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 کاهش تعارضات زناشویی و طالق عاطفی  بابهزیستی اخالقی  رابطه
 

 هبان ممتازیم

 دانشگاه مالیر  ،ادبیات و علوم انسانی ،گروه روانشناسی
 ( 07/02/1399، تاریخ پذیرش:1399/ 02/ 05تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

درستی یا نادرستی رفتار و اعمال آدمی که در گروی اخالق  مالی شا ال  
اخالق  در جوامالع یال    (.1)  نگرانی در جوامع امروزی اسال شزرگترین  

مناسب و خالو  در جامهاله یال  اس  که شه انجام کار   1هنجار فرهنگی
نفساله دارای ده  و شر این شاور اس  که کار فالیارزش مهنوی مثب  می

  دقیال  ماهیال  عنالوا  یال  توانالایی اخالق  شاله  (.2ارزش ذاتی اس  )
 زنال گی در  او را شالرای ود کاله  و  میانسا  محس  2اخققیهایتوانایی
نیازمنال    3قالیاخقرعایال  اوالولکن .  اجتماعی جامهه شهنجار میساختار

اخققالی  در  تقش  دا تن  خصی  قوی  آگاهی و  ناخ  از اوول
وحیح از فروتها و موقهیتها  آگاهی شه قوانین و مقررات  ایما  و اعتقاد 

امالا  (؛3)هنجارهای اجتماعی اس  قلبی شه کارهای وادقانه و احترام شه 
ثالر دارد  عامل مهم دیگری که شر رفتار آدمی شرای اخققی عمل کرد  ا

اس . شه خصوص شهزیستی اخققی در میالا  محالی    4ی اخققیتشهزیس
 خانواده که تضمین کنن ه سقم  جامهه هستن .

 
 
 

 
تی شهزیسال جامهاله و افالراد جامهاله را شایال  در  5اخققالیسقم شناشراین   

را شای  در مفهوم سالقم  شردا ال    پی ا کرد و مفهوم شهزیستی  قیاخق
روحی و اجتمالاعی  یستی کامل  اشهاد جسمی م  شه مهنای شهزسق  .کرد

شهزیستی اخققی وضهیتی از  اد شود   سالم شالود  و   و(  4)  مهنا میشود
عنوا  ی  پتانسیل کامل شه  اخققی  شهزیستی  (.1)  سهادتمن  شود  اس 

   شا وجالود  الرای  شحرانالی  خشالون سقم  جامهه کم  می کن  تااز  
-ریهای زنا ویی شتوا  شه سالازگاری  پیری  ناسازگانامقیمتیهای زن گی

یا فردی و یا سازگاری شا سقم  تقش کرد و وضهی  تهادل   6اجتماعی
 (.5) را حفظ کرد
اد را   ه اس  که افر  گذاریاخققی شه عنوا  ی  رویکرد پایهشهزیستی
عنالوا  یال  روش ققی توانمن  میکن . شهزیسالتی اخققالی شالهاز نظر اخ

های افراد جامهاله میشالود. توانایی  جر شه توسههمن  7توانمن سازی اخققی
سالا  را از رنال  شهزیستی اخققی اعتماد شنفس اخققی را شاال میبرد و ان

 (.6)دور میسازد  8اخققی
 

 چکیده

ل  اخققی دارد که شر آ  متکی اس . اخالق  یال  اشالزار ن گی عادی خود نیاز شه فضیاخق  ی  تجرشه انسانی اس  که هر فرد در ززمینه:  
منجر شه کاهش تهارضات و طالق  عالاطفی می توان  ی اخققی تاولی یا ی  مهارت زن گی اس  که ی  شه  الینف  شهزیستی اس . شهزیس

   عاطفی انجام گرفته اس .کاهش تهارضات زنا ویی و طق ود از این روی  پژوهش حاضر شا ه ف شررسی راشطه شهزیستی اخققی شا می
ها توویفی از نوع همبستگی اس . جامهه آمالاری کلیاله دانشالجویا  متاهالل پژوهش از لحاظ ه ف کارشردی و از لحاظ گردآوری داده  روش:

جو شالرآورد دانش 120روش تصادفی ساده  نفر می شا  . حجم نمونه شر اساس ج ول کرجسی و مورگا  و  200دانشگاه پیام نور مقیر شه ته اد  
کاله  81/0  طق  عاطفی شا پایایی 82/0  تهارضات زنا ویی شا پایایی 90/0  . اشزارهای پژوهش  امل پرسشنامه شهزیستی اخققی شا پایایی  

مالار ن و انحالراف اسالتان ارد( و آاز آمالار تووالیفی )دروال   میالانگی هالا . شرای تجزیه و تحلیالل دادهروایی آ  مورد تایی  واحبنظرا  قرار گرف
 استفاده   .SPSS ر ( و نرم افزاو رگرسیو  استنباطی )ضریب همبستگی پیرسو 

اخققی  تهارضات و طق  عاطفی راشطه مهنادار وجود دارد و از طری  شهزیستی اخققالی یتها حاکی از آ  اس  که شین شهزیسیافتهها:  یافته
 شینی کرد.از طق  عاطفی را پیش درو   41/0ارضات زنا ویی و درو  از ته  43/0می توا  میزا  

اخققالی یتروانی  جسمی  مهنوی و اجتماعی توجه   ه اما شهال  شهزیسالخانواده و افراد آ  همیشه شه شهزیستیدر شحث سقم گیری:  نتیجه
اخققالی را مال نظر قالرار زوجین شای  شهزیستیهارضاتعاطفی و تخانواده و سقم  آ  و کاهش طق کمتر توجه   ه اس  شناشراین شرای شقای

 .دارد
 
 عاطفی.زنا ویی  طق اخققی  تهارضاتشهزیستی: واژگانلیدک
 
 

 momtaz.m@yahoo.comنویسن ۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  
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کاله شاله (  7)میشالود    نیالزو دینی  شهزیستی اخققی  امل اعمال مهنوی  
عنوا  منبع راهنمایی شرای سقمتی اس  که سالطحی از آگالاهی شالرای 

آورد و شرای رفاه فردی و منافع افالراد ضالروری فراهم می  9اخققیتفکر  
در واقع شهزیستی اخققی ی  مفهوم چن  شه ی از سقم  و رفاه .  اس 

یل ه را تشالکهالای جامهالهای  خصیتی  همه گالروهاس  که همه جنبه
ده  و کل جامهه را  امل میشود. این مفهوم فراگیر اخققی شه ویژه می

هالای شالر اسالاس شیالا   .تناسالب دارد  10ی رفالاه اجتمالاعیشا اشهاد اخققال
-روانشناسا  سقم  شای  عالقوه شالر سالقمتی جسالم  روا  و سالقم 

هالای فالردی  اجتمالاعی اخققی را در تمامی جنبالهاجتماعی شای  سقم 
جانبه خالود قمتی همهکن  که سکم   راد جامهه  رگیرد تا شتوان  شه افدرش

زوجین در شهزیستی اخققی   11کرد اخققیدر واقع عمل(  8)  را حفظ کنن 
ی و تهالای عصالبی  الیمیایی   الناخ امل ترکیبی از سقمتی و توانایی

 (.9)عاطفی اس  که همراه شا قاشلیتهای فردی و اجتماعی میبا   
هالای زیسالتی شهزیستی اخققی تاثیر عمیقی شالر جنباله   ن مهتقمحققا   

هالای کاله اسالترسطالوریشه  (.12 11 10)اجتماعی و رواش  زوجین دارد  
   رای  سقم  محی  خانواده را شالاال میبالردو  خانواده را کاهش می ه 

سالازی رواش  دوستانه شالین زوجالین را حفالظ میکنال  و منجالر شاله سالالم
 ی زوجین مالی  الود. شالرای همسالرانی کالهارتباطات و مهارتهای ارتباط

قالی ارتباط سالم و مهارتهای ارتبالاطی شالاالیی دارنال  و در سالقم  اخق
توانمن  هستن  نقشهای همسری  پ ر یا مادر شود  را جزء تجالار  لالذت 

 شخش و مهنادار خود می انن .
ای از محققا  مهتق ن  مهارتهای ارتبالاطی سالالم شاعالث خو النودی ع ه

( 13)شیشتر از مهارتهای سالم و کاهش تهالار  میشالود    هاستفادرواش    
و سقم  این رواش  منجر محققا  دیگر دریافتن  که رفتارهای ارتباطی  

شه  شه اشراز محب   شیا  هیجانات و احساسات خو این  در زوجین میشود
اعتقاد محققا   کسانی که شین افکار و احساسات  ارتباط شهتری شرقالرار 

یتواننال  کارشردهالای هیجالانی احساساتشالا  را  ناسالایی میکنن   شهتر م 
ی از طریال  احسالاس شهزیسالت  (.14)  کرده  احساسات دیگرا  را شفهمن 

مثب   احساس رضایتمن ی عمومی از زن گی منجر شه کاهش تهارضالات 
در شین زوجالین میشالود و سالقم  آنهالا را  13و طق  عاطفی  12زنا ویی

 (.15) تضمین میکن 
ای از تفاوت آ الکار در نقطاله در دامنه  توان یم   زوجین  در رواش   تهار 

ها و آرزوهالا قالرار ارزش  نظرات ز  و  وهر تا اختقف ج ی در اه اف 
 ریناپذاجتنا گیرد. محققا  عقی ه دارن  تهار  در ارتباط نزدی   امری  

ده  زنالا  و مردانالی کاله تهارضالات ها نشا  میشررسی(.  17   16اس  )
موارد مختلفالی  کنن یم در رواش  و زن گی خود تجرشه   زنا ویی زیادی را

و اخققالی در زن گیشالا   مانن  در  ناکافی از یک یگر  انتظالارات مالالی
وجود دارد. شهضی از این مسائل و مشکقت مانن  خیان  نقش مهمی در 

 (.18شروز تهارضات دارد )
که   د ویم ی فردی آغاز  هاتفاوتزنا ویی از واکنش نسب  شه  تهارضات

در وورت     یافتن آ   احساس خشم  کینه  نفرت  حسالادت و سالوء 
 الود و تهارضالات   ز  و  وهر حاکم میرفتار کقمی و فیزیکی شر رواش

نیز  ای از محققا ع ه(.  19)  کن یم ناهنجار شروز    وورتشهدر این حال   

روحالی و  لحالاظ  ازمهتق ن  زوجینی که در زن گی زنا ویی  ادتر هستن  
تر هستن . خو بختی  سقم  و موفقی  زوجین در گالروی ی سالمجسم

 (.20اس  ) ی زوجینستی اد زو   14سازگاری زنا ویی
رمقالی کاله تهالار   نارضالایتی جنسالی و شالی  حاکی از آننال   هاپژوهش

ترین علل ج ا     زوجین شه  مار آورده می  الون  زنا ویی از شرجسته
 ی شالر رواشال  عالاطفی و نبود شهزیسالتی اخققالی آسالیبی جال  (22   21)

 زوجین وارد میکن  ومنجر شه تهارضات شین آنها می  ود. اجتماعی 
ای اسال  کاله در آ  که رواش  زوجین شر اساس میزا  عاطفه از آنجایی  

نهالا  وجود دارد زما  تهار  این میزا  عاطفه کاهش یافته و آسیبی پ
ه یال  راشطاله ت ری  از اوج عاطفاله شالشر رواش  عاطفی وارد میکن  که شه

. و تهارضالات منجالر شاله ل مییاشال ومترین حالس عالاطفی نالزرسمی شا ک
 (.25-23) ر رواش  میشوداحساس های ناراح  کنن ه د
شالا یکال یگر    رواش  عالاطفی و ناسالالم آنهالانحوه رفتار و شرخورد زوجین

نیالز  طق  عالاطفی  .ان ازدرواش  آنا  را شه خطر می و شهزیستی  سقم 
که  هریف   ه اس تا  همسرانی شخص و آ کار میفاوله عاطفی م   شه

یالن نالاپختگی را ا   هر دو ناپخته هستن   هرچن  یکی از آنها ممکن اس
ه مفرط  چنین چیزی را انکالار تایی  کن  و دیگری شا اشراز اعمال مسئوالن

 (.26  27کن  )
طق  عاطفی نوعی از طق  اس  که هیچ جا شه ثب  نمیرس  و مرشوط 

هایی اس  که شه دالیلی ماننال  نگر الهای منفالی  شاورهالای شه خانواده  
در امالین نیازهالای زنال گی و نگرانی  نالاتوانی    نادرس   ذهن شیمار  رس

 (.32-29تصمیم می گیرن  شه اجبار زیر ی  سقف زن گی کنن  )
اخققی از طری  توسهه توانالایی هالای اخققالی شه طوراجمالی  شهزیستی

راشطالاله ای و  15ی  قاشلیتهالالای اخققالالیعنالالوا  مهارتهالالای الزم زنالال گشالاله
این مهارتهالا ی آورد تا آنا  شا پشتوانهاجتماعی را شرای زوجین فراهم می

ی  عالاطفی شرسالن  تالا شتواننال  تهای ذهنالی درو   الناخشه ر   توانایی
خود را حل کرده و شه شازسازی یا تقویال  رواشال  عالاطفی شین  تهارضات  

شپردازنال . شهزیسالتی اخققالی از خود در اجتنا  از آسیب طق  عالاطفی 
 اد میکنال طری  ایجاد هم لی و هم زشانی در شین زوجین وج انی را ایجال

که آنها حس شسالیار اخققالی را در یال  راشطاله عالاطفی از خالود نشالا  
های دانش و اجتماعی دانشجویا  شه عنوا  سرمایه کهاز آنجایی  می هن .

فرهنگالی و اجتمالاعی  کشور دارای اهمی  شاالیی در پیشرف  اقتصادی 
عنالوا  جمهالی از خالانواده خصوص دانشجویا  متاهل کاله شالهشه  هستن 

سالقم  جامهاله در   مهمی در سقم  جامهاله دارد و  ه نقششزرگ جامه
روانالی  اجتمالاعی  گروی سقم  خانوادهاس ؛ شناشراین وضهی  سقم 

کاله شایال     خصوص اخققی آنا  دارای اهمی  ویژه ای اسالعاطفی شه
. شا توجه شه مرور انجالام گرفتاله در حالوزه ادشیالات ردمطالهه قرار گیمورد  

یستی اخققی در شین زوجالین شاله تحقی  مشخص    که در شررسی شهز
خصوص دانشجویا  مطالهاتی وورت نگرفته اس  و خقء اطقعالاتی و 

 در شهزیسالتیاز گرفتاله  تپژوهشی وجود دارد. در شیشتر مطالهالات والور
متغیرهای روانشناسی والورت و ارتباط آ  شا سایر    اشهاد روانی  اجتماعی

تی اخققالی در شالین اما پژوهشی که شه طور موک  شر شهزیس  ؛گرفته اس 
دانشجویا  وورت گرفته شا   شه چشم نمیخورد از ایالن نظالر  پالژوهش 
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حاضر درو د پاسخ شه این سوال اس  که آیا شین شهزیستی اخققالی شالا 
ه دانشجویا  دانشگاه پیام نالور مقیالر تهارضات و طق  عاطفی از دی گا

 راشطه وجود دارد یا نه؟
 

 روش 
از لحالاظ  الیوه گالردآوری داده هالا  پژوهش شر اساس ه ف کالارشردی و

آماری کلیاله دانشالجویا  متاهالل جامهه توویفی از نوع همبستگی اس .
نفر می شا  . حجم نمونه شر اساس   200دانشگاه پیام نور مقیر شه ته اد  

دانشالجو شالرآورد   120سی و مورگا  و روش تصادفی سالاده  ج ول کرج
دانشالجو مالرد  40 دانشالجوی ز  و 80دانشالجو تهال اد   120از شین    .  

 15و  نفر فو  لیسالانس 30دانشجو دارای م ر  لیسانس   75شودن  که  
اشزارهالای پالژوهش  الامل پرسشالنامه   نفر دارای م ر  دکتری شودنال .

لیکالرت   ر طیف پالن  گزیناله ایسوال د  20که  امل    شهزیستی اخققی
)کامق موافقم تا کامق موافقم( مالی شا ال  پایالایی پرسشالنامه از طریال  

 (16)تهارضالات زنا الویی    محاسبه  ال   پرسشالنامه90/0  ای کرونباخآلف
های ز  و  الوهری شالر اس  که شرای سنجی   تهار   سوال  54   امل

 . ایالن مبنای تجرشیات شالینی استاد راهنمای پژوهش ساخته  ال ه اسال
عبارت اس  پرسشنامه هش  شه  از تهارضات زنا ویی را می سنج  که  

  کاهش راشطه جنسی  افزایش واکنشهای هیجالانی  همکاریکاهش    از:
افزایش جلب حمای  فرزن ا   افزایش راشطه فردی شا خویشاون ا  خود  

خانوادگی شا خویشاون ا  همسر و دوستا   ج ا کرد  امور   هش راشطهکا

شالرآورد  ال    82/0که پایایی آ   موثر مالی از یک یگر  و کارهش ارتباط 
سوال شرای سنجی   طق    28که  امل    (33)پرسشنامه طق  عاطفی  

رود و دارای دو خالرده مقیالاس رفتالاری  عالاطفی و عاطفی شه کالار مالی
طیف پن  گزینه ای طیف لیکرت )از کامقً مالوافقم تالا    ناختی و دارای

شه وورت  8   5   4های  یهمخالفم( می شا  . الزم شه ذکر اس  گوکامقً  
 شالرآورد  ال . 81/0 ون  پایایی ایالن پرسشالنامهمی مهکوس نمره گذاری

قرار گرف . شالرای روانشناسی  مورد تایی  واحبنظرا     هاپرسشنامهروایی  
هالا از آمالار تووالیفی )دروال   میالانگین و انحالراف هتجزیه و تحلیل داد

 ا نرمال شودنال  از آزمالو هشه دلیل اینکه داده  استان ارد( و آمار استنباطی
 )ضریب همبستگی پیرسو  و رگرسیو ( و نالرم افالزار  های پارامتری 

SPSS .   استفاده 

 

 هایافته
شالود    های استفاده از آزمونهالای پارامتریال   نرمالالفر پیشیکی از  

اسالمیرنف اسالتفاده -که شرای این امر از آزمو  کولموگروف   اس ها  داده
اسمیرونوف مبنی شر نرمالال  -نتای  آزمو  کالموگروف ه    . از آنجایی ک

زنا ویی و طق  عاطفی و   تهارضاتشود  متغیرهای شهزیستی اخققی   

 Zر  شا  ؛ زیرا سطح مهناداری کلیه مقادیهای آنها نرمال میزیر مقیاس

(. شنالاشراین نتیجاله گرفتاله <05/0pشا  )می  05/0در هر ی  شزرگتر از  
 های پارامتری شرای تحلیل می توا  استفاده کرد.   ود که از آزمو می

 هانتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف پیرامون بررسی نرمال بودن توزیع داده :  1جدول 
 دارینیمع سطح zآماره  انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 172/0 107/1 415/0 88/1 120 ققیشهزیستی اخ

 069/0 298/1 575/0 36/3 120 تهارضات زنا ویی

 164/0 118/1 390/0 33/2 120 طق  عاطفی

 متغیرهای پژوهش:  ضرایب همبستگی بین  2جدول 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

        1 تفکر اخالقی 

       1 **463/-0 گفتمان اخالقی 

      1 **583/-0 **481/-0 القی اخ عمل

     1 **308/-0 **550/-0 **459/-0 قابلیتهای اخالقی 

    1 **476/-0 **352/-0 **557/-0 **502/-0 اخالقی رفاه 

   1 **0/444- **0/428- **433/-0 **537/-0 **512/-0 بهزیستی اخالقی 

  1 **0/267- **0/286- **328/-0 **185/-0 **485/-0 **476/-0 طالق عاطفی 

 1 **0/272- **0/433- **0/423- **0/475- **402/-0 **571/-0 **539/-0 تعارضات زناشویی

 دار اس . /. مهنی01: در سطح خطای کمتر از **       دار اس ./. مهنی 05: در سطح خطای کمتر از *
 

ج ول   اساس  متغیر    2شر  دو  شین  همبستگی  ضریب  که  مشخص    
اخق تهارضاشهزیستی  شا  زنا ویی قی  میزا     مهنادار  ت  این  که  شود 

توا  ود. شناشراین میدار شمهنی  01/0همبستگی  در سطح خطای کمتر از  
شین   که  منفییتشهزیسگف   راشطه  زنا ویی  تهارضات  و  و    اخققی 

شهزیستی   داری وجود دارد. نتای  همچنین نشا  داد که ارتباط شین مهنی
عاطفی د  منفی  و طق   سطو  از  ر  کمتر  شود. مهنی  01/0ح خطای  دار 

شا تهارضات و طق همچنین شین مولفه عاطفی    های شهزیستی اخققی 
 نیز مهنادار شود.

http://www.iran-moshaver.ir/estekhdam/
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( نقش  3ج ول  پیرامو   چن گانه  رگرسیو   آزمو   نتای   -شهزیستی(  
  ده . شر این اساس مشخص    را نشا  می   زنا وییاخققی و تهارضات

-زنا ویی شه ترتیب از طری  مولفهارضاتتهی  شیشترین ق رت پیش شین
تفکر قاشلیتهایهای  عملاخققی   اخققی   رفاه  و  اخققی   اخققی 

اس .  شوده  اخققی  که    گفتما   مهناس   ش ا   شهزیستی   های مولفهاین 
 . را تبیین نماین  تهارضات زنا وییتوانن  تغییرات متغیر می اخققی

ج ول   رگرسیونی  4در   ضرایب  پی  ادامه  متغیرهای  از  ی   شین شهر 

مقادیر   که  داد  نشا   نتای   اس .  شتای    tگزارش   ه  شا    دو متناظر 
پیش شینی طق  عاطفی  در  تفکر اخققی و قاشلیتهای اخققی    ی  مؤلفه
میمهنی شناشراین  شودن .  گف دار  مولفه  توا   شین  شهزیستی از  های 

شینی  ق رت تبیین و پیش  اخققی  اشهاد تفکر اخققی و قاشلیتهای اخققی
 .متغیر طق  عاطفی را دارن 

 بهزیستی اخالقی در تعارضات زناشویی: نتایج آزمون رگرسیون چندگانه پیرامون نقش  3جدول 
 β t Sigآماره  Bآماره   بینمتغیرهای پیش 

 0/ 000 8/ 938  0/ 890 مق ار ثاش  

 0/ 000 4/ 611 0/ 267 0/ 165 تفکر اخققی 

 0/ 003 4/ 267 0/ 081 0/ 040 گفتما  اخققی 

 0/ 002 4/ 587 0/ 112 0/ 063 عمل اخققی 

 0/ 001 4/ 968 0/ 125 0/ 072 قاشلیتهای اخققی 

 0/ 001 4/ 808 0/ 121 0/ 057 رفاه اخققی 

 طالق عاطفی بینی کننده های پیش: ضرایب رگرسیونی مؤلفه 4جدول 
 β t Sigآماره  Bآماره   بینمتغیرهای پیش 

 0/ 000 6/ 533  0/ 792 مق ار ثاش  
 0/ 000 3/ 154 /. 267 0/ 165 تفکر اخققی 

 0/ 206 1/ 761 0/ 061 0/ 054 گفتما  اخققی 

 0/ 113 2/ 687 /. 112 0/ 073 عمل اخققی 

 0/ 001 3/ 493 /. 206 0/ 083 قاشلیتهای اخققی 

 0/ 022 2/ 296 0/ 134 0/ 077 رفاه اخققی 

 

 ثبح
ات زنا الویی راشطاله نتای  نشا  داد که شین شهزیستی اخققالی و تهارضال

همخالوا  ( 23  20  15  6  5) ته شا پژوهشمهناداری وجود دارد. این یاف
 . در تبیالین شیالا  میشالود     چراکه شه نتای  مشاشهی دسال  یافتنالمیبا

شهزیستی از طری  افزایش آگاهی  ظرفیتها و والقحیتهای اخققالی شاله 
شالکقت زوجین کم  میکن  تا شه سم  سازگاری شرون  تا تهالار  و م 

عنوا  ترمیم دهن ه رواش  ازهم پا ی ه نا الی دیگر. شهزیستی اخققی شه
عاطفی عمل میکن  کاله شاله زنال گی زوجالین مهنالای   از تهار  و طق 

ای میبخش . شهزیستی اخققی شه زوجین سقم  احساسات  سقم  تازه
ش    سقم  عمل  ارتباط اخققی و محیطی سالالم و تالوام شالا اخالق  

محققالا  مهتقال  میبخش  و قاشلیهای اخققی فالرد را توسالهه مالی دهال . 
ای و شلیتهالای اخققالی راشطالهر   قاشلیتهای اخققالی در فالرد قا  هستن 

و فرد در رواش  اجتماعی و رواش  خالود شالا همسالر اجتماعی ایجاد میکن   
توانایی کسب میکن  و شهتر میتوان  شه شیا  احساسات  عواطالف شپالردازد. 
توانایی شرقراری ارتباط و هم لی زوجین شا یک یگر  آنها را شرای دا التن 

 .کن   اخققی کم  میهنجارها و ارز های مشتر  و شرای انسا
هزیستی اخققالی منجالر شاله کالاهش طالق  نتای  حاکی از آ  شود که ش

-میبا   چراکه شاله( 29)عاطفی میشود. این رهیاف  هخوا  شا پژوهش  
نتای  مشاشهی در این زمینه ا اره دا تن . شهزیسالتی اخققالی از طریال  

شاله  توسهه تواناییهای اخققی درو   الناخی  رفتالاری و عالاطفی منجالر

یشود و از طری  تقویال  ایجاد انصاف  هم لی  وفاداری در شین زوجین م 
فرآین های فردی سالازی و اجتمالاعی  ال   منجالر شاله ر ال  و توسالهه 
تواناییها و مهارهای اخققی در شین زوجین میشود و آنا  را شرای زن گی 
مشتر  هم عقی ه میسازد و از مسائلی مانن  طالق  عالاطفی جلالوگیری 

یا  افراد زیستی اخققی از طری  شرقراری ارتباط و همکاری م میکن . شه 
شه آنها کم  میکن  مسائل احساسی و عاطفی شین خود را حالل نماینال  

های فردی و اجتمالاعی افالراد منجالر شاله وجود اخق  در رواش (  31 30)
عنالوا   ناسالی  عواطالف   الهود و ان یشاله شالهتغییر دائمی  یوه زیس 
توانسالته اسال    ی اخققالیکه؛ سقمتشه طوری  اخققی انسانی می  ود

همی شر کاهش اسالترس خالانواده  خشالون   محرومیال  عالاطفی تاثیر م 
از محالال ودیتهایی کالاله پالالژوهش حاضالالر شالالا آ  مواجالاله شالالود  (.9)شگالالذارد 

مح ودی  در نظرخواهی از دانشجویا  متاهل دانشگاه پیام نالور مقیالر  
کالافی آنهالا شالرای  بالود وقال ع م دق  نمونه مورد مطالهاله شاله دلیالل ن

خصوص شهزیستی اخققی و مولفه  موجود در کمی مطالهات   پاسخگویی
مح ود شود  نمونه مورد مطالهه شه دانشالجویا  دانشالگاه پیالام  های آ  

نور مرکز مقیر استا  هم ا  شود اما شا وجود این مح ودیتها و شالا توجاله 
توجه مراکالز  د؛های شه دس  آم ه از این تحقی  پیشنهاد می  وشه یافته

امی ارگانهالا و سالازمانهایی کاله شالا مشاوره  راهنمایی  حل اختقف و تم
که نا ی از   اخققیمسئله رن مشکقت زنا ویی زوجین ارتباط دارن  شه  

اس  و شاعث ر ال  تهارضالات و طالق  عالاطفی   ع م شهزیستی اخققی
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شال  عاملی مهم و اثرگالذار شالر سالقم  و رواعنوا  شهزوجین   ه اس   
های   ر تهانشناسیروعلوم  مطالهات  در    آ   تهریف و مشخصهزوجین و  

استرس اخققی   پریشانی اخققی  در کنار انسانی و مطالهات شالینیعلوم
 .و آسیب های اخققی

اخققالی شاله عنالوا  نگاه مطالهاتی و پژوهشی ج ی شه مسئله شهزیسالتی
و سالهم  ی زنا وییزن گاخققی در  رفع مشکل رن عاملی سودمن  شرای  

 .ه اخققیشالقوه آ  در تفکر و گفتما  حوز

 

 گیرینتیجه
شه طورکلی  نتای  نشا  داد کاله شالین شهزیسالتی اخققالی شالا تهارضالات 

مهنالاداری وجالود دارد. شاله منفی  زنا ویی و طق  عاطفی زوجین راشطه  
که عبارت اس   های آ مولفه  های شهزیستی اخققی وعقوه شین مولفه

اخققالی و ر اخققالی  قاشلیتهالای اخققالی  رفالاه اخققالی  عمالل از تفک
راشطاله شا متغیرهای تهارضات زنا ویی و طق  عالاطفی   گفتما  اخققی

ی اخققالی مالی تالوا  میالزا  تمنفی مهنادار اس . لذا از طریال  شهزیسال
از ایالن نظالر    تهارضات زنا ویی و طق  عاطفی زوجین را کالاهش داد.

و تمامی افالرادی کاله شالا مسالائل و مشالکقت پژوهشگرا   روانشناسا   
کار دارن  شای  شه شهزیستی اخققی زوجین و خانواده ها توجه زوجین سرو

ها آگاهی یاشن  چراکاله کنن  و از آسیبهای اخققی که شر سقم  خانواده
 سقم  جامهه در گروی سقم  خانواده هاس .

 

 مالحظه های اخالقی
ی  رضای  آگاهانه  انتشار چن گانه موضوعات اخققی همچو  سرق  ادش

 ان .هش حاضر مورد توجه قرار گرفتهو ... در پژو
 

 سپاسگزاری
ش ین وسیله نویسن گا  مقاله شر خود الزم می دانن  از تمام کسالانی کاله 

 در این پژوهش ما را یاری رسانی ه ان  کمال تشکر و ق ردانی نماییم.
 

 هنام واژه
   Cultural norm .1                          هنجار فرهنگی              

 Moral abilities .2 ییهای اخققی                                  توانا

 Ethics fundamental .3 اوول اخققی                                

    Moral health .4 سقم  اخققی                                      

Moral well-being .5 قی                              شهزیستی اخق       

 Social adjustment .6 سازگاری اجتماعی                         

 Moral empowerment .7 توانمن سازی اخققی                    

 Moral suffering .8 رن  اخققی                                       

 Moral thinking .9                                    تفکر اخققی     

    Social welfare .10 ماعی                                     رفاه اجت

 Moral performance .11 عملکرد اخققی                          

 Marital conflicts .12 تهارضات زنا ویی                            

 Marital adjustment .13 ویی                         سازگاری زنا 

 Emotional divorce .14 طق  عاطفی 

 Moral capabilities .15 قاشلیتهای اخققی 
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