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چکیده
تواندمیزا، عنوان یک رویداد آسیبشکنی بهپیمان

زندگی زناشویی یک زوج را به مخاطره اندازد. پژوهش 
هاي مدل باورهاي مذهبی، سبکبررسیحاضر با هدف 

حل تعارض و تعهد زناشویی با نگرش نسبت به خیانت 
دبستانی و آموزان پیشبر روي والدین دانشزناشویی 

والد به روش 279دبستانی شهرستان پلدختر انجام شد. 
اي انتخاب اي چندمرحلهگیري تصادفی خوشهنمونه

ربایجانی، آذگیري مذهبیهاي جهتشدند و به پرسشنامه
تعارض رحیم، تعهد زناشویی آدامز و هاي حلسبک

جونز و نگرش به خیانت زناشویی واتلی پاسخ دادند. 
معادالت ساختاري سازيمدلبا استفاده از روشها داده
AMOS-21وSPSS-16افزارهاي آمارينرمو 

نتایج نشان داد که بین باورهاي مذهبی و تحلیل شدند. 
با تعهد زناشویی رابطه مثبت و هاي حل تعارضسبک

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

تعارض و نگرش نسبت به خیانت زناشویی همبستگی 
مشاهده نگردید. همچنین تعهد زناشویی میانجی رابطه 

نگرش هاي حل تعارض و بین باورهاي مذهبی، سبک
ها نسبت به خیانت زناشویی است. بر اساس یافته

هاي توان نتیجه گرفت که باورهاي مذهبی و سبکمی
حل تعارض از طریق تعهد زناشویی باعث کاهش روابط 

زناشویی می شوند.-فرا
باورهاي مذهبی، تعارض زناشویی، هاي کلیدي: واژه

تعهدزناشویی، خیانت زناشویی

Abstract
Marital unfaithfulness, as a traumatic event, can
endanger a couple's marital life. The current
research was conducted to aimed investigate model
of religious beliefs, conflict resolution styles, and
marital commitment with attitude toward marital
infidelity on parents of preschool and elementary
students in Pole-Dokhtar city. 279 parents select by
multi-stage cluster random sampling method, and
responded to Azerbaijani Religious Orientation,
Rahim Conflict Resolution Styles, Adams and
Jones Marital Commitment, and Whatley Attitudes
toward Infidelity Questionnaires. The data were
analyzed using Structural Equation Modeling
method (SEM) and SPSS-16 and AMOS-21
statistic software’s. The results showed that
resolution styles there are significant positive
correlation between religious beliefs and conflict
resolution styles with marital commitment and
significant negative correlation between marital
commitment and attitude toward infidelity, but there
is not a correlation between conflict resolution
styles and attitude toward infidelity. Also, marital
commitment mediated the relationship between
religious beliefs, conflict resolution styles and
attitude toward infidelity. According to the findings
can be conclusion that marital commitment a role of
mediate have in decrease extramarital relations.

Keywords: Religious beliefs, marital conflict,
marital commitment, marital infidelity
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مقدمه
با آن شانبالینیموضوعی است که زوج درمانگران به صورت منظم در کارهاي 1خیانت زناشویی

کسانی باشد که با آن درگیرند، يهمهو دردناك براي کنندهگیجايتجربهتواندمیو شوندمیمواجه 
). 2008شاکلفورد،(استطالق و از هم پاشیدن ازدواج يعمدهافزون بر این، خیانت یکی از دالیل 

دلیل از هم پاشیدگی روابط زناشویی و ینترعمده، 2زناشویی- که روابط فرادهندنشان میهاپژوهش
خیانت ).2008(پالت، نالبون، کاسانووا و وچلر، زناشویی استيهااختالفو هاتعارضی زمینه اصل

درجاتی از یريگشکلزناشویی بر اساس یک تعریف کلی، نقض تعهد رابطه دو نفره است که منجر به 
). خیانت 2005(اویرام و آمیچایهامبورگر، شودیمصمیمیت عاطفی و فیزیکی با فردي خارج از این رابطه 

، که منجر به دور شدن از گرددمیتخطی از تعهد در روابط عاطفی یا جنسی و یا هردو تعریف عنوانبه
به هر حال هر ).2013فیلبرت،- ستلبرگو (فیف، ویکزارتباط بنیادي، بدون رضایت طرف مقابل است

و پایدارترین ترینيقواست. تعهد زناشویی، 4تفاهمو جاذبه،3ازدواج موفقی حاوي سه رکن اساسی تعهد
است يارابطهزناشویی تعهد).2009کننده کیفیت و ثبات رابطه زناشویی است (موسکو، بینییشپعامل 

، براي حفظ و کنندیمفداکاري شانرابطهکه در آن افراد دیدگاه بلند مدتی روي ازدواجشان دارند، براي 
پاداش دهنده شانازدواجو با همسرشان حتی هنگامی که دارندیمتقویت همبستگی و اتحادشان قدم بر 

زوجینی که در مورد تعهد خود در قبال همسر دهدیمنشان يامطالعه). 2005(هارمون، مانندیمنیست، 
دارند در ازدواج و در رابطه با دیگران دچار و رفتاري دوسوگرایانه اندیدهنرسو دیگران به بلوغ فکري الزم 

). جانسون تعهد را به سه بخش 2004خواهد بود (کالهون، وفایییبو غالباً نتیجه امر شوندیممشکل 
. این سه قسمت تعهد، مربوط به 7و تعهد ساختاري6، تعهد اخالقی5: تعهد شخصینمایدمیمجزا تقسیم 

. تعهد شخصی به معنی عالقه و تمایل فرد براي تداوم رابطه زناشویی است که باشندمیرضایت از رابطه 
فرد نسبت به شریک زندگی هايتلقیمبتنی بر جاذبه و رضایت زناشویی است. این تعهد منعکس کننده 

). بعد دیگر تعهد 2008میزان اهمیت رابطه براي هویت فرد است (رامیرز، طورهمینو اشرابطهو 
که باید در رابطه باقی کنندمیتعهد اخالقی است که اشاره به تعهدي دارد که افراد احساس زناشویی، 

مسیر رفتار صحیح در رابطه، بر محوریت تعهد اخالقی يدربارهو باورهاي بنیادین فرد هاارزشبمانند. 
به کندمیساس ). تعهد ساختاري به این معناست که فرد اح2011قرار دارد (نلسون، کاك، این و سرز، 

) نظریه1980). به اعتقاد راسبالت (2012دلیل عوامل خارجی باید در رابطه باقی بماند (تانگ و کوران، 
وابستگی متقابل و مبادله اجتماعی است. در این مدل، تعهد بر مبناي هاينظریهمبتنی بر 8گذاريسرمایه

1. marital infidelity
2. extramarital affairs
3. commitment
4. attraction & and agreement
5. personal commitment
6. ethical commitment
7. structural commitment
8. investment theory
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و در نتیجه گیردمیفظ رابطه با وي، شکل میزان احساس دلبستگی فرد به همسر خود و عالقمندي به ح
. تعهد به این نکته اشاره دارد که آیا افراد پس از مواجه شدن با آیدمیوابستگی متقابل زوجین بوجود 

مسائل و مشکالت زناشویی همچنان خواهان تداوم زندگی زناشویی خود هستند و یا به آن خاتمه 
وابستگی، کیفیت ارتباط –د توسط سه عامل احساس رضایت، تعهگذاريسرمایه. بر اساس مدل دهندمی

زوجین کهزمانی. گرددمیبینیپیشدر رابطه با همسر گذاريسرمایهبا نفر دیگر یا همسر جدید و میزان 
منفی باشد، احساس هايجنبهبیش از هاآنمثبت رابطه هايجنبهانتظارات یکدیگر را برآورده کرده و 

. همچنین هنگامی گردندمیبیشتري کرده و در نتیجه از تعهد و پایبندي باالتري برخوردار منديرضایت
مشترك، هايداراییو مابینفیهاياحساسفرصت با هم بودن، عواطف و نظیر،که زوجین بر منابعی 

به همسر بیشتري کنند و کیفیت ارتباط با نفر دیگر ضعیف باشد، احتمال تعهد و وفاداريگذاريسرمایه
) نشان داد زوجینی که در روابط خود، از احساس رضایت و میزان 1980. راسبالت (یابدمیافزایش 

به پایبندبا احتمال بیشتري متعهد و باشد، انشانبا همسرشانارتباطکافی برخوردارند و گذاريسرمایه
کننده بینیپیشتعهد بهترین و قدرتمندترین مؤلفهنشان داد که ) 2005هارمون (روابط زناشویی هستند. 

استمرار و تداوم یک رابطه است و بین سه عامل احساس رضایت، کیفیت ارتباط جدید (نفر دیگر) و 
با این وجود مطالعه راسبالت، ورت، ویتنی، .کندمیبر روابط زناشویی، نقش میانجی را ایفا گذاريسرمایه

احساس رضایت و کیفیت مؤلفهداد که با کنترل متغیر تعهد، دو ) نشان 1991اسلوویک و لیپکوس (
). 2006(الواندووسکی و آکرمن، تأثیرگذارندمستقیم طوربهارتباط با شخص ثالث، بر ارتباط زوجین 

) و کریمیان، کریمی و 2008کاپینوس و جانسون ()، 2008)، مسترز (2007شیوتا و لونسون (هايیافته
دادند که سطوح باالي تعهد با ابراز عشق بیشتر، سازگاري، ثبات و رضایت زناشویی باالتر نشان )1390بهمنی (

رابطه دارد و عدم تعهد، معشوقه بازي و بی بند و باري جنسی باعث کاهش رضایت جنسی، افزایش شک، 
.شودمیباالرفتن امکان جدایی و بی اعتمادي در رابطه 

در رخداد این پدیده را مؤثرزناشویی دو عامل هايخیانتتبیین ) در مدلی براي 2010براوو و لپکین (
) نشان دادند که خیانت 2015اسمیت، گرین و پراتی (.میان زوجین عنوان کردندهاياختالفتعارض و 

. اگر تعارض به صورت مفید مورد باشدیمزناشویی هم به عنوان علت و هم پیامد کیفیت زناشویی پایین، 
؛ روابط متقابل و نزدیک ثمربخش باشدتریقعمعاملی پر بار در جهت درك تواندیماستفاده قرار بگیرد 

بنابراین، سالم یا ناسالم بودن یک رابطه به مقدار تعارض بین افراد درگیر زیاد وابسته نیست بلکه، به 
حل تعارض یک شاخص کلیدي در يهامهارتارد. بنابراین چگونگی توزیع و نحوه حل تعارض بستگی د

قوي حل تعارض هستند طول رابطه خود يهامهارتو افرادي که داراي باشندیمروابط عاشقانه موفق 
) 1391، به نقل از حقیقی، زارعی و قادري، 1983). رحیم (2013(دلوي و ویسکریچ، دهندیمرا افزایش 

که شخص در هنگام مواجهه با داندیمدهاي مدیریت کردن تعارض را راهبرحل تعارضيهاسبک
ثرند عبارتند از: اهمیت دادن به خود مؤبعد اساسی که در حل تعارض دو.کندیماستفاده هاآنتعارض، از 

این دو بعد، پنج سبک حل تعارض وجود دارد که عبارتند از: بر اساسو اهمیت دادن به دیگران. 
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یکپارچگی و ملزم شده يهاسبک. 5مصالحهو 4، اجتنابی3سلطه گرانه،2ملزم شده،1یکپارچگیيهاسبک
با گرانهسلطه. سبک حل تعارض کنندیميبنددستهمسلط و اجتنابی را غیرسازنده يهاسبکرا سازنده و 

و شخص در این شیوه براي رسیدن به هدف خود اقدام به هر شودیممشخص یدآمیزتهدیريگجهت
. سبک مسلط به وسیله اهمیت دادن باال به خود گیردیمکاري کرده و نیازها و انتظارات دیگري را نادیده 

، این سبک به عنوان سبک رقابتی شناخته شده است. شودیمو اهمیت دادن پایین به دیگران مشخص 
هايیتموقع). سبک حل تعارض اجتنابی با 1983د تحمیل کننده است (رحیم، در این سبک رفتار افرا

انزوا، اعطاي مسئولیت به دیگران، دیگران را مقصر دانستن و خود را کنار کشیدن در ارتباط است (رحیم، 
یريگکنارهو معموالً با شودیم). سبک اجتنابی با اهمیت دادن پایین به خود و دیگران مشخص 1983

. این افراد امیدي ندارند که از حل شودیمم است، در این سبک مسئولیت به شخص دیگر واگذار توأ
. سبک یکپارچگی که سبک دهندیماز تعارض را ترجیح یريگکنارهتعارض سودي کسب کنند بنابراین، 

ستلزم ، مستلزم اهمیت دادن زیاد به خود و دیگران است. این سبک مشودیممحسوب تعارضحلسازنده 
تشریک مساعی بین دو طرف است. سبک ملزم شده مستلزم اهمیت دادن پایین به خود و اهمیت دادن 

در جستجوي هاآن. شودیمباال به دیگران است. در این افراد اضطراب به نحوه متفاوتی فراخوانده 
سبک مصالحه در میان سایر ؛ وهستند که هماهنگ و سازگار با دیگران باشندییهاحلراهدستیابی به 

از یک موضع میانه برخوردار است، و بر اساس یک راهبرد داد و ستد و بر اساس یک هاسبک
).2009اري و هیشبرگ، –(بن شودیمدوجانبه قابل قبول اتخاذ گیريیمتصم

با تعهد زناشویی همبستگی وجود دارد، تعارضحليهاسبککه بین دهندیمتحقیقات نشان 
در افزایش یا کاهش تعهد زناشویی نقش داشته باشد (هارمون، تواندیمتوسط فرد تعارضحلفیت کی

خود با حفظ کل نظام خانواده همراه است و از این رو هر هايتعارضحلواقع، توانایی زوج در در).2005
شت. به میزانی که خواهند داتريمنسجمدر این زمینه کارآمدتر عمل کنند رابطه بهتر و هازوجقدر 
، از همبستگی بیشتري در نظام زن و شوهري برخوردار کنندعمل ترموفقخود هايتعارضحلدر هازوج
به جاي تعارض هازوجو شودمیو در این وضعیت از قدرت عناصر تعارض ساز خانواده کاسته شوندمی

(بخشی پور، اسدي، کیانی، شیر علی پور و احمد کنندمیو کارسازتر حرکت ترمثبتبه سمت تعامالت 
) و 2013)، دیلدار، سیتوات و یاسین (2012)، مورارا و ترلک (2014(ویسهايپژوهش). 1391دوست،
زناشویی بر بهبود روابط متقابل زن و تعارضحلهايمهارتآموزش تأثیرگذار)، به نقش 2010چنگ (
زناشویی در بهبود هايتعارضحلالزم جهت هايمهارتآموزش کهکنندمیو تأکید اندپرداختهشوهر 

مفید است. سالمت معنوي و باورهاي مذهبی قوي نیز هاآنروابط متقابل زن و شوهر و باال رفتن تعهد 

1. integrating style
2. obliging
3. dominating
4. avoiding
5. compromising
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دو متغیر مهمی هستند که نقش مهم آن در بهبود تعهد زناشویی و ارتقاي کیفیت زندگی زناشویی و 
اري از تحقیقات نشان داده شده است (آلن، رودس، استنلی، مارکمن، ویلیامز، پایداري ازدواج در بسی

). یک مطالعه نشان داده است که میزان روابط خارج از ازدواج در افراد مذهبی 2008ملتون و کلمنتس، 
ترویج هايیوهشدین ترکیبی از باورها و در این زمینه، ). 2001کمتر است (آتکینز، باکوم و جاکبسون، 

(شرام، دهدیمو باورهاي فرد را شکل هاارزششده توسط نهادهاي مذهبی است که رفتار، نگرش، 
آورد کلی شخص که از مذهب اتخاذ کرده است، یعنی، در ارتباط با يرو).2012مارشال، هریس و لی، 

ی جهت گیري از اعتقادات، اعمال و تشریفات خاص را در زندگيامجموعهموجودي متعالی (قدسی) 
در نظر گرفت ورزيیندیا2داريیندتقریباً معادل توانیممذهبی را یريگجهت. اندیدهنام1مذهبی

).1380(آذربایجانی، 
تواندیم. مذهب اندکردهتحقیقات مختلف، وجود ارتباط مثبت بین دو نهاد مذهب و خانواده را تأیید 

به عنوان یک عامل داريیند). 1997کال و هیتون، بخشد (روابط زناشویی را تقویت کند و استحکام 
از ياگستردهسپري در برابر خطرات مرتبط با طیف رسدیممهم حفاظتی شناخته شده است که به نظر 

کاتاالنو ؛ هاوکینز، 2004کاتاالنو، برگلند، راین، النشک و هاوکینز، )باشدزندگی زناشوییمنفییامدهايپ
هاارزشزندگی بدون تعارض در سایه توجه به مسایل معنوي و پرورش اعتقادات مذهبی است. ).1992و میلر، 

زندگی همانند غم و اندوه، فقدان و ماتم، تلقی يهابحرانو پناهگاهی در اوج بخشندیمبه زندگی معنا 
در زمان به تعارضحلرا براي رسیدگی و ییهادستورالعمل. محققان معتقدند که مذهب براي زوجین شوندیم

نشان هاپژوهشدر واقع، ). 2006؛ المبرت و دوالهیت، 2005(ماهونی،دهدیموجود آمدن مشکل ارائه 
معناداري وجود دارد (کورتیس و الیسون، و مثبتکه بین دینداري و کاهش تعارض زناشویی رابطه دهندیم

دینداري را مهمترین عامل در سازگاري زناشویی گزارش )2010دماریس، ماهونی و پارگامنت ().2002
متینگ لی، ویلسون، )، 2012و همکاران (شرام)، 2005)، هانلر و گنکوز (2005(یماهون. تحقیقات دهندیم

) نشان دادند که افراد مذهبی نسبت به افراد غیرمذهبی تعهد و رضایت زناشویی 2010(کالرك، باگت و وایدلر
یک منبع قابل توجهی از تواندیم. اگر زوجین در مسائل مذهبی اشتراك نظر نداشته باشند، دین باالتري دارند

یک منبع براي حل و فصل تعارض باشد، و مشارکت مذهبی تواندیمتعارض زناشویی باشد. در مقابل مذهب 
).1990موثر همراه است (دودلی و کوسنیسکی، تعارضحلواحد و مشترك زوجین با 

و زمینه و رودمیبا توجه به این امر که خانواده اولین و مهمترین نظام ارتباطی براي هر فرد به شمار 
بستر مناسبی براي ایجاد سالمت جامعه است و با نظر به آثار و پیامدهاي مختلفی که تعارض زناشویی و 

مختلف به آن اشاره گردید. يهاپژوهشخیانت زناشویی در ازدواج، بر زندگی خانوادگی دارد و در نتایج 
هايسبکمدل تعهد زناشویی به عنوان میانجی بین باورهاي مذهبی، بررسیاین پژوهش به دنبال 

و نگرش به خیانت زناشویی بود. تعارضحل

1. religious orientation
2. religiosity
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روش
يریگنمونهجامعه، نمونه و روش 

دانش آموزان ، کلیه والدین (زوج) پژوهشاین يجامعههمبستگی است. –پژوهش حاضر توصیفی
بود. حجم نمونه بر اساس دستورالعمل بنتلر و 95- 94دبستانی و دبستانی شهرستان پلدختر در سال پیش

از ايخوشهتصادفی گیرينمونهه روشبنفر 300نفر و در مجموع 15به ازاي هر متغیر )1999(١هو
)کالس3از هر مدرسه و مدرسه 5پل دختر (مدرسه ابتدایی و پیش دبستانی در شهرستان30میان

حداقلزیر تمایل به شرکت در مطالعه، داشتنورود هايمالكبر اساس هاکنندهشرکت. ندانتخاب شد
. باید خاطر انتخاب شدندداشتن حداقل یک فرزندوسال6مدت ازدواج حداقلداشتن سال،26سن

شده بودند از کل نمونه حذف شدند، که حجم پرسشنامه که به صورت ناقص برگردانده 21نشان کرد که 
.درصد است)93تقلیل یافت (نرخ بازگشت در حدود نفر279نمونه به 

گیرياندازهابزار 
مقولهدهوتدوینآذربایجانیتوسط1382سالدرمقیاساین. 2پرسشنامه سنجش دینداري

معیشت،اجتماعی،روابطفردي،اخالقدین،اولیايآخرت،وانسانيرابطهخدا،باانسانيرابطه
یکدرمادههروماده60داراي؛ و دهدمیقرارسنجشموردراطبیعتوانسانیوجسمیابعادخانواده،

این استشدهتنظیم) 0نمره: مخالفمکامالًتا3نمره: موافقمکامالًاز(ايرتبهچهارلیکرتطیف
،7،10،11،13،17،15،18،19،20،23،25،26،35(منفیسؤال22ومثبتسؤال38ازپرسنامه 

ومناسکوعقایدمقیاسخردهدودارايو ،استشدهتشکیل) 60و31،36،43،44،49،51،55،56
آذربایجانی. استنیرومندترمذهبیهايگرایشدهندهنشانابزارایندرباالهايهنمر. استاخالقیات

کلو79/0اخالق،94/0مناسکوعقایدهايمقیاسخردهکرونباخآلفايپایاییضرایب) 1382(
گزارش84/0مذهبیگیريجهتبرايکرونباخآلفايپایاییضریب) 1387(تبراییو93/0پرسشنامه

بر اساس و٧٧/٠، CVIارشناساننظرات کاین پرسشنامھ بر اساس محتوایيروایی.کردند
آذربایجاني،(مناسک و اخالقیات است –تحلیل عاملی اکتشافی این پرسشنامه شامل دو عامل عقاید 

ومناسکوعقایدهايمقیاسخردهوپرسشنامهکلکرونباخآلفايضرایب،پژوهشایندر.)١٣٨٢
.آمددستبه80/0و83/0،79/0ترتیببهاخالق

) ساخته شده و1997(این پرسشنامه توسط آدامز و جونز).DCI(3پرسشنامه تعهد زناشویی
این هايمادهسه خرده مقیاس تعهد شخصی، تعهد اخالقی و تعهد ساختاري است. ماده و44شامل 

) مرتب شده 1مخالفم = تا کامال5ًلیکرت (کامالً موافقم = ايدرجه5طیفپرسشنامه بر روي یک 

1. Bentler & Hu
2. Religiosity Assesment Questionnaire
3. Marital Commitment Inventory



53…ي حل تعارض و تعهد زناشویی با نگرش هاسبکبررسی مدل باورهاي مذهبی، 

، 29، 28، 23، 16، 12، 11هايماده، معنی تعهد زناشویی باالتر استبهزاراباست، که نمره باالتر در این 
، به نقل از جونز، 1997آدامز و جونز (.شوندمیگذارينمرهبه صورت معکوس 38و 36، 35، 34، 32، 30

و تعهد 89/0، تعهد اخالقی 91/0تعهد شخصی هايمقیاسضرایب پایایی آلفاي کرونباخ خرده )2004
، و براي خرده 85/0رسشنامه پ) این ضرایب براي کل 1388؛ شاه سیاه، بهرامی و محبی (86/0ساختاري 

؛86/0آزمایی - ضریب بازو86/0و تعهد ساختاري 89/0، تعهد اخالقی 91/0تعهد شخصی هايمقیاس
، تعهد 66/0خرده مقیاس تعهد شخصی برايضرایب این ) 1393محمدي، زهراکار، داورنیا و شاکرمی (

براي این ضرایب را ) 1395بالغت، احمدي و گلزاري مقدم (و78/0و تعهد ساختاري 76/0اخالقی 
گزارش 92/0پرسشنامه و براي کل81/0و تعهد ساختاري 78/0، تعهد اخالقی 71/0تعهد شخصی 

تعهد شخصی، هايمقیاس. در این پژوهش، ضرایب پایایی آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه و خرده اندکرده
به دست آمد.78/0، 83/0، 85/0، 91/0تعهد اخالقی و تعهد ساختاري به ترتیب 

ه در پرسشـنام ایـن  .)ROCI-II(B١نسـخه  -رحیمتعارضحلهايسبکپرسشنامه 
در کارهـاي بـه لـک و    ده پنج سبک حل تعارض شناسـایی شـ  یريگاندازهتوسط رحیم براي 1983سال 

عبـارت)، سـبک   7سبک یکپـارچگی ( ماده و پنج خرده مقیاس28داراي تدوین شده، و ) 1964(٢موتون
عبـارت)  4سبک مصالحه (وعبارت)6عبارت)، سبک اجتناب کننده (6(وملزم سبکعبارت)، 5مسلط (

کـامالً مـوافقم  تـا 1=کامالً مخـالفم از (يارتبه5لیکرت یک طیفپرسشنامه در این يهاماده. باشدیم
ضـرایب پایـایی آلفـاي کرونبـاخ خـرده      )1994). رحـیم و مگنـر (  1385(باباپور، شودیميگذارنمره) 5=
) ضـریب پایـایی تنصـیف   1391؛ حقیقی، زارعی و قـادري ( 77/0تا 72/0این پرسشنامه را ازهايیاسمق

بلـداجی، ثابـت زاده، فـالح چـاي و     و 69/0و براي نیمه دوم 72/0، براي نیمه اول 68/0کل پرسشنامه 
) و 1995رحـیم و منگـر (  .انـد کـرده گزارش 80/0را پرسشنامه) ضریب آلفاي کرونباخ کل1392زارعی (

سبک یکپارچگی، سبک مسلط، سـبک اجتنـابی، سـبک    مدل پنج عاملی) 1391حقیقی، زارعی و قادري (
ضـرایب آلفـاي کرونبـاخ کـل     ،ملزم شده و سبک مصالحه را مـورد تأییـد قـرار دادنـد. در ایـن پـژوهش      

، 78/0، 83/0یکپارچگی، مسلط، اجتنابی، مصالحه و ملزم شده بـه ترتیـب   هايیاسمقپرسشنامه و خرده 
به دست آمد.80/0و 79/0، 74/0، 72/0

به خیانت توسط مارك نسبت مقیاس نگرش .3به خیانت زناشویینسبت اس نگرش مقی
مخالف (ايرتبهعبارت است که هر ماده در یک طیف هفت 12تهیه شده و شامل 2006در سال 4واتلی

صورت معکوس نمره به12و10، 8، 7، 6، 5، 2هايمادهمرتب شده است. )7تا بسیار موافق = 1= 
) ضریب 2005بوکام (است. 84و 12حداقل و حداکثر نمره در این ابزار به ترتیب وشوندمیگزاري 

1. Inventory Conflict Resolution Styles-Rahim
2. Blake & Mouton
3. Attitudes toward Infidelity Scale
4. Whathley
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شیوه و و89/0) 1395(عجم؛84/0) 1389عبداله زاده (؛88/0آلفاي کرونباخ این مقیاس را پایایی 
به دست آمد.85/0ضریب آلفاي کرونباخ این مقیاس ،در این پژوهش.کردندگزارش 86/0) 1394موسوي (

روند اجراي پژوهش
ازپسوگرفتصورتپلدخترشهرستانپرورشوآموزشازمجوزاخذباپژوهشایناجراي

مدرسه5شهرستاناین دردبستانیپیشوابتداییمدرسه30میانازايخوشهتصادفیگیرينمونه
صورتبهکالس3مدرسههرازشدهانتخابمدارسهايکالسنایمازوانتخابتصادفیصورتبه

پرسشنامهآموزاندانشاولیاءباجلسهتشکیلوالذکرفوقمدارسبهمراجعهدر. ندشدانتخابتصادفی
مسائلوهاپرسشمبهمنکاتپژوهش،هدفبارابطهدرالزمتوضیحات. گرفتقراروالدیناختیاردر

کنندگانشرکتبا) پژوهشدرشرکتعدمبرايکنندگانشرکتآزاديوانتخابحقرازداري،(اخالقی
.شدگذاشته

هادادهتجزیه و تحلیل 
با استفاده از1معادالت ساختاريسازيمدلروش ارزیابی مدل پیشنهادي از به منظور

خطاي میانگین ریشه منجمله برازندگیيهاشاخصو AMOSو SPSSآماري افزارهاينرم
)، NFI(4)، برازندگی نرم شدهCFI(3، برازش تطبیقیRAMSEA)(2مجذورات تقریب

، نسبت خی دو به درجه آزادي AGFI)(6)، نیکویی برازش تعدیل یافتهGFI(5نیکویی برازش
)/df2χ(7و شاخص توکر لویس)TLI( روش بوت ازبررسی ضرایب غیرمستقیم مدلبراي و

شد.استفاده 8استراپ

هایافته
89/5و انحراف معیار 07/36با میانگین 56و26به ترتیبهاکنندهشرکتو حداکثر سن حداقل 

1/39، دیپلمفوقداراي تحصیالتدرصد 3/13، ترپاییندیپلم و دارايهاکنندهشرکتدرصد 8/39؛سال
میانگین و انحراف و باالترکارشناسی ارشد و تحصیالت درصد 9/7کارشناسی و با تحصیالت درصد 

بود.71/4و 76/11به ترتیب هاکنندهشرکتمعیار طول مدت ازدواج 

1. Structural Equation Modeling
2. root mean square error approximation
3. comparative fit index
4. normed fit index
5. goodness of fit index
6. adjusted goodness  of fit index
7. Tucker-Lewis index
8. Bootstrap
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1جدول 
متغیرهاي پژوهشآمارييهاشاخص

انحراف استانداردمیانگینتعدادمتغیر
27912/5377/9اخالقیاتباورهاي مذهبی

27917/7114/14مناسک–عقاید 

حل تعارضيهاسبک

27940/3009/3یکپارچگی
27902/1386/3مسلط

27977/2141/3ملزم شده
27954/2098/3اجتنابی
27933/1532/2مصالحه

27937/3146/3تعهد شخصیتعهد زناشویی
27963/3275/3تعهد اخالقی
27994/2067/9تعهد ساختاري

ي حل تعارض، و تعهد هاسبکشود، بین متغیرهاي باورهاي مذهبی، یممالحظه 2که در جدول طورهمان
هاي مثبت و منفی معنادار وجود دارد. زناشویی با نگرش نسبت به خیانت همبستگی

از دو ه،یاولمدلی بهتر برازندگتحلیل مدل اولیه نشان داد که مقادیر برازندگی تا حدودي پایین هستند و براي 
ی اجتنابسبک(7eبه4eخطاياز و) مسلطسبکوی اجتنابسبک(6eبه4eيخطاشد: شاخص اصالح استفاده 

.)3جدول (هاي برازندگی مدل افزایش یافتندشاخصکه)شدهملزمسبک
و معنادار است.001/0p(8/92شود، شاخص مجذور کاي یممالحظه 3که در جدول طورهمان

ي هاشاخصباشد. می3کمتر از مقدار قراردادي 65/2کاي به درجه آزادي مدل به ترتیبشاخص نسبت مجذور
)، NFI)، برازندگی نرم شده (CFI)، شاخص برازش تطبیقی (GFI(دیگر از جمله شاخص نیکویی برازش 

90/0) همگی باالتر از مقدار قراردادي TLI) و شاخص توکر لویس (AGFIنیکویی برازش تعدیل یافته (
خطا است. بر اساس بیانگر مقدار مجازRAMSEA (07/0میانگین مجذورات تقریب (خطاي هستند و ریشه 

هاي به دست آمده مدل از برازش کافی در جامعه برخوردار است.یافته
شود، ضرایب مسیرهاي مستقیم باورهاي مذهبی بر تعهد زناشویی یممشاهده 1که در شکل طورهمان

)13/3 =t،002/0P( ،هاسبک) 04/2ي حل تعارض بر تعهد زناشوییt = 004/0وP( به صورت مثبت و
و باورهاي )t =،002/0P- 46/2نگرش به خیانت زناشویی (رضرایب مسیرهاي مستقیم تعهد زناشویی ب

باشند، در صورتی که یمبه صورت منفی معنادار ) t =،004/0P- 33/2مذهبی با نگرش به خیانت زناشویی (
) = 09/0Pو= t-17/0با نگرش به خیانت زناشویی (تعارضحلي هاسبکضریب مسیر مستقیم 

معنادار نیست.
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2جدول 
همبستگی بین متغیرهاي پژوهشضرایب

تعهد ملزم شدهمصالحهمسلطاجتنابییکپارچگیمتغیرها
ساختاري

تعهد 
شخصی

تعهد 
اخالقی

عقاید 
مناسک

خیانتاخالقیات

ض
سبک هاي حل تعار

یکپارچگیسبک
-15/0*اجتنابیسبک
-12/0*-23/0**مسلطسبک
16/0*-20/0**45/0**مصالحهسبک
24/0**-11/0**-26/0**33/0**شدهملزمسبک

تعهد زناشویی

19/0**17/0**-15/0**-10/0**32/0**ساختاريتعهد
15/0*16/0**13/0**-36/0**-25/0**12/0**شخصیتعهد
36/0**12/0**13/0**16/0**-21/0**-12/0**27/0**اخالقیتعهد

باورهاي مذهبی

25/0**19/0**31/0**18/0**10/0**-11/0*-10/0*26/0**مناسک-عقاید
48/0**32/0**30/0**29/0*10/0*16/0*-26/0**-18/0**37/0**اخالقیات

-29/0**-22/0**-22/0**-17/0*-18/0**-05/0**-16/0**15/0**13/0**-19/0**زناشوییخیانتبهنگرش
01/0<P**05/0<P*
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3جدول 
برازندگی مدل نهایی پژوهشيهاشاخص

χ2dfPχ2/dfRAMSEACFINFIGFIAGFITLIمدل

8/9235٠٠١/٠Pنهایی 65/207/091/095/093/091/095/0

4جدول 
ضرایب غیرمستقیم مدل نهایی به روش بوت استراپ 

بوت استراپحد باالحد پاییننوع اثرمتغیر وابستهمتغیر مستقل
-06/0-03/0-09/0با واسطه تعهدنگرش به خیانتباورهاي مذهبی

-02/0-00/0-04/0با واسطه تعهدنگرش به خیانتي حل تعارضهاسبک

دهد، که تعهد زناشویی میانجی بین باورهاي مذهبی و نگرش نسبت به یمنشان 4نتایج جدول 
ي حل تعارض با نگرش نسبت به خیانت زناشویی است. در هر دو مسیرهاسبکخیانت زناشویی و 

مابین تعهد زناشویی نقش  يدهندهنشانگیرد و غیرمستقیم حد باال و حد پایین صفر را در بر نمی
.استنگرش زوجین نسبت به خیانت زناشوییحل تعارض باايهسبکباورهاي مذهبی و 

1نمودار 
نهاییمدل 
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بحث
حل تعارض و تعهد زناشویی با نگرش هايسبکهدف پژوهش حاضر بررسی مدل باورهاي مذهبی، 

زناشویی در میان والدین دانش آموزان دبستانی و پیش دبستانی شهرستان پلدختر بود. نسبت به خیانت
منطبق است و برازش مناسبی دارد و تمام جامعه يهادادهنتایج برازش مدل نشان داد که مدل با 

به خیانت مثبت حل تعارض با نگرش هايسبکمسیرهاي ارائه شده در مدل به جز مسیر مستقیم 
بر نگرش زوجین به خیانت زناشویی به مشاوران مؤثرهايعامل. شناسایی ندبوددارعنیمزناشویی 

نمایند. نتایج نشان داد که باورهاي مذهبی بینیپیشتا ثبات زندگی زناشویی را کندمیزناشویی کمک 
تعهد زناشویی بر نگرش نسبت به خیانت ايواسطهبه صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق نقش 

؛ لوپز و برنان، 2006(هاسلی، کنندمیتائیدرا هایافتهناشویی اثر دارند، که بسیاري از تحقیقات این ز
نشان هاپژوهش). نتایج این 1395؛ عجم، 1395؛ بالغت، احمدي و گلزاري مقدم، 2005؛ بلو، 2011

هايارزشبه هاآندینی در میان زوجین و همچنین پایبندي هايارزشکه وجود شباهت دهندمی
عامل حفظ و تداوم روابط صمیمانه و طوالنی مدت باشد و عکس قضیه تواندمیمذهبی و باورهاي غنی، 

در بروز ناسازگاري زناشویی و تمایل به روابط خارج از ازدواج عدم مؤثرنیز صادق است و یکی از عوامل 
ارزشی شدید در سطوح مختلف است. در هايتفاوتمذهبی و یا وجود هايارزشبه هاخانوادهپایبندي 

گفت در دو دهه اخیر و با گسترش مباحث مربوط به روانشناسی، دین با نقش توانمیتبیین این یافته 
و کامل سازي انسان و ایجاد جامعه سالم و رو به رشد دارد، توجه بسیاري از سازيسالممثبتی که در 

شدید زندگی را تعدیل هايبحراننظام پیچیده اجتماعی اثر روانشناسان را برانگیخته است و در جایگاه
و براي تقویت دهندمیمشابهی را مورد تأکید قرار هايارزشکند. از آنجایی که دو نهاد مذهب و خانواده 

نقش دین در زندگی اجتماعی را به عنوان یک متغیر توانمیاجتماعی شدن به هم وابسته هستند، 
اسالمی –خاص ایرانیهايارزشگرفت. در واقع، اعتقاد و التزام زوجین به باورها و در نظرکنندهکنترل

نقش مهمی در حفظ و تداوم میزان پایبندي و وفاداري آنان نسبت به تواندمیدر حوزه خانواده و ازدواج 
هايآسیب، موجب کاهش احتمال بروز هاارزشایفا نماید و همچنین باور و تعهد به شانازدواجهمسر و 

کیامنش، واياژهخانوادگی و اجتماعی شایع در جامعه امروز از جمله خیانت شود (مالزاده، منصور، 
) نیز نشان داد که مفهوم تعهد که تأثیر 1395عباسی، احمدي، فاتحی زاده و بهرامی (پژوهش ). 1381

در کاهش و پیشگیري معضالت و تواندمیشده است، تائیدمتعدد هايپژوهشآن در کنندهمحافظت
باشد. مؤثرمختلف حوزه خانواده مانند عهدشکنی زناشویی هايآسیب

به خیانت نسبت نگرش با تعهد زناشویی و حل تعارض هايسبکدیگر نشان داد که بین یافته
ابی )، درعلی و سهر2010)، براوو و لپکین (2006ولن (هايیافتهزناشویی همبستگی وجود دارد، که 

تعارضحل. چرا که استفاده از سبک کنندمیتائید) این نتایج را 1392)، امانی و لطافتی بریس (1393(
زناشویی بین هايتعارضو در واقع با کاهش کندمیزوجین را به سمت افزایش رضایت زناشویی هدایت 

. شودمیگی زناشویی بیشتر زوجین، کیفیت روابط و سالمت زوجین ارتقاء یافته و پاي بندي آنها به زند
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که از عادات و شخصیت همسر خود دانندمی) نیز همسران متعارض را کسانی 2010ویکز و تریت (
گوناگون هستند، که این مشکالت سازگاري هايحوزهناراضی بوده و داراي مشکالت ارتباطی در 

فرهنگی خانوار را تحت تأثیر مختلف اقتصادي، اجتماعی و هايجنبهزناشویی در طول زندگی مشترك و 
. پادیا شودمیو سبب کاهش دلگرمی و صمیمیت زوجین و نگرش منفی آنها نسبت به هم دهدمیقرار 

حل تعارض نقش واسطه در رابطه بین دلبستگی و کیفیت زناشویی دارد و هايسبک) دریافت که 2014(
. براور و باشدمیمؤثر، براي ارتقاء کیفیت زناشویی هازوجدر مثبت حل تعارض راهبردهاياز ايمجموعه
مؤثریکی از مهمترین عوامل نداددمیزناشویی ارائه هايخیانت) در مدلی که جهت تبیین 2010لپکین (

خیانت ند کهنشان دادو،کنندمیمیان زوجین عنوان هاياختالفدر رخداد این پدیده را تعارض و 
و اگر تعارض آیدبه حساب نمیپیامد کیفیت زناشویی پایین به عنوان و هم زناشویی هم به عنوان علت 

تر روابط متقابل و عاملی پربار در جهت درك عمیقتواندمیبه صورت مفید مورد استفاده قرار بگیرد 
ثمربخش باشد. بنابراین سالم یا ناسالم بودن یک رابطه به مقدار تعارض بین افراد درگیر وابسته نیست، 

به نقل از اسمیت، گرین ، 2010بلکه به چگونگی توزیع و نحوه حل تعارض بستگی دارد (براور و لپکین، 
و،)2013)، دیلدار، سیتوات و یاسین، (2013)، مورارا و ترلک (2014ویس (هايپژوهش). 2015و پراتی، 

هبود روابط متقابل زن حل تعارض زناشویی بر بهايمهارتگذار آموزش ) نیز به نقش تأثیر2010چنگ (
زناشویی در هايتعارضالزم جهت حل هايمهارتکه آموزش کنندمیو تأکید اندپرداختهو شوهر 

ذکر شده هايپژوهشبهبود روابط متقابل زن و شوهر و باال رفتن تعهد آنها مفید است. با توجه به مرور 
اشویی زوجین و از طرفی با عنایت به استفاده و با نظر به تأثیر غیر قابل انکار نقش مذهب در زندگی زن

که نمود خاطر نشانتوانمیحل تعارض در زمان بروز تنش و اختالف بین زوجین، هايسبکصحیح از 
تا فضاي همدلی و کندمیمذهبی به زوجین کمک هاياشتراكحل تعارض در کنار هايمهارت

صمیمیت نزدیکی را با یکدیگر برقرار نمایند و با عالقه و انگیزه بیشتري در جهت حل اختالف نظرات و 
زناشویی را کاهش - مشکالت خود گام برداشته و دور از انتظار نیست که این راهبردها و نقاط مشترك، روابط فرا

ایت بهبود کیفیت روابط زناشویی را در پی داشته باشد.زناشویی را کمرنگ سازد و در نههايتعارضداده و 

گیرينتیجه
بی را در تأیید پژوهش حاضر، با ارائه یک مدل ساختاري شواهد تجربی مناسهايیافتهمجموع در

تعارض در ارتقا ابعاد تعهد زناشویی فراهم آورد و نیز نقش این ابعاد سازنده حلهايشیوهنقش مذهب و 
از آنجایی که پژوهش حاضر بر روي والدین روشن نمود.اياندازهزناشویی تا -روابط فرارا در کاهش 

دانش آموزان پیش دبستانی و دبستان شهرستان پلدختر صورت گرفته است، باید در تعمیم نتایج به دیگر 
مشاوران و برگزاري سمینارها و جلساتی با حضور صاحبنظران اسالمی، با این وجود، شهرها احتیاط نمود.

و تأکید بر نقش مثبت دین درمانیروانروانشناسان با هدف بکارگیري مفاهیم دینی در فرآیند مشاوره و 
.باشدمیآن براي پیشگیري و حل مشکالت زناشویی زوجین از پیشنهادات این پژوهش هايآموزهو 



)1شماره 96، سال هفتم، بهار و تابستان 7دوره دوفصلنامه مشاوره کاربردي، دانشگاه شهید چمران اهواز ( 60

منابع
ارتباطی بر کاهش هايمهارت). اثربخشی آموزش گروهی 1392امانی، احمد و لطافتی بریس، رامین (

.36- 17،)2(3کاربردي،مشاورهدو فصلنامهزناشویی زوجین. هايتعارض
ارشد،کارشناسینامهپایان. اسالمبرتکیهبامذهبیگیريجهتآزمون). 1380(مسعودآذربایجانی،

.قمدانشگاهوحوزهپژوهشکدهبالینی،روانشناسی
وحوزهپژوهشگاه. اسالمبرتکیهبامذهبیگیريجهتآزمونساختوتهیه). 1382(مسعودآذربایجانی،
.قم. دانشگاه

). 1391بخشی پور، باب اهللا؛ اسدي، مسعود؛ کیانی، احمدرضا، شیرعلی پور، اصغر و احمد دوست، حسین (
مجله دانش و پژوهش در در آستانه طالق. هايزوجزناشویی هايتعارضعملکرد خانواده با يرابطه

.19- 11)،2(13روانشناسی کاربردي، 
مذهبی و هوش گیريجهت). بررسی رابطه 1395بالغت، رضا؛ احمدي، هادي و گلزاري مقدم، نجمه (

درپژوهشفصلنامهلوچستان. اخالقی با تعهد زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه سیستان و ب
.208- 187)، 32(10آموزشی،هاينظام

روانسنجی هايویژگی). بررسی ساختار عاملی و 1391(فؤادحقیقی، حمید؛ زارعی، اقبال و قادري، 
فصلنامه مشاوره و در بین زوجین ایرانی. ) ROCI-II(حل تعارض رحیم هايسبکپرسشنامه 

.562- 534)، 1(2خانواده، درمانیروان
هايسبکزناشویی در رابطه بین هايتعارضگريواسطه). نقش 1393و سهرابی، نادره (رؤیادرعلی، 

.48- 37)،2(4فصلنامه مشاوره کاربردي، دوتنظیم شناختی هیجانی و کیفیت روابط جنسی. 
حل هايسبکايواسطه). بررسی نقش 1393شاکرمی، محمد؛ زهراکار، کیانوش و محسن زاده، فرشاد (

فصلنامه شناختی بین فردي و رضایت جنسی با تعهد زناشویی. هايتحریفتعارض در رابطه بین 
.63- 54)،2(8، شناختیروانپژوهش در سالمت 

). بررسی رابطه رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرستان شهر رضا. 1388شاه سیاه، مرضیه (
.238–233)،43(11اصول بهداشت روانی، مجله 

فرهنگی زوجین: مطالعه موردي هايارزشتعهد زناشویی با يرابطه). 1390عباسی مولید، حسین (
.14- 8)، 1(4دانش انتظامی شرق تهران، فصلنامه استان خراسان جنوبی. 

). تأثیر واقعیت درمانی 1395عباسی، حسین؛ احمدي، سید احمد؛ فاتحی زاده، مریم و بهرامی، فاطمه (
.53- 39)،1(2خانواده، سازيغنی، مشاوره و شناسیآسیبدوفصلنامه تعهد شخصی زوجین. گالسر بر 



61ي حل تعارض و تعهد زناشویی با ...هاسبکمدل باورهاي مذهبی، بررسی 

بر تعارض زناشویی و نگرش ايماهوارهغیرمستقیممستقیم و هايآموزش). تأثیر 1395(اکبرعلیعجم، 
.146-125)، 18(10فصلنامه مطالعات اسالم و روانشناسی، به خیانت زناشویی. 

دلبستگی هايسبک). 1392کرمی بلداچی، روح اله؛ ثابت زاده، ماجده؛ فالح چاي، رضا و زارعی، اقبال (
حل تعارض زناشویی در بین دبیران متأهل شهر هايسبککننده بینیپیشبزرگساالن به عنوان 

.112- 86)، 1(4خانواده، درمانیروانفصلنامه مشاوره و بندرعباس. 
). بررسی رابطه ابعاد سالمت روان و احساس گناه 1390می، یوسف و بهمنی، بهمن (کریمیان، نادر؛ کری

.256- 243)،2(1خانواده، یدرمانروانفصلنامه مشاوره و با تعهد زناشویی افراد متأهل. 
). بررسی نقش دینداري و ابعاد 1393محمدي، بهناز؛ زهراکار، کیانوش؛ داورنیا، رضا و شاکرمی، محمد (

مجله دین و سالمت، تعهد زناشویی کارکنان سازمان بهزیستی خراسان شمالی.بینیپیشآن در 
2)1،(15 -23.

رویاروگري و هايسبک). 1381، جواد و کیامنش، علیرضا (اياژهمالزاده، جواد؛ منصور، محمود؛ 
.275–255،)3(6مجله روانشناسی، سازگاري زناشویی در فرزندان شاهد. 

Adams, J. M., & Jones, W. H. (1997). The conceptualization of
marital commitment: An integrative analysis. Journal of
Personality and Social Psychology, 72(5), 1177-1196.

Allen, E. S., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., Markman, H. J.,
Williams, T., Melton, J., & Clements, M. L. (2008). Premarital
precursors of marital infidelity. Family Process, 47(2), 243-259.

Atkins, D. C., Baucom, D. H., & Jacobson, N. S. (2001).
Understanding infidelity: Correlates in a national random
sample. Journal of Family Psychology, 15(4), 735.

Aviram, I., & Amichai‐Hamburger, Y. (2005). Online infidelity: Aspects
of dyadic satisfaction, self‐disclosure, and narcissism. Journal of
Computer‐Mediated Communication, 10(3), 34-54.

Ben‐Ari, R., & Hirshberg, I. (2009). Attachment styles, conflict
perception, and adolescents' strategies of coping with interpersonal
conflict. Negotiation Journal, 25(1), 59-82.

Bravo, I. M., & White Lumpkin, P. (2010). The complex case of
marital infidelity: An explanatory model of contributory processes
to facilitate psychotherapy. The American Journal of Family
Therapy, 38(5), 421-432.



)1شماره 96، سال هفتم، بهار و تابستان 7دوره دوفصلنامه مشاوره کاربردي، دانشگاه شهید چمران اهواز ( 62

Calhoun, C. (2004). An apology for moral shame. Journal of Political
Philosophy, 12(2), 127-146.

Call, V. R., & Heaton, T. B. (1997). Religious influence on marital
stability. Journal for the Scientific Study of Religion,12(3), 382-392.

Catalano, R. F., Berglund, M. L., Ryan, J. A., Lonczak, H. S., &
Hawkins, J. D. (2004). Positive youth development in the United
States: Research findings on evaluations of positive youth
development programs. The Annals of the American Academy of
Political and Social Science, 59 (1), 98-124.

Cheng, C. C. (2010). A study of inter-cultural marital conflict and
satisfaction in Taiwan. International Journal of Intercultural
Relations, 34(4), 354-362.

Curtis, K. T., & Ellison, C. G. (2002). Religious heterogamy and
marital conflict findings from the national survey of families and
households. Journal of Family Issues, 23(4), 551-576.

DeMaris, A., Mahoney, A., & Pargament, K. I. (2010). Sanctification
of marriage and general religiousness as buffers of the effects of
marital inequity. Journal of Family Issues, 31, 1255-1278.

Dildar, S., Sitwat, A., &Yasin, S. (2013). Intimate enemies: Marital conflicts
and conflict resolution styles in dissatisfied married couples. Middle-East
Journal of Scientific Research, 15(10), 1433-1439.

Dudley, M. G., & Kosinski Jr, F. A. (1990). Religiosity and marital
satisfaction: A research note. Review of Religious Research, 78-86.

Fife, S. T., Weeks, G. R., & Stellberg‐Filbert, J. (2013). Facilitating
forgiveness in the treatment of infidelity: An interpersonal
model. Journal of Family Therapy, 35(4), 343-367.

Harmon, D. K. (2005). Black men and marriage: The impact of
spirituality, religiosity, and marital commitment on marital
satisfaction (Doctoral dissertation). University of Alabama). Alabama.

Hawkins, J. D., Catalano, R. F., & Miller, J. Y. (1992). Risk and
protective factors for alcohol and other drug problems in
adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse
prevention. Psychological Bulletin, 112(1), 64.

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in
covariance structure analysis: Conventional criteria versus new
alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary
Journal, 6(1), 1-55.

Hunler, O. S., & Gençoz, T. (2005). The effect of religiousness on
marital satisfaction: Testing the mediator role of marital problem



63ي حل تعارض و تعهد زناشویی با ...هاسبکمدل باورهاي مذهبی، بررسی 

solving between religiousness and marital satisfaction relationship.
Contemporary Family Therapy, 27(1), 123-136.

Kapinus, C. A., & Johnson, M. P. (2003). The utility of family life
cycle as a theoretical and empirical tool commitment and family
life-cycle stage. Journal of Family Issues, 24(2), 155-184.

Lambert, N. M., & Dollahite, D. C. (2006). How religiosity helps
couples prevent, resolve, and overcome marital conflict. Family
Relations, 55(4), 439-449.

Mahoney, A. (2005). Religion and conflict in marital and parent‐child
relationships. Journal of Social Issues, 61(4), 689-706.

Masters, A. (2008). Marriage, commitment and divorce in a matching
model with differential aging. Review of Economic
Dynamics, 11(3), 614-628.

Mattingly, B. A., Wilson, K., Clark, E. M., Bequette, A. W., &
Weidler, D. J. (2010). Foggy faithfulness: Relationship quality,
religiosity, and the perceptions of dating infidelity scale in an adult
sample. Journal of Family Issues, 31(11), 1465-1480.

Mosako, J. (2009). Commitment and attachment dimensions. (Doctoral
Dissertation). Purdue University.

Muraru, A. A., & Turliuc, M. N. (2012). Family-of-origin, romantic
attachment, and marital adjustment: A path analysis
model. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 33, 90-94.

Nelson, J.A., Kirk, A.M., Ane, P., & Serres, S.A.(2011). Religious
and spiritual values and moral commitment in marriage: Untapped
resources in couples counseling? Journal of Counseling and
Values, 55(3), 228-246.

Paidéia, P (2014). Marital quality and attachment: The mediator role
of conflict resolution styles. Universidad Federal do Rio Grande do
Sul,Porto Alegre-RS, Brazil.

Platt, R. A., Nalbone, D. P., Casanova, G. M., & Wetchler, J. L.
(2008). Parental conflict and infidelity as predictors of adult
children's attachment style and infidelity. The American Journal of
Family Therapy, 36(2), 149-161.

Rahim, M. A. (1983). A measure of styles of handling interpersonal
conflict. Academy of Management journal, 26(2), 368-376.

Ramirez, A. (2008). An examination of the tripartite approach to
commitment: An actor-partner interdependence model analysis of
the effect of relational maintenance behavior. Journal of Social and
Personal Relationships, 25(6), 943-965.



)1شماره 96، سال هفتم، بهار و تابستان 7دوره دوفصلنامه مشاوره کاربردي، دانشگاه شهید چمران اهواز ( 64

Rusbult, C. E. (1980). Commitment and satisfaction in romantic
associations: A test the investment model. Journal of Experimental
Social Psychology, 16, 172-186.

Rusbult, C. E., Verette, J., Whitney, G. A., Slovik, L. F., & Lipkus, I.
(1991). Accommodation processes in close relationships: Theory
and preliminary empirical evidence. Journal of Personality and
Social Psychology, 60(1), 53-78.

Schmidt, A. E., Green, M. S., & Prouty, A. M. (2015). Effects of
parental infidelity and inter‐parental conflict on relational ethics
between adult children and parents: a contextual
perspective. Journal of Family Therapy, 32(5), 46-65.

Schramm, D. G., Marshall, J. P., Harris, V. W., & Lee, T. R. (2012).
Religiosity, homogamy, and marital adjustment: An examination of
newlyweds in first marriages and remarriages. Journal of Family
Issues, 37 (2), 246 - 268.

Shackelford, T. K., Besser, A., & Goetz, A. T. (2008). Personality,
marital satisfaction, and probability of marital infidelity. Individual
Differences Research, 6(1), 13-25.

Shiota, M. N., & Levenson, R. W. (2007). Birds of a feather don't
always fly farthest: similarity in big five personality predicts more
negative marital satisfaction trajectories in long-term marriages.
Psychology and Aging, 22(4), 666.

Tang, C. Y., & Curran, M. A. (2012).Marital commitment and
perceptions of fairness in household chores. Journal of Family
Issues, 34(12), 1598-1622.

Weaks, G. R., & Treat, S. R. (2010). Couples in treatment techniques
and approaches for effective practice. New York: Brunner-Rutledge.

Weiss, J. M. (2014). Marital preparation, experiences, and personal
qualities in a qualitative study of individuals in great marriages.
(Master of Science). Utah State University, Logan Utah.

Weisskirch, R. S., & Delevi, R. (2013). Attachment style and conflict
resolution skills predicting technology use in relationship
dissolution. Computers in Human Behavior, 29(6), 2530-2534.

Whatley, M. (2006), Attitudes toward Infidelity Scale, Department of
Psychology, Valdosta State University.

Whelan, S. E. (2006). An exploration of marital interaction: The
relationship between Gutman's conflict resolution style and' four
horsemen', attachment theory, perception, gender and marital
satisfaction. Swinburne University of Technology.


