداخالت مناسب در  فرزندان درگير در خيانت، پيشنهاد مي

هاي پژوهشي محققان قرار گيرد. در ضمن، ضـروري اسـت    اين گروه در اولويت
ايـي   هاي مداخله كه محققان با افزايش مدت پيگيري، اثرات طوالني مدت روش

  .را مورد بررسي قرار دهند
  

  سپاسگزاري
كنندگان در مطالعه كـه صـادقانه و بـا صـبر بـه پيشـبرد ايـن          از كليه مشاركت

. اين مقاله برگرفتـه از  شود صميمانه تشكر و قدرداني مي ،پژوهش ياري رساندند
به شـماره   مشاوره خانواده نامه دانشجويي در مقطع دكتراي تخصصي نتايج پايان
اصـفهان  شناسي و علـوم تربيتـي دانشـگاه     مصوب در دانشكده روان 1137059

از معاونت پژوهشي آن دانشگاه بـه سـبب حمايـت مـالي      ،بدين وسيله .باشد مي
  .شود تشكر و قدرداني مي
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Comparing the Effectiveness of Individual and Pair Counseling on the Tendency 
toward Divorce for Couples with Extramarital Relationships 

 
Shima Mesripour1, Ozra Etemadi2, Seyed Ahmad Ahmadi3, Rezvanosadat Jazayeri4 

 

Abstract 
Aim and Background: Given the complex nature of cheating and its catastrophic impact on tendency toward 
divorce, it is imperative to adopt effective interventions to help those couples who are facing this problem. This study 
aimed to compare effectiveness of the counseling programs based on tendency toward divorce among couples 
involved in extramarital relationships. 
Methods and Materials: Present study is a quasi-experimental study. The subjects were selected from clients 
referring to the counseling centers in Isfahan, Iran, through convenience sampling method. The participants were 
non-randomly divided into four groups including couple counseling (8 couples), husbands’ individual counseling  
(16 men being cheated on and their spouses), wives’ individual counseling (16 cheating women and their spouses), 
and the control group (n = 16). Three experimental groups were treated in ten 80-minute sessions. Divorce tendency 
questionnaire was used to assess intervention effectiveness and to compare the surveyed groups. Various studies 
have reported the acceptable reliability and validity of this instrument.  
Findings: The data of all participants (96 individuals including the couples in all groups) were analyzed. The 
repeated measures test was used to evaluate the main and interactive effects of the time and surveyed groups 
regarding divorce and its components. The effect of group interaction (individual counseling group, couple 
counseling group and control group) and time (three stages: pre-test, post-test and follow-up) were significant in all 
surveyed variables (P < 0.001). 
Conclusions: Counseling programs based on couple counseling, compared with individual counseling methods, had 
higher effectiveness regarding tendency toward divorce among couples involved in extramarital relations. 
Keywords: Extramarital relationships, Individual counseling, Couple counseling, Tendency toward divorce 
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