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 چکیده 
امروزه یکی از مشکالت و مسائلی که خانواده ها را   زمینه و هدف:

در معرض آسیب و فروپاشی قرار می دهد خیانت زوجین به یک  

سمت   به  را  ها  خانواده  گرم  کانون  تنها  نه  که  باشد  می  دیگر 

اضمحالل می کشاند بلکه سالمت روان افراد دخیل در این موضوع  

ا با تهدید مواجه می کند بدین منظور در  نیز  ین پژوهش به  را 

بررسی میزان تفاوت رضایت زناشویی، صفات شخصیت، و نگرش  

بدون سابقه   با زوجین  دارای سابقه خیانت   مذهبی در زوجین 

 خیانت پرداخته شد.  

ای است و  های علی مقایسه روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش 

زوج( خیانت دیده و بدون خیانت    120نفر زن و مرد)  240شامل    

باشد که از بین افراد مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان  می  

اصفهان با شکایت خیانت زناشویی انتخاب و در پژوهش شرکت  

نگرش   شخصیت،  صفات  متغییرهای  بررسی  برای  شدند.  داده 

نگرش   (،NEOمذهبی و رضایت زناشویی از پرسشنامه های نئو)

ناشویی انریچ  ( و رضایت ز1373مذهبی گالک و استارک )براهنی،  

از   استفاده  با  آمده  بدست  های  داده  پایان  در  و  شد    tاستفاده 

استودنت، روش تحلیل واریانس چند متغیره،  ضریب همبستگی  

پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار 

 گرفت.

Abstract 

Context and purpose: Today, one of the problems and 

issues that exposes families to damage and collapse is 

the cheating of couples on each other, which not only 

leads to the destruction of the heart of families, but 

also the mental health of the people involved in this 

issue. for this purpose, in this research, the difference 

in marital satisfaction, personality traits, and religious 

attitude in couples with a history of infidelity and 

couples without a history of infidelity was 

investigated. 

Method: The current study is a comparative causal 

research and includes 240 men and women (120 

couples) who have experienced infidelity and those 

without infidelity, who were selected from among the 

people who referred to counseling centers in Isfahan 

city with complaints of marital infidelity and 

participated in the research. To examine the variables 

of personality traits, religious attitude and marital 

satisfaction, NEO questionnaires, Glock and Stark 

religious attitude (Brahani, 1373) and Enrich marital 

satisfaction were used, and at the end of the data 

obtained by using Student's t test method Multivariate 

analysis of variance, Pearson correlation coefficient 

and multiple regression analysis were analyzed. 
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یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد نمرات نگرش مذهبی و رضایت  

سابقه خیانت پایین تر از افراد بدون سابقه خیانت    زناشویی افراد با

بود همچنین  افراد در زیر مقیاس های روان رنجوری، برون گرایی،  

تجربه پذیری و وظیفه شناسی  بین افراد با سابقه خیانت و بدون  

آن دارای تفاوت معنادار بودند و صفات شخصیت و نگرش مذهبی 

 ش بینی کند. می تواند رضایت زناشویی زوجین را پی

نتیجه گیری: یافته های بدست آمده نشان می دهد نگرش ها و  

عوامل   از  یکی  توانند  می  شخصیت  صفات  و  مذهبی  های  باور 

تعیین کننده و تاثیر گذار در ثبات زندگی زناشویی و به تبع آن  

 رضایت زناشویی افراد باشد. 

مذهبی، صفات  خیانت زناشویی، نگرش    : کلیدی  هایواژه

 .شخصیت، رضایت زناشویی

Findings: The results of the research showed that the 

scores of religious attitude and marital satisfaction of 

people with a history of infidelity were lower than 

those without a history of infidelity, as well as people 

in the sub-scales of neuroticism, extroversion, 

openness to experience, and conscientiousness 

between people with and without a history of 

infidelity. had a significant difference and personality 

traits and religious attitude can predict marital 

satisfaction of couples. 

Conclusion: The findings show that religious attitudes 

and beliefs and personality traits can be one of the 

determining and influencing factors in the stability of 

married life and consequently the marital satisfaction 

of people. 

Keywords: marital infidelity, religious attitude, 

personality traits, marital satisfaction. 

 1401 آذر  پذیرش:                      1401 مهر : دریافت                    پژوهشی : مقاله نوع

 

 مقدمه 
گیرد. حفظ و تداوم  های اجتماعی است که بر اساس ازدواج بین دو جنس مخالف شکل میترین سیستممهم  یخانواده در زمره

خانواده از اهمیت زیادی برخوردار است . خانواده به عنوان واحدی اجتماعی، کانون رشد و تکامل، التیام و شفادهندگی و تغییر 

باشد)گلدانی و سادات  روابط میان اعضایش میبستر فروپاشی    ها و عوارض است که همبستر شکوفایی و همو تحول آسیب 

 (.1401زعفرانچی، 

کنند که صمیمیت اولیه به تدریج رنگ  ولی مشاهده می  کنند، ها زندگی مشترکشان را با عشق شروع میزوج  به اعتقاد گالسر،  

به زندگی مشترکشان با آهنگی یکنواخت   شوداما اکثریتبازد. با گذشت زمان، زندگی برخی از زوجین به جدایی کشیده میمی

دهند و برای تحمل این زندگی به مشروبات الکلی، پرخوری، استفاده از مواد مخدر یا ارتباطات نامشروع  و مالل آور ادامه می

ی و  شوند، تجربه مجدد صمیمیت فردترین انگیزه زن و مرد متاهلی که به سوی روابط نامشروع کشیده میآورند. مهمروی می

یابند. بنابراین جذابیت روابط نامشروع بدین دلیل است که هیچ  جنسی است. چیزی که دیگر آن را در زندگی مشترکشان نمی

 (. 1400، گالسر) زنندنند یا نق نمیکیک از طرفین، عیب جویی، سرزنش و شکوه نمی

ای مطرح بیشتر کشورها به صورت مشکل عمدهدر جهان امروز از مسائل مهم اجتماعی است که در   1مسئله خیانت زناشویی

شده و کشور ما نیز از این آسیب اجتماعی در امان نمانده است و هر روز در گوشه و کنار این مملکت نیز قربانی شدن افرادی 

بیشتر   دارد تا از قربانی شدنشود. مشاهده این وضعیت متخصصان را به مطالعه وا میدر دام این معضل اجتماعی مشاهده می

تواند در بروز احتمال  های دینی میمحققان خانواده بر این باور هستند که باورهای مذهبی و انگارهافراد جامعه جلوگیری نماید.

 (. 1396)ابراهیمی و همکاران،  یم داشته باشدخیانت زناشویی تاثیر مستق

 
1. Maritel Dislogalty 
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  شودبررسی عوامل روانشناختی دین پرداخته میبه    ، های زندگیبه لحاظ اهمیت دین در تمام جنبه  2در روانشناسی مذهبی 

،  4چارلز)  اند دین و معنویت بر بهداشت جسم و روان تاثیر مثبت دارد. بسیاری از پژوهش ها نشان داده(2017،  3ان یپالوتز)

از زندگی می 5(. نگرش مذهبی 2020 از پیش بینی کنندهمثبت موجب رضایت  از زندگی یکی  های سالمت  گردد و رضایت 

روانی است. شواهد تجربی حاکی از آن است که رضایت از زندگی دارای سه بعد رضایت از زندگی گذشته، حال و آینده است.  

ای فشارزای حال می انجامد )همان منبع(. مذهب، به  هدیدگاه مثبت و خوش بینانه نسبت به آینده به مقابله بهتر با موقعیت

های روانی به  های اختصاصی و تعمیم یافته، از موثرترین تکیه گاهای از اعتقادات، بایدها و نبایدها و نیز ارزش عنوان مجموعه 

فراهم سازی تکیه رود که قادر است معنای زندگی را در لحظه به لحظه عمر فراهم کند و در شرایط خاص نیز با  شمار می

 (.2020چالرز، ) های تبیینی، فرد را از تعلیق و بی معنایی نجات دهد گاه

تواند در باب ارتباط زناشویی موثر باشد زیرا مذهب شامل رهنمودهایی برای زندگی و ارایه دهنده سامانه  نگرش مذهبی می

 (. 2014، 6لو ویبالکانلثر کند )تواند زندگی زناشویی را متاهامیهاست که این ویژگیباورها و ارزش

های اعضای خانواده بر آورده یا سرکوب آورند و با واکنشنیازهای زیستی، روانی، اجتماعی و عاطفی فرد در خانواده سر بر می

ای در جامعه بیشتر گذرد و تبلور خانواده هسته های گسترده میشوند. هر چه از عمر خانوادهگردند و یا اینکه تعدیل میمی

گردد. به عبارت  ترمیای خانواده، به خصوص زن و شوهر به عنوان ارکان اصلی خانواده واضحشود، اهمیت روابط بین اعضمی

گذارد، روابط سالم و مبتنی بر سازگاری و تفاهم بین اعضا  ترین عواملی که بر بقا ودوام و رشد خانواده اثر میدیگر، یکی از مهم

 (2021، 7لی و همکاران )به ویژه زن و شوهر است. 

ها به دنبال آن هستند که از زندگی  باشد. همه زوجترین عوامل اثر گذار بر عملکرد خانواده میرضایت زناشویی یکی از مهم

زناشویی خود لذت ببرند و احساس رضایت داشته باشند. رضایت زناشویی عبارت است از احساسات عینی از خشنودی، رضایت  

قربانی علی اباد و همکاران،  گیرند ) های ازدواجشان را در نظر میکه همه جنبه  و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر موقعی 

کیفیت روابط زناشویی که نقش اساسی در ارزیابی کیفیت کلی ارتباطات اجتماعی دارد مفهومی چند بعدی است که    (2020

شود تا به حسی از معنای هویت در  یشامل ابعاد گوناگون ارتباط زوجین مانند سازگاری، رضایت، شادمانی انسجام و تعهد م 

یابندزندگی زناشویی می2000،  8اسلوسرز)  شان دست  رضایت  یا  (.  و  زناشویی  روابط  از  افراد  میزان شادی  از  انعکاسی  تواند 

توان رضایت زناشویی را به عنوان یک ترکیبی از خشنود بودن به واسطه بسیاری از عوامل مختص رابطه زناشویی باشد. می

های  آید بلکه مستلزم تالش هر دو زوج  است. به ویژه در سالیت روان شناختی در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمیموقع

 (.2010، ض بیشترین خطر قرار دارند)احمدی و همکاراناولیه، رضایت زناشویی بسیار بی ثبات است و روابط در معر

تاثیر متغیرهای  قاطبه یاز  نظر  به  تاثیر گذار می  گذار دیگر که  تفاوت در صفات  محققان در شرایط محیطی خانواده  باشد 

پنج عامل شخصیت معروف به پنج  9رابرت مک کری و پل کوستا (.  2020زکی و همکاران،  )باشدتی و خلقی زوجین میشخصی

پنج عامل بزرگ را شناسایی   نیرومند یا   )عوامل پنج گانه شخصیت( ( شاخص آزمون  1401،  10شولتز کردند) شولتز و  عامل 
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ها قبل صفات شخصیت از سال  .14و وجدانی بودن13،توافق12، باز بودن11بی ثباتی هیجانی با عصبت، برون گرایی   عبارتند از:

مورد توجه بوده است. آلپورت نخستین کسی بود که به این موضوع پرداخت. آلپورت شخصیت را به عنوان سازمان پویایی در  

هایی برای ها گرایشکند تعریف کرد. صفتروانی که رفتارها و افکار را تعیین می   –های جسمی  از نظام  درون فرد و متشکل

های پایدار و با ثباتی برای واکنش کردن هستند.  ها راههای مختلف هستند. صفت ای یکسان و مشابه محرکپاسخ دهی به شیوه

. از آنجایی که همین  ربی به نمایش گذاشتها را به طور تجتوان آنشوند و میها موجب رفتار میها واقعی هستند، آنصفت 

تر آنها، چه از لحاظ عامل به وجود آورنده و چه از شوند، لذا با بررسی دقیقصفات موجود در انسان عامل ظهور و بروز رفتار می

را در محیطتوان گرایشلحاظ کارکردشان می اساسی فرد  ، 15)والتون و همکاران   دبررسی نموهای متفاوت  ها و گرایشهای 

2018.) 

رسد که دلیل خیانت زناشویی صرفاً عاملی جنسیتی نیست، بلکه صفاتی ثابت میان برخی از افراد وجود دارد که می به نظر می

)همان(. صفات شخصیت شاه کلید پیش بینی کردن رفتار    تواند گرایش یا سوق به سمت خیانت زناشویی را توجیه پذیر کند

توان از ر افراد هستند بدیهی است با بررسی همایندی میان این صفات و اشتراک آن ها در افراد با سابقه خیانت زناشویی، مید

. شاید بتوان با بررسی بیشتر بر صفات شخصیت انی مناسب اقدام کرد بروز این رفتار پیشگیری نمود یا به ارائه راهکارهای درم 

)دارای سابقه خیانت و بدون آن( به ارتباط و تاثیر پذیری این دو از یکدیگر بیشتر آگاه     افراد مختلفو بررسی عملکرد رفتار  

شد. بنابراین بررسی میزان تفاوت صفات شخصیت، رضایت زناشویی و نگرش مذهبی در افراد با سابقه خیانت زناشویی و بدون  

 آن به عنوان موضوع این پژوهش انتخاب شد. 

 

 دبیات پژوهش پیشینه و ا

 خیانت زناشویی

  انتیخ  .(2015،  16ر یگنیل-بریلیف)روکاچ و  کرد  فیتعر  خارج از ازدواج  روابط  زنا،  انت،یمانند خ  یادیتوان با کلمات زیرا م  انتیخ

( یجنس  یریعاشقانه )مبادله عاشقانه بدون درگ  انتیعاشقانه(، خ  یریبدون درگ  ی)مبادله جنس  یجنس  انتیشامل خ  ییزناشو

شدن    ریرا به عنوان »درگ  انتیخ  (2005)18بلو و هارتنت.  باشدمی  (2020،  17پیچون و همکاران)و عاشقانه  یجنس  یریو درگ

  یعاطف  تیمیصم  ا ی  ،یکیزیف  تیمیصم  ، یپورنوگراف  یتماشا  ،یبریسکس سا  «، یزندگ  کیاز شر  ریغ   یبا شخص  یدر روابط جنس

  ن یچند  قیطر  زتوان ا  یرا م   یی زناشو  انتی( اعالم کردند که خ2005. بلو و هارتنت )کردند  فیاز همسر تعر  ریغ   یبا شخص

روابط   ، ی فراتر از دوست  یارتباطات عاطف   انت، یداشتن رابطه نامشروع، رابطه خارج از ازدواج، خ... "جمله:  مشاهده کرد، از    تیفعال

 ص یقابل تشخ یرفتار یها ت یفعال  یبرخ قیاز طر ییزناشو انت یخ (. 2002، 19)برگنر و بریچ  "یاستفاده از پورنوگراف ،ینترنتیا

که    یرا در طول مدت  ریرفتار ز  نیخورده ممکن است چند  بیفر  ی( شرکا2005)  یرسیوچلر و پ   ن،یهرتلنظر  است. بر اساس  

رازدار   ت،یمیکاهش صم  ، یعادت کار  رییتغ  ،یظاهر، تجربه مشکل مال  رییهستند از خود بروز دهند: تغ  ییزناشو  انتیخ  ریدرگ

اجتناب    شب،مهین  ا یدر اواخر شب    ی لفنت  ی هاتماس  اد، یمشکوک ز  یهاامیداشتن پ   انه،ی. تلفن مخفد یجد  زیچ  ک ی  د یشدن، خر
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دروغ گفتن در مورد    ام،یحذف مکرر پ   اش،یزندگ  کیشر  بودن  کیدر صورت نزد  بیو غر  بیعج  یهااز پاسخ دادن به تماس

دال  ا یهدا  ا یمهم    یزهایچ داشتن  ها  یبرا  ی ادیز  ل یو  وعده  و    (. 2021،  20)واولز   ی خانوادگ  ییغذا  یحذف  لیزمن 

کردند.   انیب مانهیاعالم شده در مورد انتخاب صم ای یتعهد ضمن نیبه ا انتیخرا به عنوان   ییزناشو انتیخ (2021)21همکاران 

. با  شودیبه اشتراک گذاشته م  گرید  کیشر تیبدون رضا یخارج از رابطه اصل یبا فرد یجنس ایو/  یعاطف تیمیصم انت،یبا خ

 دارند.   انتیاز خ یمتفاوت فیو تعار هاوجود، هم دانشمندان و هم عموم مردم، برداشت نیا

 

 مذهبینگرش  

که جامعه    یدهد. ارزشیخاص ارائه م   ینظام اعتقاد  یها و هنجارهاآنها و ارزش  یهااز گروه  یتر  عیوس  تیبه جامعه هو  نید

آن از منظر    یبررس  ،ینید   یهامورد توجه است. هدف از شناخت نگرش  ینید  یهانگرش  بررسی  یقائل است برا  نید  یبرا

  یده مربوط به حفظ و شکل  ند یشد که فرآ  داری پد  یساختار/چارچوب  عنوانبهمفهوم    نیاست. ا  ی نیو د  یشناختروان  ،یاجتماع 

)راس و   (. مقیاس نگرش مذهبی2022دال،    ؛2010،  22بلزن و جاکوب)  ردیگیرا در نظر م  ی مذهب  یباورها، ادراک و رفتارها

  هادگاهی با هدف ارزیابی نگرش های مذهبی افراد از نظر سازه های عاطفی، رفتاری و شناختی انجام می شود. د  ( 2000،  23اونای

  یاب یاست که فرد را در ارز یاریمعنگرش مذهبی  . دهد یرا مورد توجه قرار م ن یدر مورد د یاجتماع  یشناختروان ی هاهیو نظر

افراد و    ی در زندگ  شهیر  ین ید  ی. باورها و رفتارهاکندیم  لیتسه  ی و شناخت  یرفتار  ، یخود از ابعاد عاطف  یسطح نگرش مذهب 

به خدا اعتقاد کامل   د یفرد با ک یبودن  ندارید یکند که برا  ی فرض منگرش مذهبی  سنجد.یکه از خداوند دارد را م یانتظارات

پاداش خواهد داد.    بیترت  ن یباشد و به آن عمل کند و اعتقاد داشته باشد که خداوند به ا  بندیپا  ی نید  ف یداشته باشد، به وظا

نگرش    توانبر این اساس می  . کندیا از خداوند طلب بخشش م یشود  یمنجر به مجازات م  ی نید  فیدر مقابل، جهل به وظا 

دیدگاه کلی هر انسان اشاره دارد که به علت وقایع  تعریف نمود از این گذر نگرش مذهبی به آن بخش از بدین شکل مذهبی را 

هستی، مساله تقدیر و سرنوشت محدود اختیار آدمی، نقش امکانات مادی در احساس خوشبختی، نیکی و بدی و نظایر آن  

 (.1383)بهمنی و همکاران،   گرددمربوط می

 

 صفات شخصیت 

از کلمه التین برای بازی روی به معنای ماسک  «  persona» شخصیت  گرفته شده است. این ماسک توسط بازیگران یونانی 

های  ای پویا و سازمان یافته از ویژگیتوان به عنوان مجموعه ( شخصیت را می2004)24ه استفاده می شود. از نظر رایکمنصحن

د.  گذاریت های مختلف تأثیر میها و رفتارهای او در موقعها، انگیزهیک فرد تعریف کرد که به طور منحصر به فردی بر شناخت

های فردی برای تعامل با یکدیگر یا نقشی که توسط یک فرد در جامعه مرتبط و  را به عنوان روش   شخصیت(  1992)25هوگ

کند. شخصیت یک ویژگی سازمانی، خلق و خو، هوش، شکل بدنی باثبات است و سازگاری منحصر به  شود، تعریف میاجرا می

( 1997)26به عنوان یک کل اشاره دارد. سالگادو   کند. شخصیت همچنین به شکل گیری روانی یک فردتعریف میفرد با محیط را  

الگوی رفتار فردی تعریف می به عنوان  را  شود. شخصیت کند که در زندگی روزمره تجلی و سپس تمرین مینیز شخصیت 

کند،  کند که رفتارها و افکار خاص آنها را تعیین میایجاد می  سازمانی است که تغییراتی را در رفتار و سیستم های روانی افراد

 
20 Vowels et al 
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22 Belzen, Jacob 
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( شخصیت را به عنوان یک سازمان شخصیت، خلق و خو و عقل،  1981مانند کوشا بودن، صبور بودن و غیره. هانس آیزنک )

وان الگوی کلی  به عنمیتوان گفت که شخصیت    .شکل بدنی نسبتاً پایدار و سازگاری منحصر به فرد با محیط تعریف می کند

پنج صفت  از سوی دیگر    .شودیک فرد که شامل جنبه های مختلفی از جمله تفکر، احساس، رفتار و محیط است، تعریف می

کند و به طور دائم به سازگاری بزرگ شخصیت به کل سیستم عصبی اشاره دارد که به عنوان یک فرستنده و گیرنده عمل می

( از طریق مطالعات تجربی پنج بعد را برای ویژگی های شخصیتی معرفی کرده است  1993گلدبرگ )  .انجامدو توصیف رفتار می

اسی، روان رنجوری، و  گشودگی به تجربه، برونگرایی، وظیفه شن  هستند که عبارت است از  که مدل های توصیفی شخصیت

 (.2014توافق پذیری)تایلور و همکاران، 

 

 مندی زناشوییرضایت

 ت ی(. رضا2022  نونز و همکاران،شود )  یم  فیخود تعر  ییفرد نسبت به رابطه زناشو  کیاغلب به عنوان نگرش    ییزناشو  تیرضا

کند،    ی کمک م  شتریب  تی که به رضا  ی محققان، درک عملکرد روابط  یاست. برا  نیو زوج  نیمحقق  یحوزه مهم برا  کی  ییزناشو

و    یی که در مشاوره زناشو  یمتاهل و کسان  یهابه زوج  تیعوامل مؤثر در رضا  یی مانده است. شناسا  یهدف ارزشمند باق   کی

 تربخشتیاستفاده کنند که ممکن است به ازدواج رضا  یی تا از راهبردها  دهد یامکان را م  ن یازدواج هستند، ا  ی سازیآموزش و غن

نشان    قاتیکمک کند، اجتناب کنند. تحق  ییزناشو  تیاهش رضاکه ممکن است به ک  یگرید  ی از رفتارها  نیکمک کند، و همچن

  یرقابت  یهادگاهیاگرچه د  کنند،یرا در طول مدت رابطه خود تجربه م  ییزناشو  تیاز رضا  یها درجات متفاوت که زوج  دهدیم

، 27)بولد و ولف در طول زمان است  ییزناشو  تیدر رضا  یاز کاهش کل  ی حاک  دگاه ید  کیوجود دارد.    قاًیوقوع دق  یدر مورد چگونگ

  نزیکنند )رول  یم شنهادیپ   یدر مراحل بعد یجیتدر شیبا افزا هیرا در مراحل اول ییزناشو تی کاهش رضا یدگاه دیگرد(. 1960

(.  1955)بوسارد و بول،  وجود ندارد  ییزناشو  تیدر رضا  یقابل توجه  رییتغ  چیدهند که ه  ینشان م  گرید  ی(. برخ1970و فلدمن  

شده باشند،    یزیکودکان برنامه ر  ا یآ  نکهیبه طور خاص، ا.  داشته باشند  ییزناشو  تیدر رضا  ی مکودکان ممکن است نقش مه

والد استرس  رفتارها  نیوجود  والد  یو  با  رضا  نیهمراه  بر  است  که   انمحقق  . بگذارد  ریتأث  ییزناشو  تیممکن  دارند  توافق 

هستند )مانند ارائه   یحفظ روابط معمول  ریکه درگ  یی. زوج هاماندیم  یباق  نیزوج  تیبر رضا یاعمده  ریتأث  یارتباط  یهامهارت

،  28)کامیسکا و همکاراننسبت به رابطه خود دارند  یشتریو تعهد ب  شتریب  تیرضا  ،یاحساس شاد  (تعارض  تیریمشاوره و مد

  ک یدر رابطه مرتبط است.    تیتعارض در رابطه با ادراک افراد از رضا  تیریمد  یها برانحوه انتخاب زوج   ن،ی. عالوه بر ا(2019

نشان   گرید  قاتیو تحق  ،کمتر مطابقت دارد  یرابطه ا  تیدهد که تعارض مکرر در روابط با رضا  ینشان م  قاتیمجموعه از تحق

  ک ی موثر تعارض در    تیری دهد که مد  ینشان م  گرید  دگاهی د  .کندیم  ینیب  شیرا پ   ییزناشو  تیکه شدت تعارض رضا  دده یم

اجتناب از  ا یگرفتن   ده یمانند ناد  ی ارتباط یهایاستراتژ .رابطه کمک کند کیدرک شده در   ت یرضا شیتواند به افزا یرابطه م

به    توانندیم  یریگتقاضا و کناره  یاما الگوها  ، اوردیرا در روابط خود به ارمغان ب  یشتریب  تی رضا  تواندیاوقات م   یتعارض گاه

را تجربه   یکمتر ییزناشو تیرضا زیکم درآمد هستند ن یکه در ازدواج ها  ییو آن زوج هاکمک کنند  ییزناشو تیکاهش رضا

 ( 2016، 29کینگ ) د کنن یم
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 روش شناسی پژوهش 
مقایسه  نوع از توصیفی پژوهش، روش و است کاربردی پژوهشی هایطرح  نوع از  تحقیق  این  آماری جامعه.  استای  علی 

  120افراد نمونه در این پژوهش شامل    های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان اصفهان بودند.کلیه زوج شامل تحقیق،

 32شهرستان اصفهان بودند که به طور تصادفی ساده از میان  ( از مراجعین مراکز مشاوره و روان درمانی  نفر  240زوج )جمعا

پرسشنامه صفات   ابزارهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت شامل سه.  مرکز مشاوره در این شهرستان انتخاب شدند

یقات قبلی مورد ناشویی انریچ و نگرش مذهبی بودند که همه پرسشنامه ها در تحقرضایت ز (،NEOشخصیت پنج عاملی نئو)

 115پرسشنامه ، 0/87 نئو سوالی 240 پایایی و اعتبار پرسشنامهاستفاده قرار گرفته و روایی و پایایی آن مورد تایید می باشد. 

براساس مدلی   که( 1965گالک و استارک )عبارت و سوال   26 نگرش مذهبیو پرسشنامه  0/ 92 رضایت زناشویی انریچسوالی 

 محاسبه شد.   89/0سالم انطباق یافته است (، با ا1377از سراج زاده)

 

 های تحقیق یافته 

 آمار توصیفی

که تعداد آنها در دو گروه با سابقه خیانت و بدون   اندگرفتهنمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت در دو گروه مردان و زنان قرار 

  40/5سال و انحراف استاندارد    68/30سال با میانگین    39الی    24ی سنی نمونه مورد مطالعه  دامنهنفر بود.    60سابقه خیانت  

تقسیم    (8/30)سال  40الی    36و    ( 5/12)سال  35الی    30،  ( 7/56)سال  29الی    24ی سنی  طبقهی سنی به سه  دامنه. این  است

(، فوق  7/41افراد نمونه بر حسب تحصیالت در یکی از سه گروه دیپلم)  . اندگرفتهشده و افراد در یکی از این سه طبقه جای  

 ( قرار گرفته اند.  7/31(، و لیسانس)7/26دیپلم)

 

 آمار استنباطی

 های جمعیت شناختی  تغیربررسی اثر م 

با توجه به آنکه پیشینه پژوهشی در برخی از موارد گزارش شده نشان از تاثیر اثر متغییرهایی همچون سن، جنسیت، تحصیالت 

جهت    متغیرهای مورد بررسی این پژوهش همچون رضایت زناشویی، نگرش مذهبی و ویژگی های شخصیت دارد بنابرایندر  

پرداخته شدو   5-4میزان همبستگی متغیرهای ذکر شده با یک دیگر در جدول  به بررسی  متغیرها ابتدا بررسی و کنترل اثر این

  6-4و پس از آن به بررسی میزان تفاوت متغیرهای جمعیت شناختی در گروه های مورد مطالعه پرداخته شد و نتایج در جدول

 آورده شد. 

 متغیرهای مورد بررسی در پژوهش ( بررسی ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای جمعیت شناختی و  5-4)ل جدو

 جنسیت سن تحصیالت   متغیرهای پژوهش 

ویژگی های  

 شخصیتی

 نوروز گرایی
 -12/0 05/0 09/0 همبستگی

 04/0 44/0 88/0 معناداری 

 برون گرایی
 -19/0 -1/0 -23/0 همبستگی

 03/0 11/0 01/0 معناداری 

 تجربه پذیری 
 05/0 01/0 -05/0 همبستگی

 43/0 43/0 4/0 معناداری 

 08/0 03/0 05/0 همبستگی توافق پذیری 
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 16/0 58/0 4/0 معناداری 

 وظیفه شناسی 
 -11/0 19/0 06/0 همبستگی

 09/0 02/0 35/0 معناداری 

 نگرش مذهبی 
 -03/0 11/0 18/0 همبستگی

 56/0 08/0 01/0 معناداری 

 رضایت زناشویی 
 1/0 11/0 2/0 همبستگی

 1/0 08/0 01/0 معناداری 

 

همانطور که در جدول باال مشاهده می کنید بین متغیر جمعیت شناختی تحصیالت با نگرش مذهبی و رضایت زناشویی به  

رابطه مثبت وجود دارد. از سویی بین متغیر جمعیت شناختی تحصیالت با    p  <01/0در سطح    2/0و    0/ 18ترتیب به میزان  

وجود دارد همچنین بین ویژگی های شخصیتی روانژندی و برون    رابطه منفی  23/0ویژگی شخصیتی برون گرایی به میزان  

بین دو گروه از لحاظ متغیرهای جمعیت   رابطه منفی وجود دارد.  05/0در سطح    19/0و    12/0گرایی با متغیر جنسیت به میزان  

دارای تفاوت معنا دار   p >05/0شناختی تحصیالت و جنسیت تفاوتی وجود ندارد اما سن در گروه های مورد بررسی در سطح 

 می باشد. 

 

 هاپژوهش   آزمون فرضیه

 آزمون فرضیه اول 

 بین میزان نگرش مذهبی افراد دارای سابقه خیانت زناشویی و بدون سابقه خیانت تفاوت وجود دارد. 

ی اول مبنی بر وجود تفاوت نگرش مذهبی و ابعاد اعتقادات، تجارب دینی، پیامدهای دینی و آدب دینی  ه یفرضبرای بررسی  

ی خیانت به همسر با توجه به وجود رابطه معنادار بین تحصیالت و میزان نگرش  سابقهی خیانت و بدون  سابقهبین دو گروه با  

-4و    9-4شد و نتایج بدست آمده از آزمون فرض اول در جداول    استفاده  استودنت و تحلیل واریانس چندمتغیره  tمذهبی از  

 آورده شد.  10

 (  تفاوت میانگین نگرش مذهبی در دو گروه با سابقه خیانت و بدون سابقه 9-4جدول)

 هااسیمق
  بدون سابقه خیانت  ی خیانت سابقه با 

M SD M SD df t Sig. 

 01/0 -09/15 84/207 60/8 65/64 85/12 33/43 نگرش مذهبی 

 

 p< 01/0همانطور که یافته های جدول باال نشان می دهد نگرش مذهبی در دو گروه با سابقه خیانت و بدون آن  در سطح  

 دارای تفاوت معنادار می باشد. 
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 سابقه خیانت ( نتایج تحلیل واریانس چند متغیره ابعاد نگرش مذهبی در دو گروه با سابقه خیانت و بدون 10-4جدول)

 متغیرهای پژوهش 
 تعداد

(n) 

درجه  

 آزادی 

مجموع 

 مجذورات 

میانگین  

 مجذورات 
 ( fآماره) 

سطح  

 معناداری 

توان  

 آماری 

 گروه 

 97/0 001/0 47/81 46/6641 46/6641 1 240 اعتقادات 

 97/0 001/0 74/55 05/1801 05/1801 1 240 تجربه

 95/0 001/0 46/13 86/140 86/140 1 240 پیامد 

 98/0 001/0 27/67 09/558 09/558 1 240 آداب 

 

نشان می دهد نگرش مذهبی در زیر مقیاس های اعتقادات، تجربه، پیامد، آداب در دو    10- 4همانطور که یافته های جدول  

می باشد. بنابراین فرض اول    p  >01/0گروه افراد با سابقه خیانت به همسر و بدون سابقه خیانت دارای تفاوت معنادار در سطح  

پژوهش مبنی بر وجود تفاوت در میزان نگرش زوجین دارای سابقه خیانت و بدون سابقه خیانت تایید و فرض صفر رد می  

 گردد. 

 

 ی دوم هیفرضآزمون  

 بین صفات شخصیت افراد با سابقه خیانت و بدون سابقه خیانت زناشویی تفاوت وجود دارد. 

آزمون فرض دوم مبنی بر وجود تفاوت بین صفات شخصیت افراد با سابقه خیانت زناشویی و بدون آن از تحلیل واریانس  برای  

 آورده شد.  11-4چند متغیره استفاده شد و نتایج در جدول

 زناشویی(تحلیل واریانس چند متغیره صفات شخصیت بین دو گروه با سابقه و بدون سابقه خیانت 11-4جدول)

 متغیرهای پژوهش 
 تعداد

(n) 

درجه  

 آزادی 

مجموع 

 مجذورات 

میانگین  

 مجذورات 
 ( fآماره) 

سطح  

 معناداری 

توان  

 آماری 

 گروه 

 98/0 001/0 06/211 35/4214 35/4214 1 240 روان نژندی 

 98/0 001/0 71/109 1963 1963 1 240 برون گرایی

 97/0 001/0 02/59 31/1251 31/1251 1 240 تجربه پذیری 

 26/0 18/0 75/1 36/64 36/64 1 240 توافق پذیری 

 98/0 001/0 183 37/2957 37/2957 1 240 وظیفه شناسی 

 

بین صفات شخصیتی روان رنجوری، برونگرایی، تجربه پذیری و وظیفه شناسی    11-4براساس یافته های گزارش شده در جدول  

تفاوت وجود دارد بنابراین فرض دوم پژوهش مبنی بر وجود    p  >01/0سابقه در سطح  افراد با سابقه خیانت زناشویی و بدون  

 تفاوت بین ویژگی های شخصیتی زوجین با سابقه خیانت و بدون سابقه خیانت زناشویی تایید می گردد.

 

 ی سوم هیفرضآزمون  

 اشویی تفاوت وجود دارد. بین میزان رضایت زناشویی زوجین با سابقه خیانت و بدون سابقه خیانت زن
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ی سوم مبنی بر وجود تفاوت رضایت زناشویی و ابعاد جاذبه، تفاهم، طرز تلقی و سرمایه گذاری بین دو گروه  ه یفرضبرای بررسی  

- 4استفاده شد و نتایج در جداول  استودنت و تحلیل واریانس چند متغیره  tی خیانت از روش  سابقهی خیانت و بدون  سابقهبا  

 آورده شد.  13-4و  12

 ( تفاوت میانگین رضایت زناشویی در دو گروه با سابقه خیانت و بدون سابقه خیانت 12-4جدول)

 هااسیمق
  بدون سابقه خیانت  ی خیانت سابقه با 

M SD M SD df t Sig. 

 01/0 -46/23 238 04/13 70/136 93/15 60/92 رضایت زناشویی 

افراد با سابقه خیانت و بدون آن در    12-4همانطور که یافته های جدول   نشان می دهد رضایت زناشویی در بین دو گروه 

 دارای تفاوت معنادار می باشد.  p>01/0سطح

 چند متغیره ابعاد رضایت زناشویی افراد در دو گروه با سابقه خیانت   واریانس ( نتایج تحلیل13-4جدول)

 و بدون سابقه خیانت 

 متغیرهای پژوهش 
 تعداد

(n) 

درجه  

 آزادی 

مجموع 

 مجذورات 

میانگین  

 مجذورات 
 ( fآماره) 

سطح  

 معناداری 

توان  

 آماری 

 گروه 

رضایت زناشویی  

 کل
240 1 69/109743 69/109743 75/538 001/0 98/0 

 97/0 001/0 53/258 76/9349 76/9349 1 240 جاذبه 

 98/0 001/0 87/544 05/23667 05/23667 1 240 تفاهم

 13/0 4/0 69/0 47/26 47/26 1 240 طرز تلقی

 98/0 001/0 44/162 29/7597 29/7597 1 240 سرمایه گذاری 

 

یافته ها نشان می دهد بین میزان زیر مقیاس های جاذبه، تفاهم و سرمایه گذاری بین دو گروه    13-4همانطور که در جدول  

دارد. بتابراین فرضیه سوم مبنی بر وجود وجود    >01/0pی خیانت تفاوت معنادار در سطح  سابقه ی خیانت و بدون  سابقهافراد با  

 دو گروه افراد دارای خیانت زناشویی و بدون آن تایید و فرضیه صفر رد می شود.  تفاوت بین میزان رضایت زناشویی در

 

 آزمون فرضیات فرعی 

 آزمون فرضیه فرعی یک 

فرض فرعی یک بیان می دارد که بین میزان رضایت زناشویی با میزان نگرش مذهبی زوجین با سابقه خیانت و بدون سابقه 

 آورده شد.  14-4دارد. برای آزمون فرض فوق از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج در جدول خیانت رابطه وجود 
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 ( بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی و نگرش مذهبی در زوجین دارای سابقه خیانت و بدون آن 14-4جدول )

 آداب  پیامد تجارب  اعتقادات  نگرش مذهبی   متغیرهای پژوهش 

 زناشویی رضایت  
 48/0 13/0 34/0 49/0 62/0 همبستگی

 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 معناداری 

 جاذبه
 44/0 17/0 26/0 49/0 58/0 همبستگی

 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 معناداری 

 تفاهم
 38/0 16/0 34/0 39/0 53/0 همبستگی

 01/0 01/0 01/0 01/0 01/0 معناداری 

 طرز تلقی 
 04/0 -12/0 05/0 01/0 03/0 همبستگی

 45/0 05/0 39/0 95/0 56/0 معناداری 

 سرمایه گذاری 
 42/0 11/0 31/0 45/0 56/0 همبستگی

 01/0 /008 01/0 01/0 01/0 معناداری 

 

در سطح   62/0نشان می دهد بین رضایت زناشویی با نگرش مذهبی کل رابطه مثبت  14-4همانطور که در یافته های جدول  

وجود دارد و در زیر مقیاس های رضایت زناشویی نیز ابعاد جاذبه، تفاهم و سرمایه گذاری با زیر مقیاس های اعتقادات،    01/0

 وجود دارد. 01/0تجارب، پیامد و آداب رابطه مثبت در سطح معناداری 

 

 آزمون فرض فرعی دوم 

یژگی های شخصیتی زوجین دارای سابقه خیانت همسر و فرض فرعی دوم بیان می دارد که بین میزان رضایت زناشویی با و

 آورده شده است. 15-4بدون سابقه رابطه وجود دارد. نتایج آزمون و بررسی این فرض در جدول 

 ( بررسی میزان رابطه ویژگی های شخصیت و رضایت زناشویی در زوجین دارای سابقه خیانت و بدون سابقه 15-4جدول)

متغیرهای  

 پژوهش 
 وظیفه شناسی  همساز بودن  تجربه پذیری  برون گرایی  رنجوری روان   

رضایت  

 زناشویی 

 63/0 02/0 45/0 52/0 -53/0 همبستگی

 01/0 71/0 01/0 01/0 01/0 معناداری 

 جاذبه
 48/0 01/0 5/0 5/0 -39/0 همبستگی

 01/0 8/0 01/0 01/0 01/0 معناداری 

 تفاهم
 61/0 02/0 35/0 5/0 -58/0 همبستگی

 01/0 74/0 01/0 01/0 01/0 معناداری 

 طرز تلقی 
 15/0 06/0 08/0 04/0 -09/0 همبستگی

 01/0 29/0 2/0 54/0 14/0 معناداری 

 سرمایه گذاری 
 46/0 08/0 31/0 34/0 -34/0 همبستگی

 01/0 2/0 01/0 01/0 01/0 معناداری 
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  53/0ویژگی های شخصیتی زوجین در بعد روان رنجوری  به مقدار  نشان می دهد رضایت زناشویی با    15-4همانطور که جدول  

  45/0، 52/0دارای رابطه منفی است و در ابعاد برون گرایی، تجربه پذیری و وظیفه شناسی دارای رابطه مثبت   01/0در سطح 

گذاری با ویژگی های  می باشد. همچنین ابعاد مقیاس رضایت زناشویی همچون جاذبه، تفاهم و سرمایه   01/0در سطح    63/0و  

شخصیتی روان رنجوری رابطه معکوس و با ابعاد برون گرایی، تجربه پذیری و وظیفه شناسی رابطه مثبت در سطح معناداری 

 دارد. 01/0

 

 آزمون فرضیه فرعی سوم 

فراد را پیش بینی  فرض فرعی سوم بیان می دارد که ویژگی های شخصیت و نگرش مذهبی  می تواند میزان رضایت زناشویی ا

 آورده شده است. 16-4کند. نتایج بررسی فرض فرعی سوم در جدول 

 ( ضریب همبستگی و مجذور ضریب همبستگی رضایت زناشویی براساس صفات شخصیت و نگرش مذهبی 16-4جدول)

sig f Adjusted R square 2r r مدل 

001 /0a 76/163 4/0 4/0 63/0 1 

001 /0b 52/148 55/0 55/0 74/0 2 

001 /0c 69/125 61/0 61/0 78/0 3 

001 /0d 38/98 62/0 62/0 79/0 4 

001 /0e 16/82 62/0 63/0 79/0 5 

 

a.  ،شناسی وظیفه  بین  مذهبی bپیش  نگرش  و  شناسی  وظیفه  بین  پیش   .،  c    و مذهبی  نگرش  شناسی،  وظیفه  بین  پیش 

. پیش بینی وظیفه شناسی، نگرش مذهبی،  e. پیش بین وظیفه شناسی، نگرش مذهبی، برونگرایی و روان رنجوری.  dبرونگرایی،  

 برونگرایی، روانرنجوری و تجربه پذیری

رضایت زناشویی را می تواند تبیین کند و پس از آن وظیفه   4/0وظیفه شناسی به تنهایی به میزان    16-4براساس نتایج جدول  

را تبیین می کند و همراه با برونگرایی، روان   55/0با نگرش مذهبی باالترین میزان رضایت زناشویی به اندازه  شناسی همراه  

 را تبیین می کند.  63/0تا میزان  رنجوری، و تجربه پذیری

 ( نتایج رگرسیون چندگانه پیش بینی رضایت زناشویی براساس نگرش مذهبی و صفات شخصیت 17-4جدول)

model 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients t sig 
B Std.Error Beta 

C onstand 

 وظیفه شناسی 
42/45 

08/3 

56/5 

24/0 

 

63/0 

15/8 

79/12 
001/0 

Constand 

 وظیفه شناسی 

 نگرش مذهبی 

49/25 

19/2 

74/0 

32/5 

23/0 

08/0 

 

45/0 

42/0 

79/4 

45/9 

9/8 

001/0 

Constand 

 وظیفه شناسی 

 نگرش مذهبی 

6/93 

03/2 

56/0 

38/12 

21/0 

08/0 

 

42/0 

32/0 

56/7 

34/9 

84/6 

001/0 
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 6 27/0 22/0 37/1 برون گرایی 

Constand 
 وظیفه شناسی 

 نگرش مذهبی 

 برون گرایی 

 روانرنجوری 

81/83 

76/1 

51/0 

31/1 

55/0 

78/12 

23/0 

08/0 

22/0 

21/0 

 

36/0 

3/0 

25/0 

13/0 

55/6 

42/7 

19/6 

78/5 

63/2 

001/0 

Constand 
 وظیفه شناسی 

 نگرش مذهبی 

 برون گرایی 

 روان رنجوری 

 تجربه پذیری 

79/98 

58/1 

48/0 

22/1 

57/0 

61/0 

81/13 

24/0 

08/0 

22/0 

2/0 

23/0 

 

32/0 

27/0 

24/0 

13/0 

11/0 

15/7 

46/6 

77/5 

43/5 

74/2 

66/2 

001/0 

 

بهترین پیش بینی کننده رضایت زناشویی وظیفه شناسی و پس از آن نگرش مذهبی، برون   17-4براساس یافته های جدول  

براساس صفات   زناشویی  رضایت  بینی  پیش  بر  بنابراین فرضیه شش مبنی  باشد.  پذیری می  تجربه  و  رنجوری  روان  گرایی، 

 تایید و فرضیه صفر رد می شود.  001/0شخصیت و نگرش مذهبی در سطح 
 

 نتیجه گیریبحث و  
همانطور که پیش از این مطرح گردید خانواده و حفظ ارکان آن به عنوان یک واحد اجتماعی برای جوامع و افراد بسیار مهم و  

حائز اهمیت می باشد چرا که خانواده بهترین کانون و تنها بستر امن رشد، تکامل، التیام، و تغییر و تحول برای افراد شناخته  

ده در واقع کارخانه انسان سازی است که مواد خام زیستی آدمی را در محیطی اجتماعی با تبادالت مناسب  گردیده است. خانوا

و به هنگام به فرآورده های عالی انسان مبدل می سازد. پس کوشیدن در حفظ حریم و کرامت چارچوب خانواده بی شک جزو  

اشد. متاسفانه با پیشرفت و تغییر سبک زندگی در جوامع یکی از با اهمیت ترین راه های ثبات و حفظ سالمت جوامع می ب 

امروزی و باطبع عدم بینش و نا آگاهی افراد در چگونگی همراهی خود و خانواده شان با این سبک و رویه جدید زندگی معضالتی  

از این برقراری   همچون برقراری روابط خارج از چارچوب ازدواج یکی از رهآوردهای جدید مدرن شدن جوامعی شد که تا قبل

رابطه عاطفی را تنها در چارچوب سنت و عرف مجاز بر می شمرد. همگام با موج جدید و سیر روز افزون گسترش روابط خارج  

از چارچوب خانواده چه به دلیل پر کردن تنهایی وجودی انسان ها و چه به دلیل حس پیوند جویی، خیانت واژه منحوسی که  

کار بردن ان نیز لرزه بر تن می افکند امروزه به مشکلی حاد و اساسی تبدیل گردیده و کانون امن    پیش از این برای افراد به

خانواده را با تهدید فروپاشی مواجه گردانده است. بدین گونه که آرامش و آسایش را از زوجین سلب گردانده، به دامنه تعارضات  

ارتباطات زناشویی شده و منجر به بروز مشکالت روحی و روانی افراد درگیر   ایشان افزوده، و پایه بی اعتمادی، نارضایتی از خود و

در این موضوع گردیده است. در همین راستا پژوهش حاضر با پرداختن به موضوع خیانت در زوجین و بررسی عواملی که می  

ی های شخصیت، رضایت زناشویی  تواند کاهنده یا فزاینده این مبحث باشد. به طرح بحث پرداخت و بررسی میزان تفاوت ویژگ

 . و نگرش مذهبی در زوجین با سابقه خیانت و بدون سابقه، را موضوع پژوهش خود قرار داد

نتایج آزمون فرضیه اول که به بررسی تفاوت میزان نگرش های مذهبی در دو گروه افراد با سابقه خیانت و بدون آن پرداخت 

با سابقه خیانت و بدون آن، هم در نگرش مذهبی کلی و هم در ابعاد آن همچون،    نشان داد که نگرش مذهبی در دو گروه افراد 
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اعتقادات، تجارب، پیامد و آداب دارای تفاوت معنادار است بدین گونه که میانگین نمرات افراد بدون سابقه خیانت در نگرش 

های این پژوهش نتیجه همسو با تحقیقات گذشته یافته  مذهبی و ابعاد آن بیشتر از میانگین نمرات افراد با سابقه خیانت است.  

یافته  درتبیین .(1383صیادپور)(، 1389) نجفیمحمدزاده و (،  1392در این زمینه است از جمله پژوهش مصلحی و احمدی، )

 کمک شوهر و زن بین در آن تحکم و روابط، تقویت بهبود به اول، درجۀ در مذهبی تقیدات گفت می توان های پژوهش حاضر

 داشته توافق هم با فرزند تربیت  روش های زمینۀ در تا می کند کمک  والدین به می کند، تسریع را والدینی وظایف می کند،

 مشترکی اهداف و فلسفی دیدگاه شوهر  و  زن شود می جب مو نمایند، برقرار  خود  فرزندان با مناسبی روابط اینکه باشند. ضمن

 به و  خانواده پیش  در آنها فراغت اوقات  تا می کنند کمک افراد به مذهبی تقیدات بعدی مرتبۀ در کنند.   دنبال زندگی در را

می   کمک افراد به مذهبی تقیدات سوم نیز، درجۀ در   .باشند داشته  زمینه این در مناسبی برنامه ریزی و باشد خانواده همراه

 صله و باشند داشته دوستان و اقوام با مناسبی روابط شوند، سازگار آن با و بپذیرند را  یکدیگر سلیقه های در تفاوت تا کند

 در باالخره کنند، خوبی حل به را همسر و خود بین تعارضات دهند. عالوه برآن بتوانند جای خود زندگی در برنامه را رحم

 که همانندی شد پژوهش ها روشننتایج   براساس همچنین  .باشند داشته رضایت بخشی متقابالً جنسی روابط پنجم، درجۀ

 در زوجین بودن نشان می دهد، یکسان  نتایج و است بوده تأثیرگذار زناشویی رضایت  سطح بر مذهبی پایبندی در در زوجین

 است،  ازدواج ها موفقیت در مؤثر عوامل تقوی از و ایمان مذهبی، اعتقادات

آزمون فرضیه دو تفاوت میزان  نتایج  به بررسی  زناشویی و بدون سابقه  ویژگیم که  با سابقه خیانت  افراد  های شخصیتی در 

پرداخت نشان داد که افراد در دو گروه از لحاظ میانگین ویژگی های شخصیتی روان رنجوری، برون گرایی، تجربه پذیری و  

دارای میانگین باالتر در بعد    وظیفه شناسی با یک دیگر دارای تفاوت معنادار بوده اند بدین گونه که افراد گروه خیانت دیده

روان رنجوری بوده اند و در ابعاد برون گرایی، تجربه پذیری و وظیفه شناسی میانگین پایین تری نسبت به گروه افراد بدون  

اند.   پژوهشسابقه خیانت داشته  برون   گذشتههای  در  گزارش شده است که ویژگی های شخصیتی همچون روان رنجوری، 

یری و وظیفه شناسی در بین گروه های زوجین متعارض و سالم دارای تفاوت معنا دار است و همسو با نتایج  گرایی، تجربه پذ

  (.2022، 30و همکاران  چیسکولوو؛  1390و همکاران،  شاهمرادی؛  1391)حسینی و همکاران،  بدست آمده در این پژوهش است

بودن به جهت التزام اخالقی زوجین، منعطف بودن به جهت ایجاد  توان گفت که با وجدان در تبیین نتایج حاصل میهمچنین 

توانایی ایجاد توافق و الفت و روان رنجور خویی پایین به جهت ایجاد سالمت روانی و هیجانی مناسب، در کنار توجه به انتظارات  

افراد وظیفه شناس تالش هدف مند    .شودزگاری زناشویی بیشتر برای زوجین منجر می و تشابهات در هنگام بروز تعارض به سا

بیشتری انجام می دهند، وجود سطوح باالی وظیفه شناسی باعث می شود فرد وجدان گرایی بیشتری داشته باشد و از نشان  

 . های خود را مهار کندروابط زناشویی خود داری و تکانه دادن رفتارهای خشونت آمیز در

های شخصیتی با رضایت زناشویی که یکی از عوامل پیشگیری کننده شکل یژگیدهد وتایج پژوهش ها نشان میهمانطور که ن

تحقیقات گذشته نتایج به دست آمده در این پژوهش  گیری ارتباط در فراسوی چارچوب خانواده است دارای همبستگی است.  

 تجربه که داد نشان پژوهش این همچنین(. 32،2012روسوفسکی و همکاران؛ 2019، 31پرتیوی اسما و تورنیپرا تایید میکند ) 

 باعث پذیری تجربه  معتقدند پژوهشگران این.  دارد جنسی رضایت با  مثبت همبستگی  و نارضایتی با منفی همبستگی پذیری

 تجربه  ها آن نظر از.  کنند اتخاذ را تری فعال و پذیرتر انعطاف رویکردهای  تعارضاتشان و مشکالت  حل در ها زوج شود می

.  دهند گسترش  را جنسی اکتشاف فرایند ها زوج شود می باعث  زیرا شود می منجر ها زوج  در بیشتر  جنسی رضایت به پذیری

 ویژگی عالوه به.  شودمی  منجر جنسی روابط  از هاآن  مندیرضایت افزایش به جنسی رابطه در تنوع ایجاد به گرایش  یعنی
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این درحالی است که یکی از عوامل مهم که افراد خود به عنوان عامل    . شودمی مقابل طرف به توجه  افزایش  باعث پذیری تجربه

محرک شکل گیری ارتباط در خارج از چارچوب خانواده عنوان نموده اند، نارضایتی جنسی است. با شرح و توصیف نتایج پژوهش  

شخصیتی بر حفظ ارکان خانواده مطلع شد و  های انجام شده که در باال ذکر آن رفت تا حدی می توان از تاثیر ویژگی های  

 ه خیانت و بدون آن را تبیین نمود.میزان تفاوت مشاهده شده در ویژگی های شخصیتی افراد با سابق

نتایج آزمون فرض سوم که به بررسی تفاوت میزان رضایتمندی زناشویی بین افراد با سابقه خیانت و بدون آن پرداخت نشان 

میزان رضایت زناشویی در بین دو گروه افراد با سابقه خیانت و بدون آن تفاوت معنادار وجود دارد. و میزان رضایت  داد که بین 

های مشابه  های پژوهشهای پژوهش با یافتهبا سابقه خیانت بوده است. یافته  زناشویی در افراد فاقد سابقه خیانت بیشتر از افراد

دهد که رضایت زناشویی در افراد  پردازد نشان میزوجین متعارض و غیر متعارض می  ینکه بررسی میزان رضایت زناشویی ب

در پژوهش حاضر نه    . غیر متعارض به مراتب بیشتر و یکی از عوامل پیش بینی کننده تداوم بخشی به ادامه زندگی می باشد

جاذبه، تفاهم و سرمایه گذاری افراد دو گروه    تنها در میانگین نمره رضایتمندی کلی تفاوت معنادار مشاهده شد بلکه در ابعاد، 

دارای تفاوت معنادار بودند. در تبیین یافته های پژوهش حاضر می توان گفت رضایت زناشویی یک عبارت کلی مشتمل بر ابعاد  

که افراد در  و زیر عنوان های متعدد می باشد که ترکیب و در کنار هم قرار دادن این مولفه های گوناگون می توان رضایتی را  

زندگی جاری خود گزارش می کنند توصیف کند. همچنین عواملی هم که بر نارضایتی و تعارض زناشویی تاثیر دارند، بالواقع  

متنوع و گسترده اند و نمی توان به موردی خاص و عینی اشاره نمود. به عبارتی بهتر میزان رضایت زناشویی خود هم عامل  

امل کاهنده ارتباط زوجین با یکدیگر می باشد، چرا که با کاهش احساس رضایتمندی زوجین از موثر بر تداوم زندگی و هم ع

یک دیگر، به دنبال آن کاهش تفاهم، همدلی و حس مشترک مساعی با یکدیگر گزارش گردیده است و به ایجاد فاصله ارتباطی،  

وق دهندگی افراد به سمت روابط خارج از چارچوب تواند سبه بین زوجین منتج شده است که میکالمی و روانی و موارد مشا

   خانواده ها را توجیه پذیر گرداند. 

نتایج آزمون فرض فرعی اول که به بررسی ارتباط بین میزان رضایت مندی زناشویی و ویژگی های شخصیتی افراد با سابقه 

ذبه، تفاهم و سرمایه گذاری( با ویژگی های  خیانت و بدون آن پرداخت نشان داد که بین رضایت مندی زناشویی و ابعاد آن)جا

دارد.   وجود  معناداری  ارتباط  شناسی  وظیفه  و  پذیری  تجربه  گرایی،  برون  رنجوری،  روان  یافتهنتایجاین  شخصیتی    های ، 

تایید کرده است)  هاییپژوهش را  باقری،  پیشین  یافته1387،احدی  ؛1396ازگلی و همکاران،  ؛  1399بخشایش و  این (.  های 

های شخصیتی همچون برونگرایی، تجربه پذیری و وظیفه شناسی  هد که بین رضایت زناشویی و ویژگیدها نیز نشان میشپژوه

دهد که بین روان رنجوری و رضایتمندی زناشویی رابطه منفی و بین  های این پژوهش نشان میارتباط معنادار وجود دارد. یافته

 رضایت قوى  کننده بینى پیش روان رنجوری در واقع  رابطه مثبت وجود دارد.برون گرایی، تجربه پذیری و وظیفه شناسی  

احدی)  هاىپژوهش با یافته این.  است پایین زناشویى همچون  همکاران 1387متعددى  و  سلیک   و بوتوین ؛(2022)33(؛ 

  باشد.صورت گرفته، همسو میر این زمینه  ( د2000)36، آلوجا و همکاران(1999) ؛35بوچارد و همکاران  (؛ 1997) ،34همکاران 

توان گفت که قسمت اعظم رابطه بین روان رنجور خویی و رضایت زناشوی مربوط به الگو های ارتباطی  در تبیین یافته حاضر می

کنند و از این طریق به شکل  فی بیشتری را به همسران ابراز میعواطف من  رنجور  منفی بین همسران است یعنی افراد روان

بنابراین با توجه به آنچه که ذکر شد میزان رضایت زناشویی و  کنند.  الگوهای تعاملی منفی در روابط زناشویی کمک میری  گی

ویژگی های شخصیت افراد همانطور که نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد می تواند یکی از موارد مهم در شکل گیری روابط 
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اد به نتایج این پژوهش تفاوت معنادار چشمگیری در میزان رضایت زناشویی و  خارج از چارچوب خانواده باشد زیرا که با استن

 ویژگی های شخصیت در دو گروه افراد با سابقه خیانت و بدون آن مشاهده گردید. 

همانطور که نتایج آزمون فرض فرعی دوم که بررسی میزان رابطه بین نگرش مذهبی و رضایت زناشویی در افراد با سابقه خیانت 

دون آن پرداخت نشان می دهد بین نگرش مذهبی و رضایت زناشویی افراد با سابقه خیانت به همسر و بدون آن رابطه وجود  و ب

همکاران) و  خدایاری  همچون؛  باره  دراین  شده  انجام  های  پژوهش  نتایج  همکاران)(،  1386دارد.  و  کال2017قدرتی   و (، 

 (، با یافته های این پژوهش همسویی دارد. کلیه2006)39ونستیوگن و گالاورتین ( و2005)38گنچوز و (، هانلر2001)37هیتون 

 یکی به عنوان را  دینداری و نگرش مذهبی   و داشته صحه زناشویی رضایت و دینداری بین مثبت رابطه وجود به ها پژوهش این

 .اند گرفته نظر در زناشویی زندگی از رضایت احساس بر موثر عوامل از

یافته های این پزوهش می توان بیان کرد که نگرش مذهبی می تواند روابط، تصمیم گیری، تعهد و ابعاد فرزند پروری  در تبیین  

را متاثر گرداند نتایج،  .زوجین  این  توانند درمانگرها خانواده براساس   حل  در  هم و بروز  در هم را مذهبی باورهای  نقش می 

  اگر  که دهد می قرار  بشر  اختیار  در کلی هاییراهنمایی در اصل مذهب  نظربگیرند. در مهم عاملی عنوان  به زناشویی، اختالفات

  جنسی، روابط مورد در قوانینی شامل هاراهنمایی گردد. اینمی زناشویی پیوند استحکام به  منجر نمایند عمل ها بدان ها انسان

  می   مذهب دهد می نشان  که دالیلی از یکیباشد.  می زناشویی روابط در خودگذشتگی و حل تعارضات از جنسیتی، های نقش

 کیفیتی  دارای را  خود ازدواج تر مذهبی افراد  اینکه  احتمال که،  است این  دهد قرار  تاثیر تحت را  زوجین  فکری دیدگاه تواند

  داشته  اعتقاد خود ازدواج بودن معنوی به  عمیق طور به  زوجین رسد اگرمی نظر  به اینباشد. بنابر می  بیشتر ببینند، معنوی

  این  از باشد،  همراه داشته به خود با را گناه  احساس و خداوند با رابطه دادن دست از روانی ترس تواندمی دائم مشاجرات باشند،

 دینداری،  های مؤلفه میان از که داد  نشان پژوهشی دین هایهمچنین یافته .  دارند خود  مشترک زندگی از حفاظت   در سعی رو

  عوامل از عامل ترین مهم که معناست بدین یافته این .دارد  زناشویی رضایت با را رابطه بیشترین   دینی عواطف و گرایش

 که  است  زوجین بین هماهنگ  و همسان دینی عواطف  و گرایش بودن دارا  زوجین، بین در زناشویی رضایت کسب در دینداری

 به وجود  است، زوجین زناشویی رضایت در اساسی و  مهم  موارد  از یکی را عاطفی هماهنگی  تواند می خود سهم به توافق این

باور دینی  باور  دارد، را زناشویی رضایت بینی پیش توانایی دینی، عواطف گرایش از پس  که دیگری عامل.  آورد   دینی  است. 

  رضایت به تواند می شود، منجر زوجین بین  شناختی توافقات وجود و  دینی باورهای به که زوجین بین همسان و مشترک

التزام منتهی بیشتر زناشویی   مذهبی، های سوگواری نظیر گوناگون مذهبی  مناسک مشترک انجام   و دینی وظایف به گردد. 

 چه  هر وجود  است،هستند یاری رسان   دینی فرهنگ دارای  ها خانواده اکثر  که  نیز ما کشور  در  ها زاده امام و ائمه مقابر زیارت

 سیستم  با هماهنگ حاضر پژوهش های یافته لذا.  گردد زناشویی بیشتر رضایت به  منجر تواند می مشترکات مذهبی، بیشتر

  فرایند  طی را  زناشویی رابطه متعالی بعد و مذهبی  باورهای نقش توانند می درمانگران  .است ایران جامعه در  موجود خانوادگی

یک  عنوان  به معنویتی در افراد و بهبودش از آن و باور چنین دهند و با بهره گیری از قرار توجه  مورد زناشویی اختالفات حل

  مفاهیم وجود و دینداری آید  می  بر مطالعات  اکثر نتایج از مرور آنچهگیرند.   بهره زناشویی اختالفات حل در درمانی  شیوه موثر

همانند   درون روابط در ها تعارض حل و تفاهم کننده ایجاد کننده، تسهیل عنوان  به زوجین بین دینی مشترک خانوادگی 

پیشینه مطالعات حاضر  همگرایی و نزدیکی دیدگاه   عمل کاتالیزور پژوهش  یافته های  نتایج  به  توجه  با  بنابراین  نماید.  می 

ظ پایداری و ثبات زندگی مشترک باشد و  اعتقادی و نگرش مذهبی زوجین به یک دیگر می تواند یکی از عوامل موثر در حف

 گرایش  بودن مرتبط بر مبنی حاضر  تحقیق  های یافته مبنای بر  جزو عوامل بازدارنده نارضایتی و تعارض بین زوجین می باشد.
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  برنامه در گردد  می  پیشنهاد اعتیاد به گرایش با خواهی هیجان و وجود ابزار روانشناختی، سرسختی زناشویی، رضایت  مذهبی، 

  تأکید  مذکور متغیرهای بر مبنی  های برنامه طراحی بر اعتیاد  مقابل در شخصیتها سازی مصون  و اعتیاد از پیشگیرانه های

 . گردد

نتایج آزمون فرعی سوم مبنی بر بررسی پیش بینی رضایت زناشویی براساس صفات شخصیت و نگرش مذهبی نشان می دهد  

شناسی، برونگرایی، روان رنجوری و تجربه پذیری می تواند رضایت زناشویی را پیش بینی  که صفات شخصیت همچون وظیفه  

سابقه خیانت و بدون آن   کند همچنین نتایج نشان می دهد که نگرش مذهبی نیز پیش بینی کننده رضایت زناشویی زوجین با

یافته باشد.  پژوهش هایی همچون؛ خدایاری  می  نتایج  با  پژوهش حاضر همسو   قدرتی و همکاران (،  1386)  و همکارانهای 

احدی2017) بوچارد1387)  (،  همکاران (؛1997) همکاران، و بوتوین  ؛(1999)  همکاران و (؛  و  و (2022) ؛سلیک  آلوجا   ،

 باشد. ر این زمینه صورت گرفته، همسو می( د2007) همکاران

پژوهش ها گزارش می کند وظیفه شناسی و نگرش مذهبی  های قبلی نیز آورده شد. همانطور که فرضیه همانطور که در تبیین 

جزو دو مولفه مهم پیش بینی کننده رضایت زناشویی می باشند که به عبارتی می تواند دوام زندگی زناشویی را نیز بهبود  

ناسی و همسان بخشد. از این رو روانشناسان و متخصصانی که در این حیطه به فعالیت می پردازند می توانند با تقویت وظیفه ش

سازی نگرش مذهبی با ارائه تکنیک ها و تکالیف مشترک به منجر به ارتقا روابط زوجین و به دنبال آن ایجاد خشنودی در 

 ایشان شد. 

  باعث هستند. آنها کننده و تهدید دردناک شرایط در تسلی مایه و کنند می روشن  فرد برای را زندگی هدف معنوی باورهای

  قابل  غیر باشد رویدادهایی قادر و کند  ارزیابی  کننده تهدید کمتر رویدادهایی  عنوان به را منتظره غیر رویدادهای فرد شوند می

از را تغییر   دارای  ،دارد واالتری های ارزش و اهداف و است ارتباط در بزرگتری نیروی با که زمانی فرد  دیدگاه این بپذیرد، 

کنونی    موقعیت  پذیرش یا آرامش به دشوار زندگی زناشویی با اتکا به باور و نگرش مذهبی شرایط  است و در   بهتری  عملکرد

همچنین افرادی دارای خصیصه وظیفه شناسی باالتری می باشند با تعهد و تالش مستمری که برای بهبود خود یاری رساند.  

به همراه می آورند. افراد برونگرا نیز    شرایط زندگی خود و همسرشان صرف می کنند خشنودی بیشتری را در زندگی مشترک

با به کار بستن روش های نوین ارتباط و شروع گفتگو موجب تسهیل رابطه بین زوجین می گردند و در هنگام بروز تعارض به  

 . های گفت و شنود به حل مشکل احتمالی با همسرانشان یاری می رساننداحتمال بیشتر با استفاده از شیوه

 و  هاچالش بر  غلبه برای  را آنها و  داده افزایش ها سختی برابر در را افراد تحمل ایمان، ان گفت که داشتنو در آخر می تو

 حمایتی عوامل عنوان داشتن( به  ایمان بزرگتر قدرت به معنوی)یعنی فرا ارتباطات همچنین .دهد  می یاری زندگی در تغییرات

اعتقادات است شده یاد آوری تاب تسهیل و ایجاد جهت در فردی  سازگاری برای پشتیبان و  گاه تکیه عنوان به مذهبی  و 

 داده نشان مختلف مطالعات است. در شده دانسته آوری تاب پرورش برای کلیدی عامل کند. معنویت،می عمل فرد، بیشتر

 بهتر و بکاهند خود اضطراب و تنش از و داده کاهش را خود  منفی  هیجانات که کند می کمک افراد به معنویت که است شده

  شان  افسردگی و استرس  کاهش جهت  در مناسبی هایراهبرد  از بتوانند و کنند مدیریت  را شان زندگی مشکالت بتوانند

در عین حال سالمت روانشان را حفظ نمایند، زیرا وجود افسردگی، تنش و اضطراب به عنوان یک عامل خطرزا  و نمایند استفاده

از این رو می توان از ارتباط بین نگرش مذهبی و ویژگی    . زمینه بروز مشکالت متعدد بهداشت و روان را فراهم کند می تواند  

های شخصیت افراد، جهت تحکیم روابط زناشویی سود جست و از سویی با کاستن از عوامل آسیب زا در زندگی مشترک و  

ری افراد می گردد با تکیه بر نگرش ها و باورهای مذهبی، می توان  کاهش استرسها و تنش هایی که منجر به افزایش روان رنجو

در جهت ثبات، آرامش و تشریک مساعی زوجین قدم برداشت. به عبارتی با گسترش مناسبات مذهبی، ایجاد الفت در محیط 

یش تر از قبل زمینه  های اجتماعی و تبادالت معنوی زوجین، نقطه عطفی برای صحه گذاری بر تشابهات زوجین فراهم آورد و پ 

 تبادل کالمی و مواردی از این قبیل را برای زوجین فراهم آورد.
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شود محققین بعدی در بازه زمانی بیشتری این موضوع را مورد مطالعه با توجه به زمان کم و محدود این پژوهش، پیشنهاد می

بدیهی است هرچه تعداد زوجین بیشتر   تفاده کرد. های بیشتر و منابع بیشتری استوان از آزمون قرار دهند و بدین ترتیب می

های  شود محققین محترم بعدی تعداد نمونه گیریتر و قابل تعمیم تر خواهد بود. لذا پیشنهاد میهای پژوهش ارزندهباشد یافته

ند و با بررسی و  های دیگر نیز انجام دهها و استانتوانند این پژوهش را در فرهنگمحققین بعدی می  بیشتری داشته باشند. 

الگوی فراگیرتری در زمینه یافت.مقایسه نتایج شاید بتوان به  به نظر عناصر فراوان   ی عوامل موثر در خیانت زوجین دست 

بروز خیانت تاثیر داشته باشند، مانند تاثیر ماهواره و برنامهدیگری نیز می های زندگی،  های تلویزیونی، تاثیر سبکتوانند در 

، اختالالت اعصاب و روان و دیگر عناصر، هر کدام  های اجتماعی مانند فیس بوک و غیره، تاثیر شبکه رات مخرب آنمدرنیته و اث

 تواند خود موضوع پژوهش های بعدی قرار گیرداز این موارد می
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