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Abstract
the purpose of this study was to determine the effect of
positive psychology based therapy on marital satisfaction
on women affected by infidelity. The statistical
population of this quasi-experimental study included all
women affected by infidelity in Tabriz in 2019 who they
were referred to the Behzisty Advisory Centers by the
Provincial Justice for consultation that 30 of them were
selected using available sampling method and were
randomly assigned to experimental and control groups
(15 in each group). Both groups completed the Marital
Satisfaction Scale (Fowers & Olson, 1993) as pre-test
and post-test. Eight sessions of positive psychology
based therapy (two sessions a week for 4 weeks) were
administered to the experimental group, but the control
group did not receive any intervention. Data were
analyzed using analysis of covariance in SPSS.20
software. Positive psychology-based therapy compared
to control group on marital satisfaction, relationship,
conflict resolution and ideal distortion of the women
injured from betrayal (p>0.001). Training in this
approach is recommended as an effective intervention to
improve the marital satisfaction of women injured from
betrayal.
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مقدمه

سابق نمیتواند به همسر خود اعتماد و در رابطه با او

خیانت زناشویی موضوعی است که زوجدرمانگران به

احساس امنیت کند ()Spring & Spring, 1996؛ در پی

صورت منظم در امور بالینی خود با آن مواجه میشوند

بهانهجویی ،انتقاد و پرخاشگری نسبت به همسر خود

( )Zola, 2007و به برقراری ارتباط جنسی یک فرد متأهل با

برمیآید؛ رابطۀ جنسی زوجین به یکباره قطع میگردد و یا

جنس مخالف ،خارج از چارچوب خانواده اطالق میشود

دفعات رابطۀ جنسی به طور قابل مالحظهای کاهش مییابد؛

( .)Kleine, 2007هر زوجی نسبت به خیانت ،دیدگاه خاصی

کاهش تحمل نسبت به مواردی که قبالً باعث بروز مشکل و

دارد؛ پس نمیتوان تعریف یکسانی از خیانت زناشویی بیان

اختالفنظر نمیشد ،پس از افشاشدن رابطۀ فرازناشویی

کرد به عنوان مثال ،فردی ممکن است عواملی نظیر داشتن

بیشتر میشود و در نتیجه زوجین در عالئق بیرونی خود کمتر

مقاربت جنسی ،پنهانی بودن رابطه یا داشتن صمیمت عاطفی

سهیم میشوند (

همسرش با جنس مخالف را خیانت تلقی کند

& kamalju, Narimani, Atadokht

( & Hertlein

)Abolghasami, 2017؛ بنابراین با توجه به ماهیت پیچیدۀ

 ،)Piercy, 2005در صورتی که از نظر فرد دیگری ،چنین

خیانت زناشویی و تأثیرات فاجعهانگیز آن بر رضایت

مواردی خیانت محسوب نشود؛ بنابراین زوجها بنا بر نوع

زناشویی زنان ( ،)kamalju et al., 2017لزوم ارائۀ مداخالت

تعهدات و محدودیتهایی که در روابط خود با یکدیگر

درمانی به زنان آسیبدیده از خیانت ضروری به نظر میرسد.

( Zola,

در سالهای اخیر مدلهای مداخالتی متعددی در درمان

 .)2007یکی از جنبههای مشترک در تمام این تعاریف،

مشکالت ناشی از خیانت زناشویی مطرح شده است که در

پنهانی بودن یا مخفیانه بودن چنین روابطی در میان

این میان میتوان به درمان مبتنی بر روانشناسی مثبت اشاره

زوجهاست (.)Whitty, 2003

کرد که کارآیی آن در زمینۀ انواع متنوعی از اختالالت روانی

توافق کردهاند ،نگرش خاصی نسبت به خیانت دارند

یکی از مشکالتی که پس از افشا شدن خیانت زناشویی

و مشکالت بالینی رایجی که افراد را به سوی رواندرمانی

ایجاد میشود ،کاهش میزان رضایتی است که زنان در ازدواج

میکشاند ،به تأیید تجربی رسیده است

(& Seligman, 2013

تجربه میکنند ( .)Bagarossi, 2008رضایت زناشویی نگرش

 .)Rashidاین رویکرد که در ابتدا توسط سلیگمن ،رشید و

مثبت و لذتبخشی است که زن و شوهر از جنبههای

پارکز در واکنش به ناتوانی شناختدرمانی در درمان

مختلف روابط زناشویی نظیر ارتباط ،مسائل شخصیتی ،حل

افسردگی راجعه توسعه داده شد (

تعارض مسائل مالی ،روابط جنسی و فرزندان دارند

 ،)Parks, 2006برمبنای روانشناسی مثبت شکل گرفته است و

( )Taniguchi, Freeman, Taylor & Malcarne, 2006؛ با

مطالعۀ علمی هیجانات مثبت ،صفات فردی مثبت و

این حال ،رضایت زناشویی به آسانی دستیافتنی نیست و

ساختارهایی را در بر میگیرد که این رشد را موجب میشود

Rosen-Grandon,

( .)Seligman & Csikszentmihalyi, 2000برخالف سایر

 .)Myers & Hattie, 2004; Lower, 2005برمال شدن رابطۀ

رویکردهایی که بر مشکالت و نقاط ضعف تأکید دارند ،این

فرازناشویی نیز پیامدهای منفی متعددی بر جنبههای رضایت

رویکرد بر افزایش هیجان مثبت و ارتقای معنای زندگی

زناشویی زنان برجای میگذارد .چنانچه کاهش رضایت

متمرکز است ( )Martin, 2003و از مجموعهای از

زناشویی باعث افزایش رابطۀ غیرواقعبینانه و پرتنش و

تکنیکهایی استفاده میکند که بر مبنای صمیمیت ،همدلی

رفتارهای غیرقابل قبول اجتماعی میشود ،بر نحوۀ برقراری

دقیق ،اعتماد اولیه ،اصالت و تفاهم شکل گرفتهاند

( Argyle,

ارتباط و روشهای حل تعارض همسران تأثیر نامطلوبی

 .)2001مطالعات اخیر نتایج رضایتبخش و دالیل منطقی

برجای میگذارد .نگرش منفی همسر خیانتدیده نسبت به

برای استفاده از درمان مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر را در

همسر خیانتگر ،باعث کاهش ارتباط و دوری هرچه بیشتر

کار با جمعیت بالینی و غیربالینی فراهم کرده است ( Farnam,

زوجین از یکدیگر میگردد؛ زیرا زوج خیانتدیده به شکل

 )2016به گونهای که مطالعات انجامشده کارآیی این رویکرد

ایجاد آن نیاز به تالش زوجها دارد (

& Seligman, Rashid
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را به عنوان مداخلهای مناسب در کاهش نشانههای افسردگی

بودند ،جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل میدادند و در

()Parks-Sheiner, 2009; Pietrowsky & Mikutta, 2012؛

این میان  11نفر که معیارهای ورود به پژوهش را داشتند ،با

( Jabbari,

استفاده از روش نمونهگیری در دسترس به عنوان نمونۀ

)Shahidi & Mootabi, 2015؛ استرس و اضطراب مرگ

آماری انتخاب شدند و پس از همتاسازی بر اساس

()Saeedi, Bahrainian Ahmadi, 2016؛ افزایش امید

ویژگیهای جمعیتشناختی (وضعیت اقتصادی  -اجتماعی،

& Sin

وضعیت ازدواج و سن) در دو گروه آزمایش و کنترل جای

تمایل به خودکشی ()Huffman, 2014؛ اضطراب

()Farnam & Hamidi, 2016؛ بهزیستی ذهنی (

Lyubomirsky, 2009; Aslani, Ahmaddost & Bahmani,

گرفتند.

)2016؛ شادکامی ()Senf & Liau, 2013؛ سختکوشی

معیارهای ورود به پژوهش شامل  )1زنانی که از خیانت

()Qarshi & Dokanei Fard, 2015؛ رضایت از زندگی

زناشویی آسیب دیدهاند  )2داشتن تحصیالت خواندن و

(Seligman et al., 2006؛  )Anju, 2007رضایت زناشویی

نوشتن  )3موافقت و داشتن انگیزۀ کافی برای شرکت در

Nooripour, Bass & Apsche, 2013; Kazem Beygi

پژوهش و  )4عدم دریافت درمان مبتنی بر روانشناسی مثبت

( Wing, Schutte

قبل از ورود به پژوهش و یا عدم دریافت سایر مداخالت

& Vojdany, Golzari

روانشناختی همزمان بود  .معیارهای خروج از پژوهش

 ،)Borjali , 2014نیز در نمونهای که متشکل از زنان

عبارت بودند از  )1عدم همکاری و یا عدم تکمیل ابزارهای

مراجعهکننده به مراکز درمانی بود ،به این نتیجه دست یافتند

پژوهش و  )2عدم حضور در  1جلسه.

(

 )Barzi & Jafari, 2016و هوش هیجانی
 )& Byrne, 2006مطرح کردهاند( .

که آموزش فنون مثبتنگری بر رضایت زناشویی تأثیر دارد.
باوجود چنین تحقیقاتی ،دربارۀ بررسی اثربخشی درمان مبتنی

ابزار سنجش

بر روانشناسی مثبت در جمعیت زنان آسیبدیده از خیانت

مقیاس رضایت زناشویي انریچ ( :)EMSSاین مقیاس را

پژوهشی بهویژه در کشور ما انجام نشده است؛ بنابراین این

فورز و اولسون ( )Fowers & Olson, 1993در سال 1993

پژوهش با هدف پاسخ به فرضیههای زیر انجام شد:

برای ارزیابی زمینههای بالقوۀ مشکلزا و شناسایی زمینههای

فرضیۀ  .1درمان مبتنی بر روانشناسی مثبت بر رضایت

قوت و ضعف رابطۀ زناشویی تهیه کردهاند .این مقیاس از 31

زناشویی زنان آسیبدیده از خیانت تأثیر دارد.

سؤال و  4خردهمقیاس رضایت زناشویی ،ارتباط ،حل تعارض

فرضیۀ  .2درمان مبتنی بر روانشناسی مثبت بر ارتباط زنان

و تحریف آرمانی تشکیل شده است که بر اساس یک مقیاس

آسیبدیده از خیانت تأثیر دارد.

لیکرت پنج درجهای (کامالً موافق= 1تا کامالً مخالف=)1
میشود.

سؤاالت

فرضیۀ  .3درمان مبتنی بر روانشناسی مثبت بر حل تعارض

نمرهگذاری

زنان آسیبدیده از خیانت تأثیر دارد.

3،1،1،1،10،13،14،18،19،21،22،23،21،21،28،29،32،33،3

فرضیۀ  .4درمان مبتنی بر روانشناسی مثبت بر تحریف آرمانی

 4به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .نمرات بین 11-1

زنان آسیبدیده از خیانت تأثیر دارد.

نشانگر رضایت خیلی پایین ،نمرات بین  31-20نشانگر
رضایت پایین ،نمرات بین  10-40نشانگر رضایت متوسط،

روش

نمرات بین  80-11نشانگر رضایت باال و نمرات بین  81تا

روش پژوهش ،جامعۀ آماري و نمونه :این پژوهش

 100نشانگر رضایت بسیار زیاد از روابط زناشویی بین

نیمهتجربی بود که با استفاده از طرح پیشآزمون -پسآزمون

همسران است ( .)Fowers & Olson, 1993فورز و اولسون

با گروه کنترل انجام شد .کلیۀ زنان آسیبدیده از خیانت شهر

( ،)Fowers & Olson, 1993همسانی درونی کل مقیاس را در

تبریز در سال  1398که از سوی دادگستری استان به مراکز

دامنهای بین  0/19تا  0/90برآورد کردند .عزیزی ،اسماعیلی،

مشاورۀ بهزیستی برای دریافت مشاوره ارجاع داده شده

دهقان و اسماعیلی (

Azizi, Esmaeli, Dehghan Manshadi
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 ،)& Esmaeli, 2016روایی محتوایی این مقیاس را با نظر

قرار گرفتند .درمان مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر براساس

خبرگان مطلوب ارزیابی و پایایی آن را  0/18گزارش کردند.

پروتکل محققساخته بر اساس مدل شش عاملی ریف ( Ryff,

در این پژوهش پایایی کل سؤاالت مقیاس  0/14به دست

 ،)1989به آزمودنیهای گروه آزمایش در طی  8جلسه 10

آمد .دو نمونه از سؤاالت این مقیاس عبارتند از «من از

دقیقهای (هفتهای دو جلسه به مدت  4هفته) ارائه شد .در این

چگونگی تصمیمگیری و حل تعارضاتمان راضیام .من

پژوهش سطح معناداری  0/01در نظر گرفته شد و دادههای

میتوانم احساسات حقیقی خود را به همسرم ابراز کنم».

گردآوری شده با استفاده از روشهای آمار توصیفی شامل
میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل آزمون

روش اجرا و تحلیل دادهها

خیدو ،تحلیل کواریانس در نرمافزار  SPSSنسخۀ  20مورد

پس از انتخاب گروههای نهایی پژوهش ،روش و چگونگی

تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

اجرای کار برای تک تک افراد شرکتکننده توضیح داده و از
آنها رضایت گرفته شد .برای رعایت اصول اخالقی ،فرم

یافتهها

موافقت برای همکاری در پژوهش توسط آنها تکمیل شد و

در این پژوهش  30زن آسیبدیده از خیانت شرکت کردند و

پژوهشگر به آنها این اطمینان را داد که کلیۀ مطالب ارائه شده

براساس نتایج آزمون خیدو مشخص شد که میان گروههای

در جلسات آموزشی و نتایج پرسشنامهها محرمانه خواهد

آزمایش و کنترل به لحاظ ویژگیهای دموگرافیک تفاوت

بود .برای اجرای پژوهش ،یک گروه آزمایش و یک گروه

معناداری وجود ندارد (.)p<0/01

کنترل تشکیل شد .گروه آزمایش ،در معرض درمان مبتنی بر

آمارۀ توصیفی رضایت زناشویی و مؤلفههای آن در

روانشناسی مثبت قرار گرفت ،در حالی که گروه کنترل

گروههای مورد مطالعه طی مراحل ارزیابی در جدول  1درج

هیچگونه مداخلهای دریافت نکرد .گروهها طی مراحل

شده است.

پیشآزمون و پسآزمون توسط ابزار پژوهش مورد ارزیابی
جدول  .1آمارة توصیفي متغیر رضایت زناشویي و مؤلفههاي آنها در گروههاي آزمایش و كنترل طي مراحل پیشآزمون و پسآزمون
متغیر

رضایت زناشویی
ارتباط
حل تعارض
تحریف آرمانی

پیشآزمون
گروه

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

28/10

3/31

کنترل

11/33

1/11

آزمایش

28/80

3/44

کنترل

11/40

4/91

آزمایش

21/10

1/12

کنترل

11/10

1/91

آزمایش

10/13

2/19

کنترل

11/10

4/22
n=11

چنانچه در جدول  1مشاهده میشود ،نمرات میانگین و

متغیر رضایت زناشویی و مؤلفههای آن در مرحلۀ پیشآزمون

انحراف معیار گروههای مورد مطالعه (آزمایش و کنترل) در

نسبتاً به هم نزدیک بود ،در حالی که در مرحلۀ پسآزمون

 / 116دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي

نمرات میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش برخالف گروه
کنترل افزایش یافته است .برای آزمون این تفاوت بین
گروههای آزمایش و کنترل از تحلیل کواریانس استفاده شد.
نرمال بودن توزیع نمرات وابسته با استفاده از آزمون شاپیرو

ویلک با مقدار ( )p>0/01رد نشد و همگنی واریانسهای
متغیر رضایت زناشویی با مقادیر (،)p=0/018 ،F=11/19
ارتباط ( ،)p=0/492 ،F=0/48حل تعارض (،F=3/41

رضایت زناشویی با مقادیر ( ،)p=0/189 ،F=13/89ارتباط

(،F=21/19

،)p=0/218

حل

تعارض

(،F=22/11

 )p=0/320و تحریف آرمانی ( )p=0/011 ،F=14/12رد

نشد.میتوان از تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده کرد .پس
از خارج کردن اثر پیشآزمون و متغیرهای کنترل به روش
تحلیل کواریانس چندمتغیره ،اثر معناداری برای عامل
عضویت گروهی وجود دارد (،F)21،4(= 111/21 ،p=0/001

 )p=0/13و تحریف آرمانی ( )p=0/911 ،F=1/02رد نشد.

=0/041ضریب المبدای ویکلز)F =0/91 ،؛ بدین معنا که

همگنی ماتریس کواریانس نیز با استفاده از آزمون ام باکس

بین گروههای مورد مطالعه حداقل در یکی از مؤلفههای متغیر

2

در متغیر رضایت زناشویی با مقادیر ()p=0/111 ،F=3/12

رضایت زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد؛ از این رو ،از

رد نشد .مفروضۀ همگنی شیب رگرسیون نیز با استفاده از

تحلیل کواریانس تکمتغیره استفاده شد که نتایج حاصل از

محاسبۀ مقدار  Fتعامل بین متغیر همپراش و مستقل در متغیر

آن در جدول  2درج شده است.

جدول  .2نتایج تحلیل كواریانس تکمتغیره براي بررسي تفاوت نمرات پسآزمون مؤلفههاي متغیر رضایت زناشویي در گروههاي
آزمایش و كنترل
متغیر

مراحل پژوهش

مجموع

درجۀ

میانگین

مجذورات

آزادي

مجذورات

F

سطح
معناداري

رضایت

پیشآزمون

11/218

1

11/218

9/10

0/001

زناشویی

گروه

1113/114

1

1113/114

208/11

0/001

پیشآزمون

32/111

1

32/111

2/21

0/141

گروه

900/033

1

900/033

12/18

0/001

حل

پیشآزمون

34/941

1

34/941

2/421

0/133

تعارض

گروه

803/100

1

803/100

11/11

0/001

تحریف

پیشآزمون

21/148

1

21/148

2/18

0/121

آرمانی

گروه

238/114

1

238/114

28/21

0/001

ارتباط

ضریب اتا

توان آماري

0/841
0/89

1
0/304

0/12

1
0/321

0/19

1
0/339

0/14

1

چنانچه در جدول  2مالحظه میشود ،درمان مبتنی بر

مثبت در مقایسه با گروه کنترل بر حل تعارض (،p=0/001

روانشناسی مثبت در مقایسه با گروه کنترل بر رضایت

 )F2=0/19 ،F)24،1(=11/11زنان آسیبدیده از خیانت مؤثر

زناشویی ( )F2=0/89 ،F)1،24(=208/11 ،p=0/001زنان

است؛ بنابراین فرضیۀ سوم پژوهش تأیید میشود .درمان

آسیبدیده از خیانت مؤثر است؛ بنابراین فرضیۀ اول پژوهش

مبتنی بر روانشناسی مثبت در مقایسه با گروه کنترل بر

تأیید میشود .درمان مبتنی بر روانشناسی مثبت در مقایسه با

تحریف آرمانی ()F2=0/14 ،F)24،1(=28/21 ،p=0/001

گروه کنترل بر ارتباط (،F)24،1(=12/18 ،p=0/001

زنان آسیبدیده از خیانت مؤثر است؛ بنابراین فرضیۀ چهارم

 )F2=0/12زنان آسیبدیده از خیانت مؤثر است؛ بنابراین

پژوهش تأیید میشود .توان آماری به دست آمده برابر با 1

فرضیۀ دوم پژوهش تأیید میشود .درمان مبتنی بر روانشناسی

بیانگر حجم نمونه مناسب برای یک چنین نتیجهگیری است.
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بحث و نتیجهگیری

شد که این موضوع ممکن است تعمیم یافتهها را با مشکل

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر درمان مبتنی بر روانشناسی

مواجه سازد .تکبعدی بودن ابزارهای ارزیابی متغیرهای

مثبت بر رضایت زناشویی زنان آسیبدیده از خیانت انجام

پژوهش نیز محدودیت دیگر مطالعه محسوب میشود .عدم

شد .دربارۀ فرضیههای این پژوهش مبنی بر اینکه درمان

انجام پیگیری نیز از جمله محدودیتهای مهم این پژوهش

مبتنی بر روانشناسی مثبت بر رضایت زناشویی ،ارتباط ،حل

به شمار میرود؛ بنابراین پیشنهاد میشود که سایر محققان

تعرض و تحریف آرمانی زنان آسیبدیده از خیانت تأثیر

عالقهمند به این حوزه موضوع مورد بحث در این پژوهش را

دارد ،نتایج این پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر

در بین زنان آسیبدیده در سایر شهرها انجام دهند .بهعالوه،

روانشناسی مثبت بر رضایت زناشویی ،ارتباط ،حل تعرض و

تأثیر درمان مورد بحث را مورد پیگیری قرار دهند تا میزان

تحریف آرمانی زنان آسیبدیده از خیانت مؤثر است .این

ثبات نتایج در طول زمان مشخص شود و از ابزارهای

یافتۀ پژوهش حاضر با نتایج حاصل از تحقیقات وجدانی و

متعددی (برای مثال مشاهده ،مصاحبه و یا استفاده از سایر

همکاران ()Vojdany et al., 2014؛ کاظم بیگی برزی و

ابزارهای خودسنجی) برای ارزیابی متغیر مورد بحث در این

جعفری ( )Kazem Beygi Barzi & Jafari, 2016و همچنین

پژوهش استفاده کنند.

نوری پور و همکاران ( )Nooripour et al., 2013همسوست.

با توجه به اینکه درمان مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر بر

یکی از ویژگیهای معمول افراد در برخورد با شرایط

افزایش رضایت زناشویی زنان آسیبدیده از خیانت زناشویی

استرسزا ،ناتوانی در تنظیم و مدیریت مؤثر هیجانها و

مؤثر است؛ بنابراین آموزش این رویکرد درمانی به عنوان یک

خود -ارزیابی در موقعیتهای مختلف زندگی است

روش مداخلهای مؤثر در ارتقای رضایت زناشویی زنان

( .)Kashdan & Rottenberg, 2010درمان مبتنی بر

آسیبدیده از خیانت توصیه میشود.

روانشناسی مثبت نگر مثبت به زنان آسیبدیده از خیانت
کمک میکند تا بتوانن د از موارد مثبت و منفی زندگی خود
به شیوهای متفاوت و متناسب با بافت استفاده کرده و به این
ترتیب ،هیجانهای منفی خود را مدیریت کرده و خود -
ارزیابی در موقعیتهای مختلف را افزایش دهند و رضایت
زناشویی و مؤلفه های آن (رضایت زناشویی ،ارتباط ،حل
تعارض و تحریف آرمانی) را بهبود ببخشند .از سوی دیگر،
طی درمان مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر زنان آسیبدیده از
خیانت زناشویی ،ابعاد بالقوۀ مثبت رویدادهای منفی زندگی
خود را شناسایی میکنند و در طول رواندرمانی میآموزند
که چگونه با این تجارب منفی مواجه شده و چگونه مجدداً
آنها را به شیوهای مفید و مؤثر در ذهن خود بازسازی
نماید .مطالعات نیز نشان دادهاند که این شیوۀ تفکر درباره
رویدادهای منفی زندگی باعث رشد روانشناختی میشود
(.)King & Miner, 2000
باید توجه داشت که پژوهش حاضر نیز همچون هر
پژوهشی با محدودیتهایی روبه رو بوده است .این مطالعه
تنها بر روی زنان آسیبدیده از خیانت در شهر تبریز انجام
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