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Abstract
Infidelity is among deficits that may put families at risk of collapse. The aim of this study was
to investigate the effect of religious attitude on attitudes towards infidelity with the mediation
of subjective well-being (SWB). Therefore 400 married women in Bojnord were selected
using available/convenience sampling and were asked to respond to Religious Attitudes
Questionnaire by Khodayari Fard, Attitudes toward Infidelity Scale by Whatley, and,
Satisfaction with Life Scale by Diener, and Positive & Negative Affect Scale (PANAS). Data
were analyzed using structural equation modeling method (SEM). The results showed a
significant negative effect of religious attitudes on attitudes toward infidelity and also a
significant negative effect of subjective well-being on attitudes towards infidelity.
Additionally, subject well-being mediated the effect of religious attitudes on attitudes toward
infidelity. In other words, religious attitudes can reduce attitudes toward infidelity by
influencing subjective well-being.
Keywords: religious attitudes, subjective well-being, attitudes toward infidelity, married
women.
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چکیده
خیانت زناشویي یکي از آسیبهایي است که خانوادهها را در معرض فروپاشي قرار ميدهد .هدف این پژوهش بررسي تأثیر
نگرش مذهبي بر نگرش به خیانت زناشویي با میانجيگري بهزیستي ذهني بود لذا 400 .نفر از زنان متأهل شهرستان بجنورد با روش
نمونه گیري در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامههاي نگرش مذهبي خدایاري فرد ،پرسشنامه نگرش به خیانت زناشویي واتلي،
و براي سنجش بهزیستي ذهني ،به پرسشنامه رضایت از زندگي داینر و همکاران و مقیاس عاطفه مثبت و منفي ( )PANASپاسخ
دادند .دادهها با استفاده از روش مدلسازي معادالت ساختاري تﺤلیل شد .نتایج نشان دادکه تأثیر نگرش مذهبي بر نگرش به
خیانت زناشویي منفي معنادار و تأثیر بهزیستي ذهني بر نگرش به خیانت زناشویي منفي معناداري بود .هم چنین بهزیستي ذهني
میانجي تأثیر نگرش مذهبي بر نگرش به خیانت زناشویي بود ،به عبارتي نگرش مذهبي با اثرگذاري بر بهزیستي ذهني ميتواند
نگرش به خیانت زناشویي را کاهش دهد.
واژههای کلیدی :نگرش مذهبي ،بهزیستي ذهني ،نگرش به خیانت زناشویي ،زنان متاهل.

* نویسندۀ مسئول:

heydarnia_55@yahoo.com

Copyright©2020, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/), which permits others to download this work and share it with others as long as
they credit it, but they can’t change it in any way or use it commercially
DOI:10.22108/ppls.2020.116388.1703

 /14پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال پنجم ،شماره سوم ،پیاپي ( ،)19پاییز 1398

مقدمه

 59%از مردان دانشگاه و  %44از زنان دانشگاه دستکم

خانواده یکي از مهمترین سیستمهاي اجتماعي است

یکبار خیانت عاطفي و جنسي را گزارش دادند .عوامل

که با ازدواج دو جنس مخالف شکل ميگیرد و تداوم

مرتبط با خیانت زناشویي در سه حیطۀ تفاوتهاي فردي

آن از اهمیت بسیاري برخوردار است .خانواده بهعنوان

(مانند ویژگيهاي شخصیتي و نگرشها) ،ماهیت رابطه

واحد اجتماعي ،هم بستري براي شکوفایي و هم بستري

(مانند رضایت از رابطه و سطح تعهد) و شرایط مﺤیطي

براي فروپاشي روابط بین اعضا است (مؤمني جاوید و

(مانند جذابیت شخص سوم یا فرصت خیانت) قرار

شعاع کاظمي .)1390 ،یکي از آسیبهایي که

ميگیرد (تریز و گیسن .)2000 ،در این پژوهش ،قصد

خانوادهها را در معرض فروپاشي قرار ميدهد ،پدیدۀ

بر این است که رابطۀ دو عامل از عواملي که در حیطۀ

خیانت زناشویي است (آماتو و راجرز.)1997 ،

تفاوتهاي فردي قرار ميگیرند با نگرش به خیانت

خیانت زناشویي

1

از موضوعاتي است که

زناشویي بررسي شود.

زوجدرمانگران ،مرتب در کلینیکهایشان با آن مواجه

نگرش مجموعهاي نسبتاً پایدار از باورها ،احساسات

ميشوند (شاکلفورد ،بیسر و گوتز )2008 ،و یکي از

و گرایشهاي رفتاري نسبت به اشخاص ،گروهها،

دشوارترین درمانها (گوردن ،باکوم و اسنایدر)2005 ،

حوادث یا نهادهاي اجتماعي است (هوگ و واگن،

و دومین مشکل مخرب براي رابطۀ زناشویي است

2005؛ به نقل از یوساگ .)2016 ،درواقع نگرش،

(ویشمن ،دیکسون و جانسون .)1997 ،بین خیانت و

موقعیتي است که فرد به سوي اشخاص یا چیزهاي

طالق رابطۀ معناداري وجود دارد؛ چنانکه برخي

خاصي ميرود (یوساگ)2016 ،؛ بنابراین نگرش به

پژوهشها ،خیانت زناشویي را علت طالق ذکر کردند

خیانت زناشویي را ميتوان مجموعهاي نسبت ًا پایدار از

(آماتو و پریویتي .)2003 ،برخي نیز در نظرسنجي از

باورها ،احساسات و گرایشهاي رفتاري نسبت به

افراد مطلقه به این نتیجه رسیدند که خیانت جنسي دلیلي

برقراري رابطۀ فیزیکي یا عاطفي یا ترکیبي از این دو با

براي طالق آنها بوده است (آلن و آتکینز.)2012 ،

شخصي خارج از رابطۀ زناشویي تعریف کرد .به

خیانت زناشویي ،به هر گونهاي از رابطۀ جنسي یا

عبارتي دیگر ،فرد ارزیابي مطلوبي از خیانت زناشویي

عاطفي اطالق ميشود که فراتر از چارچوب رابطۀ

دارد و بنابراین ،افرادي که نگرش مثبتي به خیانت

متعهدانه بین دو همسر باشد (ینيکري و کودمیر،

زناشویي دارند ،این موضوع را مطلوب تلقي ميکنند و

 .)2006تعیین نرخ شیوع خیانت زناشویي در ایران

بیشتر به خیانت زناشویي تمایل دارند؛ درنتیجه ،بیشتر

ممکن نیست؛ زیرا هیچ آمار رسمي دربارۀ میزان خیانت

احتمال دارد درگیر روابط فرازناشویي شوند (واتلي،

زناشویي گزارش نميشود؛ چون این مسئله جزو

.)2008

تابوهاي اجتماعي مﺤسوب ميشود؛ اما برخي

نگرش مذهبي 2نگرش نظامداري از باورها و اعمال

پژوهشها در آمریکا نشان دادند تقریباً  22تا  25درصد

نسبت به امور مقدس است .نگرش به امور ماورایي

از مردان و  11تا  15درصد از زنان ،درگیر روابط

است که دستیابي و تقویت آن ،ثبات ،استمرار و

فرازناشویي شدهاند (آلن و همکاران .)2005 ،بر طبق

پایداري فرد در جامعه را موجب ميشود (یاوري،

پژوهش بوخوت ،هندریک و هندریک ( )2003نیز

1385؛ نقل از کرماني مامازندي و دانش.)1390 ،

1

2

infidelity

Religious attitude
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نگرش مذهبي در زندگي زناشویي به اهمیت ازدواج

بﺤرانهاي زندگي ،همسران را از خیانت حفظ کند و

بهعنوان رابطهاي مقدس و نهادي تأکید ميکند که از

بدینگونه مذهب ميتواند روابط خارج از ازدواج را

سوي خداوند بنا نهاده شده است (دوالهیت ،هاوکینز و

کاهش دهد .بشرپور ( )1394نیز بیان ميدارد جهت

پار.)2012 ،

گیري مذهبي دروني و بیروني ،عاملي حفاظتي در برابر

مفهوووم تقوودس ازدواج بووه ایفوواي بهتوور نقشهوواي

خیانت زناشویي است.

زناشووویي (موواهوني ،پارگامنووت ،جویوول ،اسوووانک و

آلوون و همکوواران ( )2005چووارچوبي بووراي مطالعووۀ

اسووکوت ،)1999 ،همچنووین تعهوود مووادامالعمر بووه رابطووۀ

خیانووت پیشوونهاد کردنوود کووه شووامل سووه حوووزۀ فووردي،

زناشویي (المبرت و دوالهیت ،)2008 ،افزایش وفاداري

رابطهاي و موقعیتي اسوت .موذهب ممکون اسوت در هور

زناشویي (دوالهیوت و المبورت )2007 ،و توانوایي حول

کدام از این حوزهها قرار گیرد و با خیانت رابطوه داشوته

تعارض زناشویي (المبورت و دوالهیوت )2006 ،بوهطور

باشد .در سطح فردي ،تعوالیم دینوي بور اهمیوت ازدواج،

مثبت مربوط است .در پژوهشوي مواهوني و همکوارانش

وفاداري و ممنوعیت روابط فرازناشویي تأکیود ميکنود

( )1999دریافتند در بین زوجهایي کوه ازدواج را اموري

(آتکینز و کسول .)2008 ،در سوطح رابطوهاي ،مواهوني،

مقدس ميشمارند ،انجوام فعالیتهواي مشوترم موذهبي

پارگامنت ،تاراکشور و اسوانک ( )2008پژوهشي انجام

باعث عملکرد بهتر زناشویي ميشود .پژوهشي دیگر نیز

دادند که چگونوه زوجهواي موذهبي بوا داشوتن دیودگاه

حاکي از آن است کوه پایبنودي بوه ارزشهواي موذهبي،

معنوي به روابطشوان و نزدیکوي بوه خودا ازدواجشوان را

یکي از عوامول تأثیرگوذار بور رضوایت زناشوویي اسوت

مقدس ميدانند؛ بنابراین زوجهایي که باورهاي موذهبي

(روحاني و معنوي پور1387 ،؛ نیکوي و سویف.)1384 ،

و فعالیتهاي معنوي مشابهي را به اشترام ميگذارنود،

گل مﺤمدیان ( )1395نیز در پژوهشي بیان کورد تقویت

روابط زناشویي خود را بهبوود ميبخشوند؛ بنوابراین ،هور

هوش معنوي و اخالقي در روند بهبود روابوط زناشوویي

سه سطح فردي (بوراي مثوال ،تعوالیم دینوي و سوازگاري

رضایتمندانه تأثیرگذار باشد .اهمیتدادن بوه موذهب و

شناختي با مشاهدۀ خود بهعنوان فورد موذهبي) ،رابطوهاي

معنویت در خانواده سبب ميشود خانواده از بسویاري از

(براي مثال ،تقدس ازدواج و اشترامگذاري فعالیتهوا

آسیبهاي اجتماعي ازجملوه طوالق و خیانوت زناشوویي

و باورهوووا بوووین همسوووران) و مووووقعیتي (بوووراي مثوووال،

در امان بماند (ابراهیمي ،صیدي و رحیمي.)1396 ،

اشترامگذاري ارزشهاي جامعه و رابطه) ممکن اسوت

برخي پژوهشها نیز رابطۀ بین دین و خیانت را
مطرح کردهاند .براساس پژوهش آتکینز و کسل

روي احتمال درگیوري افوراد در خیانوت توأثیر بگذارنود
(آتکینز و کسل.)2008 ،

( ،)2008تعالیم دیني روي اهمیت ازدواج ،وفاداري و

با توجه به یافتهها و اظهارات بیانشده ،انتظار ميرود

ممنوعیت روابط فرازناشویي تأکید ميکند .در پژوهشي

بین نگرش به خیانت زناشویي و نگرش مذهبي رابطۀ

توتل و دیویس ( )2015دریافتند دینداري احتمال

معناداري وجود داشته باشد؛ اما آیا رابطۀ بین نگرش

خیانت زناشویي را در بین زوجین کاهش ميدهد.

مذهبي و نگرش به خیانت زناشویي ،رابطهاي ساده

همچنین آتکینز ،باکوم و جاکوبسن ( )2001بیان کردند

است یا متغیرهاي دیگري در این رابطه ممکن است

در ازدواجهاي شاد ،ارزشهاي مذهبي ميتوانند رابطۀ
اصلي را تقویت کنند .به عبارتي ،مذهب ميتواند در

نقش میانجي داشته باشند؟
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امروزه بوا ظهوور روانشناسوي سوالمت و روانشناسوي

 .)1393امیووودواربودن و توکووولکردن بوووه خداونووود و

مثبووت ،مسوویر درمووان اختاللهووا از چهووارچوب پزشووکي

احساس تعلق داشتن به نیروي برتر سوبب ميشوود افوراد

خارج شده اسوت و بایود بیشوتر بوه دنبوال تغییور کیفیوت

در مواجهه با رویدادهاي آسیبرسان و شرایط مشکلزا

زندگي افراد ،ارتقاي سالمت ،ایجاد رضایت از زنودگي

فشار کمتري را تﺤمل کنند (یان

و مائو.)2007 ،

و شادکامي بود (سولیگمن و سوکیزنت میهوالي.)2000 ،

پژوهشهاي فراواني رابطۀ بین شادکامي ،بهزیستي

بهزیستي ذهني 1اصطالحي است که سطح سالمت افوراد

ذهني ،رضایت از زندگي و دین و مذهب را بررسي

را براسوواس ارزیابيهوواي ذهنووي از زنوودگي توصوویف

کردهاند؛ بهطوريکه برخي از پژوهشها نشان دادند

ميکند (داینر و ریان .)2009 ،مؤلفههاي بهزیستي ذهني

افراد دیندار از شادکامي و بهزیستي ذهني باالتري

عبارتاند از :رضایت از زندگي (رضایت از حوزههواي

برخوردارند (مایرز2000 ،؛ عقیلي و ونکاتشکومار،

خاص زندگي) ،وجوود عاطفوه مثبوت (خلوق و خووي و

2008؛ تاي ،لي ،مایرز و داینر .)2014 ،پژوهشهاي

احساسات خوشایند) و فقدان نسبي عاطفۀ منفي (خلوق و

اخیر نشان دادند دینداربودن پیشبینيکنندۀ مثبت براي

خوي و احساسات ناخوشایند) (داینر .)2000 ،بهزیسوتي

رضایت از زندگي است؛ بنابراین ،ميتوان نتیجه گرفت

ذهنووي شووامل طیووف گسووتردهاي از پدیوودهها ازجملووه

دینداربودن بهطور معناداري با بهزیستي ذهني مرتبط

پاسخهاي عاطفي افراد ،دامنۀ رضوایتمنديها و قضواوت

است (گال و داوود .)2013 ،کیم ،سیدلیتز ،رو ،اوینگر

کلي از زندگي اسوت (داینور ،سواه ،لوکواس و اسومیت،

و دابرستین ( )2004نشان دادند دینداري با عواطف

 .)1999داینر و ریان ( )2009اظهار داشتند بین بهزیسوتي

مثبت رابطۀ مثبت دارد .در کشور ما نیز یافتههاي

ذهنووي و بهزیسووتي روانشووناختي تفوواوت وجووود دارد.

مشابهي گزارش شدهاند .سرگلزایي ،بهداني ،وثوق و

بهزیستي ذهني روي شادکامي و داشتن زنودگي دلپوذیر

قرباني ( )1381بیان کردند انجام فعالیتهاي مذهبي،

تمرکووز ميکنوود و قضوواوت کلووي از زنوودگي را شووامل

کاهش اضطراب و افسردگي را در پي دارد .صﺤرایان،

ميشود؛ اما بهزیستي روانشناختي بوه چگوونگي مواجهوۀ

غالمي و امیدوار ( )1390نیز به رابطۀ بین شادکامي و

افراد با چالشهاي زندگي مانند پیگیوري اهوداف ،رشود

نگرش مذهبي اشاره کردند .براساس پژوهشهاي

شخصي و ایجواد ارتباطوات باکیفیوت بوا سوایرین اشواره

انجامشده ،که در باال ذکر شد ،انتظار ميرود بین

دارد.

نگرش مذهبي و بهزیستي ذهني رابطۀ معناداري وجود

مذهب یکي از عوامل تأثیرگذار بر بهداشوت روانوي
افووراد اسووت (آلتوورمن و همکوواران .)2010 ،کوئینوو

داشته باشد.
همچنین هنگامي که زوجین بتوانند عواطف مثبوت و

( )2004بیان ميکند مذهب روي کیفیت زنودگي افوراد

منفووي خووود را بووهطور صووﺤیح بیووان کننوود ،از کیفیووت

تووأثیر ميگووذارد و سووالمت ذهنووي و بهزیسووتي آنهووا را

زناشووویي بوواالتري برخوووردار خواهنوود بووود (شوواه سوویاه،

افزایش ميدهد .نگرشها و اعمال مذهبي ،زندگي افراد

بهرامي ،مﺤبي و تبرایي .)1390 ،افرادي که از بهزیسوتي

را معنووادار ميکننوود و برخووي اعمووال ازجملووه عبووادت

ذهنووي بوواالیي برخوردارنوود ،عواطووف مثبتووي را ابووراز

خداونوود و توکوول بووه خوودا در شوورایط بﺤرانووي ،س وبب

ميکننود و از وقووایع ،برداشوت مثبتووي دارنود و بوورعکس

آرامووووش درونووووي و امیوووودواري در افووووراد ميشووووود

افوورادي کووه از بهزیسووتي ذهنووي پووایینتري برخوردانوود،

(علياکبووري ،دهکووردي ،مﺤتشوومي ،پیمووانفر برجعلووي،

وقایع را منفوي تلقوي ميکننود و عواطوف منفوي ازقبیول
اضطراب ،افسردگي و پرخاشگري را نشان ميدهند کوه

subjective well-being

1
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همگي ایون تجوارب بوا سوازگاري زناشوویي در ارتبواط

کاهش ميیابد .بهزیستي ذهنوي سوبب ميشوود زوجوین

اسوووت (الهبخشوووي و قموووري .)1396 ،در ایووون راسوووتا

هیجانات مثبت بیشتري نشان دهند کوه توأثیر بسوزایي در

پژوهشهاي دیگري نیز بوه توأثیر آسویبهاي روانوي بور

روابط زناشویي دارد (سپهریان آذر ،مﺤمدي ،بوداپور و

رابطووۀ زناشووویي اشوواره کردهانوود؛ آسوویبهایي ازقبیوول

نوووروززاده )1395 ،و بوورعکس عواطووف منفووي سووبب

افسردگي و اضطراب .افورادي کوه دچوار افسوردگياند،

ميشوند افراد به سوي روابوط فرازناشوویي روي آورنود

دیودگاه منفوي نسووبت بوه دنیواي پیرامووون خوود دارنوود و

(مؤمني ،کرمي و حویزي زادگوان .)1396 ،بوا توجوه بوه

دیدگاه افوراد مضوطرب حوول مﺤوور انتظوار شکسوت و

اینکه رابطۀ بین نبود رضوایتمندي و روابوط فرازناشوویي

خسووران ميچرخوود .افووراد ميتواننوود ایوون دیوودگاهها را

در زنوان نسووبت بووه مووردان قووويتر اسووت ،ممکوون اسووت

نسبت به همسر و رابطوۀ زناشوویي نیوز داشوته باشوند کوه

افوووورادي کووووه از رضووووایتمندي کمتووووري در روابووووط

همگي این آسیبها سبب کاهش رضایتمندي زناشوویي

برخوردارند ،به احتمال بیشوتري بوه روابوط فرازناشوویي

ميشوند (شاهي ،غفواري و قاسومي .)1390 ،شوماري از

روي ميآورند (تریز و گیسن.)2000 ،

پژوهشهووا بووه رابطووۀ بووین مشووکالت روانووي و خیانووت

با توجه به مطالب باال ،آیا افرادي که از نگرش

زناشویي اشاره کردهانود؛ بوراي مثوال ،خیانوت زناشوویي

مذهبي باالتري برخوردار باشند ،به تبع آن از بهزیستي

ميتواند بخشي از تالش فرد براي مبارزه با عوزت نفوس

ذهني باالتري برخوردار خواهند بود و آیا بهزیستي

پووایین بووه همووراه افسووردگي باشوود (بوواس .)1991 ،در

ذهني باالتر ميتواند بهمنزلۀ عاملي تأثیرگذار سبب تغییر

پژوهشووي دیگوور نیووز بوویچ ،جووورایلز و الیووري ()1985

در نگرش افراد به خیانت زناشویي شود.

دریافتند همسراني که درگیر روابط فرازناشوویي بودنود،
از میزان افسردگي باالتري برخوردار بودند.

در این پژوهش ،تالش ميشود یکي از مهمترین
مشکالت زناشویي بررسي شود .خیانت زناشویي رابطۀ

داشووتن رابطووۀ منفووي بووا همسوور بووه همووراه نشوواندادن

عاطفي یا جنسي خارج از رابطۀ زناشویي است (هرتلین،

عواطف منفي سوبب پایینآمودن رضوایتمندي زناشوویي

ري ،وچلر و کیلمر .)2003 ،باید در نظر داشت خیانت

ميشود؛ براي مثال ،گوشندادن فعال و خشم نسوبت بوه

زناشویي نهتنها در میان زوجین مشکلدار ،ممکن است

همسر ميتواند رضایتمندي زناشوویي را کواهش دهنود؛

در میان همسراني نیز رخ ميدهد که روابط خوب و

امووا بیووان احساسووات مثبووت ،شووادي ،گوووشدادن فعووال،

سالمي دارند و از زندگي مشترکشان راضي هستند.

داشتن رابطۀ مطلوب با همسر ،رضوایتمندي زناشوویي را

منتهي همسران مشکلدار و ناموفق آسیبپذیري

افزایش ميدهند (شواه سویاه ،بهراموي ،مﺤبوي و تبرایوي،

بیشتري در این زمینه دارند (کاوه .)1387 ،پژوهشگران

 .)1390داینتون ( )2000معتقد است نشاندادن عواطوف

دریافتند در انواع خیانت زناشویي (عاطفي و جنسي) و

منفي ازجملوه تورس ،احسواس حقوارت ،کینوه ،خشوم و

عکسالعمل به آن ،در میان مردان و زنان تفاوت وجود

عصبانیت سبب ایجاد سبک دلبستگي نواایمن و کواهش

دارد (برند ،مارکي ،میلز و هوگز2007 ،1؛ آتکینز،2

رضایت زناشویي در زندگي زوجین ميشوود .از طرفوي

باکوم و جاکوبسن .)2001 ،3مردان در مقایسه با زنان

هوستون ،کووگلین ،هووتس ،اسومیت و جوورج ()2001

بیشتر مرتکب خیانت جنسي ميشوند؛ درحاليکه زنان

بیان کردنود زنوان و مردانوي کوه عواطوف منفوي نسوبت

بیشتر بدین دلیل مرتکب خیانت ميشوند که نیازهایي

یکدیگر نشان ميدهند ،در طول زموان دچوار نارضوایتي
زناشووویي ميشوووند و کیفیووت زنوودگي زناشووویي آنهووا

1
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مانند عشق ،دوستي و صمیمیت را برآورده کنند و تنها

ميتواند بهعنوان میانجي ،سبب کاهش نگرش مثبت

تعداد اندکي از آنها منﺤصراً به خاطر مسائل جنسي

افراد به خیانت زناشویي شود.

وارد روابط فرازناشویي ميشوند (مومني جاوید و شعاع
کاظمي .)1396 ،بین خیانت و طالق رابطۀ معناداري

روش

وجود دارد؛ چنانکه برخي پژوهشها خیانت زناشویي

طرح پوژوهش ،جامعوه ،نمونوه و روش نمونوهگیري:

را علت طالق ذکر کردند (آماتو و پریویتي.)2003 ،

پژوهش حاضر ،توصیفي و از نووووع همبسوووتگي اسوووت.

برخي نیز در نظرسنجي از افراد مطلقه به این نتیجه

جامعۀ این پژوهش ،تمامي زنان متأهل شهرستان بجنورد

رسیدند که خیانت جنسي دلیلي براي طالق آنها بوده

در سال  1396بودند .حجم نمونوه بوا اسوتفاده از جودول

است (آلن و آتکینز.)2012 ،

مورگوووان حووودود  400نفووور و بوووا روش نمونوووهگیري

با توجه به مطالعات پیامدهاي خیانت زناشویي براي

دردسترس انتخاب شدند 430 .پرسشنامه توزیع شود کوه

فرد آگاهشده از خیانت همسر ،طیف وسیعي از رفتارها

درنهایووت از بووین پرسشوونامههاي جمعآوريشووده 400

و عواطف منفي را شامل ميشود که عبارتاند از خشم

پرسشنامه تجزیوه و تﺤلیول شودند .مالمهواي ورود بوه

نسبت به همسر ،افسردگي ،افکار خودکشي ،اضطراب

پوژوهش عبوارت بودنود از :دارابوودن سون بوین 18توا50

مزمن ،نشانههایي شبیه استرس پس از ضربه (کانو و

سال ،مؤنثبودن ،متأهلبودن ،داشتن مودرم دسوتکم

الیري2000 ،؛ چارني و پارناس ،)1995 ،احساس

سیکل و مدت زمان زندگي مشترم بیشتر از یک سال.

شرمندگي ،ملعبهشدن و دلکندن و مشکالتي در

ابزارهاي سنجش :براي جمعآوري دادهها از

تمرکز ،نشخوار فکري مداوم در برابر رویدادها و

پرسشنامههاي زیر استفاده شد :مقیاس عاطفۀ مثبت و

مختلشدن عملکردهاي روزانه (گوردن و همکاران،

منفي ) ،(PANASمقیاس رضایت از زندگي ).(SWLS

 .)2004از پیامدهاي دیگر ميتوان به مسائلي نظیر

این دو مقیاس بهمنظور اندازهگیري بهزیستي ذهني،

ضرب و شتم ،قتل همسر و اقدام به خودکشي نیز اشاره

پرسشنامۀ نگرش مذهبي خدایاري فرد ( 1378نقل از

کرد (شاکلفورد و باس ،و یکلز شاکلفورد.)2003 ،

کرماني مامازندي و دانش ،)1390 ،پرسشنامۀ نگرش به

با توجه به اینکه خانواده اساسيترین بنیان جامعه
است و افراد در آن رشد و نمو پیدا ميکنند و از طریق

خیانت زناشویي واتلي ( 2006نقل از شیوه و موسوي،
.)1394

آن وارد جامعه ميشوند ،بدون تردید سالمت خانواده

پرسشنامۀ نگرش مذهبي :خدایاري فورد و همکواران

در سالمت جامعه تأثیرگذار است و با توجه به آثار و

در سووال ( ،)1378ایوون پرسشوونامه را در دانشووگاه تهووران

عواقبي که خیانت زناشویي بر ازدواج و خانواده دارد،

طراحووي کردنوود و شووامل  40سووؤال اسووت .در بررسووي

مطالعاتي از این نوع ضرورت پیدا ميکند؛ بنابراین،

مﺤتوایي مواد پرسشنامه ،شش حیطۀ موضووعي مختلوف

پژوهش حاضر به بررسي مدلي ميپردازد که بهزیستي

نگرش مذهبي با عناوین عبادت ،اخالقیوات ،ارزشهوا و

ذهني میانجي رابطۀ بین نگرش مذهبي و نگرش به

اثر مذهب در زندگي و رفتار انسان ،مباحوث اجتمواعي،

خیانت زناشویي است .تا بدین طریق مشخص شود آیا
بین نگرش مذهبي و نگرش به خیانت زناشویي رابطۀ
معناداري وجود دارد و همچنین آیا بهزیستي ذهني که
براساس مطالعات ،با مذهب رابطۀ معناداري دارد،

جهانبیني و باورها و علم و دین مطرح شده اسوت .ایون
پرسشوونامه براسوواس مقیوواس لیکوورت و بهصووورت پوونج
گزینووهاي ،تنظوویم و نمرهگووذاري شووده اسووت .پایووایي
مﺤاسبهشوودۀ ایوون مقیوواس  0/92و اعتبووار آن نیووز 0/85
گزارش شوده اسوت (رازفور1380 ،؛ بوه نقول از کرمواني

نقش نگرش مذهبي در نگرش به خیانت زناشویي با میانجيگري بهزیستي ذهني در زنان متأهل19/

مامازندي و دانش .)1390 ،آلفاي کرونباخ پرسشنامه در

وحشتزده ،متخاصم ،تﺤریکپذیر ،شرمسوار ،عصوبي،

این پژوهش  0/95به دست آمد.

بيقرار و ترسان) مﺤاسبه شد .دامنۀ نمرات نیز بوراي هور

بهزیستي ذهني شامل ارزیابي عاطفي و شناختي افراد

خردهمقیاس بین  10تا  50برآورد شده است .پایایي ایون

از زندگيشان است (داینر ،لوکاس و اویشي.)2002 ،

پرسشنامه به شیوۀ آلفاي کرونباخ براي مقیواس عواطوف

بدین منظور از دو مقیاس زیر استفاده شده است؛ مقیاس

مثبت  ،0/88و عواطف منفي  0/87و به شیوۀ بازآزموایي

عاطفۀ مثبت و منفي (واتسون ،کالرم و تلجن)1988 ،

براي مقیاسهاي مذکور بهترتیب  0/67و  0/71به دست

و مقیاس رضایت از زندگي (داینر ،اموس ،الرسن و

آمووده اسووت (واتسووون ،کووالرم و کوواري .)1988 ،در

گریفن .)1985 ،مقیاس عاطفۀ مثبت و منفي شامل

پوژوهش حاضوور ،آلفواي کرونبوواخ بوراي عاطفووۀ مثبووت،

فهرستي از احساسات و هیجانات است که از

 0/77و عاطفه منفي 0/80 ،به دست آمد.

پاسخدهندگان خواسته ميشود در طول یک دورۀ

مقیووواس رضوووایت از زنووودگي :)SWLS( 2داینووور و

مشخص ،احساساتشان را بیان کنند؛ احساساتي ازقبیل

همکوواران ( )1985بووهمنظور انوودازهگیري بعوود شووناختي

عالقهمند ،خوشﺤال ،ناراحت و احساس گناه؛ اما مقیاس

بهزیستي ذهني افراد ،نسخۀ پنجمادهاي مقیواس رضوایت

رضایت از زندگي ،از افراد ميخواهد مشخص کنند تا

از زنوووودگي را طراحووووي کردنوووود .در ایوووون مقیوووواس،

چه میزان با اظهارات ،موافق یا مخالفاند و بهطورکلي

شوورکتکنندگان بووه هوور موواده روي یووک طیووف هفووت

بهمنظور اندازهگیري رضایت از زندگي طراحي شده

درجهاي لیکرتي (از  1کامالً مخالف تا  7کامالً موافوق)
پاسووخ دادنوود .در پووژوهش یوسووفي ،اعتمووادي ،بهرامووي،

است (وان هورن.)2007 ،
1

مقیاس عاطفۀ مثبت و منفي ( :)PANASاین مقیاس،

بشلیده و شیربگي ( ،)1389پایایي این مقیاس بوا اسوتفاده

ابزار خودسنجي  20مادهاي است که واتسون ،کوالرم

از روش آلفاي کرونباخ  0/86به دست آمد .در پژوهش

و کاري ( )1988براي اندازهگیري دو بعد خلقوي ،یعنوي

مظفري پایایي این آزمون با روش آلفاي کرونباخ 0/85

عاطفۀ مثبت و عاطفوۀ منفوي طراحوي کردنود .سوؤاالت،

و بووا روش بازآزمووایي  0/82بووه دسووت آموود (مظفووري،

هیجانات و احساسات مختلفي را توصیف ميکنند و هور

1381؛ نقووول از یوسوووفي و همکووواران .)1389 ،آلفووواي

یک به درون یک مقیاس عاطفۀ مثبوت یوا عاطفوۀ منفوي

کرونباخ پرسشنامه در این پژوهش  0/84به دست آمد.

گروهبندي ميشوند .مشارکتکنندگان تمام سؤاالت را

پرسشنامۀ نگرش به خیانت زناشویي :3واتلي ()2006

روي یک مقیاس پنجدرجهاي لیکرتوي پاسوخ ميدهنود.

این مقیاس را تهیوه کورد و داراي  12سوؤال اسوت .ایون

در این طیف ،عدد  1نشاندهندۀ تجربوهنکردن هیجوان و

سووؤاالت شووامل «وفووادارنبودن هرگووز بووه کسووي آسوویب

عدد  5نشاندهندۀ تجربه بسیار زیاد هیجان اسوت .بوراي

نميرسوواند» و «وفووادارنبودن بووه یکوودیگر امووري طبیعووي

هور آزموودني ،نمورۀ کلوي عاطفوۀ مثبوت ازطریوق جمووع

است» ميشدند .پاسخها در یک مقیاس هفوت درجوهاي

نمرات شرکتکننده در هر یک از ده صوفت توصویفگر

لیکرتي از کامالً موافقم ( )7تا کامالً مخوالفم ( )1تنظویم

هیجانات مثبت (عالقهمند ،خوشﺤال ،نیرومنود ،مشوتاق،

شوودهاند .سووؤاالت  12 ،8 ،7 ،6 ،5 ،2بهصووورت منفووي

سربلند ،بانشاط ،سرخوشي ،مصمم ،متمرکوز و فعوال) و

نمرهگذاري ميشووند .کمینوۀ نمورهاي کوه فورد در ایون

نمووورۀ کلوووي عاطفوووۀ منفوووي ازطریوووق جموووع نمووورات

مقیوواس بووه دسووت موويآورد 12 ،و بیشووینۀ آن  84اسووت.

مشووارکتکننده در هوور یووک از ده صووفت توصوویفگر

واتلووي ضووریب آلفوواي کرونبوواخ را بووین  0/87تووا 0/90

هیجانووووات منفووووي (پریشووووان ،ناراحووووت ،گناهکووووار،
Positive & Negative Affect Scale

1

The Satisfaction With Life Scale
Attitudes Toward Infidelity Scale

2
3
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گزارش کرد که نشاندهندۀ همساني دروني بواالي ایون

تﺤصویالت سوویکل 38/5 ،درصوود بوا تﺤصوویالت دیووپلم،

پرسشنامه است (شیوه و موسوي ،)1394 ،همچنین عجم

 11/8درصد با تﺤصیالت فووق دیوپلم 29/3 ،درصود بوا

( )1393در پووژوهش خووود ضووریب آلفوواي کرونبوواخ را

تﺤصوویالت لیسووانس 3/3 ،درصوود بووا تﺤصوویالت فوووق

 ،0/91شووووویوه و موسووووووي ( ،0/86 )1394یوسوووووفي،

لیسانس و  0/3درصد داراي تﺤصیالت دکتورا .بیشوترین

کریميپوووور و امووواني ( 0/85 )1396گوووزارش کردنووود.

مدت زمان ازدواج  52/25درصد در دامنه  1-10سال و

عليتبووار ،قنبووري ،زاده مﺤموودي و حبیبووي ( )1393نیووز

کمترین آن  5/5درصد براي  31سوال بوه بواال .بیشوترین

ضووریب بازآزمووایي ایوون پرسشوونامه را  0/87گووزارش

تعداد شرکتکنندگان  32/5درصد ،داراي دو فرزنود و

کردند .براي بررسي روایي واگرا از آزمون جهتگیري

کمترین آنها یک درصود ،مربووط بوه شوش و بواالتر از

مووذهبي آلپووورت اسووتفاده شوود کووه روایووي واگوورا بووا

شش فرزند بود.

جهووتگیري مووذهبي درونووي 0/29 ،و بووا جهووتگیري

میانگین و انﺤراف معیار نگرش موذهبي ،نگورش بوه

موووذهبي بیرونوووي 0/16 ،بوووه دسوووت آمووود (عليتبوووار و

خیانووت زناشووویي و بهزیسووتي ذهنووي در جوودول آورده

همکوواران .)1393 ،آلفوواي کرونبوواخ پرسشوونامه در ایوون

شوودهاند .همچنووین مشوواهده ميشووود همبسووتگي متغیوور

پژوهش  0/73به دست آمد.

نگرش به خیانت زناشویي با نگرش موذهبي و بهزیسوتي

یافتهها

ذهني بهترتیب عبارتست از  0/292 ،0/343و همبسوتگي

حداقل و حداکثر سن شرکتکنندگان بوهترتیب 18

بین نگرش مذهبي و بهزیستي ذهني  0/358است کوه در

و  50بووا میووانگین  32/93و انﺤووراف معیووار  8/34سووال.

سطح  0/01معنادار است.

 30/25درصود شوورکتکنندهها شواغل و  69/75درصوود
آنهووووا خانووووهدار 17 .درصوووود شوووورکتکنندهها داراي

جدول  .1میانگین و انحراف معیار نگرش مذهبی ،نگرش به خیانت زناشویی و بهزیستی ذهنی
و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
ضرایب همبستگي
نگرش مذهبي

متغیرها

تعداد

میانگین

انﺤراف معیار

نگرش مذهبي

400

127/03

21/20

نگرش به خیانت زناشویي

400

24/19

8/01

**0/343

بهزیستي ذهني

400

59/37

9/60

** 0/358

نگرش به خیانت زناشویي

**- 0/292

*P<0.01 ** P<0.05

ضرایب بهدستآمده در جدول  2نشان ميدهند
مدل پیشنهادشده بعد از حذف مسیر عاطفۀ منفي از
برازش برخوردار است.
جدول  .2شاخصهای برازندگی مدل تأییدی
شاخصهاي برازندگي

X2

X2/df

GFI

AGFI

IFI

TLI

CFI

NFI

RMSEA

مدل تأییدي

0/36

0/36

1

1

1/005

1/029

1

1

0

نقش نگرش مذهبي در نگرش به خیانت زناشویي با میانجيگري بهزیستي ذهني در زنان متأهل 21/

با توجه به جدول  ،2یافتههاي مربوط به تمامي

ضریب مسیر نگرش مذهبي به بهزیستي ذهني مثبت و
معنادار است ()λ = 0.45, P<0.001؛ یعني با افزایش

فرضیههاي مستقیم بررسي ميشوند:
فرضیۀ  :1بین نگرش مذهبي و نگرش به خیانت
زناشویي رابطۀ منفي معناداري وجود دارد .با توجه به

نگرش مذهبي ،بهزیستي ذهني فرد نیز افزایش ميیابد.
بر اساس این ،فرضیۀ دوم پژوهش نیز تأیید شد.

نتایج جدول  ،2ضریب مسیر نگرش مذهبي به نگرش به

فرضیۀ  :3بین بهزیستي ذهني و نگرش به خیانت

خیانت زناشویي منفي و معنادار است ( = - 0.22,

زناشویي رابطۀ منفي معناداري وجود دارد .با توجه به

)λ P<0.001؛ یعني هرچه فرد نگرش مذهبي باالتري

نتایج جدول  ،2ضریب مسیر بهزیستي ذهني به نگرش به

داشته باشد ،نگرش به خیانت پایینتري دارد .بر اساس

خیانت زناشویي منفي و معنادار است ( =- 0.27,

این ،فرضیۀ اول پژوهش تأیید شد.

)λ P<0.001؛ یعني هرچه فرد بهزیستي ذهني باالتري

فرضیۀ  :2بین نگرش مذهبي و بهزیستي ذهني رابطۀ
مثبت معناداري وجود دارد .با توجه به نتایج جدول ،2

داشته باشد ،نگرش به خیانت زناشویي کمتري دارد .بر
اساس این ،فرضیۀ سوم پژوهش تأیید شد.

عاطفه مثبت

رضایت از زندگی
0/55

- 0/27
نگرش به خیانت زناشویی

0/78

بهزیستی ذهنی

0/45
نگرش مذهبی

- 0/22

شکل  .1مسیرها و ضرایب استاندارد در الگوی تأییدی

در ایوون پووژوهش بووهمنظور تعیووین معنوواداري رابطووۀ

خیانت زناشویي ازطریق بهزیستي ذهني مساوي بوا صوفر

میانجي از روش خودگردانسازي استفاده شد .مطابق بوا

است .به عبارت دیگور ،بهزیسوتي ذهنوي ميتوانود نقوش

جدول  ،3براي مسیر نگرش مذهبي به نگرش به خیانوت

میانجي داشته باشد؛ یعني بین نگرش مذهبي و نگرش به

زناشویي ازطریوق بهزیسوتي ذهنوي ،حود پوایین و بواالي

خیانووت زناشووویي رابطووۀ غیرمسووتقیم معنوواداري ازطریووق

فاصلۀ اطمینان مبتني بر روش خودگردانسازي بوهترتیب

بهزیستي ذهني وجود دارد و نگرش موذهبي بوا توأثیر بور

 -0/316و  -0/112بود .با توجه به اینکه صوفر بیورون از

بهزیستي ذهني توانسته است سبب کاهش نگورش مثبوت

این فاصله قرار ميگیرد ،فرض صفر رد ميشود که بیوان

افوووووووراد بوووووووه خیانوووووووت زناشوووووووویي شوووووووود.

ميکند رابطۀ غیرمسوتقیم نگورش موذهبي بوا نگورش بوه
جدول  .3برآورد فاصلهای میزان رابطۀ غیرمستقیم نگرش مذهبی با نگرش به خیانت زناشویی با روش خودگردانسازی
پارامتر

ضرایب استاندارد

خطاي معیار برآورد

حدباال

حد پایین

نسبت بﺤراني

سطح احتمال

نگرش مذهبي – بهزیستي ذهني

0/45

0/013

-0/112

-0/316

7/54

0/001

بحث
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هدف پژوهش حاضر ،بررسي رابطۀ نگرش مذهبي
و نگرش به خیانت زناشویي با میانجيگري بهزیستي

بازدارندۀ دروني ،از خیانت زناشویي جلوگیري ميکنند
(بشرپور.)1394 ،

ذهني در میان زنان متأهل شهرستان بجنورد بود .نتایج

نگرش مذهبي به زندگي انسانها معنا ميبخشد و با

نشان دادند مدل از برازش خوبي برخوردار است و تمام

ایجاد امید باعث آرامش رواني ميشود (روحاني و

مسیرهاي ارائهشده در مدل ،معنيدار بودند .با توجه به

معنويپور .)1387 ،چنانکه قرآن کریم نیز ميفرمایند:

اینکه پژوهشها نشان دادند افرادي که نگرش

همانا یاد خدا آرامبخش دلهاست( 1سوره الرعد ،آیۀ

سهلگیرانهتري دربارۀ خیانت زناشویي دارند ،به

 .)28ازطرفي ،حضور در اماکن مذهبي و ارتباط با سایر

احتمال بیشتري درگیر آن خواهند شد (تریز وگیسن،

افراد ،رابطۀ معنوي فرد با خداوند و معناي زندگي که

 ،)2000شناسایي علل و عوامل تأثیرگذار بر نگرش

باورهاي مذهبي براي فرد ایجاد ميکنند ،همگي

افراد نسبت به خیانت زناشویي اهمیت بسیاري دارد.

راههایي هستند که دین ازطریق آنها سبب خشنودي و

نتایج نشان دادند نگرش مذهبي بهصورت مستقیم و

شادکامي هرچه بیشتر افراد ميشود (روحاني و

غیرمستقیم با میانجيگري بهزیستي ذهني بر نگرش به

معنويپور)1387 ،؛ بنابراین ،افرادي که دیندارترند از

خیانت زناشویي اثر دارد .نتایج برخي پژوهشها حاکي

خشنودي و رضایت از زندگي بیشتري برخوردارند

از آن است که پایبندي به ارزشهاي مذهبي ،یکي از

(گال و داوود.)2013 ،

عوامل تأثیرگذار بر رضایت زناشویي است (روحاني و

عواطف مثبت و منفي در تصمیم گیري و واکنش

معنويپور1387 ،؛ نیکوي و سیف )1384 ،که از تمایل

افراد تأثیر زیادي دارند .عواطف مثبت سبب گسترش

افراد به روابط فرازناشویي نیز ميکاهد (آتکینز و کسل،

آگاهي فرد ميشوند و برعکس افراد با عواطف منفي

 .)2008با توجه به تبیین نتایج بهدستآمده ،مذهبْ افراد

در هنگام مواجهه با مشکالت زناشویي نميتوانند

را به بعد فرامادي و متعالي در جهان پیوند ميدهد و با

تمرکز کنند و توانایي حل مسئله و تصمیمگیري صﺤیح

دادن معنا به زندگي ،به خانواده و تعامالت درون

را ندارند؛ درنتیجه ،بهصورت ناکارآمد عمل ميکنند و

خانواده قداست ميبخشد و شرایط را براي حفظ و

ممکن است براي رهایي از عواطف منفي به سوي

تﺤکیم خانواده ایجاد ميکند (ابراهیمي و همکاران،

روابط فرازناشویي روي آورند (مؤمني و همکاران،

 .)1396مذهب با تقدسبخشي به ازدواج سبب افزایش

 .)1396همچنین با افزایش بهزیستي ذهني ،زوجین

وفاداري و تعهد همسران ميشود (دوالهیت و المبرت،

هیجانات و عواطف مثبت بیشتري نشان ميدهند و به

 .)2007به عبارتي ،وقتي زوجین به ازدواج بهعنوان

مشکالت بهعنوان پدیدهاي مثبت مينگرند و بهطور

امري مقدس مينگرند ،چارچوبي براي خود ترسیم

مناسب درصدد حل آنها برميآیند (سپهریان آذر و

ميکنند که تمامي اعمال و رفتار و احساسات خود را

همکاران )1395 ،که همگي در رضایت از رابطۀ

در قالب آن تفسیر ميکنند (گل مﺤمدیان.)1395 ،

زناشویي تأثیر بسزایي دارد و با توجه به اینکه رابطۀ

همچنین با توجه به اینکه مذاهب ،رفتارهاي اخالقي را

زناشویي موفق یکي از پیشبینهاي خیانت زناشویي

تشویق ميکنند ،با تقویت خودکنترلي بهعنوان عامل
ُُ
َّ 1
ََ
َ آَ
بُ
لوُ
ِ َّ
َََل
اَّللِ أ
ْر
ِك
ِذ
هم ب
ُّ ق
ِن
َئ
ْم
تط
ُوا و
من
ِين
الذ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُّ
ْ
َ
ُ
ِ َّ
ِن القلوب
َئ
اَّللِ تطم
ِكر
ِذ
ب

نقش نگرش مذهبي در نگرش به خیانت زناشویي با میانجيگري بهزیستي ذهني در زنان متأهل 23/

است ،بهزیستي ذهني ميتواند بر نگرش افراد به خیانت

توجه بوه کوچوکبودن نمونوۀ موورد پوژوهش ،پیشونهاد

زناشویي تأثیر بگذارد.

ميشووود ایوون روش روي گروههوواي بزرگتوور بررسووي

با توجه به آنچه ذکر شود ،بوه نظور ميرسود نگورش

مجدد شود تا اعتبار آن با اطمینان بیشتري برآورد شوود.

مذهبي و بهزیسوتي ذهنوي ازجملوه عوامليانود کوه روي

پووژوهش حاضوور روي زنووان متأهوول صووورت گرفووت؛

نگوورش افووراد بووه خیانووت تأثیرگذارنوود .افووراد دینوودار از

بنابراین ،پیشنهاد ميشود براي جامعۀ مردان نیوز بررسوي

قوانیني پیروي ميکنند که این قوانین افوراد را بوه انجوام

شود.

واجبات ،ترغیب و از انجوام مﺤرموات ،منوع ميکنود .بوا
توجه به اینکه خیانت زناشویي نیز ازجمله گناهان کبیوره
اسووت و دیوون اسووالم نیووز آن را نکوووهش کوورده اسووت،
درنتیجه ،هرچوه نگورش موذهبي فورد بواالتر باشود ،فورد
دیدگاه منفيتري نسبت به خیانت دارد .همچنوین هرچوه
افووراد از بهزیسووتي ذهنووي بیشووتري برخوووردار باشووند،
هیجانات مثبت بیشتري نشان ميدهند و با واکنش مثبوت
همسوور نیووز روبووهرو ميشوووند و بووه مشووکالت بووه دیوود
پدیدهاي مثبت مينگرند و با ارتباط متقابل مناسب ،آنان
را حووول ميکننووود؛ درنتیجوووه ،از رضوووامندي بیشوووتري
برخوووردار ميشوووند .بوودیهي اسووت هرچووه انتظووارات و
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