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 چکيده
بابد. عواملی چون تعارضات زناشویی، پیوند زناشویی شکل گرفته و تداوم میبا : خانواده مقدمه

 این :شناسیروش کند.گیری مذهبی و نگرش به خیانت، پایداری زناشویی را دچار آسیب میجهت

وش به ر با نگرش به خیانت در زنان و گیری مذهبیزناشویی و جهت تعارضاتمطالعه با هدف تأثیر 

مراجعه کننده به مراکز  جامعه آماری، شامل کلیه زنان متاهل تگی انجام شده است.توصیفی ـ همبس

مند )زنان درخواست مشاوره مشاوره استان قم در یک سال و نمونه آماری آن به صورت تصادفی هدف

 گیریجهتنامه ه پرسشگیری شامل سیین شد. ابزار اندازهنفر تع 09با موضوع خیانت در ازدواج( 

 ود.واتلی(، ب خیانت زناشویی )مارک به نگرش تعارضات زناشویی )بوهلر( و مقیاس ،()آلپورت مذهبی

گیری مذهبی با نگرش به خیانت در ازدواج؛ رابطه معناداری بین تعارضات زناشویی و جهت: هایافته

گیری وجود دارد. بر اساس ضرایب بتای به دست آمده تأثیر تعارضات زناشویی بیشتر از تأثیر جهت

ات تعارضنگرش به خیانت از روی متغیرهای : گیرینتیجه مذهبی در نگرش به خیانت در ازدواج است.

بینی است. بنابراین الزم است زنان از علل تعارضات زناشویی گیری مذهبی قابل پیشو جهتزناشویی 

 .گیری مذهبی آشنا بوده تا منجر به نگرش خیانت در ازدواج نگرددو نقش جهت

 .نگرش به خیانت در ازدواجگیری مذهبی، تعارضات زناشویی، جهت :يديکل واژگان 
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 2 حميد جعفریان یسار،  1 فاطمه برزگربفرویی

 .آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیدانش 1
 .استادیار دانشگاه فرهنگیان 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 فاطمه برزگربفرویی

نگرش در  گيري مذهبیجهتو تأثير تعارضات زناشویی 

 در ازدواج به خيانت
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 مقدمه
ته و دستیابی به جامعه سالم آشکارا، در گرو سالمت خانواده و تحقق خانواده سالم، از ارکان اصلی جامعه به شمار  رف خانواده یکی

ها در برقراری تن روابط مطلوب با یکدیگر است. شواهد نشان دهنده آن است که زوجمشروط به بهره مندی اعضا آن از سالمت روانی و داش

های روابط صمیمی و درک احساسات از جانب همسران خود با مشکالت متعددی مواجه هستند. بدیهی است، کمبودهای موجود در کفایت

(. یکی از 18321اثرات نامطلوبی خواهد گذاشت )دیویس، ها در کنار عوامل متعدد دیگر، بر زندگی مشترک آنهاعاطفی و هیجانی زوج

ه ب گیرد. در زمینه تعارض تعاریف وتعبیرهای متفاوتی ارائه شده است.مشکالت در حوزه ازدواج تعارضاتی است که بین زوجین شکل می

ان نباشد. وجود تعارض بین همسرکند که رفتار یک شخص با توقعات شخصی دیگر هماهنگ روابط وقتی بروز می عقیده دیویس تعارض در

گیردکه احساس خشم، خصومت، کینه، نفرت، حسادت، سوء رفتار  شود و زمانی قوت میهای فردی ناشی میاز واکنش نسبت به تفاوت

ی آن توان تعارض را به عنوان فرایندی در نظر گرفت که ط(. همچنین می1832شود)دیویس، ها حاکم میکالمی و فیزیکی بر روابط زوج

 نوعی تعارض بین دو زوج(.  2،2999کند)گریف وبرونیهبرد که طرف مقابل او مسائل مورد عالقه او را سرکوب مییکی از طرفین پی می

 عملکرد بر مسأله این تأثیر بودن، معنادار از منظور .کندمی گزارش را آن آنها از یکی که است همسر دو بین معنادار و مداوم، توافق فقدان

های متعددی از تعارضات جنبه(. 8،2991هالفورد(روندنمی از بین زمان مرور به است که اختالفاتی به مداوم، اشاره از منظور و رانهمس

اختالل در رابطه زناشویی همچون کاهش همکاری،کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنشهای هیجانی وکاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان 

شرایط  4آورد. چنانچه تعارضات زناشوییفردی با خویشان خود وجدا کردن امور مالی از یکدیگر را به دنبال می افزایش رابطه همسر و

طوری که اختالالت  ، بهگذاردنامساعدی را برای ارضای نیازهای روانی زوجین ایجاد کند آثار منفی وگاهی جبران ناپذیری را برجای می

گاهی همراه با تعارضات زناشویی، خیانت نیز مانند گیاهی هرز در  د.باشنی اختالفات خانوادگی میعصبی، افسردگی و خودکشی از پیامدها

دهد. اگر در اعتماد واحساس امنیت زوجین شوم خود ادامه می روید ولحظاتی گذرا به عمر کوتاه وکنار درخت ریشه دارو پربار ازدواج می

از آنجا که خیانت  شود.دو می باعث زخم خوردگی در یکی از زوجین یا هر ا از دست داده وپویایی خود ر شکافی به وجودآید زندگی نشاط و

 د.گذارکند، بنابراین آثار مخرب بسیار عظیمی در زندگی مشترک برجای میاساسی ترین جزء رابطه زناشویی، اعتماد را خدشه دار می

 ،اختالالت جسمانی، شناختی، رفتاری و استرس پزشکی از جملهروان بسیاری از اختالالتنتایج برخی تحقیقات حاکی از آن است که 

، 1095دیگران،  و 5پاترسون نظر بین زوجین طبق تعارض منبع(. 1834)سلیمانیان و دیگران،  است و تعارضات تحت تأثیر آشفتگی زناشویی

 های کسببینش و نگرش دانش، در تغییر جمله از مختلف یلدال به افراد روابط تغییر برگیرنده در که اجتماعیهای زمینه از ناشی تواندمی

 ناشی شده ایجاد ادراکیهای تفاوت این که زوجین باشد در شده ایجاد های ادراکیتفاوت یا و باشد اجتماعی تغییرات و طرق مختلف از شده

های تواند بنیانمی زناشویی زندگی در کند. تعارضیم دریافت و درک فرد ناخواسته یا و طورخواسته به که هایی استها و آموزشیادگیری از

 سرانجام و جویی ستیزه و نفاق و پرخاشگری بروز موجب، تعارض بزند. شدت  ضربه یکپارچگی آن و وحدت به و سست کند را خانواده

 گردد.می خانواده زوال و اضمحالل

 به خانواده و فرزندان کودکی حیات در مخربی آثار است آشفته شوهر و زن بین و نفاق و جدال تعارض اثر بر که ای خانواده کانون

 مخرب ارتباطات . این(1006، 6کند)کیوچنگمی بروز اجتماعی مقررات زا سرکشی عصیان و صورت به آتی هایسال در گذارد کهمی جای

 گشاهاییکی از راه. (2999و دیگران،  9آماتو( شوندمی طالق احتمال افزایش و رابطه در رضایت کاهش به منجر زوجین بین منفی یا تعامالت

های دینی پایبندی زوجین به دستورات بر اساس آموزه زندگی بدون تعارض، توجه به مسایل معنوی و پرورش اعتقادات مذهبی است.

بحرانی های دورهاهی در بخشند و پناهگها به زندگی معنا میارزش سازد، زیرامذهبی، آرامش و رضایت اززندگی زناشویی را فراهم می

 ولی است شده درونی و سازمان یافته اصول و دارای فراگیر درونی، مبدأ با مذهب شوند.زندگی، همانند غم و اندوه و فقدان و ماتم، تلقی می

 حتی و خود توجیه ایبر و امنیت ایجاد معاشرت، آرامش، مانند نیازهایی ارضاء برای که است و ابزاری خارجی امری بیرونی، مبدأ با مذهب

از  شخصی که بگوئیم که است این موضوعی نظر از مذهب تقسیم بندی برای راه هترین کوتا 3آلپورت نظر به .شودمی به کارگرفته موقعیت

 که، یحال در رود بدون اینکه از خود روی بگرداند،دهد، و به سمت خداوند میمی قرار استفاده مورد را مذهبش شده، برانگیخته بیرون
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یابد و به عبارتی مذهب و شخصیتش کند و انگیزه هایش را درون خود مذهب می می زندگی مذهبش با شده برانگیخته از درون که شخصی

 شود.یکی می

(، بعد از بررسی تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که عمل به باورهای دینی، موجب افزایش شادکامی 1000و دیگران، ) 0ماهونی

با توجه به مسائل مطرح . پرخاشگری کالمی و تعارضات زناشویی شده و در نهایت سبب رضایت زناشویی گردیده است شمگیرکاهش چ

های جامعه در گرو تامین سالمت روان خانواده است و هرگونه آسیبی به آن نسل آینده را از اثرات شده، واضح است که سالمت روان نسل

بقای خانواده را به  ی که سبب ساز تعارضات واختالفات زناشویی است وزای ازعوامل آسیب اُسفانه یکیمت .خود مصون نخواهد گذاشت سوء

شود و ارتکاب در نگاه مذاهب مختلف، خیانت فعلی حرام تلقی می (.2993ودیگران،  19باشد)پالتاندازد، عامل خیانت در ازدواج  میخطر می

اجازه داده شده در کنار  جزای سنگینی همراه است. با توجه به اینکه در شرع اسالم به مردان وآن از سوی هر فردی )زوج و زوجه( با کیفر 

 توانند در آن واحدمی خود همسر موقت نیز اختیار کنند، این مورد از زنان سلب شده و آنها باید به همسر خود وفادار باشند و نمیهمسر دائ

هرگاه زنی با مردی اجنبی ارتباط نامشروع داشته باشد و این  مرد اینگونه تعریف شده است: چند همسر داشته باشند.در قران، خیانت زن به

 درمان بر هاپژوهش با توجه به اینکه بیشتر .(9و 6شود)سوره نور آیه رابطه نامشروع با چهار شاهد عادل ثابت شود حکم زنا بر زن جاری می

 زوجین و نگرش آنان به این مساله قبل از وقوع خیانت زناشویی بر مؤثر عوامل و للع شده و متمرکز خیانت از های ناشیآسیب کاهش و

گیری مذهبی و تعارضات زناشویی از روی نگرش زنان به خیانت در ازدواج بررسی شده نقش جهت نبوده، بنابراین در این مطالعه، توجه مورد

 است.

 

 ادبيات نظري و پيشينه-1

هبی به منزله مرجعیت بخشیدن به ساختار روابط ومناسبات انسان در تمام ابعاد آن در پرتو جهت گیری مذ جهت گيري مذهبی:

علم روان شناسی طی یک قرن گذشته نسبت به . (1830به نقل از کیانی،  1838رابطه انسان با خدا تعریف شده است )بهرامی وتاشک، 

به عنوان متقدمین روان شناسی در  12و استانلی هال 11ویلیام جیمزهای بسیار متفاوتی داشته است. اگر چه پدیدة مذهب موضع گیری

های آمریکا نسبت به مطالعة دین توجه خاصی داشتند اما روند مطالعات روان شناسی در غرب و خصوصاً آمریکا حاکی از عدم توسعة رغبت

که شامل بیست سخنرانی وی است به بررسی  های تجربة دینی خود( در کتاب گونه1092متقدمین توسط متاخرین است. ویلیام جیمز )

انواع تجربیات دینی پرداخته است. وی ضمن استناد به تجربیات شخصی افراد در حاالت جذبه، خلسه و احساس حضور نزد پروردگار به 

مطالعات ویلیام  هدامن (.190صفحة  1856کند )ویلیام جیمزمسئله وحدت وجود که از مباحث اساسی در فلسفه و عرفان است توجه می

شاره ها شامل سرگذشت غزالی و اگیرد. این بررسیدینی از کشور آمریکا فراتر رفته و فرهنگ شرق را نیز در بر میجیمز در زمینة تجربیات 

د شومطالعات منجر به ارائه یک فرضیة اساسی در زمینه روان شناسی دین می شود. حاصل اینبه اشعار شبستری در گلشن راز نیز می

محتوای ناهشیار صرفاً شامل خاطرات ناقص، تداعی معانی عجیب و غریب و مانند آن  (. طبق این فرضیه،119 ص 1856 ،)ویلیام جیمز

یف متعدد تعار ناسازگاری کردن و متعرض یکدیگر شدن تعریف شده است "تعارض"در فرهنگ فارسی معین واژه تعارضات زناشویی:  نیست.

ها و منابع قدرت و حذف یی ارائه شده است. درمانگران سیستمی تعارض زناشویی را تنازع برسر تصاحب پایگاهبرای واژه تعارض زناشو

تعارض یا تنازع  تفهیم نمایند، را خود منظور کنش و واکنش دوفردکه قادر نیستند 18 از نظروایل (.1895دانند )براتی،امتیازات دیگری می

م عث عدم کارکرد خوب وسالگیر انواع گوناگونی از تعارضات و اختالفات شدید هستند که این اختالفات بادرها امروزه خانواده شود.نامیده می

 شود.به عنوان نخستین و قدیمی ترین نهاد اجتماعی می خانواده

دیل ی تبی اصلی آن ایجاد روحیه و شخصیت سالم است خود به عاملی برای اختالفات عاطفی، رفتاری و شخصیتنهادی که وظیفه

حل تعارضات زناشویی با استفاده از شیوه واقعیت درمانی که زیرمجموعه نظریه انتخاب است، امکان پذیر گردیده  (.1834شود )عبدالهی،می

اشد. ها بتواند تقاضاهای غیر واقع بینانه و غیرمعقوالنه، انتظارات کشف نشده و موضوعات حل نشده یکی از زوجمیها است. منبع این اختالف

ها را از آمدن به مشاوره دریابد و توانایی آنها را برای طبق نظریه انتخاب، تالش درمانگر این است که مشکل را ریشه یابی کند، هدف زوج

کند و تا حدود زیادی برطرف کردن مشکل از زبان خودشان بشنود. این سوال و جواب کوتاه و مختصر مسیر حل مشکل را بسیار ساده می

انگر شود، درمها باعث میخواهید به بهبود روابطتان کمک کنید. پاسخ آنکند. اولین سوال این است که آیا میبرای درمانگر راحت می راه را
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خواهیم روابطمان بهبود پیدا کند. سوال دوم این است که هر کدام از ما چه کسی را گویند، میها مییک قدم دیگر به جلو بردارد. اکثر زوج

پرسیم پس چرا برای همسرتان محدودیت دهند خودمان؛ اما وقتی میهای به شدت کنترل گر پاسخ میانیم کنترل کنیم؟ حتی زوجتومی

 دانند. زیرا فقط به احساسات خود واقف هستند و از نیازهای اساسی خود بی خبرند.کنید، نمیایجاد می

معنای مخالفت با حق وپیمان در  پنهانی است. اهل لغت خیانت را از به « خَوَن»خیانت در لغت مشتق از  در ازدواج: 14خيانت

در فرهنگ لغت عمید خیانت انجام (. 168، صفحه 1اند )مفردات راغب جلد جمله مخالفت با حق از طریق نقض عهد مخفیانه معنا کرده

بوط به خیانت به این نتیجه رسیدند که هیچگونه در بررسی ادبیات مر (2995خالف اعتماد دیگران است. بلو وهارت نت )عملی است که بر 

شده  ولی از میان تعاریف گوناگون ارائهمتفاوت است خیانت در هر فرهنگ ودر هر رابطه توافقی در تعریف خیانت وجود ندارد ومعنای 

مسران وارد شده یا تهدیدی کند: هررفتاری که گمان شود خدشه ای به حس اعتماد میان هخیانت را اینگونه تعریف می (2995جانسون )

برای رابطه آنها باشد؛ به عبارت دیگر هر رفتاری که پیوند ارتباطی میان همسران را تضعیف کند.پیتمن عنوان میکند هرگونه روابط جنسی 

عریف خیانت ت ب شده قانوناتهدیدی برای زندگی زناشویی محسو یا ارتباط عاطفی خارج از چارچوب روابط زناشویی به صورت مخفیانه، که

صرف کند  چنین موقعیتهایی را هم ، صمیمیت محبت و زمانی را با او شود. اگر فردی رابطه جنسی با دیگری نداشته باشد اما عالقه می

 (.1030، 15میتوان خیانت تلقی کرد )پیتمن

سر آن بی وفایی ویک سر آن را برروی یک طیف در نظر گرفت که یک  به طور کلی میتوان خیانتها هاي زناشویی:انواع خيانت

های عاطفی: در این نوع از بی ها را به سه دسته تقسیم میکند که عبارتند از: الف(خیانتهای جنسی قرار دارد این دیدگاه خیانتخیانت

واده ج از خانوفایی عاطفی، یکی از زوجین به دالیل مختلف مشکالت عاطفی خود را قبل از آنکه با همسرش مطرح کند با فرد دیگری خار

شود این نوع خیانت جوید در واقع فرد غریبه ای تکیه گاه عاطفی همسر پیمان شکن میاش در میان میگذارد واز اوحمایت عاطفی می

 های جنسی: خیانت جنسی به معنای روابط جنسیاشکال فرعی دارد ازجمله ارتباط اینترنتی، ارتباط تلفنی، ارتباط در محیط کار. ب(خیانت

های فرعی تر ارتباط جنسی با همجنسان، ارتباط جنسی با افرادی غیر از همسر وکسب لذت از آن. ر با جنس مخالف است. مشکلهمس

 های مرکب: این شکل از خیانت ترکیبی از خیانت عاطفی و خیانت جنسی است.ج(خیانت

 

 شناسی پژوهش:روش-2
زنان بود. جامعه آماری آن شامل در با نگرش به خیانت  زناشویی اتتعارض و مذهبی گیریجهت نقشبینی پیشهدف این مطالعه 

زنانی است که برای موضوع خیانت در ازدواج به مراکز مشاوره استان قم مراجعه کردند، بود. نمونه آماری بر اساس مطالعات همبستگی برای 

 مذهبی گیریهای جهتگیری شامل پرسشنامهاندازه نفر به صورت تصادفی هدفمند، انتخاب شدند. ابزار 09نفر، یعنی  89هر متغیر 

 واتلی(، بودند. خیانت زناشویی )مارک به نگرش تعارضات زناشویی )بوهلر( و مقیاس ،()آلپورت

یک مقیاس  (برونیـ  درونی)گیری مذهبی آلپورت مقیاس جهت :آلپورت( بيرونیـ  درونی) گيري مذهبیپرسشنامه جهت

گیری مذهبی کند. جهتگیری مذهبی درونی اشاره میجهت؛ 21تا  18از  و رونییگیری مذهبی بجهت؛ 12تا  1از  ای ساخت کهگزینه 21

(. 1035شود )دوناهو، کـه بـر حسـب آن تمام زندگی شناخته می هدوگیری مذهبی درونی به صورت یک چارچوب معنا بخش بجهت: درونی

 ارزشمذهبی، دیگر نیازها هر چقدر هم که قوی باشند، نسبت به انگیـزه ، یابندب، میاصلی خود را در خود مذههای انگیزهکه اشخاصی 

گیری مذهبی جهت (.1069)آلپورت، کردن آن هستند. درونی در کنند، سـعی چنین اشخاصی وقتی باوری را قبول میشته و کمتری دا

رت دیگر، به عبانند. کمیطلبانه اسـتفاده  منفعت ابـزاری و صدشانمذهبی، از مذهب برای رسیدن به مقا برونی گیریجهتبا فراد ا: رونییب

 .(1069)آلپورت،  است ترهای مهمهدفرسیدن به مذهب برای 

این ابزار هفت بعد از تعارضات است. تعارضات زناشویی ش برای سنج سؤال 42دارای این پرسشنامه  تعارضات زناشویی: پرسشنامه

، 23، 15، 19، 4کاهش رابطة جنسی )سواالت -2؛ (29، 21، 10، 0، 8کاهش همکاری )سواالت -1 :بارتند ازکه عکرده زناشویی را اندازه 

، 81، 24، 13، 9افزایش جلب حمایت فرزند )سواالت -4؛ (41، 80، 84، 20، 22، 16، 11، 5های هیجانی )سواالت افزایش واکنش-8؛ (88

کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و -6؛ (85، 89، 28، 19، 12، 6افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود )سواالت -5؛ (86

حداکثر نمره در این  .(83، 82، 26، 29، 18، 3، 2جدا کردن امور مالی از یکدیگر )سواالت -9؛ (42، 49، 89، 25، 10، 1دوستان)سواالت 

 (.1890ثنایی، است ) نمره بیشتر به معنی تعارض بیشتر و نمره کمتر به معنی رابطه بهترنمره است.  42و حداقل آن  219ابزار، 

                                                           
14. Infidelity  
15.Pittman  
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ترجمه شده است. ( 1830)زاده  ( تهیه و توسط عبداله2996این مقیاس توسط مارک واتلی ) مقياس نگرش به خيانت زناشویی:

باشد. چیزی به نام پاسخ درست یا امتیاز( می 9لف )ا امتیاز( تا بسیار موافق )گانه از بسیار مخاعبارت در طیف هفت 12این مقیاس دارای 

نامه فقط خواهان نظر و واکنش صادقانه آزمودنی به جمالت است. جمالت مربوط به احساسات غلط در این پرسشنامه وجود ندارد. پرسش

ات و تفکر افراد نسبت به مسائل خیانت زناشویی است. باالترین مثبت و منفی راجع به  مقوله خیانت است. هدف از این سنجش، نوع احساس

 به معنی رد کننده خیانت است. 12ترین امتیاز، بوده که به معنی پذیرندگی خیانت و پایین 34امتیاز 

 

 ها:یافته-3

 : آمار توصيفی متغيرهاي تحقيق، آلفاي کرونباخ و توزیع نرمال متغيرها1جدول

 ميانگين متغيرها
ف انحرا

 معيار
 بيشترین کمترین

دامنه 

 تغييرات

آلفاي 

 کرونباخ

Z 
کلموگروف ـ 

 اسمیرنوف

سطح 

اطمینان 

 توزیع نرمال

 9.962 1.810 9.915 86 69 24 6.239 44.28 مقیاس کلی خیانت در ازدواج

 9.298 9.009 9.692 06 146 59 10.053 90.10 مقیاس کلی تعارضات زناشویی

 9.933 1.259 9.690 12 19 5 2.321 3.49 مولفه کاهش همکاری

 9.132 1.905 9.665 12 19 5 8.934 0.84 مولفه کاهش رابطه جنسی

 9.999 1.296 9.643 21 20 3 5.918 15.30 های هیجانیمولفه افزایش واکنش

 9.961 1.829 9.665 15 29 5 8.085 0.56 مولفه افزایش جلب رضایت فرزند

 9.965 1.890 9.698 16 22 6 4.885 19.02 ن خودمولفه افزایش جلب حمایت خویشا

 9.934 1.253 9.666 11 19 6 8.812 0.38 مولفه کاهش حمایت خویشان همسر

 9.140 1.180 9.693 29 29 9 4.213 15.13 مولفه جداکردن امور مالی از یکدیگر

 9.982 9.633 9.999 89 69 89 9.344 51.19 گیری مذهبیمقیاس کلی جهت

 9.028 9.540 9.990 85 43 18 9.939 89.19 گیری مذهبی بیرونیجهتمولفه 

 9.963 1.891 9.991 15 29 12 2.649 29.33 گیری مذهبی درونیمولفه جهت

 

ر دهد. بهای جدول باال، آمار توصیفی متغیرها و وضعیت پایایی متغیرها و همچنین وضعیت توزیع نرمال متغیرها را نشان میداده

به دست امده، همه متغیرها دارای پایایی قابل قبول و دارای وضعیت توزیع نرمال هستند. بنابراین برای تحلیل آماری از  اساس نتایج

 شود.های پارامتریک استفاده میآزمون

 

 گيري مذهبی در نگرش به خيانت در ازدواج زنان تأثير معناداري ندارد.تعارضات زناشویی و جهت

 رها: آمارتوصيفی متغي2جدول

 تعداد آزمودنی انحراف معيار ميانگين متغيرها

 09 6.239 44.28 مقیاس خیانت در ازدواج

 09 10.053 90.10 مقیاس تعارضات زناشویی

 09 9.344 51.19 گیری مذهبیمقیاس جهت

 

 ا )مقیاس خیانت در ازدواجهبر اساس نتایج به دست آمده از جدول باال؛ تغییرات نمرات در مقیاس تعارضات زناشویی از بقیه مقیاس

 گیری مذهبی(، بیشتر است.و مقیاس جهت
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 متغيره( بين متغيرها: همبستگی خطی )تک3جدول

 متغيرها                      

 هاآماره

 مقیاس خیانت در ازدواج با

 مقیاس تعارضات زناشویی
مقیاس خیانت در ازدواج با 

 گیری مذهبیمقیاس جهت
 مقیاس تعارضات زناشویی با

 هبیگیری مذمقیاس جهت

 r 9.452 9.418 9.938مقدار همبستگی

 sig. 9.999 9.999 9.210سطح اطمینان

 n 09 09 09تعداد آزمودنی

 

 (r=0/452,P<0/001)بر اساس نتایج ارایه شده در جدول باال؛ همبستگی بین مقیاس خیانت در ازدواج با مقیاس تعارضات زناشویی 

 418/9؛ به میزان (r=0/413,P<0/001)گیری مذهبی اس خیانت در ازدواج با مقیاس جهت)معنادار( و همبستگی بین مقی 452/9به میزان 

 ؛ به دست آمد.938/9؛ به میزان (r=0/083,P=0/219)گیری مذهبی )معنادار( و همبستگی بین مقیاس تعارضات زناشویی با مقیاس جهت

 يرها در مدل رگرسيونیتحليل واریانس متغ F: همبستگی چندگانه، ضریب تعيين و مقدار 4جدول

 P-Valueسطح اطمينان Fمقدار 2Rضریب تعيين Rهمبستگی چندگانه متغيرها

 مقیاس خیانت در ازدواج

 مقیاس تعارضات زناشویی 9.999 28.128 9.849 9.530

 گیری مذهبیمقیاس جهت

 

 گیرییانت در ازدواج؛ تعارضات زناشویی و جهتهای خبر اساس نتایج ارایه شده در جدول باال؛ همبستگی چندگانه بین مقیاس

درصد از تغییرات  84؛ بیش از 0/3472R=، به دست آمد. بر اساس ضریب تعیین به دست آمده، (R=0/589,F=23/12,P<0/001)مذهبی؛ 

مذهبی(؛ تبیین  گیریمتغیر وابسته )مقیاس خیانت در ازدواج(؛ از روی متغیرهای مستقل )مقیاس تعارضات زناشویی و مقیاس جهت

 شود.می

 : ضرایب مدل رگرسيونی5جدول

 متغير وابسته

 (مقیاس خیانت در ازدواج)

 ضرایب

 استاندارد نشده

 ضرایب

 سطح اطمينان tمقدار استاندارد شده
P-value 

 Betaضریب استاندارد خطا Bضریب بينمتغيرهاي پيش

 9.999 4.344 9.421 9.929 9.188 مقیاس تعارضات زناشویی

 9.999 4.856 9.890 9.999 9.894 گیری مذهبیمقیاس جهت

 

به  (β=0/421,T=4/844,P<0/001)بر اساس نتایج ارایه شده در جدول باال؛ تأثیر مقیاس تعارضات زناشویی در خیانت در ازدواج 

 890/9به میزان  (β=0/379,T=4/356,P<0/001)گیری مذهبی در خیانت در ازدواج )معنادار( و تأثیر مقیاس جهت 421/9میزان 

ری مذهبی، گی)معنادار(؛ به دست آمده است. بنابراین بر اساس بتاهای به دست آمده؛ تأثیر مقیاس تعارضات زناشویی بیشتر از مقیاس جهت

 شود.دیده می
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 گيرينتيجه
رس وفشارهای روانی زیادی را به اعضای های جدی است که بر رفتار افراد خانواده تاثیرگذاراست و استتعارضات زناشویی از مقوله

دهند که در خانواده خود با چنین تعارضاتی کند بنابراین قسمت اعظمی از مراجعین به مراکز مشاوره را افرادی تشکیل میخانواده تحمیل می

ن در این بین به دلیل تابو بودای زند. عدهای را برایشان رقم میدست به گریبان هستند که در صورت حل نشدن تعارضات مشکالت عدیده

ها وجدارد، زشوند. در این زمینه، ویلیام گالسر، روانشناس نامی، بیان میشان  به روابط فرازناشویی متوسل میطالق در فرهنگ و خانواده

جین به زندگی برخی از زوبازد با گذشت زمان بینند صمیمیت اولیه به تدریج رنگ میکنند، اما میزندگی مشترکشان را با عشق شروع می

 دهند و برای تحمل این زندگی به مشروباتشود. اما اکثریت به زندگی مشترکشان با آهنگی یکنواخت وماللت اور ادامه میطالق کشیده می

وامل طلب است که عتحقیقات ملیحه شیردل دقیقاً همسو با این م آورند.الکلی، پرخوری، استفاده از مواد مخدر یا ارتباطات نامشروع روی می

طلبی در گرایش زنان و مردان متأهل به وفایی همسر و تنوعجویی نسبت به بینارضایتی عاطفی و جنسی در روابط زناشویی، حس انتقام

 روابط نامشروع مؤثر هستند. همچنین ایشان به این نتیجه رسید که زنان گرایش کمتری به روابط نامشروع داشته و مهمترین دلیل آنها

های مراجعه کننده به مراکز مشاوره به دلیل نارضایتی عاطفی است از آنجایی که در این تحقیق زنان، نمونه آماری بودند. از آنجایی که نمونه

مشکل در رابطه زناشویی مراجعه کرده بودند ولی در پرسشنامه بالعکس عمل کرده و رابطه خود را خوب و بدون تعارض  جلوه دادند با 

درصد زنان مورد مطالعه در عین  24درصد مردان و 56همسو بود. آنها در تحقیق خود متوجه شدند که  (1035گلس و رایت )پژوهش 

ای صورت ازدواج مغلطهداشتن رابطه خارج از محدوده زناشویی، اعالم داشتند ازدواج موفق و رابطه خوبی داشته در حالی که در مورد مفهوم 

 گرفته است.
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 راجعممنابع و 
پژوهی، سال دوم، خانواده«  بررسی رابطه تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی» .(1835) دیگران دی، خدابخش واحم [1]

 .69 -55، ص 5 مارهش

های های سازگار و زوجفردی و شخصیتی در زوج _(، بررسی و مقایسه عوامل مؤثر اجتماعی 1895)اسدی، حسن بنی [2]

 شناسی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.اسی ارشد، رواننامه کارشنناسازگار در شهر کرمان، پایان

(، اثربخشی گفتگوی موثر برکاهش تعارضات 1833ثنایی ذاکر، باقر.حیدری،حسن. نوابی نژاد؛ شکوه.دالور، علی، ) [8]

 .15،صفحه 14زناشویی،مجله اندیشه ورفتار، دوره چهارم، شماره 

 بعثت.: واج، تهرانداز انواده وهای سنجش خمقیاس .(1890طاهره براتی) و ثنایی، باقر [4]

 نشر کتاب. بنگاه ترجمه وتهران: مهدی قائنی،  هدین و روان، ترجم(. 1856) ویلیام، جیمز [5]

« بررسی دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی پیرامون عوامل مؤثر در ازدواج» (،1894)اکبر و دیگران، دوست، علیحق [6]

 .20 -29، ص 8ه مار)اندیشه و رفتار، ش
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