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Abstract 
Parents 'infidelity is stressful for children and children affected by their parents' infidelity at any age. 

Therefore, the aim of this study was investigate the correlation between moral intelligence and attitude 

towards infidelity in two groups of children with and without parental infidelity experience. The 

research method was correlation. The statistical population of the study consisted of all individuals over 

18 years of age with and without experience of parents' infidelity in the four districts of Tehran in 2016-

2017. The empowerment analysis method was used to select 212 people through available sampling 

method. Data were collected using a questionnaire of moral intelligence Lennik & Kiel 2005 and 

attitude toward infidelity Whitley 2006. For data analysis, independent t-test and z-Fisher used. The 

findings of the study showed that there is a significant difference between the attitude toward infidelity 

in two groups of children with and without parental infidelity experience (p <0.05). In addition, the 

components of moral intelligence are two components of commitment to act (p <. /15, f= 2/07) and 

principles based on values and beliefs (p <0/09, f= 2/94) in children with and without parental infidelity 

had a significant relationship. Fisher's test results also showed that there was no significant difference 

between two groups in the two variables of moral intelligence and attitude toward infidelity in both 

groups. However, the findings of the research show that in addition to the main family of culture, age, 

gender and developmental differences, children can have an impact on moral intelligence and attitude 

towards infidelity. 
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 چکیده

وفایی زاست و فرزندان در هر سنی که باشند تحت تأثیر بیوفایی زناشویی پدرومادر برای فرزندان تنشبی

وفایی در با نگرش به بی ،رو پژوهش حاضر با هدف بررسی همبستگی هوش اخالقیگیرند. ازاینها قرار میآن

همه افراد  ،وفایی پدرومادر انجام شده است. جامعه آماری پژوهش رافرزندان با و بدون تجربه بی از و گروهد

 6930 - 6931وفایی پدرومادر مناطق چهارگانه شهر تهران در سال سال با و بدون تجربه بی 60باالی 

گیری در ن افراد به روش نمونهنفر از ای 161دادند که با استفاده از روش تحلیل توان تعداد تشکیل می

و نگرش به  1880های هوش اخالقی لنیک و کیل کارگیری پرسشنامهها با بهدسترس انتخاب شدند. داده

فیشر استفاده شد.  zمستقل و  tهای ها از روشمنظور تحلیل دادهآوری شد. بهگرد 1881وفایی ویتلی بی

وفایی پدرومادر فرزندان با و بدون تجربه بی ازوفایی در دو گروه یمیان نگرش به ب ،های پژوهش نشان دادیافته

 81/1)وفای به عهد  ةهوش اخالقی دو مؤلف ةهمچنین از میان ده مؤلف (،p < 80/8) داری وجود داردتفاوت معنی

f.= ،60/8 p<) ها و باورهاو عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزش (30/1,f=83/8p<) ن تجربه در فرزندان با و بدو

که دو متغیر فیشر نیز نشان داد هنگامی zنتایج آزمون  .داری وجود داشتادر همبستگی معنیوفایی پدرومبی

داری میان دو وفایی در هر دو گروه مورد هم سنجی قرار گرفتند، تفاوت معنیهوش اخالقی و نگرش به بی

فرهنگ، سن، جنسیت  ،الوه بر خانواده اصلیع که های پژوهش روشنگر این استیافته اماگروه مشاهده نشد. 

 وفایی تأثیر بگذارد.های رشدی بتواند بر دیدگاه فرزندان از هوش اخالقی و نگرش بر بیو تفاوت

 پدرومادر ییوفایب ،ییوفایب به نگرش ،یاخالق هوش واژگان کلیدی:
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 مقدمه

کند و در جهت فراهم نمودن ترین نهادی است که روند رشد شخصی و اجتماعی افراد را تعیین میمهمه خانواد

اولین کانونی است که در آن فرزندان فکر، احساس و  و ((Chen & Guo, 2016 دارداطفی الزم گام برمیمحیط ع

 (Howk,2007 رو حفظ آن امری حیاتی استازاین .Szapoczink, Schwartzs & Hervis, 2003))گیرند رفتار را یاد می

& Enriqe, Huitt). 
 & Mark, Janssenاست ) 1وفایی زناشوییبی ،کندمواجه مییکی از عواملی که سالمت خانواده را با چالش 

Milhausen, 2011) .گذارد، ولی هیچ نظامی بیشتر از های اجتماعی میوفایی زناشویی تأثیر و نفوذ زیادی بر نظامبی

د، خارج وفایی رابطه عاطفی و جنسی فربی(. (Neghash & Morgan, 2015پذیرد ای از آن تأثیر نمیی هستهخانواده

یا درگیر شدن در رابطه عاطفی و جنسی با یک  و (Schonian, 2013) از رابطه اولیه و بدون رضایت شریک دیگر

منجر به انحالل رابطه  ،وفایی )عاطفی و جنسی(هر دو نوع بی. ) Neghash & Morgan, 2015) شریک ثانویه است

 .(Negash, Cui, Fincham & Pasley,2013)شود می

یکی و ( Schmidt, Green, Sibley & Prouty, 2015درمانی )شده در زوجمکررترین موضوعات ارائه یی ازوفابی

 & Allen & Atkins, 2012, Steiner, Suarez, Sells)ازآن طالق است از بیشترین علل تعارضات زناشویی و پس

Wykes, 2011 ) .وفایی است )یهای زوجین در رابطه با بتوجهی از گزارشاکثریت قابلNeghash & Morgan, 

وفایی محدود به بی (. Vossler, 2014 &Moller) های زوجی استترین درمانو یکی از دشوار ) 2015

(، 1131که طبق سایت مرکز آمار ایران )طوریبه (.1131های جوامع غربی نیست )عبدالملکی و آزاده، ازدواج

 11تا  11شود میان م مردان چهارمین رتبه در علل طالق را دارد. برآورد میوفایی در ایران هم در میان زنان و هبی

 ها نشانپژوهش .(Spence, 2012) شوند دارای فرزند هستنددرصد از افرادی که درگیر روابط فرازناشویی می

رو ازاین (.Thorson, 2007)کند وفایی افراد در آینده آماده میوفایی، فضا را برای بیسابقه خانوادگی بی ،دهندمی

و بر اعتماد، انصاف و وفاداری هریک از  ماندهخانواده باقی  درها ها یا حتی سالوفایی ممکن است ماهاثرات بی

گذارد ها میو اثرات مخربی را بر زوجین و فرزندان آن ((Schmidt, 2013 گذاشتهتأثیر  یکدیگرنسبت به  ءاعضا

؛ شهابی نژاد، علییان و گلپایگانی، 1131؛ عیسی نژاد و باقری، 1131بوالقاسمی، جو، نریمانی، عطا دوخت و ا)کمال

ها مرتبط است )کریمیان، زارعی، محمدی جهت تعهد پایین زوجین به یکدیگر با آشفتگی رابطه آن(. بدین1131

شکن، رد پیمانهای فاجعه باری برای فتواند پیامدمی 1(. بر همین اساس عدم تعهد اخالقی1131و کریستنس، 

تعهد اخالقی  .(Omarzu, Miller, Schuhz & Timmerman, 2012)اصلی فرد داشته باشد و خانواده  سرهم

(؛ 1131خواستی، ددهنوی، یزتواند مسئولیت و وفاداری را در قبال همسر و خانواده موجب شود )خالقیمی

، قزوینی )رو (. ازاین1131اصغری و جوبنه، شود اخالق است )دیگر آنچه باعث استحکام زندگی میعبارتبه

                                                                                                                     
1. marital infidelity 

2.ethical commitment 
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عدم توجه به هوش اخالقی  .می برای ثبات و پایایی زندگی استعامل مه 1(، دریافت هوش اخالقی1131

؛ 1131خت و ابوالقاسمی، دواجو، نریمانی، عطشود )کمالمی گیری روابط خارج از ازدواجباعث شکل

تواند سطح اثر عوامل شخصی و نابراین هوش اخالقی می(؛ ب1131بالغت، احمدی و گلرازی مقدم، 

خانوادگی را در روابط خارج از ازدواج و همچنین رفتارهای خارج از ازدواج کاهش دهد )دشت بزرگی و 

 (.1131صفر زاده، 

هوش اخالقی یک شخص محصول عوامل بسیاری است که ابتدا خانواده، اعتقادات و فرهنگ در 

همدلی، که شامل هفت فضیلت  (Guiab, Sario & Reyes, 2015) نقش دارندگیری و پرورش آن شکل

کند تا از و به فرزندان کمک می است 1داری، احترام، مهربانی، بردباری و انصافوجدان، خویشتن

ها مواجه خواهند شد، ناپذیر با آنای اجتنابگونههای اخالقی و فشارهایی که در طول زندگی خود، بهبحران

شان به طریق صحیح طور فزاینده آشکارشده است فرزندانی که هوش اخالقیبه(. Borba, 2005ر کنند )عبو

های متعددی ازجمله دارا بودن وجدان سطحی، ضعف در مهار پرورش داده نشده است در معرض آسیب

 (.1131شده قرار دارند )کیا، کردن امیال و باورهای نادرست هدایت

دهند روابط منفی و مخرب پدرومادر تأثیر زیادی بر تعهد، ازدواج، روابط ن میهای مختلف نشاپژوهش

 & Bofill, Barrameda & Dadivas, Panganiban)گذارد ، انتظارات و رفتارهای فرزندان میصمیمانه

Jose, 2016, Cui, Fincham & Durtschi, 2011, Thorson, 2007, Green, 2006, Koski, 2001, 

Pittman, 1989 .)زاست و فرزندان در هر سنی که باشند شکنی پدرومادر برای فرزندان استرسرو پیمانازاین

( و فرزندان عواقبی مانند تغییرات در روابط خانوادگی، 1131گیرند )قهاری، اغلب تحت تأثیر آن قرار می

ها دید منفی بیشتری نسبت آن (.Thorson, 2007)کنند و یا به دنبال انتقام هستند استرس و انکار را تجربه می

کنند دیگر افراد نیز نیت و قصد منفی در رابطه دارند و علت که فکر میاینکنند بهبه دیگران پیدا می

وفایی بزنند رو ممکن است نسبت به شرکای خود دست به بیازاین (،Plate, 2008) اعتماد نیستندقابل

(Miller, 2015.) دارد فرزندان ادامه  سالیبزرگر اغلب در طول دوران کودکی و وفایی پدرومادتأثیر بی

(Bofill, 2016؛Carder, 1995 پژوهش )ها در معرض تغییرات شناختی و عاطفی آن ؛دهندها نشان می

، توهم، گیجی، ناامیدی، سردرگمی و سرخوردگی (Pearman, 2010) مثال شرم، گناه، غم و اندوهعنوانبه

قرار  ی منفی جنسیوارهازآن تحت تأثیر رشد غیرطبیعی و طرحکه پس (Lusterman, 2005)قرار دارند 

های میان شرکای زناشویی را اغلب با داشتن ها، تعارضبه همین علت پژوهش (.Pearman, 2010) گیرندمی

نشان های دیگر نیز پژوهش (.Schmidt, Green & Prouty, 2015اند )پدر و مادر ناسازگار مرتبط دانسته

اند در مقایسه با رو بودهان روبهرشوفایی پدرومادی بیدهند میزان آسیب روحی فرزندانی که با مسئلهمی

هایی که هریک واکنش .(Pittman, 1989)کند شوند، برابری میفرزندانی که با پدرومادر الکلی بزرگ می

                                                                                                                     
1. moral intelligence 

3.empathy, conscience, self_control, respect, kindness, tolerance, fairness 
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جنسیت و فرهنگ متفاوت است  های رشدی،دهند از نظر سن، تفاوتاز این افراد از خود نشان می

(Lusterman, 2005) ها بستگی دارد و تا حدودی به چگونگی زندگی نامناسب و مختل آن(Carder,1995.) 

وفایی پدرومادر بر ادراک فرزندان از روابط اخالقی با خانواده و شرکایشان دهد بیها نشان میپژوهش

وفایی که از بی دریافت فرزندانی (Haselmayer, 2015) همچنین .(Schmidt, 2013)گذار است اثر

شان از خود نشان پدرومادر خودآگاه هستند مشکالت بیشتری در حوزه اخالق و در رابطه با شریک زندگی

وفایی پدرومادر بر ادراک فرزندان از اعتماد و وفاداری نسبت به شرکای خود در دهند. بر همین اساس بیمی

و افرادی که اعتماد کمتری در روابط  (Schmidt, Green, Sibley & Prouty, 2015) گذاردروابط تأثیر می

 & Cramer, Ryan, Johnson) وفایی شوندکنند، احتمال بیشتری وجود دارد درگیر بیخود تجربه می

Abraham, 2000.) 
 ,Levine)است  توجهوفایی در میان جمعیت پدرومادر و تأثیر آن بر فرزندان امری قابلوجود بیبااین

2005, Duncombe & Marsden, 2004 ؛Plate, 2008  همکارانو Nogales, 2009, .) 

 ،وفایی فرزندانادر بر نگرش به بیوفایی پدرومبا عنایت به آنچه گذشت و با توجه به اهمیت و تأثیر بی

نقش  ،ی افرادبودن هوش اخالقی در زندگ اثربخش ،وفاییگرفتن فرزندان در معرض بی احتمال قرار

که )وفایی در ایران آمار رو به رشد بی، گیری هوش اخالقی فرزندانشانشکل پراهمیت پدرومادر در

وفایی بر روابط های زیادی در رابطه با تأثیر بیاز طرفی دیگر پژوهش. (چهارمین رتبه در علل طالق را دارد

ی فرزندان نشان پدرومادر را بر روابط آینده وفاییهای اندکی رابطه بیزوجین انجام شده است ولی پژوهش

که موضوع های صورت گرفته مربوط به خارج از کشور است و ازآنجاییداده است و اندک پژوهش

لذا انجام این پژوهش  ؛های فرهنگی جوامع موردبررسی قرار گیردوفایی پدرومادر باید با توجه به ویژگیبی

اند بر کارکرد خانواده داشته تووفایی پدرومادر میوفایی و تأثیری که بیدهنده بیبا توجه به آمارهای تکان

های زیادی برای خانواده، گیری آسیبتوجهی به آن منجر به شکلرسد و بیضروری به نظر می دباش

 شود.تر جامعه میفرزندان و در مقیاس وسیع

 اند از:است عبارتههایی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آنبنابراین پرسش

وفایی پدرومادر با نگرش به به یکی از دو گروه با و بدون تجربه بی ،آیا میان عضویت فرزندان _1

 وفایی فرزندان رابطه وجود دارد؟بی

وفایی پدرومادر با هوش اخالقی به یکی از دو گروه با و بدون تجربه بی  ،آیا میان عضویت فرزندان _1 

 دارد؟فرزندان رابطه وجود 

وفایی در دو گروه فرزندان با و بدون تجربه آیا رابطه میان هوش اخالقی فرزندان و نگرش به بی _1 

 وفایی پدرومادر متفاوت است؟بی
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 روش

سال با و بدون  11پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمام افراد باالی 

گیری در دسترس انتخاب شدند. بر همین دهند که به روش نمونههر تهران تشکیل میوفایی پدرومادر شتجربه بی

های عمومی نظیر کننده به مکانگروه نمونه شامل افراد مراجعه ،گیری پژوهشاساس با توجه به روش نمونه

نفر از این  111اد باشند که تعدمی 1131 _1131ها، مراکز تجاری و تفریحی شهر تهران در سال ها، کتابخانهپارک

 111وفایی پدرومادر و نفر در گروه با تجربه بی 111افراد انتخاب شدند و از میان این تعداد به روش تحلیل توان، 

 وفایی پدرومادر قرار گرفتند.نفر دیگر در گروه بدون تجربه بی

ن داشته باشند، فرد سال س 11های ورود به پژوهش نیز عبارت بودند از: افراد موردپژوهش باالی مالک

وفایی زناشویی ش درک مستقیم و واضحی داشته باشد و بداند بیروفایی زناشویی پدرومادمعنای بیموردنظر از 

وفایی پدرومادر خود را گزارش وفایی و عدم بیشود، افراد موردپژوهش بیها و رفتارهایی میشامل چه فعالیت

وفایی والد یا وفایی پدرومادر اطالعات جمعیت شناختی پیرامون بیکرده باشند و فرزندان گروه با تجربه بی

شده در خروج از پژوهش نیز کامل نبودن اطالعات داده د. مالکنطور کامل تکمیل کرده باشپدرومادر خود را به

 ها بود.پرسشنامه

 ابزارهای پژوهش
سؤالی مورد ارزیابی قرار  11آزمون متغیر هوش اخالقی در این پژوهش، از طریق  .1نامه هوش اخالقیپرسش
نامه هوش اخالقی، توانایی کاربرد اصول اند. پرسشتدوین کرده 1111که آن را لنیک و کیل در سال  ،گرفت

ها شامل رفتار که آن سنجدهای یک فرد را، از طریق ده مؤلفه میاخالق جهانی در اخالقیات، اهداف و مراوده
(، 11، 11، 11، 1گویی )سؤاالت (، راست11، 11، 11، 1سؤاالت )باورها و ها مستمر در جهت اصول، ارزش

پذیری برای (، مسئولیت11،11، 11، 1سؤاالت )عهد (، وفای به 11، 11، 11، 1سؤاالت حق )ایستادگی برای 
(، قبول 11، 11، 11، 1سؤاالت ها )(، اقرار به اشتباهات و شکست11، 11، 11، 1سؤاالت شخصی )تصمیمات 

(، 11، 11، 11، 1سؤاالت )دیگران (، اهمیت دادن به 17، 17، 17، 7دیگران )سؤاالت مسئولیت برای خدمت به 
، 11دیگران )سؤاالت ( و توانایی در بخشش اشتباهات 13،13، 13، 3خود )سؤاالت توانایی در بخشش اشتباهات 

طور شفاف اصول، توانم به: )من میصورت زیر استهای پرسشنامه به( است. دو نمونه از سؤال11، 11، 11
گویم مگر اینکه دالیل اخالقی ها و باورهایم را که راهنمای اعمالم هستند، بیان کنم( و )من حقیقت را میارزش

نمره )ندرت (، به1نمره )است: هرگز  ایدرجهپنجگذاری این پرسشنامه، طیف لیکرت مهمی مانع شود(. طیف نمره

مارتین و )روایی و پایایی پرسشنامه را  (.1نمره )( و در همه مواقع 1نمره )(، در بیشتر موارد 1ه نمر) اوقاتبعضی(، 1
( هنجاریابی کردند. در ایران 1131، و همکاران  آراسته)( تائید کردند. این پرسشنامه را در ایران 1111، آستین

 .آمدبه دست  13/1محاسبه گردید و آلفای کرونباخ  نفره 11در یک نمونه  باز آزماییپایایی پرسشنامه با انجام آزمون 

                                                                                                                     
1.moral intelligence questionnaire 
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محاسبه گردید )بهرامی، اصمی،  11/1و همدلی  71/1، بخشش 31/1پذیری ، مسئولیت71/1به تفکیک درستکاری 
های پرسشنامه نیز (. افزون بر این روایی صوری، محتوایی و هماهنگی درونی مؤلفه1131فاتح پناه، دهقانی و احمدی، 

(، بیشترین همبستگی درونی میان بخشش و 1111، ، سیادت و کاظمیپور مختاری)که طوریه است. بهتائید شد

به دست آوردند و نتایج  11/1و کمترین همبستگی میان درستکاری با هوش اخالقی  11/1دلسوزی با هوش اخالقی 
بخشش  ،11/1، دلسوزی 11/1 پذیریمسئولیت، 11/1تحلیل عاملی آنان نیز روشن کرد که درستکاری بار عاملی 

توان هوش اخالقی نامید. همچنین آلفای درصد اشتراک دارند که این عامل را می 11 درمجموعدارد و  11/1
 است. آمدهدستبه 111/1کرونباخ این پرسشنامه 

است.  دهشساختهوفایی (، جهت بررسی نگرش به بی1111، ویتلی)این مقیاس توسط  .1وفاییپرسشنامه نگرش به بی

ام از رابطه دانستم شریک زندگیکه میرساند( و )درصورتیوفایی هرگز به کسی آسیب نمیها شامل )بیاین گویه
است که در  شدهتنظیمگویه  11شوند. این مقیاس در کردم( میای برقرار میشود، چنین رابطهنامشروعم مطلع نمی

های پژوهش شود. یافتهگذاری می( نمره1به شدت مخالفم )نمره  ( تا7ای از به شدت موافقم )نمره درجه 7طیف 
که آلفای کرونباخ حاصل از ضریب همسانی طورینج است؛ بهسش، حاکی از اعتبار مطلوب این نگر(1111، ویتلی)

تفاده اس ماییآزازبسنجیده شده است. برای تعیین پایایی این مقیاس از دو روش آلفای کرونباخ و ضریب  11/1درونی 
 باز آزماییبرآورد شده است. ضریب  71/1شود. ضریب آلفای کرونباخ مقیاس نگرش به روابط فرازناشویی می

سنجیده شده است. جهت بررسی روایی این آزمون در ایران، از روایی مالکی  17/1حاصل از اجرای این آزمون نیز 
گیری آلپورت به کار گرفته شد. روایی واگرا با تاست. به همین منظور، پرسشنامه جه شدهاستفاده)نوع واگرا( 

(. 1131به دست آمد )علی تبار و همکاران، 11/1گیری مذهبی بیرونی و با جهت 13/1گیری مذهبی درونی، جهت

 است. آمدهدستبه 711/1همچنین آلفای کرونباخ این پرسشنامه 

 ی اجرای پژوهششیوه
ها اطالعاتی نامها توجه به موضوع حساس پژوهش، قبل از اجرای پرسشصورت بود که ب ینه ابروش اجرای پژوهش 

ها توضیح داده شد که پاسخ به سؤاالت ها درباره موضوع پژوهش قرار گرفت و به آزمودنیدر اختیار آزمودنی

 تنها در جهت کار پژوهشی استفاده خواهد شد. ،و اطالعات حاصل از آن بودهپرسشنامه محرمانه 
پدرومادر وفایی از افراد دارای تجربه بی ،وفایی پدرومادرشدن و تمایز گروه افراد بدون تجربه بیشیوه مشخص 

اند پاسخ وفایی به یکدیگر را داشتهآیا پدرومادر شما تجربه بی :سؤال بهباید ها ابتدا آن ؛ستبه این روش انجام شده ا
حال  . افراد موردپژوهش با توجه به شرایطبوددانم و نمی بلی، خیر :دادند که پاسخ به این سؤال شامل سه گزینهمی

وفایی پدرومادر از کردند و نظر به اینکه انتخاب افراد بدون تجربه بیحاضرشان یکی از این سه گزینه را انتخاب می
بدون تجربه  افرادتعداد  ،از زمان پخش پرسشنامه پس مدتی ،تر بودوفایی پدرومادر بسیار راحتافراد با تجربه بی

دهندگان صورت شفاهی از پاسخمحقق برای تکمیل شدن گروه دیگر ابتدا به .وفایی پدرومادر تکمیل شدندبی

                                                                                                                     
1. attitude to infidelity qustionnaire 
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ها از میان سه گزینه، پاسخ بلی را انتخاب کرد که به سؤال تمایز کننده دو گروه پاسخ دهند و اگر آندرخواست می
 درنهایت ،ها یک سال به طول انجامیدسشنامهآوری پرل فرایند جمعکردند. ککردند ادامه پرسشنامه را تکمیل میمی

سایر  .اند یا خیروفایی داشتهشان تجربه بیرهر دو گروه با توجه به شرایط حال حاضرشان از حیث اینکه آیا پدروماد

ا نیز از هبرای آزمون سؤال .تأهل و سطح تحصیالت متجانس شدند جنس، سن، وضعیت :ازجملههای دیگر ویژگی
 وتحلیل قرار گرفتند.مورد تجزیه SPSS 22 افزارها با نرمفیشر استفاده شد و داده zمستقل و   tآزمون

 اخالق پژوهش

رعایت شود، بر همین اساس مالحظات  شدهگرفتهای در نظر در این پژوهش سعی شده است موازین اخالق حرفه
دریافت  موردپژوهشصورت کتبی اطالعاتی در ها بهدهندهپاسخکلیه  -1اخالقی پژوهش حاضر به شرح ذیل بودند: 

ها داده شد که تمام اطالعات این اطمینان به آزمودنی-1نمودند. کرده و در صورت تمایل در پژوهش مشارکت می
 منظور رعایت حریم خصوصی، نام و نامبه -1قرار خواهند گرفت.  مورداستفادهو برای امور پژوهش  بودهمحرمانه 

ها توسط خود پژوهشگر اجرا نامهبرای اطمینان از روند کار، تمام پرسش -1کنندگان ثبت نشد. خانوادگی شرکت

 شد.

 هایافته
است. بر  شدهاستفادههای جمعیت شناختی، از آماره درصد و فراوانی های مربوط به شناسهبرای کوتاه کردن داده

وفایی پدرومادر جمعیت شناختی دو گروه فرزندان با و بدون تجربه بی های توصیفیهمین اساس ابتدا به بررسی داده

درصد شامل زنان  1/11نفر و  111بیشترین فراوانی مربوط به جنسیت با  ،ها نشان دادندرو یافتهاست. ازاین شدهپرداخته
مربوط به افراد مجرد بوده  درصد 1/31نفر و  131بیشترین فراوانی با  ،های وضعیت تأهل نشان داداست. همچنین یافته

با تعداد  و درصد 1/71سال سن با  11کنندگان کمتر از شرکت ،است سال 11و  11است. حداقل و حداکثر سن افراد 

درصد از افراد با کمترین  3/1در میان افراد گروه نمونه  همچنین. بیشترین فراوانی مربوط به سن را داشتند ،نفر 111
درصد مربوط به مقطع  1/17وط به مقطع ابتدایی و بیشترین میزان سطح تحصیالت با میزان سطح تحصیالت مرب

 1/17و  7/17با  به ترتیب های گروه نمونه فرزندان اول و دومدر خصوص ترتیب تولد آزمودنی .کارشناسی است
درصد کمترین  1/1و  1/1پژوهش به ترتیب با  بیشترین میزان فراوانی و فرزندان پنجم و ششم گروه مورد ،درصد

 شوند.میزان فراوانی را در خصوص ترتیب تولد شامل می

وفایی کرده بودند نیز نشان داد از هایی که پدرومادر شان بیهای توصیفی جمعیت شناختی آزمودنیبررسی داده 
ایی توسط وفدرصد از فرزندان پدرومادر شان پس از انجام بی 1/11های موردپژوهش، نفر از آزمودنی 111میان 

شده از فرزندان با های گردآوریمانده بودند. همچنین طبق بررسی دادهاند و در زندگی باقیهمسر خود جدا نشده
وفایی والد یا از وقوع بی ،بیشترین فراوانی سن متوجه شدن فرزندان که وفایی پدرومادر نشان داده شدتجربه بی

پدرانشان  ،درصد 1/71بیشتر فرزندان با همچنین در این پژوهش  ت.سالگی بوده اس 11تا  11پدرومادر خود از سن 
 بودند. وفایی کردهوفایی کرده بودند و کمترین فراوانی شامل افرادی است که مادرانشان بیبی
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فیشر )سؤال سوم(  zهای اول و دوم( و ها از آزمون تی مستقل )سؤالسؤال ،در این پژوهش برای بررسی آزمون 
 است. دهشاستفاده

وفایی پدرومادر وفایی در فرزندان با و بدون تجربه بینخستین سؤال پژوهش به بررسی رابطه نگرش به بی

 پردازد.می
 مستقل tی آزمون های آمار استنباطی مورداستفاده برای محاسبه. شاخص6 جدول

 مستقل tآزمون  آزمون لوین 

نگرش به 

 وفاییبی

F داریسطح معنی t خطا هاتفاوت میانگین داریسطح معنی یآزاد درجه 

61/8  19/8  00/1  168 81/8  11/9  03/6  

وفایی در دو گروه فرزندان با و بدون تجربه ( میان نگرش به بی1بررسی نتایج آزمون تی مستقل در جدول )
وفایی از ارزش ه بیبرای نگرش ب شدهمحاسبه( tکه قدر مطلق )دهد، ازآنجایی( نشان میn=111وفایی پدرومادر )بی

شود. با عنایت ایید نمیت صفرتر است، فرض ( بزرگp < 11/1داری و سطح معنی 111ی آزادی )با درجه tبحرانی 
وفایی در دو گروه فرزندان با و بدون تجربه میان میانگین نگرش به بی :گرفتتوان نتیجه می ،به رد فرض صفر

 .داری وجود داردتفاوت معنی ،شموردپژوه ةوفایی پدرومادر در جامعبی
 پردازد.وفایی پدرومادر میهوش اخالقی در فرزندان با و بدون تجربه بی ةبه بررسی رابط  ،سؤال دوم پژوهش

 مستقل tآزمون ی برای محاسبه مورداستفادههای آمار استنباطی شاخص .2جدول 

 

 هوش اخالقی

 آزمون t مستقل آزمون لوین

F 
سطح 

داریمعنی  
t 

 درجه

 آزادی

سطح 

داریمعنی  

تفاوت 

هامیانگین  
 خطا

30/1 هاعمل کردن مبتنی بر اصول، ارزش  83/8  - 31/6  168 80/8  - 11/8  91/8  

 گوییراست

 
00/6  61/8  - 80/6  168 98/8  - 90/8  99/8  

 استقامت و پافشاری برای حق

 وفای به عهد

89/8  01/8  - 03/8  168 00/8  - 10/8  09/8  

81/1  60/8  - 18/1  168 98/8  - 10/8  91/8  

99/6 پذیری برای تصمیمات شخصیمسئولیت  10/8  - 99/8  168 10/8  - 61/8  91/8  

01/6 هااقرار به اشتباهات و شکست  60/8  - 91/8  168 16/8  - 60/8  06/8  

99/6 قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران  10/8  80/8  168 31/8  - 9/8  10/8  

        

01/0 به دیگرانمند بودن فعاالنه عالقه  88/8  - 10/8  168 08/8  - 68/8  06/8  

11/6 توانایی در بخشش اشتباهات خود  18/8  - 31/8  168 90/8  - 91/8  90/8  

66/8 توانایی در بخشش اشتباهات دیگران  10/8  - 91/6  168 61/8  - 01/8  06/8  

11/6 نمره کل هوش اخالقی  11/8  - 19/6  168 11/8  - 09/9  10/1  
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های هوش اخالقی در دو گروه فرزندان با و بدون تجربه ( میان مؤلفه1قل در جدول )نتایج آزمون تی مست

های هوش اخالقی در دو گروه رغم تفاوت نمرات میانگین نمرهعلی: دهدمی نشان( n=111وفایی پدرومادر )بی

های برای تمام مؤلفه ،است شدهمحاسبه (t)وفایی پدرومادر به علت آنکه قدر مطلق فرزندان با و بدون تجربه بی

تر است، فرض ( کوچکp> 11/1داری و سطح معنی 111ی آزادی )با درجه tهوش اخالقی از ارزش بحرانی 

دیگر عبارتبه ؛ها و باورهاهای وفای به عهد و عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزشجز مؤلفهبه ؛شودصفر تائید می

ها و وفایی در وفای به عهد و عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزشبی فرزندان متعلق به گروه پدرومادر با تجربه

 اند.وفایی پدرومادر به دست آوردهنمرات کمتری نسبت به فرزندان متعلق به گروه بدون تجربه بی باورها

های هوش وفایی با مؤلفهابتدا به بررسی ضریب همبستگی میان نگرش به بی ،قبل از تحلیل سؤال سوم پژوهش

( 1و  1و نتایج آن در جدول ) شده پرداخته اندقرارگرفته موردمحاسبهقی که در هر دو گروه به تفکیک اخال

 است. مشاهدهقابل

 پدرومادر وفاییهای هوش اخالقی در فرزندان با تجربه بیوفایی با مؤلفههمبستگی میان نگرش به بی .3جدول 

 داریسطح معنی ضریب تعیین نهمبستگی پیرسو کوواریانس های هوش اخالقیمؤلفه

 886/8 1/0 -13/8 -91/3 ها و باورهاعمل کردن مبتنی بر اصول، ارزش

 886/8 0/61 -90/8 -10/68 گوییراست

 886/8 8/69 -91/8 -81/69 استقامت و پافشاری برای حق

 886/8 3/3 -96/8 -80/68 وفای به عهد

 68/8 0/1 -61/8 -60/0 پذیری برای تصمیمات شخصیمسئولیت

 86/8 8/1 -11/8 -13/3 هااقرار به اشتباهات و شکست

 886/8 01/0 -136/8 -1/66 قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران

 886/8 3/1 -10/8 -11/68 مند بودن به دیگرانفعاالنه عالقه

 00/8 1/8 -80/8 -09/1 توانایی در بخشش اشتباهات خود

 68/8 0/1 -61/8 -01/0 رانتوانایی در بخشش اشتباهات دیگ

 886/8 6/60 -90/8 -11/03 هوش اخالقی

 ( حاکی از آن است=111nوفایی پدرومادر )های گروه با تجربه بیدر خصوص آزمودنی (1نتایج جدول )

( در > 11/1pداری و سطح معنی 111وفایی )با درجه آزادی های هوش اخالقی با نگرش به بیمیان تمام مؤلفه

پذیری برای تصمیمات های مسئولیتاستثنای مؤلفهداری وجود دارد. بههمبستگی معنی ،موردپژوهشجامعه 

وفایی در شخصی، توانایی در بخشش اشتباهات خود و توانایی در بخشش اشتباهات دیگران که با نگرش به بی

 داری وجود ندارد.جامعه موردپژوهش همبستگی معنی
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 پدرومادر وفاییهای هوش اخالقی در فرزندان بدون تجربه بیوفایی با مؤلفهه بینگرش ب همبستگی .1جدول 
 داریسطح معنی ضریب تعیین همبستگی پیرسون کوواریانس های هوش اخالقیمؤلفه

 886/8 3/60 93/8 -03/3 ها و باورهاعمل کردن مبتنی بر اصول، ارزش

 86/8 0/0 10/8 -90/0 گوییراست

 89/8 9/0 -16/8 -03/1 اری برای حقاستقامت و پافش

 61/8 0/6 -60/8 -11/9 وفای به عهد

 886/8 0/1 -10/8 -11/1 پذیری برای تصمیمات شخصیمسئولیت

 60/8 8/1 -60/8 -30/9 هااقرار به اشتباهات و شکست

 00/8 1/8 -80/8 -01/1 قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران

 83/8 0/1 -61/8 -91/0 گرانمند بودن به دیفعاالنه عالقه

 83/8 0/1 -61/8 -01/0 توانایی در بخشش اشتباهات خود

 09/8 1/8 -80/8 -91/1 توانایی در بخشش اشتباهات دیگران

 6/8 1/1 -11/8 -18/03 هوش اخالقی

 هک آن است دهندهنشان( 1( در جدول )=111nوفایی پدرومادر )های گروه بدون تجربه بینتایج آزمودنی
 ( در> p 11/1داری و سطح معنی 111وفایی )با درجه آزادی های هوش اخالقی با نگرش به بیمیان تمام مؤلفه

ها و های عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزشاستثنای مؤلفهداری وجود ندارد بهجامعه موردپژوهش همبستگی معنی
که با نگرش به  پذیری برای تصمیمات شخصیگویی، استقامت و پافشاری برای حق و مسئولیتباورها، راست

 داری وجود دارد.ژوهش همبستگی معنیپ وفایی در جامعه موردبی
دار بودن تفاوت ضریب همبستگی در دو گروه فرزندان با و بدون تجربه سؤال سوم پژوهش به بررسی معنی

 شده است.ارش داده( گز1است و نتایج آن در جدول ) شدهپرداخته n= 212))وفایی پدرومادر بی

های هوش اخالقی در دو گروه فرزندان با و وفایی با مؤلفه. تفاوت ضریب همبستگی میان نگرش به بی1جدول 
 وفاییبدون تجربه بی

 
 
 

نگرش به 
 وفاییبی

 
 
 
 
 

 
 های هوش اخالقیمؤلفه

 هاهایی که پدرومادر آنآزمودنی
z فیشر z معیار 

 اندی نکردهوفایبی اندوفایی کردهبی
 31/6 80/8 -93/8 -13/8 ها و باورهاعمل کردن مبتنی بر اصول، ارزش

 31/6 -00/8 -10/8 -90/8 گوییراست

 31/6 -1/6 -16/8 -91/8 استقامت و پافشاری برای حق

 31/6 -90/6 -60/8 -96/8 وفای به عهد

 پذیری برای تصمیماتمسئولیت

 شخصی
61/8- 10/8- 36/8- 31/6 

 31/6 -39/8 -60/8 -11/8 هااقرار به اشتباهات و شکست

 قبول مسئولیت برای خدمت به

 دیگران
16/8- 80/8- 30/8- 31/6 

 31/6 -00/8 -61/8 -10/8 مند بودن به دیگرانفعاالنه عالقه

 توانایی در بخشش اشتباهات خود
 توانایی در بخشش اشتباهات دیگران

 هوش اخالقی

80/8- 
-61/8- 

90/8- 

61/8- 
80/8- 
11/8- 

11/8 
1/8 
39/8- 

31/6 
31/6 
31/6 
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برای مقایسه ضرایب  شدهمحاسبه zقدر مطلق  ( به علت آنکه1با توجه به نتایج مندرج در جدول )

فرض صفر تائید  ،تر استکوچک (31/1همبستگی در تمام متغیرهای موردبررسی از ارزش بحرانی آن )

وفایی با که میان همبستگی نگرش به بی گرفت نتیجهتوان فرض صفر، می شود. با عنایت به تائیدمی

 اند و فرزندانی کهوفایی داشتهها تجربه بیآن پدرومادر های هوش اخالقی در دو گروه )فرزندانی کهمؤلفه

 داری وجود ندارد.در جامعه موردپژوهش تفاوت معنی ،اند(وفایی نداشتهها تجربه بینآ پدرومادر

 ثبح

وفایی در فرزندان با و بدون تجربه پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی هوش اخالقی با نگرش به بی

 وفاییوفایی در فرزندان با و بدون تجربه بیدهد نگرش به بینتایج نشان می وفایی پدرومادر بوده است.بی

؛ Negash & Morgan (2015) ؛Weiser (2015) یهاناهمسان است. نتایج این پژوهش با پژوهش پدرومادر

Thorson (2015)(2012) ؛ Spence(2012) ؛ Weigle &Weiser(2012) ؛ Rhoades؛Nogales  (2009)؛ 

Plate  (2008)؛ Lusterman (2005)؛ Duncombe & Marsden (2004).ها در پژوهش خود آن همسو است

کند و شرکایشان هموار می به نسبتها فایی آنوفضا را برای بی ،وفایی افراددریافتند پیشینه خانوادگی بی

وفایی دارند. در تبیین تری را نسبت به بیخودآگاه هستند نگرش مثبت پدرومادر وفاییفرزندانی که از بی

ها ی آنبر میزان سطح تعهد فرزندان و روابط عاشقانه پدرومادر نقض تعهد میان :توان گفتمی این یافته

کنند نسبت به ازدواج پیدا می تریو این فرزندان تصورات منفی (Greene, 2006)گذارد تأثیر می

(Bofill,2016؛Cui, Fincham & Dorstchi, 2011) شوند، و زمانی که وارد زندگی پس از ازدواج خود می

 شان، انتظارات و رفتارهایشان اثرگذار استان در روابط عاشقانه شخصیرشپدروماد وفاییتجربه بی

(Pittman, 1989). اعتمادی نسبت به خود باعث بی پدرومادر وفاییهمین اساس ادراک فرزندان از بی بر

احتمال اینکه این  و (Haselmayer, 2015) دادهشود و این فرزندان را در معرض خطر قرار شرکایشان می

 & Fish, Pavkov, Wetchler)شود وفایی شوند بیشتر میفرزندان در روابط خود با شرکایشان درگیر بی

Bercik, 2012) با توجه  ،وفایینسبت به بی پدرومادر وفاییبنابراین نگرش مثبت فرزندان گروه با تجربه بی؛

 رسد.به پیشینه نظری و پژوهشی منطقی به نظر می

وفای به عهد و عمل  :دو مؤلفه آنهای هوش اخالقی از میان تمام مؤلفه ،برآمدهای پژوهش نیز نشان داد

داری وجود دارد. نتایج این ها و باورها در جامعه موردپژوهش تفاوت معنیکردن مبتنی بر اصول، ارزش

 وفاییهمسو است، او نشان داد بی ((Haselmayer, 2015 دو مؤلفه مذکور با نتایج پژوهش یافته در رابطه با

رابطه با شرکایشان نسبت به فرزندان  ها دربر روابط اخالقی فرزندان ازجمله وفاداری و اعتماد آن پدرومادر

 ها در میاناثرگذار است و بیان کرد وجود نداشتن جایگاه اخالق و ارزش پدرومادر وفاییبدون تجربه بی

گذارد. همچنین نتایج این پژوهش با بر خانواده بر جای می مدتیطوالنیپیامدهای منفی و  ،پدرومادر

 همچنینهای مذکور نیز همسو است. آنان رابطه با مؤلفه در، Schmidt, 2013)؛Schmidtو 2015) پژوهش
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رو روابط فرزندان ازاین ؛شرکایشان اثرگذار است ی اخالقی فرزندان بابا رابطه پدرومادر وفاییبی ،دریافتند

شان قرار دارد. ی اصلیها از اعتماد، وفاداری و انصاف در خانوادهبا شرکایشان تحت تأثیر ادراک آن

دار میان اخالق، اصول و (، نیز در پژوهش خود به رابطه معنی1131، فی، حمیدی، شریفی و خلیلیسی)

و  الگو هاپدرومادر اغلب :توان گفتبا توجه به پیشینه پژوهش می و . بر پایه این یافتهاندکردهاشارهها ارزش

 ینبر هم(. Borba ,2005 ؛Guiab, Sario,Virgilio & Reyes, 2015) هستندمنشأ آثار اخالقی در خانواده 

و تا  (Sagan, 1997) شده نسبت داده پدرومادر اساس ارزش، باورها و عمل کردن مبتنی بر اصول فرزندان به

ها در ها را نادیده بگیرند، ارزشهای اخالقی را به فرزندان خود منتقل نکنند و آنارزش پدرومادر زمانی که

روابط  دراین فرزندان هم در روابط عاشقانه با شرکایشان و هم   .(1111نش، شود )رادمفرزندان درونی نمی

روابط را سطحی و گذرا در نظر گرفته و  ،بوده ناپایبندها و ارزشنسبت به اصول  با دوستان و همکاران خود،

گ بنا و مثابه سنها و باورها در خانواده بهاصول، ارزش درواقع دانند.خود را نسبت به آن متعهد نمی

دهد. های فکری افراد را نشان میگیریها، مرزها و جهتهای استوار خانواده هستند که دستورها، قانونستون

دانند که خود ی اخالقی را نوعی دهندگی و گیرندگی میهای مختلف رابطهجهت است که پژوهشبدین

ی افقی مانند فرزندان و هم در رابطهو  پدرومادر یهم در روابط عمودی مانند رابطه ضامن اعتماد است،

بر  (.Hargrave, Jennings & Anderson, 1991) فرماسترابطه شرکایی که روابط عاشقانه بینشان حکم

عالوه بر اینکه باعث کاهش سطح اخالق و همچنین  پدرومادر وفاییبی شدههمین اساس و طبق مطالب بیان

ممکن است صحنه را برای مشکالت ارتباطی میان فرزند و افراد  ،شودکاهش اعتماد میان اعضای خانواده می

سطح  ،های مختلفرو پژوهشازاین و همکاران(. Schmidt, 2015)ی اصلی وی آماده کند خارج از خانواده

اند دار دانستهوفایی معنیدارای تجربه بی پدرومادر وفاداری در رابطه با داشتن
(Schmidt,2015؛Haselmayer, 2015 .) 

به  شدهمحاسبهبا توجه به نتایج ضریب همبستگی  ،عالوه بر مطالب ذکرشده برآمدهای پژوهش نشان داد

با  ،پدرومادر وفاییهای هوش اخالقی در گروه فرزندان با تجربه بیتفکیک در هر گروه، میان تمام مؤلفه

های استثنای مؤلفههداری وجود دارد بوفایی در جامعه موردپژوهش همبستگی معنینگرش به بی

پذیری برای تصمیمات شخصی، توانایی در بخشش اشتباهات خود و توانایی در بخشش اشتباهات مسئولیت

این در حالی است که ضریب  داری وجود ندارد.دیگران که در جامعه موردپژوهش همبستگی معنی

با نگرش به  پدرومادر وفاییه بیفرزندان بدون تجرب های هوش اخالقی در گروههمبستگی میان تمام مؤلفه

های عمل کردن مؤلفه استثنایبه ؛داری وجود نداردهمبستگی معنی ،وفایی آنان در جامعه موردپژوهشبی

پذیری برای گویی، استقامت و پافشاری برای حق و مسئولیتها و باورها، راستمبتنی بر اصول، ارزش

 داری وجود دارد.جامعه موردپژوهش همبستگی معنیوفایی در که با نگرش به بی ،تصمیمات شخصی
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 ،فیشر در مقایسه ضرایب همبستگی در تمام متغیرهای موردبررسی z نتایج همبستگی آزمون درنهایت

وفایی با میان همبستگی نگرش به بی :برخالف نتایج ضریب همبستگی به تفکیک در هر گروه نشان داد

 اند و فرزندانی کهوفایی کردهها بیآن پدرومادر زندانی کههای هوش اخالقی در دو گروه )فرمؤلفه

 هایبنابراین نتایج این پژوهش با پژوهش داری وجود ندارد؛اند( تفاوت معنیوفایی نکردهها بیآن پدرومادر

  Haselmayer, 2015)؛ (Schmidt, 2015بر سطح اخالق فرزندان در  پدرومادر وفاییکه نشان دادند بی

 سوناهمگذارد هم در آینده تأثیر میوفایی فرزندان هم در روابط فعلی و ا شرکایشان و نگرش به بیروابط ب

در دو گروه فرزندان با و  پدرومادر وفاییدریافت بی ، ویهمسو است (Greene, 2006) ی با پژوهشول

 گذارد.نمیوفایی فرزندان تأثیر وفایی بر سطح تعهد اخالقی و نگرش بر به بیبدون تجربه بی

وفایی فرزندان با تجربه بی ،نظری و پژوهشی ةطبق پیشین :توان گفتدار نشدن این یافته میپایه معنی بر

 پدرومادر وفایی از طرف کدام والد یاوقوع بی :متأثر از عوامل زیادی است ازجمله ،پدرومادر وفاییبی

 پدرومادر وفایی والد یادر رابطه با وقوع بیصورت گرفته باشد، جنسیت فرزندان، سن متوجه شدن فرزندان 

وفایی والد تعداد دفعات بی نیزو  پدرومادر وفایی والد یاپدرومادر، نوع بی وفایی والد یاخود، طول مدت بی

های رشدی فرهنگ و تفاوت ،دریافت (Lusterman, 2005)همچنین  (.Greene, 2006است ) پدرومادر یا

 ,Lusterman) است. در راستای نظر آنان وفاییبیش فرزندان به سمت رفتارهای دو عامل مهم دیگر در نگر

 دهنده این استنشان های خارج از کشورپژوهشتوان گفت نتایج در رابطه با فرهنگ جوامع، می و  (2005

ادر و وفایی مشود ولی میان بیوفایی فرزندان )دختر و پسر( میوفایی پدر باعث احتمال افزایش بیبی که

 Greene؛ Schmidt, 2013؛ Schmidt, 2015) داری وجود نداردوفایی فرزندان )دختر و پسر( رابطه معنیبی

(، گزارش کرده است فرزندان دختر و پسر و 1131 ،قهاری)و این در حالی است که در ایران ( 2006

های شدیدی را از خود نشان کنشوفایی مادر واخود ازجمله بی پدرومادر وفاییپسرها در برابر بی مخصوصاً

ها در پژوهش حاضر تعداد کسانی که پدران آن .گذار استها اثرط و رفتارهای آندهند که در روابمی

 2016) پژوهشطبق وفایی کرده بودند. همچنین ها بیوفایی کرده بودند بیشتر از کسانی بود که مادران آنبی

(Bofill,،  گیری رفتارهای طور کل تجارب زندگی افراد در شکلو بهتجربیات اولیه دوران کودکی

 کهزمانیهر آنچه محتوای تجربیات خوشایند باشد  پژوهشگرانمؤثر است. به نظر این  آنان وفاییبی

نکته دیگر  .شودوفایی آمیز کمتر میارهای بیوفایی یکی یا هر دو والد رخ داد نگرش آنان به سمت رفتبی

 احتمالبهخود شوند  پدرومادر وفاییافراد در کودکی متوجه بی کهزمانی ،که آن بود در پژوهش این افراد

در بخشی از پژوهش  :توان گفتمی (Bofill, 2016)کنند که در راستای نظر وفایی میزیادی در آینده بی

پرداخته  سالیبزرگوفایی در های خانوادگی و ارتباط آن با بیکه به بررسی ارتباط محیط (1131 ،)واحدی

بر فرزندان در دوران کودکی بیشتر است و یک دوره  پدرومادر تأثیر که یافتدستبه این نتایج  ؛بود

 همین بر ؛کنندخود را کسب می سالیبزرگحساس وجود دارد که طی آن کودکان بسیاری از رفتارهای 
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با فرزندان همراه  سالیبزرگ انی واساس اثرات خانواده و روابط بر کودکان و دوام این تأثیرات تا نوجو

خود شده  پدرومادر وفاییسالگی متوجه بی 11تا  11ها میان سنین در پژوهش حاضر اکثر آزمودنی .است

خود شده بودند که این خود  پدرومادر وفایی والد یاتعداد اندکی در کودکی متوجه بی فقط بودند و

رغم تالش پژوهشگر در علی درنهایتوفایی اثرگذار باشد. های پژوهش به بیتواند در نگرش آزمودنیمی

پژوهشی که رابطه هوش اخالقی و  ،حد جستجوهایی که برای انجام این پژوهش در ایران انجام گرفت

پژوهشگر با  نوعیبه ووفایی پدرومادر را بسنجد یافت نشد بیوفایی در فرزندان با و بدون تجربه نگرش به بی

 .شدرابطه با این موضوع مواجه بود و امکان تبیین بیشتر از این موارد میسر نمیکمبود پیشینه در 

های متأهل از فرزندان دست نیاوردن نمونه های این پژوهش بهاز محدودیت .ها و پیشنهادهایتمحدود

تایج ن یده یمتعمرو قدرت ازاین ؛و معطوف شدن نمونه پژوهش به تهران است پدرومادر وفاییبا تجربه بی

 یده یمتعمهای آتی برای افزایش قدرت شود در پژوهشسازد. لذا پیشنهاد میرا با دشواری مواجه می

تر تکرار شود و با حجمی گسترده پدرومادر وفاییفرزندان متأهل با تجربه بی روینتایج، این پژوهش بر 

های مشابه صورت گیرد و نتایج پرسشنامه یلهوسبههای دیگر ها و فرهنگهای مشابهی در شهرستانپژوهش

برای تفکیک و تمایز  مورداستفادهابزار  های دیگر این پژوهشمورد مقایسه قرار گیرند. از محدودیت

صورت گرفته بود که صحت نتایج را با دشواری  سؤالکه با استفاده از یک  ؛است موردپژوهشهای گروه

تری برای تمایز و تفکیک های بعدی ابزار دقیقژوهشدر پ، گرددپیشنهاد میرو ایناز سازد.مواجه می

ساخته شود. همچنین در این  پدرومادر وفاییاز فرزندان بدون تجربه بی پدرومادر وفاییفرزندان با تجربه بی

وفایی و پدرومادر، طول مدت بی وفایی والد یانوع بی :پژوهش امکان در نظر گرفتن تأثیرات عواملی مانند

ای از اطالعات از سوی فرزندان به علت در دست نداشتن پاره همآن پدرومادر وفایی والد یابی تعداد دفعات

های شود در پژوهشمیسر نبود لذا امکان تبیین نتایج پژوهش را با دشواری مواجه ساخت. لیکن پیشنهاد می

 وفایی والد یادفعات بی وفایی و تعدادپدرومادر، طول مدت بی وفایی والد یاآتی عواملی مانند نوع بی

های این پژوهش در حوزه به اینکه یافته با توجه درنهایتو ارزیابی قرار گیرند.  یموردبررس پدرومادر

تواند در مداخالت بالینی کاربرد فراوانی داشته های آن بر فرزندان است، میوفایی زناشویی و آسیببی

و عموم مردم  پدرومادر بتوانند نتایج این پژوهش را در اختیار درمانگران و کارشناسان خانوادهتا روان ؛باشد

تواند منجر به کاهش این امر می .تواند چه تأثیری بر فرزندان داشته باشدمی پدرومادر وفاییقرار دهند که بی

خش ها و تولید و پشود. همچنین برگزاری سمینارها و همایشبر فرزندان  پدرومادر وفاییآسیب ناشی از بی

های مختلف رادیویی و تلویزیونی مبتنی بر موضوع پژوهش توسط متخصصین حوزه خانواده نیز برنامه

و اثرات آن بر  پدرومادر وفاییو عموم مردم در رابطه با بی پدرومادر تواند گامی مهم در روند آگاهیمی
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بیشتر سالمت روان خانواده، امید است که نتایج این پژوهش در افزایش هر چه  درنهایتفرزندان بگذارد. 

 فرزندان گام بردارد. ویژهبهجامعه و 

رابطه هوش اخالقی با نگرش به  :نویسندگان پژوهش حاضر تحت عنوان. تضاد منافعتصریح درباره 

گونه تضاد منافع در نگارش دارند که هیچاعالم می پدرومادر وفاییوفایی در فرزندان با و بدون تجربه بیبی

 ه وجود ندارد.این مقال

رابطه  :د رشته مشاوره خانواده تحت عنواننامه کارشناسی ارشاین مقاله حاصل بخشی از پایانسپاسگزاری. 

نگارندگان  وسیلهبدین. است وفایی در فرزندان با و بدون تجربه خیانت والدینهوش اخالقی با نگرش به بی

در  کنندگانشرکتن را یاری رساندند و همچنین پژوهش حاضر از همه کسانی که در انجام این مقاله آنا

 نمایند.پژوهش کمال سپاسگزاری را می

 منابع
در مردان  رضایت زناشوییهای مذهبی با و گرایش هوش اخالقی(. بررسی رابطه بین 1131اصغری، فرهاد و جوبنه، رضا. )

 .11_11(:1) 1، درمانی خانوادهفصلنامه مشاوره و روانمتأهل، 

بینی کنندگی سبک زندگی براساس نگرش مذهبی و تعهد (. پیش1131و یزدخواستی، فریبا. ) دهنوی، فرزانهلقیخا

 .33_111(: 1) 7،روانشناسی دینی طالق، ی طالق و افراد بدون تجربهاخالقی در افراد تجربه

ابط خارج از ازدواج: نقش هوش های مؤثر در گرایش زنان به رو(. عامل1131دشت بزرگی، زهرا و صفر زاده، سحر. )

 .711_711، 1، علوم انسانی و مطالعات فرهنگیعنوان یک متغیر میانجی، اخالقی به

 http://www.oldcivil.ce.metu.edu.tr :از سایت شدهگرفته(، پنج اصل اخالقی ویژه مدیران، 1111رادمنش، نازنین: )

 .1131ماهه نخست  1الق در (. آمار ازدواج و ط1131سازمان ثبت احوال ایران. )
https: //www. Sabteahval. Ir/Default. Aspx?tabid=4773 

های شخصی و رضایت (. رابطه بین اخالق و ارزش1131سیفی، جواد؛ حمیدی، امید؛ شریفی، گشاو و خلیلی، شیوا. )

 .111 _113(: 11) 1، مشاوره و روان درمانی خانوادهزناشویی در بین زوجین، مجله 

(. اثربخشی مشاوره گروهی بر بهبود خیانت زناشویی 1131ابی نژاد، زهرا، علییان، بهار و هاشمی گلپایگانی، فاطمه. )شه

 .113_111(: 1) 1، مجله علوم طبیعی و اجتماعیآموزان شهر تهران، مادران دانش

ه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی فصلنام(. بررسی کیفی روابط فرازناشویی، 1131عبدالملکی، مریم و آزاده، منصوره. )
 .111-117، 11ورزش و جوانان، 

(. بررسی رابطه بین روابط جنسی پیش از ازدواج 1131محمدی، علی و حبیبی، مجتبی. )تبار، هادی؛ قنبری، سعید؛ زادهعلی

 .111 _117(: 11) 11، پژوهیمجله خانوادهبا نگرش به روابط فرازناشویی، 
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های توجیه خیانت: سازوکارهایی رویارویی با ناهماهنگی (. پدیدارشناسی روش1131قری، آرزو. )عیسی نژاد، امید و با

 113 _117(: 1) 1، مجله مشاوره و روان درمانی خانوادهشناختی در روابط فرازناشویی، 

یی و هوش اخالقی (. مقایسه رضایت زناشو1131قزوینی، مریم؛ کوالیی، آناهیتا؛ منصور، الدن و خوش کنش، ابوالقاسم. )

 .1-11(: 1) 1، ، مجله پژوهش در دین و سالمتو رابطه آن با عدم تعهد اخالقی در مردان

 ، تهران، دانژه.شکنی در زناشویی راهکارهایی برای مداخلهپیمان(. 1131قهاری، شهربانو. )

درمانی: های تلفیقی، جنسیت و زوج(. درمان1131کریمیان، نادر؛ زارعی، اقبال؛ محمدی، کوروش و کریستنسن، اندرو. )

گیری مجدد در بهبود تعهد زناشویی درمانی رفتاری التقاطی و درمان تصمیمسنجی اثربخشی زوجبررسی و هم

 .11 _11(: 1) 1، درمانی خانوادمجله مشاوره و روانهمسران متعارض، 

بینی روابط فرازناشویی براساس (. پیش1131) جو، علی؛ نریمانی، محمد؛ عطا دوخت، اکبر و ابوالقاسمی، عباس.کمال

های مجازی اجتماعی با نقش تعدیل کنندگی هوش معنوی، هوش اخالقی، رضایت زناشویی استفاده از شبکه

 .13 _17(: 1)  1 ،مجله مشاوره و روان درمانی خانوادهجنسیت، 

 .11، شماره ادبیات کودک و نوجوان پژوهشنامههای درسی آلمان، (. قصه و داستان در کتاب1131کیا، کمال. )

گیری مذهبی و هوش اخالقی و تعهد زناشویی در بین دانشجویان (. رابطه بین جهت1131گلزاری، نجمه و بالغت، رضا. )

 .1131-1711(: 1) 1، مجله علوم طبیعی و اجتماعیمتأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

بررسی مقایسه ای ابعاد هوش اخالقی از دیدگاه دانشمندان با قرآن کریم و (. 1111، مرضیه و سیادت، علی. )مختاری پور

 .37-111(: 1)  1، تخصصی مطالعات اسالم و روان شناسی_فصلنامه ی علمی ائمه معصومین )ع(، 

ه نامه مقطع ارشد، جامع، پایانبررسی پتانسیل خیانت زناشویی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن(. 1131واحدی، گلناز. )

 شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
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