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Introduction
Marital infidelity is one of the most prominent threats for the stability of
the marital relationship, and also one of the most salient reasons behind
divorce in different cultures. At first glance this phenomenon seems to be an
individual one, but taking in mind its unpleasantness and bitter consequences
for the family and children upbringing, also its effects on the security and
safety of the society, it must be considered a serious, and social damage.

Goals
The aim of this study was to investigate the relationship between personal
attributes, attributional style and self distinctness with marital infidelity
through mediation of irrational beliefs.

Method
Statistical population included male and female married students of Azad
University of Ramhormoz, out of which 230 students were chosen by a
multi-stage cluster sampling method. To have suitable sample size, for doing
structural equation modeling (SEM), and according to the usual sampling
method in correlation studies, in which 15-60 persons are usually studied for
each variable, in this study for each variable 30 persons were studied, which
gives 230 persons as the sample size. This study required that couples should
have lived together for at least one year, not divorced, and living together at
the moment, and also be willing to complete the scales. Data collection was
done using Marital Infidelity Inventory of Dyrogoths (1999), short form of
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NEO of McCrae and Costa (1985), Attributional Style Inventory of
Patterson (1982), Self-Distinctness Inventory of Skowron and Friendlander
(1998), and the short form of Irrational Beliefs Inventory of Jones (1968).
Suggested model assessment was done via structural equation modeling
(SEM) and using SPSS and AMOS version 23.

Findings
Data analysis illustrated that neurosis and agreement had a direct positive
effect on marital infidelity, but extroversion, conscientiousness, attributional
style, and distinctness had a direct negative effect on it. Openness had no
negative and meaningful effect on marital infidelity. Results of bootstrap
analysis also showed that through irrational beliefes extroversion, openness,
agreement, conscientiousness, attributioal style, and self distinctness had
indirect effect on marital infidelity.

Results
According to the findings, personal attributes, attributional style, selfdistinctness, and irrational beliefes were predicting marital infidelity.
Therefore, including these factors in pre-marriage trainings and consultation
would be of great importance.

Keywords: personal attributes, attributional style , self distinctness, marital
infidelity, irrational beliefs
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ويژگیهای شخصيتی ،سبک اسنادی و تمايزيافتگی خود با
پيمانشکنی زناشويی از طريق ميانجیگری باورهای غيرمنطقی انجام گرفت .جامعه آماری پژوهش را
دانشجويان زن و مرد متأهل دانشگاه آزاد اسالمی رامهرمز تشکيل دادند که تعداد  534نفر از آنها براساس
نمونهگيری خوشهای چندمرحله ای انتخاب شدند .جهت گردآوری اطالعات از پرسشنامه پيمانشکنی
زناشويی (دريگوتاس) ،پرسشنامه شخصيتی نئو (مک کری و کاستا) ،پرسشنامه سبک اسنادی (پترسون)،
پرسشنامه تمايز يافتگی خود (اسکورون) و پرسشنامه باورهای غيرمنطقی (جونز) استفاده گرديد .نتايج
حاصل از الگوسازی معادالت ساختاری نشان داد که روانرنجوری و توافق اثر مثبت مستقيم و برونگرايی،
وجدانی بودن ،سبک اسنادی و تمايزيافتگی اثر منفی مستقيم بر پيمانشکنی زناشويی داشتند ولی گشودگی
اثر منفی معنیداری بر پيمانشکنی زناشويی نداشت .همچنين نتايج تحليل بوت استراپ نشان داد که
روانرنجورخويی اثر مثبت غيرمستقيم و برونگرايی ،گشودگی ،توافقپذيری ،وجدانی بودن ،سبک اسنادی و
تمايزيافتگی خود از طريق باورهای غيرمنطقی بر پيمانشکنی زناشويی اثر منفی غيرمستقيم داشتند .بر اساس
يافتههای به دست آمده ويژگیهای شخصيتی ،سبک اسنادی ،تمايزيافتگی خود و نيز باورهای غيرمنطقی از
قابليت پيشبينی کنندگی پيمانشکنی زناشويی برخوردار میباشند .بنابراين در نظر گرفتن اين عوامل در
مشاورهها و آموزشهای پيش از ازدواج میتواند اثربخش باشد.
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کلید واژگان :پيمانشکنی زناشويی ،ويژگیهای شخصيتی ،سبک اسنادی ،تمايزيافتگی خود ،باورهای غيرمنطقی

مقدمه
زندگی زناشويی يکی از جهانیترين نيازهای بشری است که از دو نفر با توانايیها،
ويژگیها ،نيازها و عاليق مختلف تشکيل میشود (.)Goldenberg & Goldenberg, 2012
توانايی ايجاد و حفظ روابط صميمانه ،پايدار و رضايتبخش با همسر از جمله تکاليف مهم
زندگی زناشويی میباشد ( .)Zhang, Spinrad, Eisenberg, Luo & Wang, 2017احساس
رضايت از ازدواج و رابطهی زناشويی موفق نقش مهمی را در ميزان کارکردهای خانواده و رشد
و تحول فرزندان ايفا میکند (.)Cummings & Davies, 2012
1

يکی از عوامل آسيبزا در ساختار و ثبات خانواده ،مسئله پيمان شکنی زناشويی است.
پيمان شکنی زناشويی مسألهای تکاندهنده برای زوجها و خانوادهها و پديدهای رايج برای
درمانگران ازدواج و خانواده است ( .)Soudani, Karimi, Mehrabizadeh & Neisi, 2012طبق
تعريف ،پيمان شکنی زناشويی به معنای برقراری ارتباط جنسی با فردی غير از همسر میباشد.
اين عمل يک حادثه آسيبزا و تکاندهنده بين فردی برای شريک زندگی آسيب ديده است
ولی متاسفانه به ميزان زيادی در ازدواجها رخ میدهد .افراد درك خاصی از معنی پيمان شکنی
زناشويی دارند .برای عدهای داشتن رابطهی جنسی خارج از ازدواج ،خيانت محسوب میشود و
برای عدهای ديگر ،داشتن رابطهی عاطفی بدون رابطهی جنسی نيز خيانت است ( .)Guitar, 2016در
ميان مردان ،رابطهی جنسی همسرشان در خيانت بسيار مهمتر تلقی میشود و برايشان دردناك
است؛ اما در زنان خيانت عاطفی ،هم آسيب شديدی به رابطهی زناشويی آنها وارد میکند و هم
برای آنها گذشت ناپذير است .مهمترين انگيزه زن و مرد متأهلی که به سوی روابط نامشروع
کشيده می شوند ،تجربه مجدد و صميميت فردی و جنسی است؛ چيزی که ديگر در زندگی
مشترکشان نمیيابند .بنابراين جذابيت روابط نامشروع بدين دليل است که هيچ يک از طرفين،
عيبجويی ،سرزنش و شکوه نمیکنند ( .)Gordon, Baucmn & Snyder, 2008پيمان شکنی
زناشويی نوعی اختالل و بيماری در رفتار بشمار میرود ،زيرا با توجه به عوارض نابهنجار و
نامطلوبی که به همراه دارد ،آسيبها و مشکالت مختلفی را هم برای همسر خيانتکار و هم
1- infidelity
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برای قربانی ايجاد میکند .خيانت همسر ،شبيه عالئم استرس پس از سانحه بوده و با عالئم
شوك ،سردرگمی ،خشم ،افسردگی ،آسيب ديدن عزت نفس و کاهش اعتماد به نفس در مسائل
شخصی و جنسيتی میتواند همراه باشد .همچنين پس از افشاء خيانت همسر ،خانوادهها با
مسائلی نظير بحران زناشويی ،تضعيف عملکردی در نقشهای والدينی و مشکالت شغلی روبه
رو میشوند ( .)Gordon et al., 2008براساس مطالعات )Fung, Wong and Tam (2009بين
پيمان شکنی زناشويی و تعارضات زناشويی رابطه معنیداری وجود دارد به گونهای که روابط
فرازناشويی يکی از مهمترين تهديدها برای ثبات روابط زناشويی و از عمدهترين داليل طالق
در فرهنگهای مختلف محسوب میشود .معموالً پيمانشکنی زناشويی در نگاه اول پديدهای
فردی به نظر میرسد؛ اما با توجه به عواقب ناگوار و پيامدهای سوء آن که نهاد خانواده و تربيت
فرزندان و نيز سالمت و امنيت جامعه را دچار اختالل و آشفتگی میکند ،بايد اين معضل را از
آسيبهای اجتماعی پنهان و بسيار جدی به شمار آورد.
يکی از متغيرهای مرتبط با پيمان شکنی زناشويی در زوجين ويژگیهای شخصيتی میباشد.
شخصيت را میتوان الگوهای اختصاصی و متمايز تفکر ،هيجان و رفتار دانست که سبک شخصی
تعامل با محيط فيزيکی و اجتماعی هر شخص را رقم میزند ( .)Atkinson et al., 2010شخصيت
نقش عمدهای در بسياری از زمينههای زندگی ايفا میکند .درمانگران و برخی پژوهشها،
ويژگیهای شخصيتی را يکی از عوامل سببی گرايش افراد به سمت پيمان شکنی میدانند
( .)Sami et al., 2014بر اساس الگوی پنج عاملی شخصيت ،نداشتن شباهت در مقياسهای
پنجگانه با پيمان شکنی و نارضايتی زناشويی مرتبط است ( .)Orzeck & Lung, 2005تحقيقات
تجربی بسياری نشان داده است که اين الگو نه تنها ارزيابی صحيحی را از شخصيت ارائه میکند بلکه
پيشبينی کننده پايداری نسبی اين عاملها در طول عمر افراد نيز هست که اين مسئله زمينه را برای
پيشبينی رفتار افراد در موقعيتهای مختلف فراهم میکند.

)Goodfriend and Agnew (2008

يکی از مهمترين پيشبينی کنندههای تعهد زناشويی را ويژگیهای شخصيتی و روانی فرد
میداند Sami et al. (2014) .در پژوهش خود نشان دادند که ويژگیهای شخصيتی روانرنجوری
و برونگرايی با پيمانشکنی زناشويی اثرمستقيم و مثبت داشتند .همچنين پژوهشهای
)Yang, Jowett and Chan (2015؛ )Fisher and McNulty (2008؛ ) Adibnia (2012و
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) Farahmand (2015نشاندهنده رابطه معنادار بين ويژگیهای شخصيتی و تعارض و ناخشنودی
زناشويی بوده است .عالوه بر ويژگیهای شخصيتی ،در سالهای اخير مفهوم سبکهای اسناد
در زمينه درمانگری زناشويی به شيوه شناختی – رفتاری توجه زيادی را به خود اختصاص
داده است .درمانگران و پژوهشگرانی که در حيطه شناختی – رفتاری کار میکنند پيشنهاد
دادهاند که توجه انتخابی ،اسنادهای علی ،انتظارات و معيارهای غيرواقع بينانه برای درك
مشکالت زناشويی حياتی هستند ( .)Qarishian, Neshat Dosst, & Molavi, 2010نتايج
پژوهش ) Graham and Conoley (2006نشان داد که کيفيت زناشويی زوجينی که اسنادهای
غنیساز رابطه درباره رفتار منفی همسرشان دارند کمتر تحت تأثير عوامل فشارزای زندگی قرار
میگيرندAdibnia (2012) .؛ ) Stephane and Lussier (2006و ) Khin (2005نشان دادند که
اسناد مثبت با رضايت زناشويی همبستگی مثبت داشت و اسناد منفی با رضايت زناشويی
همبستگی منفی داشت .يکی ديگر از متغيرهای اثرگذار بر پيمان شکنی زناشويی ،تمايز يافتگی
خود میباشد .بر اساس نظريه نظامهای خانواده ) ،Bowen (1978تمايز يافتگی سطحی را
توصيف می کند که يک شخص قادر است بين کارکردعقالنی و عاطفی خود در روابطش با
صميميت و خودمختاری تعادل برقرار کند ( .)DeCesare, 2008براساس اين نظريه حداقل
چهار عامل ،واکنشپذيری عاطفی ،1گسلش عاطفی ،5امتزاج با ديگران 3و توانايی به دست
آوردن جايگاه -من 0از پيشبينی کنندگان سطح تمايزيافتگی يک فرد هستند (

DeCesare,

 .)2008تمايزيافتگی بنيانهای صميميت و پذيرش دوسويه را در ازدواج بررسی میکند .انتظار
میرود زن و مردی که سطح تمايزيافتگی پايينی دارند ،در زمان ازدواج ،بلوغ هيجانی کمتر و
ظرفيتی محدود برای صميميت و يکی شدن داشته باشند .در مقابل ،در نظامهای زناشويی
تمايزيافته ،همسران به يکديگر اجازه میدهند که نقشی انعطافپذيرتر و رابطهای صميمانهتر
داشته باشند و تفاوت عقايد يکديگر را تحمل و واکنش هيجانی کمتری را تجربه کنند
( .)Momeni, Kavoosi & Sakineh Amani, 2015به طور ويژه ،زوجهايی که واکنشپذيری
عاطفی کمتر ،گسلش عاطفی کمتر و امتزاج محدودی با يکديگر دارند و قادرند از عقايد خود
emotional reactivity
emotional cut off
fusion with others
i-position

1234-
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دفاع کنند ،ميزان باالتری از رضايت و تعهد زناشويی را تجربه میکنند (.)Skowron, 2000
يافتههای پژوهش ) Zarei and Hosseinagholi (2013و ) Glad (1999نشان داد که تمايزيافتگی با
تعهد زناشويی رابطه مثبت معنیداری دارد .يکی ديگر از متغيرهايی که میتواند بر پيمانشکنی
زناشويی اثر داشته باشد باورهای غيرمنطقی 1است .باورهای غيرمنطقی ،علت اصلی بسياری از
اختالفهای اجتماعی ،به ويژه روابط زوجين است ) .(Ellis, 2001منظور از چنين باورهايی،
در واقع وجود افکار نادرست و نامنطبق با واقعيت درباره خود و جهان است .يکی از
عمدهترين عرصه های بروز و نفوذ افکار غيرمنطقی و ناکارآمد ،زندگی زناشويی است .بسياری
از همسران در برقراری و حفظ روابط دوستانه و صميمی با يکديگر دچار مشکلاند ،چون
انتظار دارند تا از ازدواج به گونه کلی و از همسران به گونه اختصاصی ،منافعی به دست آورند
( .)Pourmohammadreza, Pahlavan & Najafifard, 2013به بيان ديگر ،انتظارهای آنان از
رابطه زناشويی بيشتر ،گستردهتر و در بسياری از موارد ،غيرمنطقیتر شده و حتی توانسته زمينه
سرخوردگی از زندگی زناشويی را فراهم آورند .با توجه به اثر باورهای غيرمنطقی بر پيمانشکنی
زناشويی به نظر میرسد که ويژگیهای شخصيتی ،سبک اسنادی و تمايز يافتگی خود نه تنها
به صورت مستقيم بلکه از طريق باورهای غيرمنطقی نيز میتواند بر پيمانشکنی زناشويی
اثرگذار باشد .از آن جايی که برای پژوهشگران شناخت عوامل و مؤلفههايی که با پيمانشکنی
زناشويی ارتباط مستقيم و غيرمستقيم دارند مهم میباشد ،پژوهش حاضر بر آن است تا به
بررسی رابطه ويژگیهای شخصيتی ،سبک اسنادی و تمايزيافتگی خود با پيمان شکنی زناشويی
با توجه به نقش ميانجیگری باورهای غير منطقی بپردازد .بنابراين ،هدف از پژوهش حاضر
بررسی اثر مستقيم ويژگی های شخصيتی ،سبک اسنادی و تمايزيافتگی خود بر پيمان شکنی
زناشويی و همچنين اثر غيرمستقيم اين رابطه از طريق باورهای غير منطقی میباشد.

روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر ،همبستگی از طريق الگويابی معادالت ساختاری ( 5)SEMاست که
يک روش همبستگی چندمتغيری میباشد .در پژوهش حاضر جامعه آماری را کليه دانشجويان
1- irrational beliefs
)2- Structural Equation Modeling (SEM
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مرد و زن متأهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمز تشکيل دادند ،که از طريق روش نمونه-
گيری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .روش نمونهگيری بدين صورت بود که ابتدا از
بين دوازده گروه آموزشی شش گروه و از هرگروه آموزشی دو مقطع تحصيلی کارشناسی و
کارشناسی ارشد انتخاب و از هر مقطع تحصيلی دو کالس (برحسب سال ورودی) انتخاب و
از هر کالس  14دانشجو و در کل  504نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گرديد .برای تعيين
تعداد حجم نمونه کافی در پيشينه مربوط به مدل يابی معادالت ساختاری پيشنهاداتی چند ارائه
شده است .به طور مثال چين  1998قانون سرانگشتی  10آزمودنی به ازاء يک متغير در مدل را پيشنهاد
میکند .دست کم حجم نمونه از نظر ) 124 ،Anderson and Greenberg (1998آزمودنی و از
نظر ) 544 ،Cho and Bentler (1995آزمودنی میباشد (

Khajepour, Beshlideh & Baharlo,

 .)2017بنابراين ،در پژوهش حاضر به ازای هر متغير  34نفر و در کل  504نفر در نظر گرفته شد .از
بين 504پرسشنامه توزيع شده  534پرسشنامه برگشت داده شد و نمونه پژوهش حاضر را تشکيل داد.

مالكهای ورود به پژوهش شامل گذشت حداقل يکسال از زندگی مشترك ،عدم جدايی و زندگی
با هم در حال حاضر و نيز تمايل و رضايت جهت تکميل پرسشنامه بود و مالك خروج عدم وجود
هر يک از اين موارد در آزمودنیها بود .توزيع فراوانی آزمودنیها مرد با تعداد  33نفر (معادل
 31/30درصد) و آزمودنیهای زن  123نفر (معادل  68/56درصد) بود .همچنين آزمودنیهای
شاغل با تعداد  124نفر (معادل  62/55درصد) و آزمودنیهای غيرشاغل  84نفر (معادل 30/38
درصد) بودند .ميانگين و انحراف معيار سن آزمودنیهای در پژوهش حاضر به ترتيب  33/34و
 6/80میباشد که حداقل سن  55سال و حداکثر سن  26سال بود .عالوه بر اين ،ميانگين و انحراف
معيار طول مدت ازدواج آزمودنیها در اين پژوهش به ترتيب  3/13و  3/12میباشد .همچنين
پايينترين طول مدت ازدواج  1سال و باالترين طول مدت ازدواج  33سال بوده است.

ابزار پژوهش
پرسشنامه پیمانشکني زناشویي ) : (Marital Punishment Questionnaireجهت سنجش
پيمانشکنی زناشويی از پرسشنامه پيمانشکنی زناشويی که توسط ) Dyrogoths (1999تهيه شده
است ،استفاده گرديد .اين پرسشنامه  11ماده دارد ،سه مؤلفه پيمانشکنی شناختی ،پيمانشکنی
عاطفی و پيمانشکنی جنسی را مورد سنجش قرار میدهد و پاسخهای آن براساس ليکرت 9

رابطه بین ویژگيهای شخصیتي ،سبک اسنادی و تمایزیافتگي خود و پیمانشکني زناشویي از ...

691

درجهای از صفر تا  8نمرهگذاری میشود Dyrogoths (1999) .در پژوهش خود ضريب پايايی
اين پرسشنامه را از روش آلفای کرونباخ  4/93گزارش کرده است Sami et al. (2014) .نيز در
پژوهش خود ضريب پايايی اين پرسشنامه را از طريق روش آلفای کرونباخ  4/86گزارش
نمودهاند Dyrogoths (1999) .ضريب روايی پرسشنامه را که از طريق همبسته کردن نمرههای
آزمودنیها در اين مقياس با رفتار خيانتآميز محاسبه شده را برابر  4/84گزارش نموده است.
در پژوهش حاضر جهت بررسی ضريب پايايی اين پرسشنامه و مؤلفههای آن از روش آلفای
کرونباخ استفاده شد که به ترتيب برای پيمانشکنی شناختی ،پيمانشکنی عاطفی ،پيمانشکنی
جنسی و برای کل پرسشنامه ضرايب  4/33 ،4/32 ،4/83و  4/88به دست آمد که نشان دهنده
ضرب پايايی قابل قبول اين پرسشنامه میباشد.
پرسشنامه شخصیتي نئو فرم کوتاه (:Neo Form Short Personality Inventory (NEO-FFI
در پژوهش حاضر جهت سنجش ويژگیهای شخصيتی از پرسشنامهای که توسط McCrae and

) Costa (1985تهيه شده است ،استفاده شد .اين پرسشنامه دارای  64ماده است که برای هر
يک از زيرمقياسها  15ماده در نظر گرفته شده است و پاسخهای آن براساس ليکرت پنج
درجهای از ( 1برای کامالً مخالفم) تا ( 2برای کامالً موافقم) نمرهگذاری میشود.

McCrae and

) Costa (1985در پژوهش خود ضريب پايايی اين پرسشنامه را برای روانرنجورخويی ،4/83
برونگرايی  ،4/32بازبودن به تجربه  ،4/8توافقجويی  4/39و وظيفهشناسی  4/39به دست آورد .در
هنجاريابی آزمون  NEOکه توسط ) Grossi Farshi, Mehriar and Ghazi Tabatabaei (2001روی
نمونهای با حجم  5444نفر از بين دانشجويان دانشگاههای تبريز ،شيراز و دانشگاههای علوم
پزشکی اين دو شهر صورت گرفت ضريب همبستگی  2بعد اصلی را بين  4/26تا 4/83
گزارش کردند .ضرايب آلفای کرونباخ را در هر يک از عوامل اصلی روانرنجورخويی ،
برونگرايی ،باز بودن ،سازگاری و با وجدانی به ترتيب  4/68 ،4/26 ،4/33 ،4/86و  4/83به
دست آمد Grossi Farshi et al. (2001) .جهت بررسی روايی اين آزمون از همبستگی بين دو
فرم گزارش شخصی ( )Sو فرم ارزيابی مشاهدهگر ( )Rاستفاده کردند که حداکثر همبستگی
به ميزان  4/66در عامل برونگرايی و حداقل آن به ميزان  4/02در عامل سازگاری بوده است.
در پژوهش حاضر جهت بررسی ضريب پايايی اين پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده
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شد که به ترتيب برای روانرنجوری ،برونگرايی ،گشودگی به تجربه ،توافقپذيری و وجدانی
بودن ضرايب  4/89 ،4/80 ،4/35 ،4/86و  4/90به دست آمد که نشان دهنده ضرب پايايی
قابل قبول اين پرسشنامه میباشد.
پرسشنامه سبک اسنادی :در پژوهش حاضر جهت سنجش سبک اسناد از پرسشنامهای که
توسط ) Patterson (1982تهيه شده و سپس در سال  1980توسط

Seligman and Patterson

مورد تجديد نظر قرار گرفته است ،استفاده گرديد .اين پرسشنامه ارائهدهنده ميزان خودسنجی
آزمودنی از الگوهای سبک مورد انتظار خود در تبيين علی حوادث خوب و بد میباشد .در کل
پرسشنامه سبک اسناد شامل  00سؤال میباشد که شامل  15موقعيت فرضی است که نيمی از
آنها بد و نيمی از آنها خوب میباشند .همچنين نيمی از آنها در ارتباط با روابط بين فردی است ،در
حالی که نيمی ديگر در مورد رسيدن يا نرسيدن به موقعيت فرضی میباشد.

)Bridges (2001

ضريب پايايی پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ  4/84به دست آورد .نتايج تحليل
عاملی ،پژوهش ) Asner-Self & Schreiber (2004با استفاده از چرخش واريماکس از ساختار
چهار عاملی حمايت کرد ،در حالی که نتايج تحليل عاملی Shokri et al. (2015) ،در نمونه
دانشجويان ايرانی از ساختار سه عاملی حمايت کرد .همچنين ) Shokri et al. (2015جهت
روايی همگرا پرسشنامه سبک اسنادی از طريق همبسته کردن نمرههای اين پرسشنامه با
پرسشنامه هيجانهای پيشرفت نشان دادند که رابطه معنیداری بين نمرههای اين دو پرسشنامه
وجود دارد که حاکی از روايی همگرای پرسشنامه بود .در پژوهش حاضر جهت بررسی
ضريب پايايی اين پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضريب  4/86به دست آمد
که نشان دهنده ضرب پايايی قابل قبول اين پرسشنامه میباشد.
پرسشنامه تمایز یافتگي خود :در پژوهش حاضر جهت سنجش تمايز يافتگی خود از
پرسشنامهای که توسط ) Skowron and Friendlander (1998تهيه شده است ،استفاده گرديد.
اين پرسشنامه  02ماده دارد ،تمرکز اصلی آن بر روابط مهم زندگی و ارتباطات جاری افراد با
خانوده اصلی ،چهار مؤلفه واکنشپذيری ع اطفی ،جايگاه من ،گريز عاطفی و هم آميختگی
عاطفی با ديگران را مورد سنجش قرار میدهد و پاسخ های آن براساس ليکر  6درجهای از
 1برای (ابداً در مورد من صحيح نيست) تا  6برای (کامالً در مورد من صحيح است) نمره-
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گذاری میشوند .ضريب آلفای گزارش شده توسط ) Skowron and Friendlander (1998برای
پرسشنامه ی تمايزيافتگی خود  4/88بوده است .همچنين در پژوهش

Jahan Bakhshi and

) Kalatar Goshe (2012پايايی کل آزمون با روش آلفای کرونباخ  4/69و برای خرده مقياسهای
واکنشپذيری عاطفی ،جايگاه من ،گريز عاطفی و هم آميختگی عاطفی با ديگران به ترتيب
 4/4،61/60 ،4/33و  /32محاسبه گرديد Nat and Scadron (2004) .جهت روايی همگرا پرسشنامه
تمايزيافتگی خود ،نمرات اين پرسشنامه را با پرسشنامه اضطراب مزمن همبسته کردند که نتايج
نشان دهنده رابطه معکوس و معنادار بود .روايی محتوايی اين پرسشنامه با نظر خواهی از 14نفر از
صاحب نظران اين زمينه تائيد شده است ( .)Nazmi, Hamid, & BasakNajed, 2014در پژوهش
حاضر جهت بررسی ضريب پايايی اين پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضريب
 4/93به دست آمد که نشان دهنده ضرب پايايی قابل قبول اين پرسشنامه میباشد.
پرسشنامه باورهای غیرمنطقي :جهت سنجش باورهای غيرمنطقی از آزمون باورهای غيرمنطقی
) Jones (1968استفاده گرديد .فرم کوتاه اين پرسشنامه  04ماده دارد و پاسخهای آن براساس
ليکرت  2درجهای از  1برای (کامالً مخالفم) تا  2برای (کامالً موافقم) نمرهگذاری میشوند.
) Jones (1968پايايی پرسشنامه را با استفاده از روش بازآزمايی 4/95گزارش کرد .در پژوهش
) Mashak (2005ضريب پايايی پرسشنامه باورهای غيرمنطقی به دو روش آلفای کرونباخ و تنصيف
به ترتيب  4/66و  4/62گزارش شده است Jones (1968) .روايی اين پرسشنامه را از طريق روش
تحليل عاملی و هم چنين همبسته کردن زير مقياسهای آن با برخی از مقياسهای بالينی مانند
پرسشنامه  16عاملی کتل نشان داده است .همبستگی باالی اين مقياس با پرسشنامه افسردگی و طرز
تلقی ناکارآمد از ازدواج شواهد معتبری برای روايی همگرا فراهم آورده است .در ايران روايی سازه
و تحليل عاملی اين پرسشنامه توسط ) Seif Ashrafi (2011بررسی و تائيد شد .در پژوهش حاضر
جهت بررسی ضريب پايايی اين پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضريب  4/88به
دست آمد که نشان دهنده ضرب پايايی قابل قبول اين پرسشنامه میباشد.

یافتهها
ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش در جدول  1آورده شده است.
همانطور که نتايج مندرج در جدول  1نشان میدهد ،ميانگين و انحراف معيار آزمودنیهای
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Maximum
Score
31
19
6
7
169
59
57
59
60
60
197
242

(دورهی چهارم ،سال  ،62بهار و تابستان  ،9318شمارهی )9

Table 1.
Mean, standard deviation, minimum and maximum score
Standard Minimum
Variables
Mean
Deviation
Score
marital infidelity
15/28
5/23
4
cognitive infidelity
9/72
3/43
2
emotional infidelity
2/80
1/27
0
sexual infidelity
2/76
1/29
0
irrational beliefs
117/76
20/99
60
neurosis
37/49
9/35
12
extraverted
30/80
9/08
12
openness to experience
32/47
10/09
13
agreeableness
33/75
10/01
14
conscientiousness
32/98
10/93
13
attributional style
147/34
27/25
70
self-distinctness
172/72
33/24
76
N=534

کل نمونه ( )534به ترتيب در متغيرهای پيمانشکنی زناشويی ( 2/53و  ،)12/58باورهای
غيرمنطقی ( 54/99و  ،)113/36روانرنجوری ( 9/32و  ،)33/09برونگرايی ( 9/48و ،)34/84
گشودگی به تجربه ( 14/49و  ،)35/03توافقپذيری ( 14/41و  ،)33/32وجدانی بودن (14/93
و  ،)35/98سبک اسنادی ( 53/52و  )103/30و تمايزيافتگی خود ( 33/50و  )135/35است.
ماتريس ضرايب همبستگی متغيرهای پژوهش در جدول  5نشان داده شده است.
تحليلهای همبستگی جدول  5بينشی در خصوص روابط دومتغيری بين متغيرهای پژوهش
را فراهم میکنند .جهت آزمودن همزمان انگاره روابط مفروض در پژوهش حاضر ،روش
الگويابی معادالت ساختاری ) (SEMاعمال گرديده است .قبل از تحليل دادههای مربوط به
فرضيهها ،برای اطمينان از اين که دادههای اين پژوهش مفروضههای زيربنايی مدل معادالت
ساختاری را برآورد میکنند ،به بررسی آنها پرداخته شد .بدين منظور مفروضههای معادالت
ساختاری شامل ،بررسی دادههای پرت ،1نرمال بودن 5و هم خطی چندگانه 3مورد بررسی قرار
گرفتند .جهت بررسی دادههای پرت چند متغيری ،فاصله ماهاالنوبيس 0برای متغيرهای
outliers
normality
multi-collinearity
mahalanobis distance
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Table 2.
Matrix of correlation coefficients between research variables
Variables 1
2
3
4
5
6
7
8
1

-

0/95

**

2

-

0/78 0/60

**

**

3

-

0/75 0/58 0/58

**

**

**

4

-

0/54 0/48 0/45 0/44

**

**

**

**

5

-

0/49 0/47 0/37 0/39 0/53

**

**

**

**

**

6

-

-0/42 -0/38 -0/36 -0/34 -0/40 -0/31

**

**

**

**

**

**

7

-

-0/50 -0/49 -0/37 -0/35 -0/46 -0/48 0/48

**

**

**

**

**

**

**

8

-

-0/45 -0/43 -0/32 -0/37 -0/41 -0/38 0/23 0/36

**

**

**

**

**

**

**

**

9

-

-0/45 -0/43 -0/38 -0/34 -0/39 -0/28 0/28 0/28 0/37

**

**

**

**

**

**

**

**

**

10

-

-0/44 -0/41 -0/36 -0/35 -0/37 -0/33 0/23 0/27 0/25 0/30

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

11

-0/45 -0/40 -0/37 -0/37 -0/34 -0/28 0/15 0/22 0/24 0/28 0/22

**

**

**

**

*

**

**

**

**

**

**

12

* p<0/05, ** p<0/01
Note: 1- marital infidelity, 2- cognitive infidelity, 3- emotional infidelity, 4- sexual infidelity,
5- irrational beliefs, 6- neurosis, 7- extraverted, 8- openness to experience, 9- agreeableness,
10- conscientiousness, 11- attributional style, 12- self-distinctness

محاسبه شد که يک آزمودنی (شماره  )58دارای دادههای پرت چند متغيری بود که در تحليل
فرضيهها اين آزمودنی حذف گرديد .جهت بررسی نرمال بودن متغيرها از کجی و کشيدگی
متغيرها استفاده شد که نتايج آزمون نرمال بودن متغيرها را نشان داد .همچنين ،مقدار عامل
تورم واريانس به دست آمده برای متغيرها کوچکتر از  14بود و اين نشان میدهد که بين
متغيرها هم خطی چندگانه وجود نداشت .جدول  3شاخصهای برازندگی الگوی پيشنهادی
تحقيق را نشان میدهد.
همانطور که نتايج مندرج در جدول  3نشان میدهد ،همه شاخصهای برازندگی مانند مجذور
کای نسبی ( ،)χ2/df=4/69شاخص نيکويی برازش ( ،)GFI=4/99شاخص نيکويی برازش تطبيقی
( ،)AGFI=4/96شاخص بنتلر -بونت يا شاخص نرم شده برازندگی ( ،)NFI=4/98شاخص برازش
مقايسهای ( ،)CFI=4/99شاخص برازندگی فزاينده ( ،)IFI=4/99شاخص تاکر-لويز ()TLI=4/99

)9  شمارهی،9318  بهار و تابستان،62  سال،(دورهی چهارم
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Table 3.
The Fitness Indicators of the proposed model
Df 2/df GFI AGFI NFI CFI IFI TLI RMSEA
Proposed Model 11/09 16 0/69 0/99 0/96 0/98 0/99 0/99 0/99 0/00

Fitness Indicators

2

) نشان دهنده برازش الگویRMSEA=4/44( و شاخص جذر برآورد واريانس خطای تقريب
( مقدار کمتر ازRMSEA)  برای شاخص ميانگين مربعات خطای برآورد.پيشنهادی با دادهها هستند
0  جدول. و کمتر در نظر گرفته میشود4/42  قابل قبول است و برای مدلهای بسيار خوب4/48
.پارامترهای مربوط به اثرات مستقيم متغيرها بر يکديگر را در مدل پيشنهادی پژوهش نشان میدهد
Table 4.
Parameters of direct effects between research variables in the proposed model
Unstandardized
Paths
Tandard estimate estimate S.E. CR
From neurosis to irrational beliefs
0/26
0/58
0/14 4/28
From extroversion to irrational beliefs
-0/14
-0/32
0/14 -2/33
From openness to irrational beliefs
-0/13
-0/28
0/13 -2/09
From agreement to irrational beliefs
-0/12
-0/24
0/12 -2/00
From conscientiousness to irrational beliefs
-0/14
-0/28
0/11 -2/49
From attributional style to irrational beliefs
-0/12
-0/09
0/04 -2/22
From self distinctness to irrational beliefs
-0/11
-0/07
0/03 -1/98
From neurosis to marital infidelity
0/13
0/04
0/02 2/01
From extroversion to marital infidelity
-0/20
-0/06
0/02 -3/24
From openness to marital infidelity
-0/12
-0/03
0/02 -1/75
From agreement to marital infidelity
-0/16
-0/04
0/02 -2/68
From conscientiousness to marital infidelity
-0/14
-0/04
0/02 -2/37
From attribution style to marital infidelity
-0/19
-0/02
0/02 -3/31
From self distinctness to marital infidelity
-0/22
-0/02
0/02 -3/98
From irrational beliefs to marital infidelity
0/13
0/02
0/01 1/94
From marital infidelity to cognitive infidelity
0/81
1/00
From marital infidelity to emotional infidelity
0/73
0/34
0/03 10/84
From marital infidelity to sexual infidelity
0/71
0/33
0/03 10/45

P
0/01
0/02
0/04
0/05
0/01
0/03
0/05
0/04
0/01
0/08
0/01
0/02
0/01
0/01
0/08
0/01
0/01
0/01

 مالحظه میکنيد بر اساس ضرايب استاندارد و مقادير بحرانی0 همان گونه که در جدول
.متناظر ارائه شده کليه مسيرهای مستقيم معنادار شدهاند
. ضرايب مسير استاندار مدل نهايی پژوهش را نشان میدهد1 شکل
 يک. تمام ضرايب مسيرها معنیدار میباشند، مشاهده میشود1 همانطور که در شکل
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*p<0/05, **p<0/01

شکل  .1برونداد مدل نهايی پژوهش حاضر

فرض زيربنايی الگوی پيشنهادی پژوهش حاضر وجود چند مسير غيرمستقيم يا واسطهای است.
برای تعيين معنیداری هر يک از روابط واسطهای و اثر غيرمستقيم متغير مستقل بر متغير وابسته
از طريق متغير ميانجی از روش بوت استراپ استفاده گرديد .نتايج بوت استرپ برای مسيرهای
واسطهای الگوی پيشنهادی پژوهش حاضر را
P
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

β
0/20
-0/17
-0/18
-0/17
-0/17
-0/16
-0/14

میتوان در جدول  2مشاهده نمود.

Table 5.
Bootstrap results for indirect routes
Paths
neurosis→ irrational beliefs→ marital infidelity
extroversion→ irrational beliefs→ marital infidelity
openness→ irrational beliefs→ marital infidelity
agreement→ irrational beliefs→ marital infidelity
conscientiousness→ irrational beliefs→ marital infidelity
attribution style→ irrational beliefs→ marital infidelity
self distinctness → irrational beliefs→ marital infidelity

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی ويژگیهای شخصيتی ،سبک اسنادی و تمايزيافتگی خود به
عنوان پيشبينهای پيمانشکنی زناشويی از طريق ميانجیگری باورهای غيرمنطقی بود .يافتههای
حاصل از الگويابی معادالت ساختاری نشان داد که روانرنجوری و برونگرايی بر پيمانشکنی
زناشويی اثر مثبت مستقيم و توافقپذيری و وجدانی بودن اثر منفی مستقيم بر پيمانشکنی
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زناشويی داشتند .ولی گشودگی به تجربه بر پيمانشکنی زناشويی اثر منفی معنیداری نداشت .نتايج
پژوهش حاضر با نتايج پژوهش

Sami et al. (2014), Farahmand (2015), Adibinia (2012),

 Yang et al. (2015), Fisher & McNulty (2008),و

)Markon, Krueger & Watson (2005

همسو میباشد .نتايج اين پژوهشگران نشان دهنده رابطه معنادار بين ويژگیهای شخصيتی و
پيمانشکنی زناشويی و نيز تعارض و ناخشنودی زناشويی بوده است.
در تبيين اين يافتهها میتوان گفت که عوامل و ويژگیهای شخصيتی نسبت به عوامل
اجتماعی بر رضايت و تعهد زناشويی تأثير بيشتری دارد و هر فرد ويژگیهای روانشناختی
منحصر به فردی را در زندگی و روابط زناشويی خود وارد میکند .اين ويژگیها و الگوهای
آموخته شده فرد ،میتواند تعهد و پيمان زناشويی را کاهش دهد و يا برعکس باعث تقويت و
استحکام روابط زناشويی شود ( .)Sami et al., 2014با توجه به نتايج به دست آمده میتوان
گفت از آن جا که روانرنجوری ضعف انرژی روانی است و ناتوانی در تحقق بخشيدن به
رفتارهايی که در دنيای بيرون اثر میگذارند ،انسان روانرنجور ،زمان خود را به انجام دادن
رفتارهايی کم ارزش محدود میکند ،به ويژه رفتارهايی که درونی شدهاند .ناتوانی در انتخاب،
به ويژه در هنگام تصميمگيری يکی از عنصرهای اصلی روانرنجوری است و زمينه را برای
پيمانشکنی ايجاد میکند .به بيان ديگر میتوان گفت ويژگیهای شخصيتی اعم از روان رنجورخويی
و برونگرايی و جز آن میتوانند پيشبينی کننده و زمينهساز روابط گرم يا سرد زوجين باشند که
در نتيجه آن ممکن است زوجين از زندگی زناشويی خود رضايت و تعهد داشته باشند و يا
برعکس نسبت به زندگی زناشويی و تعهدات آن پايبند نباشند ).(Khademi et al., 2015
همچنين نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که سبک اسنادی بر پيمانشکنی
زناشويی اثر م ثبت مستقيم داشت .نتايج پژوهش حاضر با نتايج پژوهش )،Adibnia (2012
) Stephane et al. (2006و ) Khin (2005همسو میباشد .به نظر میرسد که سبک اسنادی
تأثير خود را بر تعهد و پيمان زناشويی از طريق عواطف اعمال میکند و از آن جا که برخی
نظريهپردازان رفتارگرای شناختی مطرح میکنند عواطف مثبت و منفی به وسيله شناخت به
وجود میآيند و به همين صورت شناختهای مثبت منجر به عاطفه مثبت و عواطف مثبت نيز
احساس خوب بودن را در فرد ايجاد میکنند .بر اين اساس شناخت منفی منجر به آشفتگی
عاطفی میشود و آشفتگی عاطفی نيز به نوبه خود مشکالتی را ايجاد میکند

(Asgari, Hafezi,
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) & Jamshidi, 2010بنابراين اسنادها ،به ويژه اسنادهای علی نقش با اهميتی در رفتارهايی
مانند روابط بين فردی ،تعارض بين فردی ،رفتارهای بهداشتی و پيمانشکنی زناشويی دارد.
از ديگر نتايج پژوهش حاضر اين بود که تمايزيافتگی بر پيمانشکنی زناشويی اثر مثبت
مستقيم داشت .اين نتايج با نتايج پژوهش

)Farahmand (2015) ،Zarei & Hosseinagholi (2013

و ) Glad (1999همسو میباشد .در تبين اين يافته میتوان اظهار کرد ،درجه توانايی فرد برای
اجتناب از تبعيت خودکار رفتار از احساسات ،بيانگر ميزان تمايز يافتگی خود است و هدف
اصلی آن توازن ميان احساسات و شناخت است .در واقع افراد بيشتر تمايز يافته تمايل دارند تا
خود مختاری بيشتری در روابطشان داشته باشند و مايلند صميميت بيشتری در روابطشان بدون
غرق شدن در احساسات داشته باشند ) .(Papco, 2002افراد تمايزيافته به آسانی تحت تأثير
ديگران برای سهيم شدن يا جذب کردن اضطراب آنها قرار نمیگيرند و به خاطر ديگران
موضوعات ،مشکالت ،شکستها يا اضطرابهای نشانه آسيب را نشان نمی دهند .طبق نظر
) Glenn and Krammer (1987تجربيات و مشخصههای فردی با پيمانشکنی زناشويی در ارتباط
هستند .بنابراين ،تمايزيافتگی خود به عنوان يکی از مشخصههای فردی با پيمانشکنی زناشويی
ارتباط دارد Bowen (1978) .معتقد است که تعارضهای زناشويی از ضعف در تمايز يافتگی خود
و نداشتن احساس قوی در هويتيابی است و پيمانشکنی زناشويی مستلزم احساس ضعيف در
هويت يابی و تمايز يافتگی خود است .افراد با سطح تمايز يافتگی باال پيمانشکنی زناشويی کمتری
را تجربه میکنند و افراد با تمايز يافتگی پايين آشفتگی زناشويی بيشتری دارند ).(Pelage, 2008
همچنين ،نتايج نشان داد که باورهای غيرمنطقی بر پيمانشکنی زناشويی اثر مثبت مستقيم
داشت .در تبيين اين يافته به نظريه اليس استناد میشود که بسياری از تعارضات و مشکالت
زناشويی با منشأ روانشناختی نتيجه طرز فکر غيرمنطقی و غير عقالنی است .وی معتقد است
که نگرش ها و باورهای غيرمنطقی افراد میتواند در ايجاد رابطه ی عاطفی ناکارآمد نقش
داشته باشد .براساس نظريه عقالنی ـ عاطفی رفتاری ) Ellis (1989داشتن رشتهای از افکار و
باورهای غيرمنطقی میتواند منجر به اختالل در روابط زناشويی و پيمانشکنی زناشويی گردد
لذا افراد دارای باورهای غيرمنطقی احتماال مستعد پيمانشکنی زناشويی میباشند.
عالوه بر اين ،يافتههای مربوط به اثر غيرمستقيم نشان داد که ويژگیهای شخصيتی روان
رنجوری ،برونگرايی ،گشودگی ،توافقپذيری و وجدانی بودن از طريق باورهای غيرمنطقی بر
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پيمانشکنی زناشويی اثر غيرمستقيم داشتند .در تبيين اين يافته میتوان گفت به اعتقاد

Ellis

) (2001هيچ رويدادی ذاتاً نمیتواند در انسان آشفتگی روانی ايجاد کند؛ زيرا تمام محركها و
رويدادها در ذهن معنا و تفسير میشوند و بر اين اساس ،سازش نايافتگیها و مشکالت هيجانی،
ناشی از نحوه تعبير ،تفسير و پردازش اطالعات حاصل از محركها و رويدادهايی هستند که
افکار و باورهای غيرمنطقی زيربنای آنها هستند .بنابراين ،عالوه بر ويژگیهای شخصيتی افراد،
باورهای غيرمنطقی به عنوان يک عامل مهم میتواند در انتظارات غيرمنطقی از ازدواج و
باورهای غيرمنطقی از يکديگر ( ،)Lotfi Kashani & Vaziri, 2011اختالفات زناشويی و به
دنبال آن کاهش سازگاری و در نتيجه ناديده گرفتن و شکستن پيمان زناشويی شود.
همچنين يافتههای پژوهش نشان دادند که سبک اسنادی از طريق باورهای غيرمنطقی بر
پيمانشکنی زناشويی اثر غيرمستقيم داشت .با توجه به اين که اسناد فرآيندی است که طی آن افراد
تالش میکنند تا به علل رويدادها يا رفتارها پی ببرند ،و از طرف ديگر کليه رويدادهای دريافتی را
فرد پردازش و تفسير میکند ،بنابراين داشتن افکار و باورهای غيرمنطقی در مورد همسر و
زندگی زناشويی باعث میشود که برای مثال با ديدن يک رفتار اشتباه يا منفی از همسر ،باورهای
غيرمنطقی قوت گرفته و از آن جا که باورهای غيرمنطقی ،اغراق آميز ،انعطافناپذير ،مطلقگرا و
غيرواقعی هستند ) (Ellis: Firozbkhte, 2007باعث اسناد دادن مکرر مشکالت به همسر و مقصر
دانستن او میشود که همين امر میتواند يکی از عوامل بروز سرخوردگی در زوجين

(Shahbazi,

) Koraei & Kianijam, 2018و کاهش کيفيت و رضايت و بعضاً پيمانشکنی زناشويی شود.
در تبيين اين يافته که تمايز يافتگی خود از طريق باورهای غيرمنطقی بر پيمانشکنی زناشويی
اثر غيرمستقيم داشت ،میتوان گفت تمايز يافتگی به توانايی تجربه صميميت با ديگران و در عين
حال استقالل از ديگران اشاره دارد ) .(Klever, 2009به عبارت ديگر تمايزيافتگی يک ترکيب
پيچيده از پختگی هيجانی ،توانايی تفکر منطقی در موقعيتهای هيجانی و توانايی حفظ روابط
نزديک عاطفی است ) .(Drake, 2011افراد با تمايزيافتگی پايين در تعارضات زناشويی در رابطه با
زوج ،اضطراب را جذب میکنند و واکنشهای هيجانی يا جدايی هيجانی نشان میدهند اين افراد در
صورت داشتن افکار و باورهای مخرب و غيرمنطقی باعث میشود که واکنش و رفتار آنها به
صورت فاجعه آميز و تحمل کم ناکامی نسبت به موقعيت يا مشکالت زندگی نشان داده شود و
سبب تمايل به خروج از رابطه و عقب نشينی عاطفی در شرايط پرتنش شود .اين امر با فرض
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 هيجانی مرتبط میباشد که معتقد است باورهای غيرمنطقی در نحوه تفسير و-بنيادی نظريه عقالنی
ارزيابی فرد از واقعيت نقش دارد و پاسخهای رفتاری که از تفسيرهای خاص ناشی میشود در
.(Kalantari et al., 2015) تداوم رفتارهای ناسالم نقش دارند

از جمله محدوديتهای اين پژوهش میتوان به اين موضوع اشاره کرد که با وجود اين که
استفاده از رويکرد الگويابی معادالت ساختاری توانايی به دست دادن اثباتهای علی را فراهم
 همچنين با توجه به اين که نمونه. اما در اين خصوص بايد جوانب احتياط را رعايت کرد،میآورد
پژوهش حاضر افراد با تحصيالت دانشگاهی بودند در تعميم نتايج به افراد با تحصيالت
غيردانشگاهی بايد احتياط کرد پيشنهاد میشود که پژوهشگران ساير عوامل مؤثر در پيمانشکنی
 عوامل و مسائل فرهنگی را مورد توجه قرارداده و،زناشويی از جمله ساختار خانواده اصلی زوج
.گام مؤثری در دستيابی به نتايج گسترد هتر بردارند
با توجه به يافتههای پژوهش حاضر مشاوران ازدواج و خانواده میتوانند با در نظر گرفتن
عوامل و ويژگیهای شخصيتی که احتمال پيمانشکنی زناشويی را پيش بينی میکنند در جهت
 تعهد و صميمت در،آموزش به افراد و تقويت ويژگیهای مثبت و جايگزينی باورهای منطقی
.زوجين را بهبود بخشند
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