
 

 سابقه با زنان در جنسی وضعیت با غیرمنطقی ارتباطی باورهای و شخصیتی هایویژگی بین رابطه 

 زناشویی خیانت

 3بزازیان سعیده دکتر ،2جالیی شهربانو دکتر ،1نوروزی نعیمه

 .(مسئول نویسنده) .ایران تهران، روانشناسی، گروه غرب، تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد کارشناس .1

 .ایران تهران، روانشناسی، گروه غرب، تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه استادیار، .2

 .ایران ابهر، اسالمی، آزاد دانشگاه ابهر، واحد روانشناسی، گروه .3

 22-66، صفحات 1011 پنجم، سالو  پنجاه، شماره ششمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

  38/81/1311تاریخ پذیرش:            21/80/1311تاریخ وصول: 

 چکیده

ا سابقه در زنان ب یجنس تیبا وضع یمنطقریغ یارتباط یو باورها یتیشخص یهایژگیو نیرابطه ب هدف از این پژوهش بررسی

یی زناشو انتیزنان با سابقه خ ، کلیهآماری این پژوهش جامعهاز نوع همبستگی است. و روش پژوهش توصیفی یی بود. زناشو انتیخ

افراد بر  نفر از این 891 حجم نمونهبودند.  8931-8931شهر تهران در سال  شناختیروانبه مراکز مشاوره و خدمات  کنندهمراجعه

 های وضعیت جنسیبه پرسشنامه و انتخاب در دسترسگیری به شیوه نمونه( و 7111اولمن )و  دلیف ،نگیتاپاکرمول پلنت از اساس ف

پاسخ ( 8317) نیاپستا( و باورهای ارتباطی آیدلسون و 8337کری )مك  و (، شخصیت پنج عاملی کاستا8311راست و گلومبرک )

ها نشان داد هیافت. تحلیل شد متغیرهبا استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند شدهآوریجمعهای دادند. داده

داری طه معنییی رابزناشو انتیدر زنان با سابقه خ یجنس تیبا وضع یمنطقریغ یارتباط یو باورها یتیشخص یهایژگیو بین که

 وسیلهبه وضعیت جنسیواریانس درصد  %1/01شکار کرد که نیز آچندمتغیره نتایج تحلیل رگرسیون (. P<18/1وجود دارد )

هد که دهای این پژوهش نشان مییافته. شودتبیین می باورهای ارتباطی غیرمنطقی وسیلهبه درصد %0/01و  های شخصیتیویژگی

یی زناشو تانیدر زنان با سابقه خ یجنس تیوضعبینی پیشسهم معنادار در  یمنطقریغ یارتباط یو باورها یتیشخص یهایژگیو

 .دندار

 ی.منطقریغ یارتباط یباورهای، تیشخص یهایژگیوی، جنس تیوضعیی، زناشو انتیخ کلیدواژه:

  
 1011 سال، پنجم پنجاه و، شماره ششمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 قدمهم

پیوند زناشویی زن و با ی شخصیت آدمی دهنده(، عاطفی و شکل7171و همکاران،  8تیلدن) یاجتماعیك واحد  عنوانبهخانواده 

 9الوفورد) متیصمبا  توأمارتباط نیاز به برقراری (. بر این اساس، 7171و همکاران،  7بئان) ردیگمیشکل  باهم هاآنازدواج مرد و 

، 0سوولکشاند )می باهم پیوند زناشوییانتخاب و  سویبهرا  زن و مرد است که دالیلی تریناساسیو عشق از  (7171و همکاران، 

تواند طرف مقابل در زندگی زناشویی که می 5کند خیانت زناشویی(. یکی از عواملی که سالمت خانواده را با چالش مواجه می7171

زیر پا گذاشتن و نقض رابطه زناشویی با  هرگونهبه  (. خیانت زناشویی7171، 1لیسازد )جدی  شناختیروانهای دچار آسیب

ی منظور از خیانت جنسی، برقراری رابطه جنس. شودبرقراری صمیمیت فیزیکی، جنسی یا عاطفی با فردی خارج از رابطه گفته می

قات اوگذراندن لحظات و ) مانهیصمخیانت عاطفی شامل برقراری رابطه عاطفی و همچنین کامل با فردی غیر از همسر بوده است. 

لمس ) یجسمباشد و خیانت جسمی به تماس بدنی و میزناشویی با فردی خارج از رابطه  (فراغت مشترک، گفتگوی صمیمانه

در مطالعه عوامل  (.8935فر، وحیدنیا و احمدی، نژاد کریم، سعیدیشود )می اطالقبا فردی غیر از همسر  ن(اعضا و نقاط جنسی بد

ا و هتواند نقش مهمی داشته باشد. در خصوص شخصیت نظریههای شخصیتی میزناشویی، بررسی ویژگی باخیانتمرتبط 

اشاره  1کریکاستا و مك 1توان به نظریه صفات یا الگوی پنج عاملی شخصیتمی هاآن ازجملهرویکردهای متفاوتی وجود دارد که 

اشد بهای ثابت و رفتارهایی که بیانگر تمایالت فردی شخص میحالتپایدار  نسبتاًهای الگو عنوانبههای شخصیتی کرد. ویژگی

 (.7171، 3)نئاوی، کاستا، وئاری و ون کیسرلینگك اندشدهتعریف

از شخصیت  کههنگامی( و 7171، 81هستند )واتسون و کالرک تأثیرپذیرهای از ساختارهای درونی و بیرونی ها یا ویژگیاین صفت

های و ویژگی لعوام تأثیرتحت  اساساًثابتی از احساسات و رفتارهایی اشاره داریم که  نسبتاًای به مجموعه درواقعشود، افراد بحث می

توان جزء نظریه صفات محسوب کرد که (. نظریه پنج عاملی را می7171، 88)سوتر، باتس و موتوس اندگرفتهشکلمحیطی و ژنتیکی 

هد. ددهد که چگونه صفات بافت را برای رفتارهای خاص و زندگی شکل مینشان میتری قرار داده و صفات را در بافت وسیع

یك نظام در نظر گرفت. بر طبق مدل پنج عاملی، شخصیت در امتداد پنج بعد یا عامل اصلی  عنوانبهتوان شخصیت را می درواقع

                                                           
1. Tilden, Wampold 
2. Bean, Ledermann 
3. Lawford, Astrologo 
4. Vowels & Mark 
5. Marital Betrayal or Infidelity 
6. Lee 
7. five-factor model (FFM) 
8. Costa & McCrea 
9. Neave, Costa, Weary & Von Keyserlingk 
10. Watson & Clark 
11. Soutter, Bates & Mõttu 
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-توصیف می 1شناسیو وظیفه 5، مقبولیت0به، گشودگی نسبت به تجر9گرایی، برون7رنجورخوییروان 8های شخصیتیشامل ویژگی

، 3خوانیتوقع ذهن، 1باور به مخرب بودن مخالفتاز طرفی  .(7171، 1؛ جانسون و شیرمن7171مك کری و کاستا، شود )

نقش مهمی  87باورهای ارتباطی غیر ارتباطی عنوانبه 88های جنسیتیتفاوتو باور به  81گرایی جنسیکمال، پذیری همسرتغییرعدم

 (.7181، 89رایمن، شاپیرو، هویت و فلتکنند )در ثبات و عدم ثبات زناشویی ایفا می

منظور از باورهای ارتباطی، عقیده یا ذهنیتی است که زن و شوهر نسبت به ارتباط زناشویی  80بر اساس تعریف آیدلسون و اپستین

اشند بآن دسته از باورها و تفکرات غیرمنطقی میاند و منظور از باورهای ارتباطی ناکارآمد واقعیت پذیرفته عنوانبهخود دارند و آن را 

، خالفتم کنندگیتخریبافراطی ایجاد مشکل نموده است که شامل پنج باور  ی زناشویی است و در اثر استفادهکه مختص رابطه

ن و های جنسیتی هستند )آیدلسوجنسی و باور به تفاوت راییگکمال، خوانیذهنپذیری همسر، باور به توقع  تغییرعدمباور به 

تهدید علیه بنیان خانواده است و شناخت  ترینمهم (. از طرفی خیانت زناشویی8930و آزادی فرد،  مؤمنی؛ به نقل از 8317اپستین، 

وامل ع ترینمهمرود. یکی از مار میها به شاز آن جزء اولویت متأثرعوامل مؤثر و افراد با سابقه خیانت زناشویی  85وضعیت جنسی

جنسی  توضعینبودن  بخشرضایتجنسی است، زیرا  بخشلذتخوشبختی در زندگی زناشویی و کیفیت زندگی خوب، روابط 

و  طالقموجب  درنهایتتواند این محرومیت جنسی مید. شوسبب ایجاد احساس محرومیت، ناکامی و عدم ایمنی در همسران می

(. وضعیت جنسی از ابعاد مهم زندگی زناشویی افراد که کارایی 8930فر، و آزادی مؤمنیگردد )از هم گسستگی زندگی زناشویی 

 ،81ناکامروایی، 81، فقدان ارتباطنافراوانییا  81ندرتسرشان اشاره دارد و شامل باهم عملکرد جنسی زنان در رابطه جنسی

باشد که نقش مهمی در ثبات و پایداری زندگی در زنان می 77و بی ارگاسمی 78اض مهبلی، انقب71انگیزیناشهوت ،83یگراجتناب

مستقل و جامعی و اینکه پژوهش  با توجه به موارد فوق(. 8935زاده، بشارت و رفیعدارد )زناشویی و رضایت از زندگی در زوجین 

                                                           
1. personality characteristics 
2. neuroticism 
3. extraversion 
4. openness to experience 
5. agreeableness 
6. conscientiousness 
7. Jonason & Sherman 
8. destructiveness of disagreement 
9. mind reading expectation 
10. sexual perfectionism 
11. gender differences 
12. irrational communication beliefs 
13. Rayman, Shapiro, Hewitt & Flett 
14. Eidelson & Epstein 
15 .sexual state 
16. infrequency 
17. non-communication 
18. dissatisfaction 
19. avoidance 
20. non-sensuality 
21. vaginismus 
22. anorgasmia 
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 نشدهانجام ییوزناش انتیدر زنان با سابقه خ یجنس تیبا وضع یمنطقریغ یارتباط یو باورها یتیشخص یهایژگیدر زمینه ارتباط و

 تیا وضعب یمنطقریغ یارتباط یو باورها یتیشخص یهایژگیوپاسخ داده است که آیا بین  سؤاللذا مطالعه حاضر به این است، 

 یی رابطه وجود دارد؟ زناشو انتیدر زنان با سابقه خ یجنس

 روش پژوهش

به  کنندهمراجعهیی زناشو انتیزنان با سابقه خ ، کلیهآماری این پژوهش جامعهپژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. 

 و بر طبق فرمول «8در دسترسگیری نمونه»با روش بودند.  8931-8931شهر تهران در سال  شناختیروانمراکز مشاوره و خدمات 

n=50+8m ها در سطح توصیفی و داده وتحلیلتجزیهنفر نمونه شد. جهت  891( تعداد 7111) 7اولمنو  از تاپاکینگ، فیدل

ای تحقیق هاستنباطی عمل شد. در سطح توصیفی جهت سنجش متغیرهای پژوهش از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. مفروضه

برای نرمال بودن توزیع نمرات، آزمون دوربین واتسون برای آزمون استقالل خطاها، آزمون  9شامل آزمون کلموگروف اسمیرنوف

بود. در سطح آمار استنباطی جهت بررسی روابط بین متغیرها  1چندگانه هم خطیبرای بررسی عدم  5و تورم واریانس 0ضریب تحمل

 SPSS افزارنرمها در این پژوهش داده وتحلیلتجزیه. ابزار استفاده شد 1و تحلیل رگرسیون چند متغیره 1از ضریب همبستگی پیرسون

 بود.  70نسخه 

 ابزار پژوهش

است. این  شدهتهیه سؤال 71وضعیت جنسی فرم زنان شامل  پرسشنامه :(1991) 10گلومبوکو  راست (SSQ) 9وضعیت جنسی

، 81، 3 سؤاالتبا  ناکامروایی؛ 1و  1، 1، 5 سؤاالت؛ فقدان ارتباط با 0و  9، 7، 8 سؤاالتبا  افراوانییا ن ندرت مؤلفه 1پرسشنامه 

، 78 سؤاالت؛ انقباض مهبلی با 71و  83، 81، 81 سؤاالتبا  انگیزیناشهوت؛ 81و  85، 80، 89 سؤاالتی با گراجتناب؛ 87و  88

ای درجه 5گذاری پرسشنامه در طیف لیکرت کند. نمرهی میگیررا اندازه 71و  71، 71، 75 سؤاالت؛ بی ارگاسمی با 70و  79، 77

نمره تعلق  0نمره و همیشه  9 معموالً نمره،  7 اوقاتبعضینمره،  8 سختیبهنمره،  1 وقتهیچشود به این صورت که گزینه انجام می

(. برای بررسی پایایی 7181، 88یئونلیم، لیونگ، الئو و است ) 887گیرد. حداقل نمره آزمودنی در مقیاس صفر و حداکثر نمره می

، 11/1، فقدان ارتباط 10/1 نافراوانییا  ندرتاست که ضرایب برای  شدهاستفادهپرسشنامه از روش همسانی درونی با آلفای کرونباخ 

است. همچنین  آمدهدستبه 13/1و بی ارگاسمی  39/1، انقباض مهبلی 38/1 انگیزیناشهوت ،13/1ی گراجتناب ،30/1 ناکامروایی

                                                           
1. convenience  
2. Tabachnick, Fidell & Ullman 
3. Kolmogrov Smirnov  
4. Tolerance 
5 .variance inflation factor (VIF) 
6. multicollinearity 
7. Pearson correlation coefficient 
8. Multiple Regression 
9. Sexual State Questionnaire (GRISS) 
10. Golombok & Rust  
11. Lim, Liong, Lau & Yuen 
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است که نشانه پایایی  شدهمحاسبه 15/1سه هفته ضریب همبستگی  بافاصلهها در دو نوبت های آزمودنیضرایب همبستگی بین نمره

(. در خارج از کشور برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای 8935زاده، بشارت و رفیعاست )بازآزمایی پرسشنامه 

(. 7181و همکاران،  8ون دن بریكاست ) شدهگزارش 13/1تا  10/1است که ضرایب آلفای کرونباخ در دامنه  شدهاستفادهکرونباخ 

 به دست آمد. 15/1در این پژوهش پایایی با آلفای کرونباخ محاسبه و ضریب 

 شخصیتی عاملو پنج  سؤال 11این سیاهه شامل  :(2002) 3و کاستا ( مك کريFFI-NEO) 2سیاهه پنج عاملی شده شخصیت

، 97، 71، 77، 81، 87، 1، 7 سؤاالتگرایی با ؛ برون51و  58، 01، 08، 91، 98، 71، 78، 81، 88، 1، 8 سؤاالترنجورجویی با روان

 سؤاالتبا  ؛ مقبولیت51و  59، 01، 09، 91، 99، 71، 79، 81، 89، 1، 9 سؤاالت؛ گشودگی نسبت به تجربه با 51و  57، 01، 07، 91

را  11و  55، 51، 05، 01، 95، 91، 75، 71، 85، 81، 5 سؤاالتبا  شناسی؛ وظیفه53و  50، 03، 00، 93، 90، 73، 70، 83، 80، 3، 0

، امتیازی بین سؤالشوند و هر می داده لیکرت پاسخ ای طیفپنج گزینه صورتبه سیاهه، این سؤاالت شوند. تمامیگیری میاندازه

نمره،  5موافقم  کامالً(. به این صورت که 7171، 0ویالگراسا و برادا-ریو، راموس-دل-فرناندزدهد )می اختصاص خود را به 5 تا 8

(. در داخل ایران 7171و همکاران،  5اورتت) ردیگنمره تعلق می 8مخالفم  کامالًنمره و  7نمره، مخالفم  9 تفاوتبینمره،  0موافقم 

(. همچنین در یك پژوهش 8931ویسی و دلقندی، است ) شدهمحاسبه 15/1اعتبار پرسشنامه با آلفای کرونباخ بررسی و ضریب 

و  11/1، مقبولیت 15/1، گشودگی نسبت به تجربه 15/1گرایی ، برون11/1رنجورخویی دیگر ضرایب آلفای کرونباخ برای روان

(. در خارج کشور روایی همگرایی سیاهه 8933طلوع تکمیلی ترابی، وکیلی و فتاحی اندبیل، است ) آمدهدستبه 19/1شناسی وظیفه

گرایی ، برون39/1، مقبولیت 30/1شناسی های شخصیتی با خودکارآمدی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون برای وظیفهویژگی

-است )دالپه، دمرس، ورنر آمدهدستبه 18/1و معنادار در سطح  35/1رنجورخویی روان و 38/1، گشودگی نسبت به تجربه 38/1

 است که ضرایب در دامنه شدهاستفاده(. در یك پژوهش دیگر برای بررسی اعتبار سیاهه از آلفای کرونباخ 7183، 1فیلون و والرند

 آمدهدستبه 38/1ایی با آلفای کرونباخ محاسبه و ضریب (. در این پژوهش پای7171، 1است )روگووسکا شدهگزارش 19/1تا  11/1

 است.

با هدف ارزیابی میزان باورهای ارتباطی  سؤال 01این سیاهه شامل  :(1992) 9( آیدلسون و اپستاینRBI) 9سیاهه باورهاي ارتباطی

 خوانیتوقع ذهن؛ 91 و 98 ،71 ،78 ،81 ،88 ،1 ،8 سؤاالتبا  باور به مخرب بودن مخالفتغیر منطقی در رابطه زناشویی از ابعاد 

 گرایی جنسیکمال؛ 91 و 99 ،71 ،79 ،81 ،89 ،1 ،9 سؤاالتبا  پذیری همسرتغییرعدم؛ 91 و 97 ،71 ،77 ،81 ،87 ،1 ،7 سؤاالتبا 

                                                           
1. Van Den Brink 
2. Neo Five-Factor Inventory (NEO-FFI) 
3. McCrae & Costa 
4. Fernández-del-Río, Ramos-Villagrasa & Barrada 
5. Ortet 
6. Dalpé, Demers, Verner-Filion & Vallerand 
7. Rogowska 
8. Relationship Belief Inventory (RBI) 
9. Eidelson & Epstein 
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تشکیل  01 و 95 ،91 ،75 ،71 ،85 ،81 ،5 سؤاالتبا  های جنسیتیتفاوت؛ و باور به 93 و 90 ،73 ،70 ،83 ،80 ،3 ،0 سؤاالتبا 

، احتماال 8غلط نمره صفر، غلط نمره  کامالً(. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت از 7181رایمن، شاپیرو، هویت و فلت، است )شده 

اما این ؛ (8935کالل قوچان عتیق، شود )امتیازدهی می 5درست نمره  کامالًو  0، درست نمره 9، احتماال درست نمره 7غلط نمره 

، 91، 85، 81، 93، 83، 80، 0، 91، 79، 1، 9، 91، 97، 71، 77، 81، 87، 98، 71، 78، 88، 1، 8 سؤاالتدر مورد  اریگذنمرهشیوه 

با جمع زدن امتیازات مربوط به عبارت هر خرده مقیاس، نمره خرده مقیاس مربوط محاسبه و شود. گذاری میمعکوس نمره 01، 95

داشتن باورهای  دهندهنشان النمره با سیاههشود. در این کل باورهای ارتباطی محاسبه می نمره هر خرده مقیاس، نمره کردنجمعبا 

شهرستانی، دوستکام، رهباردار و گردد )های هر خرده مقیاس توسط جدولی محاسبه میغیرمنطقی در روابط زناشویی است. نمره

همسر انتخاب  محدودکنندهسوالی باورهای  71مقیاس (. در پژوهش بر روی دانشجویان روایی همزمان سیاهه با 8938مشهدی، 

 پذیری همسرتغییرعدم، 98/1 خوانیتوقع ذهن، 90/1 باور به مخرب بودن مخالفت( با استفاده از ضریب همبستگی 8337الرسون، )

 آمدهدستبه 118/1و معنادار در سطح  03/1 سؤاالتو کل  91/1ی های جنسیتتفاوتو باور به  08/1 گرایی جنسیکمال، 05/1

 باور به مخرب بودن مخالفت(. در یك پژوهش دیگر در داخل ایران آلفای کرونباخ 8935رجبی، عباسی، سودانی و اصالنی، است )

 شدهگزارش 10/1ی های جنسیتتفاوتو باور به  17/1 گرایی جنسیکمال، 11/1 پذیری همسرتغییرعدم، 17/1 خوانیتوقع ذهن، 17/1

های خارج کشور پایایی سیاهه از طریق همسانی با آلفای کرونباخ (. در پژوهش8931دهقان، غالمعلی لواسانی و مدنی، است )

هولت، ماتانا، است ) آمدهدستبه 38/1دو ماه ضریب  بافاصله  13/1یك ماه ضریب  بافاصلهو به روش بازآزمایی  18/1ضریب 

 به دست آمد. 11/1(. در این پژوهش پایایی با آلفای کرونباخ محاسبه و ضریب 7181، 8و میناراچمیدت، داکس و بروفی 

 هایافته

 های جمعیت شناختی سن و تحصیالت افراد نمونهتوصیف ویژگی .8جدول 

 درصد فراوانی متغیر جمعیت شناختی

 %11/71 71 سال 71تا  75 سن 

 %11/01 59 سال 97تا  73

 %79/73 91 سال 91تا  99

 %79/3 87 سال به باال 91

 %811 891 کل

 %1/91 03 دیپلم تحصیالت

 %7/71 90 لیسانس

 %7/91 01 و باالتر لیسانسفوق

 %811 891 کل

  دهد.های جمعیت شناختی جمعیت شناختی شامل سن و تحصیالت افراد نمونه را نشان میتوصیف ویژگی -8جدول 

                                                           
1. Holt, Mattanah, Schmidt, Daks, Brophy, Minnaar & Rorer 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             6 / 15

http://ijndibs.com/article-1-567-fa.html


 ......                                                                              نوروزی و همکارانجنسی وضعیت با غیرمنطقی ارتباطی باورهای و شخصیتی های ویژگی بین رابطه

  

 

    35                                                                                      1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  در علوم رفتاری، مجله پیشرفت های نوین

 نفر( 130تعداد= پژوهش )تعداد، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار متغیرهاي  .2جدول 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیرهای پژوهش

 581/9 15/1 89 0 افراوانییا ن ندرت وضعیت جنسی

 010/9 75/3 81 5 فقدان ارتباط

 311/7 55/3 85 5 ناکامروایی

 918/9 70/1 89 0 یگراجتناب

 919/9 59/3 81 5 انگیزیناشهوت

 199/7 17/3 85 5 انقباض مهبلی

 115/7 79/1 87 0 بی ارگاسمی

 111/85 13/75 57 87 رنجورجوییروان های شخصیتیویژگی

 979/0 18/91 91 79 گراییبرون

 185/0 35/73 91 77 گشودگی نسبت به تجربه

 531/5 57/71 95 89 مقبولیت

 093/0 17/73 95 77 شناسیوظیفه

باورهای ارتباطی 

 غیرمنطقی

 101/88 71/78 08 81 باور به مخرب بودن مخالفت

 113/3 11/71 09 88 خوانیذهنتوقع 

 903/81 11/83 07 81 پذیری همسرتغییرعدم

 093/1 75/81 95 81 گرایی جنسیکمال

 915/1 80/83 91 81 های جنسیتیتفاوتباور به 

نفر بودند.  891ها دهد که تعداد آزمودنیتعداد، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را نشان می -7جدول 

با  (r= ،18/1 >p 050/1رنجورخویی )نتایج ماتریس ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین روان -9بر اساس جدول همچنین 

 -017/1) تجربه، گشودگی نسبت به (r= ،18/1 >p -981/1) گراییداری وجود دارد. بین برونرابطه مثبت معنی یجنس تیوضع

r= ،18/1 >p) ،مقبولیت (571/1- r= ،18/1 >p)  شناسیوظیفهو (998/1- r= ،18/1 >p) داری رابطه منفی معنی یجنس تیبا وضع

پذیری تغییرعدم، (r= ،18/1 >p 581/1) خوانیتوقع ذهن، (r= ،18/1 >p 119/1) ارتباطوجود دارد. بین باور به مخرب بدون 

  (r= ،18/1 >p 197/1) جنسیتیهای و باور به تفاوت (r= ،18/1 >p 519/1) جنسیگرایی ، کمال(r= ،18/1 >p 519/1) همسر

 داری وجود دارد.رابطه مثبت معنی یجنس تیبا وضع

 ییزناشو انتیدر زنان با سابقه خ یجنس تیبا وضع یمنطقریغ یارتباط يو باورها یتیشخص يهایژگیوماتریس همبستگی  .3جدول 

 سطح معناداری متغیر مالک: وضعیت جنسی بینمتغیرهای پیش

 118/1 050/1** رنجورجوییروان

 118/1 -981/1** گراییبرون

 118/1 -017/1** گشودگی نسبت به تجربه

 118/1 -571/1** مقبولیت

 118/1 -998/1** شناسیوظیفه
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 118/1 119/1** باور به مخرب بودن مخالفت

 118/1 581/1** خوانیذهنتوقع 

 118/1 519/1** پذیری همسرتغییرعدم

 118/1 591/1** گرایی جنسیکمال

 118/1 197/1** های جنسیتیتفاوتباور به 

 یهایژگیوبینی وضعیت جنسی بر اساس نشان داد که بین متغیرهای پژوهش رابطه وجود دارد. در ادامه برای پیش 9جدول 

 آمده است.  0است که نتایج آن در جدول  شدهاستفادهی از رگرسیون چند متغیره منطقریغ یارتباط یو باورها یتیشخص

 ی و باورهاي ارتباطی غیرمنطقی تیشخص يهایژگیوبر اساس  یجنس تیوضعضرایب رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان  .2جدول 

 سطح معناداری t ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب  بینمتغیرهای پیش

B بتاضریب  خطای استاندارد () 

 139/115 179/83 - 908/9 118/1 (Constantثابت )

 113/1 155/7 075/1 830/1 581/1 رنجورجوییروان

 111/1 117/7 797/1 501/1 310/1 گراییبرون

 111/1 078/7 851/1 051/1 839/1 گشودگی نسبت به تجربه

 118/1 111/1 507/1 751/1 111/8 مقبولیت

 115/1 987/5 873/1 037/1 850/1   شناسیوظیفه

 118/1 111/9 510/1 758/1 319/1 باور به مخرب بودن مخالفت

 118/1 189/9 1//500 718/1 111/8 خوانیذهنتوقع 

 118/1 131/0 581/1 838/1 381/1 پذیری همسرتغییرعدم

 191/1 811/9 889/1 790/1 711/1 گرایی جنسیکمال

 118/1 151/9 010/1 795/1 110/1 های جنسیتیتفاوتباور به 

138/90=F 2= 171/1؛R 2=108/1؛  شدهتعدیلR  118/1؛=R 

 یجنس تیعوضی و باورهای ارتباطی غیرمنطقی با تیشخص یهایژگیونشان داد که ضریب همبستگی چندگانه بین  -0تایج جدول ن

ی تیشخص یهایژگیوبر اساس  یجنس تیوضعدرصد از واریانس  8/10است. همچنین بر اساس مقدار ضریب تعیین  118/1برابر 

 Fقدار منشان داد که  راههیكو باروهای ارتباطی غیرمنطقی در تعامل و رقابت باهم تبیین شود. همچنین نتایج تحلیل واریانس 

ی و تیشخص یهایژگیودهد دار است که نشان میمعنی 15/1از  ترکوچكاست که در سطح آلفای  138/90برابر  آمدهدستبه

بر این اساس نند. تبیین ک خوبیبهرا  یجنس تیوضعتوانند تغییرات مربوط به باورهای ارتباطی غیرمنطقی در تعامل و رقابت باهم می

در زنان با  ینسج تیوضعی و باورهای ارتباطی غیرمنطقی با تیشخص یهایژگیوپژوهش مبنی بر اینکه بین  فرضیهتوان گفت می

 کرد.  تائیدیی رابطه وجود دارد زناشو انتیسابقه خ
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 گیريبحث و نتیجه

 انتیخ در زنان با سابقه یجنس تیبا وضع یمنطقریغ یارتباط یو باورها یتیشخص یهایژگیو نیرابطه بهدف پژوهش بررسی 

معنادار است و  یجنس تیوضعی و تیشخص یهایژگیویی بود. بر اساس نتایج نشان داد که ضریب همبستگی چندگانه بین زناشو

حلیل رگرسیون ت غیراستانداردی تبیین شود. همچنین نتایج ضرایب استاندارد و تیشخص یهایژگیوبر اساس  یجنس تیوضعواریانس 

بینی یشیی را پزناشو انتیزنان با سابقه خ یجنس تیوضعتوانند های شخصیتی میچندمتغیره به روش همزمان نشان داد ویژگی

 انتیابقه خدر زنان با س یجنس تیوضعی، تیشخص یهایژگیوفرعی اول مبنی بر اینکه  توان گفت فرضیهکنند. بر این اساس می

 و نیتپاک(، 8931خواه )حجت و محمدیانگل ،اسمعیلیشیخشد. این نتیجه با نتایج تحقیقات  تائیدکنند ی میبینیی را پیشزناشو

رنجورخویی بر روی بینی کننده روانهمسویی دارد. در تبیین نقش پیش( 8931) یمانیسل و یوسفی، ریمی( و ک8931) یچسلروشن 

های ها و آفتی دیگر، آسیبزندگی مشترک نیز مانند هر امر و پدیده توان گفتمییی زناشو انتیدر زنان با سابقه خ یجنس تیوضع

خیانت  و بخشرضایتبرخوردار نبودن از وضعیت جنسی ی زندگی مشترک، های عمدهخاص خود را دارد و یکی از آسیب

افراد . سازداز خود می متأثرزناشویی را  هایترین مشکلی است که تمامی رابطهزنندهزناشویی آسیب زوجین است. خیانت زناشویی

 .دشوای برای مشروعیت در خیانت میدر زندگی زناشویی از همسر خود نارضایتی دارند و این نارضایتی انگیزه خورنجورروان

 خورنجوروانشوند. افراد روری، خشم و ناامیدی شناخته می هایی مانند اضطراب، افسردگی، تکانشبا ویژگی خورنجورافراد روان

 خونجوررشوند، استرس و نگرانی دارند. افراد روانعصبانی می راحتیبهدارند،  وخوخلق گاهبهگاهشوند، تغییر برآشفته می راحتیبه

 ورتصبهکنند و احتمال بیشتری وجود دارد که کنند، احساس عدم امنیت میکمتر در روابط خود احساس خشنودی و رضایت می

افرادی که دارای  دیگرعبارتبه؛ (7115، 8بارتا و کینسکنند )بیشتری ممکن است خیانت  احتمالبهتکانشی رفتار کنند چنین افرادی 

نمره باالیی در روان رنجورخویی هستند، از وضعیت جنسی مطلوب و قابل قبولی برخوردار نیستند و تمایل بیشتری برای داشتن 

. لذا هاستآن، راهی برای مقابله با این احساس هاآنبندو بار در رابطه جنسی هستند و تمایالت جنسی بیتر گیرانههای سهلنگرش

 ند.  بینی کیی را پیشزناشو انتیدر زنان با سابقه خ یجنس تیوضعرنجورخویی، ی روانتیشخص یژگیومنطقی است که 

بیشتر کسانی که  تتوان گفیی میزناشو انتیدر زنان با سابقه خ یجنس تیوضعگرایی بر روی بینی کننده بروندر تبیین نقش پیش

ره ربااند، بلکه در آغاز فقط دبه دنبال برقراری ارتباط نبوده فعاالنهاند که اند، اظهارنظر داشتهشده خیانت زناشوییدرگیر روابط 

ند. در اتر شدن رابطه از همسر فاصله گرفتها صمیمیب مروربهاند، اما با طرف مقابل به گفتگو پرداخته خانوادگی یا مشکالت کاری

ت تراشی، توجیه و انکار رفتارش که برای نمونه فقط یك گفتگوی کاری یا یك دوس با دلیلزناشویی،  درگیر خیانتبیشتر مواقع فرد 

های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی پیرامون رابطه با جنس مخالف شواهد زند. علیرغم محدودیتاجتماعی است، به خیانت دامن می

روابط خارج از ازدواج در شهرهای  صورتبهقبل از ازدواج بلکه در بین متأهلین و  تنهانهبیانگر این است که روابطی از این نوع 

افرادی برونگرا (. افراد 8931، سلیمانی و ییوسف، کریمیاست )را افزایش داده  طالقبزرگ در حال افزایش است و این امر احتمال 

                                                           
1. Barta & Kiene 
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رابطه صمیمی و عاطفی باالتری دارند و در هنگام رابطه جنسی رضایت باالتری دارند و  با همسرو تر هستند تر و فعالاجتماعی

ضعیت جنسی ا و. این زوجین یعنی افراد بکنندمیندارند تجربه  باهمارگاسم بیشتری نسبت به زوجینی که رابطه گرمی و صمیمی 

پردازند. طه میخود به برقراری راب با همسرکنند، بلکه در تعامل اجتماعی کسب نمیز طریق خیانت، تحریك و تهییج بیشتری مناسب ا

 ند.  بینی کیی را پیشزناشو انتیدر زنان با سابقه خ یجنس تیوضعگرایی، ی برونتیشخص یژگیولذا منطقی است که 

یی زناشو انتیا سابقه خدر زنان ب یجنس تیوضعبینی کننده ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه بر روی در تبیین نقش پیش

رای تنوع و ی درونی، اولویت ب، تخیل فعال، توجه به تجربهیشناختییبایزگشودگی به تجربه، مستلزم حساسیّت توان گفت می

اشد. تواند دارای اثرات مثبتی بر زندگی زناشویی بگوناگون و کنجکاوی می این اشتیاق به کسب تجارب .باشدکنجکاوی فکری می

در حقیقت گشودگی نسبت به تجربه، بیانگر وسعت، عمق، پیچیدگی و اصیل بودن زندگی تجربی و ذهنی یك فرد است. کاستا و 

و  5، زیباشناختی0ها(، ارزش9اعمالعالئق )، 7، تخیل8گشودگی نسبت به تجربه مبنی بر باز بودن به عقاید مؤلفهکری شش مك

ی چنین افرادی، زندگه افراد است. ذهنی خوب و ماهران یهایرسازیتصوبیانگر میزان توانایی  را ارائه نمودند. گشودگی 1احساسات

بدیع  قعالئبه اعمال و  . گشودگیکنندهدایت می خالقانهت سازنده و الیختخیلی بسیار فعالی دارند و افکارشان را در راستای ت

ای، تمایل دارند در کارهای خویش از افرادی با چنین مشخصه. فراوان است عالئقبرای چیزهای جدید و داشتن  تالشنشانگر 

 کهییازآنجا. ها و کارهای ذوقی جدید برای آنان جالب خواهد بودنکنند و همچنین سرگرمیپیروی ی اثابت و جاافتاده نسبتاًروش 

، این تمایل بیشتری دارند یخردورزپذیری و ی نسبت به تجربه به کنجکاوی، عشق به هنر، هنرمندی، انعطافافراد دارای گشودگ

دارای اثرات مثبتی خواهد بود و وضعیت جنسی مطلوبی را به دنبال  هاآنپذیری در زندگی زناشویی تمایل به کنجکاوی و انعطاف

رادی کمتر . چنین افکنندیمو دفعات ارگاسم بیشتری را نسبت به سایرین تجربه خود کامروا بوده  با همسردارد و در رابطه جنسی 

مت و نوگرایی را به س یطلبتنوعکنند، این شوند. همچنین آنان برای چیزهای جدید و بدیع تالش میمرتکب خیانت زناشویی می

ه و خالقانه در زندگی زناشویی خود صرف دهند بلکه افکار نو خود را برای ساختن کارهای سازندخیانت زناشویی سوق نمی

یی را زناشو انتیدر زنان با سابقه خ یجنس تیوضعی گشودگی نسبت به تجربه، تیشخص یژگیوکنند. لذا منطقی است که می

 بینی کند. پیش

توان گفت یی میناشوز انتیدر زنان با سابقه خ یجنس تیوضعبینی کننده ویژگی شخصیتی مقبولیت بر روی در تبیین نقش پیش

این افراد بیشتر  .صفاتی از قبیل صداقت، همکاری، اعتماد به دیگران و همدردی است رندهیدربرگاین خصوصیت شخصیتی که 

عاملی  تواند. این صداقت و بخشندگی میدهدسازگار هستند و مقبولیت، تعاون و اعتماد و بخشندگی را میان زوجین افزایش می

گذاری ه سرمایهنظریمطابق توان گفت مطلوب و عاملی بازدارنده برای خیانت زناشویی باشد. به عبارتی می مثبت برای رابطه جنسی

                                                           
1. ideas 
2. fantasy 
3. actions 
4. values 
5. aesthetics 
6. feelings 
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و معتقد است شود. امی متأثرها گذاریها و سرمایهراسبالت گفت تعهد در زندگی زناشویی از رضایتمندی زناشویی، کیفیت جایگزین

کند ریح میکند. راسبالت تصهای نسبی است که فرد در یك رابطه تجربه میها و تنبیهکه رضایتمندی نوعی ارزشیابی ذهنی از پاداش

رابطه تقویت  در جادشدهیامیزان رضایتمندی  وسیلهبهشود. تعهد در رابطه تقویت می جادشدهیامیزان رضایتمندی  وسیلهبهکه تعهد 

نمایند. مزایا و را برآورده می روابطشانهای ها و پاداشزینهشود. برای اینکه افراد سطح رضایتمندی خود را تعیین کنند، همی

شود. این استانداردهای های بالقوه با انتظارات فرد در مورد مقایسه مینمایند. مزایا و پاداشرا برآورده می روابطشانهای پاداش

مانی سطح و نتایج رابطه کنونی است. ز سنجششوند. این سطح رضایتمندی عملکردی از معیار سنجش شناخته می عنوانبهشخصی 

ر از استانداردهای تپایین آمدهدستبه نتایجبیش از سطح معیار باشد، فرد از رابطه ش خشنود است، اما زمانی که  آمدهدستبهکه نتایج 

شخصیتی  (. ویژگی8935 ؛ به نقل از محمدی، حیدرنیا و عباسی،8938زاده، سازچیتافتد )درونی باشند، عدم رضایتمندی اتفاق می

ت به کسانی که خیانت نسب تریپایینبسیار  مقبولیتکاران ، با تمایل به خشنودسازی دیگران و وابستگی ارتباط دارد. خیانتمقبولیت

؛ ستفاده کرداراسبالت  یگذارهیسرمانظریه شاید بتوان برای توضیح این مطلب از و وضعیت جنسی مطلوبی دارند.  کنند دارندنمی

فرد خود  هکتوجیه کرد  گونهنیاتوان را میزناشویی خیانت زناشویی با مقبولیت پایین نزد دیگران همراه است، دوری از  اگر خیانت

ه ب . به این طریق فرد دارای مقبولیتاست سوءاستفاده شدهکند از وی مینداند و احساس مین را فداکارتر و ایثارگرتر از دیگری

ی مقبولیت، تیشخص یژگیودهد. لذا منطقی است که نبوده و گرایشات خیانت کارانه زناشویی کمتری از خود نشان میتالفی دنبال 

 بینی کند.یی را پیشزناشو انتیدر زنان با سابقه خ یجنس تیوضع

توان یی میزناشو نتایدر زنان با سابقه خ یجنس تیوضعشناسی بر روی بینی کننده ویژگی شخصیتی وظیفهدر تبیین نقش پیش

ندگی بیرون از زهای محیط در برابر وسوسه ماند وزناشویی میاست، علیرغم تعارضات در رابطه  شناسفهیوظفردی که گفت که 

توان گفت می دیگرعبارتبه؛ (7110، 8اگان و آنگوسکنند )کمتری خیانت می احتمالبهاین افراد  جهیدرنتمقاومت کند، زناشویی 

-ردهای برنامهاز راهب کنندمیگزارش  البا شناسیوظیفهبه مقابله کردن فعال و مشکل محور مرتبط شده است. افراد با  شناسیوظیفه

مایل ت هاآنکنند. در کنار آن، شوند، استفاده مییکه با آن مواجه م مشکالتریزی مانند راهبرد آگاهانه و مقابله کردن فعال با حذف 

ن افراد با ای جهتنیازاپردازند. نمی شانمشکالتشان را ترک کنند و به همین خاطر به فراموش کردن ندارند دستیابی به اهداف

 پذیرند و نسبت به تعهدات خودلیت اعمال خود را میئوکنند و مسنمی یپوشچشم یسادگبهویژگی به علت اینکه از اهداف خود 

چار خیانت و د دهند و لذا به زندگی زناشویی پایبند هستندها را بروز مییباشند، در زندگی زناشویی خود نیز این ویژگپایبند می

جنسی  زنظراشوند. چنین افرادی وضعیت جنسی مناسبی دارند و در رابطه جنسی کامروا بوده و برانگیختگی بیشتری زناشویی نمی

 بینی کند.یی را پیشزناشو انتیدر زنان با سابقه خ یجنس تیوضعشناسی، ی وظیفهتیشخص یژگیودارند. لذا منطقی است که 

و واریانس  معنادار است یجنس تیوضعو  یمنطقریغ یارتباط یباورهابر اساس نتایج نشان داد که ضریب همبستگی چندگانه بین 

حلیل رگرسیون ت غیراستانداردتبیین شود. همچنین نتایج ضرایب استاندارد و  یمنطقریغ یارتباط یباورهابر اساس  یجنس تیوضع

                                                           
1. Egan & Angus 
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بینی ی را پیشیزناشو انتیزنان با سابقه خ یجنس تیوضعتوانند می یمنطقریغ یارتباط یباورهاچندمتغیره به روش همزمان نشان داد 

نان با سابقه در ز یجنس تیوضعی، منطقریغ یارتباط یباورهافرعی دوم مبنی بر اینکه  توان گفت فرضیهکنند. بر این اساس می

عنایت (، 8931) یفیشرو رنجبر سودجانی  ،قاسمیشد. این نتیجه با نتایج تحقیقات  تائیدکنند بینی مییی را پیشزناشو انتیخ

 یباورهابینی کننده همسویی دارد. در تبیین نقش پیش (8930فرد )آزادی  و مؤمنی( و 8931) ثناگو و امیرشاهی ،زادهعبداهلل ،پورغالم

، دیدگاهی یغیرمنطق باورهای ارتباطیتوان گفت یی میزناشو انتیدر زنان با سابقه خ یجنس تیوضع ر رویب یمنطقریغ یارتباط

سته اند و منظور از باور ارتباطی غیرمنطقی آن دحقیقت پذیرفته عنوانبهدارند و آن را  است که زوجین نسبت به رابطة زناشویی خود

 ازجملهیی مشکالت زناشواکثر  د.کنافراطی ایجاد مشکل می مختص رابطة زناشویی است و در اثر استفادهباشد که از تفکراتی می

های منطقی حکمغیر باور ارتباطیغیرمنطقی مرتبط است. فرد واجد ارتباطی با باورهای توانند می مشکالت جنسی و خیانت زناشویی

؛ به نقل از دهقان، 8331الیس، دارد )در زندگی زناشویی اضطراب  و سردگیآشفتگی از قبیل اف حالتداشته و  شدهنییتعاز پیش 

 ندگیبودن ز تیفیکیبدلزدگی و نقش بسیار مهمی در وقوع پدیدة غیرمنطقی باورهای ارتباطی (. 8931غالمعلی لواسانی و مدنی، 

غیرمنطقی  ارتباطی باورهای کند.بودن زندگی زناشویی، وضعیت جنسی زوجین را دچار آسیب می تیفیکیبکه همین  زناشویی دارد

تواند با ایجاد مزاحمت در ابراز عشق به دلزدگی شود و میمنفی منجر می تعامالتهای منفی به عواطف، تعارضات و موقعیت درباره

 (.8931غالمعلی لواسانی و مدنی،  دهقان،شود )منجر خیانت زناشویی در زنان  سویبهو گرایش 

کنند که علمی کافی در خصوص رفتار آدمی و تحول شخصیت این باور را با خود حمل می اطالعاتبدون داشتن  افراداکثر 

های رفتاری ژنتیکی و پایدار است و فرد همین است که هست. نکته مهم در اینجا حضور این باور خاص است که در شرایط ویژگی

نموده و او باید تغییر کند ولی متأسفانه اگر بخواهد هم  یهمسر است که ایجاد نارضایت مشکالتنارضایتمندی زناشویی، این 

 ادارندربنابراین افرادی که این باور ؛ کنند که هر دو باید تغییر کننداین نکته توجه نمیاز همسران به  كیچیه درواقعتواند. نمی

شدن این نارضایتی از زندگی  دارادامهکاهش رضایت زناشویی و در صورت امیدی به تغییر همسر ندارند و همین مسئله منجر به 

 انتیه خدر زنان با سابق یجنس تیوضعی، منطقریغ یارتباط یباورهاشود. لذا منطقی است که منجر میزناشویی  جنسی به خیانت

این مطالعه مقطعی بودن آن است. محدودیت تبیین علی مطالعات همبستگی عمده  هایتیاز محدود یکیبینی کنند. یی را پیشزناشو

 گرفتهجامان یی شهر تهرانزناشو انتیزنان با سابقه خپژوهش حاضر فقط روی  ازآنجاکهاین تحقیق است.  هاییتمحدود ازجملهنیز 

نیست. لذا  دیگر شهرهایی در زناشو انتیزنان با سابقه خبه سایر  یمتعمقابلر، گهای دیاست، لذا نتایج آن مانند بسیاری از پژوهش

ای دیگر برهای های مشابه در دیگر شهرها و فرهنگاز تعمیم نتایج با سایر جوامع باید جانب احتیاط را در نظر گرفت. پژوهش

، یبستگلدهای اجرا شود و بر نقش متغیرهایی مانند سبكیی زناشو انتیزنان با سابقه خبر وضعیت جنسی  مؤثرشناخت عوامل 

زنان با ه گروه نمون توجه شود. از آنجایی شناختیروانکیفیت روابط زناشویی، صمیمیت زناشویی و سایر متغیرهای زناشویی و 

، سازدار میرا دشودیگر شهرها یی زناشو انتیزنان با سابقه خاین امر تعمیم نتایج را به بودند، یی شهر تهران زناشو انتیسابقه خ

م نتایج ( جهت تعمیشهرها یگردزنان با سابقه زناشویی در  خصوصبه) یگردهای های بیشتر بر روی نمونهبنابراین، انجام پژوهش

تر تر آماری که امکان تحلیل عمیقهای پیچیدههای آینده از حجم نمونه باالتر و روششدر پژوه. از اهمیت بسزایی برخوردار است
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( یفی و کمیکترکیبی شامل ) یقتحقهای . استفاده از مطالعات طولی و سایر روشکنند، استفاده شودرا فراهم می گیری بهترو نتیجه

ی کلیه گردد با استفاده از یك مطالعه کیفی به بررسمی صورت که پیشنهادتواند برای بررسی این مطالعه سودمندتر باشد. به این می

 انتخی یبر اساس نتایج این پژوهش مسئلهد. پرداخته شویی زناشو انتیزنان با سابقه خ وضعیت جنسیبر  مؤثرعوامل 

 ریشه رواقعد. بگیرد قرار موردتوجه باید که است ایپیچیده و مهم مسائل از و دارد شخصیت مفهوم با تنگاتنگی پیوند زناشویی

های پیش از ازدواج توان در مشاورهکرد. از نتایج این پژوهش می جستجو هاآن شخصیتی هایویژگی در شودمی را افراد خیانت

قرار گیرند تا از بروز  شناختیروانرنجورخویی هستند تحت درمان استفاده نمود و افرادی که دارای نمرات بیشتری در روان

ایج پژوهش نت توان گفت کهپیشنهادهای کاربردی نیز می ازجملهپیشگیری کرد.  هاآنهای زناشویی در زندگی زناشویی آتی خیانت

 ن درمانگران واست، بنابرای ییزناشو انتیدر زنان با سابقه خ یجنس تیوضعبا  یمنطقریغ یارتباط یباورهابین  ی رابطهدهندهنشان

ا ب وضعیت جنسیهای مؤثری جهت افزایش و کارگاه هاکالسهایی های چنین پژوهشیافته برهیتکتوانند با مشاوران خانواده می

و جایگزین کردن این منطقی غیرباورهای ارتباطی متناسب با زوجین به بهبود  یهایدرمانزوجرفتاری و -های شناختیآموزش

 . برگزار نمایندبا سابقه خیانت زناشویی  زناندر مد باورهای نادرست با باورهای کارآ

 منابع 

 بینی سطوح رضایت جنسی و سازگاری زناشویی بر اساس متغیرهای شغلی، تعهد، پیش(. 8935)بهار. ، زادهرفیعو  ؛محمدعلی ،بشارت

 .98-01(، 8)9، روانشناسی خانوادهدو فصلنامه صمیمیت و دانش و نگرش جنسی. 

 صمیمیت، عملکرد جنسی یخواه یجانهبینی رضایت زناشویی بر اساس پیش(. 8931)رسول.  ،روشن چسلی ؛ ومعصومه ،نیتپاک ،

 .853-811(، 8)81، روانشناسی بالینی و شخصیتدو فصلنامه های شخصیتی در پرستاران. و ویژگی

 ( .8931دهقان، ابوالفضل؛ غالمعلی لواسانی، مسعود؛ و مدنی، یاسر.) ای نقش واسطه: رابطة بین باورهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی

 .905-953(، 9)77مجله روانشناسی، . ذهن آگاهی

 ( .8935رجبی، غالمرضا؛ عباسی، قدرت اهلل؛ سودانی، منصور؛ و اصالنی، خالد .)برنامه  ةویاز ازدواج به ش شیآموزش پ یاثربخش

 .13-31(، 8)1خانواده،  یدرمانرواندو فصلنامه مشاوره و . مجرد انیدانشجو یاطارتب یبر باورها یفرد انیو انتخاب م یآگاه

 ( .8938شهرستانی، ملیحه؛ دوستکام، محسن؛ رهباردار، حمید؛ و مشهدی، علی.) مندی زناشویی از روی متغیرهای رضایت ینیبشیپ

 .83-08(، 80)0، فصلنامه زن و فرهنگ، و عادی شهر مشهد طالقباورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در زنان متقاضی 

 های شخصیتی و ثبات تعامالت زناشویی نقش ویژگی(. 8931)سیدمحسن.  خواهحجت ؛ ومحسن ،محمدیانگل ؛دلنیا ،اسمعیلیشیخ

 .53-11(، 5)89، پژوهش پرستارینشریه گری خودکارآمدی جنسی در زنان متأهل. بینی سرخوردگی زناشویی با میانجیدر پیش

 رابطه صفات شخصیت و رضایت زناشویی بر اساس (. 8933)اعظم.  ل،فتاحی اندبی؛ و پریوش ،وکیلی ؛نادره ،طلوع تکمیلی ترابی

 .33-881(، 8)80 ،شناسی کاربردیروانمجله علمی و پژوهشی . مذهبی یریگجهتنقش میانجیگر 

 شخصیتی، الگوهای ناسازگار  ارتباط ویژگی(. 8931) .اکرم، ثناگو ؛ ومهربانو، امیرشاهی؛ حسن ،زادهعبداهلل ؛منیره ،پورعنایت غالم

 .80-1(، 7)5، روان پرستاریافراد متأهل.  در ییزناشو یانتخبینی و بدبینی با توجیه اولیه، خوش
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 ( .8931قاسمی، بهزاد؛ رنجبر سودجانی، یوسف؛  و شریفی، کبیر .)نیزوج شیدر گرا یو تجربه شکست عاطف ینقش عملکرد جنس 

 . 01-11(، 81)8رویش روانشناسی، . نشریه ییفرا زناشو روابط به

 خیانت زناشویی از  یهامؤلفهبینی نقش صفات بنیادی شخصیت در پیش(. 8931)مهران.  ،سلیمانی ؛ ورحیم ،یوسفی ؛سارا، کریمی

 .31-813(، 7)85، روانشناسی بالینی و شخصیتفصلنامه دیدگاه دانشجویان. 

 درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر باورهاى ارتباطى و دلزدگی دانشجویان بررسی اثربخشی گروه (.8935عتیق، یاسر. ) کالل قوچان

 . 511-511(، المللی روانشناسی و علوم تربیتیبین اجالسنامه سومین ویژه)81، مجله اصول بهداشت روانی، متأهلپسر 

 لنامه فص. تعهد زناشویی بر اساس صمیمیت زناشویی و بخشودگی بینییشپ (.8935) ، هادیمحمدی، بهناز؛ حیدرنیا، احمد؛ و عباسی

 . 98-58(، 9)5رویش روانشناسی، 

 آسیب فصلنامه دانش و نگرش جنسی و باورهای ارتباطی با طالق عاطفی.  رابطه(. 8930)صدیقه.  ،آزادی فردو  ؛خدامراد، مؤمنی

 .90-05(، 7)8 ،شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده

 عاطفی  التپیش از ازدواج در مشک نقش معاشرت (.8935فر، طاهره؛ وحیدنیا، نرگس؛ و احمدی، خدابخش. )کریم، الهه؛ سعیدینژاد

 . 771-773(، 0)9مجله سالمت اجتماعی، . بعد از ازدواج

 های شخصیتی در تشخیص دانش آموزان دارای اعتیاد به اینترنت نقش ممیزی ویژگی(. 8931)علیرضا.  ،دلقندی ؛ وسعید ،ویسی

 .8-9(، 91)0، های نوین در علوم رفتاریپیشرفتکلمن(. -مك کری، هگزاکو و جایگزین زاکرمن-)آزمون سه مدل شخصیتی کاستا
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