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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پایبندی به سبک زندگی اسالمی ،نگرش به خیانت و نیاز به صمیمیت زناشویی در پیشبینی تعهد
زناشویی زنان متأهل شهر اصفهان بود .پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و در حیطه پژوهشهای همبستگی و رگرسیونی بود .جامعه آماری
شامل کلیه زنان متأهل شهر اصفهان با حداقل 1سال وحداکثر  ۵سال سابقه ازدواج در زمستان سال  1397بود .با استفاده از نمونهگیری در
دسترس  39زن متأهل به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامههای سبک زندگی اسالمیکاویانی ) ،(ILSTنیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی
( ،)2۰۰1نگرش به خیانت مارک واتلی ( )2۰۰۶و تعهد زناشویی آدامز و جونز ( )DCIبر روی آنان اجرا شد .دادههای بهدست آمده به
کمک نرمافزار  SPSS-24و به شیوه رگرسیون همزمان در دو سطح آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد .نشان داد بین سبک زندگی
اسالمی و صمیمیت زناشویی ( r= ۰/29۶و  ،)sig=۰/۰۶7سبک زندگی اسالمی و تعهد زناشویی ( r= ۰/47و  ،)sig= ۰/۰۰3صمیمیت
زناشویی و تعهد زناشویی (  r= ۰/۶88و  )sig= ،)Sig=۰/۰۰۰رابطه مثبت معنادار ( )P>۰/۰1و بین سبک زندگی اسالمی و نگرش به
خیانت ( r= -۰/37و ،)sig=۰/۰21صمیمیت زناشویی و نگرش به خیانت ( r= -۰/39۶و  )sig=۰/۰13و نگرش به خیانت و تعهد زناشویی
( r= -۰/443و  )sig=۰/۰۰۵رابطه منفی معناداری وجود دارد ( .)P>۰/۰1نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که در مجموع سه متغیر سبک
زندگی اسالمی ،نیاز به صمیمیت زناشویی و نگرش به خیانت ،میتواند  ۵۶درصد از واریانس تعهد زناشویی را تبیین کنند (.)P>۰/۰1
عالوهبر آن سبک زندگی اسالمی و نیاز به صمیمیت زناشویی به ترتیب ( Sig= ۰/۰42و  )Sig= ۰/۰۰رابطه معناداری را با تعهد زناشویی
دارند و میزان این تأثیر به ترتیب ( Beta=۰/2۵7و  )Beta=۰/۵۶2میباشد .میتوان گفت پایبندی به سبک زندگی مبتنی برآموزههای اسالمی
میتواند عالوهبر افزایش میزان صمیمیت زناشویی و اصالح نگرش به خیانت با تعهد زناشویی نیز در ارتباط باشد.
واژگان کلیدی :سبک زندگی اسالمی ،صمیمیت زناشویی ،تعهد زناشویی و نگرش به خیانت.
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مقدمه
خانواده بهعنوان نخستین هسته اجتماع و اساسیترین بنیان جامعه درطول تاریخ شناخته میشود (کواجیا 1و همکاران .)2۰1۶ ،خانواده
بهعنوان برترین آیین اجتماعی بهمنظور تأمین نیازهای عاطفی ،روانشناختی و اجتماعی افراد با ازدواج شکل میگیرد و در همهی
مراحل تکوین آن ،زوجین خرده نظام اصلی آن را تشکیل میدهند (دیالر ،سیتوات و یاسین2۰13 ،2؛ نایری ،لطفیو نورانی.)2۰14 ،3
کارکرد خانواده حوزههایی همانند حلمسئله ،ارتباطات ،نقشها ،همراهی و آمیزشعاطفی وکنترل را شامل میشود (راسل 4و
گوردون .)2۰17 ،۵در ازدواج موفق سه رکن تعهد ،جاذبه و تفاهم نقش مهمی دارند که در این بین ،تعهد زناشویی قویترین و
پایدارترین عامل پیشبینی کننده کارکردهای اصلی زندگی زناشویی میباشد (جان ،سم ،رورو ،و تسویی )2۰17 ،۶و بهعنوان مکانیزمی
دوام بخش دارای اهمیت به سزایی در حفظ کیفیفت زندگی زناشویی میباشد (میچر .)2۰13 ،7تعهد ابعاد چندگانهای دارد و
دربرگیرندهی دالیل شخصی ،اخالقی و اعتقادی مخصوصی است که شخص را به ادامهی رابطه زناشویی پایبند میکند (تانگ و
کوران .)2۰13 ،8ویژگی اصلی تعهد وجود اهداف مشترک برای آینده و ایجاد یک افق زمانی طوالنی مدت برای رابطه است .متعهد
بودن به یک رابطه برای طوالنی مدت ،تأثیر قدرتمندی در رفتارهای زوجین دارد و باعث عالقهی دو جانبهی زوجین میشود
(استنلی .)2۰1۰،9که با زیرپا گذاشتن این عهد و پیمان ،پدیده آسیبزای خیانت زناشویی (پیمانشکنی) اتفاق میافتد (هادی و
همکاران .)139۵ ،خیانت زناشویی به هرگونه روابط جنسی یا عاطفی فراتر از چهارچوب روابط متعهدانه بین دو همسر اطالق می-
گردد (دکاسترو -بوفیل و همکاران )2۰1۶ ،1۰و منجر به آسیب به تعهد در روابط عاطفی یا جنسی و یا هر دو میشود که نتیجهی آن
دور شدن از ارتباط بنیادی بدون رضایت طرف مقابل است (فیف ،ویکز و ستلبرگ -فیلبرت .)2۰13 ،11پالت 12و همکاران)2۰۰8( ،
معتقدند که روابط فرا زناشویی عمدهترین دلیل از هم پاشیدگی روابط زناشویی و زمینه اصلی تعارضها و اختالفهای زناشویی
است .پژوهشگران معتقدند که اختالل در کارکردهای خانواده ازقبیل کاهش تعهد و خیانت زناشویی میتواند ناشی از سبکزندگی که
زوجین برگزیدهاند و انتظارات و نگرش آنان از ازدواج باشد (پورمیدانیو همکاران.)1393 ،
سبک زندگی از سه رویکرد جامعهشناسی متأثر از اندیشههای گیورگ زیمل 13بهعنوان طبقه اجتماعی ،رویکرد روانشناسی متأثر از
اندیشههای آلفردآدلر 14بهعنوان ارزشها ،هنجارها و ریشههای رفتار که بهصورت منش و شخصیت شناخته میشود و رویکرد دین
شناسانه تعریف میشود (کاویانی .)139۶ ،سبک زندگی الگوی روابط اجتماعی ،اوقات فراغت ،خودانگاره ،ارزشها و نگرش فردی و
انتخابهای هشیار و ناهشیار فرد برای یک نوع رفتار خاص را نشان میدهد (ریپال .)2۰12 ،1۵سبک زندگی بهعنوان شیوه نسبتاً ثابت
افراد ،گروهها و جوامع برای پیگیری اهداف زندگی ،متأثر از فرهنگ در برگیرندهی نگرشها و ارزشهای تعیین کنندهی جایگاه و
موقعیت اجتماعی خانوادهها میباشد (چانی .)2۰12 ،1۶سبک زندگی از دیدگاه اسالمی به مجموعهای از موضوعات مورد قبول اسالم
در عرصهی زندگی اشاره دارد که براساس آن معیارها رفتار افراد درخانواده باید مبتنی بر اسالم و آموزههای اسالمی باشد (فاتحیزاده
و همکاران .)2۰1۵ ،سبک زندگی اسالمی یعنی بهکارکیری روشی برای زندگی که در برگیرنده آموزهها و مبانی دینی مبتنی بر قرآن و
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سنت باشد (موسوی گیالنی .)1392 ،خانواده یکی از مهمترین محیطهایی است که میتواند به صورت منظم سبک زندگی اسالمی را
در افراد نهادینه کند (ابراهیمی .)1394 ،پژوهشها گویایی این مسئله هستند که دین با مکانیزمهای گوناگون مانند امید ،انگیزه و
مثبتنگری در زندگی ،ایجاد شبکه حمایتی عاطفی و اجتماعی و با دادن معنی و مفهوم به زندگی انسان در بهزیستی روانی فرد،
جامعه و خانواده میتواند نقش مؤثری داشته باشد (سهرابی و طیبی .)1397 ،در این ارتباط شریعتی ( )1392نشان داد از بین سه سبک
زندگی تارک دنیا ،دنیاطلبانه و اسالمی ،سبک زندگی اسالمی مناسبترین سبک برای استحکام و حفظ کیفیت زندگی زناشویی می-
باشد .رضایی و همکاران ( )1392در بررسی اثربخشی آموزش سبک زندگی اسالم محور و با تأکید برخانواده ،نشان دادند که سبک
زندگی اسالم محور بهطور معناداری صمیمیت بین زوجین را افزایش میدهد.
از سویی دیگر ادالت و ردزوان )2۰1۰( 1معتقدند از تعیین کنندههای سالمت روانی و خشنودی زوجین وجود تعامل سازنده میان آنان
و برقراری عشق و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر است .هرچند محققین در مورد مفهوم صمیمیت اتفاق نظر ندارند ولی
صمیمیت میتواند شامل معانی مختلفی مبتنی بر سن ،جنس ،تحصیالت و فرهنگ باشد (مارتین و تاردیف2۰14 ،2؛ میچل.)2۰۰7 ،3
باگاروزی )2۰14( 4صمیمیت را بهعنوان نزدیکی ،شباهت و ارتباط عاشقانه یا عاطفی تعریف میکند .افرادی که با هم صمیمی هستند
برای بیان افکار و احساسات ،نیاز به دانش و درک یکدیگر دارند (باگاروزی .)2۰14 ،صمیمیت شامل اعتماد ،عشق ،مثبتگرایی،
گشودگی ،کیّفیت ارتباطات ،تقسیم وظایف و ایفای نقش(برابری) است و به اعتماد دوجانبه و ایمنی در رابطة زناشویی منجر
میشود(میلر و تدر .)2۰11 ،۵پژوهشگران معتقدند اگر دسترسیپذیری ،پاسخگویی و همدمطلبی در زوجین به حدی باشد که نیازهای
زناشویی زوجین را برآورده کند ،احتمال گرایش به روابط خیانتآمیز زناشویی پایین میآید (فردوسی .)1397 ،از سویی دیگر با
کاهش صمیمیت زناشویی ،امید به زندگی کاهش یافته و ناسازگاری و نارضایتی بیشتری حاصل میشود که مقدمات جدایی یا خیانت
زناشویی فراهم میشود (زارعی .)139۶ ،این امر نشان میدهد که رفتار صمیمانه زوجین نقش مهمی در پیشگیری در خیانت زناشویی
و تقویت بنیان خانواده دارد (فردوسی .)1397 ،در سالهای اخیر به دلیل هجوم فرهنگ غربی متأثر از رسانهها و دور شدن از آموزه-
های دینی مذهبی ،نهاد خانواده دستخوش آشفتگیهای فراوانی شده به گونهای که فروپاشی نهاد خانواده به یکی از چالشهای تباه-
گر زندگی در ایران تبدیل شده است (شعبانی و بانکی پور .)1391 ،به همین خاطر در بررسی روند رو به افزایش آسیبهای مرتبط
با خانواده و بررسی ادبیات مرتبط با خانواده در جامعه فعلی ایران ،سنجه و شناسایی متغیرهای دخیل در آسیبشناسی خانواده
متناسب با زیست بوم جامعه اسالمی ایرانی و دوری از شیوههای مبتنی بر اصول نظریهپردازان غربی ،روز به روز از اهمیت بیشتری
برخوردار میشود .از آنجایی که پژوهشها نشان دادهاند که علیرغم پیامدهای عاطفی ویرانگر پیمانشکنی امکان زنده شدن روابط
وجود دارد (ویلیامز .)2۰11 ،و از سویی دیگر دین اسالم غنی از دستورات و احکام ارزشی برای زندگی بهتر در بستر خانواده است.
بنابراین ضروری میباشد پژوهشها بر باورها و نظام ارزشی معناگرا و دین محور خانوادههای ایران جهت شناسایی آسیبشناسی
خانواده و غنیسازی روابط زوجین متمرکز باشد .بر این اساس هدف پژوهش پاسخگویی به این سؤال است که آیا دینداری و
پایبندی به سبک زندگی مبتنی بر آموزههای اسالمی و صمیمیت زناشویی میتواند پیشبینی کننده تعهد در بین زوجین و کاهش
گرایش به خیانت باشد؟

روش پژوهش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
پژوهش توصیفی تحلیلی و در حیطه پژوهشهای همبستگی و از نوع رگرسیونی میباشد .سبک زندگی اسالمی متغیر مالک و تعهد
زناشویی ،صمیمیت زناشویی و نگرش به خیانت بهعنوان متغیر پیشبین درنظر گرفته شدهاند .جامعه آماری شامل کلیه زنان متأهل
1- Edalate & Redzuan
2- Martin & Tardif
3-Mitchell
4-Bagarozzi
5- Miller & Tedder
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شهر اصفهان که حداقل  1سال و حداکثر  ۵سال از ازدواجشان گذشته ،میباشد که با استفاده از روش نمونهگیری دردسترس  39زن
متأهل بهعنوان نمونه انتخاب شدند ( .)n=39معیارهای ورود و خروج شامل -1 :سابقه حداقل  1سال ازدواج یا عقد و حداکثر  ۵سال
 -2عدم انتخاب زوجینی که در مرحله نامزدی وآشنایی هستند  -3عدم وجود تعارض شدید زناشویی یا سابقه درخواست طالق -4
وجود یا عدم وجود فرزند  -۵عدم ابتالی زوجین به بیماریهای مزمن روانپزشکی یا جسمانی  -۶عدم شرکت در دورههای آموزشی
و دریافت مشاورههای روانشناسی بهصورت مستمر و پیشرفته.

ابزار پژوهش
پرسشنامه سبک زندگی اسالمی )(1ILST
این آزمون توسط کاویانی در دو فرم بلند ( 13۵سؤالی) و فرم کوتاه ( 7۶سوالی) در سال  1388طراحی و هنجاریابی شده است .شیوه
پاسخگویی باتوجه به وضعیت زندگی فعلی آزمودنیها در یک طیف  4درجهای از خیلی کم تا خیلی زیاد قرار دارد .ده شاخص زیر
مقیاسهای این آزمون را تشکیل میدهند که عبارتند از :شاخصاجتماعی ( 11آیتم) ،باورها ( ۶آیتم) ،عبادی ( ۶آیتم) ،اخالق (11
آیتم) ،مالی (12آیتم) ،خانواده ( 8آیتم) ،سالمت (7آیتم) ،تفکر و علم ( ۵آیتم) ،امنیتی-دفاعی ( 4آیتم) ،زمانشناسی ( ۵آیتم).
پاسخگویان باید باتوجه به وضعیت زندگی فعلی خود ،به هرکدام در یک طیف  4درجهای از خیلی کم تا خیلی زیاد پاسخ دهند .هر
آیتم باتوجه به اهمیت ضریبی بین  1تا  4میگیرد .نمره کل آزمودنی حداقل  141و حداکثر  ۵7۰خواهد بود .حداقل امتیاز ممکن 7۵
و حداکثر  3۰۰خواهد بود .نمره بین 7۵تا :12۵نشاندهنده سبک زندگی اسالمی ضعیف است .نمره بین  12۵تا  :187نشاندهنده
سبک زندگی اسالمی متوسط است .نمره باالتر از  :187نشاندهنده سبک زندگی اسالمی قوی است .سازندگان پرسشنامه ضریب
پایایی کل این آزمون را  ۰/71بهدست آوردهاند .نتایج تحلیل عوامل نیز روایی و ساختار عاملی مناسبی را برای آن نشان داده است.
روایی همزمان آن با آزمون جهتگیری مذهبی  ۰/۶4بهدست آمده است (کاویانی .)1388 ،پایایی این آزمون برای زیرمقیاسهای آن
عبارتند از شاخص اجتماعی  ،۰/41باورها  ،۰/4۶عبادی ،۰/3۰اخالق  ،۰/۶4مالی  ،۰/32خانواده  ،۰/4۰سالمت  ،۰/42تفکر و علم
 ،۰/۵1امنیتی دفاعی ۰/3۰و زمانشناسی ( ۰/3۰طغیانی و همکاران.)1392 ،
پرسشنامه نیازهای صمیمیت

زناشویی2

این پرسشنامه توسط باگاروزی در سال  2۰14تهیه و تنظیم شده است .پرسشنامه دارای  41سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد
صمیمیت زناشویی (صمیمیت عاطفی ،صمیمیت روانشناختی ،صمیمیت عقالنی ،صمیمیت جنسی ،صمیمیت بدنی ،صمیمیت معنوی،
صمیمیت زیباشناختی ،صمیمیت اجتماعی -تفریحی) میباشد .طیف پاسخگویی آن در هر سوال از عدد  1تا  1۰مشخص گردیده
است و لذا احتیاجی به محاسبه امتیاز هر گزینه ندارد .سؤاالت به شکلی رتبهبندی شده که از 1به معنای به هیچ وجه چنین چیزی
وجود ندارد تا  1۰به معنای نیاز بسیار زیادی وجود دارد ،به هر نیاز پاسخ میدهند .باالترین نمره در هر بعد  ۵۰و در بعد صمیمیت
معنوی  ۶۰میباشد .حاصل جمع امتیازات هر بعد (به جز بعد صمیمیت عاطفی) نمرهای از  ۵تا  ۵۰خواهد بود .در بعد صمیمیت
عاطفی این نمره از  ۶تا  ۶۰خواهد بود  .نمرات باالتر در یک بعد نشان دهده نیاز بیشتر پاسخ دهنده به آن بعد از صمیمیت از طرف
همسر خود خواهد بود و برعکس .اعتمادی ( )1384پایایی این پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ را ۰/94گزارش کرده است .خمسه
و حسینیان ( )1387در مطالعهای پایایی هربعد صمیمیت را با روش آزمون -بازآزمون محاسبه کردند که برای صمیمیت عاطفی ،روان-
شناختی ،عقالنی ،جنسی ،فیزیکی ،معنوی ،زیباشناختی و اجتماعی – تفریحی به ترتیب  7۶% ،۶۵% ،8۰% ،91% ،81% ،82% ،89%و
 ۵1%بهدست آوردندکه حاکی از پایایی قابل قبول این مقیاس میباشد (خمسه و حسینیان .)1387 ،هوشمند ( )1391آلفای کرونباخ

1- Islamic Lifestyle Survey Test
2- Couples Intimacy Needs Questionnaire
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برای پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی به این شکل محاسبه کرد :صمیمیت عاطفی  ،۰/71صمیمیت روانشناختی
 ،۰/۶۵صمیمیت عقالنی  ،۰/۵8صمیمیت جنسی  ،۰/73صمیمیتبدنی  ،۰/48صمیمیت معنوی  ،۰/7۰صمیمیت زیباشناختی ،۰/7۶
صمیمیت اجتماعی -تفریحی  .۰/۶۶اعتمادی و همکاران ( )138۵برای تعیین روایی محتوا و صوری این پرسشنامه در ایران ،پرسش-
نامه را در اختیار  1۵نفر از اساتید رشته مشاوره و  1۵زن و شوهر قرار دادند و از طریق نظر اصالحی آنان روایی محتوایی آن را تأیید
کردند .پس از اصالح نهایی ،پرسشنامه بر روی  3۰زن و شوهر اجرا شد .ضریب پایایی کل پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ ۰/94
بهدست آوردند که حاکی از پایایی قابل قبول این ابزار بود.
پرسشنامه تعهد زناشویی

1

این پرسشنامه میزان پایبندی افراد به همسرشان و ازدواجشان و ابعاد آن را اندازه میگیرد .این آزمون توسط آدامز و جونز ( )1997
برای مقاصد پژوهشی تهیه و تدوین شده و سه بعد تعهد زناشویی را اندازهگیری میکند که شامل تعهد شخصی ،تعهد اخالقی و تعهد
ساختاری است .سؤالهای آزمون دارای یک مقیاس  ۵درجهای کامالً مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم ،کامالً موافقم است که به
هر گزینه نمره بین  1تا  ۵تعلق میگیرد .این ابزار  44سؤال دارد و دامنه کلی نمرات افراد بین 1تا  172نمره است و نمره باالتر در این
آزمون باال بودن تعهد کلی زوجین را نشان میدهد (عباسی مولید و همکاران .)1388 ،آدامز و جونز در شش پژوهش مختلف بهمنظور
بهدست آوردن پایایی و روایی پرسشنامه آن را روی  47نفر متأهل  347نفر مجرد و  4۶نفر مطلقه اجرا کردند .آدامز و جونز میزان
پایایی هریک ازمقیاسهای این آزمون را بر روی نمونههای یاد شده به این شرح بهدست آوردند :تعهد شخصی  % 91تعهد اخالقی
 % 89تعهد ساختاری ( %8۶عباسی مولید .)1388 ،در ایران شاه سیا و همکاران ( )1389اعتبار این پرسشنامه را تأیید کردهاند و پایایی
این پرسشنامه را براساس آلفای کرونباخ  % 8۵گزارش کردند .و آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای تعهد به همسر ،تعهد به ازدواج و
تعهد اجباری به ترتیب  % 82، %79و  % 84بهدست آوردند .در پژوهش قنبری هاشمآبادی و همکاران ( )139۰ضرایب پایایی تمام
خرده مقیاسها با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه و بهصورت تعهد شخصی  ،%79تعهد اخالقی  % 8۰و تعهد اجباری % 82
گزارش شد .در مطالعه مقدماتی توسط عباسی مولید و همکاران ( )1388روایی این آزمون مورد تأیید قرار گرفت.
مقیاس نگرش به خیانت زناشویی ()ATIS
مقیاس نگرش به خیانت توسط مارک واتلی 2در سال  2۰۰۶تهیه شده و در ایران توسط عبداهللزاده ( )1389ترجمه شدهاست .عبارت-
های مقیاس شامل جمالتی راجع به احساسات منفی و مثبت نسبت به مقوله خیانت است که آزمودنی باید براساس احساس خود به
جمالت نمره  1تا  7بدهد .چیزی به عنوان پاسخ درست یا غلط در این جمالت وجود ندارد و مقیاس فقط خواهان واکنش و نظر
صادقانه آزمودنی به جمالت است .هدف از این سنجش نوع احساسات و تفکر افراد نسبت به مسائل مربوط به خیانت زناشویی
است .در واقع پرسشنامه خیانت مقدار تمایل و میزان پذیرندگی یا ردکنندگی خیانت را از منظر افراد مختلف میسنجد .امتیازدهی در
سؤالهای 1۰ ،9 ،4 ،3 ،1و  11به پاسخ بسیار مخالف ،امتیاز  1و پاسخ بسیار موافق ،امتیاز  7داده میشود .اما در سؤالهای ،7 ،۶ ،۵ ،2
 8و  12نحوهی نمرهگذاری معکوس است بهطوری که به پاسخ بسیار مخالف نمره  7و پاسخ بسیار موافق نمره  1و پاسخ بین آنها به
ترتیب  3 ،4 ،۵ ،۶و  2امتیاز داده میشود .باال ترین امتیاز  84است که به معنی پذیرنده خیانت و کمترین امتیاز  12و به معنی رد کننده
خیانت است .امتیاز  48فرد را بین پذیرندگی و ردکنندگی خیانت قرار میدهد.آلفای کرونباخ این مقیاس در بین  383نفر از زنان و
مردان مجرد و متأهل ساکن شهرهای علی آباد و به شهر که بهصورت تصادفی انتخاب شدند  ۰/84بهدست آمده است .این مقیاس
میتواند عالوهبر تحقیقات پیمای شی در تعیین علل و متغیرهای تأثیرگذار بر خیانت زناشویی و نگرش به خیانت کمک کننده باشد
(عبداهللزاده .)1389 ،عجم ( )139۵پایایی پرسشنامهی خیانت زناشویی به روش آلفای کرونباخ را برای کل پرسشنامه  ۰/89گزارش
1- Marital Commitment Questionnaire
2- Mark whatley
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نقش پایبندی به سبک زندگی اسالمی ،نگرش به خیانت ونیاز به ...

کرده است .همچنین در پژوهش دیگری در ترکیه پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  ۰/81محاسبه شده است (توپلو-دمیرتاش
و فیچمن .)2۰17 ،1جواهری ،شوقی و باباخانلو ( )1397میزان آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس تهعد شخصی  ،۰/۶8تعهد اخالقی
 ۰/78و تعهد ساختاری  ۰/73و برای کل پرسشنامه ۰/82بهدست آوردند.
دادههای بهدست آمده از پرسشنامههای پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون
چندگانه) به کمک نرم افزار  SPSS-24مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتههای پژوهش
حجم نمونه شامل  39زن متأهل بود .میانگین سنی زنان متأهل  24سال بود که کمترین آن  18و بیشترین آن  37سال داشتند .میزان
تحصیالت آنها به این صورت بود 1 :نفر زیر دیپلم 1۵ ،نفر دیپلم 2 ،نفر فوق دیپلم 18 ،نفر لیسانس و  3نفر فوق لیسانس 22 .نفر از
آنها فاقد فرزند14 ،نفر یک فرزند و  3نفر از آنها دو فرزند داشتند 22 .نفر از آنها خانهدار ۵ ،نفر کارمند 9 ،نفر دانشجو و  3نفر شغل
آزاد داشتند .شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  1آورده شده است.
جدول  :1شاخصهای توصیفی شامل میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمره
متغیر

انحراف معیار

میانگین

حداکثر نمره

حداقل نمره

شاخصهای آماری
سبک زندگی اسالمی

438/۶

4۵/3۵

349

۵34

صمیمیت زناشویی

32۰/41

32/1۵

241

3۶9

نگرش به خیانت

21/48

7/8۶

12

39

تعهد زناشویی

177/9۶

22/3

122

21۵

جدول  :2آزمون رگرسیون متغیرهای پیشبین (سبک زندگی اسالمی ،صمیمیت زناشویی ،نگرش به خیانت) و متغیر مالک (تعهد زناشویی)
مدل

مجموع

df

مجذورات

میانگین

F

R

Sig

مجذورات

رگرسیون

1۰۶۵2/۰۶

3

3۵۵۰/۶8

باقیمانده

82۶۰/۶7

3۵

23۶/۰1

کل

18912/73

38

تعدیل یافته
1۵/۰4

ضرایب غیر استاندارد

۰/7۵

۰/۰۰۰

۰/۵۶3

t
B

Std.E

عدد ثابت

۵/1۶3

38/93

۰/۵2۶

ضرایب استاندارد

مدل

1

R2

R2

sig

Beta

۰/133

۰/89۵

سبک زندگی اسالمی

۰/127

۰/۰۶

۰/2۵7

2/1

۰/۰42

صمیمیت زناشویی

۰/39

۰/۰8

۰/۵۶2

4/۵4

۰/۰۰۰

نگرش به خیانت

۰/3۵۶

۰/3۶

-۰/12۶

-۰/988

۰/33

1- Toplu-Demirtaş & Fincham
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در جدول  1شاخصهای توصیفی شامل میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمره برای متغیرهای پژوهشی آورده شده است.
براساس نتایج بهدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون مشخص شد که ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای سبک زندگی
اسالمی و نگرش به خیانت  ،)sig=۰/۰21( -۰/37سبک زندگی اسالمی ونیاز به صمیمیت زناشویی  ،)sig=۰/۰۶7( ۰/29۶سبک
زندگی اسالمی و تعهد زناشویی  ،)sig= ۰/۰۰3( ۰/47نیاز به صمیمیت زناشویی و تعهد زناشویی  ،)Sig=۰/۰۰۰( ۰/۶88نیاز به
صمیمیت زناشویی و نگرش به خیانت  ،)sig=۰/۰13( -۰/39۶نگرش به خیانت و تعهد زناشویی  )sig=۰/۰۰۵( -۰/443میباشد
( .)P>۰/۰1همچنین نتایج بهدست آمده از تحلیل رگرسیون چندگانه بهروش همزمان در جدول  2آمده است.
جدول شماره  2بیانگر آن است که متغیرهای سبک زندگی اسالمی ،نیاز به صمیمیت زناشویی و نگرش به خیانت میتواند شاخص
خوبی برای پیشبینی تعهد زناشویی به حساب آیند ( .)P>۰/۰۰۰( )R=۰/7۵همچنین یافتههای این جدول نشان دهنده آن است که
 ۵۶درصد از تفاوت های فردی در تعهد زناشویی مربوط به سبک زندگی اسالمی ،نیاز به صمیمیت زناشویی و نگرش به خیانت است.
عالوهبر آن سبک زندگی اسالمی ،نیاز به صمیمیت زناشویی به ترتیب ( sig= ۰/۰42و  ) sig=۰/۰۰۰رابطه معناداری را با تعهد
زناشویی دارند و میزان این تأثیر به ترتیب ( Beta=۰/2۵7و  )Beta=۰/۵۶2میباشد.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پایبندی به سبک زندگی اسالمی نیاز به صمیمیت زناشویی و نگرش به خیانت در پیشبینی تعهد
زناشویی بود .نتایج پژوهش نشان داد که سبک زندگی مبتنی بر آموزههای اسالمی زوجین با افزایش صمیمت و تعهد زناشویی و
کاهش خیانت زناشویی رابطه دارد و سبک زندگی اسالمی زوجین میتواند پیشبینی کننده نیاز به صمیمیت زناشویی و تعهد زوجین
باشد .نتایج این پژوهش با پژوهشهای پیشین ازجمله رگاس ،)2۰19( 1رکاچ و فلیبرت ،)2۰1۵( 2میلنر ،)2۰۰8( 3رضاپور و همکاران
( ،)1398قاصدی ( ،)1398خیاط ( ،)139۶زارعی و همکاران ( ،)139۶عرب بافرانی و همکاران ( )1392هماهنگ است .باتوجه به
یافتههای این پژوهش و پژوهشهای پیشین میتوان گفت که نیاز به صمیمت بهعنوان یک مشخصه کلیدی و مهم روابط زناشویی به
وجود تعامل سازنده بین همسران کمک میکند .همانطور که گراس ( )2۰19بیان میکند افزایش صمیمت زناشویی میتواند عالئم و
نشانه اختالل روحی ناشی از ضربه خیانت به همسر را کاهش دهد و از طرف دیگر موجب بهبود روابط آنان با یکدیگر بعد از
پذیرش خیانت گردد .تحقیقات رکاچ و فلیبرت ( )2۰1۵نشان میدهد نیاز به صمیمت یک سازه دو طرفه و چند وجهی است و شامل
مراقبت ،وابستگی متقابل و اعتماد میباشد که با افزایش صمیمت و تعهد ،میزان خیانت هم در گروه زنان و هم در مردان به طرز
چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد .پس میتوان گفت کمبود یا نبود صمیمیت از شاخصهای آشفتگی در روابط زناشویی است که
میتواند باعث خیانت و فروپاشی روابط زوجین گردد .از سویی دیگر و مبتنی بر یافتههای این پژوهش میتوان استنباط کرد سبک
زندگی اسالمی که نمودهای رفتاری نسبتاً پایدار برخاسته از عقاید ،نگرشها و معیارهای اخالقی اجتماعی مورد تأیید اسالم را شامل
میشود از طریق شناساندن بایدها و نبایدها و چگونگی رفتار در زمینههای مختلف فردی ،خانوادگی ،اقتصادی ،اجتماعی و تاکید بر
کمال دنیوی و اخروی میتواند تعیین کننده و ارتقادهنده صمیمیت و تعهد زناشویی و به تبع آن افزایش کارکرد خانواده باشد.
سایر یافتهها نشان داد نگرش منفی به خیانت باعث کاهش خیانت زناشویی و افزایش تعهد زناشویی میشود .این یافته با یافتههای
پژوهش ودیگوس ،لوپز و پریرا ،)2۰17( 4ماتینگلی و کالرک و ویدلر ،)2۰11( ۵فردوسی ( ،)1397برزگر بفرویی و جعفریان ()1397
و عبداللهی و همکاران ( )1397همخوان است .نتایج تحقیق یوسفی وکریمیپور و امانی ( )139۶با عنوان بررسی مدل باورهای
مذهبی ،سبکهای حل تعارض و تعهد زناشویی با نگرش نسبت به خیانت زناشویی نشان داد بین باورهای مذهبی با تعهد زناشویی
1 - Regas
2 - Rokach & Phillibert
3 - Miller
4 - Rodrigues, Lopes & Pereire
5- Mattingly, Clark & Weidler
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رابطه مثبت و معنادار و با نگرش آنها به خیانت زناشویی رابطه منفی و معنادار وجود دارد .وهمچنین بین ابعاد تعهد زناشویی و
نگرش زوجین به خیانت زناشویی نیز رابطهی منفی و معنادار وجود دارد .ماتینگلی و کالرک و ویدلر ( )2۰11معتقدند تعهد بهعنوان
واسطه بین انواع رفتارهای خیانتآمیز مطرح میشود که تعهد کمترمنجر به احتمال خیانت بیشتر میشود.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت نگرش مثبت به خیانتزناشویی و پیمانشکنی بهعنوان یک رویداد آسیبزا قادر است زندگی زناشویی
یک زوج را به مخاطره اندازد .در نبود تعهد ،اعتماد متقابل بین همسران یا اعضای خانواده کمتر خواهد شد .اگر دسترسیپذیری،
پاسخگویی و همدم طلبی در زوجین به حدی باشد که نیازهای زناشویی را برآورده کند ،احتمال نگرش مثبت به روابط خیانتآمیز
زناشویی پایین میآید .بنابراین با توجه به نتایج مطالعه حاضر میتوان گفت براساس بستر دینی و فرهنگ اسالمی که تاکید بر تعهد در
تمامی ابعاد اجتماعی خصوصاً خانواده دارد میتوان گامی مؤثر در تقویت روابط زناشویی افزایش صمیمیت و تقویت پیوندهای
خانوادگی و افزایش تعهد زناشویی برداشت.
عدم شرکت هر دو جنس در پژوهش ،عدم غربالگری سایر نظامهای باوری و ایدیولوژی و فکری زوجین ،عدم توجه به زمینههای
خانوادگی زوجین و پیشینه آموزشی و تحصیالتی آنان از محدودیتهای پژوهش میباشد که پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی
سازه سبک زندگی اسالمی-روانشناختی و ارتباط و تأثیرگذاری آن بر ابعاد مختلف زندگی زوجین مورد پژوهش و مطالعه قرار گیرد.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the role of Islamic lifestyle adherence, marital intimacy
and attitude towards infidelity in predicting marital commitment of married women in Isfahan.
This is a descriptive-analytical study in the field of correlation and regression studies. The statistical
population includes all married women of Isfahan city with at least 2 years and up to 3 years of
marriage in winter of 1397. Using the available sampling method, 39 married women were selected
and the Kaviani Islamic Lifestyle Questionnaire (ILST), Marital Intimacy Needs (Bagarozzi,2014) ,
Mark Wattley's Infidelity Attitude (2006) and Adams & Jones Marital Commitment (DCI) were
used. Data were analyzed using SPSS-24 software and simultaneous regression.
The results showed that between Islamic lifestyle and marital intimacy (r = 0/296 and sig = 0/067),
Islamic lifestyle and marital commitment (r = 0/47 and sig = 0/003), marital intimacy and marital
commitment (r = 0/688, Sig = 0.000), There was a significant positive relationship (P <0.01) and
also between the Islamic lifestyle and attitude to infidelity (r = -0/37 and sig=0/021 ), Marital
intimacy, and attitude to infidelity (r = -0/396 and sig=0/013 )and attitude to infidelity and marital
commitment (r = -0/443 and sig=0/005 ) have a significant negative relationship (P <0.01). The
results of regression analysis showed that the three variables of an Islamic lifestyle, marital
intimacy and attitude to infidelity, can explain 1% of the variance in marital commitment (P <0.01).
In addition to the Islamic lifestyle, marital intimacy (Sig = 0.000 and Sig = 0.042) had a significant
relationship with marital commitment, and the magnitude of this effect is (Beta = 0.257 and Beta =
0/562).
A: It can be said that adherence to a lifestyle based on Islamic teachings is also related to increasing
marital intimacy and improving attitudes to infidelity and marital commitment.
Keywords: Islamic lifestyle, marital intimacy, marital commitment, attitude to infidelity.

32

