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 خالصه

هکایی اسکت  ک     تکنیک   واقعیت درمانی ازبیانگر آسیب در روابط عاطفی زوجین است.  ،خیانت زناشوییو  دلزدگی :مقدمه

واقعیکت   اثربخشکی  تعیکین این تحقیک  بکا هکد      .دارد ید تأب  زوجین  م   ند و بر سالمت روان  تواند در این زمین می

 انجام شد.  ننده ب  مرا ز مشاوره شهر رفسنجاننت زناشویی زوجین مراجع یابر دلزدگی زناشویی و خ درمانی گالسر

 زوجکین  ،جامعک  آمکار   بکود.  گکروه  نرکر     آزمون باآزمون، پساز نوع پیش یشیش حاضر شب  آزماپژوه ها:مواد و روش

 04 ،گیر  در دسکرر  با روش نمون بودند.  7931در نیم  دوم سا    ننده ب  مرا ز مشاوره خانواده شهر رفسنجانمراجع 

، آمکوزش واقعیکت درمکانی    ا دقیقک   34جلسک    8ه آزمایشی در گروقرار گرفرند. در دو گروه  طور تصادفی نفر انرخاب و ب 

 دلزدگکی  و، و اتلکی  مکار   زناشکویی  خیانکت  ها پرسشنام ا  صورت نگرفت. در گروه  نرر  مداخل . شر ت  ردند رگالس

 توسکط آزمکون  وواریکانس تحلیکل    هکا  شکد. داده   نندگان تکمیلتوسط شر ت مداخل قبل و بعد از اجرا  ، زناشویی پاینز

   .نددگردی

و در گکروه   93/793 ±41/77در گروه آزمکایش   آزمون مرغیر خیانت زناشویینمرات پیشمعیار و انحرا   نیانگیم ها:یافته

 بکود.  39/798 ±93/74و برا  گکروه  نرکر     12/714±73/74آزمون برا  گروه آزمایش ، در پس11/704±97/71 نرر  

گکروه  نرکر    و در  73/34±10/1آزمون مرغیکر دلزدگکی زناشکویی در گکروه آزمکایش      نمرات پیش و انحرا  معیار نیانگیم

نمکره  . میکانگین  ودبک  37/83±37/1و بکرا  گکروه  نرکر      20/19 ±09/8آزمون برا  گروه آزمایش ، در پس29/1±40/37

 (.>443/4p) داشتدار ن دو گروه تفاوت معنیبیمداخل  زناشویی و خیانت زناشویی پس از  دلزدگی

مشککالت   در  اهش دلزدگی و خیانت زناشویی زوجین دارا درمانی گالسر توان از واقعیتمی ،براسا  نرایج گیری:نتیجه

 ارتباطی بهره برد.

 زناشویی خیانتزناشویی،  ، دلزدگیگالسراقعیت درمانی و های کلیدی:واژه
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 مقدمه

عنوان ی  نهاد اجرماعی اولیک ، سکالمت فکرد و    خانواده، ب 

خکانواده بکر اسکا      . نکد بقا  جامع  را تأمین و تضمین مکی 

شکناخری افکراد را   هکا  روان تعامالت و روابط گسررده، فعالیت

ا  بکین  هک دهد. ساخرار خانواده، نوع  کنش تحت تأثیر قرار می

 فرد  و میزان تعارضات زناشویی بر سالمت افراد اثرگذار است

 رشد برا  آ ایده فضا  ی  تواندارتباط میان زوجین می [.7]

 رود پیش نادرست شکل ب  ارتباطات ،بالعکس یا  ند و فراهم

 دلزدگی[. 1] گردد زناشوییو دلزدگی  مشکالت ایجاد باعث و

 ،رو یکن ا از وافرکد  اتفکا  مکی   روابط عاطفی ب  مکرور زمکان   از

و خسرگی   نندیم دلزدگی و پوچی احسا  ب  شروعزوجین 

 ،زناشکویی  دلزدگکی  .[9] شکود میایجاد بدنی، هیجانی و روانی 

ناشی از عدم تناسب بین انرظارات و واقعیت است و میکزان آن  

   [.0] ب  میزان سازگار  زوجین و باورهایشان بسرگی دارد

ها  خود ب  آرمان    شودجین مروج  میزو یکی ازوقری 

یابکد.  ، ب  سمت خیانت زناشویی گرایش مکی دست نیافر  است

یکی از همسران تمایلی ب  برقرار  ارتباط خیانت زناشویی، در 

 .[3]  نکد با همسرش نداشر  و با فرد دیگر  ارتباط برقرار می

اط خیانت زناشویی مرمایز از رفرار  است    صرفاً شامل ارتبک 

تعکار     Glasserنظکر  یر از همسکر اسکت. از  غبا فرد دیگر ، 

 در نادرست و یرمسئوالن غ رفرارها  انرخاب از ناشی زناشویی

 غیرواقعکی  و ها  زوجینخواسر  تضاد و است زناشویی روابط

 زنکدگی  در تعکار   بکروز  موجکب   ک   هاسکت خواسکر   بودن

خکود  اط با شخصکی غیکر از شکری     ارتب .[2] شودمی زناشویی

  جسمانی یکا عکاطفی باشکد، امکا نریجک      صورت ممکن است ب 

ی از زوجکین بکا   نهایی این است    زمان صر  شکده بکین یکک   

  حفظ برا ی   انرژ  و منابعو زناشویی   فرد  خارج از رابط

صکمیمیت و انکرژ    موجب تضعیف شود، صر  میرابطۀ دیگر 

 .  [0] خواهد شد   اولی در رابط 

ب   اهش خیانت زناشکویی  تواند یمیی    هادرمانیکی از 

ایکن نکوع    .باشکد یواقعیکت درمکانی مک    ، م  نمایکد  و زوجین

 ، ک  طکی آن   اسکت ها  درمانی نوظهکور  روش، یکی از درمان

رویارویی با واقعیت، پذیرش رفرارها  صحیح و ناصحیح خکود  

واقعیکت   .[1] باشکد و در نهایت رسیدن ب  موفقیت مکال  مکی  

 تواند ب  زوجین  م   نکد هایی است    میدرمانی از تکنی 

. ایکن روش درمکانی   شده اسکت   یدسالمت روان تأ و در آن بر

 .[8] ها  و  داردنگاه مثبت گرایان  ب  فرد و قبو  مسئولیت

درمکانی  واقعیکت نشان داد ، Goodarzi Rad نرایج تحقی 

تکأثیر   زناشکویی  تعارضاتدر  اهش  Glasserمبرنی بر نظری  

 و زناشکویی  یر پذانعطا ین سبب افزایش و همچن اردمثبت د

امکا اثربخشکی بسکر  آموزشکی      [1] شد تعهد اجرماعی زوجین

مسرخرج از این نظری  بر دلزدگی و خیانکت زناشکویی بررسکی    

نشکان داد  ک    و همککاران   Bornaتحقیک   نرکایج   .است نشده

در دو گکروه آزمکایش و    رضایرمند  زناشوییبر درمانی واقعیت

 نرککایج تحقیکک  [.3] ایجککاد نکککرددار  یتفککاوت معنکک نرککر  

Deldade، باعکث  درمانی در زوجکین  آموزش واقعیت نشان داد

 [.74] گرددمیزناشویی  سازگار  ها ف افزایش مؤل

زوجین تعلیم  ب     است این درمانیواقعیت رویکردهد  

همسرشککان را بداننککد و  تمککایالت و نیازهککا  خککود و دهککد تککا

 با توج نند تا انرخاب درست و منطقی داشر  باشند.  وشش  

زمینک   در ایکن   ، پژوهشکی وجو  محققکین در جست   اینب  

واقعیکت   تعیکین اثربخشکی   با هکد   پژوهش حاضر ،یافت نشد

بککر دلزدگککی زناشککویی و خیانککت زناشککویی Glasser درمککانی 

طراحکی    ننده ب  مرا ز مشاوره شهر رفسنجانزوجین مراجع 

 .شد

 

 هاروش اد ومو

 -آزمکون از نکوع پکیش   یشک یشکب  آزما  ،روش این پکژوهش 

جامعک  آمکار  ایکن پکژوهش را      بود.  نرر با گروه  آزمونپس

 ننده ب  مرا ز مشاوره شهر رفسکنجان در  زوجین مراجع  لی  

 نفککر( تشکککیل دادنککد.  144)حککدود  7931نیمکک  دوم سککا   

 34تکا   14معیارها  ورود ب  پکژوهش عبکارت بودنکد ازن سکن     

سکا  از تکاریا ازدواج و داشکرن     1سا ، سپر  شدن حکداقل  

  خکروج از پکژوهش نیکز    سالمت روانکی و جسکمانی. معیارهکا   

-بیمکار  ها  روانی، سابق  در بیمارسرانبسرر   شامل سابق 

هکا   ها  جسمانی و عدم پاسکخگویی صکحیح بک  پرسشکنام     

هکا  از نکوع آزمایشکی، حجکم نمونک       در پژوهشپژوهش بود. 

 ایکن  در[. 77] شکود نفر در هکر گکروه توصکی  مکی     73حداقل 

 14حدا ثر ظرفیت  از باشد داریمعن نمون    این برا  پژوهش

در ب  صکورت  گیر  روش نمون . اسرفاده شدبرا  هر گروه نفر 



 همکار و آبادفهیمه رضوانی عبدل                                                                                                      وییاثربخشی آموزش واقعیت درمانی بردلزدگی و خیانت زناش

 0011 تابستان، 2 دوره پانزدهم، شماره                                                                     21                سالمت جامعه                                                                               

در دو  سکاده  طکور تصکادفی  بک   نندگان شر تد و بودسرر  

رد تحقیک  و  . ابرکدا در مکو  قرار گرفرنکد   نرر و  وه آزمایشگر

و زوجکین بکا    بک  زوجکین توضکیح داده شکد     هد  از انجام آن

در مکورد   ،ینهمچنک . رضایت در ایکن پکژوهش شکر ت  ردنکد    

 سکپس . ها اطمینان الزم داده شدمحرمان  بودن اطالعات ب  آن

اسکرفاده از  بکا   مرغیرها  دلزدگی زناشویی و خیانکت زناشکویی  

جلسک    8 در طکی  ،درمکانی قعیتوا. ندشد بررسیها پرسشنام 

در گروه آمکوزش  ب  زوجین  (ا  ی  جلس هفر )ا  دقیق  34

در گروه . یکی از مرا ز مشاوره شهر رفسنجان آموزش داده شد

اتمام آموزش، از  پس ماه ی ا  صورت نگرفت.  نرر  مداخل 

 دلزدگی زناشویی و خیانت زناشکویی بک    ها پرسشنام  مجدداً

مالحظکات   و گروه تکمیل گردید.توسط هر د آزمونپسعنوان 

-شکر ت شکامل مکوارد لیکل بکودن الکف(       اخالقی این پکژوهش 

شر ت  ردند. ب( در پژوهش  نندگان با اخریار و تمایل خود 

و اطالعککات دربککاره اصککو  رازدار  و محرمانکک  بککودن هویککت  

 ننکدگان  شر تج(   نندگان ب  آنان اطمینان داده شدشر ت

شککدند، مککیشککار ت منصککر   کک  از ادامکک  م هککر زمککاندر 

جهکت  ابزارها  لیکل  ند آزادان  گروه را تر  نمایند. سرتوانمی

 .آور  اطالعات اسرفاده شدجمع

 ی  زناشویی دلزدگی مقیا : پرسشنام  دلزدگی زناشویی

 بککرا Pines (7332 ) توسککط  کک  اسککت خودسککنجی ابککزار

ساخر  شده  هابین زوج در زناشویی دلزدگی درج  یر گاندازه

خکرده   9 شکامل   ک   دارد سؤا  14 این پرسشنام  .[71]است

داشکرن   و خسرگی، سسکری  احسا ) جسمی خسرگی مقیا 

 احسککا ) عککاطفی افرککادن پککا از سککوا ، 1 (خککواب اخککرالالت

 روانی افرادن پا از و سوا  2 (افرادن دام در، افسردگی، ناامید 

سکوا    1 (همسکر  بک   خشم و ارزشی، سرخوردگییب احسا )

 داده امریاز  پاسا 1لیکرت  مقیا  ی  با موارد این .اشدبمی

 تجربک   معکر   1 سطح و ،تجرب  عدم معر  7 سطح. شوندمی

 14حداقل نمره در این پرسشنام   است. نظر مورد عبارت زیاد

ه ابردا نمربرا  محاسب  نمره پرسشنام ، است.  704و حدا ثر 

، 72، 73، 70، 79، 71، 77، 74، 3، 8، 1، 3، 0، 1، 7ت سککؤاال

االت ؤسک  ، نمکره سپس .شوندبا یکدیگر جمع می 17و  78، 71

در  شکوند.  م می 91با هم جمع شده و از عدد  14و  73، 2، 9

نمرات حاصل از مرحل  او  و دوم با یکدیگر جمع شده  نهایت،

اعداد بزرگرر بیکانگر میکزان دلزدگکی     شوند.تقسیم می 17و بر 

 بکین  درونکی  همسکانی  ،پرسشنام ن طراحا باالتر خواهند بود.

 روایککیگککزارش  ردنککد.  34/4و  80/4در دامنکک   را مرغیرهککا

 ها یژگیو با ثبتم ها یهمبسرگ بررسیاز طری  پرسشنام  

، مکالمک    یفیکت ، ارتبکاط  مکورد  در تمثبن نظر مانند ارتباطی

 و  شکش ، هدفمنکد   احسا ، شکوفایی امنیت، خود احسا 

 بک   آنهکا  جنسی رابط   یفیت و سرهم  ب عاطفی نسبت جالب 

 ضکریب  و درونی همسانیاین پرسشنام  از . است رسیده أییدت

 میکزان  یکر  گاندازه و برا  استبرخوردار بخشیرضایت پایایی

ایککن مقیککا   .[71]باشککدمککی مناسککب زناشککویی دلزدگککی

آن   رونبکا   ا آلفک و روانسنجی شده  Navidi  (7980)توسط

 .[79] آن نیز مطلوب گزارش شدروایی . دست آمد  ب 82/4

 توسط خیانت زناشوییمقیا  : خیانت زناشویی پرسشنام 

Whathley  ایککن . [70] تهیکک  شککده اسککت   1442 در سککا

 ا ؤسک  71دارا   باشکد و ت  عاملی می یا مقپرسشنام  ی  

از بسکیار مخکالف )امریکاز     ا درج  1لیکرت است    در طیف 

االت ؤسک  .شکود دهکی مکی  نمکره ( 1بسیار مواف  )امریکاز   ( تا م

، خیانت است و هکد   ل احساسات منفی و مثبت ب  مقول شام

سنجش نوع احساسات و تفکر افراد نسبت ب  مسائل مربوط ب  

 بک   7، 9، 0، 3، 74، 77  هکا سکؤا  در  خیانت زناشویی است.

 1امریکاز   ،بسکیار موافک    و پاسکا  7 یازامر ،پاسا بسیار مخالف

 نحکککوه 1، 3، 2، 1، 8، 71  هکککا سکککؤادر . شکککودمکککی داده

 ،   ب  پاسا بسکیار مخکالف   طورب   معکو  است، گذارنمره

بکاالترین   شود.می داده 7نمره  ،بسیار مواف  پاساب  و  1نمره 

 71ین امریکاز   مرکر ( و خیانکت   ب  معنی پذیرنده) 80امریاز 

 83/4پایکایی مقیکا     .باشکد مکی  (خیانت  ب  معنی رد ننده)

آلفکا    در ایکران  [.70] شکده اسکت  یید أروایی آن نیز تو است 

از تحلیکل  آن بکا اسکرفاده   دست آمد و روایی   ب 80/4 رونبا  

ایکن   ،آلفکا   رونبکا    ر مطالعک  دیگکر ،  د ییکد شکد.  أعاملی ت

 83/4آن،  محرکوایی  روایکی محاسب  گردید و  89/4پرسشنام  

 .  [73] باشدمی   مورد تأیید گزارش شد 

درمککانی بککر اسککا    واقعیککت آمککوزش نیندرمککاواقعیککت

 8در  Glasser درمکانی و فنون نظریک  واقعیکت   هادسرورالعمل

  صکورت  گکروه آزمکایش بک    ا  بکرا  زوجکین  یق دق 34جلس  

 مشرر  در یکی از مرا ز مشاوره شکهر رفسکنجان انجکام شکد    
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 ب  شرح لیل بودن جلسات مداخل [. 72]

 درمانی، هویت تواقعی مفهوم زوجین با او ن آشناییجلس  

  اعضا با عاطفی درگیر  و آن ها یژگیوو  هویت خود، انواع

 . گروه

 پذیرش مسکئولیت  چگونگی با زوجین آشنایی دومنجلس  

 ضکرورت  و اهمیکت  بکا  اعضکا  و آشکنایی  خکود  رفرارهکا  

 . زندگی در پذیر یتمسئول

  آن هکا مؤلفک  ماشکین رفرکار  لکی و     سومن توضیح جلس 

ا  و فیزیولوژ ( و نقش افراد در ماشکین  )شناخت، عمل، احس

 «(خود را بشناسیم»  ها ارترفرار و اهدافشان )اسرفاده از 

 در مؤثر و اساسی نیازها  چهارمن آشنایی زوجین با جلس 

 هاآن توانایی و زندگی در اساسی تأثیر نیازها  و واقعی زندگی

 .نیازها  اساسی ب  دسریابی برا  شیوه بهررین انرخاب در

 حکل  یکز  رطرح چگونگی زوجین با پنجمن آشنایی جلس 

 .خود حاضر حا  در و فعلی زندگی یز  برا ربرنام  و مشکل

 انجکام  بک   نسبت تعهد شیوة با اعضاء ششمن آشنایی جلس 

 .شده انجام  هابرنام  طرح و  ردن عمل و دادن

 در تنبیک   تکأثیر  چگکونگی  زوجین با آشنایی هفرمن جلس 

 حسن .  رابط ایجاد فقدان

 .آزمونپسهشرمن برگزار   جلس 

ا  میککانگین و هک هکا، شکاخ   بکرا  تحلیکل توصکیفی داده   

-دادهرفت.  ب   ارتحلیل  وواریانس  انحرا  اسراندارد و آزمون

 19نسکخ    SPSSر افکزا نکرم   با اسرفاده از آورجمعپس از  ها

 بود. p<47/4دار  نرایج ی  و تحلیل شدند. سطح معنیتجز

 

 هاتهیاف

  ننکککدگانسکککن شکککر ت میکککانگین و انحکککرا  معیکککار 

هکا  یآزمکودن از ( درصد 73)نفر  2سن سا  بود.  17/9±89/97

 73و  سکا   97-04 (درصد 3/01) نفر 73 ،سا  94تا  14 بین

از  (درصکد  13) نفکر  74 بود.سا  ب  باال  07 (درصد 3/91) نفر

لیسکانس و   (درصد 3/21) نفر 13 ،ها تحصیالت دیپلمیآزمودن

 84) نفر 91 .یسانس و باالتر داشرندل فو (درصد 3/71) نفر 3

 3/11) زوج 3. بودنکد  بیککار  (درصد 14) نفر 8شاغل و  (درصد

اسکرفاده از  ب  منظکور  با یکدیگر نسبت فامیلی داشرند.  (درصد

شکاپیرو  )هکا  ایکن آزمکون    تحلیل  وواریا ، مفروضک   آزمون

هکا  توصکیفی   نرایج شکاخ  شد. یید أبررسی و ت (ویل ، لون

 نشان داده شد. 7دو  مرغیرها  پژوهش در ج

 

 
 1931در سال  کننده به مراکز مشاوره شهر رفسنجانزوجین مراجعهدلزدگی زناشویی و خیانت زناشویی در  متغیر میانگین و انحراف معیار -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

  داراختالف معنی p < 10/1 *                آزمون تی زوجی، 

 

آزمکون دو گکروه اخکرال     نمکرات پکیش   ،7با توج  ب  جکدو   

از آزمکون  ، فکر   وواریکانس  بررسکی پکیش   در دارند. دارمعنی

 دگردیک یکد  یأها تفر  برابر  واریانسپیش وشد لوین اسرفاده 

 . (1)جدو  
 

 

 های آزمون لون جهت بررسی برابری واریانسآماره  -2 جدول

 p 2درجه آزادی 0درجه آزادی آزمون لوین متغیر

 دلزدگی زناشویی

 خیانت زناشویی

100/2 0 21 090/1 

120/0 0 21 110/1 

 *10/1 >p داراختالف معنی  
 

 متغیر
    آزمونپس آزمونپیش 

 p کمترین نمره بیشترین نمره میانگین ±معیارانحراف  میانگین ±معیارانحراف  

       

 دلزدگی زناشویی
 <10/1* 04 010 1/±01 20/41 40/4 91±/00 آزمایش

  09 012 00/4±90/19 21/4 90±/10 کنترل

 خیانت زناشویی
 <10/1* 010 021 09/01 021±/22 14/00 019±/10 آزمایش

  012 022 19/01±91/01 10/02 001±/22 کنترل
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و  زناشکویی  تحلیل  وواریکانس نمکرات آزمکون دلزدگکی     نرایج

دار  بکین  نشان داد سکطح معنکی  ( 9)جدو   خیانت زناشویی

فرضی  تحقی  مبنی بر  ،نریج  است، در 43/4از ها بیشرر گروه

و  زناشکویی  دلزدگکی   کاهش  بکر  درمانی گالسر   واقعیت این

 شود.   ید میاست، تأی مؤثرخیانت زناشویی 
 

 
 1931در سال  سنجانکننده به مراکز مشاوره شهر رفزوجین مراجعهی در دلزدگی زناشویی و خیانت زناشوینتایج تحلیل کوواریانس نمرات آزمون  - 4جدول 

 

 مجذور اتا F p میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منابع متغیر

 

 دلزدگی زناشویی

 00/1 14/1 12/1 24/12 0 24/12 پیش آزمون

 بین گروه ها

 خطا

11/024 

11/9 

0 

14 

11/024 

20/1 

*01/02 

- 

110/1 

- 

09/1 

 14/1 12/1 01/1 21/02 0 21/02 پیش آزمون خیانت زناشویی

 01/1 110/1 40/09* 10/009 0 10/009 بین گروه ها

 - - - 20/1 14 22/9 خطا

 *10/1 >p داراختالف معنی  

 
 

 بحث

بکر  کاهش   درمانی گالسکر  نرایج پژوهش نشان داد واقعیت

ایکن نریجک  بکا نرکایج     . مکؤثر اسکت  دلزدگی زناشکویی زوجکین   

Keshavarz Afshar  درمانی واقعیت   دریافرند ، و همکاران

ش را  ککاهدلزدگککی زناشککویی رفرککار ،  -درمککان شککناخریو 

تکأثیر  ،  Goodarzi Radتحقیک  .  [7] دهد، همخوان استمی

افکزایش تعهکد   و   اهش دلزدگی زناشکویی درمانی را بر واقعیت

درمانی را واقعیتاثر نیز   Maskokiیید  رد.أ، تعاطفی زوجین

. [9] د کر یید تأ جینافزایش صمیمیت زودر  اهش دلزدگی و 

داد  ک  آمکوزش    نشکان ، Deldadehنرایج تحقیک    ،همچنین

هکا  ارتبکاطی در افکزایش سکازگار      درمانی و مهکارت واقعیت

    دریافت در پژوهش خود Yalcin. [74] ثر استؤزوجین، م

بکر  کاهش دلزدگکی زناشکویی      ها  ارتباطیها  مهارتبرنام 

با نرایج تحقیک   پژوهش  نرایجاما  .[78]است  اثربخش، زوجین

Borna   بککر درمککانی واقعیککت  کک ایککنو همکککاران مبنککی بککر

تفکاوت   در دو گکروه آزمکایش و  نرکر     رضایرمند  زناشکویی 

 دلزدگککی [.74]، مرنککاقا اسککت  نککدایجککاد نمککیدار  یمعنک 

 وضکعیری  و دارد وجکود     وضعیری بین انطبا  عدم زناشویی

 بک   بایکد  درمکانی عیکت واقدر . باشکد است، مکی  انرظار مورد   

 طراحکی  و بکازبینی، قضکاوت   طریک   از تکا  شود  م  زوجین

 و تعکار    اهش موجب     نند طراحی را مجدد، رفرارهایی

 بپذیرند را خود ها انرخاب مسئولیتگردد.  ازدواج اصل تقویت

 واقعیت آنچ  و دارند انرظار آنچ  بین فاصل   اهش با بروانند تا

خشکنود    دهند و  اهش را سرخوردگی و  أی احسا  ،دارد

ی  اهش عالقگیبد، لذا عدم تمایل و نو نگرش مثبت ایجاد  ن

 [.0] دیابمی

 درمانی گالسر برنشان داد واقعیتحاضر پژوهش همچنین 

است. نرایج این یافرک  بکا    مؤثر زوجین زناشویی خیانت  اهش

و  Kelly .[3] و همکککاران، همخککوان اسککت Roth تحقیقککات

درمکانی را بکر  کاهش    خود اثر واقعیکت  نیز در مطالع  انهمکار

خیانکت   .[2] ییکد  ردنکد  أخیانت و افزایش صمیمیت زوجین ت

  آن، یل وسک  بک  ا  از رفرارهایی اسکت  ک    زناشویی، مجموع 

ی  همسر از ارتباط معمو  با همسر خود تخطی  رده و اقدام 

 [.3] ند ب  تعامل با فرد دیگر  غیر از همسر می

هککا  منککد  از سککرمای  یفیککت تعککامالت زوجککین و بهککره

در بهبود روابط همسران تأثیر بسزایی دارد و موجب  ،اجرماعی

شکود. زوجینکی  ک  بکا     مشککالت زناشکویی مکی   و حل تعار  

راهبردهکا  حکل   از یکدیگر ارتباط عکاطفی مناسکبی دارنکد و    

توانند اخرالفکات زناشکویی    نند، میتعار  بهرر  اسرفاده می

داشکر   و دلزدگکی  مرکر     را مدیریت نمایند و رضایت بیشرر

عکدم   [.73]  ننکد باشند و در نریج  ب  یککدیگر خیانکت نمکی   

پذیرش زوجین، موجب فقدان عشک  و محبکت،  کاهش بکروز     

عواطف بین زوجین، افزایش رفرار پرخاشگران ، عدم همکار  و 

ط پذیر ،  اهش  یفیت ارتبکا ارتباط صمیمان ، عدم مسئولیت

عکدم  شکود.  زوجین، احسا  تنهایی، رنجکش و افسکردگی مکی   

 در طکو  زنکدگی   ، بر تعهد بک  ازدواج اعرماد زوجین ب  یکدیگر
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و منجر ب  سکرد  در روابکط عکاطفی و خیانکت      اثر منفی دارد

 [.14شود]می

هکایی  محکدودیت  ،هکا همچون سایر پژوهشحاضر  مطالع  

، لکذا در  نکد شکهر رفسکنجان بود   زوجکین  ،جامع  آمار . داشت

وجکود اخکرالالت   تعمیم نرایج باید احریاط  رد. عواملی ماننکد  

ممککن اسکت نرکایج را     ک   نشکد  ها، بررسی آزمودنی روانی در

درمکانی گالسکر   واقعیکت    نیامخدوش  رده باشد. با توج  ب  

پیشکنهاد   ،مکؤثر اسکت  زناشکویی زوجکین   بر  کاهش دلزدگکی   

جین مرقاضکی طکال  از   منظور بهبود روابط بین زو شود ب می

قبکل از   شکود در مرحلک   توصکی  مکی   .گردداین روش اسرفاده 

بعکد از ازدواج   زوجینو همچنین برا  درمان مشکالت  ازدواج

در اخریکار   .اسرفاده شکود  درمانیها  واقعیتآموزش مهارت از

 ب  صکورت  رکاب و بروشکور   ها و مباحث آن تکنی دادن  قرار

 نیک ابا توج  ب   ،شود. همچنینمی توصی نیز  عالوه بر آموزش

 زوجکین  زناشکویی  خیانکت   کاهش  درمانی گالسر برواقعیت   

 آمکوزش  بکرا   مکدون   ابرنامک  شکود  پیشنهاد می؛ است مؤثر

سکازمان   توسکط  آموزشکی   ها ارگاه صورت درمانی ب واقعیت

 مسئوالن و یماس و صدا ؛ وشود گرفر  نظر دربهزیسری  شور 

 شکیوة  زمینک   در مناسکب  الگوسکاز   بکا  یکت و ترب تعلکیم  امکر 

 بکرا   مسکرعد   درمکانی، بسکرر  آمکوزش واقعیکت   یر  ارگب 

 در افراد فکراهم  و دانشگاهتر، از زمان دبیرسران ینیع آموزشی

 .سازند

 

-واقعیکت آمکوزش   داد نشکان  پژوهش این  :گیرینتیجه 

. اثکر دارد  دلزدگی و خیانکت زناشکویی   اهش  بر درمانی گالسر

هکا  زنکدگی   م روابکط بکین زوجکین و ارتقکا  مهکارت     اسرحکا

موجب رضایت زناشویی و در نریج   اهش تعارضات زناشکویی  

جامعک  از سکالمت    زوجین باید بکرا  رشکد و توسکع    شود. می

جسمانی و روانکی برخکوردار باشکند. الزمک  ایکن سکالمت نیکز        

برخوردار  از حداقل رضایت و سازگار  در زنکدگی زناشکویی   

  است.

 

 تعارض منافع

گون  تعار  منافعی در مورد دارند هیچنویسندگان اظهار می

   این مطالع  وجود ندارد.

 

 سهم نویسندگان

و  نویسکنده او  امور مربوط ب  گردآور  اطالعات ب  عهکده  

همچنکین  بکود.   نویسکنده دوم ها ب  عهکده  تجزی  و تحلیل داده

 بر عهده داشت.بازنگر  و نظارت بر اجرا   ار را  نویسنده دوم

 

 قدردانیتشکر و 

 ننکده در ایکن   زوجکین شکر ت   مامیاساتید محررم و تاز 

 ردنکد،   یکار   را مکا  پکژوهش  ایکن  انجکام  در  ک   مطالعک  

 .شودمی سپاسگزار 
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Introduction: Couple burnout and marital infidelity indicate damage to a couple's emotional 

relationship. Reality therapy is a technique that can help couples in this regard emphasizing mental 

health. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of Glaser reality therapy on 

couple burnout and marital infidelity of the couples admitted to counseling centers in Rafsanjan. 

Materials and Methods: The present study was a quasi-experimental, pretest, posttest with a control 

group. The statistical population of this study included 200 couples admitted to family counseling 

centers in Rafsanjan from September 23, 2018, to March 20, 2019. Using the convenience sampling 

method, 40 people were selected and randomly divided into two groups. The experimental group 

participated in eight ninety-minute sessions of Glaser Reality Therapy training but the experimental 

group was not exposed to any intervention. Mark and Atley (2006) and Pain (1996) Marital 

Infidelity Questionnaires were administered before and after training. Data were analyzed using the 

analysis of covariance. 

Results: The results showed that Glacier reality therapy training reduced marital disgust and marital 

infidelity (p<0.05). 

Conclusion: Reality education intervention affects cognitive, social, behavioral, emotional, and 

sexual aspects and causes intimacy in couples' relationships. 
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