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 چکیده 
دلزدگی زناشویی وضعیت دردناک فرسودگی جسمی، عاطفی و  

روانی است که کسانی را که انتظار دارند عشق رویایی و ازدواج به 

تحقیق حاضر با هدف  زندگیشان معنا ببخشد را متأثر می سازد.  

نقش یی با تبیین  زناشو  یعشق با دلزدگ  یهارابطه مولفه  یبررس

در بین افراد متاهل انجام گرفت.    خانواده  یارتباط  یالگوها   یانجیم

جامعه آماری پژوهش را تمام افراد متاهل شهر تبریز تشکیل داد  

  ی ریگنمونه نفر به روش    274ای به حجم  نمونه ها  که از میان آن 

دسترس   داده در  گردآوری  ابزار  شد.  پرسشنامه انتخاب  های  ها 

الگوی  مولفه  و  کایزر  زناشویی  دلزدگی  استرنبرگ،  عشق  های 

ریچی خانوادگی  بود.    -ارتباط  ها  داده  لیوتحله یتجزفیتزپاتریک 

الگو ساختار   یابیتوسط  مح  یمعادالت    ی افزار نرم  طیدر 

SmatPls3    وSPSS24که داد  نشان  و  مولفه  نیب  ،  عشق  های 

دارد   وجود  دار  معنی  رابطه  زناشویی  (.  P<001/0)دلزدگی 

های عشق و الگوهای ارتباطی  معنی دار بین مولفههمچنین رابطه  

بر اساس نتایج رابطه  (.  P<05/0خانواده مورد تائید قرار گرفت )

دار بین الگوهای ارتباطی خانواده و دلزدگی زناشویی مورد  معنی

ی الگوهای ارتباطی خانواده  گری انجی متائید قرار نگرفت؛ لذا نقش  

رابطه مولفه   در  نشد.  میان  تائید  زناشویی  دلزدگی  و  عشق  های 

که   است  حاکی  پژوهش  این  نتایج  بر  مولفه بنابراین  عشق  های 

مؤثر است، پس  الگوهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی افراد متاهل  

دلزدگی    استفاده از این نتایج می تواند برای پیشگیری و درمان

 .مفید باشدزناشویی  

Abstract 

Marital boredom is a painful condition of physical, 

emotional and psychological exhaustion that affects 

those who expect dream love and marriage to give 

meaning to their lives. The aim of this study was to 

investigate the relationship between love components 

and marital boredom by explaining the mediating role 

of family communication patterns. The statistical 

population of the study consisted of all married 

people, from whom a sample of 274 people was 

selected by available random sampling method. Data 

collection tools were Sternberg Love Components 

Questionnaire, Kaiser Marital Boredom and Ritchie-

Fitzpartrick Family Relationship Pattern. Their 

validity was confirmed by experts and their reliability 

was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. 

Data analysis by modeling structural equations in 

SmatPls3 and SPSS24 software showed that there is a 

significant relationship between the components of 

love and marital boredom (P <0.001). Also, a 

significant relationship between the components of 

love and family communication patterns was 

confirmed (P <0.05). Based on the results, a 

significant relationship between family 

communication patterns and marital boredom was not 

confirmed. Therefore, the results of this study indicate 

that the components of love are effective on 

communication patterns and marital boredom of 

married people, so using these results can be useful to 

prevent and treat marital boredom. 

file:///D:/Journals/Psyj%20روانشناسی/تابستان%201401/انسیه%20نجاری/Zahraafsar93@gmail.com


78  

 های عشق با دلزدگی زناشویی: نقش میانجی الگوهای ارتباطی خانواده بررسی رابطه مولفه

 

 

زناشویی،    :کلیدی  هایواژه دلزدگی  عشق،  های  مولفه 

 . الگوهای ارتباطی خانواده

Keywords: Components of Love, Marital 

Boredom, Family Communication. 

 1401  تیر پذیرش:     1401 اردیبهشت : دریافت            پژوهشی : مقاله نوع

 

 مقدمه 
وجودی اجتماعی است و برای آنکه بتواند نیازهای خود را در قبال تداوم حیات استمرار بخشد به زندگی گروهی و  انسان م

نیازهای روحی و جسمانی است که با ازدواج و تشکیل خانواده  ها،  ارتباط با سایر همنوعان خود نیازمند است. از جمله نیازمندی

از اینبرآورده می از زوجین برای حفظ این زندگی مشترک و رسیدن به درجات عالی رضایت  تالش  شود و مهمتر    هر یک 

بنا به نظر گاتمن، مورای، اسوانسن،  زناشویی است تا در سایه این رضایت بتوانند به اهداف مورد نظرشان از ازدواج دست یابند. 

اسوانسون  و  مثبت(  2002) 1تایسون  های  جنبه  دارای  دیگری  رابطه  هر  مانند  زندگی  در  زناشویی  منفی می رابطه  باشد،  و 

(  2000) 2برگنر(. 1398)مصباح،   در ازدواج، کیفیت و نوع رابطه بین زن و شوهر است مهمترین عامل شاخص و تعیین کننده

از ر از مهم ترین عوامل بین فردی و تعیین کننده رضایتمندی  ق . عشابط زناشویی، را عشق و کیفیت آن عنوان کردویکی 

یی حائز اهمیت است. عشق، نیرویی است که ما  ای محکم برای شروع و ادامه روابط زناشومفهومی انتزاعی است و به عنوان پایه

)مصباح،    و نوع بشر را در برابر مقاومت طبیعی رکود شخصی به رشد و حرکت وا می داردقرار داده    را به عنوان افرادی واحد

یک راه    دانست اما قبول داشت که میل جنسیعشق را با میل جنسی که یک نیاز فیزیولوزیکی است برابر نمی، 3مازلو (.1398

   (. 1398 ،4شولتز و شولتز ) برای بیان نیاز عشق است

بیان    پنهان و آشکار  تگیرد و به صورنسبت به جنس مخالف صورت می  شق یک احساس شدید عاطفی است که معموالع 

روانی فرد دست  ارکرد  طوری که ک  یابد، بهزی ذهنی شدت بیشتری میاتصویرسبا گذشت زمان و به یاری    ود. این احساسشمی

در زمینه هیجان عشق چندین (.  1391و همکاران،    دغاغلهکند )دچار آشفتگی می  را  هروزانکارهای  شود و  میعدم توازن    خوش

او اظهار داشت که(  1986)  5مثلثی عشق استرنبرگ تئوری    هااز آن  نظریه وجود دارد که یکی  عشق یک حالت روان    است. 

و مشترک   بعد عاطفی و هیجانی عشق و اینکه ما نسبت به دیگران احساسات نزدیک) 6صمیمیت شناختی است که دارای سه بعد  

از احساسات جنسی که کامال) 7شور و شوق (،  داشته باشیم   و 8تعهد  و(  استپنهان  در کلمه هوس    موتور محرکه عشق غیر 

.  است( ش کنیممعشوقمان را حفظ کنیم و برای پایداری تالنیت فرد برای تداوم رابطه واینکه ما تا آخر عمر بخواهیم ) تصمیم

؛  1385آبادی، شفیعو  فرحبخش) ز نظر او کسی عاشق است که هر سه مولفه عشق را به اندازه کافی در وجودش پرورش دهدا

 (. 1999،  10سپرچر ؛ ا1985، 9دافی و راسبولت 
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از  زندگی زناشویی یکی از جهانی یق  ها و استعدادهای متفاوت با نیازها و عالدو نفر با تواناییترین نیازهای بشری است که 

افراد رابطه زناشویی خود (. 1398، گلدنبرگ و 11گلدنبرگ ) های گوناگون تشکیل شده استم با شخصیتمختلف و در یک کال

گونه نیست که انتظارش همسرشان آنیابند رفتار  کنند، ولی به تدریج هنگامی درمیهای مثبت آغاز میرا با نگرش و احساس 

؛ حشمتی، قره داغی، جعفری و قلیزادگان،  2006،  12مک کارتی )   آیند رابطه آنها پدید می  های منفی دراند، احساسرا داشته 

ها و نیازهای میان فردی، احساس سرخوردگی  های برآمده از برآورده نشدن خواسته س از افزایش سرخوردگی و تنش(. پ1396

شیفتگی نخستین  شود و این مایه از دست رفتن عشق و تعهد شده و دلزدگی جایگزین شور وا به همسر نسبت داده میآشکار

 (. 2013، 14؛ پوکورسکا، فارل و پیالی2011، 13، هامر، نی ال و ایسکسون پاینز)  گرددمی

ای مناسب آنها را حل کنند، به طوری که به شیوهدهد تا از تعارضات اجتناب کنند و یا به همسران اجازه نمی  دلزدگی زناشویی 

(  1998) 16کایزر(.  2017،  15، تانانکا، اوجی، هیرامورا و شیکای چن)  کنندیکدیگر احساس رضایت نمی  هر دو از ازدواج و رابطه با

افزایش    بیگانگی عاطفی ودلزدگی زناشویی فقدان تدریجی دلبستگی عاطفی است که کاهش توجه به همسر،  معتقد است که  

 .  شودتفاوتی نسبت به همسر را شامل میاحساس دلسردی و بی

شوند. این  نه میارود و در نهایت بیشتر شبیه به همخرو به سردی می  شانشوند، رابطههایی که دچار دلزدگی میاغلب زوج

اندن در آن مشکل ساز خواهد بود. صمیمیت و  شرایط ممکن است برای اکثر زوجین در یک مقطع زمانی اتفاق بیافتد ولی م

شود. در حادترین شرایط، دلزدگی با فروپاشی  بازند و به همراه آن، احساس خستگی عمومی عارض میعشق به تدریج رنگ می

 .زندگی مشترک و طالق عاطفی همراه خواهد شد

زناشویی در ارتباط است، الگوهای ارتباطی خانواده است. الگوهای  های عشق و دلزدگی  از دیگر متغیرهایی که در رابطه با مولفه 

ارتباطی خانواده مدلی در زمینه این که خانواده چگونه انتظارات، عقاید و نحوه تعامل فرد با دنیای پیرامون خود را تحت تاثیر 

نعکش کننده چگونگی ارتباط والدین  (. به عبرات دیگر، این مدل م1397دهد، است )نادری، خرمایی، اکبری و صبری، قرار می

نادری و همکاران،  با فرزندان می   که   کنند تعریف می  گذارقانون  نظامی   را  خانواده (  1967) 17جکسون  و   (. بیوین1397باشد 

 ارتباطی   الگوی.  هستند  ارتباطشان  مبنای الگوی  بر  خود  روابط  ماهیت  مجدد  تعریف  و  تعریف  حال  در  مداوم  طوربه   آن  اعضای

  یکی  خانواده  ارتباطی  الگوی.  باشد می  متفاوت  دیگر  خانواده  به  ایاز خانواده  آن  اعضای  احساسات  و  افکار  بیان  شیوه  یا  وادهخان

 (. 1395مراتیان، رحیمی و زارعی، ) هست فرزندان بر تأثیرگذاری  قادر به  که است کارکردهایی از

های عشق و دلزدگی زناشویی از آن جهت میانجی در رابطه بین مولفهاهمیت بررسی الگوی ارتباطی خانواده به عنوان نقش  

مت و رضایت  مت و بهروزی یک جامعه را مرهون سالفردترین نهاد اجتماعی است که سال  خانواده نخستین و منحصربهاست که  

،  گلدنبرگ و گلدنبرگ)  برخوردار نیستای به آن اندازه از دوام عمیق و شدید  اند و تأثیر هیچ نهاد و رابطهاعضای آن دانسته

پذیری و کاهش خطرات  تواند یک عامل کلیدی در ایجاد انعطافافتد و عملکرد آن، میآنچه در یک خانواده اتفاق می(.  2012

 توجه   می باشد،   برخوردار  اهمیت  از  خانواده  در   . از طرفی آنچهزمان حال و آینده در رویارویی با وقایع و شرایط نامطلوب باشد

 هدایت   و  کنترل  طریق  از  که  هستند  اجتماعی  نظام  یک  عنصرهای   تریناساسی   از  خانواده  های ارزش .  است  آن  هایارزش   به

 .  کشاند تعالی  به یا  و زوال به را جامعه توانمی ها آن 
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  وشنود گفتو همنوایی را در الگوهای ارتباط خانوادگی شناسایی نموده اند. در بعد    وشنودگفت( دو بعد زیربنایی  2010) 18هوانگ

ی است اگونهبهی خانوادگی  هاارتباطاعضای خانواده به طور پیوسته و خودانگیخته با یکدیگر تعامل دارند و در بعد همنوایی،  

و بر حرف شنوی از پدر و مادر و دیگر بزرگساالن استوار    د کنیمو باورها    هاارزش،  هانگرشکه اعضا را وادار به یکسان نمودن  

که اعضا تا چه   شودیمی همنوایی به این موضوع پرداخته  ریگجهتی با  هاخانواده(. برعکس، در  1397است. )مرادی و چراغی،  

و  ها نگرشاندازه   عقاید  دارند.  ها ارزش ،  یکسانی  تعامالهاخانوادهی  دارند،  زیادی  که همنوایی  بر  یی  خانواده  اعضای  میان  ت 

که   رودیم از والدین این انتظار    ها خانوادههمگونی، اجتناب از تعارض و وابستگی متقابل اعضا به یکدیگر متمرکز هست. در این  

ی والدین رفتار کنند )صدری، رئیس و رحیمی،  هاخواسته که مطابق با    رودیمبرای خانواده تصمیم بگیرند و از فرزندان انتظار  

  موضوعات  در  تنها   و  دارند  همدیگر  با   پایینی   تعامل  کمی دارند،  وشنودگفت  الگوهای ارتباطی و   که  ایخانواده  (. اعضای1397

تایلی و  )  کنندنمی  ایفا  نقش  خانواده  هایگیریتصمیم  در  اعضا   همه  و   کنندمی  بحث  خانواده  اعضای  همه  با  بازبه صورت    کمی

 (. 2016، 19اسکات

بیشاپا و  بالدوین  ویژگی(  1983) 20پشتاین،  به  بیشتر  خانواده  کارآیی  که  شیوهمعتقدند  خانواده،  نظام  و  های  نظامدار  های 

های  پژوهش(.  1395) پروندی، عارفی و مردادی،    های درونروانی اعضاالگوهای تبادلی بین اعضای آن مربوط است و نه به ویژگی

 خانواده، رضایت زناشویی و حرمت خود پایین است عملکرد    ه اصلی بینی کنندنواده، پیشنشان داده است که ساختار خا  دیگر

های خانوادگی و  های نقشدر پژوهشی نشان دادند که مولفه(  1991) 22همچنین ارکیستر و استیونسون (.  2010  ،21الکرناوی)

، اسدی، کیانی، شیرعلی پور و احمددوست  رپوق در ارتباط است. پژوهش بخشیهمراهی عاطفی به وفور و بطور مکرر با طال 

دهی هیجانی، و آمیختگی هیجانی با تعارضات  ها، پاسخنشان داد که میان عملکرد کلی خانواده، حل مشکل، نقش(  1391)

ه و  نشان داد میان عملکرد خانواد(  1394)  پورداری برقرار است. پژوهش باباخانیق رابطه معنیال های در آستانه طزناشویی زوج

( در پژوهش خود بر نقش الگوهای  1395. پروندی، عارفی و مرادی )داری وجود داردرضایت زناشویی والدین رابطه مثبت معنی

عاطفی    القتایج نشان داد که طن(  1397نریمانی، رحیمی و صداقت ).  اندارتباطی خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین تاکید کرده

با ساختار انگیزشی انطباقی و الگوی ارتباطی گفت و شنود رابطه منفی و معنادار ولی با ساختار انگیزشی غیرانطباقی و الگوی  

  ارتباطی همنوایی رابطه مثبت و معناداری دارد.

آن و   در زمینه اثراتمتفاوتی    های تجربیا یافتهتوان گفت ببا تامل در بررسی ادبیات موجود در زمینه دلزدگی زناشویی می

دلزدگی زناشویی،   پژوهش های داخلی و خارجی انجام گرفته در زمینه توجه بسیاری از. های نظری رویارو هستیمکمبود مدل

سوئی  تواند اثرات  می  با آگاهی کم ها  یافتهاین  های عشق و الگوی ارتباطی خانواده نشان از کمبودهایی در این زمینه است.  مولفه 

بر این اساس در این پژوهش محقق قصد دارد به این سوال پاسخ دهد که  اشته باشد.  بر بنیان خانواده و بقای زندگی زناشویی د

 گری الگوهای اراتباطی خانواده رابطه وجود دارد؟های عشق با میانجیآیا بین دلزدگی زناشویی با مولفه

 

 

 

 

  

 
18. Huang 
19. Tilly & Scott 
20. Epstein, Baldwin & Bishop 
21. Al-Krenawi 
22. Arkister,J., & Stevenson 
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 روش 

 جامعه نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری پژوهش    .روش مدل سازی معادالت ساختاری است  وهمبستگی    طرح های  پژوهش توصیفی، از نوع  طرح این

بود. افراد متاهل مورد نظر در این پژوهش افرادی هستند که حداقل    1399افراد متاهل در شهر تبریز در سال  کلیه  حاضر شامل  

آن   3 ازدواج  سابقه  از  حال  سال  در  و  است  زندگی میها گذشته  خود  همسران  با  روش  حاضر  از  گیری  نمونه  کنند. جهت 

گیری در دسترس استفاده شد. با توجه به شرایط به وجود امده در کشور و عدم امکان تکمیل پرسشنامه به صورتکاغذی  نمونه 

های موجود در تمامی گروهاقدام به تهیه پرسشنامه الکترونیکی شد. پس از آماده سازی پرسشنامه الکترونیکی، لینک پرسشنامه  

های  براساس پرسشنامهها پاسخ دهند.؛ های اجتماعی ارسال گردید و از تمام افراد متاهل درخواست شد تا به پرسشنامهدر شبکه

   . نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند 274متاهلین، تکمیل شده توسط 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل عملیاتی پژوهش 

 ابزار پژوهش 

 های عشقپرسش نامه مولفه

در   ارزیابی ساختار عشق بر اساس مولفه های صمیمیت، هوس و تعهدبررسی و    با هدف  رسشنامه ی مثلث عشق استرنبرگپ 

باشد که هر مولفه شامل  ی صمیمیت، هوس و تعهد میمولفه   3سوال و    45ساخته شده است. این پرسشنامه دارای    1986سال  

گیرد.  صورت می(  9)=  تا به طور کلی(  1 )=ای لیکرت از اصالدرجه  9بر اساس مقیاس  سواالت  سوال است. نمره گذاری    15

تر به معنای صمیمیت، الخواهد بود. نمرات با  145تا    15کمترین و بیشترین نمره آزمودنی در هر یک از خرده مقیاس ها بین  

دهد این مقیاس به  اند نشان میباشد. نتایج مطالعاتی که از این پرسشنامه استفاده کردهشور و اشتیاق و یا تعهد بیشتر می

ایایی این پرسشنامه (. پ2002،  ؛ اینگل و کنِث2002لمی و هیل،  )  مختلف کاربرد دارد  ابزاری روا و پایا در فرهنگ هایعنوان  

 گزارش شده است   92/0و    0،88/0/  92های صمیمیت، لذت و تعهد به ترتیببا استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مولفه 

و   96/0یب پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب  ضر(  1398مصباحی )ر مطالعه  (. د2010)مشاک،  

 .  باشد می 89/0

 

 

 

 های عشق مولفه

 

ارتباطی  الگوهای 

 خانواده 

 دلزدگی زناشویی  

 

 صمیمیت 

 

 شور و اشتیاق 

 

 تعهد 

 

 همنوایی 

 

 گفت و شنود

 

 دلبستگی

 
 بیگانگی هیجانی 

 

 حمایت هیجانی
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 (: 23MDSپرسشنامه دلزدگی زناشویی ) 

با هدف ارزیابی سطح سرخوردگی یا نبود عواطف   ماده   21در  (  1993) 24زریبار توسط کا  نینخستیی  زناشوی  مقیاس دلزدگ

بیگانگی  بُعد    ؛ 21و    16  ، 9  ، 8  ،7  ، 6  ، 5  ،3  ، 1های  با سؤال 25عد دلبستگی بُ  .عد استنسبت به همسر ساخته شده و شامل سه بُ

سنجیده 17و    14  ،11  ،4  ،2های  با سؤال 27حمایت هیجانی بُعد  و    20و    19  ،18  ،15  ،13  ، 12  ،10های  با سؤال 26هیجانی 

، تا حدی  2=  ، نه خیلی درست1=  ایی نادرستو دارای طیف لیکرت چند گزینه   84تا    21از    این مقیاس  هایهشود. دامنه نمرمی

بوده است. نمرات باالتر    21/9و انحراف استاندارد آن    7/44میانگین نمرات در این پژوهش    .است  4=  بسیار درست  و   3=  درست

به صورت   21،  16،  14،  11،  9،  8،  7  ،6،  5،  3،  1از میانگین به عنوان سرخوردگی باال در نظر گرفته شده است. گزینه های  

  ریسا  نمرات  با   یی مثبت باال  یهمبستگ  اس،ینمرات مق(،  1993)  زریکا  در پژوهش(.  1996گذاری می شوند)کایزر،  معکوس نمره

 97/0کرونباخ برابر    آلفای  داشت و   ییزناشو  یکیو نزد  تیمیمربوط به صم  های اسیمق  با   یمنف  یو همبستگ  یدلزدگ   هایاسیمق

آلفای کرونباخ برای کل    یی ا یپا  اند، را گزارش کرده  یی و باال  نانیاطم  قابل ی  درون   ی همسان  ز،ی به دست آمد. مطالعات مختلف ن

ی، مهرابی زاده و  بار سادات  نینخست  زین  رانیدر ا(.    2010،  28فولر  -دورهام به دست آمد )  0/ 89  تا  79/0ای  در مطالعه  اسیمق

طریق همبستگی با    از  همگرا ییآن را به روش روایی  و روا  79/0کرونباخ،    را به روش آلفای   اسیمق  ن یا  یی ای پا( 1393سودانی )

 .  به دست آوردند 54/0مقیاس فرسودگی زناشویی پاینز 

 

 پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده

( طراحی شده و میزان موافقت یا عدم موافقت  1990این ابزار یک پرسشنامه خودسنجی است که توسط ریچی و فیتزپاتریک )

با   را  دهنده  که  26پاسخ  خانواده وی هستند  ارتباطات  وضعیت  درباره  که  گیری    هیگو  15  گویه  بعد جهت  به  مربوط  اول 

باشند. شیوه نمره گذاری این ابزار به این صورت است که برای نوایی میگویه بعدی مربوط به جهت گیری هم  11وشنود و  گفت

( و  1(، تا حدودی مخالفم )=2(، نظری ندارم )=3(، تا حدودی موافقم )=4بعد جهت گیری گفت و شنود به کامال موافقم )=

 تک سؤاالت با هم جمع ربوط به تک امتیاز کلی پرسشنامه، امتیازات مگیرد. برای به دست آوردن،  ( تعلق می0کامال مخالفم )=

آورد. نمره بیشتر در هر مقیاس به این معناست که آزمودنی در خانواده  هر آزمودنی دو نمره از این ابزار بدست میگردد.  می

کند. بر اساس این تحلیل، حداقل امتیاز ممکن در وشنود یا همنوایی بیشتری را ادراک میگیری گفت خود به ترتیب جهت 

 است.   60و بیشترین امتیاز  0وشنود مولفه جهت گیری گفت 

 وشنود در فرد کم است.: ادراک جهت گیری گفت20تا  0 نمره بین

 وسط است.وشنود در فرد متادراک جهت گیری گفت :30تا  20نمره بین 

 وشنود در فرد زیاد است. : ادراک جهت گیری گفت30نمره باالتر از 

 است.  44و حداکثر  0در مولفه ادراک جهت گیری همنوایی نیز حداقل امتیاز ممکن 

 : ادراک جهت گیری همنوایی در فرد کم است.15تا  0 نمره بین

 است.: ادراک جهت گیری همنوایی در فرد متوسط 22تا  15نمره بین 

 : ادراک جهت گیری همنوایی در فرد زیاد است.22نمره باالتر از 

 
23 . Marital Disaffection Scale (MDS) 
24 . Kayser 
25. attachment 
26. emotional estrangement 
27. emotional support 
28 . Durham-Fowler 
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مورد روایی    . در(2002  ، کوئرنر و فیتزپاتریکاست )ابزار تجدید نظر شده الگوی ارتباطات خانواده از روایی محتوایی برخوردار  

ی آنها با اندازه هایی که از لحاظ نظری به  مالکی نشان داده شده است که انواع متفاوت خانواده ها و ابعاد زیربنایی تیپ شناس

( در مطالعه دیگری گزارش 1997(. فیتزپاتریک و ریچی )2002کوئرنر و فیتزپاتریک،  دارند )آنها مربوط هستند همبستگی  

از یک دوره سه هفته ای در مورد جهت گیری  پایایی به روش آزمون بازآزمون سه گروه سنی متفاوت بعد  داده اند ضریب 

 بوده است.   73/0 – 93/0و در مورد جهت گیری همنوایی بین  1وشنود نزدیک به گفت

مورد  . دروشنود در مقایسه با مقیاس جهت گیری همنوایی همواره پایایی بیشتری را نشان داده استمقیاس جهت گیری گفت

فای کرونباخ در مطالعات صورت گرفته  آل  . مقداربوده است  89/0وشنود میانگین مقدار آلفای کرونباخ  مقیاس جهت گیری گفت 

 . در بوده است  79/0گیری همنوایی میانگین آلفای کرونباخ  مورد مقیاس جهت   . درقرار داشته است  92/0تا    84/0در دامنه  

قرار دارد. بررسی همسانی درونی نشان    73/0  –  84/0مطالعات انجام شده مقدار آلفای کرونباخ جهت گیری همنوایی در دامنه  

بین نمرات مربوط به هر   نی. همچند سؤاالت مربوط به هر عامل با نمره کل آن عامل بیشترین همبستگی معنادار را دارنددا

 74/0وشنود با مقیاس توجه  گیری گفت  . جهت(1386کورش نیا و لطیفیان،  داشت )عامل و نمره همبستگی معناداری وجود  

(. ضریب  1386کورش نیا،  داشت )همبستگی معنادار    49/0د یا کنترل  و جهت گیری همنوایی با مقیاس حمایت بیش از ح

بود. )کورش    78/0و در مورد مقیاس جهت گیری همنوایی    84/0وشنود برابر  پایایی بازآزمایی برای مقیاس جهت گیری گفت

حاکی از پایایی این ابزار   (. بررسی پایایی این ابزار به روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و شیوه آزمون بازآزمون1385  ، نیا

و در مورد مقیاس جهت گیری همنوایی برابر با  87/0وشنود ضریب آلفای کرونباخ برابر بود. در مورد مقیاس جهت گیری گفت

 (.1385بدست آمد )کورش نیا،  81/0

 

 تجزیه و تحلیل داده ها 
توصیفی   در بخش آمارشد و استنباطی استفاده  توصـیفی وآوری شـده از دو روش آمـار  های جمعجهت تجزیه و تحلیل داده 

از نرم استفاده  بیان خصوصیات و ویژگیSPSS24  افزاربا  افراد    سن  و  نمونه آماری شامل جنسیت  های جمعیت شناختیبه 

پرداخته استنباطی    شده است.  متاهل  آمار  از  برای تحلیل دادهدر قسمت  پژوهش،  روش ها جهت قضاوت در مورد فرضیات 

نرم افزار مفیدی است برای مدل سازی معادالت    SmartPLSیده است.  استفاده گرد  SmartPLS3افزار  نرممعادالت ساختاری و  

 . ( طراحی شده است2005) 29است که توسط زینگل . وند و ویل  (PLS-SEMساختاری حداقل مجذورات جزئی )

 

 یافته های پژوهش 
(،  1)  است. با توجه به جدول  نشـان داده شـده(  1-4)  بررسی قرارگرفته و نتایج در جدولپاسخ دهنده مورد  افراد  جنسیت  

 درصد زن بودند.   9/71درصد پاسخ دهندگان مرد و  1/28

 دهندگانپاسخ جنسیت : 1 جدول

 درصد فراوانی  فراوانی  جنسیت 

 9/71 197 زن 

 1/28 77 مرد

 100 274 مجموع 

 
Ringle, Wende & will1  
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 متغیرها ی توصیفی هاشاخص

های تمامی متغیرهای  توزیع داده(  2)  در جدول  قرار گرفته است،  -2+ و  2که بین    مقادیر چولگی و کشیدگی  بـا توجـه بـه

 .  پژوهش نرمال است

 های توصیفی متغیرهای پژوهش شاخص: 2 جدول

 کشیدگی چولگی  انحراف معیار میانگین  ترین بیش کمترین  مولفه متغیر 

 های عشقمولفه 

 -54/0 -136/0 795/8 46/103 123 86 صمیمیت 

 261/0 -348/0 86/8 47/102 123 80 شور و اشتیاق 

 409/0 281/0 175/9 30/105 129 82 تعهد

دلزدگی  

 زناشویی

 525/1 331/1 575/2 15/11 23 9 دلبستگی

 798/1 445/1 288/2 15/9 18 7 بیگانگی هیجانی 

 508/1 311/1 725/1 46/6 13 5 حمایت هیجانی 

الگوی ارتباطی 

 خانواده

 535/0 -122/0 353/6 39/29 50 7 گفت و شنود

 391/1 615/0 255/6 11/15 44 0 همنوایی

 

  های دو متغیره تحلیل

رابطه  از تحلیل    به  دوی  به منظور بررسی  پژوهش  اسپیرمن،   ضریب.  شوداستفاده می  متغیره  دودوی متغیرهای  همبستگی 

رائه ( ا3)  های دو متغیره در جدولنتایج تحلیلدهد.  میرا نشان  ای )مانند سطوح لیکرت(  رتبه   همبستگی موجود بین دو متغیر

در نظر   دارمعنی  غیرو در غیر این صورت    هستند  دارمعنی 01/0  ، در سطحاندگذاری شدهعالمتشده است. مواردی که با **  

 .  شوندمیگرفته 

 همبستگی بین متغیرها : 3 جدول

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر  

        1 صمیمیت  1

       1 670/0** شور و اشتیاق  2

      1 899/0 919/0** تعهد 3

     1 526/0** 492/0** 489/0** دلبستگی 4

5 
بیگانگی  

 هیجانی 
**517/0- **482/0 **540/0 **632/0 1    

6 
حمایت 

 هیجانی 
**553/0 **527/0 **580/0 **899/0 **897/0 1   

  1 689/0** 687/0** 566/0** 623/0** 531/0** 613/0** گفت و شنود 7

 1 -655/0** - 636/0** 573/0** -587/0** -577/0** -536/0** -519/0** همنوایی 8
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 دل ساختاری م 

متغیرها از مدل یابی معادالت    برای بررسی روابط کلی و    متغیرهای وابسته توسط متغیر مستقل  بینی یشجهت بررسی علیت و پ 

استفاده   معادالت ساختاری  یسازجهت ارزیابی مدل پژوهش و تبیین روابط بین متغیرها از مدل. ساختاری استفاده شده است

از نرم  یسازشود. در این پژوهش جهت مدلمی ارزیابی مدل  .  شده است  استفاده  Smat PLS  افزارمعادالت ساختاری  برای 

فرایند ارزیابی    1. در شکل  شوندیمعیارها ضریب مسیر و سطح ضرایب تعیین است که در ادامه بررسی م  نیترساختاری مهم

 مدل ساختار ارائه گردیده است.  

 

 

 

 
 : فرایند تحلیل مدل ساختاری 1شکل 

 ارزیابی هم خطی  

 . و یا کمتر از آن باشد 5برابر   VIFبرای این که مشکل هم خطی وجود نداشته باشد باید 

 برای تمام گویه ها  VIF: 4 جدول

 VIF مولفه متغیر 

 مولفه عشق 

 571/3 صمیمیت 

 301/3 شور و اشتیاق 

 750/2 تعهد

 الگوی ارتباطی خانواده
 243/2 گفت و شنود

 153/2 همنوایی

 دلزدگی زناشویی 

 353/2 دلبستگی

 008/1 بیگانگی هیجانی 

 364/2 حمایت هیجانی 

 

هستند؛ بنابراین مشکل هم خطی بودن در مدل وجود   5که تمام مقادیر کمتر از    استمشخص  (  4)  با توجه به نتایج جدول 

 شود.  برای تمامی مسیرهای موجود در مدل نیز محاسبه می VIFضرایب ( 5) ندارد. همچنین در جدول

 برای مسیرها  VIFضرایب : 5-4 جدول

 دلزدگی زناشویی  مولفه عشق  الگوی ارتباطی خانواده  متغیر  نماد 

Family 285/2   الگوی ارتباطی خانواده 

Love component  324/2  00/1 مولفه عشق 

 

 به دست آمده است؛ لذا مشکل هم خطی بودن وجود ندارد.    5برای تمامی مسیرها کمتر از    VIF( ضرایب  5بنا بر نتایج جدول )

ارزیابی مدل ساختاری برای  

 مساله هم خطی بودن 

و ارتباط    2Rبررسی ضرایب  

 2Q  پیش بینی

بررسی معناداری روابط مدل  

 ساختاری 
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 ین یبشیپضریب تعیین و ارتباط  

شود.  استفاده می)ضریب تعیین(    2Rیا    R Squaresدر پژوهش از ضرایب    PLSبرای بررسی برازش الگوی ساختاری با روش  

رود و نشان از تأثیری گیری و بخش ساختاری الگوسازی معادالت ساختاری به کار میبرای متصل کردن بخش اندازه 2Rمعیار 

 R Square)  فاوت مهم میان ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده تگذارد.  زا میزا بر متغیر درون دارد که متغیر برون

Adjusted)   شده در مدل، تغییرات موجود در متغیر   مشاهده   ه هر متغیر مستقلکند کفرض می  تعیین  ضریب  این است که

مستقل بر متغیر    کند. بنابراین درصد نشان داده شده توسط ضریب تعیین با فرض تاثیر همه متغیرهایوابسته را تبیین می

از تاثیر واقعی متغیرهای  توسط ضریب تعیین تعدیل شده فقط حاصل    درصد نشان داده شده باشد. در صورتی کهوابسته می

این است که مناسب بودن متغیرها برای مدل توسط   مستقل مدل بر وابسته است و نه همه متغیرهای مستقل. تفاوت دیگر

ورد شده ضریب تعیین تعدیل  آتوان به مقدار برنیست در صورتی که می  ضریب تعیین حتی با وجود مقدار باال قابل مشخص

 آمده است. ( 6) ه به مدل ساختاری پژوهش اعداد مربوط به ضرایب تعیین در جدولبا توج .شده اعتماد کرد

 ضرایب تعیین متغیرهای درون زا : 6 جدول

 R Square R Square Adjusted نماد  متغیر 

 Family 562/0 561/0 الگوی ارتباطی خانواده

 Marital 969/0 968/0 دلزدگی زناشویی 

 

 
 2Rنمودار ضریب تعیین : 1نمودار 
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به رنگ سبز باشد، نشان از مطلوب بودن این معیار دارد و اگر به رنگ قرمز باشد، نشان    2Rاگر خروجی نموداری ضریب تعیین  

 .فتخواهد ر سؤالمطلوب نیست و از لحاظ ساختاری آن مدل زیر  موردنظردهد که ضریب تعیین برای متغیر یم

 

 برازش الگوی کلی 

اندازه بخش  برازش  بررسی  از  معیار  پس  طریق  از  الگو  کلی  برازش  الگو،  ساختاری  بخش  و  تننهاوس   GOFگیری  و   30که 

 گردد. شود. این معیار از طریق رابطه زیر محاسبه میاند استفاده میعرضه کرده 2004همکارانش در سال 

GOF = √Communalties̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × R2̅̅ ̅ 

Communalties̅̅که   یبه طور ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ R2̅̅نشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه است و   ̅ های سازه  2Rنیز مقدار میانگین مقادیر   ̅

( مشاهده  7با استفاده از این معیار، برازش متغیرها و مدل تحقیق بررسی گردید که نتایج آن در جدول )  زای الگو است.درون

 . شودیم

 ضرایب تعیین متغیرهای درون زا : 7 جدول

 Communality R Square GOF متغیر 

  562/0 762/0 الگوی ارتباطی خانواده

  - 873/0 مولفه عشق 

  969/0 833/0 دلزدگی زناشویی 

 793/0 765/0 823/0 میانگین 

 

معرفی شده است و حصول   GOFکه به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای    36/0و    25/0،  01/0با توجه به سه مقدار  

 . شودیم دییتأ برازش مدل کلی به صورت قوی  793/0مقدار 

 

 ها آزمون فرضیه

ی و الگوی ساختارگیری، الگوی  که پس از بررسی برازش الگوهای اندازه  دهدیمنشان    PLSها در روشالگوریتم تحلیل داده 

های پژوهش  ی پژوهش رسید. برای بررسی تائید فرضیههاافتههای تحقیق پرداخت و به یتوان به بررسی و آزمون فرضیه کلی، می

  tرا نشان می دهد. وقتی مقادیر    tاستفاده شد که خروجی حاصل ضرایب    Smart PLSنرم افزار    Bootstrappingاز فرمان  

 2/ 58و اگر مقادیر بیش از  05/0باشند، بیانگر معنادار بودن پارامتر مربوطه در سطح  -96/1+ و کمتر از 96/1در بازه بیشتر از 

  شده استانداردهای پژوهش است. در این بخش ضرایب معناداری و ضرایب  و متعاقبا تایید فرضیه  01/0باشد معنی داری در سطح  

   ( را در نظر بگیرید.3-4( و )2-4ها شکل )برای آزمون فرضیه شود.  مسیرهای مربوط به فرضیه بررسی می

 
1. Tenenhaus 
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 بین متغیرهای تحقیق  t: آماره 2شکل 

 
 : ضریب مسیر بین متغیرهای تحقیق 3شکل 

در    379/12برابر    t( آماره  8های عشق با دلزدگی زناشویی را آزمون می کند. طبق جدول )فرضیه اول پژوهش رابطه بین مولفه

(؛ در  P<001/0دار وجود دارد )های عشق و دلزدگی زناشویی رابطه معنی+ قرار دارد؛ لذا بین مولفه96/1تا    - 96/1خارج بازه  

 0/ 001داری آن کمتر از  است که سطح معنی  924/0همچنین ضریب مسیر مقدار    شود.تائید می  نتیجه فرضیه اول تحقیق 

 داری قابل قبولی می باشد.  لذا سطح معنی است؛
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 فرضیه اول  tضرایب مسیر، آماره : 8 جدول

 tآماره   سطح معنی داری  ضریب مسیر  متغیر  

 های عشقمولفه  متغیر پیش بین 
924/0 000/0 379/12 

 دلزدگی زناشویی  متغیر وابسته 

 

مولفه  بین  رابطه  پژوهش  دوم  آزمون  فرضیه  را  خانواده  ارتباطی  الگوهای  با  عشق  )کند.  میهای  جدول  آماره  9-4طبق   )t 

(194/2=t در خارج از بازه )داری وجود  های عشق با الگوهای ارتباطی خانواده رابطه معنیباشد. بین مولفهمی + 96/1تا  - 96/1

داری قابل قبولی  لذا سطح معنی  است؛   05/0داری آن کمتر از  است که سطح معنی  168/0دارد. همچنین ضریب مسیر مقدار  

 در نتیجه فرضیه دوم تحقیق تائید می شود.  می باشد و 

 فرضیه دوم  tضرایب مسیر، آماره  : 9-4 جدول

 tآماره   سطح معنی داری  ضریب مسیر  متغیر  

 های عشقمولفه  متغیر پیش بین 
168/0 029/0 194/2 

 الگوی ارتباطی خانواده متغیر وابسته 

 

  tآماره  (  10-4)  طبق جدولکند.  فرضیه سوم پژوهش رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده با دلزدگی زناشویی را آزمون می

(237/1=t  در داخل بازه )دلزدگی زناشویی  داری بین الگوهای ارتباطی خانواده و  باشد. پس رابطه معنیمی  + 96/1تا    - 96/1

داری قابل  لذا سطح معنی  است؛  05/0داری آن بیش از  است که سطح معنی  059/0وجود ندارد. همچنین ضریب مسیر مقدار  

 در نتیجه فرضیه سوم تحقیق رد می شود.  قبولی نمی باشد 

 فرضیه سوم   tضرایب مسیر، آماره : 10 جدول

 tآماره   سطح معنی داری  ضریب مسیر  متغیر  

 الگوی ارتباطی خانواده متغیر پیش بین 
059/0 217/0 237/1 

 دلزدگی زناشویی  متغیر وابسته 

 

مولفه بین  رابطه  در  خانواده  ارتباطی  الگوهای  که  است  صورت  بدین  تحقیق  چهارم  زناشویی  فرضیه  دلزدگی  با  عشق  های 

های عشق با الگوهار  )میانجی( این است که باید هر دو ارتباط )مولفه کند. نکته مهم در ارتباط با اثر غیر مستقیم  گری میمیانجی

ارتباطی خانواده( و )الگوهای ارتباطی خانواده و دلزدگی زناشویی( معنادار باشد تا بتوان اثر غیر مستقیم را محاسبه نمود. با  

ا محاسبه اثر غیرمستقیم مقدور نیست. الزم  توجه به عدم معناداری رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و دلزدگی زناشویی لذ

به ذکر است که مقدار ضریب مسیر در اثر غیرمستقیم از ضرب دو اثر مستقیم تشکیل دهنده آن حاصل می شود )ضریب مسیر  

رم  آید. در نتیجه فرضیه چهاارتباط بین متغیر مستقل با میانجی ضرب در ضریب مسیر ارتباط بین میانجی با وابسته( بدست می

 شود.  تحقیق رد می
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 چهارم  آزمون فرضیه ضرایب مسیر: 12 جدول

 نتیجه متغیر  

 های عشقمولفه  متغیر مستقل 

 الگوی ارتباطی خانواده متغیر میانجی  رد

 دلزدگی زناشویی  متغیر وابسته 

 

 بحث و نتیجه گیری 
زناشویی: نقش میانجی الگوهای ارتباطی خانواده صورت گرفت  های عشق با دلزدگی  پژوهش کنونی با هدف بررسی رابطه مولفه 

داری بر دلزدگی زناشویی دارد.  های عشق تاثیر معنی  یافته های بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده حاکی از آن است که مولفه 

پژوهش خود بر تاثیر ( در 1398( همسویی داشت. همچنین اسماعیلی فر و همکاران )1398نتیجه حاصل با مطالعات مصباح ) 

یافته آن با  پژوهش حاضر  نتیجه  تاکید داشتند که  زناشویی  بر دلزدگی  سوروسکی و    ها همسو است.شور و هیجان زوجین 

های عشق در رضایت زناشویی نقش اساسی داد که نتیجه پژوهش  خود نشان دادند که مولفه  ( در پژوهش2021همکاران )

تواند دست مایه شادی و در غیر این  رابطه زناشویی میتوان گفت، در تبیین نتیجه حاصل می ها همسو است.حاضر با یافته آن

شود؛ امید به این که روزی احساسات زوجین توسط طرف  صورت منبع بزرگ رنج و تألم باشد. عشق با دنیایی از امید شروع می

های کوچکی از خود  ازدواج و زندگی خانوادگی نمونه   شود.امید به این که تعلق خاطر و حمایت ایجاد میشود؛  مقابل درک  

های  تواند منبع ارزشمندی برای دوره توانند لذت و یا درد بی پایان ایجاد کنند. ازدواج و خانواده سالم میزندگی هستند و می

های  حتی به نسل  توانند مشکالتی را ایجاد کنند کهسخت زندگی باشد. برعکس، روابط ناسالم و معیوب و عدم صمیمیت می

   بعدی نیز منتقل شود.

های عشق و دلزدگی  الگوی ارتباطی خانواده در رابطه میان مولفه ها، این فرضیه که  بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

های عشق و  مولفهتوان گفت؛ الگوهای ارتباطی خانواده در رابطه بین  رد شده است؛ بنابراین می  کند گری میزناشویی میانجی

های عشق  گری ندارد. در تبیین عدم میانجی گری الگوهای ارتباطی خانواده در رابطه بین مولفهدلزدگی زناشویی نقش میانجی

و دلزدگی زناشویی می توان گفت؛ با توجه به الگوهای ارتباطی خانواده مربوط به گذشته فرد است و ممکن است وضعیت فعلی 

ای های فرسوده مجموعهتوان گفت زوجلزدگی زناشویی وی دستخوش سایر عوامل باشد، به عبارت دیگر، میفرد متاهل و بروز د

تواند میزان هیجانات منفی موجـود در رابطـه را افزایش  از باورهای ارتباطی ناکارآمد و انتظارات غیرواقع بینانه دارند. این امر می

تر کند. مرور  ردگی و اضـطراب کنـد و بدین ترتیب زمینه را برای فرسودگی آمادهارزشـی، افسـدهد و خشم، تنفر، احساس بـی

زناشویی شامل کاهش  مطالعات نشان می عوامل زوجی موثر در دلزدگی  اصلی  مفـاهیم  ارتباطی خانواده  الگوی  از  دهد غیر 

پـذیرش و نارضـایتی جنسی(؛  عاطفی، کاهش صمیمیت زمانی، عـدم خودافشـایی، عـدم    -صمیمیت )کاهش صمیمیت هیجانی

توجهی، و قدرنشناسی(؛ تعامـل منفی )ارتباط ناکارآمد، حل تعارض ناکارآمد،  نبود رفتارهای مراقبتی از جمله فقدان حمایت، بی

جـویی  ابرازگـری ضـعیف، برخوردهـای تخریبی و فقدان مهارت(؛ رکود و نبود رشد و بالندگی از جمله )نداشـتن پیشـرفت

بخشی و عدم حفظ فردیت( و کمبود شور و هیجان زوجی از جمله فقدان تجارب مثبت،  ، ناهدفمندی، نبود خودتوسعه مشـترک

 .نبود شوخی، کاهش گیرایی و جذابیت است

پرداخته شد  دراین پژوهش به بررسی روابط بین متغیرها در بین افراد متاهل    پژوهش حاضر با محدودیت هایی روبرو بوده است

های  گیری در دسترس بود و به دلیل عدم امکان همسان سازی، ممکن است برخی عوامل شخصی مانند ویژگیو روش نمونه 

اثرگذار باشد.از دیگر محدودیت بر پژوهش میدانی این تحقیق  از  فردی، تحصیالت، سطح زندگی  پژوهش، استفاده  های این 
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رود؛ چرا که پرسشنامه گذشته نگر است.  پاتریک نیز محدودیت دیگرپژوهش به شمار میپرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده فیتز

ممکن است برخی از افراد تر است.  با توجه به اینکه پرسشنامه به صورت خودسنجی است؛ لذا امکان سوگیری در نتایج محتمل

 . از سواالت اجتناب کنندکارانه، از دادن پاسخ واقعی به بعضی پاسخ دهنده، بدلیل روحیه محافظه

در جهت  شود:  های عشق و نقش آن بر الگوهای ارتباطی خانواده و بروز دلزدگی زناشویی پیشنهاد میبا توجه به اهمیت مولفه

ارتباطات بین فردی از جمله هنر گوش دادن، عدم  هایی افزایش افزایش مولفه صمیمیت در زندگی مشترک، به زوجین مهارت

شگرانه، نحوه ارتباط صحیح باهمسران در جهت افزایش صمیمیت آموزش داده شود. در جهت افزایش تعهد در های پرخاپاسخ

های  های جنسیتی و شخصیتی تکنیک بازدارنده و توجه به تفاوتهایی از جمله عدم توجه به افکارهای منفی و  زوجین تکنیک 

رتباطی خانواده در روابط بین زوجین استفاده شود و نتایج با این  های آتی از پرسشنامه الگوهای ادر پژوهشالزم ارائه شود.  

 های دیگر جمع اوری اطالعات از قبیل مصاحبه و تهیه گزارش استفاده شود. های آتی از روشتحقیق مقایسه گردد. در پژوهش
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 های عشق با دلزدگی زناشویی: نقش میانجی الگوهای ارتباطی خانواده بررسی رابطه مولفه

 

 

 منابع 
زناشویی والدین نوجوانان اقدام کننده به خودکشی با غیر  ( مقایسه عملکرد خانوادگی و رضایت  1394باباخانی پور، حمید ) [1]

 .  انشگاه علم و فرهنگ، دپایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد .  اقدام کنندگان

  ه عملکرد رابط (.  1391)  حسین،  احمدرضا؛ شیرعلی پور، اصغر و احمددوست  ،پور، باب اهلل؛ اسدی؛ مسعود؛ کیانیبخشی [2]

 .  11-2(،  2)13کاربردی،    روانشناسی  در  پژوهش  و  دانش.  ه طالقارضات زناشویی زوج های در آستانخانواده با تع

ضایت  ر(. نقش عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین در پیشبینی   1395پروندی، علی؛ عارفی، مختار و مرادی، اسما ) [3]

 .65-54(،  1)2زناشویی. دو فصلنامه آسیب شناسی، مشاوره،  

(. پیش بینی بی رمقی زناشویی زوجین خواهان  1396حشمتی، رسول؛ قره داغی، علی؛ جعفری، عیسی و قلیزادگان، مریم ) [4]

جدایی با آگاهی از شناسه های جمعیت شناختی، ذهن تمام عیار و تاب آوری هیجانی. مشاوره و روان درمانی خانواده،  

7(23  ،)1-22  . 

های (. رابطه بخشودگی، عشق، صمیمیت با رضایت زناشویی. یافته1391له، فاطمه؛ عسگری، پرویز و حیدری، علیرضا )دغاغ [5]

 .  69-57(،  24)7نو در روان شناسی،   

ی  دلزدگ  اسیمق  یعامل  ل یو تحل  ییایپا  ،ییروا(.  1393منصور )  ،یسودانهنازحمد و  هنرمند، م  زادهی مهرابحسان؛  ا  ،یسادات [6]

 . چمران اهواز  دیشه  خانواده، دانشگاه  یروانشناس  یکنگره مل  نی. اولزریکایی  زناشو

های در  (. ابعاد عشق ورزی بر اساس نظریه سه بعدی در چهار گروه زوج 1385شفیع آبادی، عبداهلل و فرحبخش، کیومرث ) [7]

د پژوهش  و  دانش  فرزند.  دارای  و  ازدواج  عقد،  نامزدی،  خوراسگان مرحله  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  روانشناسی    ر 

 .  3-6،  30)اصفهان(،

(. تهران: انتشارات  1398(. نطریه های شخصیت. ترجمه: سیدمحمدی، یحیی. )2013شولتز دوان. پی، شولتز، سدنی الن. )  [8]

 ویرایش. 

بینی ارتباطی انواده و سبک های دلبستگی در پیش   (. نقش الگوهای1397صدری، اسماعیل؛ رئیس، سجاد و رحیمی، نقی. ) [9]

 . 18-1(،  45)12آمادگی به اعتیاد در جوانان. مجله اعتیاد پژوهی سو مصرف مواد،  

نیا،   [10] پایان1385)  میمرکورش  فرزندان.  روانی  سازگاری  میزان  بر  خانواده  ارتباطات  الگوهای  ابعاد  تأثیر  بررسی  نامه  (. 

 از. کارشناسی ارشد، دانشگاه شیر

پذیری شناختی نوجوانان.  (. رابطه بین ابعاد ارتباطی خانواده و انعطاف 1395مرآتیان، ناهید؛ رحیمی، مهدی و زارعی، حسن )  [11]

 کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم.  

(. الگوی علی تجربی از روابط بین ادراک از الگوهای ارتباط خانواده، ادراک از ساختار  1397مرادی، مرتضی و چراغی، اعظم ) [12]

کالس، انگیزش و خودگردانی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در نوجوانان دبیرستانی. مجله مطالعات آموزش و یادگیری،  

6(1  ،)111-139  . 

ه مؤلفه های عشق )صمیمیت، شور و شوق، تعهد( با رضایت زناشویی در دانشجویان زن و مرد (. رابط1398مصباح، ایمان ) [13]
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