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 رفتاري بر اختالل تنوعطلبی جنسی-اثربخشی خانوادهدرمانی شناختی

Abstract
There are no accurate
statistics on marital infidelity.
However, undoubtedly in all
societies, marriage is founded
on a contract in which the
partners commit to stay
faithful to each other. Marital
infidelity occurs when one of
the partners, who had already
committed to monogamy,
secretly
violates
the
commitment. Focusing on the
important role of family
members, research shows that
family
education
in
combination
with
CBT
techniques has desired effects
on treatment of sexual
disorders, especially marital
infidelity and sexual variety
seeking. The current study
intended to investigate the
efficacy of family therapy
combined
with
CBT
techniques on treatment of
sexual variety seeking. The
present research utilized a
case study design, in which
several variables are studied
among a small number of
subjects. In the current study,
three subjects aged 28, 28,
and 48 years, and diagnosed
with having the desire for
sexual variety were studied
and
treated.
Findings
indicated the effectiveness of

چکیده
در زمینۀ میزان وقوع خیانت در زمان تأهل آمار
 این در حالی است که.دقیقی در دست نیست
بیشک در همۀ جوامع ازدواج بر پایۀ قرار
دادی انجام میگیرد که در آن هر دو همسر
متعهد میشوند نسبت به یکدیگر وفادار
 مسئلۀ خیانت زمانی رخ میدهد که در.باشند
ازدواجی که طرفین متعهد به تکهمسری
. یکی از آنها مخفیانه تعهد را نقض کند،باشند
تحقیقات نشان دادهاند بهدلیل نقش مهم
 آموزش خانواده همراه با به،اعضای خانواده
رفتاری در-کارگیری روشهای شناختی
درمان اختالالت جنسی بهطور اعم و
 تأثیر،تنوعطلبی جنسی و خیانت بهطور خاص
 هدف پژوهش، بر این اساس.بسزایی دارد
حاضر بررسی کارکرد خانوادهدرمانی توأم با
 رفتاری در درمان-روشهای شناختی
 روش پژوهش حاضر.تنوعطلبی جنسی بود
، در این روش.از نوع مطالعۀ موردی بود
متغیرهای متعدد در مورد تعداد اندکی
 در این.آزمودنی مورد بررسی قرار میگیرد
 ساله که از48  و28 ،28  سه آزمودنی،مطالعه
آزمونهای

و

بالینی

مصاحبۀ

طریق

روانشناختی مبتال به تنوعطلبی جنسی
 مورد مطالعه و درمان،تشخیص داده شدند
 نتایج مؤید قطع روابط.قرار گرفتند
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cognitive-behavioral family
therapy on termination of
extramarital affairs, and
return to marital interactions.
Follow-up visits confirmed
that the clients have still
stayed committed to their
marital life, and no infidelity
and extramarital affairs were
reported. Consistency of the
results of the current research
with those of the prior studies
was also discussed in detail.
Keywords: infidelity, family
therapy, cognitive-behavioral
therapy, family education.

فرازناشویی و بازیابی تعامل زوجین در درمان
تنوعطلبی جنسی و کارایی خانوادهدرمانی با
.رفتاری بود-تأکید بر رویکرد شناختی
،همچنین در پیگیریهای پس از درمان
مراجعین به زندگی زناشویی خود متعهد بودند
و هیچگونه خیانت و رابطۀ فرازناشویی در
 همسویی این نتایج با نتایج.آنها مشاهده نشد
پژوهشهای قبلی نیز بهتفصیل مورد بحث
.واقع شده است
، آموزش خانواده:کلیدي

واژه هاي

- رویکرد شناختی، خیانت،خانوادهدرمانی
.رفتاری
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مقدمه
خانواده در زمرۀ مهمترین نظامهای اجتماعی است که بر اساس ازدواج بین دو نفر شکل
میگیرد .حفظ و تداوم خانواده اهمیت زیادی دارد .همچنین خانواده بهعنوان واحدی
اجتماعی ،کانون رشد و تکامل ،التیام و شفادهندگی و تغییر و تحول آسیبها و عوارض
زندگی مشترک مانند هر امر و پدیدۀ دیگری ،آسیبها و آفتهای خاص خود را دارد و
یکی از این آسیبهای بزرگ ،رابطۀ جنسی فرازناشویی است .روابط فرازناشویی به دو
دسته تقسیم میشود :خیانت زناشویی 1و اختالل تنوعطلبی جنسی.2
این دو رابطه ،تفاوتهای شایان توجهی دارند؛ از جمله در خیانت زناشویی ،تعداد
شرکای جنسی غیر از همسر اصوالً یک نفر است و در طول زمان این رابطه میتواند
مداوم باشد و عالوهبر جنبۀ جنسی ،وابستگی عاطفی نیز وجود داشته باشد .زمان این
رابطه طوالنی و گسترده است؛ اما در اختالل تنوعطلبی جنسی فرد بر اساس اعتیاد جنسی
روابط فرازناشویی دارد .تعداد شرکای جنسی زیاد و متنوع است و زمان روابط با یک
نفر کوتاه است .همچنین هیچگونه رابطۀ عاطفی بین افراد وجود ندارد و همیشه جنبۀ
جنسی دارد (السترمن.)1390 ،
نکتۀ شایان توجه اینکه در مقاالت مختلف از واژههای خیانت و تنوعطلبی جنسی
بهصورت همزمان استفاده شده است .بهعبارت دیگر ،در ادبیات پژوهش ،این دو عبارت
تفاوت معنایی با هم ندارند و بهجای همدیگر نیز استفاده میشوند (اسمیت ،ریباخ و
دایگل .)2010 ،3خیانت زناشویی موضوعی است که زوجدرمانگران ،بهصورت منظم در
کارهای بالینی خود با آن مواجه میشوند و میتواند تجربۀ گیجکننده و دردناکی برای
افراد درگیر در آن باشد .افزون بر این ،خیانت یکی از دالیل عمدۀ مراجعه به کلینیکهای
مشاوره ،طالق و از هم پاشیدن شدن خانواده است (اسچیلکفورد .)2008 ،4این پدیده
1.

marital infidelity
extramarital affairs
3. Smith, Hal, & Daigle
4. Shackelford
2.
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ممکن است پیامدهای عاطفی شدیدی در زوجین ایجاد کند .رواندرمانگران گزارش
میکنند همسرانی که به آنها خیانت شده است ،اغلب احساساتی مانند خشم ،عزتنفس
پایین ،پایمال شدن ،افسردگی و درماندگی را تجربه میکنند .همسران عهدشکن نیز با
احساساتی مانند شرم ،احساس گناه ،تردید ،عصبانیت و ناامیدی دستبهگریبان هستند
تنوعطلبی جنسی بر اساس تعریف ،نقض تعهد رابطۀ دونفره است که به شکلگیری
درجاتی از صمیمیت عاطفی و فیزیکی با فردی خارج از این رابطه منجر میشود (آویرام
و آمیچای .)2005 ،3روابط خارج از حیطۀ زناشویی 4شیوع شایان توجهی در محیطهای
بالینی و عادی دارد که آشفتگیهای زیادی را نیز برای افراد خاطی (بیمار) و نیز همسران
آنها به وجود میآورد .نتایج مطالعات متعدد نشان میدهد که بیشتر افراد خواهان تک-
همسری و پرهیز از روابط خارج از حیطۀ زناشویی هستند (باس و شاکلفورد2002 ،5؛
وایدرمن و الگر .)1996 ،6بهطوریکه در تحقیقی 97 ،درصد پاسخگویان بیان کردند که
افراد متأهل نباید در اینگونه روابط شرکت جویند (جانسون .)2005 ،7با توجه به این
نگرشها بازهم افرادی درنهایت مرتکب این اعمال میشوند.
یافتهها در مورد میزان شیوع رابطههای خارج از حیطۀ زناشویی متنوع است؛ البته
تا حدی به نحوۀ مفهومسازی خیانت زناشویی بازمیگردد .آمارهای موجود در زمینۀ
خیانت نیز بسیار متفاوتاند .بر اساس یکی از معتبرترین مطالعات انجامگرفته در آمریکا،
 21درصد مردان و  11درصد زنان در طول زندگی مرتکب خیانت زناشویی شدهاند
(اشنایدر ،باکوم و گوردون .)2007 ،8همچنین  40درصد از افرادی که در آمریکا طالق

1.

Brown
Glass & Wright
3. Aviram & Amichai
4. extramarital involvement
5. Buss & Shackelford
6. Wiederman & Allgeier
7. Johnson
8. Snyder, Baucom, & Gordon
2.
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گرفتهاند ،گزارش کردهاند که در طول زندگی زناشویی حداقل یکبار درگیر روابط خارج
از حیطۀ زناشویی شدهاند (سودانی ،کریمی ،مهرابیزاده و نیسی.)1391 ،
اگرچه خیانت مسئلهای شایع برای زوج است ،اما مواجه شدن با آن در عمل یکی
از سختترین و چالشبرانگیزترین مشکالت میباشد (ریبستین)2013 ،1
جنسی با کسی غیر از همسر خود ،عشق به فرد دیگر و مشکل عاطفی (خشونت شفاهی
و جسمی) را سه عامل اصلی طالق در مالزی ذکر کردند .بهدلیل پژوهشهای اندک در
این حوزه ،آمار دقیقی از میزان روابط خارج از زناشویی در ایران در دسترس نیست،
بااینحال بر اساس آمار سازمان بهزیستی ایران در سال  ،1387علت  67درصد از قتل
مردان به دست همسرانشان خیانت بوده است 33 .درصد مردان هم با واکنش در برابر
خشونت و حملۀ ناگهانی یا تهدید همسر مواجه بودهاند (حسنآبادی ،مجرد و سلطانیفر،
 .)1390فونگ ،ونگ و تام )2009( 3نیز در پژوهشی با عنوان «خیانت در رانندگان
کامیون» به این نتیجه رسیدند که بین خیانت مردان و نوع شغل رابطهای وجود ندارد،
ولی بین خیانت و تعارضات زناشویی رابطه مشاهده شده است .بهعبارتی احتمال خیانت
در مردانی که از روابط زناشویی خود ناراضیاند ،بیشتر است .بیشتر اوقات ،هنگامی که
نیازها و انتظارات فرد به دست نمیآید ،وسوسه ایجاد روایط خارج از ازدواج به عنوان
جایگزین ایجاد میشود .وجود تعهد به رابطه عاملی است که در ایجاد روابط فرازناشویی
دخالت دارد و رضایت از رابطه نیرویی است که سطح تعهد را تعیین کرده و تحت تاثیر
قرار میدهد (دریگتاس و بارتا.)2012 ،4
عدهای از پژوهشگران نیز معتقدند که علت روابط خارج زناشویی روشهای اشتباه
در روابط اولیۀ زوجهاست .برای مثال نارضایتی از روابط اولیه ،تمایل به شرکت در
روابط خارج زناشویی را افزایش میدهد (اسمیت ،هال و دایگل .)2010،همچنین بین
. Reibstein

1

2. Chan & Sarif Mustaffa
3. Fung, Wong, & Tam
. Drigotas & Barta

4
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رضایت زناشویی و خیانت رابطۀ معکوس یافت شده است که در مورد تمام جوانب
خیانتهای زناشویی اعم از عاطفی ،جنسی و عاطفی -جنسی صادق است (گالس و
رایت .)2007 ،بااینحال ،زنان و مردانی که همزمان در خیانتهای عاطفی -جنسی درگیر
میشوند ،رضایت کمتری از ازدواج خود دارند (شاکلفورد ،بسر و گوتز2008 ،1؛ امارس،
تبیین خیانتهای زناشویی ،بارزترین عوامل مؤثر در رخداد این پدیده را ،نیازهای
برآوردهنشده و نقایص موجود در پاسخدهی همدالنه و همچنین خستگی عنوان میکنند
که اثر مستقیم بر کاهش رضایت زناشویی دارند .خیانت جنسی شامل صرفا مقاربت
جنسی است در حالی که خیانت عاطفی حتما به رابطه جنسی نیاز ندارد و یک پیوند
عاطفی قوی با فرد دیگری غیر از همسر را شامل میشود (تورنتون و ناگرنی.)2011 ،4
متخصصان این حیطه بیان میکنند که درمان خیانت زناشویی متفاوت از سایر
مشکالت زوجی است و باید توجه ویژهای به راهبردهای درمانی شود (اسنایدر ،باکوم
و گوردون .)2007 ،در تبیین و درمان زوجین درگیر با مشکل خیانت زناشویی ،مدلهای
نظری مختلفی ارائه شده است .از جمله مدلهای ارائهشده در خصوص درمان خیانت
زناشویی ،میتوان به درمان هیجانمدار ،5مدل بخشودگی ،6درمان شناختی -رفتاری 7و
دیگر مدلها اشاره کرد (پالسو.)2007 ،8
زندیپور ،شافعینیا و حسینی )2008( 9در تحقیقی بر روی زنان دارای مشکل
خیانت همسر نشان دادند که «بخشش» ،اثر مثبت و معناداری بر سالمت زنان آسیبدیده
از خیانت همسر دارد .مؤمنی جاوید و شعاع کاظمی ( )1391نیز در پژوهشی با عنوان
«اثربخشی مداخالت رواندرمانی بر بخشش خیانت همسر» به این نتیجه رسیدند که
1.

Shackelford, Besser, & Goetz
Emmers, Sommer, Warber, & Halford
3. Brave & Lepkin
2.

. Tornton & Nagurney

4

5 . emotionally focused therapy
6 . forgiveness therapy
7 . cognitive- behavioral therapy
8 . Peluso
9 . Zandipour, Shafeheniya & Hosseini
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مداخالت رواندرمانی بر افزایش میزان بخشودگی زنان آسیبدیده از خیانتهای
زناشویی تأثیرگذار است .همچنین ،گوردون )2004( 1به بررسی تأثیر بخشش بهعنوان
مداخلۀ درمانی برای بهبود روابط زناشویی شش زوج که خیانت را تجربه کرده بودند،
پرداخت .این مدل درمانی ،مبتنی بر راهبردهای شناختی -رفتاری و راهبردهای بینشمدار
با خیانت همسرانشان نشان دادند.
نتایج مطالعۀ شیردل ( )1385نشان داد که مدت ازدواج و جنسیت در میزان
نارضایتی جنسی و عاطفی بر روابط زناشویی و حس انتقامجویی آنها تأثیر معناداری
ندارد .همچنین یافتههای پژوهش وی نشان داد که مردان ،تنوعطلباند و مردانی که یک
تا ده سال از زمان ازدواجشان میگذرد ،تنوعطلبتر از مردانی هستند که یازده تا بیست
سال از ازدواجشان میگذرد .احتمال میرود مردان جوانتر که هنوز تعهد الزم را نسبت
به زندگی مشترک ندارند ،در مقابل مردان میانسال که تعهد بیشتری به شغل و اعضای
خانواده دارند ،نمرههای باالتری را در تنوعطلبی روابط جنسی کسب کنند.
بر اساس بررسیها و نظریههای مشاوران و روانشناسان که در زمینۀ رابطۀ جنسی
خارج از حریم زناشویی به مطالعه پرداختهاند ،عوامل مختلفی میتواند موجب گرایش
افراد به سمت رابطۀ نامشروع جنسی شود .این عوامل عبارتند از:
الف) نارضایتی از روابط عاطفی و عدم صمیمیت میان زوجین؛ در میان برخی
زوجین بهمرورزمان نوعی جدایی عاطفی و روابط کور به وجود میآید و راحتتر به
جدایی عاطفی تن میدهند .حساس نبودن و عدم کنجکاوی نسبت به مسائل فردی
یکدیگر موجب میشود ،فرصت ایجاد روابط جدید جنسی و سایر روابط عاطفی و
گشودن راههای جدید بین دو زوج پیش نیاید و در این میان ،زوجین برای رسیدن به
روابط عاطفی مناسب و ارضای احساسات و عواطف ممکن است به روابط نامشروع
رویآورند (روبینزتن و ایوانر)1999 ،2؛
. Gordon
. Rubinstein & Ivanir

1
2
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ب) نارضایتی از رابطۀ جنسی؛ بعضی زوجها در این موارد از مواجهه با مشکلشان
میگریزند و به درمان آن نمیپردازند .نداشتن میل جنسی ،ناکارآمدی جنسی مانند ناتوانی
در روابط جنسی مطلوب و زودانزالی بهطور مزمن ،امتناع از عشقبازی و رفتار جنسی،
عدم تحریکپذیری جنسی ،دیر ارضا شدن ،عدم توانایی در اظهار عشق جسمی و عاطفی
موجود در رابطۀ جنسیشان و همچنین ناآگاهی یا احساس شرم یا دالیل دیگر ،مشکل
را حلنشده رها کرده و نیاز خود را با ایجاد رابطۀ نامشروع جبران میکنند (آبراهامز،
.)1380
ج) تنوعطلبی؛ عدهای از افراد معتقدند که انسان در مدت طوالنی نمیتواند روابط
جنسی خود را به شکل تکهمسری ادامه دهد و وفاداری به همسر عقیدۀ غیرعادالنه و
قدیمی است؛ بنابراین میتوان گفت در بعضی موارد ،علت رابطۀ نامشروع عشقی ،نیاز
به تجربه ،شور و عشق زیاد و میل به تجربه کردن رابطۀ جنسی جدید و ممنوع است
(روبینزتن و ایوانر.)1999 ،
د) انتقامجویی از همسر بیوفا؛ زمانی است که یکی از زوجها رابطۀ نامشروع دارد
و زوج قربانی برای برانگیختن حس حسادت و انتقامجویی از همسرش به رابطۀ نامشروع
روی میآورد (التینتل.)2003 ،
همسری که مورد بیوفایی قرار میگیرد ،احساس اجحاف شدیدی میکند .چنین
احساسی افکار مختلفی را به ذهن میآورد و واکنشهای متفاوتی را ممکن است بههمراه
داشته باشد .گاهی نیز افکاری همچون انتقام گرفتن و مقابله به مثل به ذهن همسری که
مورد بیوفایی قرار گرفته است ،خطور میکند (کاوه.)1383 ،
با عنایت به پژوهشهای ذکرشده ،درمان روابط فرازناشویی در بیشتر موارد مربوط
به حوزۀ خیانتهای زناشویی است ،بهعبارتدیگر ،تمرکز مداخالت بر آسیبهای
خیانت زناشویی است که در آن اصوالً فرد با یک نفر ارتباط فرازناشویی گستردهای دارد
(اسمیت ،هال و دایگل ،)2010،از سوی دیگر ،این مداخالت اغلب متمرکز بر همسر
آسیبدیده است که در ارتکاب به این رفتار نقش اصلی نداشته است .درصورتیکه
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میبایست عالوهبر همسر آسیبدیده ،فردی که روابط فرازناشویی داشته است نیز تحت
درمان قرار گیرد.
یکی از رویکردهای درمانی پرکاربرد در حوزۀ مشکالت روانشناختی،
خانوادهدرمانی است .خانوادهدرمانی عبارت است از ارائۀ خدمت به خانوادهها بهمنظور
مختلف بهمنظور رفع مشکالت و مسائل آنان .خانوادهدرمانگر ،مشکالت هر فرد را در
رابطه با خانوادهاش مطالعه میکند و معتقد است که مشکالت فرد ،ناشی از روابط او با
دیگران است (حسینی .)1390 ،خانوادهدرمانی شناختی -رفتاری که بر شناخت و رفتار
تأکید دارد ،بر عمق الگوهای تعاملی خانواده متمرکز است .روابط خانوادگی ،شناختها،
هیجانات و رفتارها بر اساس این نظریه بر یکدیگر تأثیرات دوجانبه دارند .بنابراین ،یک
استنتاج شناختی میتواند هیجان یا رفتاری را برانگیزاند و یک هیجان یا رفتار میتواند
بر شناخت تأثیر بگذارد .در این رویکرد تأکید بر این است که اعضای خانواده همزمان
بر یکدیگر تأثیر میگذارند و از هم تأثیر میگیرند (نیکولز.)1389 ،
با توجه به اینکه خیانت نیز موضوعی تأثیرگذار بر کل خانواده است و آسیبهای
جدی را به کل خانواده تحمیل میکند ،در درمان نیز نیاز است که فضای خانواده در نظر
گرفته شود .تحقیقات بر این تأکید دارند که بیش از  70درصد افرادی که خیانت میکنند،
در زندگی خانوادگی و زناشویی خود تنوع ندارند و روابط بینفردی آنها سرد است
(اسمیت ،هال و دایگل .)2010،در درمان خیانت زناشویی با تأکید بر محیط خانواده،
تعامالت را در جهت مثبت پیش میبرند تا همسری که خیانت کرده است از تکرار آن
خودداری کند و بهصورت کامل درمان شود .همچنین همسری که به او خیانت شده و
آسیبهای جدی دیده است ،در صورت درمان میتواند به زندگی عادی خود برگردد و
محیط خانوادۀ سالم را تجربه کند .با توجه به موارد ذکر شده و با عنایت به اینکه کمتر
پژوهشی به بررسی اثربخشی مداخالت خانوادهمحور در درمان تنوعطلبی جنسی پرداخته
است ،مطالعه حاضر در پی پاسخ به این پرسش طراحی شده است که آیا خانوادهدرمانی
شناختی -رفتاری بر درمان تنوعطلبی جنسی مؤثر است؟
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روش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف جزو پژوهشهای بنیادی و از نظر شیوۀ گردآوری دادهها
یک مطالعۀ موردی و به لحاظ ماهیت دادهها از نوع کیفی است .در مطالعۀ موردی،
مشخص میکنیم چرا یا چگونه یک پدیده ظاهر میشود .درواقع ،توجه پژوهشگر بر
روش اجرا
در پژوهش حاضر ،ابتدا روانشناس بالینی سه آزمودنی مرد را بر اساس مصاحبۀ بالینی،
مبتال به تنوعطلبی جنسی تشخیص داد .پس از تشخیص نوع اختالل ،آزمودنیها با
استفاده از روش خانوادهدرمانی مبتنی بر فنون شناختی -رفتاری درمان شدند .آزمودنیها
تا یک سال پس از درمان نیز پیگیری شدند .تعداد جلسات برای مراجعین بین  20تا 25
جلسه و بهصورت هفتهای یکبار بود .افراد در جلسات ابتدایی بهصورت فردی حضور
داشتند ،در ادامه با صالحدید درمانگر تمامی اعضای خانواده در جلسۀ درمان حضور
یافتند .شیوۀ درمان بهصورت خانوادهدرمانی انتخاب شد.
در روشهای مبتنی بر رویکرد شناختی -رفتاری ،درمانگر بر نقش فرایندهای
شناختی و متغیرهای محیطی در شکلگیری و نگهداری اختالالت روانی و درمان آنها
تأکید دارد .در تمام این روشها ،درمانگر به زمان و مکان حاضر که مراجع در آن به سر
میبرد ،توجه میکند .نیازهای مراجع شناسایی شده و برنامههای مداخلهای با توجه به
آن طراحی میشود .افزایش مهارتهای زندگی و آموزش روشهای نظارت بر خود و
تبیین رابطۀ بین تفکر ،خلق و رفتار نیز در محور کار درمانگران قرار دارد (الیدالو،
تامپسون ،سیسکین و تامپسون .)2003 ،1از جمله روشهای موردنظر در درمان حاضر،
روش حل مسئله ،مواجهه ،مثبتنگری ،تنشزدایی و خودبازبینی بوده است.
محتواي بستۀ درمانی

Laidlaw, Thompson, Siskin, & Thompson

1.
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محتوای بستۀ درمانی بهصورت کلی خانوادهدرمانی شناختی رفتاری است که با توجه به
مشکالت مطرحشده شامل  20تا  25جلسه درمان است .دلیل طوالنی بودن این درمان
گسترده بودن و آسیب شدیدی است که به خانوادۀ مراجع تحمیل شده است .برای درمان
چنین اختاللی نیاز است در کنار درمان فردی ،بستر خانواده هم شرایط مناسبی داشته
در ابتدا ،درمانگر طی چند جلسه با استفاده از فنون درمان شناختی-رفتاری مانند
تغییر طرحوارههای ناسازگار به طرحوارههای منطقی ،بهتدریج روابط فرازناشویی مراجع
را کاهش میدهد .همچنین پیامدهای منفی تنوعطلبی را به مراجع خاطرنشان میکند تا
وی شرایط حال حاضر خود را درک کند.
بر این اساس ،در فرایند درمان ،طی جلسههای خانوادهدرمانی از فنون زیر استفاده
شد:
 .1روش حل مسئله :یکی از فنون مورداستفاده در رویکردهای شناختی -رفتاری
برای درمان اختالالت ،روش حل مسئله است .هدف کلی آموزش حل مسئله،
آموزش و کمک به افراد برای مقابلۀ مؤثر با مشکالت و مسائل زندگی روزمره
است .روش حل مسئله شامل پنج مرحله است:
الف) در مرحلۀ اول ،به اعضای خانواده کمک میشود تا مشکالت را بهعنوان
بخشی از زندگی روزانه بپذیرند و بتوانند در مواجهه با آنها تکانهها و هیجان-
های خود را کنترل کنند.
ب) در مرحلۀ دوم ،افراد باید مشکل را درک کنند و از آن تعریف عملیاتی
ارائه دهند.
ج) در مرحلۀ سوم ،از آنها خواسته میشود تا کلیۀ راهحلهای بدیلی را که به
حل مشکل کمک میکنند ،مطرح سازند .در این مرحله قضاوتی در مورد
راهحلهای ارائهشده صورت نمیگیرد.
د) در مرحلۀ چهارم ،اعضای خانواده هر راهحل را بهطور جداگانه ارزیابی و
سپس عملیترین و مناسبترین راهحل را برمیگزینند.
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ه) در مرحلۀ پنجم ،افراد بهطور مؤثری راهحل انتخابشده را به کار میگیرند
(کندال.)2000،1
در این پژوهش درمانگر ،طی جلسهای با حضور اعضای خانواده ،از آنها
خواست تا یکی از مشکالتشان را مطرح کنند و درمانگر بهطور عملی چگونگی
 .2مثبتنگری :در این روش آزمودنی به بازشناسی تجربههای مثبت و خوب خود
و نقش آنها در افزایش احترام به خود و ارتقای عزتنفس تشویق میشود.
این فن میتواند به دو صورت فردی و خانوادگی اجرا شود و شامل موارد زیر
است (خدایاریفرد و عابدینی.)1389 ،
الف) در مرحلۀ اول ،از آزمودنی خواسته میشود تا نقاط قوت خود را نام
ببرد.
ب) در مرحلۀ دوم ،طی چندین جلسه از آزمودنی خواسته میشود حداقل 10
تا  15تجربۀ خوب را که از آنها احساس شادی و غرور میکند ،نام ببرد.
ج) در مرحلۀ سوم ،از آزمودنی خواسته میشود که به نقاط قوت قابلاتکایی
اشاره کند که در این تجارب خوشایند از آنها استفاده کرده است.
د) در مرحلۀ چهارم ،از آزمودنی خواسته میشود تا نقاط قوت مشخصشدۀ
خود را بهترتیب اولویت معین کند و پنج تا هشت توانمندی را که نقاط
قابلاتکا خوانده میشوند ،برگزیند.
ه) در آخرین مرحله ،از آزمودنی خواسته میشود شواهد و معیارهایی را دال
بر اینکه باارزشترین و معتبرترین نقاط قوت او قابلاتکا هستند ،ارائه دهد.
 .3تنشزدایی :مهارتی است که باعث کاهش میزان تنیدگی و اضطراب در افراد
میشود و به آنها کمک میکند تا فشارها و ناراحتیهای خود را بیرون بریزند
و در زندگی روزانه به تعادل برسند .در این روش از فرد خواسته میشود
راحت روی صندلی بنشیند یا اینکه بهراحتی روی زمین به پشت دراز بکشد
Kendal

1.
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و زیر زانوهای خود بالشهای کوچکی قرار دهد .چند لحظه بهآرامی و منظم
نفس بکشد و درعینحال هرگاه نفس خود را بیرون میدهد ،کلمۀ «آرام» را به
زبان بیاورد ،سپس فکر خود را بر قسمتهای مختلف بدن متمرکز کند و در
حین نفس کشیدن عضالت آن قسمت را شل کند .بهتر است این کار از شست
باید به هر قسمت که توجه میکند ،با کشیدن نفس عمیق ابتدا آن را منقبض
و سپس رها سازد (بنسون.)1985 ،1
 .4خودبازبینی :با استفاده از جدول خودگزارشدهی افکار ،تفکرات غیرمنطقی
آزمودنی و میزان توجه به آنها ،ارزیابی میشود .آزمودنی برای تهیۀ این جدول
ابتدا باید ایام هفته و تاریخ مربوط را یادداشت کند .سپس موضوع فکر
غیرمنطقی (مانند حضور نیافتن در جمع) و ساعت و مدتزمان پرداختن به آن
را ثبت کند .بهتدریج و طی پیشرفت فرایند درمان به آزمودنی آموزش داده
میشود تا افکار منطقی را جانشین افکار غیرمنطقی کند و موضوع افکار منطقی
و ساعت و مدتزمان پرداختن به آن را ثبت کند (زارب.)1386 ،2
 .5بازسازی شناختی :بازسازی شناختی اصطالحی است که به شیوههایی اشاره
دارد که بهصورت مستقیم در پی تغییر تفکرات یا باورهای خاص هستند که
گمان میرود واسطۀ پاسخهای جسمی -هیجانی و رفتاری ناسازگارند.
آموزشدهنده از شیوههای بازسازی شناختی برای تغییر باورها ،نگرشها و
مفروضههای نادرست افراد گروه استفاده میکند .این شیوهها بر این فرض
استوارند که اگر افراد در زمینۀ بازشناسی و اصالح تحریفهایی که از واقعیت
به عمل میآورند ،آموزش ببینند میتوانند برای تغییر پاسخهای عاطفی و
رفتاری ناکارآمد مرتبط با خود در موقعیتهای بهتری قرار گیرند .عالئم
شناختیای که میتوانند شامل باورها ،تعبیر و تفسیرها ،خودگوییها
Benson
Zareb

1.
2.
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وفرایندهای شناختی تحریفشده باشند ،بهعنوان هدف مداخلههای بازسازی
شناختی تعیین میشوند (زارب.)1386 ،
مراحل اجرا و یافتهها
مشخصات مراجع اول
مراجع ،آقای م-الف-ک 48 ،ساله ،شغل آزاد و تحصیالت دیپلم .متأهل و دارای یک
فرزند .همسر مراجع ،خانم ف-ب 45 ،ساله .خانهدار و دارای تحصیالت لیسانس .دختر
خانواده نیز ش-ک 16 ،ساله و دانشآموز کالس دوم دبیرستان .طول درمان 23 ،جلسۀ
یکساعته ،هر هفته یکبار.
در جلسۀ اول همسر با گریههای زیادی نارضایتی خویش را از زندگیاش اعالم
کرد و آن را بر پایۀ دروغ و لذتجوییهای نادرست شوهرش تعریف کرد .مرد ضمن
اعالم عدم تفاهم با خانم اظهار کرد« :از اول زندگی ،خانم در رابطۀ من شک داشت و
من هشت ماه است که با خانمی ارتباط دارم؛ اما از یک ماه پیش احساس میکنم که
زندگی دوباره پیدا کردهام و به اشتباه سنگینم پی بردهام و میخواهم از نو شروع کنم».
جواب شوهر به سؤال درمانگر دربارۀ وجود رابطۀ عاطفی قوی با خانمی که با او
در خارج از خانواده رابطه داشت ،کامالً منفی بود .اظهارات مرد دربارۀ خودش در یک
جلسۀ انفرادی به این صورت بود که« :شخصیتاً خیلی رفیقبازم و دوست دارم که
موردتوجه دیگران قرار بگیرم و از جوانی تابهحال با بیش از  30تا  40خانم مختلف
رابطۀ جنسی داشتهام .در اوایل زندگی دست از پا خطا نکرده بودم ،ولی بعد از ایجاد
یک مورد ،کمکم عادی شد و هر وقت که همسرم متوجه میشد ،هیچچیز را قبول
نمیکردم .در دوران تحصیل به هیچ گروهی وابسته نشدم و اآلن به جلسات مذهبی و
عرفانی میروم .همسرم را دوست دارم ولی هیچوقت عاشق او نشدم» .درمانگر به این
نکته اشاره کرد که فرایند حل این مشکل چندین جلسه نیاز دارد و زن و شوهر باید هم
در جلسات فردی و هم در جلسات خانوادگی شرکت کنند.
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در جلسات بعدی درمانگر ضمن صحبت با شوهر به او توصیه کرد که با همسرش
صحبت کند و تصمیم بگیرد که دیگر رابطۀ فرازناشویی را تکرار نکند تا درمانگر به
کنترل و حل تنوعطلبی جنسی وی بپردازد .در جلساتی که با خانم مراجع تشکیل شد،
مشخص شد که وی نیز ثبات عاطفی ندارد .بنا بر توصیۀ درمانگر خانم باید در خانه
شوهرت را باید به دید یک اختالل نگاه کنید که باید درمان شود» .درمانگر ضمن توضیح
دربارۀ طول درمان و اصالح روابط که به یک سال میرسد ،مسئلۀ ضبط همۀ وقایع از
طریق مغز و ثبت آنها در ناهشیار و تأثیرش را در زندگی توضیح داد.
با توضیح فرایند ( ،)ABCتکالیفی برای مرد تعیین شد که خودش را محدود کند،
مشروبات الکلی نخورد و خطرهای آینده را ببیند .درمانگر در مورد مثبتنگری و فواید
آن توضیحات کامل داد ،سپس از آنها خواست که فرم نقاط قوت را پر کنند .درمانگر
ضمن توضیح فواید شنا و تأثیر آن بر ترشح سروتونین ،خانم را به رفتن به شنا تشویق
کرد .خانم در تعارض شدید بین طالق گرفتن و تأثیر منفی آن بر دخترش قرار گرفته
بود .زن با توجه به شرایطی که داشت ،دچار افسردگی شده بود .آن خانم با همسر مراجع
تماس گرفته بود و اظهار داشته بود« :شوهرت از تو متنفر است و تو را دوست ندارد .از
زندگی ما بیرون برو» .همسر مراجع نیز در جلسات انفرادی به درمانگر اعالم کرد که
عاشق مرد دیگری شده است و در تخیالتش با او ارتباط جنسی دارد و به همین دلیل
درمانگر روی فرم نقاط مثبت و افزایش صمیمیت بین زوج تمرکز کرد .در طول اصالح
روابط زناشویی درمانگر تکالیفی مانند فن ابراز وجود برای زن 10 ،دقیقه صحبت کردن
بدون م حکوم کردن برای خانواده ،پر کردن فرم نقاط قوت و نخوردن مشروب تا یک
هفته را به خانواده داد و از طریق حساسیتزدایی منظم ،مراحل تنشزدایی را به مراجع
آموزش داد تا هرروز انجام دهند .در اواسط روند درمان با وجود مشاهدۀ تغییرات مثبت
در رفتار شوهر ،خانم هنوز هم به طالق فکر میکرد و قرار شد که مزایا و معایب زندگی
پس از طالقش را بنویسد و برای بررسی به جلسه بیاورد .درمانگر با استفاده از
«شرطیسازی تدریجی» ،مشروب نخوردن را بهعنوان نقطهای مثبت در مرد تقویت کرد.

Downloaded from frooyesh.ir at 22:30 +0430 on Sunday April 23rd 2017

آرامش برقرار کند و محبتهای خود را ابراز دارد .درمانگر به همسر مراجع گفت« :مسئلۀ

101
رویش روان شناسی ،سال پنجم ،شماره  ،4شماره پیاپی  ،17زمستان 1395

بهطوریکه قرار شد زن روزهایی که شوهرش مشروب میخورد ،با او رابطۀ جنسی
نداشته باشد .طی روند خانوادهدرمانی و آموزش روش حل مسئله به خانواده ،روابط زن
و شوهر بهبود یافت .همچنین با خانم در مورد این موضوع که اگر رابطۀ بین ایشان و
همسرش بهبود پیدا کند خیلی بهتر از این است که طالق صورت گیرد ،صحبت شد .بر
و هیچ رابطۀ عاطفی وجود نداشته است .تأکید درمانگر به خانواده بر روی شفافسازی
روابط ،ابراز محبت و بیان نقاط قوت یکدیگر بود.
اعضای خانواده بهخصوص پدر شوخیهای زننده و تحقیرآمیز زیادی میکرد و
دختر خانواده نیز از پدرش الگو گرفته بود و پرخاشگر ،خودرأی ،پرتوقع و عاشق
هنرپیشهها بود و با پدرش تفریحاتی مانند سوارکاری داشتند .دختر خانواده نسبت به
مادرش احساسات منفی ،تعارض و دوسوگرایی عاطفی داشت .وی دارای
دلمشغولیهای جنسی ،عدم اعتمادبهنفس ،عدم پذیرش هویت خود و ترس و اضطراب
بود .در پروندۀ دبستان او بیشفعالی 1گزارش شده بود و دو سال بود که به بلوغ جنسی
رسیده بود و دو دوستپسر داشت .همچنین فیلمهای نامناسب میدید و از روی لجبازی
سؤاالت جنسی زیادی را از والدینش میپرسید و اظهار میکرد که خیلی زود عاشق
میشود .درمانگر با اعمال مثبتنگری و بازسازی شناختی به دختر خانواده امیدواری داد
که شخصیت خوبی پیدا خواهد کرد .درمانگر به خانواده توضیح داد که این ویژگیها
اقتضای سن دخترتان است و شما برای حفظ زندگی خود باید وقت دخترتان را با
ورزش و تفریح پر کنید .درمانگر مادر را برای ایجاد رابطۀ خوب با دخترش ،رفتن به
کالسهای ورزشی دونفره مانند باشگاه یا شنا و حذف شوخیهای تحقیرآمیز ،حذف
نصیحت کردن و شنونده بودن تشویق کرد.
یکی از مشکالت اصلی این خانواده مثلثسازی اعضا بود و مشکالت زناشویی
که بایستی توسط زن و مرد حل میشد ،توسط نفر سوم که دختر خانواده بود ،گسترش
مییافت .همچنین پدر با دخترش علیه مادر در بیشتر زمینهها ائتالف کرده بود و این
)1. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD
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یکی از عوامل اصلی جدایی زن و شوهر از هم بود .درمانگر با تأکید بر خانوادهدرمانی
شناختی ،مثلثسازی و ائتالف در خانواده با آموزش خانواده مبنی بر اینکه احساسات
خود را مستقیم و بدون واسطه بگویند ،درمان کرد.
مرد هفت ماه است که روابط جنسی خارج از خانواده نداشته است .تمرکز اصلی
دیگر؛  .3قطع خوردن مشروب .درمانگر ،مهارتهای ارتباطی زناشویی را نیز آموزش
داد .در خالل جلسات درمان ،نظر زن در مورد طالق تغییر کرد و تصمیم گرفت که با
شوهرش زندگی کند .درمانگر ،زن و مرد را در معرض تفکر برای ایجاد تغییراتی در
افکار ،شناختها و رفتارهایشان قرار داد و بر بازسازی شناختی تأکید کرد و در مورد
مهارتهای سازگاری و ارتباط با همسر توضیح مفصل داد .درمانگر برای ترک مشروب
خوردن شوهر در کنار رواندرمانی ،دارودرمانی را پیشنهاد کرد که به بهبود وی کمک
کرد .برای دارودرمانی ،درمانگر وی را به روانپزشک ارجاع داد.
طی جلسات اصالح روابط خانواده ،مرد روند رو به بهبودی را در رابطه با همسر
و دخترش ،کاهش کشیدن سیگار و مشروب نخوردن و نداشتن رابطۀ فرازناشویی ،حل
شدن مسائل و مشکالت جنسی با همسر و رضایت از زندگی با همسر گزارش کرد .با
افزایش رضایت جنسی در روابط زناشویی نیاز مرد به روابط فرازناشویی کمتر شد .خانم
نیز در روند درمان به این نتیجه رسید که باید واقعیت مسائل شوهرش را بپذیرد و
میخواست به کالس آشپزی یا خیاطی برود تا بتواند کار کند و درآمد داشته باشد و با
تشویق درمانگر کارش را ادامه دهد .با انجام این فعالیتها خودکارآمدی همسر مراجع
و درنتیجه رضایت از زندگی زناشویی افزایش یافت .جلسات درمان در طول دو سال
پیگیری شد ،اما در یک وقفۀ ششماهه مراجعین به درمانگر مراجعه نداشتند .در
پیگیریهای انجامگرفته در طول دو سال ،مرد هیچ رابطۀ فرازناشویی نداشت و روابط با
همسر و فرزندش بهبود یافت .شناختهای غیرمنطقی مرد خانواده در طول جلسات
تغییر کرد و طرحوارههای منطقی جایگزین شد.
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مشخصات مراجع دوم
مراجع ،آقای م-م 28 ،ساله ،تحصیالت لیسانس و شغل آزاد .همسر وی خانم ض-
الف-ن  28ساله ،تحصیالت دیپلم و خانهدار .فرزند خانواده ،به نام م-م .طول درمان،
 21جلسۀ یکساعته هر هفته یکبار.
میکنم؛ اول افسردگی ،دوم سردرگمی در تصمیمات ،سوم مشکالت اخالقی ،چهارم
محدودیت در برقراری ارتباط با دیگران و پنجم عدم اعتماد به دیگران .از زمانی که
مستقل شدم و فشارهای خانوادهام که خیلی مذهبیاند برداشته شد ،ارتباط جنسی من با
خانمها آرامآرام شروع شد ،در دانشگاه تقویت شد و هنوز هم ادامه دارد .البته من
مذهبیام ،اما از صیغه استفاده نمیکنم و هیچگونه احساس گناهی ندارم .روابط من با
این خانمها عاطفی نیست ،بلکه صرفاً روابط جنسی است و روابط عاطفی و جنسی با
همسرم بسیار عالی است» .درمانگر پیشنهاد آزمایش خون را برای تشخیص ایدز داد و
برای جلسۀ بعد نیز آزمونهای  MMPIو  SCL90را در دستور کار قرار داد.
تفسیر این آزمونها نشان داد که مراجع در روابط اجتماعی و کنشهای متقابل با
دیگران مشکالت فراوانی دارد .زندگیاش بینظم و درعینحال از بینظمی دیگران نیز
ناراحت بود .پیشنهادهای اصالحی دیگران را نمیپذیرفت ،قادر به پیشبینی رفتار خود
نسبت به دیگران نبود و سعی داشت خود را بهتر از آنچه بود نشان دهد و درگیریهای
عاطفی خود را انکار میکرد .نمرۀ  HSباال در آزمون  MMPIنشان داد که وی دارای
ویژگیهایی از جمله نارضایتی از وضع جسمانی خود ،جلبتوجه دیگران از طریق آالم
جسمانی بهمنظور کنترل محیط ،خودمداری و توجه به منافع شخصی خود بود .نمرۀ PD
باال نشان میدهد که مراجع خود را قربانی خانواده میدانست و علیه آن عصیان میکرد.
نمرۀ  PTنیز باال گزارش شده است .میزان اضطراب مراجع با توجه به تابلوی بالینی وی
باال گزارش شده بود .در جلسات بعد مشخص شد که مراجع با خانمهای متأهل هم
رابطۀ جنسی داشته است و درمانگر در جلسات اولیه با توجه به نشانهها ،تشخیص
اختالل تنوعطلبی جنسی را دارد.
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درمانگر طی چندین جلسه با استفاده از فنون درمان شناختی-رفتاری از جمله تغییر
طرحوارههای غلط به طرحوارههای منطقی بهتدریج روابط فرازناشویی مراجع را کاهش
داد ،چراکه مراجع اظهار داشت روابط زناشویی مشکلی ندارد و مردان میتوانند روابط
فرازناشویی داشته باشند .درمانگر با به چالش کشیدن این تفکرات مراجع را با مشکالت
اعتیاد را ترک کند .از طرفی طی پنج جلسه راههای صحیح رابطۀ جنسی را به زن و
شوهر آموزش داد .زن و شوهر طی این جلسات بهبود روابط جنسی و افزایش آن را
گزارش دادند .همچنین روی تعامالت مثبت زوج تأکید شد؛ درنتیجه رابطۀ عاطفی و
جنسی با همسرش ،افزایش یافت.
مراجع در ادامۀ جلسات با هیچ خانمی در ارتباط نبود .درمانگر طی چندین جلسه
با شیوۀ شناخت درمانی ،ابتدا باورها ،شناختها و الگوهای ناکارآمد را شناسایی کرد و
پس از بررسی آنها به بازسازی شناختی پرداخت .درمانجو در جلسات بعدی بحث
عذاب وجدان و احساس گناه خود را مطرح کرد و به تفکر عمیق فرورفت .درمانگر
خواستار مالقات مشترک زوجین شد .همسر مراجع از لحاظ ظاهری خیلی خوب بود.
اظهارات خانم نشان میداد که روابط زناشویی آنها خوب شده است ،اما به کار بردن
بعضی کلمات از سوی شوهر به خانم احساس افسردگی و ناتوانی میداد .درمانگر روش
حل مسئله را برای بهبود روابط عاطفی زوجین به کار برد .این کار سبب شد تا مشکالت
پیش رو را بتوانند از طریق بیان و همفکری حل کنند.
در جلسات بعدی از فنون مثبتنگری نسبت به یکدیگر و از بین بردن افکار منفی
استفاده شد .یک جلسه که خانم بهتنهایی آمد ،ضمن صحبت دربارۀ روابط جنسی زوج،
اشاره کرد که گاهی درخواستهای شوهرش را برای رابطۀ جنسی رد میکند .بیشتر
اوقات باهم به رختخواب نمیروند .خانم از روابط فرازناشویی شوهر بهصورت واضح
مطلع نبود.
با توجه به ضعف خودپندارۀ شوهر ،درمانگر به تقویت آن پرداخت و به مرد
هشدار داد که در صورت آگاهی همسرتان از این موضوع ،زندگیات از بین میرود و
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بسیاری از مشکالت شما از جمله افسردگی به موضوع روابط فرازناشویی مربوط میشود
و در صورت درمان این اختالل ،مشکالت نیز حل خواهد شد .مراجع دو ماه بود که
روابط خارج از زناشویی نداشت .درمانگر در طول درمان با استفاده از فنون شناختی ،از
جمله بازسازی شناختی ،تغییری در کیفیت روابط عاطفی و جنسی زوج ایجاد کرد.
تا آن را پر کنند .همسر مراجع انرژی کافی برای انجام کارهای روزمره نداشت و در خانه
به ظاهر خود نمیرسید .درمانگر برای حل مسئلۀ وی برنامۀ ورزشی بهخصوص شنا را
در طول هفته پیشنهاد داد .همچنین به خانم تکلیف داد که در خانه به ظاهر خودش
برسد .بهدلیل ادامۀ تحصیل مراجع قرار بود بههمراه خانواده به خارج از کشور برود.
مراجع در خانواده هم درگیریهای شدیدی با همسرش داشت و خیلی سریع عصبانی
میشد .برای کنترل هرگونه رابطۀ فرازناشویی ،پروسۀ بازسازی شناختی صورت گرفت
و طرحوارههای شناختی مراجع بررسی و درمان شد.
مراجع ابراز کرد که اضطراب زیادی دارد .درمانگر در کنار توضیح این موضوع که
منشأ اضطراب ،مخفی کردن روابط قبلی است ،آرامیدگی را به مراجع آموزش داد و از
وی خواست تا هرروز به مدت  20تا  30دقیقه این کار را انجام دهد .هنگامیکه مراجع
دربارۀ افکار وسواسیاش صحبت کرد ،درمانگر طی جلسات به او آموزش داد تا افکار
منطقی را جایگزین افکار غیرمنطقی کند .در ادامۀ روند درمان میزان مصرف داروها
توسط روانپزشک کاهش یافت.
اختالل تنوعطلبی جنسی این مراجع ،طی یک سال با بیست جلسه بهصورت
مستقیم درمان شد .تعداد جلسات دیگر مربوط به مشکالت روانشناختی از جمله
اضطراب و پایین بودن عزتنفس خانم و همچنین درمان مشکالت عدیدۀ شوهر بود که
پس از درمان اختالل تنوعطلبی جنسی به این موضوعات پرداخته شد .در اواخر روند
درمان ،روابط جنسی فرازناشویی مراجع بهطور کامل قطع شد .حال روحی مراجع بهتر
شد و ارتباط متقابل زوج به شکل متعادلی درآمد .در جلسههای پیگیری هم بعد از چند
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ماه میزان رضایت زن و شوهر از زندگی خوب گزارش شده است و مراجع روابط جنسی
فرازناشویی ندارد.
مشخصات مراجع سوم
مراجع ،آقای م-س-م 28 ،ساله ،دارای تحصیالت لیسانس و مهندس ساختمان .همسر
جلسۀ یکساعته هر هفته یکبار.
شوهر م-س-م در  24سالگی ازدواج کرده است .وی پیش از ازدواج ،با خانمهای
مجرد و متأهل رابطۀ جنسی داشته است .بعد از ازدواج هم مراجع رابطۀ فرازناشویی
دارد .همسر مراجع ،با دیدن یک پیامک در گوشی وی ،متوجه ارتباط شوهرش با خانمی
شد .خانم از شوهرش خواست که این موضوع را با روانشناس مطرح کنند و مراجع را
تهدید به طالق کرد.
در جلسۀ اول مراجع در مورد شرایطش توضیحاتی داد که نشان از طردشدگی وی
از خانواده داشت و بهدلیل این کمبود توجه و محبت از سمت والدین ،کوچکترین
توجهی از سوی جنس مؤنث ،موجب شکلگیری یک رابطه میشد .در دوران جوانی
دوستان متعددی داشته ،اما بهدلیل ضربههای متعدد از جانب آنها ،دیگر به هیچکس
نمیتوانست اعتماد کند .یکی دیگر از مشکالت او ،ناتوانی در تصمیمگیری بود که
نمیتوانست بهطور مستقل تصمیم بگیرد و بیشتر اوقات در شک و دودلی بسر میبرد و
از تصمیماتش پشیمان میشد و منتظر تأیید دیگران میماند .هنگام برقراری روابط
فرازناشویی اصالً عذاب وجدان نداشت و این روابط را یک تفریح میدانست .مراجع
هم با خانمهای مجرد و هم با خانمهای متأهل ارتباط جنسی داشت.
در ابتدا ،وی میلی به اصالح روابط خود نداشت و مقاومت میکرد .پس از چند
جلسه با توجه به «بازسازی شناختی» توسط درمانگر ،مقاومت مراجع شکسته شد و
مطالب را مطرح کرد .درمانگر ،همسر آقای م-س-م را نیز به جلسات دعوت کرد.
جلسات بهصورت مشترک و انفرادی برگزار میشد .درمانگر در جلسات مشترک ابراز
محبت کالمی را آموزش داد ،باآنکه این زوج در ظاهر اظهار میکردند با هم رابطۀ خوبی
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دارند ،پس از بررسی مشخص شد که زن و شوهر روابط کالمی و غیرکالمی محبتآمیزی
ندارند.
در جلسات انفرادی «تنوعطلبی» جنسی ریشهیابی و مشخص شد که یکی از عوامل
تأثیرگذار بر آن ،روابط سرد پدر و مادر مراجع بود .پدر و مادر مراجع عمالً ابراز محبتی
مراجع برای زندگی خود شده بود و وی اعالم کرد نمیداند که چگونه باید محبتش را
ابراز کند .این موضوع موجب اعتراض همسرش شده بود .آقای م-س-م همچنین در
زندگی احساس کمبود محبت و طردشدگی از سوی خانواده و همسرش میکرد.
در جلسات انفرادی خانم ابراز کرد که از زندگی زناشویی خود ناامید شده است.
درمانگر روی این موضوع تأکید میکند که از نظر ظاهری در خانه به خود برسد ،همچنین
از خانم خواسته شد که احساسات عاشقانه را با همسرش بیان کند و تعداد آن را هرروز
افزایش دهد .در ادامه به خانم آموزش داده شد که در رابطه با همسرش «شفافسازی»
شود و فن «ابراز وجود» را به وی آموزش داد تا احساسات و غم و شادیهای خود را
بهطور صحیحی به همسرش انتقال دهد .همچنین وی را به ورزش کردن منظم
بهخصوص رفتن به شنا آنهم هفتهای سه بار تشویق کرد.
در جلسات میانی روابط فرازناشویی آقا کمتر شد ،درمانگر در مورد تنوعطلبی
جنسی و عواقب آن در زندگی مشترک با مراجع صحبت میکند .همچنین درمانگر
رفتارهای عاشقانۀ شوهر با همسرش را آموزش داد .مراجع و همسرش در روابط جنسی
مشکل داشتند که درمانگر این موضوع را در پنج جلسه به زوج آموزش داد و در جلسات
بعد آموزشها مؤثر واقع شد و آنها رضایت جنسی را گزارش دادند.
در جلسات بعدی ،پس از «بازسازی شناختی» و مشخص کردن پیامدهای منطقی
و غیرمنطقی روابط فرازناشویی آقای م-س-م ،به میزان چشمگیری کمتر شد ،بهطوریکه
هماکنون با یک خانم آنهم بسیار بهندرت روابط جنسی دارد .روانشناس مراجع را
تشویق کرد که رابطه با این خانم هم هرچه سریعتر قطع شود.
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در جلسات اصالح روابط که بهصورت مشترک ادامه داشت ،درمانگر روابط جنسی
صحیح را که در جلسات گذشته آموزش داده بود ،پیگیری کرد تا زوج ،نیازهای جنسی
را بهطور کامل برای یکدیگر برطرف کنند .همچنین روی این موضوع با خانم مراجع
کار شد که سرگرمیهای شوهرش را جدی بگیرد و نیازهای او را برطرف کند .درمانگر
مناسب پرداخته شد .بازهم روی فن «بازسازی شناختی» و «خودبازبینی» مراجع کار شد.
مراجع اظهار کرد ارتباط جنسی و عاطفی با خانمها ندارد و فقط بحث دوستی صمیمانه
برقرار است.
درمانگر همچنین رفتارهای «بازتابی عاشقانه» را با زوج کار کرد و آنها را تقویت
کرد تا چرخۀ معیوب رابطهای زوج که به تعارض منجر میشد ،کامالً قطع شود .در
جلسات بعدی مراجع و همسرش کاهش تعارضات را بهطور چشمگیری گزارش دادند
و در جلسات انفرادی شوهر اظهار کرد که رابطۀ خود را بهطور کامل با خانمهای دیگر
قطع کرده و یک ماه است که هیچ رابطۀ فرازناشویی نداشته است .در جلسات بعد آقای
م-س-م و همسرش از اصالح روابطشان خبر داده و رضایت جنسی را گزارش دادند و
آموزشها مؤثر واقع شد .بهصورت پیوسته توسط درمانگر ارتباط جنسی زوج ،تقویت
مثبت شد.
در چند جلسه مراجع با کمک درمانگر به جایگزینی افکار مناسب و اصالح روابط
پرداخت .از نظر وی یکی از دالیل ایجاد روابط فرازناشویی آن بود که نیازهای جنسیاش
با نیازهای جنسی همسرش در تعارض بوده و مکمل هم نبودند ،ولی این مشکالت از
طریق آموزشهای درمانگر حل شده و نیازها تعدیل شد .درمانگر به درونی کردن این
نکته تأکید داشت که نیازهای جنسی بیشتر از اینکه فیزیولوژیکی باشد ،شناختی است و
بستگی به این دارد که مغز را چگونه تربیت کنیم.
در جلسات پایانی آقا با هیچ خانمی در ارتباط نبود و روابط فرازناشویی با دیگران
کامالً قطع شده بود .مراجع به این حقیقت رسیده بود که« :با وجود داشتن همسر خوب،
دنبال روابط جنسی با خانمهای دیگر بودم و مجبور شدم به اینجا بیایم .اکنون روابط
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فرازناشویی را کامالً کنار گذاشتهام .من و همسرم بسیار تغییر کردهایم و مشکالت
خانوادگی نیز حل شده .من کنجکاوی ارتباط با زنهای دیگر را ازدستدادهام».
در درمان این مراجع بین  12تا  16جلسه بهصورت مستقیم به اختالل تنوعطلبی
جنسی پرداخته شده و تنوعطلبی جنسی درمان شد .در مابقی جلسات درمان ،موضوعات
مورد موضوعات مختلف دیگر خانواده ،مشاوره داشته باشند .در جلسات پیگیری نیز آقا
در دو سال گذشته با هیچ خانمی ارتباط نداشته و تعارضهای زوج کاهش یافته و
زوجین الگوی صحیح روابط را یاد گرفتهاند.

بحث و نتیجهگیري
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی خانوادهدرمانی توأم با روشهای شناختی-
رفتاری در درمان تنوعطلبی جنسی انجام پذیرفت .از مجموعه نتایج بهدستآمده میتوان
چنین استنباط کرد که «خانوادهدرمانی شناختی رفتاری» موجب افزایش تعامل زوجین و
کاهش تعارضهای زناشویی میشود .حضور مداوم مراجعین نقش بسزایی در درمان سه
مراجع داشت .هر سه مراجع بعد از ازدواج روابط فرازناشویی جنسی متعدد با خانمهای
مجرد و متأهل داشتند .با توجه به شواهد و اظهارات ،مراجعین رابطۀ جنسی با زنان دیگر
را نوعی عادت و تفریح تلقی کرده و بهصورت منظم با افراد مختلف این کار را تکرار
میکردند.
جلسات خانوادهدرمانی کیفیت زندگی مراجعین را بهبود بخشید .بر اساس نتایج
مطالعۀ حاضر همۀ مؤلفههای کیفیت زندگی بهبود یافتند .این یافته با نتایج پژوهشهای
گوردون ( )2004و اتکینز ،جاکوبسون و باکوم ( )2001همسو است .این همسویی
احتماال به این دلیل است که جلسات مشاوره به درمان خیانت در زندگی زناشویی منجر
شده است.
در پژوهش حاضر بر تغییر نگرش اعضای خانواده با یکدیگر و افزایش تعامالت
زوجین تأکید شد .با توجه به گزارشهای بهعملآمده تعامالت و صمیمیت زوجین
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افزایش یافت .در این زمینه ،مطالعات گوردن ،باکوم و اشنایدر ( )2004حاکی از آن است
که مداخالت مبتنی بر خانوادهدرمانی به فرد بهمنظور قالبگیری مجدد ذهنی (خیانت)
و به دست آوردن درک عمیقتری از چرایی آن کمک میکند .این مداخالت همچنین در
افزایش سطح «بخشش» مراجعین و بهبود سالمت روان آنها مؤثر بوده است که با نتایج
آرام در طول رابطۀ زناشویی شکل میگیرد.
یکی از موارد بررسیشده در این تحقیق آسیبهای جدی به همسرانی است که به
آنها خیانت شده است .احساسات منفی به همسر خیانتکار بسیار زیاد است .یکی از
ابعاد مهم در طول درمان ،توجه به درمان زنان آسیبدیده است .پس از اتمام درمان،
گزارش مراجعین حاکی از آن بود که عواطف و احساسات منفی همسران مراجعین
شرایط مثبتی یافته است و این افراد میتوانند ارتباط مجدد با همسرشان برقرار کنند .بر
اساس بررسیهای کانو و اولری ( )2002نیز واکنش فرد نسبت به خیانت همسر شبیه
عالئم استرس پس از ضربه است ،مثل عالئم شوک ،سردرگمی ،خشم ،افسردگی ،کاهش
عزتنفس در مسائل شخصی و جنسی .پژوهش گالس ( )2002در خصوص آثار خیانت
بر زوجین ،نشان داده است که زوجها پس از افشای خیانت ،افسردگی ،اضطراب و
احساس طردشدگی را تجربه میکنند .در تبیین این مورد میتوان گفت که احتماال میزان
نفرت همسری که به او خیانت شده است با توجه به یادگیری فنون شناختی کاهش
خواهد یافت.
نتایج پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش اتکینز و همکاران ( )2005مبنی بر اینکه
میتوان به زوج های مواجه با خیانت زناشویی کمک کرد ،همسوست .این پژوهش
نشاندهندۀ تأثیر باالی «خانوادهدرمانی» مبتنی بر فنون شناختی رفتاری در درمان
تنوعطلبی جنسی افراد متأهل میباشد .چنانکه مشاهده شد« ،آموزش بازسازی شناختی»،
«حساسیتزدایی منظم»« ،آموزش حل تعارض»« ،مثبتنگری فردی و خانوادگی»،
«خودآگاهی»« ،خودبازبینی» و «آموزش روابط جنسی سالم بین زن و شوهر» از فنون
مورداستفاده در این پژوهش بود .همچنین درمانگر از طریق «جلب مشارکت اعضای
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خانواده» به بهبود روابط خانوادگی و تغییر الگوی تفکر آنها کمک کرد .همچنین بر
بازگشت اعتماد در زوجین ،بهخصوص بازگشت اعتماد فردی که به وی خیانت شده
است ،بسیار تأکید شد .در انتهای درمان تنوعطلبی جنسی ،فرد آسیبدیده تا حدود زیادی
اعتماد خود را در خانواده به دست آورد که این یافته با نتایج تحقیق استفانو و اوال
خیانت ،اساسیترین جز رابطۀ زناشویی یعنی اعتماد را خدشهدار میکند ،آثار مخرب
بسیار عظیمی بر زندگی مشترک بر جای میگذارد و این آسیب توسط درمانگر طی
چندین جلسۀ زوجدرمانی مورد تأکید قرار میگیرد .همسر عهدشکن نیز با تغییرات
مشخص رفتاری ،باید پایبندی و تعهد خود را به همسرش نشان دهد و حداکثر تالش
خود را برای پیریزی اعتماد دوباره انجام دهد؛ بنابراین نقش درمانگر در آموزش به
زوج ،در راستای بازگشت اعتماد بسیار مهم است.
در تحقیق باروچ ،کانکر و بوش )2012( 1برای دستیابی به اهداف درمانی خیانت
زناشویی ،از راهبردهای پذیرش ،تمرینات تمرکزی برای تضعیف اجتناب از تجارب و
کار بر روی ارزشها استفاده گردید که پژوهش حاضر با آن همسو است .کارسون ،بوکام
و گیل )2011( 2دستیابی به افزایش رضایتمندی در ارتباطات با همسر ،توازن و هماهنگی
نزدیک ،پذیرش طرف مقابل ،ایجاد فلسفه خوشبینی ،3معنویت ،4آرامش 5در همسران
آسیب دیده ناشی از خیانت همسر در تمرکز ذهنی مبتنی بر پذیرش و تعهد را گزارش
نمودند .از این رو با پژوهش حاضر همسو است.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،استفاده از تعداد محدود آزمودنی (سه
آزمودنی) و عدم استفاده از گروه کنترل بود .بنابراین ،تعمیم یافتههای پژوهش حاضر

. Baruch, Kanker & Busch
. Carson, Baucom & Gil
3 . optimism
4 . spirituality
5 . relaxation
1
2
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میبایست با احتیاط صورت پذیرد .در پایان ،پیشنهاد میگردد که در پژوهشهای آتی
تعداد بیشتری آزمودنی مورد بررسی قرار گیرند و اثربخشی رویکردهای دیگر روان-
شناختی نیز مورد ارزیابی واقع شوند.
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