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 چکيده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سالمت اجتماعی و طالق عاطفی با خیانت زوجین 

گیری زوج به صورت نمونه 011مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز می باشد. برای این منظور

همبستگی می باشد. گرداوری  -داوطلب انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی  -هدفمند

مقیاس طالق عاطفی توسط (؛ 0991اطالعات از طریق سه پرسشنامه سالمت اجتماعی توسط کییز )

( استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده 6112واتلی) توسط خیانت به نگرش و مقیاس (0991گاتمن )

یافته های پژوهش نشان داد . ها از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیر استفاده شده است

بین طالق عاطفی همچنین،  سالمت اجتماعی و خیانت زوجین رابطه مثبت معنادار وجود دارد.که بین 

 و اجتماعی براساس نتایج حاصل متغیرهای سالمت و خیانت زوجین رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

می باشد که  =RS 43/1ین برابر با و ضریب تعی  =19/1MRزوجین برابر با  خیانت با عاطفی طالق

( معنی دار می باشد. p<110/1( و طالق عاطفی در سطح )p<11/1اثر سالمت اجتماعی در سطح )

واریانس خیانت زوجین توسط  43/1مشخص است که با توجه به ضریب تعیین بدست آمده، حدود 

فی توان گفت که اثر طالق عاطبا توجه به موارد گفته شده می  متغیرهای پیش بین، تبیین شده است.

نقش متغیر اصلی و تأثیرگذار را  عاطفی قوی تر از اثر متغیر سالمت اجتماعی می باشد، یعنی طالق

 اجتماعی اثر جزئی بر خیانت زوجین دارد. بازی می کند، نتیجه حاصل آن که متغیر سالمت

 .سالمت اجتماعی، طالق عاطفی، خیانت زناشویی : يديکل واژگان
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 3 سارا باقري تجر ، 2 انسيه بابایی،  1 حسين نازک تبار

 .مرکز ساری عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور 0
 .عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز ساری 6
 .کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه پیام نور مرکز ساری 4
 

 نام نویسنده مسئول:
 سارا باقري تجر

تم  اتماایی و لال  یالیی با یيان  رابطه بين سال

 زوتين تمراتعه کننده به تمراکز تمشاوره شهر اهواز
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 تمقدتمه
 نتامی آن کنش مهمترین و اولین و داشته معینی کنش و کارکرد و ساخت یا شکل جامعه هر در و تاریخ طی در که است نهادی خانواده

 به خانواده. است جامعه افراد میان در ژرف های دوستی و آمیز محبت روابط ایجاد راه از نیازها این اشاعه و ترویج و اعضاء عاطفی نیازهای

 سترب هم و شکوفایی بستر هم که است عوارض و ها آسیب تحول و تغییر و دهندگی شفا و التیام تکامل، و رشد کانون اجتماعی، نهاد وانعن

 چشمگیری رشد اخیر های دهه در که ها خانواده نظام فروپاشی و طالق دالیل ترین مهم از یکی. باشد می اعضایش میان روابط فروپاشی

 (.0491وکاکابراتی،  عزتیباشد ) می زناشویی فرا روابط و زناشویی های خیانت داشته

 تنوع تعاریف موجود در این زمینه سبب ایجاد دیدگاه سالمت اجتماعی از مفاهیمی است که ارائه تعریف دقیقی از آن کار دشواری است.

در متون موجود تعریف رسمی از سالمت اجتماعی » های متفاوتی می شود که درست یا نادرست بودن آن را نمی توان به وضوح تشخیص داد.

 (.602: 0491رارانی، موسوی و رفیعی،«)وجود ندارد

تدوین شاخص های ترکیبی سالمت »( با عنوان 0419در بررسی که در زمینه شاخص های سالمت اجتماعی توسط رفیعی و همکارانش )

شاخص برای سالمت اجتماعی و جامعه سالم ذکر شده است؛ از جمله ویژگی  18 است  و به روش دلفی صورت گرفته شده« اجتماعی در ایران

هایی که بر روی آنها اجماع وجود دارد از قرار زیر است: کسی زیر خط فقر نباشد، خشونت در جامعه وجود نداشته باشد، رشد جمعیت کنترل 

به زمینه های اجتماعی و فرهنگی جامعه مورد نظر به راهکارهای  شده باشد و موارد دیگر. مسلما تنظیم یک برنامه بهبود سالمت، بدونه توجه

 دانشگاه دانشجویان اجتماعی سالمت با اجتماعی عوامل ( در پژوهشی به مطالعه ی رابطه0493همکاران )یزدان پناه و  .غیر کارآمد می انجامد

 امکانات به دسترسی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد مستقل، متغیرهای بین از کرمان پرداختند. یافته ها نشان داد که باهنر شهید

 تولد و محل شغلی، وضعیت تأهل، وضعیت ای، زمینه متغیرهای بین از و خانواده و خود اجتماعی از طبقه فرد ارزیابی و محیطی وخدمات

چینی  روستاییان و شهریان مت اجتماعیسال ( پژوهشی دربارة6103) 0دارند. منگ و چن معناداری اجتماعی رابطه سالمت با تحصیلی رشته

 سطح با مناطق در برخوردارند؛ بدین ترتیب، بیشتری سالمت اجتماعی از اعتماد، باالی سطح با مناطق در افراد داد نشان دادند. نتایج انجام

ظرفیت اقتصادی و تعامالت اجتماعی  ( نشان دادند که6106) 6لیندستروم ،آنکویست، واماال .است معکوس کامالً سالمتی وضعیت اعتماد، پایین

گردند. پایین پیامدهای متفاوتی برای سالمت عمومی در پی دارند و به عنوان عوامل خطرزای سالمت در بعد فردی و اجتماعی محسوب می

ز تجزیه و تحلیل داده های دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی به انجام رساندند و با استفاده ا 626( مطالعه ای را روی 6101و همکاران ) 4تجلی

( متوجه 0996) 2( و سالمت عمومی گلدبرگ0916) 1(، حمایت اجتماعی فلمینگ0999) 3حاصل از سه پرسشنامه بگو مگو های روزمره اوینگ

 - 9توار ارد.روان دانشجویان ارتباط معنادار وجود د شدند که بین میزان بگو مگوهای روزمره، میزان حمایت های اجتماعی دریافتی و سالمت

نفر از آمریکاییان آفریقایی به این نتیجه رسید که بین رضایت از زندگی و سالمت جسمانی و رفاه  090( با انجام تحقیقی روی 6101موری )

 و آسایش ذهنی با سالمت اجتماعی و کیفیت زندگی محیطی ارتباط معناداری وجود دارد.

 دپدی خانواده از تأثیر بی اجتماعی های آسیب از یک هیچ و کند سالمت ادعای تواند نمی سالم های خانواده داشتن بدون ای جامعه هیچ

 میزان دهنده نشان کامل طور به طالق رسمی آمار اما است، طالق خانوادگی های آسیب ترین مهم از یکی(. 0491،06 ساروخانی،اند ) نیامده

 یم زندگی باهم آنها یعنی دارد، اختصاص عاطفی های طالق به تر بزرگ آماری آن کنار در زیرا نیست، زناشویی زندگی در همسران ناکامی

 (.0412،23 بخارایی،) کنند نمی قانونی طالق تقاضای ولی کنند

 و دهستن دوستی و مصاحبت عشق، فاقد که شوند می تبدیل خالی تو های ازدواج به یابند، نمی پایان طالق با ها ازدواج برخی واقع در

 .(6210411، ،9وارن و 1استیلکنند ) می سپری را زمان و روند می پیش به خانوادگی زندگی جریان با طفق همسران

 طالق، مسئله به توجه علیرغم تاکنون اینکه به توجه با و است برخوردار خاصی ضرورت و اهمیت از عاطفی طالق مسئله بررسی رو این از

 .است گرفته قرار دقیق بررسی مورد کمتر عاطفی طالق

                                                           
1. Meng & Chen 
2. Ahnquist, Wamala & Lindstrom 
3 - Tajalli 
4 - Ewing 
5 - Fleming 
6 - Goldberg 
7 - Tovar 
8 - Steel, Liz 
9 - Warren, Kidd 
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 نارضایتی گسترش به منجر مسئله این و گردیده مخدوش زوجین میان عاطفی روابط امروزه که است آن از حاکی متعدد هایبررسی

 یکنندهبیان آمارها(. 2610 ،0جیبات و وندی موال، تیگن،) است شده مختلف جوامع در عاطفیهای طالق و طالق میزان افزایش و زوجین بین

 الاحو ثبت سازمان مهاجرتی و جمعیتی اطالعات و آمار دفتر رسمی اعالم طبق. است یافته افزایش نیز ما کشور در طالق نمیزا که است آن

 3هر  ازای در دیگر، عبارت به؛ است شده ثبت طالق فقره 021949 مدت همین در و ازدواج فقره 221114 تعداد ،0491 ماه بهمن پایان تا

 (.6101 ،6جیمزاست ) گرفته صورت طالق یک ازدواج،

 جنسی عملکرد ( در پژوهشی به مطالعه ی نقش0491همکاران )تحقیقاتی چند در این خصوص صورت گرفته است چنانچه قاسمی و 

 حیطه از خارج روابط به گرایش زوجین زناشویی پرداختند. یافته ها نشان داد که که فرا به روابط زوجین گرایش در عاطفی شکست تجربه و

( درپژوهشی به مطالعه ی بررسی رابطه 0494همکاران )زمانی و  .دارد معناداری رابطه جنسی آنها عملکرد و عاطفی شکست تجربه یی بازناشو

پرداختند یافته ها نشان داد که بین متغیرهای طالق عاطفی وکمال گرایی و تصویرتن همبستگی  ی کمال گرایی و تصویر تن با طالق عاطفی

بررسی اثربخشی آموزش تصورات بر کاهش طالق عاطفی زنان شهر » ( با عنوان0491پژوهشی توسط رجبی مقدم )ود دارد. منفی معنادار وج

نتایج گروه کنترل در پیش آزمون و پس  صورت گرفته شده است. نتایج پیش آزمون دو گروه با یکدیگر تفاوت معناداری نداشت و «تهران

شت و نتایج دو گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون با یکدیگر و کنترل در پس آزمون با یکدیگر تفاوت آزمون با یکدیگر تفاوت معناداری ندا

صورات توان با آموزش تدر کل به این نتیجه رسید که می و رسد این تفاوت ناشی از تأثیر برنامه آموزش تصورات بوده است؛نداشت. به نظر می

 دادند خود نشان تحقیق در و ندانستند عاملی تک ه ی پدید یک هرگز را عاطفی طالق( 6100) 4چالرزاز شدت طالق عاطفی زنان کاست. 

می  منجر عاطفی طالق به و می خورد شکست عاطفی بینشان پیوندهای ازدواج از بعد یکدیگر از افراد انتظارات و تصورات خوردن هم به با که

 سنتی، تفکر ظاهرسازی، گفتن، پرخاشگری، دروغ ریاکاری، مانند متغیرهایی که دادند نشان خود تحقیق در (6100همکاران ) و آبیی شود

 .دارند رابطه عاطفی طالق با باال نداشتن تحمل همچون فردی عوامل دیگر و حسادت لجاجت،

 بیگانگی احساس هک داند می زوالی به رو زناشویی رابطه بیانگر و طالق فرایند در مرحله اولین را عاطفی (، طالق0991یوهانان )پل 

دیدگاه کارکردگرایی( دو کارکرد اساسی برای خانواده )هسته ای( زمان خود پارسونز )(. 339، 6112، 1دفراین و 3اولسنشود ) می آن جایگزین

رد تنها کارکرد شکوفایی و ثبات شخصیت بزرگساالن. وی اشاره دارد که این دو کارک -6کارکرد اجتماعی کردن کودکان  -0تامل شده است: 

(. براین اساس این دیدگاه نهادها و شیوه های کنش براساس کارکردی 0419در روابط صمیمی و محبت آمیز خانواده امکان پذیر است )اعزازی، 

جزا ا که در کل نظام اجتماعی دارند. مورد تحلیل قرار میگرند. دلیل وجود و بقای آن ها برحسبت فایده ای که برای کل نظام با هماهنگی دیگر

(. طبق دیدگاه نظریه پردازان رویکرد سیستمی ارضای نیازهای عاطفی مهمترین کارکرد است که میتواند 0419باستانی، شوند )دارند تبین می 

 .باعث بقاء و استمرار خانواده سالم گردد. مطابق با این نظریه خانواده مجموعه ای از اجزای مرتبط است که با محیط رابطه برقرار می کند

 2(. بر طبق نظریه مبادله0419زمانیان، کند )خانواده نیز مانند سیستم ارگانیک است که در مقابل فشارهای خارجی مبادرت به حفظ تعادل می 

به کاربرده شده است او روابط اجتماعی به ویژه روابط نزدیک را همانند تجارتی برحسب مفاهیم سود و زیان و هزینه  9که توسط جرج هومنز

(. بر اساس مدل تحلیلی و چارچوب تبینی دورکیم شرایط آنومیک هنگامی پدید می آید که 0491کوزوزنبرگ، کند )و پاداش هاتبین می ها 

جامعه تعادل و نظم پیشین خود را از دست داده و دچار تزلزل، نابسامانی و پریشانی شده است. آسیب های اجتماعی مانند طالق و خودکشی 

علل مختلفی در کار است بعضی از این علل بومی است و اختصاص به همان ناحیه دارد و برخی دیگر تعمیم یافته است که  افزایش می یابد و

 عیدر پی تغییر ارزشها، نگرش ها و در نهایت تغییر انتظارات و توقعات رخ می دهد. انتظارات بیشمار و گاه غیره معقول )بعد از ازدواج( نو

ت. از دیگر صاحبنظرانی است که در ارتباط با سالمت اجتماعی سخن رانده اس (،0993) زییک(. 0419زمانیان، ) کندسرخوردگی ایجاد می 

 اجتماعی نظر از سالم فرد ابعاد این طبق. داد ارائه اجتماعی سالمت از سنجش قابل بعدی 1 مدل یک عاملی گسترده، تحلیل یک در کییز

 اساحس. بداند شکوفایی و رشد برای بالقوه نیروهای دارای و فهم قابل معنادار، مجموعه یک صورت به را اجتماع که دارد خوبی عملکرد زمانی

 از یمثبت طیف اجتماعی، سالمت مقیاس محتوای بداند، شریک آن پیشرفت و اجتماع در را خود و است اجتماعی های گروه به متعلق که کند

 طحس و( اجتماعی حمایت و پرخاشگری مثل) فردی بین اجتماعی سالمت های مقیاس با یدجد مقیاس این. است جامعه در فرد تجارب ارزیابی

 .(6113، 1کییز و شاپیرودارد ) تفاوت( اجتماعی جایگاه و فقر مثل) اجتماعی

                                                           
1. Tegegne, Molla, Wonde, & Jibat 
2. James 
3.Charls 
4 - Olson, David H. 
5 - Defrain, John 
6 -exchannnnnnnyetheory 
7 -beach 
8 -Shapiro 
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وقعیت مبراین اساس میتوان گفت اگر بروز فاصله عاطفی را که بی شک باعث ایجاد اختالل ارتباطی زوجین می گردد را به عنوان یک 

بیرونی در نظر بگیریم این موقعیت میتواند بر تصورات و نگرشهای فرد تاثیر بسیاری داشته باشد. در رویکرد کارگردگرایی که کارکردهای 

خانواده اختالل ایجاد شود نظام خانواده دچار کژکاری می شود این وضعیت به خانواده هایی اطالق می شود که در ایجاد و تثبیت ارزشها و 

باورهای فرهنگی و رفتارهای اجتماعی در محیط خانوادگی شکست خورده اند. خانواده کژکاردی حالتی از بی سامانی را در قالب خانواده های 

مک ) بهم ریخته و آشفته نشان می دهد که در آن بی توجهی به یکدیگر، برخورد و درگیری، رفتار ناشایست و خشونت و بدرفتاری رواج دارد

 (.0491دواردز، کارتی وا

 ذهنی اشتغاالت. است زناشویی تعارضهای شده، واقع درمانگران زوج موردتوجه که امروزی های خانواده در موجود شایع مشکالت از یکی

 یکدیگر از احتماال خود، ویژه اهداف به توجه با دو هر زمان طی در و داده قرار فشار تحت را زوجین شدت به زا، استرس بیرونی منابع و باال

 زناشویی زندگی در اختالف و تعارض اگرچه. شود می دو آن بین جسمانی و عاطفی های فاصله افزایش به منجر دوری این می شوند؛ دور

 خطر معرض در کودکان. باشد داشته خانواده اعضای روانی سالمت بر بدی بسیار اثر میتواند شدن تشدید صورت در حال درعین است، طبیعی

 و عوامل این .میدهند نشان خود از افسردگی عالئم و پرخاشگری عنادورزی، رفتار همچون عالئمی و هستند عاطفی و رفتاری تمشکال انواع

 دادن دست از ترس ها، خانواده مخالفت روانی، و مادی پشتوانه نداشتن طالق، به منفی نگرش مادی، نیاز وجود فرزندان، چون دیگری عوامل

 ،گیری تصمیم قدرت نداشتن وسواسی، شخصیت اجتماعی، حیثیت شدن مخدوش از ترس تنهایی، از ترس تماعی،اج و خانوادگی موقعیت

 اطارتب داشتن بدون زوجین میشود باعث مشترک، زندگی به نمودن عادت حتی یا و اطرافیان توسط شدن طرد از ترس مبهم، آینده از ترس

 ،کریمی سودانی،) اورندین میان به طالق از حرفی ولی کنند تجربه را عاطفی طالق و دهند ادامه خود زناشویی زندگی به جنسی و عاطفی

 .باشد می عاطفی طالق زناشویی خیانت بر گذار تاثیر عوامل از یکی(. 0491شیرالی،

 فیزیکی و یعاطف صمیمیت از درجاتی گیری شکل به منجر که است نفره دو رابطه تعهد نقض کلی، تعریف یک اساس بر زناشویی خیانت

 یک و مردان از سوم یک حدود دهد می نشان زمینه این در تحقیقات(. 0491امانی، و پور کریمی یوسفی،) شودیم رابطه این از خارج فردی با

 و علل درباره(. 6100جانسن، و مارکشوند ) زناشویی فرا روابط گیر در مشترک زندگی طول در بار یک حداقل که دارد احتمال زنان از چهارم

 جربهت طلبی، تنوع همسر، وفاداری به نسبت سوءظن عاطفی، و جنسی روابط از نارضایتی یافته، انجام تحقیقات نتایج اساس بر ها، زمینه

 و نسیج بلوغ شغل، و درآمد تحصیالت، سطح مذهب، دلبستگی، سبک شخصیتی، ویژگیهای وفا، بی همسر از جویی انتقام عاطفی، شکست

 (.6100و جانی، لوادواست ) شده مطرح فرازناشویی روابط های زمینه و علل جزو طبی مسایل جمعی، ارتباط وسایل منشا، خانواده اجتماعی،

 نگرش با زناشویی تعهد و تعارض حل سبکهای مذهبی، باورهای مدل بررسی( در پژوهشی به مطالعه ی 0491همکاران )یوسفی و 

 و بین مثبت رابطه زناشویی تعهد با تعارض حل وسبکهای مذهبی باورهای بین کهنشان دادکه نسبت به خیانت زناشویی پرداختند. یافته ها 

 خیانت به نسبت نگرش و حل تعارض های سبک بین اما دارد، جود معنادار و منفی زناشویی رابطه خیانت به نسبت نگرش با زناشویی تعهد

 به نگرش نسبت و تعارض حل سبکهای مذهبی، باورهای رابطه بین نجیمیا زناشویی تعهد همچنیند. نگردی همبستگی مشاهده زناشویی

 کاهش باعث زناشویی تعهد طریق از تعارض سبکهای حل و مذهبی باورهای که گرفت نتیجه ها میتوان یافته اساس برت. اس زناشویی خیانت

تحت عنوان میزان سازگاری زناشویی و کیفیت عشق ( پژوهشی را 0494مدرسی، زاهدیان و هاشمی محمدآباد ) .شوند می زناشویی روابط فرا

انجام  91در متقاضیان طالق دارای سابقه خیانت زناشویی و فاقد سابقه خیانت زناشویی بر روی مراجین مراکز بهزیستی استان فارس در سال 

ت و با زناشویی در شرایط دشوار زندگی نیسداده است. نتایج تحلیل نشان داده اند ناسازگاری زناشویی به تنهایی پیش بین قوی برای خیانت 

توجه به نتایج این پژوهش عامل مهمتر در گرایش به روابط فرازناشویی کیفیت رابطه و عشق میان زوجین و میزان تخریب ابعاد مختلف آن 

مدار بر کاهش آسیب های  ( پژوهشی را تحت عنوان مقایسه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه نگر با زوج درمانی هیجان0490کریمی ) است.

مدار در کاهش درمانی هیجاننگر و زوجدرمانی یکپارچهناشی ازخیانت زناشویی انجام داده است. همچنین نتایج نشان داده که دو رویکرد زوج

هم  صمیمیت و بخشودگی اما در افزایش؛ مدت اثر تقریباً یکسانی دارندمدت و هم در بلندافسردگی، عالئم استرس پس از سانحه هم در کوتاه

( 6103) 0کانتو، آلوارو، پررا، تورس و پررا مدار است.درمانی هیجاننگر موثرتر از زوجدرمانی یکپارچهمدت زوجمدت و هم در بلنددر کوتاه

ن که آیا جنسیت و را انجام داده اند. این پژوهش به بررسی ای پژوهشی را تحت عنوان حسادت و خیانت، نقش هویت جنسی و فرهنگ احترام

مرد و  442دانشجو اسپانیایی ) 931است؟ می پردازد. نمونه پژوهش در مجموع  فرهنگ احترام با نوع خیانت )جنسی یا احساسی( مرتبط

جنسی یا احساسی(، مقیاس هویت دارد )زن(، بودند که به شش معضل که مطرح کننده نوع خیانت است و تاثیر بیشتری بر روی آنها  306

وه عالد. نتایج نشان داد که هر دو مردان و زنان بیشتر تحت تاثیر خیانت عاطفی قرارگرفته ان پاسخ داده اند. .ی و مقیاس فرهنگ احترامجنس

بر آن مشخص شد که جنس در نوع خیانت اثر دارد و تاکید شرکت کنندگان که بیشتر متغیرهای فرهنگی اجتماعی مانند فرهنگ احترام، 

                                                           
1. Canto, Alvaro, Pereira, Torres & Pereira 

http://www.psyj.ir/


 441 -452، ص   4931، تابستان  41فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

ارتباط ط: ( پژوهشی تحت عنوان لغزش در مقابل تصمیم گیری در رواب6104) 0گی بوده، تعدیل شده است. اون، ژودس و استنلیمردانگی و زنان

داده اند.  پاسخ پرسش ها به دسترس در نمونه گیری شیوه به زنان و مردان از نفر 616انجام داده اند.  را آن با کیفیت ارتباط، تعهد و خیانت

سانی که فرآیند تصمیم گیری اندیشمندانه تری را گزارش می کنند و همچنین فداکاری بیشتری در قبال شرکای زندگی نتایج نشان داد ک

( 6100) 6دیلو، ماالکووسکی، بران و وبر خود دارند، از رابطه خود رضایت بیشتری دارند و همچنین درگیری کمتری با روابط خارج از زناشویی.

بر برقراری ارتباط و پیامدهای وابستگی در روابط عاشقانه انجام شده است. تعداد  ربی اثر انگیزه خیانت ارتباطیپژوهشی تحت عنوان بررسی تج

زن ومرد که به روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان داده اند که نتایج  601نمونه در این پژوهش متشکل از 

ز ارزیابی های پیش از خطا تفاوت دارد و اما نه به عنوان نتیجه انگیزه شریک زندگی برای ارتکاب خیانت جنسیت و نی پس از خطا بر اساس

ارتباطی. عالوه بر این، یک انگیزه خیانت ارتباطی به عنوان مثال، افسردگی جنسی رابطه بین درک منحصر به فرد شریک زندگی و نتایج پیش 

( پژوهشی تحت عنوان پیامدهای زوج های 6101) 4کلن و هالوگ تعدیل می کند. اتکینز، مارین، تریسی،ازگناه و بحث بعد از گناه از جرم را 

زوج که خیانت را در زندگی خود گزارش  031درگیرخیانت در نمونه ای مبتنی بر جامعه زوج درمانی انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 

ن مراجعه کرده اند. تجزیه و تحلیل بر اساس مدل سلسله مراتبی خطی نشان داد که زوج زوج که به دالیل دیگری برای درما 411کرده اند و 

 اما بهبود در طول؛ های درگیر خیانت به طور قابل توجهی مضطرب تر بودند و نشانه های افسردگی بیشتر در شروع درمان، گزارش کرده اند

در ارزیابی پیگیری و تکرار پژوهش های قبلی، زوج درگیرخیانت از زوج های غیر  ماه بعد از درمان ادامه داشته است. 2تا پایان آن و  درمان

 همچنین نارضایتی جنسی به وضعیت خیانت بستگی ندارد. ؛ ودرگیر در خیانت از لحاظ آماری قابل تشخیص نبودند

متفاوت زاد و ولد در زنان ومردان  براساس نظریه تکامل، تفاوتهای جنسیتی در رفتارها و گرایش های جنسی به دلیل استراتژی های

ه حداکثر با زنان گوناگون ب است. طبق این دیدگاه، مردان به فعالیت جنسی عالقه و تمایل بیشتری دارند و قابلیت زاد و ولد آنها با ایجاد رابطه

ک همسری یکی از روش هایی است که باروری در زنان مشروط به ایجاد رابطه با یک مرد است، زیرا ت میزان خود می رسد. از طرفی مساله

تفانو از اس زن، همسرش را مطمئن می سازد که ادعای پدر بودن او صحیح و قانونی است و بدین ترتیب زندگی فرزندش را تامین می کند )نقل

یمیت شاهده می کنند که صمبه اعتقاد گالسر زوج ها زندگی مشترکشان را با عشق شروع می کنند ولی م، (. بر طبق نظریه کنترل6111، 3و اال

 اکثریت به زندگی مشترکشان با آهنگی اولیه به تدریج رنگ می بازد. با گذشت زمان، زندگی بسیاری از زوجها به جدایی کشیده می شود، اما

 ند. مشکل اصلیو مالل آور ادامه می دهند و برای تحمل این زندگی به پرخوری، مواد مخدر یا ارتباطات نا مشروع روی می آور یکنواخت

که نه تنها باعث می شود آنها نتوانند نیاز به عشق و تعلق خاطرشان را تامین کنند بلکه در ارضا  زوجین رفتارهای منتنی برکنترل گری است

اس را، بر اسومنفی رابطه فعلی خود  (. بر اساس نظریه وابستگی متقابل افراد نقاط مثبت0419سایر نیازها نیز دچار مشکل می شوند )گالسر، 

ی با ئدو معیار می سنجند. یکی، مقایسه کردن رابطه زناشویی فعلی با انتظارات و تصورات قبلی فرد از ازدواج؛ و دوم مقایسه کردن رابطه زناشو

ان مورگان و دوکرابطه با نفر دیگر. نتیجه گیری و برداشتی که فرد از این دو مقایسه می کند با فرایند خیانت ارتباط بسیار نزدیکی دارد )

(، نظریه سرمایه گذاری مبتنی بر نظریه های وابستگی متقابل و تبادل اجتماعی است. در این مدل، 0914) 2(. به اعتقاد راسبالت6119، 1دوکان

تقابل متعهد بر مبنای میزان احساس دلبستگی فرد به همسر خود و عالقه مندی به حفظ رابطه با وی شکل می گیرد و در نتیجه وابستگی 

(. نظریه نقص یا کمبود براین مفهوم استئار است زمانیکه 6111، 9، به نقل از نقل از گواررو و باکنمن0914زوجین بوجود می آید. )راسبالت، 

کنی ش رابطه ای در برخی موارد با کمبود و نفصان مواجه باشد مانند رضایتمندی کم از رابطه، عدم ارضای نیازهای جنسی و... منجر به پیمان

بر طبق نظریه ارضا نیاز، محققان سازه های انگیزشی مربوط به روابط فی مابین که  .(6112، 1نقل از لواندسکی و آکرمنشود )و خیانت می 

(، 0996راسبالت )و  9احتمال آسیب پذیری افراد نسبت به خیانت را افزایش می دهد، کمتر مورد توجه قرار داده اند. به اعتقاد درایگوتاس

 مومنیاست )وابط، امکان ارضا چهار نیاز را عالوه بر نیاز جنسی فراهم می کند. این نیازها شامل صمیمیت، رفاقت، امنیت و روابط عاطفی ر

میمی و نزدیک (. مدل گسترش خود بر این نکته مبتنی است که افراد جهت تحقق خود، به برقراری روابط ص0491جاوید و شعاع کاظمی، 

و تدابیر، منجر به افزایش خودکارامدی و ارتقائ خود می شود. فرایند گسترش خود یا رشد  می پردازند. کسب بینش جدید، مهارتها، توانائی ها

حو مبخشی از خود تلقی کند، به این ترتیب تمایز و فرق میان خود و دیگری کمرنگ و  شخصی مستلزم این است که فرد همسرش را بعنوان
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ود خ گسترش می شود. بعبارت دیگر یکپارچگی و ادغام افکار، ویژگیهای شخصیتی و مهارتهای فرد با همسرش، منجر به رشد خود می شود.

همان(. بر اساس نظریه سه وجهی عشق، استرنبرگ، گونه های مختلف عشق از ترکیب سه مولفه دارد )با رضامندی از رابطه، همبستگی مثبت 

فیزیلوژیک است وشباهت زیادی به انواع اعتیادها دارد  -د: صمیمیت، شور، شهوت و تعهد. شور وشهوت برانگیخته از تحریک روانبوجود می این

(. صمیمیت به احساس نزدیکی وپیوستگی با نفر دیگر اشاره دارد. تعهد متشکل از دو تصمیم است: تصمیم 0412، ترجمه بهرامی، 0)استرنبرگ

، ترجمه شکر 6وباقی ماندن با یار. )ارونسون و نگهداری آن عشق و تصمیم بلند مدت برای حفظ با یارخود ق ورزیکوتاه مدت در جهت عش

 (.0412کن، 

زندگی واضح  سالم رشد جهت مناسب شرایط تامین راه در کوشش و زناشویی صحیح اختالفات شناخت با توجه موارد گفته شده، اهمیت

 و رود می شمار به فرد هر برای ارتباطی نظام مهمترین و اولین خانواده که امر این به توجه با .باشد داشته دتاکی به احتیاج که است آن از تر

خیانت زناشویی در زندگی هرفرد دارد و تاثیراتی  که مختلفی پیامدهای و آثار به نظر با و است جامعه سالمت ایجاد برای مناسبی و بستر زمینه

م چنین نبود هیچ گونه پژوهش ایرانی در مورد طالق عاطفی و سالمت اجتماعی و اهمیتی که این دو متغیر بر هکه بر جامعه می گذارد و 

خیانت زناشویی دارند، در این پژوهش الزم بر آن شد که به بررسی این دو متغیر بر خیانت زناشویی پرداخته شود. با بررسی رابطه ی بین 

ه حال با توجتوان از نتایج این پژوهش در زوج درمانی و مشاوره خانواده استفاده کرد. یمزناشویی،  سالمت اجتماعی و طالق عاطفی با خیانت

به مطالب گفته شده، مطالعه متغیرهایی مانند سالمت اجتماعی، طالق عاطفی و خیانت زناشویی میتواندکمک قابل توجه ای به حوزه ی زوج 

به دنبال آن است تا رابطه ی بین سالمت اجتماعی و طالق عاطفی با خیانت زوجین را مورد  خانواده بکند. بنابر این پژوهش حاضر درمانی

  مطالعه و بررسی قرار دهد.

 

 سواالت پژوهش
 آیا بین سالمت اجتماعی و خیانت زوجین رابطه معنادار وجود دارد؟

 آیا بین طالق عاطفی و خیانت زوجین رابطه معنادار وجود دارد؟

 باشد؟ می زوجین خیانت برای قوی تری کننده بینی پیش عاطفی طالق و اجتماعی سالمت های رمتغی از یک کدام

 

 روش شناسی پژوهش
ی که خود زیرمجموعه تحقیقات توصیفی است برای کسب گتحقیق همبستهمبستگی می باشد؛  -روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی 

برکشف  یگدر آنها الزاما کشف رابطه علت و معلولی مورد نظر نیست. در تحقیق همبست پذیرد ولی اطالع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می

 .شود روه از اطالعات تاکید میگوجود رابطه بین دو 

 

 تاتمعه آتماري، روش ناونه گيري و تجزیه و تحليل داده ها
 -گیری هدفمندبه صورت نمونه ؛ کهبود اهدخو اهواز شهر مشاره مراکز به کننده مراجعه زوجین کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه

نفر مرد برای پژوهش مورد نظر انتخاب شدند. ابتدا به مطالعه و جمع آوری مبانی نظری و تجربی  011و نفر زن  011شامل نفر  611داوطلب 

تا افرادی را که جهت مشاوره  پژوهش پرداخته خواهد شد. سپس با مراجعه به کلینیک های مشاوره شهر اهواز از آن ها خواسته خواهد شد

خانواده به کلینیک ها مراجعه می کنند و واجد شرایط نمونه این پژوهش می باشند، درخواست خواهد شد تا پرسشنامه های پژوهش را تکمیل 

 یانمورد نظر در م یهاالزم پرسشنامه یداده خواهد شد. پس از اعتمادساز یها اطالعاتها در مورد حقوق آنبه شرکت کننده نینهمچنمایند. 

شود. در این پژوهش از آمار توصیفی )میانگین، انحراف یالزم درمورد اهداف پژوهش ارائه م هاییحخواهد شد و توض یعتوز هاشرکت کننده

شد.  خواهد رگرسیون به روش گام به گام( استفادهتحلیل ضرب همبستگی پیرسون و ) یاستتنباطمعیار، توزیع فراوانی و درصدها( و آمار 

 انجام خواهد گرفت. 61نسخه  (SPSS) 4ها با استفاده از بسته آماری برای علوم اجتماعیتحلیل داده

 

 تحليل اسمنبالی داده هاي آتماري پژوهش
 در این بخش هر سوال پژوهشی همراه با نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آن ارائه می گردد.

                                                           
1 Sternberg 
2 Oronsoon 
3. Statistical Package for Social Sciences 

http://www.psyj.ir/


 441 -452، ص   4931، تابستان  41فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 و یيان  زوتين رابطه تمعنادار وتود دارد؟ سوال اول: آیا بين سالتم  اتماایی

 ارائه گردیده است. 1-3که نتایج آن در جدول  برای تحلیل داده های مربوطه به این سوال از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد؛

 زوتين یيان  و اتماایی : تحليل واریانس تمربوط به رابطه سالتم 1-1تدول 

 تمنبع

 واریانس

 تمجاوع

 تمجذورات

Df 

 

 تميانگين

 تمجذورات
F 

 سطح

 تمعناداري
R 2R SE 

 910/3 39/1 91/1 111/1 931/069 669/4041 1 044/01292 رگرسیون

      133/63 091 921/2199 باقیمانده

       611 191/66614 کل

 

خیانت زوجین توسط  واریانس مربوط به %39( و P≤10/1( معنادار است )931/069مشاهده شده ) Fمیزان  0-0جدول  براساس نتایج

 (.R2=  39/1شود )تبیین می اجتماعی سالمت

 6-0بینی در جدول شماره زوجین ضرایب مربوط به معادله پیش خیانت و اجتماعی سالمت دار بودن رگرسیون رابطهبا توجه به معنی 

 ارائه گردیده است.

 زوتين يان ی و اتماایی سالتم  بينی رابطه: ضرایب تمعادله پيش2-1تدول شااره 

 داريسطح تمعنی t اسماندارد ضرایب یطاي اسماندارد ضرایب غير اسماندارد تمدل

 111/1 994/4  991/6 619/00 مقدار ثابت

 014/1 911/1 112/1 192/1 190/1 یکپارچگی اجتماعی

 111/1 344/9 343/1 199/1 964/1 پذیرش اجتماعی

 111/1 911/4 696/1 002/1 349/1 مشارکت اجتماعی

 113/1 -946/0 -062/1 121/1 -040/1 شکوفایی اجتماعی

 110/1 191/3 696/1 066/1 391/1 چسبندگی اجتماعی

 

توانند ( میP≤11/1اجتماعی ) اجتماعی و چسبندگی اجتماعی، مشارکت دهد که پذیرشبین نشان میضرایب رگرسیون متغیرهای پیش

نشان  T( با توجه به آمارة B=  964/1اجتماعی ) داری تبیین کنند. ضریب تأثیر پذیرشزوجین را به صورت معنی واریانس متغیر خیانت

 بینی نماید. ضریب تأثیر مشارکتتواند تغییرات مربوط به متغیر خیانت زوجین را پیشمی 91/1اجتماعی با اطمینان  دهد که متغیر پذیرشمی

تواند تغییرات مربوط به متغیر می 91/1اجتماعی با اطمینان  دهد که متغیر مشارکتنشان می t( با توجه به آمارة B=  349/1اجتماعی نیز )

بینی کند. این ضریب تأثیر مثبت است و معنای آن این است که اگر یک واحد به میزان وظیفه شناسی اضافه شود مقدار خیانت زوجین را پیش

دهد نشان می t( با توجه به آمارة B=  391/1اجتماعی ) یب تأثیر چسبندگیشود. همچنین ضربر نمره فرد در کیفیت زندگی اضافه می 61/1

 بینی نماید.تواند تغییرات مربوط به متغیر خیانت زوجین را پیشمی 91/1اجتماعی با اطمینان  که متغیر چسبندگی

 

 سوال دوم: آیا بين لال  یالیی و یيان  زوتين رابطه تمعنادار وتود دارد؟
 است. ارائه گردیده 4-0که نتایج آن در جدول  سوال از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شدبرای بررسی این 

 زوتين یيان  و یالیی : ضرایب هابسمگی ساده بين لال 3-1تدول 

 شاخص آماری

 متغیرها
 ضریب همبستگی

 ضریب تعیین

R² 

 سطح معناداری
p 

 110/1 01/1 49/1 زوجین خیانت و عاطفی طالق
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 =49/1زوجین ) خیانت و عاطفی مشاهده می شود میزان ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر طالق 4-0جدول شماره  همانطور که در

r( می باشد، لذا رابطه مثبت معنی داری بین این دو متغیر در پژوهش حاضر مشاهده شد )110/1>pیعنی می توان گفت هر چه زوجین  (؛

 خیانت باالتری برخوردارند.طالق عاطفی بیشتری داشته باشند، از میزان 

 

سوال سوم: کدام یک از تممغيرهاي سالتم  اتماایی و لال  یالیی پيش بينی کننده قوي تري براي یيان  زوتين تمی 

 باشد؟
که نتایج آن  است؛ شده استفاده( Enter) همزمان با روش ورود رگرسیون تحلیل روش برای تحلیل داده های مربوطه به این سوال از

 ارائه گردیده است. 3-0 در جدول

 زوتين یيان  با یالیی لال  و اتماایی : رگرسيون هازتمان رابطه بين سالتم 4-1تدول 

 های آماریشاخص 
 متغیرها 

 RS B β t p   ضریب تعیین R همبستگی چندگانه

  سالمت اجتماعی

 19/1 

 

 43/1 

316/1 411/1 11/6 10/1 

 110/1 13/9 06/0 13/0 طالق عاطفی

 

مشاهده می شود، براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه و با روش ورود همزمان، ضریب  3-0نطور که در جدول هما

و ضریب تعیین برابر  =19/1MRزوجین برابر با  خیانت با عاطفی طالق و اجتماعی همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی متغیرهای سالمت

( معنی دار می باشد. با توجه به p<110/1( و طالق عاطفی در سطح )p<11/1اجتماعی در سطح )می باشد که اثر سالمت  =RS 43/1با 

 واریانس خیانت زوجین توسط متغیرهای پیش بین، تبیین شده است. 43/1ضریب تعیین بدست آمده، مشخص شده است که حدود 

قش ن عاطفی یر سالمت اجتماعی می باشد، یعنی طالقمی توان نتیجه گرفت که اثر طالق عاطفی قوی تر از اثر متغ 3-0طبق جدول 

 اجتماعی اثر جزئی بر خیانت زوجین دارد. که می توان نتیجه گرفت متغیر سالمت متغیر اصلی و تأثیرگذار را بازی می کند

 

 یافمه هاي پژوهش
باید گفت، نتایج پژوهش فوق همسو با در ارتباط با سوال اول پژوهش مبنی بر ارتباط معنادار بین سالمت اجتماعی و خیانت زوجین 

دلیل همسویی هم این است که هر کدام از  ( می باشد.6101( و تجلی و همکاران )6101) (، توار و موری6106) تحقیقات آنکوسیت و واماال

نتایج فوق می توان گفت محققان فوق در نتایج خود بین سالمت اجتماعی و خیانت زوجین ارتباطی معنادار را گزارش کرده اند. در تبیین 

تنوع طلبی مردان یک دلیل است، اما به غیر از آن عوامل متعددی وجود دارد که عوامل مختلفی می توانند در جامعه زمینه ساز خیانت باشند: 

مسر و وقت نگذاشتن شود. اول انتخاب اولیه و نامناسب همسر است. دوم عدم وجود رابطه گرم و صمیمانه در خانه با هباعث ایجاد خیانت می

تواند موجب از بین رفتن رابطه شود. سومین مسئله افرادی هستند که هدفی برای ازدواج ندارند برای یکدیگر است؛ فرصت نداشتن برای هم می

ین این مسئله موجب یابند؛ بنابراها را در همسرشان نمیفهمند که معیارهای دیگری برای ازدواج داشته اند که آنبنابراین بعد از ازدواج می

شود؛ و متاسفانه آن چیزی که ما شود. عامل دیگر، عدم رفع نیازهای جنسی و عاطفی است که گاهی در بین زوجین مشاهد میدلزدگی می

ثل میکی دیگر از علل خیانت نپذیرفتن تغییرات طرف مقابل در طول زندگی است.  بینیم همین مورد است.بیشتر در بین مراجعه کنندگان می

های خاصی انتخاب کرده ایم، اما ممکن است ویژگی او عوض شود؛ چاق باشد و الغر شود، کنیم، او را با ویژگیوقتی ما با فرد الف. ازدواج می

پول شود، مجروح شود، بیماری بگیرد. آنوقت ممکن است که نتوانیم شرایط جدید را خوش اخالق باشد و بداخالق شود، پولدار باشد و بی

دیگر اینکه فرد احساس آرامش و آسایش در ت. مل کنیم؛ و بگوییم ما آن شخص را دوست داشتیم، ولی این فرد که همان فرد قبلی نیستح

خانه نداشته باشد. همدل نداشت باشد و به دنبال یک همدل در محیطی خارج از خانه باشد که ابتدا با همجنس و یا حتی ممکن است به غیر 

ای من جمله استفاده از شبکه مجازی از نکاتی است که باید خیلی به آن توجه و البته ان مهارت استفاده از هر وسیله همجنس روی بیاورد

های اولیه از طرفین و چند شغله بودن زن یا مرد و نداشتن فرصت بحث مشکالت اقتصادی، زیاده خواهی همسر، عدم رسیدن به خواستهد. شو

 هایزدنها، عدم رفع احساسات، پسمداوم، تهمت، عدم توجه و احترام به خانواده همسر، عدم توجه به مناسبتکافی برای یک دیگر، بدبینی 

نظر برسد، اما شخص را به سمت خیانت مداوم از یک طرف، بددهنی، عدم توجه به زیبایی و سالمت، بوی بد دهن که ممکن است ساده به

 .که این خال تبدیل به خیانت شود شودکشاند. حتی گاهی نبود بچه باعث میمی
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در ارتباط با سوال دوم سوال پژوهش مبنی بر ارتباط معنادار بین طالق عاطفی و خیانت زوجین باید گفت، نتایج پژوهش فوق همسو با 

 (، چارلز6100) (، دیلو، ماالکوسکی و دیگران6103) (، کانتو، آلوارو و دیگران0491) (، رجبی مقدم0491) تحقیقات قاسمی و همکاران

( همسو می باشد. دلیل همسویی هم این است که هریک از محققان فوق در تحقیقات خود بر ارتباط معنی 6100) (، آببی و همکاران6100)

 تک پدیده ی یک هرگز را عاطفی دار بین طالق عاطفی و خیانت زوجین تاکید داشته اند. همچنین این محققان در پژوهش های خود طالق

 عاطفی بینشان پیوندهای ازدواج از بعد یکدیگر از افراد انتظارات و تصورات خوردن هم به با که دادند خود نشان تحقیق در و ندانستند یعامل

طور که از نامش پیداست طالق عاطفی همانمی شود. در تبیین نتایج فوق چنین می توان گفت،  منجر عاطفی طالق به و می خورد شکست

کند. در طالق عاطفی این تفاوتی است که در بستری از زمان حرکت میت که نه راه پیش دارد، نه راه پس؛ فضایی از بیحال ازدواجی اس

طالق عاطفی فضایی است که قبل آن شروعی پرانرژی بوده  .بردها را پیش میکند؛ این زمان است که آدمخانواده نیست که زمان را سپری می

در موقعیت طالق عاطفی که هر دو نفر با ناپختگی در بروز مشکل سهم زیادی دارند، هرکدام دیگری آید. ه نظر میو بعد از آن پایانی سست ب

فضای طالق عاطفی  در که …گویی وطلبی، خیانت، دروغتنوع .خواهدداند اما یک نفر بیشتر و دیگری کمتر این جدایی را میرا مقصر می

 .کندشوند از عواملی هستند که عواطف زوجین را از هم بیشتر تفکیک میربه میعنوان اولین بار تجبار بهحتی یک

در ارتباط با سوال سوم پژوهش مبنی بر قوی بودن هر یک از متغیرهای سالمت اجتماعی و طالق عاطفی در ارتباط با خیانت زوجین 

د د پیش بینی کننده خوبی برای خیانت زناشویی باشند وجوکه اوال تحقیقات خیلی کمی در خصوص اینکه چه متغیرهایی می توانن باید گفت

( در تحقیق خود 0491مقدم )( به نقش متغیر سالمت اجتماعی تاکید داشته و رجبی 6101واماال )دارد. از البه الی این پژوهش آنکوسیت و 

ن گفت ناسازگاری زناشویی به تنهایی پیش بیطالق عاطفی را پیش بینی کننده مناسبی برای خیانت زوجین دانسته است. در واقع می توان 

قوی برای خیانت زناشویی در شرایط دشوار زندگی نیست و با توجه به نتایج پژوهش عامل مهمتر طالق عاطفی و سالمت اجتماعی و میزان 

 تخریب ابعاد مختلف آن است.
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 بحث و بررسی پيراتمون نمایج تحقيق
و امنیت برای اعضای خود است. اگرچه خانواده کانونی خصوصی  اجتماعینده اصلی سالمت خانواده مهمترین نهاد جامعه و تامین کن

تواند منبع پیامدها و انواع مشکالت عمومی و اجتماعی در جامعه باشد و از جمله این مشکالت پدیده روابط فرازناشویی و  باشد، اما می می

به نظر میرسد که یافته های این پژوهش علیرغم نو بودن یک رابطه انکارناپذیر بین  با عنایت به مباحث مطرح شده برد. نام توان خیانت را می

متغیر پیش بینی می توانند پیش بینی کننده  دهد، همچنین ابعاد هر دو افراد با خیانت را نشان می سالمت اجتماعیو  عاطفیویژگیهای 

اطالع رسانی مناسب و افزایش آگاهی عموم مردم از علل و شرایط بروز آسیب  خیانت زناشویی نیز باشد. همچنین با اجرای اینگونه پژوهش ها و

 های روانی، اجتماعی و ... خیانت می تواند نقش بسیار مهمی در پیشگیری از این پدیده در جامعه ایفا کند.

 تنوع یا هیجان جنسی، انتقام، خشمکنندة آن است که نارضایتی در رابطۀ فعلی، تمایل و اشتیاق برای ها در مجموع بیاننتایج پژوهش

نایافتگی و کمبود تعهد، عالقه مفرط برای برقراری یا حسادت، احساس عدم امنیت یا نامطمئن بودن دربارة رابطه، همنشینی و صمیمیت، بلوغ

ها، در دسترس نبودن همسر، رابطۀ عاشقانه با فرد خارج از رابطۀ زناشویی، نارضایتی جنسی، افزایش عزّت نفس، ناتوانی در کنترل وسوسه

و سالمت اجتماع را به مخاطره انداخته، روح و روان افراد را مختل کرده و  توانند از دالیل متعدد خیانت زناشویی باشندمصرف دارو یا الکل می

 طالق عاطفی را سبب شود.
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 راتعتمتمنابع و 

 .(. پیامدهای طالق عاطفی و استراتژی های مواجهه با آن0419شهره )باستانی، سوسن، گلزاری، محمود، روشنی،  [0]

 .630-619 ،62فصلنامه خانواده پژوهی، سال هفتم، شماره 

تهران: انتشارات  ی،اصغر بهرام یتازه به روابط زن و مرد. ترجمه عل ی(. قصه عشق: نگرش0412. )یرابرت ج استرنبرگ، [6]

 جوانه رشد.

 (. اسالم و جامعه شناسی خانواده، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.0419بستان، حسین ) [4]

پایان نامه کارشناسی  اثر بخشی تصورات بر کاهش طالق عاطفی زنان شهر تهران. یبررس .(0491سارا )رجبی مقدم،  [3]

 الزهرا.ارشد. دانشگاه 

(. رابطه ی طالق عاطفی با تصویر تن و کمال گرایی. مجله مطالعات 0494زمانی، ساره؛ احدی، حسن و عسگری، پرویز ) [1]

 .042-061(، 3)01روانشناختی،

 (. تغییرات بنیادین نهاد خانواده در چند دهه اخیر در ایران، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد0419) یعلزمانیان،  [2]

 اسالمی.

. متاهل زنان روان سالمت و همسر خیانت بخشش رابطه. (0419.)حسینی، فاطمه نیا، اعظم، شفیعی طیبه، پور، زندی [9]

 .24-14. 61 مشاوره، های پژوهش و ها تازه

کاهش طالق با تاکید بر نظریه انتخاب در  (. اثر بخشی مشاوره0491سودانی، منصور؛ کریمی، سهیال و شیرالی، خدیجه ) [1]

 .96-14(، 6)4عاطفی زوجین. مجله روانشناسی خانواده،

بینی خیانت زناشویی بر اساس کیفیت زندگی و پنج عامل بزرگ  یشپ (.0491) یوانکعزتی، نسیم و کاکابراتی،  [9]

 .16-92(، 0)9. مجله پژوهش ملل،شخصیتی

نقش عملکرد جنسی و تجربه ی شکست عاطفی در  (.0492قاسمی، بهزاد؛ رنجبر سودجانی، یوسف و شریفی، کبیر ) [01]

 .21-32(، 0)01گرایش زوجین به روابط فرا زناشویی. مجله رویش روانشناسی،

مقایسه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه نگر با زوج درمانی هیجان مداربر کاهش آسیب های  .(0490جواد )کریمی،  [00]

 نشگاه شهید چمران اهواز.پایان نامه دکتری. دا ناشی از خیانت زناشویی.

 (. مشهد انتشارات محقق.0419(. ازدواج بدون شکست. ترجمه هرنی برازنده و سمیه خوش نیکو )6111گالسر، ویلیام ) [06]

(، سیامک 0413) یبراوت(. خانواده درمانی، ترجمه حمید رضا حسین شاهی 6111هربرت )گلدنبرگ، ایرنه وگلدنبرگ،  [04]

 ارجمند، تهران: روان.نقشبندی و الهام 

(. میزان سازگاری زناشویی و کیفیت عشق در 0494مدرسی، فریبا؛ زاهدیان، سید حسین و هاشمی محمد آباد، نذیر ) [03]

 .11-91(، 0)09متقاضیان طالق دارای سابقه خیانت زناشویی و فاقدآن. مجله ارمغان دانش،

(، مفاهیم کلیدی در مطالعات خانواده ترجمه محمدمهدی لبیبی، تهران، 0491مک کارتی، جین ربنز و روزالیندا، ادوادز ) [01]

 علم.

( مقایسه منزلتهای هویت بین فردی زنان و مردان متاهل با توجه به 0493موسوی، سیده فاطمه، رحیمی نژاد، عباسی ) [02]

 .00-64وضعیت طالق عاطفی فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی، دوره ششم، 

: تهران روابط. بهبود و زناشویی خیانت نظری های یدگاهد (.0491.)کاظمی، مهرانگیز شعاع جاوید، مهرآور، مومنی [09]

 انتشارات آوای نور.

(. بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد بین فردی بر بهبود روابط زناشویی زنان آسیب 0491مومنی جاوید، مهرآور. ) [01]

 الزهرا. دانشگاه زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد.دیده از خیانت های 

. مجله رابطه ی عوامل اجتماعی با سالمت دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان (.0493) یبهطیزدان پناه، لیال و نیک ورز،  [09]

 .002-99(، 4)62جامع شناسی کاربردی،

(. بررسی مدل باور های مذهبی، سبک های حل تعارض و 0491)یوسفی، ناصر؛ کریمی پور، بنت الهدی و امانی، احمد  [61]

 .23-31(، 0)9تعهد زناشویی با نگرش نسبت به خیانت زناشویی. دو فصلنامه مشاوره کاربردی،
[21] Ahnquist, J. Wamala, S. P. & Lindistrom, M. (2012). Social determinants of health – A 

question of social or economic capital? Interaction effects of socioeconomic factors of 

health outcomes. 
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