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 چكيده

 و والش رداند. اما آیا رویکاختی زوجین نشان داده های مختلف ارتباطی و روانشن را در بهبود مؤلفه اولسون  و والش های مختلفی کارآیی رویکردپژوهش زمينه:

  ثربخشی ا پژوهش حاضر با هدف مقایسه   هدف:شود؟  زناشویی می  خیانت دیده آسیب  زناشویی زنان  کاهش دلزدگی و ارتباطی الگوهای منجر به بهبود اولسون 

سون  رویکرد و والش رویکرد شویی زنان  دلزدگی و ارتباطی الگوهای بر اول سیب  زنا شویی انجام گرفت.   خیانت دیده آ ضر ن  روش:زنا یمه روي پژوهش حا

شی با طرح پیش  سال           پس -آزمون آزمای شهر تهران در  شویی  سیب دیده خیانت زنا شامل زنان آ ضر،   0812آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حا

 هایادفی استتتتفاده شتتتد. پس از انتخاب حجم نمونه و گماري آنها در گروهگیری غیراحتمالی در دستتتترس و گماري تصتتتبود. در این پژوهش از روي نمونه

 11ای یك جلسه را طی سه ماه به صورت هفته   (2100اولسون )اولسون،    رویکرد ( و2112)والش،  والش رویکرد های آزمایش مداخالتآزمایش و گواه، گروه

شنامه   دقیقه س ستفاده در این ای دریافت نمودند. پر شنامه الگوهای      های مورد ا س شامل پر سوالوای،       پژوهش  سن و  ستن شویی   دلزدگی و (0132ارتباطی )کری زنا

اد که ها نشتتتان دنتایج حاصتتتل از تحلیل داده ها:يافتههای به دستتتت آمده توستتتط تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بود. داده (0112)پاینز، 

(. همچنین نتایج >110/1Pزناشتتویی مؤثر بوده استتت ) خیانت دیده آستتیب زنان زناشتتویی دلزدگی و ارتباطی الگوهایآموزي دو رویکرد اولستتون و والش بر 

سون و والش بر الگوهای     شی و رویکرد اول شان داد که بین اثربخ شویی  دلزدگی و ارتباطی آزمون تعقیبی ن سیب  زنان زنا شویی  خیانت دیده آ تفاوت معنادار  زنا

هایی وان رويتواند به عنتوان چنین نتیجه گرفت که دو رویکرد اولسون و والش میهای پژوهش حاضر میبر اساس یافته گيری:نتيجه(. <10/1Pوجود ندارد )

  اولستتون، والش، رویکرد رویکرد واژه كليدها:زناشتتویی به کار رود.  خیانت دیده آستتیب زنان زناشتتویی دلزدگی و ارتباطی کارآ برای تغییر در الگوهای

 زناشویی زناشویی، خیانت دلزدگی ارتباطی، الگوهای

Background: Various studies have shown the efficacy of Walsh and Olson's approach in improving the various communication and 

psychological components of couples. But does Walsh and Olson's approach lead to improved communication patterns and reduced 

marital disillusionment for women affected by marital infidelity? Aims: The present study was conducted aiming to compare 

effectiveness of Walsh approach and Olson approach on communicative models and marital burnout in the women hurt by marital 

betrayal. Method: The research method of the present study was quasi-experimental with pretest, posttest and control group design. 

The statistical population of the present study included all the women hurt by marital betrayal in the city of Tehran in 2017. Non-

probable available sampling and random replacement were used in the present study. After selecting the sample size and replacing them 

in the experimental and control groups, the experimental groups received teaching interventions in ninety-minute sessions once a week 

during three months. The applied questionnaires in the present study included communicative models questionnaire (Christensen and 

Solavai, 1984) and marital burnout (Paienz, 1996). The data gotten from the study were analyzed through ANCOVA method.  

Results: The results of the data analysis showed that teaching Walsh approach and Olson approach has been effective on communicative 

models and marital burnout in the women hurt by marital betrayal (P<0/001). Moreover, the results of follow-up test showed that there 

isn’t any significant difference between the effectiveness of Walsh approach and Olson approach on communicative models and marital 

burnout in the women hurt by marital betrayal (P>0/05). Conclusions: According to the findings of the present study it can be concluded 

that Walsh and Olson approaches can be applied as efficient methods to change communicative models and marital burnout of the 

women hurt by marital betrayal. Key Words: Walsh approach, olson approach, communicative models, marital burnout, marital 

betrayal 
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 مقدمه

بر طبپ نظر فالسفه، انسان یك موجود اجتماعی است و به دلیل     

 ارتباطات تعاملی مانند روابط     قرارگرفتن در یك محیط اجتماعی در   

عشقی، دوستی و خانوادگی مشارکت دارد. خانواده در این میان، از     

ای برخوردار استتت، زیرا یکی از عناصتتر اصتتلی جامعه  اهمیت ویژه

ی امن، داشتتتتن شتتتود و برای رستتتیدن به یك جامعهمحستتتوب می

زاده، نظری و محستتتنرستتتد. )های امن ضتتتروری به نظر میخانواده

خانواده بر اساس ازدواج بین دو جنس مخالف شکل   (. 0811، عرفی

گیرد و حفظ و تداوم آن از اهمیت زیادی برخوردار استتت. یك می

واحد اجتماعی همچون خانواده، بستتتر مناستتبی برای رشتتد و تکامل، 

ن تواها و عوارض استتت، پس میتغییر و تحول، و محل بروز آستتیب

ایش به روپاشی روابط میان اعضگفت هم بستر شکوفایی و هم بستر ف

 کلورستتتون، و رمنیبا ،2112رود )مك نارتی و کارتی، می شتتتمار

(. باال رفتن  0818مدرستتتی، زاهدیان و هاشتتتمی محمدآباد،        ؛ 2102

سال   آمار طالق بیانگر ست که در طول  های زندگی روابط میان آن ا

هایی شتتده استتت که موجب افزایش همستتران دستتتخوي دگرگونی

یده استتتتت          اختالف م نان گرد یت طالق آ ها یان همستتتران و در ن

. یکی از مهمترین        (0812 ،نژاد رحیمی    و پورحستتتین   ،نژاد زارعی )

بین زوجین در این میان،   0گیری اختالفات زناشتتتویی  دالیل شتتتکل  

ویلسون  ،2113)شاکلفورد، بیزر و گاتز، خیانت یکی از طرفین است 

خارج از روابط  (. ارتباط جنستتی با شتتخص ستتوم 2101و همکاران، 

رود. برخی دیگر از بتته شتتتمتتار می 2زوجین، خیتتانتتت زنتتاشتتتویی

تری را برای خیانت قائل شده و آن را  پژوهشگران نیز حیطه گسترده  

دانند داشتتتن رابطه اینترنتی، عاطفی یا جنستتی و یا ترکیبی از آنها می

حاجی    ) باد و  یدری،  حبیبی عستتتگرآ یدرمن و آلگیر،   ،0812ح وا

2100.) 

های خیانت دیده، به جای است درمانگران حین کار با زوج  بهتر

تمرکز روی موضتتوع خیانت، توجه درمانی خود را بر روی رابطه به 

عنوان کل متمرکز نمایند، زیرا که کشتتتف خیانت و بحران به وجود 

آمده ناشی از آن، در صورت ادامه فرآیند درمان و عدم خاتمه رابطه 

انگ،  آورد )ف بلندمدتی را به وجود می   قبلی، تيثیرات روانشتتتناختی   

تایم،    باطی خانواده    2113وونگ و  ، یکی از عوامل  8(. الگوهای ارت

توجه به  (.0812بین خیانت زناشتتویی استتت )کردبچه و عارفی، پیش

                                                           
1. marital infidelity 
2. Infidelity 

الگوهای ارتباطی از آن جهت حائز اهمیت استتتت که در مقایستتته با 

ای هویژگی دیگر عوامل تيثیرگذار در ناستتتازگاری زناشتتتویی مانند

شتتخصتتیتی و شتترایط اجتماعی و اقتصتتادی، تغییر الگوهای ارتباطی  

باشتتد یمتر و اثرگذاری آن بر میزان رضتتایت زناشتتویی بیشتتتر عملی

تعامل در    (.2103کونری و همکاران،   ،2112)گاتمن و نوتاریوس،   

شخص است که الگوهای      ستان میان دو  روابط زوجی به معنای بده ب

شامل می   رفتاری منظم و ت شونده را  (. 2102شود )نولر و فینی،  کرار 

شکل    صورت  سران حمایت  در  گیری الگوهای ارتباطی معیوب، هم

خود را از یکدیگر برداشته، برای ارضای نیاز یکدیگر تالي چندانی   

برانگیز از دیدگاه یکدیگر     دارند و در مستتتائل تعارض    مبذول نمی 

شکالت زنا       سرانجام م شته و  صحیحی ندا ضایتی    درک  شویی و نار

نان افزایش می  باطی ستتتالم و        آ بد؛ از ستتتوی دیگر، الگوهای ارت یا

ضایت    شویی و کاهش  سازنده از مهمترین عوامل افزایش ر مندی زنا

پور، استتدی، کیانی، شتتود )بخشتتیروابط فرازناشتتویی محستتوب می

 (.0810پور و احمددوست، شیرعلی

بر اساس خیانت هایی است که از دیگر مؤلفه 2دلزدگی زناشویی

(. 0818شود )مدرسی و همکاران، زناشویی در زوجین ایجاد می

ای از عالیم خستگی عاطفی، جسمانی و دلزدگی زناشویی مجموعه

آورد که پیامدهای غیرقابل روانی، دلزدگی زناشویی را به وجود می

دلزدگی (. 2101جبرانی را برای زوجین به دنبال دارد )کالی، 

ردناک فرسودگی جسمی، عاطفی و روانی است. زناشویی حالت د

 مشوند علیرغمتوجه میزوجین که آید پیش میاین حالت هنگامی 

در د. شیبخو نخواهد گرمی نبخشیده  آنها به زندگی تالششان، رابطه

ه اندازه که ببه چیزهایینسبت آگاهی و توجه ، فروپاشی رابطهضمن 

در  وشود آغاز می لزدگیدافزایش یافته و  ،نیستند گذشته خوشایند

 برای جلوگیری از پیشرفت این روند صورت فعالیتی این مرحله اگر

نباشته ادلزدگی از  یابد.نپذیرد، همه چیز از بد به سطد بدترتنزل می

به وجود آمده و  زندگی روزمره هایتنیدگی ها و شدن سرخوردگی

 .(2100)آماتو و کیت، شود میرابطه زوجین فرسایش  سبب

فه ب  یب     ه منظور بهبود مؤل ناختی افراد آستتت  دیده از های روانشتتت

ناشتتتویی، روي      نت ز یا مان   خ فاده    ها و در های مختلفی مورد استتتت

ست.   سون  قرارگرفته ا ست ک رويیکی از انواع این رویکرد اول ه ها

های گوناگون نشان داده است )اولسون،    کارآیی خود را در پژوهش

3. Family communication patterns 
4. marital disaffection 
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، ، بهمنی و عستتگریقدممی مقاستت ،2113و همکاران،  ریورا، 2100

( به 0111الستتون )(. دیدگاه 0810، و کیامنش جاللی، احدی، 0812

دهد. را ارائه می 0خانواده، نگاهی ستتیستتتمی بوده و مدل گشتتتاوری 

ها و  ستتتازد که زوج مدل گشتتتتاوری این فرضتتتیه مهم را مطرح می    

که  دهای نامتعادل تمایل دارنهای متعادل در مقایسه با سیستم   خانواده

بیشتتتتر مفید باشتتتند. الستتتون در این مدل بر روی ستتته بعد اصتتتلی         

ی شود: انسجام خانوادگهای خانوادگی و زناشویی متمرکز میسیستم

طاف    ناشتتتویی، انع طات        و ز با ناشتتتویی و ارت خانوادگی و ز پذیری 

خانوادگی و زناشویی. بنا به تعریف، انسجام خانواده به صورت پیوند 

ده نستتتبت به یکدیگر دارند نشتتتان داده      عاطفی که اعضتتتای خانوا    

ستم   شود. این بعد بیان می می سی ا در شان ر ها جداییداردکه چگونه 

ی و پذیری خانوادگکنند. انعطافتقابل با، باهم بودنشتتتان متعادل می

ست که به روابط نقش و قوانین رابطه و میزان تغییر     شویی بعدی ا زنا

د. این بعد بر این تمرکز دارد در رهبری و مدیریت خانواده اشاره دار 

ها در مقابل تغییر، استتتواری و استتتحکام خود را که چگونه ستتیستتتم

ستتتازند. وجه ستتتوم در مدل گشتتتتاوری، بعد ارتباطات           متعادل می 

اد کننده قلمدخانوادگی و زناشتتویی که استتت که یك بعد تستتهیل  

شتتود که برای ستتهولت حرکت دو بعد دیگر حائز اهمیت استتت  می

 (.2100ن، )اولسو

های مورد استفاده در این پژوهش، رویکرد یکی دیگر از روي 

های خانواده و است. به منظور ارزشیابی پویایی 2یکپارچه والش

( فرم و 2111های درمانی ویژه، والش )ارزیابی عملی همراه با توصیه

رک های مشتکند؛ و با پرداختن به ویژگیریزی میشکلی را طرح

نماید. والش نظریه جامع شخصیت را پیشنهاد می ها یكخانواده

ای از ای دوم وآیندهدرمانی یکپارچه را به عنوان الگوی نظریهخانواده

د که کنفردی توصیف میفردی با عنصر درونچندین الگوی میان

نژاد و ابیبکنده، نوحاجیمبتنی بر ارزشیابی یکپارچه است )حسینی

درمانی بر پنج عامل ساختار خانواده، (. این خانواده0810کیامنش، 

های خانوادگی و ارتباط و ادراک، مسئولیت نقش، موضوع

های های فردی شخصیت مبتنی بوده و اهداف و رويپویایی

ی استوار بخشای آن بطور مستقیم بر مبنای این ارزشیابی پنجمداخله

(. چارچوب نظری خانواده 0833است )کارلسون، اسپری و لویس، 

مانی یکپارچه والش از این عوامل پنجگانه تشکیل گردیده وکلیه در

                                                           
1. Circumflex model 

گردد. با استفاده از این رویکرد، راهبردهای تغییر از آن استخراج می

های درمانی توسط درمانگر سازماندهی مراحل و وظایف، مواجهه

سازد که در شده و درمانگر، خانواده را برای هر مرحله آماده می

بعد حرکت کند. این مراحل پنجگانه به منظور جهت تکالیف مرحله 

نیل به دو هدف عمده درمانی سازماندهی شده است: حل مشکالت 

و مسائل ویژه و فرآیند کارآمد مسيله برای افراد و واحد خانواده 

 (.2112)والش، 

با عطف توجه به آسیب روانشناختی و ارتباطی در افراد آسیب  

؛ عنایت 0811جهرمی، نی و قرباندیده خیانت زناشویی )فاضل همدا

مارین، کریستنسن و  ،0812بزرگی، زاده، دشت، عبداهللپورغالم

کارگیری درمان ( به2100لیگنرث،  -؛ روکاچ و فلیپرت 2102اتکینز، 

نماید و از طرفی با توجه به کارآیی مؤثر برای این افراد ضروری می

 هایش آسیبرویکرد اولسون و رویکرد یکپارچه والش در کاه

والش،  ،2113، ریورا و همکاران، 2100ون، روانشناختی زنان )اولس

 ،0812قدم و همکاران، مقاسمی ،0810ی و همکاران، جالل ،2111

( و نیز عدم انجام تحقیقی 0810و همکاران،  حسینی حاجی بکنده

 رب اولسون رویکرد و والش رویکرد اثربخشی پیرامون مقایسه

 خیانت دیده آسیب زنان زناشویی دلزدگی و ارتباطی الگوهای

زناشویی، پژوهشگران بر آن شدند تا میزان تفاوت این دو رویکرد را 

 انتخی دیده آسیب زنان زناشویی دلزدگی و ارتباطی بر الگوهای

زناشویی مورد بررسی قرار دهند. بر این اساس مسئله اصلی پژوهش 

 و الشو رویکرد یحاضر بررسی آن است که آیا بین میزان اثربخش

 آسیب نزنا زناشویی دلزدگی و ارتباطی الگوهای بر اولسون رویکرد

 زناشویی تفاوت وجود دارد؟ خیانت دیده

 روش

پس  -آزمون روي پژوهش حاضتتر نیمه آزمایشتتی با طرح پیش

قل       های مستتتت با گروه گواه بود. متغیر رویکرد اولستتتون و آزمون 

چه والش     پار های وابستتت  رویکرد یک های ته  و متغیر باطی  الگو   و ارت

ه جامعبود.  زناشتتویی خیانت دیده آستتیب زنان زناشتتویی دلزدگی

هر ش زنان آسیب دیده خیانت زناشویی   آماری پژوهش حاضر، شامل   

به مراکز مشاوره مراجعه کرده بودند. در  0812تهران بود که در سال 

سترس و گماري  این پژوهش از روي نمونه گیری غیراحتمالی در د

ی استتتفاده شتتد. بدین صتتورت که از بین زنان آستتیب دیده   تصتتادف

2. Walsh's integrated approach 
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 اورهمشت  خیانت زناشتویی مراجعه کننده به مرکز مشتاوره پویا، مرکز  

شاوره  شگرف و مرکز  آروین شرکت     20سپاس   م ضر به  زن که حا

به صتتتورت       خاب و  ند انت ماري تصتتتتادفی در    در پژوهش بود گ

سون،  نفر در گروه آزم 00های آزمایش و گروه گواه )گروه ایش اول

مایش والش و   00 مارده   00نفر در گروه آز نفر در گروه گواه( گ

رویکرد اولسون و رویکرد  شدند. گروه آزمایش مداخالت درمانی ) 

ای دریافت دقیقه 11جلستته  3( را در طی ستته ماه در یکپارچه والش

نمودند. این در حالی بود که افراد حاضتتر در گروه گواه این مداخله 

ست . فرآیند انجام پژوهش دریافت نکردند را در طول  الزم به ذکر ا

برای شتترکت در  افرادرضتتایت که جهت رعایت اخالق پژوهشتتی 

سب و از کلیه مراحل مداخله آگاه   هم چنین ند.دش  برنامه مداخله ک

به افراد گروه گواه اطمینان داده شتتد که آنان نیز پس از اتمام فرآیند 

 ت خواهند نمود.پژوهشی این مداخالت را دریاف

 ابزار

 زناشتویی  دلزدگی رستشتنامه  پ :0زناشتویی  دلزدگی رستشتنامه  پ

  دارد ماده 21 گردید. این پرسشنامه   ابداع 0112در سال   پاینز توسط 

صلی  جزء 8 شامل  که ستگی  ا سمی  خ ساس  مثالً) ج ستگی،   اح خ

  احستتاس) عاطفی افتادن پا از ،(خواب داشتتتن اختالالت و ستتستتتی

 ساس مثل اح) روانی افتادن پا از و( افتادن دام در، افسردگی، ناامیدی 

 دموار این تمام باشد. می (همسر  به خشم  و ارزشی، سرخوردگی   بی

سخ  هفت طیف یك روی  معرف 0 سطد . شوند می داده امتیازی پا

 عبارت زیاد تجربه معرف 1 ستتطد و نظر مورد عبارت تجربه عدم

= 1هرگز تا  = 0)از  گویی آن از نوع لیکرتموردنظر. طیف پاستتتخ 

(. کمترین نمره در 0833نادری، افتخار و آمالزاده، )همیشتته( استتت  

است. کسب نمره باالتر نشان     021و بیشترین نمره   21این پرسشنامه   

 قابلیت اعتماد دهنده احساس دلزدگی زناشویی بیشتر است. ضریب     

هه   یك  دوره یك  برای 31/1بازآزمون   -آزمون  برای  12/1، ما

به دستتتت آمده     برای دوره چهارماهه    22/1ماهه، و    یك دوره دو 

 آلفا ثابت ضتتریب باها آزمودنی اغلب برای درونی تداوم استتت.

  نیز ایران در (.0112 پاینز،)بود  18/1تا  10/1بین  که، شتتد ستتنجیده

نفر بررستتی نمود و ضتتریب  221 بر را پرستتشتتنامه این (0831) نعیم

آلفای کرونباخ پرستتشتتنامه . میزان بدستتت آمد 32/1آلفای کرونباخ 

                                                           
1. Marital Satisfaction Questionnaire 

تا  11/1و برای ابعاد آن از  33/1در پژوهش حاضتتتر برای نمره کلی 

 بدست آمد. 30/1

یك  ارتباطی الگوهای پرسشنامه :2ارتباطی الگوهای پرسشنامه

 0132ابزار خودسنجی است که توسط کریستنسن و سوالوای در سال 

ال تشکیل شده سؤ 80طراحی شده است. پرسشنامه الگوی ارتباطی از 

ای لیکرت که از درجه 1است. زوجین هر رفتار را روی یك مقیاس 

 بندی)خیلی امکان دارد( تنظیم شده، درجه 1)اصالً امکان ندارد( تا  0

کنند. بعضی از این رفتارها عبارتند از اجتناب متقابل، بحث متقابل، می

ی و نبحث / اجتناب، مذاکره متقابل، خشونت کالمی، خشونت جسما

(. پرسشنامه الگوی ارتباطی از سه 0832گیری متقابل )رحیمی، کناره

رتباط گیری، اخرده مقیاس تشکیل شده است: ارتباط توقع / کناره

( 0110سازنده متقابل و ارتباط اجتناب متقابل. کریستنسن و شنك )

مقیاس این پرسشنامه را برآورد نمودند. در آزمایی سه خردهدرستی

ه که در آن سه گروه از زوجین غیردرمانده، درمانده و در این مطالع

اط مقیاس ارتبکرد، خردهحال طالق یا جدا شده با همدیگر مقایسه می

که سازنده متقابل توانست بین هر سه گروه تمییز قائل شود، در حالی

نها گیری تهای ارتباط، اجتناب متقابل و توقع / کنارهمقیاسخرده

جین درمانده و غیردرمانده تفکیك قائل شوند توانستند بین زو

( نیز برای بدست آوردن 0811پور )(. عبادت0831)رسولی، 

مقیاس، همبستگی نمرات آن را با نمرات آزمایی این خردهدرستی

حاصل از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ بدست آورد که عبارت 

چنین دار است. هممعنی 10/1بود که در سطد آلفای  12/1از 

این پرسشنامه را برآورد  قابلیت اعتماد( 0111کریستنسن و هیوی )

گران میزان ثبات درونی را برای خرده نمودند. همچنین این پژوهش

مقیاس ارتباط سازنده متقابل هفت سؤالی، بدست آوردند. آلفای 

مقیاس به ترتیب عبارت از کرونباخ برای مردان و زنان در این خرده

های خرده ارتباط مقیاسخرده قابلیت اعتمادبود.  30/1و  32/1

گیری در پژوهش حاضر با سازنده، اجتناب متقابل و توقع / کناره

 38/1و  11/1، 32/1استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 

 محاسبه گردید.

پس از هماهنگی با مراکز انتخاب شده و ارائه توضید  روي اجرا:

 های آزمایشپژوهش، افراد حاضر در گروه کننده دربه افراد شرکت

 3مداخالت رویکرد اولسون و رویکرد یکپارچه والش را در طی 

2. Communication Patterns Questionnaire 
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ای در طول سه ماه به شرح زیر دریافت کردند، این در دقیقه 11جلسه 

حالی بود که افراد گروه گواه در طول اجرای فرآیند پژوهش از 

له به ذکر است که مداخبهره بودند. الزم دریافت مداخله ذکر شده بی

( و 2100رویکرد اولسون برگرفته از پروتکل این رویکرد )اولسون، 

همچنین مداخله رویکرد والش برگرفته از پروتکل این رویکرد 

بکنده و حاجی( است که در ایران توسط حسینی2112)والش، 

آزمایی آن مورد تيیید قرار ( مورد استفاده و درستی0810همکاران )

 است. گرفته
 

 . خالصه مباحث جلسات آموزشی بر اساس الگوی چندمختصاتی اولسون0جدول

 اهداف جلسه عنوان جلسه جلسات

 آشنایی و بیان اهداف جلسه اول

آشنایی اعضا با مدرس و یکدیگر؛ برقراری رابطه حسنه و ایجاد جو همراه با اعتماد و امنیت، همکاری و صمیمیت؛ 

ای اعضا، اهداف برگزاری جلسات و آشنایی با مقررات گروه؛ آشنایی با چهارچوب مشخص شدن اهمیت موضوع بر

 کلی کار الگوی چندمختصاتی السون؛ عقد قرارداد و ایجاد تعهد جهت همکاری و شرکت منظم در جلسات.

 صمیمیت در روابط زوجینی جلسه دوم
های گی برقراری صمیمیت؛ تمرین شیوهتعریف صمیمیت و ابعاد آن؛ بررسی موانع ایجاد صمیمیت؛ آموزي چگون

 صمیمیت.

 پذیرینزدیکی و انعطاف جلسه سوم
پذیری و نقشه زوج و نقشه خانواده؛ ایجاد توازن بین ثبات و تغییر و اجتناب از ثبات و تغییر اهمیت توازن و انعطاف

 ها.ی زوجیپذیری؛ بهبود پویایافراطی؛ آشنایی با مشکالت رایج زوجینی در نزدیکی و انعطاف

 های حل تعارضتعارض و شیوه جلسه چهارم
خورد های متداول برتعریف مفهومی تعارض زناشویی و درک طبیعی بودن وجود تعارض میان زوجین؛ استخراج شیوه

 گانه بهبود بخشیدن و حل و فصل تعارض. 01های کنندگان؛ آشنایی با گامبا تعارض در میان شرکت

 اط جنسیبهبود ارتب جلسه پنجم
بیان اهمیت روابط جنسی؛ آشنایی با چرخه مسائل جنسی؛ عوامل بازدارنده رابطه صحید جنسی؛ تشخیص و درمان 

 های جنسی غلط.اسطوره

 های ارتباطیارتباط و توانش جلسه ششم
ت اهای موفپ و مشکالت رایج در ارتباطاهمیت و ضرورت ارتباط و پیچیدگی آن؛ آشنایی با نحوه ارتباط زوج

 های ارتباطی و چگونگی تيثیر هر یك بر روابط؛ آشنایی با نحوه برقراری ارتباط مؤثر.زوجینی؛ انواع سبك و شیوه

 ها / همکاری و کار گروهیها و سنتنقش جلسه هفتم

 ها بر روابط زوجین؛ آشنایی با الگوهای کالسیك قدرت در رابطه وآشنایی با چگونگی تيثیر مدیریت تعیین نقش

ها در هایی جهت بهبود بخشیدن به نقشيثیر هر یك بر روابط زوجینی؛ مشکالت رایج نقش در روابط زوجین؛ راهت

 رابطه.

 آزمونبندی و اجرای پسجمع جلسه هشتم
رای هایی کلی ب؛ ارائه راه کارها و توصیههاآموزه؛ شناسایی موانع اجرایی هاآموزيبررسی میزان کارایی و اثربخشی 

 آزمون.وجین؛ اجرای پسهمه ز
 

 

 . خالصه مباحث جلسات آموزشی بر اساس رویکرد یکپارچه والش2جدول

 اهداف جلسه عنوان جلسه جلسات

 آشنایی و بیان اهداف جلسه اول

آشنایی اعضا با مدرس و یکدیگر؛ برقراری رابطه حسنه و ایجاد جو همراه با اعتماد و امنیت، همکاری و صمیمیت؛ مشخص 

اهمیت موضوع برای اعضا، اهداف برگزاری جلسات و آشنایی با مقررات گروه؛ آشنایی با چهارچوب کلی کار رویکرد شدن 

 یکپارچه والش؛ عقد قرارداد و ایجاد تعهد جهت همکاری و شرکت منظم در جلسات.

 ساختار خانواده جلسه دوم
ها ها؛ آشنایی با مفهوم مرزها در خانوادهها، معرفی زیرمنظومههای ارتباط، به نمایش گذاشتن وضعیت غالب خانوادهآموزي شیوه

 های موجود حول مشکالت خانواده.ای رایج و مثلثو مشکالت مرزی در خانواده؛ آشنایی با الگوهای مراوده

 ساختار خانواده جلسه سوم
با  د؛ افزایش یا متعادل سازی رابطه خانوادگیبازسازی و تغییر خانواده؛ بررسی میزان ارتباط هر یك از زوجین با خویشاوندان خو

 خویشاوندان همسر و داشتن رابطه مناسب با دوستان مشترک.

 آشنایی با اهمیت ارتباط و ادراک در زندگی زناشویی؛ شناخت قواعد خانواده؛ تغییر و اصالح قواعد ناکارآمد. ارتباط و ادراک جلسه چهارم

 ارتباط و ادراک جلسه پنجم
با کوه یخ )عواطف، ادراکات، انتظارات، نیازها و...(؛ ارزیابی روند تغییر و اصالح الگوهای ارتباطی، قواعد و تجارب آشنایی 

 درونی زوجین؛ حمایت کل اعضای خانواده از همدیگر به جای جلب حمایت فرزندان.

 ارتباط و روابط زناشویی جلسه ششم
مسائل جنسی و عوامل بازدارنده رابطه صحید جنسی؛ بهبود رابطه صحید  آشنایی با اهمیت روابط جنسی؛ آشنایی با چرخه

 جنسی.

 های جنسیتی )مساوات طلبانه(؛ آموزي بستن قرارداد رفتاری.آموزي چگونگی برخورد با نقش مسئولیت نقش جلسه هفتم

 آزمونجمع بندی و اجرای پس جلسه هشتم
 هایی کلی برای؛ ارائه راه کارها و توصیههاآموزه؛ شناسایی موانع اجرایی هاآموزياهداف: بررسی میزان کارایی و اثربخشی 

 آزمون.همه زوجین؛ اجرای پس
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ها از دو ستتتطد آمار   در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده  

توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطد آمار توصیفی از میانگین         

تحلیل طی از آزمون و انحراف استتتتاندارد و در ستتتطد آمار استتتتنبا 

آزمون( و آزمون تعقیبی کواریتتانس )بتته دلیتتل مهتتار نمرات پیش 

زار آماری افنتایج آماری با استتتفاده از نرم بونفرنی استتتفاده گردید.

22SPSS- .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

 هايافته

های جمعیت شناختی نشان داد که افراد های حاصل از دادهیافته

سال بودند که در این بین  22تا  22ارای دامنه سنی نمونه پژوهش د

درصد(. از  80سال دارای بیشترین فراوانی بود ) 82تا  80دامنه سنی 

های درصد(. حال یافته 21دار بودند )طرفی بیشتر این افراد خانه

 گیرد.توصیفی پژوهش مورد بررسی قرار می

های رضفقبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون کواریانس، پیش

های پارامتریك مورد سنجش قرار گرفت. بر همین اساس آزمون

رمال بودن فرض ننتایج آزمون شاپیرو ویلك بیانگر آن بود که پیش

ای متغیرها )الگوهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی( در توزیع نمونه

(. p>10/1آزمون برقرار بوده است )آزمون و پسمراحل پیش

واریانس نیز توسط آزمون لوین مورد فرض همگنی همچنین پیش

بود  sigسنجش قرار گرفت که نتایج آن بیانگر عدم معناداری مقدار 

ها در متغیرهای الگوهای فرض همگنی واریانسداد پیشکه نشان می

. از طرفی (p>10/1) ارتباطی و دلزدگی زناشویی رعایت شده است

آزمایش و گروه های آزمون گروهنشان داد که پیش tنتایج آزمون 

گواه در متغیرهای وابسته )الگوهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی زنان 

. از طرفی (p>10/1) آسیب دیده خیانت زناشویی( معنادار نبوده است

 فرض همگنی شیب خط رگرسیون مشخص شد کهدر بررسی پیش

آزمون در بندی در مرحله پسآزمون با متغیر گروهتعامل پیش

ت معنادار نبوده اسهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی الگومتغیرهای 

(10/1<p) این بدان معناست که فرض همگنی شیب خط رگرسیون .

باکس  Mدر نهایت نتایج آزمون  در این متغیرها برقرار بوده است.

ها همگن است. حال به ارائه بیانگر آن بود که واریانس میان گروه

 د.شونتایج جداول استنباطی پرداخته می

موزي آ) مستقل هایریمتغ آموزي فوق، جدول جینتا به توجه با

 نادارمع تفاوت جادیا به منجر توانسته( رویکردهای اولسون و والش

ب الگوهای ارتباطی سازنده، اجتنا) وابسته هایریمتغ نمرات نیانگیم

متقابل و کناره گیری و دلزدگی زناشویی زنان آسیب دیده خیانت 

 نیا لذا. گردد 10/1ی خطا سطد در آزمونپس مرحله در( زناشویی

 نمرات نیانگیم گر،مداخلهی رهایمتغ مهار با که شودمی حاصل جهینت

الگوهای ارتباطی سازنده، اجتناب متقابل و کناره گیری و  هایریمتغ

آموزي با دلزدگی زناشویی زنان آسیب دیده خیانت زناشویی 

 موزيآ تيثیر مقدار .ستا افتهی رویکردهای اولسون و والش تغییر

الگوهای ارتباطی سازنده،  زانیم بر رویکردهای اولسون و والش

گیری و دلزدگی زناشویی زنان آسیب دیده اجتناب متقابل و کناره

بوده است. این  11/1و  01/1، 21/1، 23/1خیانت زناشویی به ترتیب 

 هایریمتغدرصد تغییرات  11 و 01، 21، 23به ترتیب  بدان معناست که

الگوهای ارتباطی سازنده، اجتناب متقابل و کناره گیری و دلزدگی 

 توسط عضویت گروهی زناشویی زنان آسیب دیده خیانت زناشویی

حال جهت  شود.تبیین می )آموزي رویکردهای اولسون و والش(

ش بوده های آزماییر در کدامیك از گروهتيثبررسی این نکته که این 

 شود.مون تعقیبی بونفرنی پرداخته میاست به بررسی نتایج آز

دهد، تفاوت بین میانگین نشان می 0همانگونه نتایج جدول 

ی و گیرالگوهای ارتباطی سازنده، اجتناب متقابل و کنارهنمرات 

در دو گروه  دلزدگی زناشویی زنان آسیب دیده خیانت زناشویی

آزمایش آموزي رویکردهای اولسون و والش معنادار نیست. در 

آزمایش  هایحالیکه تفاوت میانگین نمرات این متغیرها در بین گروه

 ها بدانآموزي رویکردهای اولسون و والش معنادار است. این یافته

یر معنادار دو رویکرد اولسون و الش بر تيثمعناست که در عین 

الگوهای ارتباطی سازنده، اجتناب متقابل و کناره گیری و متغیرهای 

 ، بین میزانزنان آسیب دیده خیانت زناشویی دلزدگی زناشویی

ل الگوهای ارتباطی سازنده، اجتناب متقاباثربخشی این دو رویکرد بر 

 گیری و دلزدگی زناشویی زنان آسیب دیده خیانت زناشوییو کناره

 تفاوت معناداری وجود ندارد.
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 ویی زنان آسیب دیده خیانت زناشوییالگوهای ارتباطی و دلزدگی زناش. نتایج آمار توصیفی 8جدول

 متغیرها هاگروه
 نرمالیتی آزمونپس نرمالیتی آزمونپیش

 P value انحراف معیار میانگین P value انحراف معیار میانگین

 گروه آزمایش اولسون

 18/1 12/0 20 02/1 02/0 31/01 ارتباط سازنده متقابل

 20/1 22/2 08/22 22/1 80/1 02/12 اجتناب متقابل
 00/1 10/2 18/01 88/1 21/1 23 گیریکناره

 01/1 21/2 88/11 18/1 80/1 08/30 دلزدگی زناشویی

 گروه آزمایش والش

 80/1 31/0 21/03 02/1 20/2 12/23 ارتباط سازنده متقابل
 10/1 11/1 20 02/1 10/3 12/12 اجتناب متقابل

 21/1 01/2 22/20 01/1 81/2 18/11 گیریکناره
 28/1 01/1 22/21 81/1 28/3 18/31 دلزدگی زناشویی

 گروه گواه

 02/1 00/2 22/21 12/1 00/0 08/21 ارتباط سازنده متقابل
 21/1 00/1 22/12 20/1 10/2 22/18 اجتناب متقابل

 81/1 01/2 22/21 00/1 20/1 21/11 گیریکناره
 28/1 21/1 22/32 20/1 10/3 22/32 دلزدگی زناشویی

 

 

 رویکردهای اولسون و والش بر الگوهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی زنان آسیب دیده خیانت زناشویی. نتایج تحلیل کواریانس اثر 2جدول
 توان آزمون اندازه اثر سطد معناداری F میانگین مجذورات آزادیدرجه مجموع مجذورات گروه متغیر

الگوهای 
 ارتباطی

 ارتباط سازنده
 32/1 01/1 110/1 32/3 31/38 0 31/38 يهمپرا

 0 23/1 1110/1 00/22 18/203 2 31/381 بندیگروه
 - - - - 21/1 20 12/831 خطا

 اجتناب متقابل
 12/1 110/1 33/1 12/1 21/1 0 21/1 همپراي

 0 21/1 1110/1 28/80 08/211 2 12/301 بندیگروه
 - - - - 12/02 20 11/081 خطا

 گیریارهکن
 11/1 20/1 112/1 02/00 10/021 0 10/021 همپراي

 0 01/1 1110/1 10/21 01/282 2 81/322 بندیگروه
 - - - - 22/02 20 23/012 خطا

 دلزدگی زناشویی
 02/1 10/1 28/1 22/1 81/01 0 81/01 همپراي

 0 11/1 1110/1 02/30 11/0822 0 00/2220 بندیگروه
 - - - - 22/02 21 22/220 خطا

 

 

 های آزمایش )رویکرد اولسون و والش( در متغیرهای الگوهای ارتباطی و دلزدگی زناشوییدر گروه های دو به دو. بررسی تفاوت0جدول
 مقدار معناداری خطای انحراف معیار هاتفاوت میانگین   متغیر

 الگوی ارتباط سازنده
 گروه آزمایش اولسون

 00/1 01/0 28/0 گروه آزمایش والش
 1110/1 01/0 01/01 گروه گواه

 گروه گواه
 1110/1 01/0 -01/01 گروه آزمایش اولسون
 1110/1 02/0 -02/3 گروه آزمایش والش

 اجتناب متقابل
 گروه آزمایش اولسون

 08/1 82/0 -30/2 گروه آزمایش والش
 1110/1 83/0 -21/01 گروه گواه

 گروه گواه
 1110/1 83/0 21/01 ولسونگروه آزمایش ا

 1110/1 80/0 20/1 گروه آزمایش والش

 کناره گیری
 گروه آزمایش اولسون

 21/1 22/0 -22/2 گروه آزمایش والش
 1110/1 20/0 -82/01 گروه گواه

 گروه گواه
 1110/1 20/0 82/01 گروه آزمایش اولسون
 1110/1 81/0 12/1 گروه آزمایش والش

 ییدلزدگی زناشو
 گروه آزمایش اولسون

 02/1 00/0 11/8 گروه آزمایش والش
 1110/1 01/0 -02/02 گروه گواه

 گروه گواه
 1110/1 01/0 02/02 گروه آزمایش اولسون
 1110/1 21/0 22/01 گروه آزمایش والش
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 بحث و نتيجه گيری

 و والش رویکرد اثربخشتتتی پژوهش کنونی به منظور مقایستتته 

 سیبآ زناشویی زنان دلزدگی و ارتباطی الگوهای بر وناولس رویکرد

های حاصتتل از تحلیل زناشتتویی صتتورت گرفت. یافته  خیانت دیده

که آموزي دو رویکرد اولستتتون و والش بر      داده یانگر آن بود  ها ب

  خیانت دیده آستتتیب زنان زناشتتتویی دلزدگی و ارتباطی الگوهای

صورت که این د     ست. بدین  شویی مؤثر بوده ا س زنا ته و رویکرد توان

 نزناشتتتویی زنا    منجر به بهبود الگوهای ارتباطی و کاهش دلزدگی    

زناشتتتویی شتتتود. از طرف دیگر نتایج آزمون  خیانت دیده آستتتیب

تعقیبی نشتتتان داد که بین اثربخشتتتی و رویکرد اولستتتون و والش بر  

  خیانت دیده آستتتیب زنان زناشتتتویی دلزدگی و ارتباطی الگوهای

دار وجود ندارد. یافته نخست این پژوهش بیانگر زناشویی تفاوت معنا

تتتيثیر معنتتادار رویکرد اولستتتون بر الگوهتتای ارتبتتاطی و دلزدگی  

ی زناشتتتویی زنان آستتتیب دیده خیانت زناشتتتویی بوده استتتت. یافته

ریورا و همکتاران   (،2100هتای اولستتتون ) فعلی بتا یتافتته   پژوهش 

کاران )  جاللی (؛2113) کاران  قدم و  مقاستتتمی  ( و 0810و هم هم

خوانی داشت. چنانکه این محققین در نتایج پژوهش خود ( هم0812)

تواند منجر به بهبود   که رویکرد اولستتتون می اشتتتاره داشتتتتند به این   

 های روانشناختی و ارتباطی زوجین شود.مؤلفه

اوری توان بیان داشت که الگوی گشتدر توضید یافته کنونی می

خانوادگی و زناشویی یعنی  هایالسون روی سه بعد اصلی سیستم

پذیری خانواده و ارتباطات خانواده تمرکز انسجام خانواده، انعطاف

توان از همین منظر ارائه داد. بعد انسجام بر دارد که تبیین حاضر را می

این نکته متمرکز است که چگونه اعضای خانواده )به خصوص زن و 

(. بر 2100زند )اولسون، ساشان را متعادل توانند با هم بودنشوهر( می

تواند منجر به بهبود انسجام این اساس آموزي رویکرد اولسون می

رابطه زوجین شود. بدیهی است وقتی انسجام باال باشد، اعضای 

د و کننوجو میخانواده، شادی رفاه و پیشرفت یکدیگر را جست

که هر یك از آنها به مشکلی دچار شوند، برای رفع آن هنگامی

 توانحاضر به فعالیت و عمل هستند. بر همین اساس میمشکل، 

اصالح الگوهای ارتباطی آنها را تبیین کرد. چنانکه افزایش ارتباطات 

خانواده بر اساس آموزي رویکرد اولسون نیز بر همین اصل صحه 

پذیری در خانواده در اثر آموزي گذارد. عالوه بر این بعد انعطافمی

گیری مدیریت دموکراتیك در خانواده رویکرد اولسون، سبب شکل

(. این فرآیند نیز 0810شود )حسینی حاجی بکنده و همکاران، می

ها شرکت گیریشود که همه اعضای خانواده در تصمیمموجب می

پذیری در ارتباط است: اول، نمایند. همچنین دو کیفیت با انعطاف

 اس آموزيروان. بر این اسغلبه بر بحران و تنیدگی و دوم سالمت

پذیری روانشناختی و هیجانی دهی انعطافرویکرد السون با شکل

سبب کاهش تنیدگی ارتباطی و بهبود سالمت روان در زوجین 

 شود. این روند نیز کاهش دلزدگی زناشویی را در پی دارد.می

ی دیگر نتایج پژوهش حاکی از آن بود که رویکرد والش یافته

زناشویی زنان آسیب دیده خیانت  بر الگوهای ارتباطی و دلزدگی

زناشویی تيثیر معنادار دارد. بدین معنا که نتایج پژوهش فعلی با نتایج 

و همکاران  حسینی حاجی بکنده( و 2111و  2112پژوهش والش )

جهت است. زیرا که این پژوهشگران نشان داده که ( هم0810)

و  طیزوجین به هنگام تعارضات زناشویی، دارای الگوهای ارتبا

یزان توان مزا بوده و با بکارگیری رویکرد والش میتعامل آسیب

های روانشناختی آنان را کاهش داد. در تبیین تيثیر رویکرد آسیب

والش بر الگوهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی زنان آسیب دیده 

توان چنین گفت که والش پنج عامل را به عنوان خیانت زناشویی می

اخله درمانی در نظردارد. که شامل ساختار های مدهدف و روي

های خانوادگی خانواده، ارتباط و ادراک؛ مسئولیت نقش، موضوع

(. در این 2112باشد )والش، های فردی شخصیت میو پویایی

های برخورد با ها، شیوهرویکرد به افراد در مورد اصالح نگري

های موزيهای فرد از کالم و رفتار همسر خود، آهمسر و برداشت

گردد که در بهبود رابطه آنان با همسر مفید بوده سودمندی ارائه می

گیری خصومت جلوگیری و در نهایت از بروز تعارض و شکل

کند. این فرآیند نیز بهبود در الگوهای ارتباطی را در پی دارد. می

توان اذعان داشت که استفاده از مراحل سازنده در همچنین می

ری کارگیر مهار هیجانات منفی، حل مشکل و بهرویکرد والش، ب

عاطفه و احساس و تيثیر متقابل زوجین بر یکدیگر، نقش مهمی 

 های ارتباطیهای هیجانی و آسیبداشته و منجر به کاهش واکنش

توان به (. بر مبنای رویکرد والش می2111شود )والش، زوجین می

ل بروز داد به های هیجانی زنان در قبال همسرانشان مجاواکنش

که آنان نیز بتوانند هیجانات خود را تخلیه نمایند، به صورتی ایگونه

که این عمل موجب به هم خوردن سلسله مراتب درون خانواده نیز 

نشود؛ بعالوه با این شیوه درمانی از بروز خشونت و سایر اعمال 

پرخاشگرانه جلوگیری به عمل آمده و رفتارهای منطقی و قابل 
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ر گردد. کاهش خشنوت دبرای جایگزینی این اعمال ارائه می قبولی

 ارتباط متقابل زوجین نیز با بهبود الگوهای ارتباطی همراه است.

در تبیین اثر آموزي رویکرد والش بر دلزدگی زناشویی زنان 

توان اظهار داشت که تغییرات به آسیب دیده خیانت زناشویی می

زی، تقویت زیرمنظومه وجود آمده ناشی از مداخالت بازسا

زناشویی و مرزسازی بوده است؛ و با آموزي ایجاد قواعدی 

توان نظم و انسجام خوبی در متناسب با چرخه زندگی خانواده، می

آورد. بنا بر نظریه ساختاری، تعارضات زناشویی و خانواده به وجود 

ی روابط گیرمشکالت تابع آن نظیر افت رضایت زناشویی و شکل

گردد که هر یك از زوجین سعی دارد ویی از آنجا آغاز میفرازناش

الگوها، اصول و قواعد مورد نظر خود را به روابط زوجی نیز منتقل 

که آنها باید این توانش را داشته باشند ( در حالی2111سازد )والش، 

یر ای تغیکه الگوهای رفتاری، قواعد و انتظارات خود را به گونه

اسب با نیازها، انتظارات و قواعد همسر خود رفتار دهند که بتوانند متن

 گیری از الگوینمایند. به همین دلیل در پژوهش کنونی با بهره

والش در طی جلسات، یك فرصت آموزشی غنی برای دستیابی به 

ها و تغییر الگوهای قبلی برای زنان فراهم آمد، و بدین این توانش

و در نتیجه کاهش  های ارتباطیوسیله موجبات بهبود الگوی

 دلزدگی زناشویی پدید آمد.

هایی همچون محدودیت جغرافیایی پژوهش کنونی با محدودیت

تهران(، محدودیت جامعه آماری )زنان آسیب دیده خیانت  )شهر

گیری در گیری تصادفی )نمونهزناشویی(، محدودیت در نمونه

وصیه ت دسترس( و عدم برگزاری مرحله پیگیری مواجه بود. بنابراین

شود پژوهش حاضر با محدوده جغرافیایی و جامعه آماری دیگر و می

د گیری تصادفی و برگزاری مرحله پیگیری انجام شونیز با شیوه نمونه

آزمایی بیرونی پژوهش ارتقاء یابد. در سطد کاربردی نیز تا درستی

شود که دو رویکرد اولسون و والش به عنوان رویکردهایی پیشنهاد می

گیری به مشاوران و خانواده درمانگران معرفی شده تا آنها با بهره کارآ

از این رویکردها، زمینه را برای کاهش دلزدگی زناشویی و بهبود 

 الگوهای ارتباطی زوجین فراهم سازند.

 تعارض منافعی توسط گونهدر این پژوهش هیچ تضاد منافع:

 گزاري نشده است. نویسندگان

 منابع
اصغر و    پور،هلل؛ اسدی، مسعود؛ کیانی، احمدرضا؛ شیرعلی    اپور، باببخشی 

 (. رابطه عملکرد خانواده با تعارضات0810احمددوست، حسین )

ناشتتتویی زوج   نه طالق.      ز تا دانش و پژوهش در  های در آستتت
 .01-01(، 2) 08، روانشناسی کاربردی

بررستتتی تيثیر  (.0810، علیرضتتتا )کیامنش ، حستتتن واحدی ، ایران؛جاللی

باق و     خانواده مبتنی بر رویکرد اولستتتون   آموزي بر بهبود انط

 .0-22(، 22) 1، های روانشناختیروي .انسجام خانواده

(. علل خیانت     0812حبیبی عستتتگرآباد، مجتبی و حاجی حیدری، زهرا )    

دادگاه خانواده: یك زناشویی از دیدگاه زوجین مراجعه کننده به 

 .020-032(، 22) 00 مجله خانواده پژوهشی،مطالعه کیفی. 

 ، علیرضتتتاکیامنش  شتتتکوه و ،نوابی نژاد ازک؛ن ، حستتتینی حاجی بکنده   

 و آوریبر تاب اولستتتون الگوی گشتتتتاوریاثربخشتتتی  (.0810)

 .21-03 (،0) 8، روانشناسی خانواده .زوجین تعارضات زناشویی

 ، علیرضتتتاکیامنش  شتتتکوه و ،نوابی نژاد ازک؛ن ، حستتتینی حاجی بکنده   

 ستتومین. آوری زوجینکرد والش بر تاباثربخشتتی روی (.0810)

شناسی، مشاوره و      کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روان

 .سسه آموزي عالی نیکانؤعلوم رفتاری، تهران، م

شت  ساس      (. تيثیر0812بزرگی، زهرا )د شفقت خود بر اح مداخله مبتنی بر 

  .تنهایی و تنظیم هیجانی زنان آستتتیب دیده از خیانت زناشتتتویی         

 .12-11(، 2)03، انش و پژوهش در روانشناسی کاربردید

خانواده و کیفیت زندگی         0832رحیمی، خیر ) باطی  های ارت طه الگو (. راب

عات تربیتی و    آموزان دوره متوستتتطه شتتتهر شتتتیراز.   دانش مطال
 .22-20(، 0) 01، روانشناسی دانشگاه فردوسی

ا شتتتوهران رابطه بین الگوهای ارتباطی زن و ی(. 0831رستتتولی، محستتتن )
 .های تهران و الگوهای ارتباطی والدین آنهادانشتتجوی دانشتتگاه 

 نامه کارشناسی ارشد مشاره، دانشگاه تربیت معلم.پایان

سین  ؛زینب ،نژادزارعی ضا  ،پورح سی    (.0812) عباس ،نژادرحیمی و ر برر

سبك نقش میانجی سطد تحول من  گر  های دفاعی در رابطه بین 

شویی    ضایت زنا صلن . و ر شناختی   ف شی علوم روان   ،امه علمی پژوه

02 (20) ،2-01. 

هنجاریابی پرسشنامه الگوهای ارتباطی زناشویی      (. 0811پور، بهناز )عبادت
نامه کارشتتناستتی ارشتتد    پایان .11-13در شتتهر تهران در ستتال   

 مشاوره، تهران: دانشگاه تربیت معلم.

شاهی، م  پور، منیره؛ عبداهللعنایت غالم سن؛ امیر رم هربانو؛ ثناگو، اکزاده، ح

شخصیتی، الگوهای ناسازگار اولیه،      هایویژگیارتباط (. 0812)

با توجیه خیانت زناشتتتویی درافراد         خوي بدبینی    تيهل.  مبینی و 

 .3-02(، 2)0، پرستاریروان

ضل همدانی  ضا  ،قربان جهرمی و نغمه ،فا شی گروه درمان   (.0811) ر اثربخ

شناختی هی نظمگری به روي تحلیل رفتار متقابل بر  جان و  جویی 

سر        سیب دیده از خیانت هم شویی زنان آ صلنام . صمیمیت زنا ه ف
.120-108(،11)01، علمی پژوهشی علوم روانشناختی
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اثربخشتتی  (.0812، علی )عستتگری ، بهمن وبهمنی قدم، کبری؛قاستتمی م

سون(، بر        آموزي گروهی برنامه غنی سبك اول شویی ) سازی زنا

پژوهشتتتی  -دوفصتتتلنامه علمی  .يهلافزایش رضتتتامندی زنان مت
 .0-01(، 3) 21، دانشگاه شاهد

خانواده درمانی / (. 0833کارلستتون، جان؛ استتپری، لن و لویس، جودیث )
نژاد. )چاپ ستتوم(. . مترجم: شتتکوه نوابیتضتتمین درمان کارآمد

 (2111تهران: انجمن اولیا و مربیان. )تاریخ انتشار به زبان اصلی: 

سی نقش الگوهای ارتباطی    (.0812) ، مژگانرفیعا یرین وش  ،کردبچه برر
هان        خانواده در پیش  نان شتتتهر اصتتتف ناشتتتویی ز نت ز  .بینی خیا

سی،   چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری شنا   های اخیر در روان

 مشاوره و علوم رفتاری، تهران، دانشگاه نیکان،

ه (. مطالع  0811زاده، فرشتتتاد؛ نظری، محمدعلی و عرفی، مختار )   محستتتن

لعه مطامجله  یی و اقدام به طالق.کیفی عوامل نارضتتایتی زناشتتو 
 .1-22(، 08) 02 راهبردی زنان،

(. 0818مدرسی، فریبا؛ زاهدیان، سیدحسین و هاشمی محمدآباد، سیدنذیر )

میزان ستتازگاری زناشتتویی و کیفیت عشتتپ در متقاضتتیان طالق   

  .دارای ستتابقه خیانت زناشتتویی و فاقد ستتابقه خیانت زناشتتویی   

ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشتتتی دانشتتتگاه علوم پزشتتتکی      
 .33-13 (،0) 01 یاسوج،

 هایویژگیرابطه (. 0833نادری، فرح؛ افتخار، زهرا و آمالزاده، صتتغری )

شتتخصتتیت و روابط صتتمیمی همستتر با دلزدگی زناشتتویی در     

سران معتادان مرد اهواز  سی   یافته .هم شنا (، 00)2، های نو در روان

13-20. 

سامیه ) نعیم صمیمی با همسر     (. 0831،  رابطه بین دلزدگی زناشویی، روابط 
شهر ایالم        شونت علیه زنان  شویی با خ ضات زنا امه  نپایان .و تعار

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  
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