
 

 

 
  91-27های صفحه ،2، شماره 9، دوره 9911 تابستان

  
 

 یوهاو الگ یزندگ هایسبکبر اساس  انتینگرش به خ بینیپیش

 در زنان شاغل یارتباط

 
 *1این یامینعمت اله الت

 
  21/19/9911پذیرش مقاله:                                     99/12/9911اصالح مقاله:                                  91/12/9911دریافت مقاله: 

 

          

چکیده                 

 یزندگ هایبکسخانواده و  یارتباط هایسبکابعاد  یکنندگ بینیپیشسهم  نییتع یپژوهش با هدف اصل نیا

بود.  یو از نوع همبستگ یفیدر زنان شاغل انجام گرفت. پژوهش حاضر توص ییزناشو انتیبه خ شیبر گرا

 یجامعه آمار نی. از باندداده لیتشک 9917زنان شاغل شهرستان الر در سال  هیپژوهش را کل یجامعه آمار

 آوریعجم یانتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برا ایمرحلهتک  ایخوشه گیرینمونهنفر به صورت  211

ستفاده ا ییزناشو انتیبه خ شیگرا  و یزندگ هایسبکخانواده،  یارتباط هایسبک هایپرسشنامهاز  هاداده

و  رسونیپ یهمبستگ بیبا استفاده از ضر کنندگانشرکت رات، نمهادادهو استخراج  آوریجمعشد. بعد از 

 یارتباط هایکسبابعاد  نینشان داد که ب جیقرار گرفت. نتا لیو تحل هیچندگانه مورد تجز ونیرگرس لیتحل

د. وجود دار یدر زنان شاغل رابطه معنادار ییزناشو انتیبه خ شیابا گر یزندگ هایسبکخانواده و ابعاد 

 یندگز هایسبک( و ییخانواده )گفت و شنود و همنوا یارتباط هایسبکنشان داد که ابعاد  جینتا نیهمچن

در زنان  ییزناشو انتیبه خ شیگرا بینیپیشقدرت  ی( به صورت معناداریو سالمت اجتماع یطیسالمت مح)

 ند.    شاغل را دار

 زنان شاغل ،ییزناشو انتیخ ،یزندگ هایسبک ،یارتباط یالگوها ها:کلیدواژه              

 

 

 

                                                   

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسالمی، یاسوج، ایراندانش آموخته  نویسنده مسئول:. 9
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  التیامی نیا                                                                                                                                                                                   91

 2شماره  /9دوره  /9911 تابستان /روانشناسی زنفصلنامه 

 مقدمه
از  که ناشی اندکردهخانواده را موسسه یا نهاد اجتماعی معرفی 

اعضای خانواده که  ،در آنزن و مرد است و  زناشوییپیوند 

بر ست ا هاهنوشامل زوجین و فرزندان و گاهی هم اجداد و 

اهم انس و تف ،صمیمیت ،صفا ،آمیزمسالمتهمزیستی  اساس

 رایب امن جایگاهی خانواده. کنندمیمشارکت و تعاون زندگی 

. است عاطفی و عقالنی جسمانی، گوناگون نیازهای ارضای

در مواقعی که روابط صمیمانه بین (. 2112، 9)بودنمان و سینا

زوجین  زناشوییتعهد شود، تفاهم و  دارخدشهزن و شوهر 

و عوارض مخرب و منفی در بهداشت روانی  یابدمیکاهش 

 شودمیخانواده و همچنین بهداشت روانی فرزندان ایجاد 

 (.9932، عزیزی)

 2خیانت مسئله ایران، در زنانه زندگی اصلی هایتم از یکی

 و آرام تحولی از شاخصی جامعه، در نگرانی این بروز. است

 ستا جامعه در تدریجی انقالبی حادتر، انیبی به یا تدریجی

 دهندمی نشان اخیر هایپژوهش. (9911 کالنتری، و رضایی)

 هایازدواج که نیست هاکشمکش و هاتعارض وقوع که

 اساتاحس بیان کاهش بلکه ،کشاندمی خیانت به را نابسامان

 به تنسب هازوج بودن حساس و مثبت عاطفی ارتباط عاطفی،

 کندمی بینیپیش را رابطه و خیانت فروپاشی که است هم

ر)  که دهدمی نشان (. تحقیقات2112، 9ینیسری و ککدمی

 یصتشخ و خود هیجان ابراز و تشخیص توانایی که همسرانی

 از خود زناشویی زندگی در اندداشته را دیگران هیجان

 و ینیهرس گلزاری یزدی،بودند ) برخوردار بیشتری سازگاری

 خارج دلیل به خیانت، و وفاییبی(.  9931 ی،هرسین گلزاری

 زنندهآسیب و زاآسیب ماهیتی فطری، و طبیعی مسیر از بودن

 وجود به هنجار از خارج ارتباط یک در که آسیبی. دارد

 و همسران دیگر امور در را خود مخرب تأثیرات ،آیدمی

 آلن، تحقیق (. نتایج9931کاوه، گذارد )می جای بر خانواده

ن و ویلیامز مارکمن، استانل، ،گالنا  نشان (2113)  1همکارا

                                                   
1. Bodenmann & Cina 

2. Treason 

3. Yeniçeri & Kkdemir 

4. Allen, Galena, Stanel, Markman, Williams, & et al 

5. Life styles 

6. Henry 

 به شتربی داشتند پایینی جنسی رضایت که مردانی که دهدمی

 ایینیپ مثبت روابط که زنانی و زنندمی دست زناشویی خیانت

ادند. از د نشان زناشویی خیانت بیشتر داشتند همسرانشان با

ست که یکی از متغیرهایی ا زوجین 1زندگی هایسبکسویی 

تعهد زناشویی و یا خیانت زناشویی را تحت تأثیر خود  تواندمی

 قرار دهد. 

 و اجتماعی اقتصادی، عوامل همچون ایعمده عوامل بر عالوه

 زوجین وجود صمیمیت همچون دیگری عوامل شخصیتی

خانواده  تعاملی (، الگوهای2113، 2هنری) ییزناشو مرزهای

 نیزوج تگیدلبس هایسبک(، 9933رحیمی و خیر، )

کیفیت روابط و تعهد  بر ( نیز2112و همکاران،   7جانسون)

 سبک از توانمی میان این در. گذارندمی تأثیر زناشویی

تعهد زناشویی   که کرد یاد مهمی عامل عنوان به  3زندگی

 به معنی سبک زندگی .دهدمی قرار تأثیر تحت را زوجین

ث یف و حواداست؛ که زوجین برای برخورد با تکال ایشیوه

ی دفاع هایمکانیسم بنا بر. هر فرد گزینندمیزندگی بر 

انطباقی خودآگاه و تأثیر عوامل  هایاستراتژیناخودآگاه، 

محیطی در برخورد با تکالیف و حوادث زندگی، شیوه خاص 

 سالم زندگی (. سبک2113، 1موهان، ویلکس و جکسوندارد )

 یماریب به الابت خطرات کاهش سبب که است زندگی از روشی

 واقعی، زندگی در. شودمی زودرس مرگ کاهش نتیجه در و

 منابع و اهفرصت ،هاانتخاب ترکیب از محصولی زندگی سبک

 بروز کاهش منظور به ارزشی با منبع سالم زندگی سبک. است

عوامل  اب مقابله بهبودی، افزایش سالمتی، مشکالت تأثیرات و

، 91کپاراست ) زندگی کیفیت ارتقای و زندگی زایاسترس

2111 .) 

 خانواده در تعامالت به که خانواده در مطرح هایمدل از یکی

 ندگیز کیفیت و محیط با مؤثر زوجین سازگاری در آن نقش و

 اصوالا . است خانواده  99ارتباطی الگوی مدل است، پرداخته

 ارتباطی هایوارهطرح یا خانواده ارتباطی الگوی مفهوم

7. Johnson 

8. life style 

9. Mohan, Wilkes  & Jackson 

10. Park 

11. communication patterns 
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  92                                                                       در زنان شاغل یارتباط یو الگوها یزندگ یبر اساس سبک ها انتینگرش به خ ینیب شیپ 

 2شماره / 9/ دوره 9911 تابستان/ زن یروانشناس فصلنامه

 بر که است خانواده ارتباطی دنیای از لمیع ساختاری خانواده

 اعضای اینکه و یکدیگر با خانواده اعضای ارتباط اساس

 انجام کاری چه و گویندمی یکدیگر به چیزی چه خانواده

 تعریف دارند، ارتباطات این از معنایی چه اینکه و دهندمی

اجتناب از برقراری روابط  (.2111، 9کوئرنر، ماکی) شودمی

از عواملی است که موجب شکست در زندگی  صمیمانه،

خانوادگی، طالق عاطفی و گرایش به روابط فرازناشویی و 

 مشکالت ارتباطی، (.2112، 2بلومشود )میخیانت زناشویی 

 ،ی آشفتههازوج %11مشکل زوجین است و بیش از  ترینرایج

این مشکالت را به عنوان مشکل اصلی در روابط خود بیان 

ن)برن کنندمی  ،؛ ترجمه پورعابدی2119، 9شتاین و برنشتای

 الگوی که دادند نشان هاپژوهش خالصه طور به (.9931

 و عنادارم و مثبت رابطه سالمت روان با شنود و گفت ارتباطی

 عنادارم و منفی رابطه سالمت روان با همنوایی ارتباطی الگوی

ن لذا با توجه به مطالب بیا (.9911زارعی و همکاران،دارند )

زندگی و  هایسبکآیا  "که   آیدمیپیش  سؤالاین  شده

ند نگرش به خیانت در زنان شاغل توانمیارتباطی  هایسبک

؟ و به منظور یافتن پاسخ هدف از پژوهش "کنند؟ بینیپیش

 باطیارت الگوهای کنندگی بینیپیش سهم تعیین"حاضر 

 "اغل ش زنان در زناشویی خیانت به گرایش بر زندگی خانواده

 بررسی هدف با که( 9931) رفیعی پژوهش هاییافته. است

 در ولیها ناسازگارانه هایوارهطرح و دلبستگی سبک بین رابطه

 شد، اجرا و طراحی تهران شهر زناشویی خیانت دارای زنان

 هایوارهرحط چهار و اجتنابی دلبستگی سبک بین که داد نشان

 مختل، عملکرد و خودگردانی طرد، بریدگی) حوزه

 ابطهر( بازداری و حد از بیش زنگی به گوش مختل، محدودیت

 وسوگراد دلبستگی سبک بین نیز و دارد وجود معنادار و مثبت

 عملکرد و خودگردانی طرد، بریدگی حوزه هایوارهطرح و

 ثبتم رابطه بازداری و حد از بیش زنگی شبه گو حوزه و مختل

 سبک بین را معنادار و نفیم رابطه ،هایافته. شد یافت معنادار و

 و طرد بریدگی حوزه هایوارهطرح و ایمن دلبستگی

                                                   
1. Koerner, & Maki. 

2. Blume 

3. Bronstein, Philip., & Bronstein, Marcy 

 از بیش زنگی به گوش حوزه و مختل عملکرد و خودگردانی

 .دادند نشان بازداری و حد

 پژوهش روش

 های پژوهشنمونه و آماری جامعه

پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و از لحاظ 

 اریآمجامعه  ت.همبستگی اس -، توصیفیشناسیروش

ر دشهرستان گچساران  زنان شاغلکلیه  حاضر راپژوهش 

ا بدر این پژوهش  گیرینمونهتشکیل دادند.  9917سال 

 تصور ایمرحلهتک  ایخوشه گیرینمونه استفاده از

تمامی ادارات شهرستان  گرفت. بدین منظور از بین

اداره آموزش و پرورش، شهرداری، اداره ) 1، گچساران

ه امداد امام خمینی و  بهزیستی( به طور تصادفی کمیت

انتخاب شدند و در هر اداره به صورت تصادفی، زنان 

 حداقلداشتند )که شرایط حضور در پژوهش را متأهلی 

باشد، به بیماری حاد گذشته  هاآنیک سال از ازدواج 

اشته باشند( د و تحصیالت دیپلم به باال روانی مبتال نباشند

 شدند. نمونه انتخاب گروه به عنواننفر  211به تعداد 

 ابزار پژوهش

 4پرسشنامه گرایش به خیانت مرامی و خادمی .1

 هنجاریابی و ساخت زناشویی خیانت پرسشنامه(: 1931)

 ادمیخ و مرامی توسط ایرانی جامعه در زناشویی خیانت مقیاس

 یمرام ،شد مجرد اجرا و متأهل زوج 919 روی 9912 سال در

 این که شد یافت عنصر سیزده مقیاس این (. در9912) و خادمی

 یک املع که کنندمی تبیین را بزرگ عامل چهار عنصر، سیزده

 برگیرنده و در بود مقیاس خرده 9 شامل )جهانی شدن(

 ود عامل است؛ غربی جوامع از الگوپذیری و ماهواره اینترنت،

 ،جنسی افکار دربرگیرنده که مقیاس خرده 9 )جنسی( شامل

 یتی()شخص سه عامل و است جنسی الگوبرداری جنسی، تاررف

 ه،وابست هایشخصیت دربرگیرنده که مقیاس خرده 1 شامل

چهار عامل  و است ناایمن دلبسته هیجانی، خودشیفته،

 دربرگیرنده که است خرده مقیاس 9 خانوادگی( شامل)

4. Questionnaire of tendency to betray Marami and 

Khademi 
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  التیامی نیا                                                                                                                                                                                   97

 2شماره  /9دوره  /9911 تابستان /روانشناسی زنفصلنامه 

 تحمیلی ازدواج و خانوادگی ساختار خانوادگی، ارتباطات

 املش لیکرتی ایگزینه پنج به صورت هپرسشنام. است

 «موافقم کامالا» و «موافقم» ،«مخالف نه و موافق نه» ،«مخالفم»

 هک است گزینه پنج ،هاماده از یک هر برای پرسشنامه. است

 جهت برحسب که گیردمی تعلق 9 تا 1 از یانمره هاآن برای

 وشر از مقیاس، پایایی تعیین جهت. است متفاوت ،سؤاالت

 ایآلف ضریب. است شده استفاده کرونباخ آلفای ضریب

 ، عامل19/1 برابر پرسشنامه کل برای فوق پژوهش در کرونباخ

 دو )جنسی( ، عامل11/1 برابر پرسشنامه یک )جهانی شدن(

 هپرسشنام سه  )شخصیتی( عامل پایایی. 11/1 برابر پرسشنامه

 ربراب پرسشنامه، خانوادگی(چهار ) عامل پایایی و 11/1 برابر

 روایی بررسی برای پژوهش این در همچنین. است بوده 91/1

 ستگیهمب ضرایب. شد استفاده مواد تحلیل روش از پرسشنامه

 12/1 تا 29/1 هندام در پرسشنامه کل نمره برای آمده دست به

 در پرسشنامه این (. پایایی9912 خادمی، و )مرامی داشت قرار

 آمد. دست به 12/1 خکرونبا آلفای طریق از حاضر تحقیق

 ریچی و فیتزپاتریک ارتباطی پرسشنامه الگوهای .1

 توسط که است خودسنجی مقیاس یک ابزار : این(1334)

 وسیلهبدین و شده ( طراحی9111) ریچی و فیتزپاتریک

 ایدامنه در را دهنده پاسخ عدم موافقت یا موافقت درجه

 یدربارهم( مخالف کامالا  =9 موافقم، کامالا  =1) ایجهدر پنج

 هستند، او خانوادگی ارتباطات زمینه در که گویه 22

 را همنوایی و شنود و ابعاد گفت ابزار سنجید. این خواهد

بعد  به مربوط اول گویه 99 که صورت بدین ،سنجدمی

 .است شنود و گفت بعد به مربوط بعد گویه 91 و همنوایی

 1ه نمره در این پرسشنامه به این صورت است ک ریگذانمره

. "است مخالفم  کامالا "معادل  1و نمره  موافقم کامالا"معادل 

نمره کل باید نمرات هر دو مقیاس با هم  آوردنبرای به دست 

 محتوایی، ( روایی2112)9 فیتزپاتریک و کوئرنر جمع شوند.

 بازآزمایی( این و کرونباخ )آلفای پایایی و سازه و مالکی

نیا  کوروش نیز ایران . دراندکرده گزارش مطلوب را مقیاس

 آلفای ضریب روش به را ابزار این پایایی (2112و لطیفیان )

                                                   
1. Koerner, & Fitzpatrick 

و برای بعد همنوایی  37/1 شنود و گفت بعد برای کرونباخ

 است. آورده به دست 39/1

( جهت تعیین روایی این 9933) ریخدر تحقیق رحیمی و 

 پرسشنامه از ضریب همبستگی هر گویه با نمره بعد مربوط به

خود استفاده گردید. تمام ضرایب معنادار بودند. جهت تعیین 

 بیراضپایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که  

جهت بعد همنوایی به  31/1جهت بعد گفت و شنود و  33/1

 دست آمد

 توسط پرسشنامه این :(LSQ) زندگی سبک . پرسشنامه9

 سؤال 71 ایدار و شده (، ساخته9919) کجباف و عابدی لعلی،

 معموالا ، (9همیشه )  به صورت که است لیکرت طیف در و بوده

 و شوندمی گذارینمره، (1 هرگز ) و (9 اوقات ) ، گاهی(2) 

 سالمت زندگی هایسبک) مختلف ابعاد ارزیابی آن هدف

 (،91-1 سؤال) یتندرست و ، ورزش(3-9 سؤال) یجسمان

 هابیماری از (، پیشگیری22-92 سؤال) هیتغذ و وزن کنترل

 ، سالمت(92-91 سؤال) یشناختروان متالس، (21-29 )سؤال

، (11-19 سؤال) یاجتماع ، سالمت(12-97 سؤال) یمعنو

 از ، پیشگیری(11-11 سؤالمخدر ) مواد و داروها از اجتناب

( (71-21 سؤال) یطیمح سالمت و (29-12 )سؤال حوادث

 کامالا از ای درجه 1 لیکرت نوع از آن پاسخگویی طیف. است

 امتیاز آوردن به دست برای. است موافقم کامالا تا مخالفم

 عدب آن به مربوط سؤاالت امتیازات مجموع بعد، هر به مربوط

 آن پایایی و 19/1 پرسشنامه این روایی. شودمی جمع هم با را

 (.9919کجباف ) و عابدی استلعلی، شده محاسبه 37/1

ه ن افراد نمونه ببعد از شناسایی کرد .پژوهش روش اجرای

گفته شد هدف از اجرای این  گیرینمونهنحوی که در بخش 

پژوهش بیان شد و به جنبه رازداری و محرمانه بودن اطالعات 

محل مناسب و  پس از حضور اعضای نمونه درگردید.  دیتأک

به  راجع هایآزمودنپس از برقراری ارتباط و کاهش حساسیت 

در نمونه توضیحات الزم از  اهآنانتخاب  پرسشنامه و دالیل

و  گردیدئه سوی محقق راجع به نحوه تکمیل پرسشنامه ارا

. به کردند را تکمیل پژوهش یهاپرسشنامهها آزمودنی

آنان محرمانه  یهاپاسخ که شدها اطمینان خاطر داده آزمودنی
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خواسته شد صادقانه پرسشنامه را  هاآنلذا از  ماندیم باقی

خواسته شد اگر در تکمیل  هایآزمودن نمایند. از تکمیل

یح بخواهند توض پرسشنامه با ابهامی مواجه شدند از پژوهشگر

 ریآوجمع یهادادهتحلیل  منظوربهدر نهایت  بیشتری بدهد.

 استفاده شد. 22Spss یاز نرم افزار آمارشده 

 

 هایافته

 شرکت کننده در پژوهشمیانگین و انحراف استاندارد زنان 

های میانگین در ادامه نتایج شاخصبود.  ( 32/2) 11/91ا برابر ب

و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه 

 مشخص شده است.

سالمت روانشناختی و الگوهای ارتباطی ،زندگی هایابعاد سبکمیانگین و انحراف معیار  .9جدول   

 چولگی کشیدگی انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

زندگی هایسبک  211 11/922  31/99  81/0 81/0 

22/93 211 سالمت جسمانی  31/9  32/0- 47/0 

19/21 211 ورزش و تندرستی  99/1  28/0- 68/0- 

27/92 211 کنترل وزن و تغذیه  39/1  74/0 22/8 

71/97 211 پیشگیری از بیماری  21/1  08/8 78/0- 

شناختیروانسالمت   211 23/92  23/1  48/0 40/0- 

73/97 211 سالمت معنوی  91/1  24/0- 77/0 

97/93 211 سالمت اجتماعی  19/9  71/0 46/0- 

39/97 211 اجتناب از داروها و مواد  29/9  48/0 02/8 

11/97 211 پیشگیری از حوادث  29/9  24/0- 41/0 

72/92 211 سالمت محیطی  21/9  01/8 81/0- 

91/31 211 گرایش به خیانت  32/99  06/0- 60/0 

11/97 211 جهانی شدن  17/9  41/0 21/0- 

نسیج  211 13/99  93/2  11/1  19/1  

97/91 211 شخصیتی  13/2  91/9-  17/9-  

33/92 211 خانوادگی  11/2  99/1-  11/1  

21/22 211 گفت و شنود  11/92  12/9-  31/1  

71/92 211 همنوایی  71/2  77/1  11/9-  

 

 هایسبک میانگین و انحراف معیار ابعاد فوقجدول 

ی ارتباطی و الگوهانگرش نسبت به خیانت  زندگی،

جدول فوق نشان  نیهمچن ؛دهدرا نشان میخانواده 

 دارند؛ قرار ± 2 نیب یدگیو کش یکه چولگ دهدیم

است یعیپژوهش طب یرهایمتغ یهاداده عیتوز نبنابرای . 

جدول ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش  .2 جدول  

 1 1 9 4 

زندگی  هایسبک  9    

92/1  الگوی گفت و شنود ** 9   
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12/1 الگوی همنوایی  22/1 ** 9  

92/1 گرایش به خیانت ** 91/1 ** 19/1  9 

 .است دارمعنی 19/1در سطح **

 

یانت دهد که بین گرایش به خنتایج ضریب همبستگی نشان می

با الگوی گفت و شنود همبستگی معناداری دارد ولی با الگوی 

 بادامه نیز نتایج ضرایدر  همنوایی رابطه معناداری دیده نشد.

یانت های زندگی با گرایش به خهمبستگی پیرسون بین سبک

 ارائه و گزارش شده است.

 
 به  خیانت زناشویی با گرایشزندگی  هایسبکجدول ماتریس همبستگی پیرسون بین  .9جدول 

زندگی هایسبکابعاد   همبستگی با گرایش به خیانت 

93/1 سالمت جسمانی * 

91/1 ورزش و تندرستی ** 

99/1 کنترل وزن و تغذیه ** 

99/1 پیشگیری از بیماری ** 

شناختیروانسالمت   27/1 ** 

22/1 سالمت معنوی ** 

21/1 سالمت اجتماعی ** 

29/1 اجتناب از داروها و مواد ** 

21/1 پیشگیری از حوادث ** 

12/1 سالمت محیطی ** 

 است دارمعنی 19/1در سطح **

 

 ینب شودمیکه مشاهده  گونههمانبا توجه به جدول فوق 

زندگی و گرایش به خیانت رابطه مستقیم  هایسبکابعاد 

گرایش به خیانت  در پرسشنامهی وجود دارد )دارمعنیو 

امه . در اداست( ترمنفیهر چه نمره بیشتر باشد نگرش 

 هایسبکگرایش به خیانت بر مبنای  بینیپیشجهت 

زندگی و الگوهای ارتباطی از ضریب رگرسیون استفاده 

 گزارش شده است.  1شد که در جدول 

 
 زندگی هایسبکیانت بر اساس  گرایش به خ بینیپیشبرای  چندگانهتحلیل رگرسیون  . 1 جدول

 R 𝑅2 F sig Beta t sig متغیر

  سالمت جسمانی

 

 

 

21/1 

 

 

 

 

11/1 

 

 

 

 

71/92 

 

 

 

 

119/1 

92/1  21/9  91/1  

13/1 ورزش و تندرستی  71/1  17/1  

22/1 کنترل وزن و تغذیه  12/9  11/1  

-11/1 پیشگیری از بیماری  11/1-  22/1  

شناختیروانسالمت   119/1  111/1  11/1  

-19/1     سالمت معنوی  99/1-  71/1  

-92/1     سالمت اجتماعی  11/2-  11/1  
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ضریب همبستگی  شودمیکه مشاهده  گونههمان

 زندگی  با گرایش به خیانت هایسبکبین  R  هچندگان

آمده است و مقدار ضریب تعیین نیز  به دست 21/1برابر با 

از تغییرات  درصد 11که . بدین معنی است 1/1برابر با 

بیین تزندگی   هایسبک نمرات  گرایش به خیانت توسط

( در سطح 71/92) F. همچنین چون مقدار شودمی

 هایسبکپس  است دارمعنی >119/1P یدارمعنی

. ایندنم بینیپیشقادرند گرایش به خیانت را زندگی  

( Betaهمچنین با توجه به مقدار ضریب رگرسیون )

بیشترین سهم را  سالمت محیطینتیجه گرفت که  توانمی

نیز نشان  tمقادیر  .داردگرایش به خیانت   بینیپیشدر 

 اجتماعی سالمتکه  تنها ابعاد سالمت محیطی و  دهدمی

ش به یقادرند  به تنهائی و با کنترل متغیرهای دیگر گرا

 نماید. بینیپیشخیانت را 

 
 انوادهارتباطی خ هایسبکگرایش به خیانت بر اساس   بینیپیشبرای  چندگانهتحلیل رگرسیون  5 جدول 

 

ضریب همبستگی  شودمیکه مشاهده  گونههمان

ه با گرایش بارتباطی خانواده  هایسبکبین  R چندگانه

آمده است و مقدار ضریب  به دست 19/1برابر با  خیانت

از  درصد 93 . بدین معنی کهاست 93/1تعیین نیز برابر با 

 ایهسبک ت توسطتغییرات نمرات  گرایش به خیان

 F. همچنین چون مقدار شودمیارتباطی خانواده تبیین 

 است دارمعنی >119/1P یدارمعنی( در سطح 73/29)

ارتباطی خانواده قادرند گرایش به خیانت  هایسبکپس 

. همچنین با توجه به مقدار ضریب نمایند بینیپیشرا 

گفت و نتیجه گرفت که  توانمی( Betaرگرسیون )

انت گرایش به خی  بینیپیشبیشترین سهم را در  د شنو

که  هم گفت و شنود و هم  دهدمینیز نشان  tدارد. مقادیر 

همنوایی قادرند  به تنهائی و با کنترل متغیرهای دیگر 

 بینیپیشگرایش به خیانت )البته در جهت معکوس( را 

 نماید.

 گیرینتیجهبحث و 

بعاد کنندگی ا ینیبپیشپژوهش حاضر با هدف تعیین سهم 

ه زندگی بر گرایش ب هایسبکارتباطی خانواده و  هایسبک

 خیانت زناشویی در زنان شاغل انجام گرفت. نتایج نشان داد که

ندگی ز هایسبکارتباطی خانواده و ابعاد  هایسبکابعاد بین 

با گرایش به خیانت زناشویی در زنان شاغل رابطه معناداری 

باطی ارت هایسبکایج نشان داد که ابعاد وجود دارد. همچنین نت

زندگی به صورت معناداری قدرت  هایسبکخانواده و 

گرایش به خیانت زناشویی در زنان شاغل را دارند.  بینیپیش

 مورد بحث قرار ترمبسوطدر ادامه نتایج حاصل را به صورت 

تنباط چنین اس توانمیبا توجه به نتایج به دست آمده  .دهیممی

ه زندگی و گرایش به خیانت رابط هایسبکبین ابعاد  کهکرد 

زندگی  قادرند  هایسبکی وجود دارد و دارمعنیمستقیم و 

نابراین، ب؛ نمایند بینیپیشگرایش به خیانت را در زنان شاغل 

این نتایج فرض پژوهشگر را در خصوص اینکه بین ابعاد 

ا  در رگرایش به خیانت زناشویی  تواندمیزندگی  هایسبک

تایج کرد. این نتایج با ن تائیدکنند را  بینیپیشزنان شاغل 

11/1     اجتناب از داروها و مواد  17/1  99/1  

-19/1     پیشگیری از حوادث  17/1-  99/1  

11/1     سالمت محیطی  31/1  119/1  

 R 𝑹𝟐 F sig Beta t sigt متغیر

 119/1 17/2 11/1 119/1 73/11 93/1 19/1 گفت شنود

 119/1 -21/9 -99/1     همنوایی
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(، بهرنگ و 9919) یشفو  ینور ی پورمیدانی،هاپژوهش

چ9937(، روحـانی و معنـوی پـور )9912همکاران )   9(، لی

ن2111) ن2111)  2( و آل (، 2111و همکاران )  9(، ویلسو

ت و2111) 1شرکا ا2191همکاران )و   1(، بسچل  2(، مونیک

( 9912همکاران ). بهرنگ و استو هماهنگ   همسو (،2191)

نشان دادند که بین سبک زندگی و تعهد زوجین با رضایت 

ود ی وجدارمعنیمثبت  یرابطه، متأهلزناشویی در بین زنان 

 دارد.

بک گفت که تغییر س توانمیدر تبیین نتایج به دست آمده 

بود مبادالت ، بههازوجزندگی، تغییر در باورهای ناکارآمد 

کالمی، روابط جنسی و هم سویی در چگونگی حل مشکالت 

. سبک زندگی مبتنی بر همکاری و شودمیزندگی را باعث 

با رضایت زناشویی را به دنبال  توأماهداف مشترک، زندگی 

 تمایالت توانندمیدارد. افراد با اصالح سبک زندگی خود، 

 با گرایش اجتماعیخودخواهانه خود را کنار گذاشته و اهدافی 

فهم  درک و تواندمیباال را برگزینند. سبک زندگی مناسب 

زوجین را افزایش دهد و منجر به افزایش رضایت زناشویی و 

. (9912)بهرنگ و همکاران،  عدم خیانت زناشویی گردد

و  افسردگی هاینشانهسبک زندگی فعاالنه منجر به کاهش 

مقابله با استرس و  و توانایی افراد برای گرددمی اضطراب

. تنش عصبی، دهدمیزندگی زناشویی را  افزایش  هایتنش

افسردگی، عصبانیت، خستگی و آشفتگی، همگی متعاقب 

، در حالی که نیروی ذهنی یابدمیبدنی کاهش  هایفعالیت

. تغییرات مثبت در خودپنداری، افزایش اعتماد یابدمیافزایش 

ش در خلق و خوی، افزای به نفس و خودآگاهی، تغییرات مثبت

روزمره، افزایش  هایفعالیتانرژی و توانایی در برخورد با 

اشتیاق به روابط اجتماعی و پیشرفت مثبت در تحمل مشکالت، 

امید به زندگی و سالمتی، همگی از فواید انجام فعالیت جسمی 

ورزشی و داشتن سبک زندگی فعال  هایفعالیت. انجام است

ت و در نتیجه این عوامل کیفی شودمیر منجر به سالمت بیشت

                                                   
1. Leach 

2. Ellen 

3. Wilson 

4. Sherkat 

ین و تمایل و گرایش زوج کندمیروابط زناشویی افزایش پیدا 

 . (9919)پورمیدانی و همکاران،  کندمیبه خیانت کاهش پیدا 

 شناختیروانو سالمت  7در رابطه با مؤلفه مدیریت فشار روانی

 دتواننمیاز ابعاد سبک زندگی باید گفت زوجینی که 

ت خود را به طور عمقی و نه سطحی حل کنند، منجر به مشکال

رشد و امنیت عاطفی نسبت به دیگری خواهند شد و یاد 

 ترمیقعکه تعارضات خود را فرصتی برای صمیمیت  گیرندمی

ین ی بهاتعارضو تماس با یکدیگر بدانند. از آنجا که وجود 

 در نتیجه حل استزوجین یکی از دالیل گرایش به خیانت 

 .یابدمیاحتمال خیانت زناشویی کاهش  هاتعارضاسب من

استرس تأثیر بسیار زیادی در روابط زن و مرد دارد و اگر 

اجتماعی زیاد باشد، ممکن است باعث  هایاضطرابفشارها و 

ند . اگر زوجین موفق نشواز بین رفتن عشق میان زن و مرد گردد

 رخورد با این مسئله بیابند، در طوالنی مدتروشی منطقی برای ب

را  شرایط توانندمی، نزااسترسو در کنار سایر فاکتورهای 

از رابطه زناشویی آشکار  هاآنکنترل کنند و نارضایتی 

رو  روبه یاهدیعدبا مشکالت  مشترکشان، زندگی گرددمی

برای گرایش به خیانت زناشویی بیشتر  هاآنو آمادگی  شودمی

اگر زوجین موفق به  (؛9973)روحانی و معنوی پور،  گرددمی

 رضایت بیشتری از توانندمیبر استرس شوند،  غلبهمهار و 

 زندگی زناشویی خود داشته باشند.

در تبیین نتایج به دست آمده باید گفت که سبک زندگی، شیوۀ 

از  یامجموعهزندگی خاص یک فرد، گروه یا جامعه است. 

، اهقهیسلو  هاحالترفتاری،  یهاوهیش، هاارزش، هایتلقطرز 

باعث به وجود آمدن  هاآنیعنی تمام چیزهایی که اشتراک در 

تر و تماس بیشتر شباهت درک شده بیش گرددیمتماس بیشتر 

را در پی خواهد داشت. شباهت درک شده همراه با امکان 

ه ک شودمیبین فردی  یهاتیموقعایجاد ارتباط، منجر به 

سیار، ب یهاتعاملشبکه ارتباطی و  یپوشهمربخش است. ثم

ر . تماس بیشتشودمی شکلهم یهایژگیومنجر به بسیاری 

. گرددیمآمدن تصورات یکسان  به وجودهمچنین باعث 

5. Boschloo 

6. Monica 

7. Stress management 
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 2شماره / 9/ دوره 9911 تابستان/ زن یروانشناس فصلنامه

تصورات مشترک درک بهتر تفکرات و عقاید مشابه زن و مرد 

 شودیمرا که از طرفی به رفتار و مشغولیات نزدیک به هم ختم 

از طرف دیگر به کیفیت روابط زناشویی مشترک آنان و عدم  و

)بهرنگ و همکاران،  انجامدیمگرایش به خیانت زناشویی 

 هایسبکتعالی معنوی از ابعاد  مولفهدر رابطه با  .(9912

عالی نتایج را اینگونه تبیین کرد: کسانی که به ت توانمیزندگی 

 و یریپذتیمسئولمعنوی رسیده باشند، در همدلی، درک، 

 هانآتوفیق بیشتری خواهند داشت و توانایی  یریپذانعطاف

برای بهبود روابط و تعامالت خود بیشتر است. تعالی معنوی به 

که از لحاظ  سازدیمصورت درون فردی، فرد را قادر 

فیزیولوژیکی، شناختی و عاطفی خشم خود را کنترل کند و به 

 هاتعارضود را در که مسئولیت اعمال خ کندمیاو کمک 

. شودمیپذیری باال  -بپذیرد. تعالی معنوی منجر به انعطاف 

که تعالی معنوی موجب افزایش  رسدیمبه نظر  نیچننیا

مشارکت کالمی، افزایش میزان شادکامی، عواطف مثبت مانند 

، مهربانی و آرامش، کاهش چشمگیر پرخاشگری یخلقوشخ

 ویی شده و در نهایت سببو اختالفات زناش هاتعارضکالمی و 

 . دگردمیکاهش گرایش به خیانت زناشویی 

گرفت که بین  بعد گفت و شنود   توان نتیجهبا توجه به نتایج می

ی وجود دارد ولی بعد دارمعنیو خیانت رابطه مستقیم و 

امه در اد ی با گرایش به خیانت ندارد.دارمعنیهمنوایی رابطه 

باطی خانواده قادرند گرایش به ارت هایسبکنتایج نشان داد 

ه از این نتایج با نتایج به دست آمد نمایند. بینیپیشخیانت را 

مسرت مشهدی و  (،9919ی فرمانی و همکاران )هاپژوهش

(، 9931(، رفیعی )9931(، ماوردی جاغرق )9911) یدولتشاه

 کردبچه ،(9911) یمدنزاده و  شکراهلل (،9933) ریخ و رحیمی

و همکاران  2(، استروز2197) 9دامال و بوتا(، 9912) یعارفو 

ن2121) (، همسو و هماهنگ 2111همکاران )و   9(، گورد

نشان دادند که الگوهای  (9912) یعارفکردبچه و  .است

ارتباطی خانواده  به شکل معناداری خیانت زناشویی زنان را 

ژوهش پ هاییافته. همچنین این نتایج با کنندمی بینیپیش

(، لی و 2193) 1(، بویزگران و فیلیپ9111ان ) مقدس و همکار

                                                   
1 Dumlao & Botta 

2 Oosterhouse 

3 Gordon 

 در مؤثر( که نشان داده بودند یکی از عوامل 2193 ) 1جانسون

رضایتمندی و سازگاری زناشویی نوع الگوهای ارتباطی است، 

( نشان داد 2119همکاران )و  2هماهنگ است. پژوهش شلینگ

 هایمهارتاز طریق بهبود  تواندمیآموزش  یبرنامهکه 

اطی، بر سطوح سازگاری زناشویی تأثیری مثبت داشته باشد ارتب

به اصطالحات رفتاری دراز مدت در  تواندمیو همچنین 

 زوجین منجر شود.

سترده استنباط کرد که تحقیقات گ توانمیدر تبیین این نتایج 

 ترینمهمکه  دهدمیدر ایران و جهان در حوزه خانواده نشان 

و خانوادگی ارتباط، همان  عامل در توفیق زندگی زناشویی

گفت وگو بین زن و شوهر و دیگر اعضای خانواده است. 

ارتباط و گفت وگو، دنیای مشترک اعضای خانواده را تشکیل 

 هاخانوادهصورتی که الگوهای ارتباطی زوجین در  . دردهدمی

 یابدمیدرست شکل گیرد، عملکرد خانواده  و زوجین افزایش 

اسب از الگوی ارتباطی جهت حل کردن و در نتیجه استفاده من

)رحیمی و خیر،  یابدمی، خیانت زناشویی کاهش هاتعارض

در  گفت که وقتی که زوجین توانمیدر تبیینی دیگر (؛ 9933

، از کنندمیارتباطات خود از الگوهای سازنده استفاده 

رفتارهای مخرب پرهیز و برای حفظ و تداوم رابطه سالم تالش 

، کنندمیهمدیگر را درک  کنندمیاس ، احسکنندمی

احساساتشان را به طور مناسب بروز داده و برای مشکل ارتباطی 

، در نتیجه از کنندمیپیشنهاد راه حل داده و با هم مذاکره 

و عملکرد و کارآرایی  برندیمزندگی خود لذت بیشتری 

 (.9919)فرمانی و همکاران،  یابدمیخانواده بهبود 

گفت هر قدر زوجین در محیط  توانمین یافته در تبیین ای

خانواده هیجانات خود را بروز دهند و در ابراز احساسات خود 

تشویق شوند و بتوانند آزادانه به بحث و تبادل نظر در طیف 

ند از کیفیت زندگی توانمیوسیعی از موضوعات بپردازند 

ی هاشژوهپنتایج  بر اساسبهتری برخوردار باشند. این یافته را 

گفت  تبیین نمود؛ بدین ترتیب که تقویت بعد توانمیقبلی نیز 

حل تعارض کارآمد و  یهاوهیشو شنود منجر به استفاده از 

( و 9911)سپهری شاملو و کرامتی،  فرزندی -رابطه سالم والد

4 Bouizegarene & Philippe 

5 Li & Johnson 

6 Schilling 
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 2شماره  /9دوره  /9911 تابستان /روانشناسی زنفصلنامه 

، دوست داشتن دیگران، توجه به عواطف و نفسعزتافزایش 

ر در حل مسائل، احساسات دیگران، احساس مسئولیت، تبح

باالتر و رشد  یآورتاب، سطح تریقوارتباطی  یهامهارت

 یهاییتوانابر اساس  هاتیموقعاستقالل، قدرت مدیریت 

( به همین دلیل 2192، 9فریکر و مور شود )می شانیشخص

گفت و شنود به انسان و زندگی  یریگجهتزوجین دارای 

عیفی ی که روابط ض. لذا زوجینکنندمیپیدا  یترمثبتدیدگاه 

دارند دچار گسستگی عاطفی، فقدان صمیمیت و عدم 

 هاآنو این عوامل خود موجب گرایش  شوندمی یریپذانطباق

 .شودمیبه خیانت 

در تبیین رابطه منفی همنوایی با کیفیت زندگی باید گفت چون 

 هانگرشتأکید روی همگن شدن عقاید و  هاخانوادهدر این 

ات خود را کتمان کرده و از طرح مسائل است، زوجین احساس

 . در نتیجه مهارت چندانی برایکنندمیاجتناب  زیبرانگچالش

رویارویی با مشکالت احتمالی نداشته و به دیگران متکی 

 ندهیآدر مشکالت اساسی  سازنهیزم. این نوع روابط مانندیم

ین و زوج هاخانوادهاستفاده  مثل خیانت زناشویی( خواهند شد.)

ز الگوهای ارتباطی سازنده، اعضای خانواده را در برابر ا

، فشارهای زندگی مقاوم می سازد، عامل اثرگذاری بر رشد

 شودیمو باعث  شودمیشکوفایی و پیشرفت اعضای خانواده 

خانواده، کانون کمک، تسکین، التیام و شفابخشی باشد. در 

رضایت،  هو در نتیج یترمنسجمرابطۀ بهتر و  و شوهرنتیجه زن 

واهند خ یوشوهرزنپایداری و تعهد زناشویی بیشتری در نظام 

چه )کردب کندمیبه خیانت کاهش پیدا  هاآن داشت و گرایش

وی کنندگی الگ بینیپیشدر رابطه با قدرت (؛ 9912و عارفی، 

متقابل در خیانت زناشویی زوجین باید  یسازندهارتباطی 

 یانمستل، از یکدیگر و مردان برای نیل به کما زنان گفت،

است و  . این وابستگی نیز متقابلاندوابستهنیستند و هر دو به هم 

میزان تقابل وابستگی در این دو رکن موزون و متعادل بوده و 

به دیگری، کمتر و یا بیشتر از دیگری نیست. در  کیچیهنیاز 

 -ی شغل یهانقشهمین رابطه بر اساس نظر پارسونز، تعارض 

و روی هم رفته،  یدارخانه -والدینی و شغلی -لیهمسری، شغ

خانواده تأثیر منفی بر سالمتی و عملکرد نقش  -تعارض کار 

                                                   
1 Fricker & Moore 

و موجب ناخشنودی از کار، ازدواج و  گذاردیمفرد باقی 

. بنابراین، زوجینی که در کارهای خانه داری و شودمیزندگی 

و از الگوی ارتباطی  مراقبت از فرزندان مشارکت کنند

متقابل استفاده کنند، فشار مضاعف را در ایفای  یسازنده

موازی نقش کاری و خانوادگی بر همسر کاسته و سالمت 

روان، رضایت و سازگاری زناشویی خانواده را افزایش که در 

زوجین تمایل کمتری به  شوندمینهایت این عوامل باعث 

ینی بآن طرف در رابطه با پیش از خیانت زناشویی نشان دهند.

معکوس خیانت زناشویی توسط بعد همنوایی الگوهای ارتباطی 

دو طرفه باید گفت که زمانی که تعارض در زندگی زناشویی 

 یاابطهروجود دارد، پیوند گرم و صمیمانه زن و شوهر تبدیل به 

میان زوجین، تنش،  مؤثر. بدون ارتباطات شودمیسرد 

حساس ر و نیز او صمیمیت کمت یگذاراشتراک، به یاعتمادیب

در  سازنده ریغارتباطی  هایمدلانزوا وجود خواهد داشت و 

خانواده منجر به بروز اضطراب و افسردگی و خیانت زناشویی 

 .شودمیدر زوجین 

 که کندمیپژوهش حاضر در موضوعی از زندگی کنکاش 

کسب نتایج مطمئن و قابل استناد در آن بسیار دشوار است. 

ویی از موضوعات چالشی در همه زناش یهاانتیخموضوع 

و لذا دریافت اطالعات از پرسشنامه  هاستفرهنگو  هاخانواده

ه بضریب اعتماد و استناد آن را پایین بیاورد و  تواندیمصرف 

 یهامصاحبهزمانی و اقتصادی امکان  یهاتیمحدود خاطر

 ترینمهمگفت این موضوع  توانمیتشخیصی وجود نداشت و 

در انجام  هاتیدمحدووجود  با هش بود.محدودیت در این پژو

در اجرای  تواندیماین پژوهش، نتایجی که به دست آمد 

بسیار مفید باشد. مشاوران با تمرکز بر  یامشاورهجلسات 

ر د توانندیمزندگی و الگوهای ارتباطی زوجین  هایسبک

وبی خ یهاتیموفقزناشویی  یهاانتیخمربوطه به  یهامشاوره

ا ب ییهاپژوهش گرددیمپیشنهاد  نیهمچن به دست آورند.

داده از طریق مصاحبه و اعمال سایر   آوریجمعروش 

شغل،  نوع همچون شرایط اقتصادی، گرمداخله یرهایمتغ

 ی اینهایافته جایگاه اجتماعی، جنسیت و ... انجام پذیرد.

قبل از  یهامشاورهخانواده،  یهادادگاهدر  تواندمیپژوهش 
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 2شماره / 9/ دوره 9911 تابستان/ زن یروانشناس فصلنامه

و جلسات آموزش خانواده  یدرمانخانواده یهامشاورهازدواج، 

 گروهی به کرار استفاده شود.

 موازین اخالقی
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، 

تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. با توجه به 

انه بودن محرمبه  تأکیدضمن  هاتکمیل پرسشنامهشرایط و زمان 

د در مور کنندگانشرکت، هاپرسشنامهگذاری نمرهفرایند 

مختار ها از پژوهش و انصراف از تکمیل پرسشنامهخروج 

 بودند. 

 سپاسگزاری
 در را ما که در پژوهش کنندهشرکتشاغل  زنان همه از

 به عمل قدردانی و تشکر کردند یاری پژوهش این اجرای

 آید.می

 تعارض منافع
 حامی مالی و تعارض منافعبنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله 

 ندارد.

 منابع

(. شناخت و 2119و برنشتاین، مارسی. تی. )  اچ برنشتاین، فیلیپ.

. ترجمه (درمان اختالف های زناشویی ) زناشویی درمانی

 : انتشارات غزال.( تهران9931) یپورعابدحامد 

، پروانه؛ نعمتی، زهره؛ صائمی، عباس؛ گرداب بهرنگ، خسرو؛

ی سبک زندگی و (. بررسی رابطه9912) لهه.پوراکبران، ا

ن نامه سومیتعهد زوجین با رضایت زناشویی در زنان، ویژه

شناسی، های اخیر در روانالمللی نوآوریکنفرانس بین

91(9  :)211-292. 

 سبک رابطه(. 9919. )س شفتی، ؛ وا نوری، ؛ وس پورمیدانی،

 :(91)91 پژوهی، خانواده. زناشویی رضایت با زندگی

999-991. 

(.  رابطه الگوهای ارتباطی 9933) رحیمی، مهدی؛ خیر، محمد.

خانواده و کیفیت زندگی دانش آموزان دوره متوسطه شهر 

 .      21-1(: 9)91شیراز. مطالعات تربیتی و روان شناسی.

(. خوانش مخاطبان سریال 9911) رضایی، محمد؛ کالنتری، مونا.

وان: مورد تماشای  های شبکه های ماهواره ای فارسی

 .21 -1(: 2)9ویکتوریا، زن در فرهنگ و هنر، 

رفتاری بر  -(. تأثیر آموزش های شناختی9931رفیعی، فسا. )

ی دانشجو سفر در خوابگاه هازوجرضایت زناشویی 

و  1ی مشاوره هاپژوهشمتأهلین دانشگاه تهران، تازه ها و 

91 :21- 91. 

 باورهای به عمل رابطه(. 9937. )د پور، معنوی ؛ وع روحانی،

 آزاد دانشگاه در زناشویی رضایت و شادکامی با دینی

 شناسی روان در پژوهش و دانش. مبارکه واحد اسالمی

 . 212-931 :(92-91)91 کاربردی،

 (.9911) .فاطمه هدایتی، ؛ وپریسا آذری، ،.اقبال زارعی،

 با دفاعی هایسبک و هویتی هایسبک رابطه یبررس

 کنفرانس .اصفهان استان زوجین در شوییزنا رضایت

 و روانشناسی تربیتی و علوم در کاربردی پژوهشهای ملی

 .ایران اجتماعی آسیبهای

سرمایه  (. رابطه9911راضیه. ) کرامتی، ؛ وزهره شاملو، سپهری

 خانگی با خشونت ارتباطی الگوهای و شناختیروان های

-31، (19)2اجتماعی،  روانشناسی مجله .متأهل زنان در

911. 

 نقش (.9911) .یاسر مدنی، ؛ ومعصومه شکراهلل زاده،

رضایت  بینیپیش در ورزی عشق و هویتی هایسبک

 غنی و مشاوره شناسی، آسیب فصلنامه دو .زناشویی

 .31-71(، 9)9خانواده،  سازی

ارتباطی وحل  هایمهارت(. تاثیرآموزش 9932) عزیزی، پریسا.

یت زناشویی زنان در آستانه مساله مذهب محور بر رضا

 . 911-977(: 9)2طالق، مطالعات زن و خانواده، 

 جهرمی، قائدنیای ؛ ومحسن رسولی، ،.شیوا شهرضا، فرمانی

 زناشویی، الگوهای صمیمیت بین رابطه .(9919) یعل

 کارکنان گزینی دوری -طلبی همدم و زناشویی ارتباط

 روان و فصلنامه مشاوره .خوارزمی دانشگاه متأهل

 .172-113(، 9) 1خانواده  درمانی

 :تهران .خیانت و بی وفایی (. روانشناسی9931) کاوه، سعید.

 اندیشه سرای هنر انتشارات

(. بررسی نقش الگوهای 9912) یعارفکردبچه، شیرین؛ مژگان، 

خیانت زناشویی زنان شهر  بینیپیشارتباطی خانواده در 

ر آوری های اخیاصفهان. چهارمین کنفرانس بین المللی نو

و علوم رفتاری. تهران، دانشگاه  مشاوره در روانشناسی،

 نیکان.
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(. 9919محمـدباقر ) کجبـاف، و احمـد عابـدی، محسن؛ لعلی،

 ،«زندگی سبک پرسشنامه اعتباریـابی و سـاخت»

 .77-21(: 9)1 ،شناختیروان هایپژوهش

ارتباطی  هایمهارت(. آموزش 9933ماوردی جاغرق، مهدی. )

 هایمهارتأثیر معناداری بر رضایت زناشویی و باروری و ت

افراد نابینا دارد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه 

 اصفهان.

 زناشویی خیانت (. پیشبینی9912). علی خادمی، و ساناز مرامی،

 کارشناسی پایاننامه هیجانی، هوش مؤلفه های اساس بر

 تحقیقات و علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ارشد،

 آذربایجان

(. بررسی رابطه 9911مسرت مشهدی، زینب و دولتشاهی، بهروز. )

بین الگوی ارتباطی اجتنابی متقابل با سازگاری زناشویی، 

ی نوین در حوزه هاپژوهشاولین کنفرانس بین المللی 

وره دعلوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، 

 .29-92صص ، 2شماره ، 1

 نقش(. 9111. )ن باقری، ؛ وم میرهاشمی، ؛ وش لی،ع مقدس

 ضایتر بینیپیش در هویت هایسبک و ارتباطی الگوهای

 دی،کاربر شناسی روان. تشخیصی مطالعه یک: زناشویی

  .923-919: ((17 پیاپی) 9)91

یزدی، جعفر؛ گلزاری هرسینی، محمود؛ گلزاری هرسینی، 

ا باورهای (. رابطه رضایت زناشویی ب9931) محمد.
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