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 رفت و راهکارهای برون میان زوجین مل دروغبررسی کیفی عوا

 *اصغر هادی

 چکیده

ها نقش دارد. پاژوهش یکی از صفات اخالقی ناپسند  دروغ میان زوجین است که در ناپایداری خانواده
رفات از آن را باه روش  گاویی میاان زوجاین و راهکارهاای برونحاضر  درصدد است که عوامال دروغ

گویی میان زوجین پرداخته شده  در این پژوهش  به شش عامل اصلی دروغ تحقیق کیفی شناسایی کند.
جویانه در  . دروغ مساالمت2جویانه در راساتای ایجااد و نگهداشات رابطاه؛  . دروغ مساالمت1است: 

. 6. دروغ نفای خاود؛ 5زا؛  . دروغ خصمانه آسایب4آمیز؛  . دروغ اغراق3راستای حفظ خود در رابطه؛ 
ین  به دو دسته راهکار فردی و اجتماعی برای درمان آن  اشااره گردیاده اسات. عوامل اجتماعی. همچن

گیری از ایجااد ناراساتی در خاانواده و نیاز جلاوگیری از  ها با نتایج تحقیق با هدف پیش آشنایی خانواده
ها و جلوگیری از تزلزل آنها و نیز تربیات صاحیح فرزنادان و  گسترش آن  و درنهایت  استحکا  خانواده

مثاباه راهکااری بارای حال و فصال  تواناد بهسل نو  از اهداف نهایی تحقیق است. این پاژوهش  ماین
 .ها از سوی مبّلغان  مورد توجه قرار بگیردمشکالت خانواده

گاویی  عامال ساردی رواباط زوجاین  نازاع همساران  روش کیفای در  علل دروغ: کلیـدواژگان
   .مطالعات خانواده

                                                           
 : عضو هیئت علمی پژوهشگاه علو  و فرهنگ اسالمی* 

 فصلنامه علمی ـ تخصصیدو 

 1399سال اول، شماره چهارم، پاییز و زمستان   
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 مقدمه

هایی هستند که جز راستی و صداقت در آن دیاده نشاود و در آن   هتمند  خانوادهای سعادخانواده
دروغ و درویی راه ندارد و بر تعهد و پیمان و وفااداری خاویش و میثااق غلیظای کاه باا یکادیگر 

های زندگی  از جمله خانواده  نقش منفی دارد. زندگی باا  اند  استوارند. دروغ در همه عرصه بسته
برابر است با سردی در رابطه عاطفی و از بین رفاتن صامیمیت زن و شاوهر کاه گو   همسر دروغ

های دروغ   ساازد. از ریشاه سازد و بستر ناامنی را برای فرزند آمااده می خانواده را دچار چالش می
 اعتمادی و در فرزندان  نفاق و دورویی است. ظلم است و از پیامدهای آن در خانواده  بی

گاویی و راهکارهاای درماان آن در رواباط  برآن است کاه عوامال دروغدر این تحقیق  سعی 
زوجین بازشناسایی شود تا زوجین را از این رریله اخالقی باز داشته و اگر دچار آن هساتند  خاود 

 را درمان کنند.

 مفهوم دروغ 

ن آن  به دیگاران رساانده شاود. باا ایا  خبر خالف واقعی که با علم به خالف بودن»یعنی   دروغ 
  . در دروغ گویی  فعل باه(143  ص1388)اتارک  « قصد که دیگران باور کنند این خبر واقعیت دارد

تواند ضمیر یاا رهان  این واقع  می شود که مطابق با واقع نیست. نشیند و خبری می جای گفتار می
آن شخ، یا واقعیت بیرونی باشد که عد  مطابقت فعل یا گفته با آن  حکایت از دروغاین باودن 

 دارد. 

گیاری از مناابع دینای  از جدیادترین مطالعاات  پژوهش حاضر  درصدد است افزون بر بهره
شاناختی  عوامال دروغ در میاان زوجاین و  شناختی اخاالق و تحقیقاات رشادی و جامعه روان

 رفت از آن را شناسایی کند.  راهکارهای برون

 ضرورت تحقیق

هاای عااطفی و حقاوقی میاان  هاا و طالق و تنشها  نقش بسیاری در مشااجره« دروغ»ازآنجاکه 
زوجین دارد و نیز از سوی دیگر  برای فرزندان پیامادهای ناامطلوبی را باه دنباال دارد  ضارورت 

 گردد. ها و جلوگیری از گسترش آنها آشکار می گیری از ایجاد آسیب انجا  کار برای پیش
و  از کال  خدا و سخنان پیاامبرای بزرگ و قیمتی  در موضوع دروغ  در منابع دینی گنجینه

های بسیاری در موضوع دروغ  باره افزون بر متون حدیثی  کتاب وجود دارد و دراین ائمه هدی



 81  | رفت و راهکارهای برون میان زوجین بررسی کیفی عوامل دروغ

 

شده است؛ اما از میان آثار علمی خاص که به شیوه تخصصای باه موضاوع دروغ پرداختاه  نوشته 
 توان به این موارد اشاره کرد: است  می
  نژادکاساگری؛ پیامادهای دروغ  مصاطفی کاافی؛ دروغ لبشناسی دروغ  محسن طا آسیب

دو ریشه فساد غیبات و دروغ: بحثای   ؛ ی الم اس  ن س   ح ره آن ست و گ  و  ه ف در م  ی ث ح ز: ب ی آم ت ح ل ص م
قرآنی  روایی  اجتماعی  به قلم اکبر صادقی؛ لذت زندگی بادون دروغ: جایگااه  عوامال و آثاار 

همادانی؛ چارا  دینی برای پیشگیری و مقابله با آن  محمادجواد ناوری  ونهای در دروغ و مهارت
 کنند  اثر آلن پیز و باربارا پیز  ترجمه حوریا موسایی.  گویند و زنان گریه می مردان دروغ می

شناسای و  هاای تخصصای دروغ در حاوزه علاو  دینای و روان هایی به بحث همچنین  مقاله
ای یافات نشاد و  ؛ اما در مورد چرایی دروغ در خانواده مقالاهیافته است  شناسی اختصاص جامعه

شاده   در خاانواده اشااره« دروغ؛ آفات اعتمااد »تنها در فضای مجازی به شیوه مختصر به بحث 
ها و  ای مستقل در چرایی ناراستی در خانواده و تحلیال زمیناه است. با این توصیف  کتاب و مقاله

شاده  ناگفته نماند که مفاهیم بحث  از متون و منابع برداشات  عوامل و راهکارهای آن یافت نشد.
گاویی شده که در این تحقیق به دست آمد و عوامل اصلی دروغ های اصلِی انتزاعاست؛ اما مقوله

ای رو  تحقیاق حاضار  پیشاینهکنند  در هیچ اثر علمی یافت نشد. ازایانمیان زوجین را بیان می
یاز تحقیق پیش رو  این است که تنها باه متاون دینای بسانده نکارده برای آن بیان نکرده است. امت

گاویی جانبه دروغ های دیگر را در نظر گرفته و عوامل و راهکارهای گوناگون و همهاست و دیدگاه
میان زوجین و مصادیق کاربردی آن را شناسایی کرده اسات. در امار تبلیاغ دیان نیاز  تنهاا ُمبّلاِغ 

 اطالع از همه عوامل و راهکارها  در راهنمایی توانمندتر باشد.مشاوری موفق است که با 
گاویی میاان زوجاین و راهکارهاای اصلی پژوهش  عباارت اسات از: عوامال دروغ  پرسش

 رفت از آن چیست؟ برون

 روش تحقیق

 روش تحقیق در این پژوهش  بر اساس روش کیفی تحلیل محتواست.
کردن کدهای مشابه زیر یاک  دگذاری اّولیه و جمعگا   ک در فرایند تحلیل محتوا  در نخستین

هایی کاه از مفااهیم مساتخرج از  شاود؛ خارده مقولاه مقوله واحد  به ایجاد چند مقوله منجر می
ها( نیز با یکادیگر  مقوله شود. سپس  در گا  بعدی تحقیق  این مقوالت )خرده متون  استنباط می
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تری قارار  بیشتری دارند  زیرمجموعه مقاوالت عاا شوند و تعدادی از آنها که نزدیکی  مقایسه می
گیرند. هریک از این مقوالت میانی  شناساننده یاک بخاش  نا  می« مقوالت میانی»گیرند که  می

توانند در ارتباط باا هام قارار گیرناد و در  یا طبقه خاص از موضوع تحقیق است. این مقوالت می
 ع شوند.سطح باالتری از انتزاع  زیر یک مقوله اصلی جم

شاود و ساپس   شده از مناابع کدگاذاری می ابتدا متون گزینش بر اساس روش تحلیل محتوا 
ها از مفااهیم اساتخراج و ساپس   ازآن  خارده مقولاه گاردد و پاس مفاهیم از متون اساتخراج می

های  های اصالی از مقولاه شود و در پایاان  مقولاه ها استخراج می های میانی از خرده مقوله مقوله
 .(126ا124  ص1393)تبریزی  گردد  انی استنباط میمی

عنوان نمونه  بخشای از  گردد  تحلیل نتایج تحقیق کیفی است و بهآنچه در اثر حاضر ارائه می
 شود.جداول نمایش داده می
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 های میانی عوامل دروغ در روابط زوجین ها و مقوله مقوله نمونه جدول مفاهیم و خرده

مقوله هالهمقو  خرده مفاهیم ردیف
 وارهشرح های میانی

1 

گویی زن به مرد یاا مارد  ا دروغ
باااه زن بااارای ایجااااد رابطاااه 

 (.72  ص1391)اسکات  

گااویی زوجااین بااه  ااا دروغ
یکاااادیگر از روی عالقااااه و 
دوساااات داشااااتن )دروغ در 

 (.1397زندگی زناشویی 
ا دروغ گفاتن زناان بارای دادن 
احساااس خااوب بااه یااک نفاار 

 (.219ا217  ص1393)پیز 
گویی زنان بارای ایجااد  ا دروغ

احساااس خااوب در دیگااران 
 (.27  ص1391)اسکات  

ا دروغ گفتن زناان بارای دوری 
دار کردن احساساات  از خدشه

دیگااران یااا بهترکااردن حااال 
 دیگران

((. 
گویی در  ا عوامل مؤثر بر دروغ

هاا از  روابط بیناجنسی در زوج
شناسااانه: کسااب  نگاااه جامعه

ایت و باه دسات آوردن دل رض
 همسر.

گویی زنان در موقعیات  ا دروغ
دار بااارای زنااادگی  زن خاناااه

 خانوادگی و محیط خانواده.
آمیز زنااان  مصاالحت  ااا دروغ

بااادون احسااااس نااااراحتی 
)قاساامی و محاادثی گیلااوانی  

 (.18و17  ص1396

 ا ایجاد رابطه.
ااا عالقااه و دوساات 

 داشتن.
اااا دادن احسااااس 

 خوب.
ااا ایجاااد احساااس 

 ب.خو
ااا بهترکااردن حااال 

 دیگران.
 ا حفظ احساسات.

 ا کسب رضایت.
اااا بااارای زنااادگی 
خانوادگی و محایط 

 خانو اده.

دروغ 
ترمیماااای 
معطااااوف 

 به رابطه
تااا »از نااوع 

« آنکااااااه
 )پیامدی(.

 

های ایجاد رابطه  عالقه مقوله خرده
و دوساات داشااتن  دادن احساااس 
خااوب  ایجاااد احساااس خااوب  
بهترکااردن حااال دیگااران  حفااظ 

ساسااات  کسااب رضااایت  و اح
باارای زناادگی خااانوادگی و محاایط 

گاویی  هاای دروغخانواده  از مقوله
)پیامادی( اسات. « تا آنکه»از نوع 

مقولاه  در مقولاه میاانی این خارده
دروغ ترمیماای معطااوف بااه رابطااه 

 جای دارد.
مقصااود از ایاان مقولااه میااانی  آن 
است که زوجین باه انگیازه ایجااد 

مانناد آن رابطه و احساس خوب و 
گویاد در طرف مقابل  دروغی می

کااه در نظاار او  بااه تاارمیم رابطااه و 
 شود.بهبود آن منجر می



  4شماره  ، 1سال  ،دو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ اسالمی | 84

  

 

 های اصلی عوامل دروغ در روابط زوجین نمونه جدول مقوله

 هامقولهخرده ردیف
هررای مقولرره

 میانی
 واره شرح های اصلیمقوله

1 

 ا ایجاد رابطه.
 ا عالقه و دوست داشتن.

 خوب.ا دادن احساس 
 ا ایجاد احساس خوب.
 ا بهترکردن حال دیگران.

 ا حفظ احساسات.
 ا کسب رضایت.

ااا باارای زناادگی خااانوادگی و محاایط 
 خانواده.

دروغ ترمیمی 
معطااوف بااه 

 رابطه.

دروغ . 1
جویانه در  مسااالمت

راساااتای ایجااااد و 
 نگهداشت رابطه.

از دو مقولاااه میاااانی 
دروغ ترمیمااااااااای 
معطااوف بااه رابطااه  و 

معطوف دروغ پرهیزی 
تااا »بااه رابطااه از نااوع 

)پیامااادی(  « آنکاااه
مقولاااه اصااالی دروغ 

جویانااه در   مسااالمت
راسااااتای ایجاااااد و 
نگهداشااات رابطاااه  

 شود؛انتزاع می

یعنی یکی از زوجاین 
بااااه دیگااااری دروغ 

جویانه  مساااااااالمت
گویااد تااا رابطااه  ماای

 حفظ شود.

2 

 ا پرهیز از بگومگو کردن.
 دو کردن. به ا دوری از یکی
خدشااااه دارشاااادن ااااا دوری از 

 احساسات.
 ا دوری از بحث و مجادله.

دار کردن احساسات  ا دوری از خدشه
 دیگران.

 ا به خیر و خوشی گذشتن امور.
ا درامان ماندن فضای خانه از بحث و 

 بگومگو.
 ا طاقت نداشتن.

هاای عصابی و  ا جلوگیری از واکنش
 غیرمنتظره.

 . ا دوری از تنش
 ا جلوگیری از تعارض.

 ادن به برخورد ناخوشایند.ا پایان د

دروغ پرهیازی 
معطااوف بااه 

 رابطه.
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 گویی میان زوجین الف. عوامل دروغ

 جویانه در راستای ایجاد و نگهداشت رابطه . دروغ مسالمت1

جویانه زوجاین اسات کاه ناه از سار  گویی میان زوجاین  دروغ مساالمتاز عوامل اصلی دروغ
جویاناه و در راساتای بطه است؛ بلکه با حالات مساالمتتوزی و دشمنی  و نه از سر قطع را کینه

 ایجاد و نگهداشت رابطه زناشویی است.
 این مقوله اصلی  برساخته دو مقوله است: 

 یک. دروغ ترمیمی معطوف به رابطه 

گوید تا رابطه خود را با همسرش ترمیم کند. در این باره گاهی یکی از زوجین به دیگری دروغ می
 اند: کرده یسندگان به مصادیق کاربردی زیر اشارهکارشناسان و نو

 .(72  ص1391)اسکات  گویی زن به مرد یا مرد به زن  برای ایجاد رابطه  ا دروغ
 .(1397نما  )طیفگویی زوجین به یکدیگر  از روی عالقه و دوست داشتن  ا دروغ

 .(219 ا217  ص1393)پیز  ا دروغ گفتن زنان  برای دادن احساس خوب به یک نفر 
 .(27  ص1391)اسکات  گویی زنان  برای ایجاد احساس خوب در دیگران  ا دروغ

دار کردن احساسات دیگران یا بهترکردن حال دیگران  ا دروغ گفتن زنان  برای دوری از خدشه
(.) 

 .(18و17  ص1396)قاسمی و محدثی گیلوانی  ا کسب رضایت و به دست آوردن دل همسر 
 .)همان(دار  برای زندگی خانوادگی و محیط خانواده  گویی زنان در موقعیت زن خانه روغا د

 .)همان(آمیز زنان  بدون احساس ناراحتی  مصلحت  ا دروغ
 دو. دروغ پرهیزی معطوف به رابطه

گوید تا از پیامد بادی پرهیاز کناد؛ ولای قصادش ایان گاهی یکی از زوجین به دیگری دروغ می
بااره کارشناساان و نویساندگان باه مصاادیق زیار  او با همسرش بهتر شاود. درایناست که رابطه 

 اند:  کرده اشاره
 .(35  ص1380)برادرز  آمیز مرد به زن  برای پرهیز از بگومگو کردن  ا دروغ مصلحت

 .)همان(دو کردن  به ا دروغ گفتن مصلحتی زن و شوهر  برای دوری از یکی
 .(27  ص1391)اسکات  دار شدن احساسات دیگری  از خدشهگویی زنان  برای دوری  ا دروغ
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 .(219ا 217  ص1393)پیز  گویی مردان  برای دوری از بحث و مجادله  ا دروغ
دار کردن احساساات دیگاران یاا بهتار کاردن حاال  ا دروغ گفتن زنان  برای دوری از خدشه

 (.دیگران )
 .  (1397)ملکی  ندن فضای خانه از بحث و بگومگو ا دروغ گفتن زوجین  برای درامان ما

 .)همان(ا دروغ گفتن زوجین  به دلیل ادعای طاقت نداشتن همسر برای شنیدن حرف راست 

 .)همان(های عصبی و غیرمنتظره همسر  گویی  برای جلوگیری از واکنش ا دروغ
 .(74  ص1394)اسدی  گویی زوجین  برای دوری از تنش  ا دروغ

آمیاز از تعارض یا اختالف و رساندن آن به حداقل  دلیال گفاتن دروغ مصالحت ا جلوگیری
( ). 

)آمیز  ا پایان دادن به برخورد ناخوشایند  دلیل گفتن دروغ مصلحت ). 

 جویانه در راستای حفظ خود در رابطه . دروغ مسالمت2

گوید تاا خاود  ن به دیگری دروغ میگویی  آن است که گاهی یکی از زوجیاز عوامل اصلی دروغ
دیگر  اعتبار خویش را نزد همسرش حفظ نمایاد. قصاد تانش باا همسارش  بیان را حفظ کند؛ به

اش با همسرش بهتر ندارد؛ بلکه قصد او از دروغ  این است که اگر اعتبارش محفوظ باشد  رابطه
د دارای مصاادیق چنادی خواهد شد. این عامل اصلی دروغ  برساخته دو مقوله زیر است که خو

 اند:  کرده است که نویسندگان و کارشناسان به آن اشاره 
 یک. دروغ ترمیمی معطوف به خود

گویاد تاا اعتباار خاود را نازد همسارش تارمیم کناد. گاهی یکی از همسران به دیگری دروغ می
 مصادیق این مقوله از نگاه کارشناسان و نویسندگان  عبارت است از: 

 .(35  ص1380)برادرز  مرد به همسرش  برای پوشش احساسات متضادش ا دروغ گفتن 

 .(1397نما  )طیفگویی زوجین  برای سرپوش گذاشتن بر دروغ قبلی  ا دروغ

 .)همان(کاری از باطن واقعی خود  گویی  برای پنهان ا دروغ
 .(18و17  ص1396)قاسمی و محدثی گیلوانی  ا کتمان در زندگی زناشویی 

منظور راحتی خود و کمتر رنج بردن همسار  کردن اتفاقات به ن زوجین  برای پنهانا دروغ گفت
 .(20/2/1397)ملکی 

 .(74  ص1394)اسدی  گویی زوجین  برای توجیه کار خود  ا دروغ
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 دو. دروغ پرهیزی معطوف به خود 

دار  گوید تا از پیامد بدی که اعتباار وی را نازد همسارش خدشاهگاهی یکی از همسران دروغ می
 کند  پرهیز نماید که مصادیق عملی آن  عبارت است از:  می

 .(1397)ملکی  گویی زوجین به دیگری  به دلیل حفظ آبرو  ا دروغ

نماا  )طیافگویی زوجین  برای جلوگیری از تخریب و سرکوب شدن توسط زوج دیگر  ا دروغ
23/2/1397). 

)ز آمیا اجتناب از شر  و تحقیر  دلیل گفتن دروغ مصلحت ). 
 . اغراق خود3

نماایی خاود بارای طارف مقابال  گویی همسران به دیگری  اغاراق و بزرگ از عوامل اصلی دروغ
دهاد و از نگااه است. این مقوله اصالی  خاود را در مقولاه فرعای دروغ خودنمایاناه نشاان مای

 کارشناسان و نویسندگان  دارای مصادیق عملی زیر است:

 .(35  ص1380)برادرز  گویی زوجین  های دروغز انگیزها چاپلوسی ا

نماایی بارای نشاان دادن محبوبیات  منظور اغراق و بزرگ ا دروغ گفتن مردان در برابر زنان  به
 .(74  ص1391)اسکات  

 .(34  ص1380)برادرز  گویی مردان  برای خوب جلوه دادن خود  ا دروغ
 .(219ا 217  ص1393)پیز  ن دوران جوانی خود گویی مردان  برای ُپرشور نشان داد ا دروغ

ا دروغ گفتن مردان  برای باالتر نشان دادن پیشرفت و وضعیت و قادرت خاود 
. 

)ملکای  بینی  نفس و حاّس خاودبزرگ گویی زوجین به دیگری  بارای اثباات اعتمادباه ا دروغ
1397). 

)دروغ در زنادگی زناشاویی  اوردن در برابر زوج دیگر نی ا دروغ گفتن  به دلیل عقب نماندن و کم
1397). 

ها  ویژه خانم گویی  اغلب در روابط عاشقانه با همسران  به ا رسیدن به قدرت  از دالیل دروغ
 .(32  ص1391)اسکات  

 .(32  ص1380)برادرز  توجه دیگران به خود   گویی زنان  برای جلب ا دروغ
 .)همان(ات باالتر بودن خود بر زنانشان گویی مردان  برای اثب ا دروغ
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 .)همان(گویی مردان  برای مهم جلوه دادن خود و تحت تأثیر قرار دادن همسرانشان  ا دروغ
  9  ج1383)غزالای  ا دروغ زنان در نقل از شوهرشان  برای فخر کردن و غلبه بر رقیبان )هوو( 

 .(58ص

 . دروغ خصمانه منجر به تخریب و آسیب به رابطه4

گویی همسران به یکدیگر  دروغ خصمانه منجر به تخریاب و آسایب از عوامل اصلی دیگر دروغ
به رابطه میان زوجین است که دارای سه مقوله زیر است و هر مقوله  دارای مصادیق کاربردی ریل 

 است که از سوی کارشناسان و نویسندگان رکر شده است: 

 زا(  یک. دروغ گزنده )آسیب

 .(81  ص1391)اسکات  منظور آسیب زدن به همسر  به ا دروغ گفتن 

 توزانهدو. دروغ کینه

 .(20/2/1397)ملکی  توزی  گویی زوجین به دیگری  به دلیل کینه ا دروغ

 .(74  ص1391)اسکات  گیری از همسر  ا دروغ گفتن  برای انتقا 
 .ان()همگیری  ا دروغ گفتن  برای رسیدن به پول بیشتر از همسر برای انتقا 

 بخش سه. دروغ پایان

گویاد کاه گاهی یکی از همسران به دلیل عد  تفاهم و برای پایان دادن رابطه به دیگری دروغ مای
 مصادیق کاربردی آن از دیدگاه کارشناسان  عبارت است از:

 .(27  ص1391)اسکات  گویی زن به مرد یا مرد به زن  برای قطع رابطه  ا دروغ

)آمیز طه  دلیل گفتن دروغ مصلحتا پایان دادن به یک راب ). 
 .(74  ص1391)اسکات  ا دروغ گفتن مردان  برای دوری از تعهد و صمیمت 

 .(18و17  ص1396)قاسمی و محدثی گیلوانی  ا عد  تفاهم 
 . نفی خود5

ست گوید. مقصود از نفی خود  آن ا گاه یکی از زوجین به سبب نفی خود  به همسرش دروغ می
شود باه همسار خاودش دروغ  که خودانکاری و عد  تعادل در رابطه یا ترس و مانند آن سبب می

کناد  از نگااه کارشناساان و  بگوید. مصادیق این عامل اصلی کاه باه خودانکااری بازگشات می
 نویسندگان عبارت است از: 
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 .(18و17  ص1396)قاسمی و محدثی گیلوانی  ا احساس ناامنی 
 .)همان(به رابطه زناشویی ا عد  اطمینان 

های اجتمااعی و یاا در هنگاا  در  گویی زنان  بیشتر در هنگا  به خطر افتادن موقعیت ا دروغ
 .)همان(معرض فشار قرار گرفتن 

 .(1397)مهاجری  گویی ا احساس ناامنی  دلیل دروغ
 .)همان(ا احساس ناامنی در خانواده 

 .(1397)ملکی  از حقیقت و خودانکاری  گویی زوجین به دیگری  به دلیل ترس ا دروغ
 .(18و17  ص1396)قاسمی و محدثی گیلوانی  ا روابط مردساالرانه 

 .)همان(ا وابستگی اقتصادی به همسر 
 . عوامل اجتماعی6

گویی میان زوجین  عوامل اجتماعی است؛ ایان عامال  از دو مقولاه  یکی از عوامل اصلی دروغ
شاده اسات.   ی در محیط خانواده و در محیط جامعه برداشتمسائل و مشکالت فرهنگی و تربیت

  کارشناسان و نویسندگان  به مصادیق دو مقوله محایط خاانواده و جامعاه  در چهاار ناوع اشااره
 اند: کرده

 های اجتماعی محیط و اطرافیان نوع اّول. شبکه اجتماعی و مراوده

 مصادیق این نوع  عبارت است از: 
 .  (444  ص1390)اسماعیلی  ساز گرایش به دروغ و عادت به آن  ینها محیط و اطرافیان  زم

 .(1397نما   )طیفگویی زنان با همسران  ا زندگی خانوادگی و محیط خانواده  زمینه دروغ
 .)همان(گویی  ساز دروغ ا شیوه تربیت  زمینه

 .)همان(گویی  ساز دروغ ا محیطی که فرد در آن رشد یافته  زمینه
 اجتماعی محیط و خانواده نوع دوم. فشار

 مصادیق این دسته  عبارت است از:
 .  (444  ص1390)اسماعیلی  گویی  های دروغ ا در تنگنا قرار دادن  از زمینه

)قاسامی و محادثی گیلاوانی  گویی باه همساران  ا در معرض فشار قرار گرفتن زنان  زمینه دروغ
 .(134و132  ص1396

 .(1387)ماهرزاده  ساز رواج آن دو  در جامعه  زمینها کارسازی و راهگشایی دروغ و ریا 
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 سوی مردان است( نوع سوم. قواعد مردسو )قواعد و قوانینی که جهت آن، به 

هااای  . ارزش1گااویی  روابااط مردساااالرانه و دو زیرمقولااه آن اساات:  های دروغ ااا از زمینااه
  1396گیلااوانی   )قاساامی و محاادثیهااا توسااط زنااان  . عااد  قبااول ایاان ارزش2مردساااالرانه؛ 

 .(134و132ص
 تفاوت بودن گیری اجتماعی و بی نوع چهارم. سهل

همادانی   )نوریگویی و ترک نهی از منکر  تفاوتی محیط به دروغ گویی  بی های دروغ ا از زمینه
 .(132ا129  ص1394

 گویی در روابط زوجینرفت از دروغ ب. راهکارهای برون

گاویی در رواباط زوجاین  در پانج  رفات از دروغ ی برونهای کیفی  راهکارهاا بر اساس تحلیل
 ها بهره گیرند. شود تا مشاوران از آنها در درمان آسیب راهکار اصلی خالصه می

شاده   اگرچه این راهکارها  در درمان دروغ یا خلف وعده یا دورویی از سوی کارشناسان بیان
عنوان راهکارهاایی  ی یادشاده باهاست  اما ازآنجاکه مالک و مناط هر سه یکی است  راهکارهاا

شده است. هر راهکار اصلی  به چند دساته و  گویی در میان زوجین ارائه  رفت از دروغ برای برون
شده و هر دسته و نوع  مصادیقی را از سوی کارشناسان به خود اختصااص داده اسات   نوع تقسیم

باه دودساته راهکارهاای جمعای و  شاود. راهکارهاا که در ادامه  به تبیین و تحلیل آن پرداخته می
 شود:  فردی تقسیم می

 راهکارهای جمعی

گاویی باه آن جمع و از جمله زوجین  در درمان دروغ مقصود از راهکارهای جمعی  آن است که
دیگر  همه برای درمان ناچارند از آن بهره گیرناد و اختصااص باه برخای از  عبارت نیاز دارند و به

 معی  عبارت است از:افراد ندارد. راهکارهای ج
 های اخالقی در جامعه .آموزش و اشاعه ارزش1

های اخالقی در جامعه است. این راهکاار اصالی  از راهکارهای جمعی  آموزش و اشاعه ارزش
 گردد: خود به پنج نوع آموزش تقسیم می

 های زندگی مشترکیک. آموزش مهارت
رفات از  گاویی را راهای بارای برونهاای زنادگی  دروغگاه زوجین به دلیل نداشتن مهاارت
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دانناد و خاود و خاانواده را درگیار مشکالت خانواده و آرا  کردن همسر و یاا قاانع کاردن آن مای
که اگار آماوزش  شده باشد؛ درحالی که مشکالت پیشین حل  کنند؛ بدون آنمشکالت دیگری می

کارشناساان مصاادیق  شدند.های آن داشتند  دچار مشکالت نمیکافی درباره صداقت و مهارت
 اند:ها  ارائه کردهزیر را برای عملیاتی کردن این نوع آموزش و انتقال مهارت

)فکارآزاد و هااای همااسرداری  های آموزشای در راسااتای ارتقااای مهاارت ا برگزاری کارگاه
 .(129و128  ص«ب»1392؛ همو  155و154  ص«الف»1392دیگران  

ای  اجتماعی و ارائه خدمات مشااوره  و مددکاری  ات مشاورهاستفاده از خدم  ا اشااعه فرهنگ
 .)همان(

صورت منطقی  تحلیلی و علمی  سبب افزایش آگاهی در رابطه با رفتارهای  ا درک مفاهیم به
 .(1389)درمان  آمیز  تناقض

 .(59  ص1391)مختاری  ا فکر کردن  پیش از سخن گفتن 

 .)همان(ا زدودن شکاکیت از خود و همسر 

 های اخالقی به همسران و. آموزش ارزشد
های اخالقی مانند صداقت  ناراساتی را ارزشامند مایگاه زوجین به دلیل ناآگاهی از ارزش

خبرناد. گذارناد و از پیامادهای باد آن بایآمیاز و مانناد آن مایدانند و نا  آن را دروغ مصالحت
 کنند: د میکارشناسان برای کاربردی کردن این راهکار  به نکته زیر تأکی
 .)همان(های ناراستی  ا آگاهی و توجه دادن به ارزش صداقت و پیامدها و زیان

 های اخالقیسه. اجتماعی کردن اعضای جامعه بر مبنای ارزش
هاا و مبّلغاان و ساایر مجریاان های اخالقی در جامعاه از ساوی رساانهسازی ارزشنهادینه

امعاه  از جملاه زوجاین اسات کاه برخای گاویی در ج فرهنگی  راهکااری بارای درماان دروغ
هاای متقابال باا ناراساتی مانناد صاداقت و وفااداری در سازی ارزش کارشناسان با عبارت ملکه

 اند. برده  از آن نا  (64ا61  ص1393پور   )جهانجامعه 

گاهی به ارزش  های اخالقی در سطح جامعه  چهار. افزایش آ
ی در جامعه و از جملاه زوجاین اسات. بارای گویبخشی  از راهکارهای درمان دروغ آگاهی

 شده است:  کاربردی شدن این راهکار  به موارد زیر اشاره 
 .)همان(ا باالبردن آگاهی خود و جامعه به خصلت نیک صداقت و مانند آن 
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 .(172ا169  ص1390)همایون مصباح  سازی و بیدارگری از پیامدهای دروغ  ا آگاهی

 .(239ا 207  ص1394همدانی    )نوریوامل و آثار شو  دروغ ا مطالعه و یادآوری مستمر ع

  «الاف»1392)فکرآزاد و دیگاران  گویی ها درباره عواقب و پیامدهای دروغ ا افزایش آگاهی زوج
 .(129و128  ص«ب»1392؛ همو  155و154ص

 .(159و158  ص1387)اما  خمینی  گویی در خانواده ا تفکر در مفاسد مترتب بر دروغ

 اشاعه در عملپنج. 
سازی الز  است؛ ولی کافی نیست؛ بلکه اشاعه عمل هام الز  اسات. عمال کاردن   آگاهی

گویی  سبب ها  از جمله راست شود. احترا  به ارزشهاست و سبب شیوع آن میاحترا  به ارزش
 (.64ا61  ص1393پور   شود )جهانعنوان یک افتخار می روی آوردن مرد  به آنها به

 ی غیررسمییگرفتن ضمانت اجرا. در نظر 2

هاای  گویی در خانواده  در نظر گرفتن برخای از ضامانتدومین راهکار جمعی برای درمان دروغ
شاود. ایان گویی در جامعه  از جمله در میان زوجاین مای اجرایی غیررسمی است که مانع دروغ

 شود: ها  خود به چند دسته تقسیم میضمانت
 گوییدروغ یک. پیشگیری از بهنجار شدن

گویی  موفقیات و ارزش شامرده مایشود تا آنجا که دروغگاه در جامعه منکرها معروف می
شود. برای عملیاتی میگویی در میان آنان ارزش شود. در میان زوجین نیز چنین است و گاه دروغ

 شده است:  شدن این راهکار  به موارد زیر اشاره 
 .(175ا172  ص1390)همایون مصباح    یو تعامالت  ا تشویق و تحکیم رفتاری

 .(172ا169)همان  صو فرانقد بودن خود و افکار خود   ا زدودن احساس تقدس

 .(175ا172)همان  صا تبدیل نشدن ناراستی به یک هنجار 
 هاگوییآفرینی دروغ افکنی در موفقیت دو. مانع

گاویی بیشاتر از روغدر جامعه امروزی  به گمان برخی برای رسایدن باه اهاداف خاویش  د
افکنی بار  راستی و صداقت کارایی دارد. همین امر  در میان زوجین نیز مصاداق دارد. بارای ماانع

 شود: سر راه این شیوه  دو راهکار کاربردی زیر پیشنهاد می
 .)همان(گویی ا دشوار و ناممکن کردن دستیابی به اهداف و مقاصد از طریق دروغ

گویی هستند تی با برخی از افراد که در شیوه زندگی خود دچار دروغا تحریم رفتاری و تعامال
 .)همان(
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 گوییگرایانه در مقابل دروغ سه. مواجهه مصالحه
گرایاناه در گویی  این است که برخاورد مصاالحههای )غیررسمی( در برابر دروغاز ضمانت

گاویی چاه بیشاتر باه دروغمقابل آن داشته باشیم؛ برخوردی که ما و دیگران را در دچار شادن هر
گویی بهره گیرند. چناین برخاوردی  توانند در مقابله با دروغبازدارد. زوجین نیز از این راهکار می

کنیم. راهکارهای عملیاتی کاردن برخاورد در برابار  گویی دوریدهد تا از دروغاین ضمانت را می
 گویی  عبارت است از:  دروغ

کناد  راهکاار آن  داشاتن  دار می مقابال را جریحاه ا در جایی که صداقت احساسات طارف
 .(77  ص1391)اسکات  آمیز همراه با صداقت و احترا  است  رفتاری محبت

) هستندگویی ا تکیه کردن به خود در برخورد با افرادی که زیاد دچار دروغ ). 
)در برابر شخصی که اختالل شخصیت دارد  ا احساسی برخورد نکردن ). 

)ا صرف وقت نکردن برای کسی که تغییرناپذیر است  ). 
ا بررسی علت و ایجاد فضای امن و سارزنش و مطارود نشادن از ساوی اطرافیاان و کماک 

 .(75و74  ص1394)اسدی  گرفتن از مشاوران 
 . در نظر گرفتن ضمانت اجرای رسمی3

ی  در نظر گرفتن ضمانت اجرای رسمی و از ساوی گویاز راهکارهای جمعی برای مقابله با دروغ
گاویی را باا شاریک گیراناه بار همساری کاه راه دروغمسئوالن و حاکمان با تدوین قوانین سخت

های غیررسمی که وظیفه مرد  است. حاکماان گرفته است؛ در برابر ضمانت زندگی خود در پیش
  های سانگین تماعی مانند: تحمیل هزیناههای سنگین اج توانند با تدوین قوانین و ایجاد هزینهمی

گویی  راهکااری بارای درماان آن در و حاقوقی بر دروغ    زمانی   امنیتی   اجتماعی   حیثیتی مالی
. اماروزه  برخای از قاوانین در (175اا172  ص1390)هماایون مصاباح   میان زوجاین ایجااد کنناد.

 یی زناشویی  وجود دارد.وفابازدارندگی از ناراستی زوجین در امور مالی و بی
 راهکارهای فردی

فارد و یکای از زوجاین در  مقصود از راهکارهای فردی در برابر راهکارهای جمعی  آن است کاه
دیگر  اختصااص باه برخای از افاراد دارد. راهکارهاای فاردی   عبارت درمان به آن نیاز دارند و به

 عبارت است از:
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 های شخصی . ارتقای توانمندی1

های شخصی است که خاود باه اهکارهای فردی برای درمان ناراستی  ارتقای توانمندیاز جمله ر
 گردد: پنج دسته راهکار تقسیم می

 یک. مدیریت شخصی خود
های کااربردی کند. مصداقهای فردی کمک میبه ارتقای توانمندی  مدیریت شخصی خود

 مدیریت شخصی  عبارت است از:
ای افراطی باه اشاخاص  اشاایاء  موقعیات  منزلات و... ه ها و وابستگی بستگی ا کاهش دل

 .)همان(

 .(294ا242  ص1394همدانی   )نوریا پرهیز از گوش دادن به دروغ 

 .(308ا 295)همان  صا ضبط خیال 

 .(20/2/1397)ملکی  حرفی  ا کم

 .)همان(های راست؛ اما تلخ از همسران  ا باال بردن آستانه تحمل  برای شنیدن حرف
گویی میان همساران  ها  از راهکارهای کاهش دروغ جویی ش و پرهیز از غر زدن و بهانها کاه

. 

 .(294ا242  ص1394همدانی   )نوریا پاسخ ندادن به دروغ 

 .)همان(ا التزا  عملی عمومی برای خود ایجاد کردن؛ مانند نذر 
 .)همان(ا تقویت اراده برای مبارزه با نفس و شیطان 

 .(308ا 295)همان  صویت روحیه شجاعت ا تق

 .(75و74  ص1394)اسدی  ا تلقین 

 .گویی گویی خود و جایزه دادن به خود در هنگا  راستا بررسی فراوانی دروغ

 .ا خنثا عمل کردن )عصبانی نشدن( تا زمان کشف واقعیت

اش اعتمااد  و باه شاریک زنادگی گو باید از خود بپرسد: چرا دروغ گفته است ا شخ، دروغ
 (75و74  ص1394)اسدی  نکرده است؟ 

 های اخالقی  دو. عمل بر مبنای بنیان
های  کند. روشهای شخصی کمک میهای اخالقی  به ارتقای توانمندیعمل بر مبنای بنیان

 عملیاتی برای این نوع راهکار  عبارت است از:
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 .(294ا242  ص1394همدانی   )نوریا تقوا 

 .(64ا61  ص1393پور   )جهانها  تعجیل در تحقق وعدها 
 .)همان(ا صبر و پایداری در شرایط سخت 

 .ا تشکر از کسی که از او خشنود است
 .ا درک احساس همسر  و خود را به جای او گذاشتن

 .(253  ص1366)تمیمی آمدی   ا وعده ندادن به آنچه توان انجا  آن را ندارد

 .)همان(ا وعده ندادن در کاری که به انجا  آن اطمینان ندارد 

ای که اطمینان باه انجاا  آن ندارناد ا تعهد زوجین به یکدیگر برای ندادن وعده
. 

ها  گرها برای پایبندی باه وعاده آمیز و اشاره ا کمک کردن زوجین به همدیگر با یادآوری احترا 
. 

 .هایی که عملی نیست ن قبل از موعِد وعدها اعال
 . های جدید برای فراموش نکردن ا استفاده از فناوری

 .شده   هایی که به او داده ا درخواست از همسر برای یادآوری قول
 .گویی خود ا بررسی دالیل دروغ

 .(159و158  ص1387)اما  خمینی  ا مجاهدت عملی با نفس 

 .(1389)درمان   سازی باورها و هماهنگ ساختن رفتارها با آنها هسازی و بِ  ا پاک

  1394هماادانی   )نوریگویااان  گویان و دوری از همنشااینی بااا دروغ ااا همنشااینی بااا راساات
 .(294ا242ص

 .(59  ص1391)مختاری  دین  های آلوده و افراد بی ا دوری از محیط

 .(239ا 207  ص1394همدانی   )نوریکاربین  ا مطالعه شخصیتی صادقین و

 های روانی سه. درمان نقصان
هاای روانای مانناد کمباود های شخصی  الز  است به درمان نقصاانبرای ارتقای توانمندی

مااؤثر و   های روش  شخصیت اقدا  کرد و راهکار عملی آن  بازسازی توازن روانی و شخصیتی از
 .(177ا175  ص1390)همایون مصباح  کاارآمد است 

 ییتچهار. تقویت وجوه شخّص 
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کناد و راهکاار  هاای شخصای کماک میتقویت وجوه شخصیتی  خود به ارتقای توانمندی
 عملیاتی آن  عبارت است از: 

ا ایجاد حّس اطمینان و صداقت در گفتار و رفتار خود و اساتمرار بار آن  راهای بارای ایجااد 
 .(23/2/1397 نما  طیف( اطمینان مجدد خانواده به ما

 .(175ا172  ص1390)همایون مصباح  نفس و خود عزیز داشتن   ا عزت
 های تعاملی پنج. کسب مهارت

کناد. راهکارهاای های شخصای کماک مایهای تعاملی  به ارتقای توانمندیکسب مهارت
 عملیاتی آن  عبارت است از: 

 .(20/2/1397)ملکی   های فردی در انتقال احساسات ا کسب مهارت

 .ا اعتماد کردن به دیگران
شود و الزمه حفظ صامیمت   ا آزادی همسر و حفظ حریم شخصی او  سبب صمیمیت می

 .(75و74  ص1394)اسدی   گویی استدوری کردن از دروغ
 .(2/1397 20)ملکی   ا فراهم کردن فضایی برای نفس کشیدن همسر

 . تقویت معرفت دینی2

درمان ناراستی  تقویت معرفت دینی اسات کاه خاود باه شاش دساته  دومین راهکار فردی برای
 گردد:راهکار تقسیم می
 یک. بازاندیشی

 بازاندیشی  از راهکارهای تقویت معرفت دینی است و مصداق عملیاتی آن  عبارت است از:
منظور جلوگیری از افتاادن در ورطاه گناهاان. در  ا مراقبه و محاسبه: یعنی مراقبت از نفس  به

ایان روز نیز به محاسبه اعمال خوب و بد خویش برخیزد و برای کارهای بهتر در روزهاای بعاد  پ
 .(294ا242و  308ا 295  202ا191  ص1394همدانی   )نوری تصمیم جدی بگیرد

گاهی  دو. خداآ
خدا آگاهی  از راهکارهای دیگر تقویت معرفت دینی است. مصداق عملیاتی خاداآگاهی از 

 عبارت است از: نگاه کارشناسان 
 .(294ا242)همان  ص ا توجه کردن به حضور و آگاهی خداوند

 .)همان(که در آستانه دروغ قرار گرفتیم  ا رکر خدا در وقتی
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 .(172ا169  ص1390)همایون مصباح   ا تقویت خداشناسی و خداباوری

ورزیادن   ایمان  ه اوو در امور بر او توکل داشتن و در تمامی حاالت ب  بودن  خدا  ا تقویت به یاد
 .(177ا175)همان  ص

 سه. توکل و توسل
توکل و توسل  از راهکارهای تقویت معرفات دینای اسات و مصاادیق عملیااتی شادن ایان 

 راهکار  عبارت است از:
 ا توکل کردن بر خداوند. 

 ا دعا  و درخواست از خدا. 
 .(294ا242  ص1394همدانی   )نوری بیت ا توسل به اهل

 گریزی طانچهار. شی
گریزی  راهکار پنجم تقویت معرفت دینی است که برای عملیاتی شادن آن  بایاد باه  شیطان

 .(239ا 207)همان  ص گویی روی آورد شناسی و مدیریت شیطانی دروغ شیطان

 اندیشی پنج. مرگ
 .)همان(اندیشی است  راهکار پنجم برای معرفت تقویت دینی  مرگ

 اندیشی شش. عاقبت
اندیشای اسات کاه مصاادیق کااربردی آن   ر برای تقویت معرفت دینی  عاقبتآخرین راهکا
 عبارت است از:

 .(135و134  ص1387نژاد   )سلطانیا توجه به آیات و روایاتی که در مذمت دروغ است 

 .)همان(ا دانستن اینکه دروغ  موجب هالکت و نابودی و عذاب اخروی است 

اا 207  ص1394)ناوری همادانی  گویاان ارت راساتگویان و بشاا توجه کردن به تهدید دروغ
239). 

 نتیجه

برای تحکیم و پایداری خاانواده و حفاظ رواباط میاان زوجاین  الز  اسات عوامال ناپایاداری و 
رفت از آن را شناخت. یکی از عوامل ناپایداری در خانواده و در روابط زوجاین   راهکارهای برون

گاویی اساس روش کیفی برای شناسایی عوامال دروغگویی است. نتایج تحقیق حاضر  بر دروغ
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شناسانه و جامعاههای تربیتی و روانرفت از آن  به بررسی دیدگاهمیان زوجین و راهکارهای برون
رفات  شناسانه و دیدگاه نویسندگان غربی در کشف مصادیق کاربردی عوامال و راهکارهاای برون

ارهاای میاانی و درنهایات  کشاف عوامال و گویی میان زوجین و نیز کشف عوامل و راهکدروغ
 راهکارهای اصلی آن منجر شد. 

الز  است  مبّلغان در برخورد با مراجعان خود  مشکل آنان را بر مباحث تحلیلی این تحقیاق 
عرضه نمایند؛ به این صورت که ابتدا عامل و راهکار اصلی را از میان عوامل و راهکارهای اصالی 

بازشناسند و پس از کشف عامل میانی و راهکار میاانی  باا تطبیاق بار شده در تحقیق حاضر  بیان
 کننده خود نمایند.  مصادیق کاربردی که در پژوهش بیان شد  اقدا  به حّل مشکل مراجعه

منادی از مباحاث ایان  توانناد باا بهره های مکتوب و شنیداری و تصویری می مبّلغان و رسانه
رفات از آن را بارای مخاطباان خاود و راهکارهای بارونگویی میان زوجین تحقیق  عوامل دروغ

تشریح کنند و با ایجاد و تعمیق رابطه صادقانه میان زوجین  گامی شایسته در جهات اساتحکا  و 
 ها بردارند. پایداری خانواده

گاویی  توانند با آشنایی با عوامل و راهکارهای عملیاتی و کاربردی دروغهمچنین  زوجین می
گیاری از گویی خود و خانواده و یا پایشای در حّل مشکل دروغ له بیان شد  تااندازهکه در این مقا

 آن اقدا  نمایند.



 99  | رفت و راهکارهای برون میان زوجین بررسی کیفی عوامل دروغ

 

 منابع

   آینژه معرفژ    تهران  دانشگاه شهید بهشتی  فصلنامه«چیستی دروغ»  1388اترک  حسین   
 .20ش

 .159ش   تندرستى   نشریه«گوید؟ چرا همسر  دروغ می»  1394اسدی  مسعود   
 ترجمه: فهیمه رحمتی  تهران  ابوعطا.حقیقتى دربار  دروغ،   1391کات  جینی گراها   اس 
   قم  دلیل ما.فرشنگ صفات  1390اسماعیلی یزدی  عباس   
  تهران  مؤساسه تنظیم و نشاار آثاار شژرح چهل حژدیث  1387الله  اما  خمینی  سید روح 

 .حضرت اما  خمینی
  «دهناد هایی کاه شاوهران باه همسرانشاان تحویال نمی غچه درو»  1380برادرز  جویس   

 .5  شعروس شنرترجمه: ابوالفضل امیر دیوانی  ماهنامه 
 : نما طیف  «دروغ در زندگی زناشویی»  23/2/1397نا[   ]بی 

  ترجماه: حوریاا کننژد  گویند و زنان گریژه مى چرا مردان دروغ مى  1393پیز  آلن و باربارا   
 ایی  تهران  پارسینه.موس

  «تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهاای قیاسای و اساتقرایی»  1393تبریزی  منصوره   
 .64  شعلوظ اجتماعىفصلنامه 

  قام  دفتار  لژمکتصژنیف غژررالحکم ودرر ال  1366محماد   تمیمی آمدی  عبدالواحدبن 
 تبلیغات اسالمی.

ترش وفااای عهااد از نظاار امیرالمااؤمنین  هااای گساا فوایااد و راه»  1393جهااان پااور  کباارا   
 .3  شکتاب و سّن   قم  دانشگاه قرآن و حدیث  نشریه «علی

 :9/2/1397  «شناسی دورویی و ظاهرسازی درآمدی به روان»  1389درمان  اسماعیل   

 
 عصر جوان.قم   انگیز دروغ، دشند  و شگف  مباحث تکان  1387نژاد  رضا   سلطانی 
ت انتشااارات علماای و ک  تهااران  شاارکیمیژژاى سژژعادت  1383محمااد   غزالاای  محمدبن 

 فرهنگی.
  تهران  «وفایی زناشویی مردان ساز بی عوامل زمینه»الف  1392فکرآزاد  حسین و دیگران   

 .158ا 135: 50  شرفا  اجتماعىبخشی  فصلنامه  دانشگاه علو  بهزیستی و توان 
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  تهاران  «وفایی زناشاویی زناان ساز بی عوامل زمینه»ب  1392ا   ااااااااااااااااااااااااا 
 .132ا109: 51  شرفا  اجتماعىبخشی  فصلنامه  دانشگاه علو  بهزیستی و توان

گاویی در  شاناختی دروغ مطالعاه جامعه»  1396قاسمی  سمیه؛ محدثی گیلوانی  حسان   
  ساال هشاتم  نامژه زنژان پووش   («1396ا1395های تهران )زوج :مورد  روابط بیناجنسی

 شماره سو .
 :  17/2/1397  «شناسی دروغ جامعه»  1387ماهرزاده  جواد   

 
 .161ش   مبلغان  قم  نشریه «3دروغ رریله بزرگ اخالقی ا»  1391مختاری  علی   
  دفتار تبلیغاات «در خانوادهصداقتی و دروغ  های بی آسیب»  20/2/1397ملکی  سهیال   

 اسالمی خراسان رضوی  شبکه معالم: 
 ما.    تهران  دلیللبت زندگى بدون دروغ  1394نوری همدانی  محمدجواد   
  مشاهد  دانشاگاه «روش مواجهه و برخورد با نفاق»  1390همایون مصباح  سید حسین   

 .92  شاسالمىشاى اجتماعى  پووش علو  اسالمی رضوی  نشریه 
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