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Abstract 

The purpose of this study was to examine the relationship of meaning of life and religious 

beliefs with the type and extent of acute stress reactions after the disclosure of spouse's 

infidelity. This correlational study was a descriptive research. The population was couples who 

had been involved in infidelities and had referred to the courts and family counseling centers in 

the cities of Tehran and Saveh in the years 2020-2021. 172 people were purposefully selected 

among them as the sample. The data collection tools were Stanford Acute Stress Reaction 

Questionnaire (SASRQ), Meaning in Life Questionnaire (MLQ) and Glock and Stark's 

dimensions of religiosity. The data were analyzed by the Pearson correlation coefficient and 

multiple regression analysis. According to the results, the extent of acute stress reactions after 

the disclosure of spouse's infidelity had a negative significant relationship with meaning of life 

and its dimensions, including the existence of meaning and seeking it, and religious beliefs and 

their dimensions, including beliefs, rituals, and emotional and consequential aspects (P<0.01). 

All types of acute stress reactions, i.e. dissociative symptoms, re-experience, avoidance, anxiety, 

hyper-arousal and functional disorder, also had a negative significant relationship with religious 

beliefs, and meaning of life and its dimensions (P<0.05). 36% of the total variance of acute 

stress reactions was explained by meaning of life and religious beliefs (P<0.01). Therefore, 

couples' meaning of life and religious beliefs decrease their acute stress reactions after the 

disclosure of spouse's infidelity. 

Keywords: meaning of life, religious beliefs, acute stress disorder, infidelity, disclosure of 

infidelity

                                                           

* Ph.D. Student in Counseling, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran, 

sa_bagherzadeh_69@yahoo.com 

** Professor of the Center for Behavioral Sciences, Baqiyatallah University of Medical Sciences, 

Tehran, Iran. Corresponding Author, kh_ahmady@yahoo.com 

*** Professor, Department of Counseling, Kharazmi University, Tehran, Iran, 

navabinejad93@gmail.com 

یعلم ۀدوفصلنام
شناسیروان و اسالم مطالعات

1411 زمستان و پاییز، 11ش، 16س
 28-61صفحات 

 ی−پژوهشیمقاله علم
 

 

 
 

 

 

Biquarterly Journal

of 

Studies in Islam & Psychology

Vol.16, No.31, Autumn & Winter 2022-2023 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

های استرس نوع و میزان واکنش رابطۀ معنای زندگی و تقّیدات مذهبی با
 حاد پس از افشای خیانت همسر

 *سادات باقرزادهخدیجه  

 **خدابخش احمدی

 ***نژادشکوه نوابی
 چکیده

استرس حاد  یها واکنش زانیم و نوع با یمذهب داتیّو تق یزندگ یمعنا ۀرابط یهدف پژوهش بررس
 یآمار  جامعه. بود یهمبستگ نوع از یفیتوص پژوهش روش. بود همسر انتیخ یپس از افشا

ها و مراکز  به دادگاه 9011و  9911 یها سال در که بود ییزناشو انتیخ در ریدرگ یها زوج
 یریگ نمونه  روش به نیب نیتهران و ساوه مراجعه کرده بودند که از ا یمشاوره خانواده شهرها

ها عبارت بودند از پرسشنامه  داده یگردآور ابزار. شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر 971 هدفمند
( و پرسشنامه ابعاد MLQ) ی(، پرسشنامه معنا در زندگSASRQواکنش استرس حاد استنفورد )

 لیتحل و رسونیپ یهمبستگ بیضر یآمار یها ها با آزمون داده. استارک و گالک یندارید
 انتیاسترس حاد همسر نسبت به خ یها واکنش زانیم داد نشان جینتا. شد لیتحل چندگانه ونیرگرس

آن،  یها مؤلفه و یمذهب داتیّتق و آن یجستجو و معنا وجود یعنیآن،  یها مؤلفه و یزندگ یمعنا با
 . انواع(p<19/1)دارند  یدار معنا یمنف ۀرابط یمناسک و یامدیپ ،یعاطف ،یاعتقاد داتیّتق یعنی

 یختگیانگ شیب و اضطراب اجتناب، مجدد، تجربه ،یا هیتجز نشانگان یعنیاسترس حاد،  یها واکنش
 یدار معنا یمنف ۀآنها رابط یها مؤلفه و یمذهب داتیّتق ،یزندگ یمعنا با زین کارکرد در اختالل و

 داتیّو تق یزندگ یاسترس حاد توسط معنا یها واکنش انسیاز کل وار 93٪ (.p<10/1) داشتند
استرس  یها واکنش ن،یزوج یمذهب داتیّو تق یزندگ یمعنا اساس نی. برا(p<19/1)شد  نییتب یمذهب

 دهند. یم کاهش را همسر انتیخ یحاد آنها پس از افشا
 یافش ا  ،ییزناش و  ان ت یاخ تالل اس ترس ح اد، خ    ،یم ذهب  داتیّ  تق ،یزندگ یمعنا :یدیواژگان کل

 .انتیخ
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 مقدمه

 مستتزم  یبندیپا و تعهد نیا. کندیم متعهد گریهمد به یانحصار صورت به را شوهر و زن ازدواج،
و  1زدنی)ت است مطزوب یئالدیا به یعقالن ای یعاطف یوابستگ ای و خاص یاعمال به فرد بودن دی  مق

رو تعهد زناشویی حدی است که در آن افراد دیتداا  بزندمتدتی در متورد  (؛ از این0202همکاران، 
کننتد، در ههتت حفتت، تقویتت و همبستتگی شتان فتداکاری متیشان دارند، بترای رابطتهازدواج

دهنتد  نیستت بتا همسرشتان شتان پتادا هتایی کته ازدواجدارند و حتی زماناتحادشان اا  برمی
 ههتان شتد  شناخته یهافرهنگ یتمام در ربازید از سنت نیچند ا(. هر0222 2مانند )هارمن،می

 نی(. ا0222 3و،یفری)هن است بود  انسان همرا  هموار  مین ازدواج مانیپ نقضا ام است، شد  اهرا
 انتتیخ همتان ای ییزناشو وندیپ چارچوب در یعاطف و یهنس روابط انحصار تعهد شکستن همدر

ترین عامزی است که پایداری پیونتد یادشتد  و ستالمت ن تا  ختانواد  را م تت  اصزی 4،ییزناشو
(، به افتراد و روابتط آنهتا صتدمه 0222؛ کارار و همکاران، 0202 5سازد )آلندورف و چیمری،می
 (. 0200 7استافر،اذارد )کاپوتمی و ( و بر ک  سیستم خانواد  تأثیر می0222 6زند )هانسون،می

شتود و خیانت زناشویی نوعی رابطه هنسی و عاطفی با ش ص سومی است که از همسر پنهان می
اغزب به سبب برطرف شدن نیازهای عاطفی یا هنسی فرد از را  روابتط ختارج از ازدواج بته و تو  

کند: خیانتت  می( خیانت را به سه دسته تقسیم 0202) 9(. وسزر0222 8پیوندد )استفانو و ُااال،می
( بته خیانتت اینترنتتی نیتم 0222و همکتاران ) 10هنسی، فعالیت هنسی، خیانت عاطفی. هرتزین

تأثیر عوام  م تزفی است، ولی عزت خیانتت هرچته کته باشتد،  اند. بروز خیانت تحتاشار  کرد 
ت، العاد  م رب است. پت  از افشتای خیانتاثرهای سوء افشای آن بر هریک از زوهین درایر فوق

شود فضایی سرشار از هیجانات منفی و دو سوارایی وهود دارد که احساس سردرامی را موهب می
شتکن و هتم همستر متانیهمسر پ یهم برا یآثار م رب انتیخ ی(. افشا0222 11)بزو و هارتنت،

 ،یخشتم، افستردا  یتاز  ب یمنفت یو رفتتار یجانیه راتیتأثاز  یا استرد  فیط و دارد د ید بیآس
                                                           
1  . Tilden, T . 
2  . Harmon 

3  . Jeanfreau ,M .M. 
4  . marital infidelity 
5  . Allendorf, K & . Ghimire, D. J. 
6  . Johnson ,S. 
7. Capuzzi, D. & Stauffer, M. 
8. De Stefano, J. & Oala, M. 
9. Vossler, A. 

10. Hertlein, K. M.  
11. Blow, A. J. & Hartnett, K. 
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(. بتا وهتود 0222 2ن،ی؛ لتو0202 1)هکمن، دارد دنبال به را... و یآشفتگ ،یدرماندا اضطراب،
 نیتر مهم و نین ستتواند یشد، آنچه م انیب انتیخ یچنداانه افشا و آثار فیکه در تعر یادیتنو  ز

( استت کتته زوج ASD) 3حتتاد استترس اختتتالل عالئتم کتترد، تصتور آن بتتا مواههته در بتازخورد
و  زاد یفتاتح کته یااونتهبته ؛کنندیم تجربه افشا از پ آن را  کار، انتیخ زوج یحت و د یدانتیخ

دادنتد و  یهتا یهمسر را در چهار حوز  اصتز انتیاز خ د ید بی( تجربه زنان آس0202) همکاران
 طتالق، از تترس ،یدرون استرس شام  خود البته که کردند انیب «تنش با مواههه» را حوز  نین ست

 یهتااختتالل یآمتار و یصتیتش  یراهنمتا شیرایتو نیپنجم مطابق. بود یروان و یهسم طیشرا
 از پت  ما  کی تا روز سه خالل در که است هی( اختالل استرس حاد، واکنش اولDSM-5) 4یروان

تتوان بته یها متواکنش نو  نی. از اشود یم داریزا در ش ص پدبیآس دادیرو چند ای کی با مواههه
 نا  د ید بیدر افراد آس یو آشفتگ ی راریب احساس سردرد، دن،ید کابوس ،یافسردا خشم، انیطغ
ها را به آنافراد در ما  اول، ممکن است  نیبه ا یتوهه یبمدت در صورت ها در بزندواکنش نیا. برد

 ایت م تدر متواد مصترف ستوء هراس، ،ی(، مانند افسرداPTSD) 5اختالل استرس پ  از سانحه
 (.0202 6دچار کند )اچبورا، یسازیهسمان اختالالت

بته  یتمرکتم و توهته خاصت 9فرانکت ، 8یو اشتراکات آن با لگوتراپ 7یستیالیستانسیاام کردیرو
 هتاترس یسرکی سازنهیزم خود ،یزندا در معنا نبود که کنندیم انیو ب دارند 10یبه زندا یمعناده

 در ییمعنتا جتادیا یبترا فرد به کمک با که کنندیم شنهادیپ و شودیم فرد در قیعم یهااضطراب و
 شتد یو ینیبال اختالالت یااه و ناسازاارانه یهاواکنش از یاریبس بروز مانع توانیم خود یزندا

 یزنتدا یبترا ییمعنتا افتنیتبتا  انتتیخ ریافرد در (.0202 12؛ لنگ  و کالسن،0202 11)وانگ،
 13ی)ستودان برسد یمناسب یهابه واکنش خود استرس بهدادن  تریمنطق یو معنا تیبا ماه تواند یم

                                                           
1  . Jackman ,M. 
2  . Levin ,R .J. 
3  . Acute stress disorder ) ASD( 
4  . The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ,Fifth Edition ) DSM-5( 
5  . Posttraumatic stress disorder ) PTSD( 
6  . Echeburúa ,E. 
7  . lxistential  
8  . logotherapy 

9  . Frankl 
10  . Giving meaning to life 
11. Wong, R. T. 
12. Längle, S. & Klaassen, D. 
13. Sodani, M.  
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 داشتتن ،یهستت ختالق بتا ارتبتا  احستاس از یاشار  به نوع 1(. معنای زندای،0202و همکاران، 
و همکتاران،  2کامت  دارد )هتوت بته دنیرست و بتاارز  اهتداف بته  ین و بیتعق ،یزندا در هدف

ترین لح تات زنتدای بتا معنتا یتا هتدف معنتادار کند که س ت( بیان می0222(.  ربانی )0202
 3پریتتو اورستوا و هتودارشتوند. پذیر متی شود و اتفا ات س ت با وهود معنا در زندای تحم می

 یبترا معنتا جتادیخود امار  کردند کته ا یها( در پژوهش0200) 4و ماندرسون یرامسا( و 0202)
استت. موستتراو و  یاساست یزا امربیآس عیو ا دنبال به یش ص رشد از نانیو اطم یآورتاب داشتن

 خود یهادر پژوهش می( ن0200) 7( و کاشدن و کان0202و همکاران ) 6(، وبر0200) 5چیبراهکوو
 یبتا بتودن معنتا در زنتدا شتودیم جادیا فرد در تروما با که یندیناخوشا احساسات که دهندیم نشان

 انیتم رابطته در یحد تا تواندیم یوهود معنا در زندا نیبنابرا ؛شوندیم او رشد باعث و کندیم رییتغ
 کننتد  ینیبشیپت معنتا نییپا سطوح که یحالدر کند، یاریانجیم یشناخت روان یهایآشفتگ و استرس
 (.0222و همکاران،  9؛ اونم0202 8،ی)نووک است یشناختروان یآشفتگ یباال سطوح

دات مذهبی فرد و باورهای متذهبی او بته عنتوان ستاختاری بنیتادی بترای درو  10همچنین تقی 
اند و مش ص شد  است زندای اهتماعی در دنیای فعزی با سالمت روانی و هسمانی انسان مرتبط

زا دارند؛ هنگا  های استرستری دارند، سازااری بهتری با مو عیتافرادی که اعتقادات مذهبی  وی
تری از هیجانات منفی و افستردای را یابند، میمان پایین مذهبی بهبود میتر از افرد غیربیماری سریع

ای کته اعتقتادات و اونته(. بته0222کنند و اضطراب کمتری دارند )رسولی و کهریتمی، تجربه می
زای زنتدای و تعارضتات ختانوادای ای بر کنترل خشم در و ایع استترسباورهای مذهبی اثر بالقو 

؛ متار  و 0202کند )بهنارو و همکاران، فاصزه پدیدآمد  بین زوهین را پر می دارد و ارتبا  با خدا
 و یشتناختروان و یکیولتو یب یهتان تا  اتیمعنو  زمرو ،یمذهب یها(. در زوج0220 11داالس،

از  یخشتونت ناشت نیو دعتا در حت شیایتو ن دهتدیمت  رار ریتأثرا تحت  یفردنیب ی زمروها ریسا
 عیبر روابط همستران دارد و حت  مشتک  را تستر یتوهه اب  ریتأث ییتعارضات و مشکالت زناشو

                                                           
1. meaning of life 
2. Ho, M. Y.  

3. Prieto-Ursúa, M. & Jódar, R. 
4. Ramsay, T. & Manderson, L. 
5. Mostarac, I. & Brajković, L. 
6. Weber, M. C. 

7. Kashdan, T. B. & Kane, J. Q. 
8 .Nowicki ,G .J. 
9. Owens, G. P.  

10. religious beliefs 
11. Marsh, R. & Dallos, R. 
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(. منتابع استالمی و ن ریتتات 0222و همکتاران،  2؛ بتاتزر0202و همکتاران،  1)امتان ب شتدیمت
دانشمندان مسزمان نیم اویای این مسئزه است که بین التما  عمزتی بته اعتقتادات دینتی و ستالمت 
روانی، همبستگی مثبت وهود دارد. در زمینه تأثیر مثبت روانی ارتبا  با پرورداار به صورت فتردی 

انجینه ذخایر اسالمی شواهد بسیاری موهود است  ها دررو شدن با س تی و همعی به هنگا  روبه
طور صریح بیان شد  استت کته ذکتر ختدا موهتب  (. در  رآن کریم به0222)پور انع و همکاران، 

 از یریشتگیکته در پ یمتوارد از یکتی افتت تتوانیمت وا ع در ؛(02 )رعد، 3شودها میآرامش دل
 یمتذهب یهتامقابزه در. است ینید اعتقادات و مذهب دارد، یمهم اریبس نقش آن درمان و استرس

 شودیم استفاد  مقابزه یک  و توس  به خداوند و ائمه اطهار براتو ش،یاین دعا، مث  یاز منابع مذهب
 (.0222 همکاران، و)پور انع 

 بته شتد  وارد هیتاول استترس موضتو  بته کیتچیهت شد  انجا  یهاپژوهش انیدر م حال نیا با
 پرستش نیبه ا ییحاضر به دنبال پاس گو پژوهش رو نیا از ؛اندنداشته توهه انتیخ ریدرا نیزوه

 یاسترس حتاد پت  از افشتا یهاواکنش مانیم و انوا  با یزندا یمعنا و یمذهب داتی  تق ایبود که آ
 بتود  دواریتام بیآست کتاهش به توانیم عوام  نیارفتن ابا در ن ر همسر مرتبط هستند و  انتیخ

بته  یرود در کنتار معناب شتیمت انت تار باشند، معنادار پژوهش مورد یرهایمتغ نیب ارتبا  چنانچه
 یو خصوصت یمنطتق درونت کیتکسب  یرا برا انتیخ ریفرد درا ،یندارید هیروح تیو تقو یزندا

و  وبیتچرخته مع کیت جتادیو متانع ا متثثرتر عمت  کنتدداد تا در کنترل استرس وارد شتد ،  یاری
من ور در پژوهش حاضر با هدف   نیبدناسازاارانه م رب شود؛  یهاعجوالنه از واکنش یزابیآس

 انتتیخ یافشتا از پت  حتاد استترس یهاواکنش با یزندا یمعنا و یمذهب داتی  تق ۀرابط یبررس
 :شد آزمون ریز هیفرض دو همسر
 .دارد رابطه همسر انتیخ یافشا از پ  حاد استرس یهاواکنش مانیم و انوا  با یمذهب داتی  تق .0
 .دارد رابطه همسر انتیخ یافشا از پ  حاد استرس یهاواکنش مانیم و انوا  با یزندا یمعنا .0

 

 روش

 خیانتت در درایتر هایزوج را پژوهش آماری هامعه. بود همبستگی نو  از توصیفی پژوهش رو 
 شتهرهای خانواد  مشاور  مراکم و هاداداا  به 0222 و 0222 هایسال طی که داد تشکی  زناشویی

 انت اب نفر 070 تعداد هدفمند ایرینمونه رو  به آنان بین از که بودند کرد  مراهعه ساو  و تهران

                                                           
1. Aman, J.  

2. Butler, M. H.  

ِه 3 ذیَن آَمُنوا َو َتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْکِر اللَّ ِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب.. الَّ  َأال ِبِذْکِر اللَّ
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( 0227) 1اولمتان و فیتدل تاباچنیتک، پیشتنهادی فرمتول از نمونته حجتم برآورد من ور به. شدند
 N≥50+8M فرمتول از همبستتگی مطالعتات در نمونته حجتم حدا   آن اساسبر که شد استفاد 
 در کته باشتدمتی مستق  متغیرها تعداد M و نمونه حجم حدا   N فرمول این در. شودمی محاسبه
دات و مثلفه 0 شام  زندای معنای) متغیر 2 مستق  متغیرهای تعداد حاضر پژوهش  نیم مذهبی تقی 

 محقتق البتته. آیتدمی دست به 22 فوق، فرمول از استفاد  با نمونه حجم محاسبه با. است( مثلفه 2
 استت ممکتن هتانامهپرسشت از بعضتی اینکه و همکاری نبود به احتمال و آماری توان افمایش برای

 تعتداد نهایتتدر کته داد افتمایش نفتر 022 بته را تعتداد این باشند، شد  تکمی  نا ص یا م دو 
 .بود مورد 070 کام  هاینامهپرسش

ااهانه ههت  یترضا یا تمای  شام  پژوهش به ورود هایمالو  داشتتن پتژوهش، در شرکتآ
 خیانتت افشای زمان از ما  سه از کمتر اذشت زناشویی، خیانت با درایری نوشتن، و خواندن سواد

رخ داد ،  یانتخ یر شام  عد  پذ یمهای خروج از پژوهش نومال .بود سال 22 تا 02 بین سن و
هتا و تحتت نامهپرسشت ستثاالت بته نتا ص پاس گوییکت در پژوهش، نداشتن به ادامه شر ی تما

 گر بود.درمانروان یاک پمش درمان روان
نامه بته صتورت پرسشت 000 حتدود 3(،02−)کووید 2کرونا ویروس شیو  دلی  به است افتنی

 دریافتت و نمونته افتراد با هماهنگی از پ  صورت این به. شد تکمی  کننداانشرکت توسط ینآنال
هتا در اختیتار آنان، لینک آنالین پرسشنامههای اهتماعی مجازی شبکه 4کاربری نا  و تماس شمار 

ها در متورد محرمانته  آنان اذاشته شد. توضیح هدف پژوهش برای افراد ارو  نمونه، اطمینان بتدان
ماندن اطالعات آنها، اختیاری بودن شرکت در پژوهش و امکان اعتال  انصتراف در هتر مرحزته از 

که در صورت تمای  نتایج مطالعته در اختیتار آنهتا  ها، اطمینان به افراد ارو  نمونهتکمی  پرسشنامه
 رار خواهد ارفت و خودداری از درج نا  آنها در تمامی مدارو مربو  به پژوهش از شترو  کمیتته 

کننداان در پتژوهش لحتا   آوری اطالعات در مورد افرادی از شترکتاخالق بود که در حین همع
 استفاد  شد:ها از ابمار زیر آوری داد برای همعشد. 

. انتد کرد  تدوین( 0220) 5پرسشنامه واکنش استرس حاد استنفورد را کاردنا، کالسن و اسپیگ 
 استترس اختتالل تش یصی معیارهای از کهری که است شد  تشکی  پرسش سی از نامهپرسش این

 ،(پرستش 2) مجتدد تجربته ،(پرستش 02) ایتجمیته نشتانگان: دهدمی  رار ارزیابی مورد را حاد

                                                           
1. Tabachnick, B .G, Fidell, L .S .  & Ullman, J .B. 
2. Coronavirus 
3. Covid-19 
4. Username 
5. Cardena, E.; Classen, C. & Spiegel, D. 
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 ایتن(. پرسش 0) کارکرد در اختالل و( پرسش 2) انگی تگی بیش و اضطراب ،(پرسش 2) اهتناب
 در ترومتا  ربانیتان کته باشتدمی حاد استرس اختالل عالئم ارزیابی برای معتبر ابمار یکنامه پرسش
 هتر وهود به. اندکرد  تجربه اول ما  یک تا روز سه بین کوتاهی مدت در زاآسیب رویداد یک نتیجه

 یتا 2 نمتر  آوردن دستت بته و شتودمتی دهینمر ( 2 تا 2) لیکرتی نو  از مقیاس یک توسط نشانه،
 حتدا   اار وا ع در ؛است هاآزمودنی در حوز  آن در اختالل وهود دهند نشان سثال، هر در بیشتر

 حتاد استترس وهود برای مثبتی عالمت آید، دست به 2 از باالتر مقیاس خرد  هر از سثال یک نمر 
 نمترات کته شودمی محاسبه هاسثال مجمو  از( 022 تا 2 محدود ) ک  نمر . باشدمی حوز  آن در

 یدرونت ینامه بتا رو  همستانپرسشت ایتن پایتایی. است تریهدی حاد استرس دهند نشان باالتر
(، 22/2−22/2) استت شتد  یتابی( ختوب ارز0222کرونباخ( توسط کاردنا و همکاران ) ی)آلفا

 با آن پایایی(. 0222 همکاران، و کاردنا) است بود  مناسب نیم آن( 22/2) آزمونباز−آزمون یاییپا
( عتالی ارزیتابی شتد  0200و همکتاران ) 1لو سوی از نیم( کرونباخ آلفای) درونی همسانی رو 

نامه باال امار  شد  استت )آلفتای کرونبتاخ  (. در ایران نیم همسانی درونی این پرس22/2است )
و  3آن بتا مقیتاس نشتانگان استترس پت  از ستانحه فتتتوا 2( و روایی همممتان22/2تا  22/2بین 

ختوب تتا عتالی استت و در  امار  شد  است. پایتایی آن نیتم در ستطح 20/2( 0222همکاران )
بتین و بتود  استت )ههتان 22/2بازآزمتایی آن − رار دارد و پایایی آزمتون 22/2تا  22/2محدود  

 (.0222همکاران، 
ههت  0222و همکاران در سال  5استگرنامه را پرسش این (:MLQ) 4پرسشنامه معنا در زندگی

اند. این محققان برای ساخت این ابمار ن ستت  ارزیابی وهود معنا و تال  برای یافتن آن ارائه کرد 
آیتم تهیه کردند و سپ  با استفاد  از تحزی  عامزی اکتشافی به دو عام  وهود معنا در زندای و  22

د. سپ  در یک تحزیت  عتامزی تأییتدی بتا آیتم دست یافتن 07هستجوی معنا در زندای با مجمو  
اویه دست یافتند. مقیاس معنای زندای شام  دو  02اویه به ساختار مناسب دو عامزی با  7حذف 

اویته را  زیرمقیاس است )وهود معنا در زندای و نیم هستتجو بترای یتافتن معنتا( کته هرکتدا  پنچ
میمان تال  فرد بترای یتافتن معنتا و  02 و 0و  2و  7، 2های کنند. مجمو  نمرات سثالارزیابی می

)با کداذاری معکوس( میمان معناداری زنتدای فترد را  2و  2و  2و 0و  2های مجمو  نمرات سثال
کتامال  ای لیکرت از درههکنند. سثاالت بررسی میمان معنا در زندای در مقیاس هفتمش ص می

                                                           
1. Foa, E. B.  
2. concurrent validity 
3. Foa, E. B.  
4. Meaning in Life Questionnaire (MLQ) 
5. Steger, M. F.  
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 22تا  2های هر دو زیرمقیاس بین عدد مر شود. ناذاری مینمر ( 7( تا کامال  درست )0نادرست )
بنتابر  .باشتد دهند  میمان باالتر وهود یا هستتجوی معنتای زنتدای میمتغیر است و نمر  باال نشان

هتای وهتود معنتا و زیرمقیتاسبتاز آزمتون −پایتایی آزمتون( 0222پژوهش استتگر و همکتاران )
پایایی این پرسشتنامه بتا همکاران  همچنین استگر و؛ است 72/2و  72/2هستجوی معنا به ترتیب 

( و هستتجوی 22/2های فرعی وهود معنا )را برای مقیاسرو  همسانی درونی )آلفای کرونباخ( 
 0220در ایتتران آن را مصتترآبادی و همکتتاران در ستتال  .انتتد( مطزتتوب اتتمار  کتترد 27/2معنتتا )

هتای برازشتی پتذیرفتنی را بترای ایتن اعتباریابی کردند و ضمن تأیید ساختار عتامزی آن، شتاخص
. پت  ایتن پرسشتنامه از (RMSEA=22/2و  CFI ،20/2=GFI=22/2)مقیاس اتمار  کردنتد 

پایایی آن با رو  همسانی درونی )آلفای کرونباخ( برای ای  اب   بولی برخوردار است. روایی ساز 
 (.0222ن، )پرزور و همکارا امار  شد (70/2( و هستجوی معنا )20/2وهود معنا )

 یو بتراو و استتاراتال رانامه پرسش ینا :(1661) 1پرسشنامه ابعاد دینداری گالک و استارک
 م تزف یکشورهاکردن در استاندارد  یبرا. اند ساخته ییندارد و ییند یباورها و ها نگر  سنجش

)طالبتان،  شتد و اسال  اهرا  یتیهود یت،یحمس یاناد یروانپ یرو بر و یاآس و یقاکا، آفریآمر اروپا،
 ستنجۀک یتنامه حاضتر پرسشت(. 0277 زاد ،)ستراج است یافتهاسال  هم انطباق  یند با و( 0220

 ستنجش بته یکترف و یکمناست ی،یامدپ ی،عاطف ی،اعتقاد نۀااکه شام  ابعاد پنجاست  یبعدپنج
کار برد  استت و  به را ابعاد این بُعد چهارپژوهش  ینا درنامه استفاد  شد  پرسش. پردازدیم ییندارد

 یدارا حاضتر ۀنامپرسش بنابراین ؛است شد  حذف یرانا در یغاتتبز وسعت ی دل به یند یکربُعد ف
 و( یتهاو 2) ییامتدپ(، یتهاو 2) یعتاطف(، یتهاو 7) یکه در چهار بُعد اعتقاد باشد یم یهاو 02

 در استفاد  مورد ییراانداز  یاسمق. رودیکار م به ییندارد یمانم سنجش ههت( یهاو 7) یکمناس
م الف  ین،ینابکامال  موافق، موافق، ب» یارزش درهه پنج یههر اوکه  باشدیکرت میل سنجش، ینا

 یعدد همع حاص . است یرمتغ 2−2 ینب یهاو هر یهاارز  و یردایم بررا در« کامال  م الفو 
 ینینوسان دارد. در تع 022−2 ینکه ب دهدیم نشان را یآزمودن ۀک  نمر در هایهک از اویهر ارز 

 و ی تو یینتدارد یتمانم ین،یدرصد بتاال و پتا 02که نمرات  شودیم فرض طبقه سه ییندارد یمانم
 پت . باشتندیمت متوسط ییندارکرانه نشانگر ددو  ینب نمرات درصد 22 و دهدیم نشان را یفضع

 یهتاانتداز  و متوستط یینتدارد اویتای 72−02نمترات  یف،ضتع ییندارد یانگرب 02−2 نمرات
 ینامه در مطالعتات م تزتف بتر روپرسشت ایتن اعتبتار میمان. هستند باال ییندارد ینمب 72−022

 اهترای آخترین در. استت م تزف ابعادآن در  یاعتبار باال بیانگر که شد  تعیین متفاوت هاینمونه
                                                           
1. Glock and Stark's dimensions of religiosity 
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 دلیت  بتهآزمتون  ینا ینهمچن ؛بود  است 22/2نامه پرسش کزی آلفای دانشجویان روی آزمون این
 دست به 22/2 تا 70/2 بین اانهپنج ابعاد برای آلفا مقدار. است باالیی پایایی دارای بودن استاندارد

 بهتر  الشه یکبا تکن ییمحتوا یینامه از رواپرسش روایی تعیین برای(. 0277 زاد ،سراج) است آمد 
 کزیته درنهایتت و ارفتت  ترار مربوطه مت صص د  یارنامه در اختپرسشکه  یبترت دینب ؛شد ارفته
 در (.0222 ممیتدی، و محمتدی)بته دستت آمتد  22/2نامه پرسشت یینهتا یتیو روا ییدتأ هااویه

 حتوز  مت صصتان از نفتر بیستتنامه توستط پرسشت ایتن محتوایی و صوری روایی دیگر پژوهشی
 کت  بترای نیتم آن درونتی پایتایی ضتریب و شتد تأیید دانشگا  اساتید و دینی کارشناسان سالمت،

 (.0200و همکاران،  ی)ا وام آمد دست به 22/2 تا 20/2 ینابعاد آن ب یو برا 22نامه پرسش
 بتا و SPSS24 افتمارنتر  از استتفاد  بتا آمتد  دستت به هتایداد  اطالعتات، آوریهمع از پ 

 و حدا   معیار، انحراف میانگین، فراوانی، درصد فراوانی،) توصیفی آمار هایشاخص از ایریبهر 
 و تجمیته زمتان هم رو  بته چنداانته رارسیون تحزی  و پیرسون همبستگی ضریب ،(نمر  حداکثر
 .شدند تحزی 
 

 هاافتهی

 22 تتا 00 ستنی بتاز  در 20/22±02/2 سنی میانگین با زناشویی خیانت در درایر فرد 070 تعداد
. بودنتد مترد( نفتر 20) درصد 22 و زن( نفر 002) درصد 22. داشتند شرکت پژوهش این در سال

( نفتر 00) درصتد 2/2 دیتپزم،( نفتر 27) درصتد 2/00 دیپزم،زیتر( نفر 02) درصد 2/02 تحصیالت
 (نفتر 0) درصتد 0/0 و لیسان فوق( نفر 02) درصد 7/2 لیسان ،( نفر 22) درصد 7/20 دیپزم،فوق

 داشتتتند، آزاد شتتغ ( نفتتر 72) درصتتد 2/22 و دولتتتی شتتغ ( نفتتر 22) درصتتد 2/02. بتتود دکتتتری
 بودنتد عقتد دور  در درصتد 2/2. بودنتد بیکتار( نفر 02) درصد 0/00 و دارخانه( نفر 22) درصد 02

 از درصتد 0/22 ،(نفتر 20) بودنتد متأهت  همچنان خیانت افشای وهود با درصد 0/27 ،(نفر 00)
 ستنی میتانگین(. نفتر 02) بودنتد کرد  متارکه نیم درصد 2/02 و( نفر 20) بودند ارفته طالق آنان

 ازدواج ستال 20 تتا 02 ستنی بتاز  در و است بود  20/07±72/2 ازدواج هنگا  در دهنداانپاسخ
 درصتد 2/02. بتود اذشتته آنتان ازدواج از 22/7±22/0 میتانگین با سال 02 تا 0 بین. بودند کرد 

 فرزنتد، دو( نفر 22) درصد 2/07 فرزند، یک( نفر 22) درصد 2/22 بودند، فرزند بدون( نفر 20)
 درصتد 2/22. داشتتند فرزنتد سته از بیشتتر( نفر 00) درصد 7 و فرزند سه( نفر 00) درصد 0/00

 خیانتت ختانوادای ستابقه درصد 2/22 که حالی در ؛(نفر 000) داشتند را خیانت خانوادای سابقه
 .است شد  ارائه 0 هدول در پژوهش متغیرهای به مربو  توصیفی اطالعات .نداشتند
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 پژوهش متغیرهای براساس مطالعه مورد افراد نمرات( کشیدگی و کجی معیار، انحراف میانگین،) توصیفی آمار: 1جدول

 نمره حداکثر نمره حداقل معیار انحراف میانگین متغیر
 91/9 44/2 91/22 87/19 (کلی نمره) حاد استرس واکنش

 واکنش انواع
 حاد استرس

 91/9 87/9 97/7 91/19 ایتجزیه نشانگان
 21/9 92/9 72/1 21/98 مجدد تجربه

 91/9 91/9 29/1 81/91 اجتناب
 -17/1 91/9 12/1 12/91 انگیختگیبیش و اضطراب

 -92/9 -94/2 41/9 97/1 کارکرد در اختالل
 -17/9 91/9 94/1 11/12 زندگی معنای

 معنای هایمؤلفه
 زندگی

 -81/9 97/9 49/1 11/91 زندگی در معنا وجود
 -82/9 11/9 79/1 49/98 معنا یافتن برای جوجست

 91/9 27/9 92/1 19/19 تقّیدات مذهبی

تقّیدات  هایمؤلفه
 مذهبی

 -98/9 11/9 71/2 11/91 اعتقادی
 27/9 71/9 94/2 91/99 عاطفی
 -88/9 -11/9 81/2 91/92 پیامدی

 92/9 82/9 42/1 18/91 مناسکی

 
 حتاد استترس واکتنش معیتار انحتراف و میتانگین شتود،می مشاهد  0 هدول در که طورهمان

 در میتانگین بیشترینآمد.  دست به 72/20±02/00 نمونه ارو  زناشویی   خیانت در درایر هایزوج
 مربتو  میانگین کمترین و( 22/20±27/2) ایتجمیه نشانگانمربو  به  حاد استرس واکنش انوا 

 در درایر هایزوج یزندا یمعنا معیار انحراف و میانگین. بود( 02/2±22/0) کارکرد در اختالل به
 معنتا یتافتن برای جوهست مثلفه میانگین. آمد دست به 22/20±02/2 نمونه ارو  زناشویی   خیانت

 و میتانگین .بتود( 22/02±20/2) زنتدای در معنتا وهود مثلفه میانگین از بیشتر( 22/2±22/07)
 بته 22/22±00/2 نمونته اترو  زناشتویی   خیانت در درایر هایزوج یمذهب داتی  تق معیار انحراف

( 22/02±22/0) اعتقادی بعد به مربو  یمذهب داتی  تق یهامثلفه در میانگین بیشترین. آمد دست
 کشتیدای و کجتی .بتود( 02/00±22/0) میتانگین بتا عاطفی بعد به مربو  نیم میانگین کمترین و

 0 هتدول در. استت هتاداد  بتودن نرمال دهند نشان که داشت  رار 0 تا −0 بین نیم متغیرها تمامی
دات و زندای معنای همبستگی ضرایب  از پت  حتاد استرس هایواکنش میمان و نو  با مذهبی تقی 
 .است شد  امار  همسر خیانت افشای
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 حاد استرس یهاواکنش زانیم و نوع با یمذهب داتی  تق و یزندگ یمعنا یهمبستگ بیضرا: 2 جدول

 در ریدرگ یهازوج
 ییزناشو انتیخ

 مالک یرهایمتغ
 تقّیدات مذهبی زندگی معنای
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 یآمار  یهاشاخص
 r r r r r r r r نیبشیپ یرهایمتغ

 استرس واکنش زانیم
 (کلی نمره) حاد

**11/9- **18/9- **21/9- **49/9- **17/9- **21/9- **14/9- **27/9- 

 نوع
 واکنش
 استرس

 حاد

 نشانگان
 ایتجزیه

**28/9- **24/9- **22/9- **19/9- **24/9- **28/9- **22/9- *91/9- 

 -24/9** -91/9* -18/9** 91/9* -19/9** -97/9* -21/9** -29/9** مجدد تجربه
 -29/9** -29/9** -11/9** -91/9* -14/9** -29/9** -19/9** -28/9** اجتناب
 و اضطراب

 انگیختگیبیش
**14/9- **19/9- **21/9- **17/9- **28/9- **11/9- **18/9- **12/9- 

 در اختالل
 کارکرد

**11/9- **49/9- **21/9- **27/9- **21/9- **17/9- **19/9- **19/9- 

p< 0/05
*
, p< 0/01

** 

 بته نستبت همستر حتاد استرس هایواکنش میمان شود،می مشاهد  0 هدول در که طورهمان
، r= −27/2) معنتا وهتود یعنتی آن، هتایمثلفه و (>r ،20/2p= −22/2) زندای معنای با خیانت

20/2p<) آن هستجوی و (02/2− =r ،20/2p<) معنا منفی ی هرابطواکنش انوا . دارند داریهای 
 داریمعنتا منفتی رابطت  آن هتایمثلفته و زنتدای معنای با نیم خیانت به نسبت همسر حاد استرس
تدات بتا خیانتت بته نسبت همسر حاد استرس هایواکنش میمان ین(؛ همچن>22/2p) داشتند  تقی 
تدات یعنتی آن، هایمثلفه و (>r ،20/2p= −20/2) مذهبی  ،(>r ،20/2p= −22/2) یاعتقتاد تقی 

، r= −02/2) مناستتتتکی و (>r ،20/2p= −22/2) پیامتتتتدی ،(>r ،20/2p= −02/2) عتتتتاطفی
20/2p<) معنا منفی رابطهواکنش انوا  .دارند داریبتا نیم خیانت به نسبت همسر حاد استرس های 

دات  چتههر دیگتر عبتارتی بته. (>22/2p) داشتند داریمعنا منفی رابطه آن هایمثلفه و مذهبی تقی 
دات و زندای در معنا سطح  حتاد استرس هایواکنش انوا  و میمان باشد، بیشتر افراد در مذهبی تقی 

 .عک بر و بود خواهد کمتر نیم همسر خیانت به نسبت آنان
 بتودن، نرمتال یعنتی هتایمفروضته همممان، رو  به چنداانه رارسیون تحزی  اهرای از پیش

 متورد خطتیهتم عد  و خطاها استقالل رارسیون، خط حول پراکندای یکسانی رابطه، بودن خطی
 مفروضته بر تراری اویتای متغیرهتا کشیدای و کجی برای آمد دستبه مقادیر. ارفت  رار ارزیابی

 ختط حتول پراکنتدای یکستانی و بتودن خطتی مفروضته تعیتین برای(. 0 هدول) بود بودن نرمال
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 فترض. بتود هامفروضه این بر راری بیانگر نمودارها این که شد استفاد  پراکنش نمودار از رارسیون
 چون که شد بررسی واتسون−دوربین آزمون از استفاد  با خطاها بین همبستگینا یا خطاها استقالل

 ؛حاصت  شتد ینتاناطم یتممفروضته ن یتنا یبود نسبت به بر ترار 2/0تا  2/0 بین( 20/0) آن مقدار
 خطتیهتم بررستی من ور بته 2تحمت  و( VIF) 1واریتان  تتور  عامت  هتایشاخص از همچنین

 22/2 بین و VIF یبرا 22/0تا  00/0 بین هاتحزی  برای هاآن نتایج که شد استفاد  مستق  متغیرهای
 در. دارد وهتود خطیهمنا بینپیش متغیرهای بین دهدمی نشان نتایج این که بود تحم  برای 22/2 تا

تدات و زندای معنایتوان  یچنداانه به رو  همممان ههت بررس رارسیون ی تحز یجنتا 2 هدول  تقی 
 .است شد  ارائه همسر خیانت به نسبت حاد استرس هایواکنش میمان ینیبپیش در یمذهب

 
داتو  یزندگ یتوان معنا یونرگرس یلتحل :3 جدول  حاد استرس هایواکنش میزان بینیپیش در مذهبی تقی 

 1خالصه مدل  Beta t p تقّیداتمعنا و  هایمؤلفه
R R2 F p 

 999/9 -91/4 -21/9 زندگی در معنا وجود

11/9 19/9 17/91 999/9 

 994/9 -48/2 -98/9 معنا یافتن برای جوجست
 999/9 -71/4 -27/9 تقّیدات مذهبی اعتقادی ٌبعد

 211/9 -91/9 -91/9 تقّیدات مذهبی عاطفی ٌبعد
 999/9 -12/1 -22/9 تقّیدات مذهبی پیامدی ٌبعد
 991/9 -71/2 -97/9 تقّیدات مذهبی مناسکی ٌبعد

 2خالصه مدل  Beta t p تقّیدات و معنا کلی هنمر 
R R2 F p 

 999/9 -21/1 -19/9 تقّیدات مذهبی 999/9 11/22 11/9 19/9 999/9 -11/4 -21/9 زندگی معنای

 
 معنتای هایمثلفه بین که داد نشان( 2 هدول) همممان رو  به چنداانه رارسیون تحزی  نتایج

دات و زندای  دارد وهتود 22/2 چنداانته همبستتگی حتاد استرس هایواکنش میمان با مذهبی تقی 
(220/2>p، 22/2 =R)مثلفه که داد نشان نتایج همچنین ؛تدات و زندای معنای های  یمتذهب تقی 

 p، 20/2<220/2) کنندمی تبیین را حاد استرس هایواکنش میمان واریان  ک  از ٪20در مجمو  
=R

 عتدبُ  اول درهته در کتهنشتان داد  یترمتغ هتر یاصتز نقتش دادن نشان ههت Beta ضرایب (.2
دات اعتقادی  را حتاد استرس هایواکنش بینیپیش توانایی( p، 02/2- =Beta<20/2) مذهبی تقی 

تدات پیامتدی عدبُ  ،(p، 02/2- =Beta<20/2) زندای در معنا وهود ترتیب به آن از پ  دارد،  تقی 

                                                           
1  . variance inflation factor 

2  . tolerance 
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تدات مناسکی عدبُ  ،(p، 00/2- =Beta<20/2) مذهبی  و( p، 02/2- =Beta<20/2) متذهبی تقی 
 را حتاد استترس هایواکنش بینیپیش توانایی( p، 07/2- =Beta<20/2) معنا یافتن برای جوهست

دات عاطفی عدبُ . داشتند  نداشتت حتاد استرس هایواکنش بینیپیش در داریمعنا نقش یمذهب تقی 
(20/2 <p). 

دات و زندای معنای( 2هدول) که شد مش ص همچنین  استرس هایواکنش میمان با مذهبی تقی 
 معنتای کته داد نشتان نیتم نتتایج. (p، 20/2 =R<220/2) دارد وهتود 20/2 چنداانه همبستگی حاد

دات و زندای  تبیتین را حتاد استترس هتایواکتنش یتمانم یان ٪ از ک  وار22در مجمو   یمذهب تقی 
p، 22/2 =R<220/2) کنندمی

تدات (.2  معنتای بته نستبت( p، 20/2- =Beta<20/2) متذهبی تقی 
 .داشت را حاد استرس هایواکنش بینیپیش در بیشتر توان( p، 02/2- =Beta<20/2) زندای
 
 یریگجهینت و بحث

داتو  یزندا ینقش معنا یپژوهش با هدف بررس ینا  استرس هایواکنش بینیپیش در مذهبی تقی 
 یعنی آن، هایمثلفه و زندای معنای که داد نشان نتایج .شد انجا  همسر خیانت افشای از پ  حاد

 خیانتت بته نستبت حتاد استترس هایواکنش میمان و انوا با  آن هستجوی و زندای در معنا وهود
 یتنا .بودنتد حتاد استترس هتایواکتنش میتمان کنندۀبینیپیشدار دارند و و معنا یمنف ۀرابط همسر

 دنبال به که حادی استرس و ناخوشایند احساسات اندکه نشان داد است  یمطالعات با همسو هایافته
 براهکتوویچ، و موستتراو) شتوندمی تعدی  زندای در معنا وهود با شود؛می ایجاد زاآسیب و ایع

 (. 0200 ،ماندرسون و رامسای ؛0202 همکاران، و وبر ؛0202 هودار، و اورسوا پریتو ؛0200
 زنتدای در معنتا وهتود کتهکترد  نیتیتب اونتهنیتا توانیم را پژوهش ب ش نیا از حاص  افتهی

 از ناشتی شتناختیروان یهاآشفتگی و استرس کاهش به یادیتا حد ز آوریتاب یارتقا با تواندمی
 کننتد  بینیپتیش معنتا، پتایین ستطوح که حالی در ؛ینجامد( بسانحه از پ  استرس اختالل) تروما

 (. در وا ع0222و همکاران،  اونم؛ 0202 ی،)نووک است بود  شناختیروان آشفتگی یباال سطوح
مقابزته  یزنتدا هتایچتالش و استترس با توانندمی بهتر دارد، یبیشتر یمعنا هاآن یکه زندا یافراد

 یبترا یتترمثبتت و تتراستترد  اندازچشم و بود  ترراحت هاآن یبرا یدکنند، پرداز  اطالعات هد
 شتودیکته ستبب متاستت  یمفید ایمقابزه مهارت یزندا در معنا داشتن. دارند خود یند آ یزندا

و  2اارسینی ؛0202 1یک ،کند )ما تحم  را بد او ات و برد لذت دخو خوب او ات از بتواند انسان

                                                           
1  . Michael ,F .S. 
2. Garcini, L. M.  
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(؛ در وا ع معنادار بودن زندای ستبب پتایین آمتدن ستطح عواطتف منفتی ماننتد 0202همکاران، 
اتردد هتای روانتی متیشود و درنهایت سبب کاهش خطر ابتال به بیمتاریاضطراب و افسردای می

 را زنتدای در معنتاداری از بتاالتری ستطوح که ش صی ترتیب ینبد ؛(0222 1)فزدمن و اسنایدر،
 شترایط ایتن از ناشتی حتاد استترس و ست ت شترایط با رویارویی به  ادر آسانی به کند،می تجربه
 بزکته کنتد،متی کمتک هادشواری با رویارویی در فرد به فقط نه زندای در معنا باالی سطوح .است
 درنتیجته .شتودمی فرد در زندای در هدفمندی و کامیابی احساس ش صی، رضایت افمایش سبب

 بتا مقابزته در فترد تتوان افتمایش در ایعمتد  نقتش معنتاداری از خاصتی هایهنبه افت توانمی
 آن اهمیتت و هایگتا  و زنتدای معنتاداری اساسبراین (.0222 همکاران، و 2کیم) دارد مشکالت

 از برختی استت. ناپتذیر کتمان و انکارناپذیر امری شاد، و خوب زندای یک از بودن برخوردار برای
 کزیتدی ماننتد زنتدای در معنتا احستاس و وهود که کردند ادعا موهود هاییافته به توهه با مثلفان

 مثبتتی هتایکتنش افتراد تتا شود سبب و نماید باز را زندای مشکالت ار  و  ف  تواندمی که است
 (.0222مقد  و همکاران، ؛ به نق  از کاظمیان0222)فرانک ،  دهند انجا 

تدات متذهبییافته دیگر این پژوهش نشتان داد کته  و ابعتاد اعتقتادی، عتاطفی، پیامتدی و  تقی 
دار رابطۀ منفتی و معنتاهای استرس حاد نسبت به خیانت همسر انوا  و میمان واکنشبا مناسکی آن 

داری در معنتانقتش بودند، ولی بعد عتاطفی های استرس حاد میمان واکنشکنند  بینیپیش دارند و
 انتدها همسو با مطالعاتی است کته نشتان داد این یافته نداشت. های استرس حادواکنشبینی پیش

زای زندای و تعارضات خانوادای دارد اعتقادات و باورهای مذهبی بر کنترل خشم در و ایع استرس
، ؛ باتزر و همکتاران0202؛ عباس و همکاران، 0220؛ مار  و داالس، 0202)بهنارو و همکاران، 

( نیم در مطالعه خود نشان داد زنان مبتال به سرطان سینه به کمک تجتارب 0202واع ی )(. 0222
کنند که این مستئزه موهتب کتاهش  معنوی روزانه احساس تحول درونی و بیرونی  وی در خود می

شود؛ در مطالعۀ دیگری نیم مش ص شد افرادی که دارای اعتقتادات و  استرس و بهبود سازااری می
باشتند، در شترایط و رب دینی و مذهبی هستند؛ به نسبت افرادی کته فا تد ایتن اعتقتادات متیتجا

 (.0222 6مایر، و 5آردلت 4تمپزتون، 3های زندای سازااری بیشتری دارند )ویالنت،بحران
دات کهافت  توانیم حاضر پژوهش افتهیب ش از  نیا نییتب در  یو تجتارب معنتو یمذهب تقی 

                                                           
1. Feldman & Snyder 
2. Kim, T. H.  
3. Vaillant, G.  
4. Templeton ,J. 
5. Ardelt ,M. 
6. Meyer, S. E. 



 1041 زمستان و پاییز/11ش/ 11س/ شناسی روانو  اسالم  10

 

دات زیرا شود؛ می بیماران در روانی فشار کاهش و سازااری موهب  یمیمفتاه یو معنو یمذهب تقی 
 بتا نمدیکی احساس و خدا از هستن یاری کمک به آرامش احساس و الهی  درت با ارتبا  همچون

 زنتدای لح ته بته لح ته و روز طتول در را خدا حضور فرد که شودمی آن موهب که اردد می خدا
 را ختود زنتدای های استرس و هاتنشبتواند  و شود ترسازاار مشکالت با اونه این تا نماید احساس

 زیتادی حدود تا است ناظر و مسزط هامو عیت بر که خدایی به باور(. 0202 اسدی،) دهد کاهش
 متعتال خداونتد بته اتکتا با ندمعتقد افراد دیگر، بیانی به و کاهد می را هامو عیت با مرتبط اضطراب

 تنش بر مذهبی اعتقادات کمک به و دهند  رار خود اختیار در را مهارناشدنی هایمو عیت توانندمی
تدات(. 0202 همکتاران، و زاد یپ)سرت کنند غزبه زندای فشارهای و  نتوعی معنتوی و متذهبی تقی 

 افراد در بیرونی و درونی یکپارچگی و هماهنگی به یابیدست موهب که است مسئزه ح  و سازااری
د مذهبی ن ر از که ش صی و شودمی  زندای به و کند ح  را زندای هایبحران تواندمی است، مقی 

 زنتدای بته دادن معنتا بر افمون مذهبی،−معنوی ارایش یک از برخورداری پ . دهد مفهو  و معنا
 حتاد استترس هتایواکتنش احتمتال از کته شتود می نامطزوب و ناسازاار رفتارهای کاهش موهب

 معنتوی، تجتارب از استتفاد  و متذهبی هتایمقابزته زیرا ،(0202 صالحی، و رادفهیمی) کاهدمی
 موهتب را فترد روان تستزیاعتمتاد داشتتن بته ختدا،  بتاو  دارد پی در را استرس با سازاارانه مقابزه

 (.0202 1چارزینسکا،) شود می
 در درایتر هتایزوج تنهتا کته بتود آن آمتاری هامعته حاضر، پژوهش هایمحدودیت همزه از

 هتاداداا  به 0222 و 0222 هایسال درکه  ارفتمی دربر ساو  و تهران شهرهای زناشویی خیانت
 مربتو  هایافته پذیریتعمیم زمینه در بعدی محدودیت. بودند  کرد  مراهعه خانواد  مشاور  مراکم و
 بتودن پنهتان دلیت  به نمونه اعضای شناسایی در دشواری. بود هدفمند پژوهش ایرینمونه رو  به

 بتا مترتبط هاینامهپرسش تکمی  در همکاری برای افراد این رضایت هزب در دشواری هامعه، این
 تعمتیم کته استت هتاییمحدودیت همزه از عم ، این دانستن  بیح و زشت دلی  به خیانت هتجرب
 همچنتین ؛کنتدمتی رو روبته محتدودیت بتا هتدف و دستترس در هامعته بته را پژوهشی هاییافته

 ینگرانت نیتمموضو  و  یادز یتحساس یت دلکم و مثسسات، بتهمرا مسئوالن یکردن برخن یکارهم
 .بتودپتژوهش  یگترد یهتایتمحتدود از یش ص اطالعتات و یتتهو یکننداان از افتشامراهعه
 و دارد بستتگی زمتان از مقطعی در شد  آوریهمع هایداد  به که است همبستگی طرح از استفاد 

پتژوهش بتود.  یتنا یگترد های یتکته از محتدود شتودمتی د یق عزیتی تفسیرهای به دستیابی مانع
 افمایش با خودامار ، هاینامهپرسشاستفاد  صرف از  ؛بود محدودیت آخرین 2روشی تک سوایری

                                                           
1  . Charzyńska, E. 
2  . one way bias 
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 هتایرو  از استتفاد  و پژوهشتگر مرا بتت وهود با− پاس دهی در د تیبی و صدا تی بی احتمال
 .  انجامد می پژوهش 1ساز  روایی کاهش به −برانگیمند 

 هتایرو  از استتفاد  بتر افتمون شتود،یمت یشنهادپ یجنتا یپذیریمتعم یمانم یشافما من ور به
 شناختییتهمع یهایژایبا و و تراسترد  یهانمونه در یمشابه یهاپژوهش تصادفی، ایرینمونه

 اهترای بتا ممتانهم شتودمی پیشنهاد پژوهش ساز  روایی افمایش برای همچنین ؛شود اهرا متفاوت
 بترای آزمایشتی رو  از شودمی پیشنهاد عالو به .آید عم  به نیم مصاحبه هاینامه از آزمودنپرسش
دات و زندای معنای اثراذاری تعیین  خیانتت افشتای از پ  حاد استرس هایواکنش بر مذهبی تقی 
تی صتورت بته متغیرها این آتی یهاپژوهش شودمی پیشنهاد نهایتدر. شود استفاد  همسر  در و عز 
 .ایرند  رار بررسی مورد مفروض مدل یک  الب

کته بته  خیانت افشای ۀکنندشوکه یرتأث و پژوهش این از آمد  دست به هاییافته به ن ر ،پایان در
 خانواد  مشاوران که شودیم پیشنهاد دارد، همرا  به را حاد استرس هایواکنش ۀاحتمال فراوان تجرب

حفتت ستالمت و انستجا   یبترا انمراهعت از ختود حمایتی−اور انسی هایمداخزه با گراندرمان و
 اینکته به توهه با همچنین ؛شود فراهم شناختیروان هایمداخزه برای زمینه تا کنند ا دا  آنان یروان

دات و زندای معنای که داد نشان مطالعه نتایج  افشتای از پت  حتاد استترس کتاهش به مذهبی تقی 
 در تتا شود سنجید  دید آسیب افراد در عوام  این سطح شودمی پیشنهاد ،انجامد می همسر خیانت
 من ور بته هتازمینته این در الز  هایمداخزه معنوی−شناختیروان متغیرهای این در ضعف صورت
 .پذیرد انجا  آنان حاد استرس هایواکنشکاهش 

  

                                                           
1  . construct validity 
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