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مقالۀ پژوهشی

پیشبینی روابط فرازناشویی بر اساس ویژگیهای
شخصیتی ،رضایت جنسی و سبکهای دلبستگی
مالک میرهاشمی 1

زهرا اکبریمقدم 2

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،پیشبینی روابط فرازناشویی بر اساس ویژگیهای شخصیتی ،رضایت جنسی و سبکهای
دلبستگی بود .روش پژوهش برمبنای مفروضههای پژوهش های غیرآزمایشی از نوع همبستگی بود .جامعۀ آماری پژوهش
شامل زنان و مردان خیانتدیدۀ شهر تهران در سالهای  1396و  1395بودند که به روش نمونهگیری در دسترس 200
انتخاب شدند و پرسشنامههای خیانت زناشویی مرامی و خادمی ( ،)1392رضایت جنسی هادسون ،هریسون و
کروسکاپ ( ،)1981پرسشنامه  5عامل بزرگ شخصیتی و سبکهای دلبستگی بزرگسال کولینز و رید ( )1990را تکمیل
کردند .نتایج رگرسیون همزمان نشان داد ،بین ویژگی های شخصیتی ،رضایت جنسی و سبکهای دلبستگی با روابط
فرازناشویی زوجین همبستگی معنادار وجود دارد که از بین متغیرهای مذکور ،روانرنجورخویی ( )p <0/05و
باوجدانبودن ( )p <0/01با متغیر روابط فرازناشویی همبستگی مثبت و معنادار دارند .درعینحال ،همبستگی متغیر
سبک اضطرابی ()p <0/01با روابط فرازناشویی منفی و معنادار بود .سبک اضطرابی ( )p <0/05با متغیر روابط
فرازناشویی در زنان همبستگی منفی و معنادار داشت .روابط فرازناشویی بر اساس ویژگیهای شخصیتی ،رضایت جنسی
و سبکهای دلبستگی در مردان قابل پیشبینی است که متغیرهای روانرنجورخویی ( )p <0/05و باوجدانبودن
( ،) p <0/01با متغیر روابط فرازناشویی در مردان همبستگی مثبت و معنادار دارند ،در عینحال ،همبستگی متغیرهای
رضایت جنسی ( )p <0/05و سبک اضطرابی ( )p <0/05با روابط فرازناشویی در مردان منفی و معنادار است .نتایج
تحلیل رگرسیون نشان داد ویژگیهای شخصیتی ،رضایت جنسی و سبکهای دلبستگی در پیشبینی روابط فرازناشویی
نقش دارند ،درنتیجه ،توجه به این عوامل میتواند برای پیشگیری ،فهم علل زیربنایی و درمان روابط فرازناشویی کارایی
داشته باشد.
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مقدمه
خیانتزناشویی 1از بین بردن پیمان یا مفاد پیمانزناشویی است .این نقضکردن میتواند عمدی
یا غیرعمدی باشد .فرد ممکن است با دانستن و آگاهی از ضروریات حقوقی و عرفی ازدواج یا بدون علم
به آنها خیانت کند ،اما خیانت می تواند مستقیم و با انجام عملی که معنای آن خیانت است ،یا بهواسطۀ
ً
عملی که در ادامه به خیانت منجر میشود ،خیانت تلقی شود؛ مثال داشتن رابطۀ جنسی با فردی غیر از
همسر بدون اجازه وی یا قانون ،اما در معنای وسیع ،خیانت شامل هر نوع نقض در پیمانهای زناشویی
است .این پیمان بهصورت ضمنی شامل پیمانی برای تشریکمساعی در زمینۀ جنسی ،عاطفی،
اقتصادی ،اجتماعی ،امنیتی ،روانی و حتی فرهنگی است ،بنابراین هرگونه کوتاهی عامدانه یا سهوی در
ً
انجام این وظایف میتواند خیانت تلقی شود .مثال حتی فکرکردن به شخص دیگری جز همسر،
صحبتکردن هرروزه با او ،پیامکزدن مداوم به او یا برقراری رابطۀ دوستانه مستمر از طریق چتکردن با
او هم میتواند خیانت به همسر محسوب شود .بنابراین مفهوم خیانت در ازدواج را نباید تنها به داشتن
ً
رابطۀ زناشویی خارج از چارچوب خانواده محدود کرد ،اما در معنای کامال بسته و خاص ،خیانت به
معنی نادیده گرفتن پیمان برقراری رابطۀ زناشویی با یک نفر است ،مگر با اجازه زن اول یا قانون
(شریفخطیبی .)1395 ،روابط فرازناشویی (خیانت زناشویی) ،پدیدهای است که اغلب به خاطر
برطرفشدن نیازهای عاطفی فرد از طریق روابط خارج از حیطه زناشویی به وقوع میپیوندد (جینفریو ،2
 .)2009درایگوتاس 3خیانت را عبور فرد از مرز رابطه زناشویی با برقراری صمیمیت فیزیکی یا عاطفی
با فردی خارج از رابطه تعریف میکند .بیوفایی و خیانت ،نوعی اختالل و بیماری در رفتار است ،زیرا
با توجه به عوارض نابهنجار و نامطلوبی که به همراه دارد ،آسیبها و مشکالت مختلفی را برای هر یک
از افراد دیگر ایجاد مینماید (فونگ ،ونگ و تام .)2009 ،4خیانتزناشویی میتواند پیامدهای عاطفی
شدیدی در زوجین ایجاد کند ،بنابراین شناخت عوامل روانشناختی همسران خیانتدیده ازجمله
عواملی است که میتواند در کمک و مشاوره به آنها جهت کاهش آسیبهای روانشناختی پس از تجربه
خیانت نقش مهمی را ایفا نماید (اشنایدر ،باکوم و گوردن .)2008 ،5
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در جامعۀ ایرانی به دلیل مسائل فرهنگی ،روابط فرازناشویی علت ضروری و اصلی نیست که یکی
از همسران ،چه همسری که خیانت کرده و چه همسری که مورد خیانت واقعشده بخواهد طالق بگیرد.
از طریق انجام اینگونه پژوهشها ،بستر مناسبی در شکلگیری نظریههای تکاملی به وجود آمده و بهگونۀ
دقیق و تجربی میتوان ارتباط بین پدیدۀ خیانت زناشویی با ویژگیهای شخصیتی ،رضایت جنسی و
سبکهای دلبستگی ،را توصیف ،کنترل ،تبیین و شاید پیشبینی نمود .اینگونه اقدامات باعث میشود تا
علم روانشناختی به سطوح نظری دستیافته و مشکالت ناشی از خأل نظریههای تکاملی را برطرف
سازد .اینگونه نظریهپردازی میتواند در راستای پیشگیری از روابط فرازناشویی و شاید کاهش طالق و
گرایش افراد بهسوی پدیده طالق ،گام مؤثری باشد و از آن بهعنوان اقدام پیشگیرنده درزمینۀ
ازهمپاشیدگی خانواده و با احتمال قطعی ،غنیسازی خانواده استفاده کرد.
ابراهیمی مقدم و پوریمحمد ( )1394نشاان دادند که تفاوت معناداری بین سابکهای دلبساتگی
همسااران خیاانات دیاده و همسااران افراد عاادی وجود دارد .مقاادیر میاانگین حااکی از بااکبودن سااباک
دلبساتگی اضاطرابی در همساران خیانت دیده و باک بودن سابک وابساتگی و نزدیک بودن در همساران افراد
عادی اسات .جرتتپور ( )1394بین مؤلفههای ویژگیهای شاخصایت در زنان دارای خیانت زناشویی با
زنان فاقد خیانت زناشاویی تفاوت معنادار بهدسات آورد .بنابراین تعیین هر یک از مؤلفههای ویژگیهای
شاخصایت میتواند پیشبینیکننده نارضاایتی زوجین و خیانت زناشاویی باشاد .افراد روانرنجور به دلیل
ناسااازگاری ،بیشااترین درصااد ورود به روابط خیانت را نشااان میدهند .در پژوهش سااامی و همکاران
( )1394بر اسااس برازش الگوی نهایی مشاخص شاد که سابک دلبساتگی ایمن از طریق رضاایتمندی بر
پیمان شاکنی اثر منفی و معنادار دارد .سابک دلبساتگی اجتنابی باواساطۀ رضاایتمندی بر پیمانشاکنی اثر
غیرمسااتقیم و برونگرایی دارد .اثر غیرمسااتقیم روان رنجوری بر پیماانشااکنی باا نقش واسااطاهای
رضاااایاتمنادی مثبات بود .توافقپاذیری و مساایولیاتپاذیری (اثر غیرمسااتقیم) نیز توانسااات از طریق
رضااایتمندی بر پیمانشااکنی اثر منفی معنادار داشااته باشااد .همونین روانرنجوری ،برونگرایی و
اشااتیاق به تجربه ،بهطور مسااتقیم و مثبت و مساایولیتپذیری بهطور مسااتقیم و منفی بر پیمانشااکنی
اثرگذار بود .یافتههای شااه سایاه و همکاران ( )1387نشاان داد که بین تعهد زناشاویی و رضاایت جنسای
رابطة معناداری وجود دارد .همونین بین طولمدت ازدواج با تعهد زناشااویی و رضااایت جنساای رابطه
وجود دارد؛ هر چه طول مدت ازدواج کمتر باشد ،تعهد و رضایت جنسی بیشتر است.
شایردل ( )1385در پژوهش خود بر روی  200نفر ( 100مرد و  100زن) در شاهرساتان بجنورد
نشاان داد که بین رضاایت از روابط جنسای و گرایش زنان و مردان به رابطه نامشاروع همبساتگی معنادار و
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معکوس وجود دارد ،وی همونین نشاان داد که همبساتگی بین رضاایت عاطفی زنان و مردان با گرایش
آنان به رابطه نامشاروع معنادار و معکوس اسات .بین حس انتقامجویی در زنان و مردان با گرایش آنان به
رابطه نامشااروع رابطه معنادار و مسااتقیم وجود دارد .گرایش زنان به رابطه نامشااروع به علت تنوعطلبی
نیسات .بین تنوعطلبی مردان با گرایش آنان به رابطه نامشاروع همبساتگی معنادار و مساتقیم وجود دارد.
نتایج پژوهش کوهن )2005( 1نشااان داد که افراد دارای ساابک دلبسااتگی ایمن ،نساابت به افراد دارای
دلبسااتگیهاای نااایمن ،خیاانات کمتری میکنناد .در پژوهش هاازن و شاایور ( )2007کاه باه بررساای
طبیعتگرایانه سابکهای دلبساتگی پویا در افراد بزرگساال تککید نمود مشاخص گردید که بین سابک
دلبستگی و متارکه زوجین ارتباط معناداری وجود دارد .ازاینرو ،با توجه به راهبردهای رفتاری که همواره
زنان بیشتر از مردان نشان میدهند میتوان به اثرات مدلهای فعال در روابط زوجین تککید نمود.
در پژوهش کولین و فینی  )2004( 2با بررسی  93زن و شوهر مشخص شد که سبک دلبستگی
ایمن باعث می شود تا تداوم بیشتری در روابط بین فردی صمیمی به وجود آید و همواره سبک دلبستگی
اجتنابی به دنبال حمایتجویی مؤثر نمیرود .بهعالوه ،سبک دلبستگی مضطرب بیتوجهی ضعیفی را
به همسر خویش نشان میدهد .گالس ( )1981سه نوع متفاوت از رابطة خارج از ازدواج را شناسایی
کرد؛ نوع اول درگیری عاطفی بدون مقاربت جنسی؛ نوع دوم داشتن رابطة جنسی بدون درگیری عاطفی
و نوع سوم ترکیبی از دو نوع قبلی که شامل رابطة جنسی و عاطفی است .نوع سوم ،آسیبزنندهترین حالت
به ازدواج است (کمپل .)2009 ،بر اساس یافتههای آماتو و راگرز ( ،)1997احتمال تجربة روابط خارج
از ازدواج در زوجهای جوانتر (کم سن و سالتر) بیشتر است؛ درحالیکه یافتههای آتکینز ،بوکام و
جکبسون ( )2001نشان میدهد زوجهایی که در سنین باک ازدواج کردند ،تجربة بیشتری از خیانت
داشتند .لیو )2000( 3دریافت روابط جنسی خارج از ازدواج ،در سال هفتم ازدواج به اوج خود میرسد.
این یافته با نرخ طالق همسو است که بیشترین میزان آن در سال هشتم ازدواج اتفاق میافتد (تیوسنارد،4
 .)2009یافتههای مطالعة براون  )2006( 5حاکی از آن است که اولین مرحله در خیانت زوجها،
نارضایتی است؛ به حدی که امیدی به بهبود نباشد .برخی شواهد نشان میدهد ماهیت بیوفایی مردان
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و زنان متفاوت است .آتکینز ،1بوکام 2و کریستنسن )2005( 3دریافتند مردان درگیر روابط خارج از
ازدواج ،بیش از زنان از روابط جنسی زناشویی خود ناراضیاند .این تفاوتها به توقعهای متفاوت
جنسیتی و جامعه پذیری نقش جنسیت مربوط است که در آن زنان را بیشتر به دوست داشتن و مردان را
به داشتن رابطة جنسی سوق میدهد.
پژوهشهای تجربی نشان دادهاند میزان روابط خارج از ازدواج در افراد مذهبی کمتر است (آماتو
و راگرز1997 ،؛ تریز و گیسن2000 ،؛ آتکینز و همکاران .)2001 ،بوردت و همکاران ()2007
ً
معتقدند همة گروههای مذهبی ،واقعا روابط نامشروع جنسی را محکوم میکنند .این امر اشاره میکند
که کسانی که وابستگی مذهبی دارند ،به پیامهای مذهبی مبنی بر محکومیت خیانت زناشویی و تککید
بیشتر بر پایبندی به تعهدات زناشویی و خانواده توجه میکنند .لیو ( )2000معتقد است داشتن فرزند
نوعی سرمایهگذاری انسانی  4است که فرد را به خانوادهاش پایبند میکند؛ فرض بر این است که فرزندان
مثل سدهایی در مقابل بیوفایی زناشویی عمل میکنند؛ چون سرمایهگذاری فرد را در رابطة زناشویی
افزایش میدهند .یافتهها نشان میدهد مردان بیش از زنان ،درگیر روابط خارج از ازدواج میشوند (تریس
و گیسن2000 ،؛ آتکینز و دیگران2001 ،؛ آلن و بوکام2004 ،؛ دراکرمن.)2007 ،5
مرور ادبیات و پیشینۀ پژوهش حاکی از این است که پدیدۀ فرازناشویی ابعاد مختلفی دارد و تحت
تکثیر متغیرهای مختلفی بروز می کند .عالوه براین ،پیویدگی این رفتار در زوجین و تکثیرپذیری آن از
بافت فرهنگی و اجتماعی با توجه به اجماع کلی در مذموم بودن آن ،ضرورت پژوهشهای بیشتر را
ایجاب میکند .بررسی بسترهای بروز این پدیده بهعنوان عامل از هم پاشیدن خانوادهها باعث میشود
تا در بافتهای مختلف به مطالعه آن پرداخته شود .بنابراین ،پژوهش حاضر درصدد است تا به این
پرسش پاسخ دهد که آیا ویژگیهای شخصیتی ،رضایت جنسی و سبکهای دلبستگی در پیشبینی روابط
فرازناشویی نقش دارند؟ در این مطالعه بر اساس هدف اساسی آن فرضیههای زیر آزمون شدند:
فرضیه اول :روابط فرازناشویی بر اساس ویژگیهای شخصیتی ،رضایت جنسی و سبکهای
دلبستگی قابل پیشبینی است.
فرضیه دوم :روابط فرازناشویی بر اساس ویژگیهای شخصیتی ،رضایت جنسی و سبکهای
دلبستگی در زنان قابل پیشبینی است.
1

.Atkins Yi
.Baucom
3
.Chirstensen
4
.human capital investment
5
.Druckerman
2
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فرضیه سوم :روابط فرازناشویی بر اساس ویژگیهای شخصیتی ،رضایت جنسی و سبکهای
دلبستگی در مردان قابل پیشبینی است.

روششناسی پژوهش
با توجه به هدف این پژوهش که در آن رابطه ویژگیهای شخصیتی ،رضایت جنسی و سبکهای
دلبستگی (متغیرهای پیشبین) با روابط فرازناشویی (متغیر مالک) مورد برسی قرار گرفت ،این پژوهش
ازنظر نوع هدف ،کاربردی و ازنظر نوع گردآوری داده کمی بود؛ همونین ازنظر روش گردآوری دادهها یا
ماهیت و روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود.
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعۀ آماری دربرگیرنده زنان و مردان خیانتدیدۀ شهر تهران در سالهای  1396و  1395بود .در
خصوص حجم نمونه ،مطالعات چندمتغیره (مطالعاتی که در آنها چندین متغیر مستقل و وابسته وجود
دارد) در مقایسه با مطالعات تکمتغیره همیشه نیازمند نمونههای بزرگتری هستند ،زیرا ،در آنها چندین
ابزار اندازهگیری مختلف برای فردی واحد اجرا میشود ،و پاسخهای آن تحلیل میشود .با توجه به نوع
مطالعه و تعداد متغیرهای پیشبین در تحلیل رگرسیون بنا به توصیه تاباچینک و فیدل )2007( 1حجم
نمونه بر اساس باکترین میزان متغیرهای واردشده در مدل حاضر 8 ،برابر تعداد متغیرهای پیشبین
بهاضافه ( 50یعنی )9× 8 +50=122 ،محاسبه شد .درنهایت ،با توجه به موارد باک و در نظر گرفتن
مسائل اجرایی ،هزینه و افت آزمودنیها ،حداقل حجم نمونه نهایی با بیش برآورد برای دو گروه مردان و
زنان هریک  122نفر و درمجموع  244نفر تعیین شد .درنهایت ،نرخ پاسخ برای زنان  91نفر (برابر 75
درصد) و برای مردان  109نفر (برابر  89درصد) بود .روش نمونهگیری به شیوۀ غیرتصادفی در دسترس
انجام گرفت.
ابزارهای پژوهش
در این پژوهش  4پرسشنامه استاندارد به شرح زیر مورداستفاده قرار گرفت:
پرسشنامه خیانت زناشویی :در این پژوهش برای اندازهگیری میزان خیانت زناشویی ،از پرسشنامه
استعداد خیانت زناشویی که دارای  52ماده بود ،استفاده شد .مرامی و خادمی ( )1392از این پرسشنامه
برای بررسی استعداد خیانت زناشویی در جامعه ایرانی استفاده کردهاند و معتقدند که بهندرت
آزمونهایی هستند که استعداد اولیه یا زمینههای روانی_تربیتی اجتماعی را در حیطههای خاص بسنجند.
. Tabachnick & Fidell
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ساخت و هنجاریابی مقیاس استعداد خیانت زناشویی در جامعهی ایرانی توسط مرامی و خادمی
( )1392روی  484زوج متکهل و مجرد اجرا شد .مرامی و خادمی ( )1392با استفاده از نمونهگیری
تصادفی در  484نمونه نشان دادند که با استفاده از این پرسشنامه میتوان بین استعداد خیانت زنان و
مردان متکهل و مجرد تمایز قائل شد .هر یک از موضوعات این پرسشنامه ،در ارتباط با یکی از زمینههای
مهم است .ارزیابی این زمینهها در درون یک رابطۀ زناشویی ،میتواند مشکالت بالقوه زوجها را توصیف
کند ،یا میتواند زمینههای نیرومندی و تقویت آنها را مشخص نماید .این ابزار همونین میتواند بهعنوان
یک ابزار تشخیصی برای زوجهایی که در جستجوی مشاوره زناشویی و مشاوره پیش از ازدواج و افرادی
که به دنبال تقویت رابطه زناشویی خود هستند ،استفاده شود (مرامی و خادمی.)1392 ،
در این مقیاس سیزده عنصر یافت شد که این سیزده عنصر ،چهار عامل بزرگ را تبیین میکنند که
عوامل بهاینترتیب که عامل یک (جهانیشدن) شامل  3زیرمقیاس که دربرگیرنده اینترنت ،ماهواره و
الگوپذیری از جوامع غربی است .عامل دو (جنسی) شامل  3زیرمقیاس که دربرگیرنده افکار جنسی،
رفتار جنسی ،الگوبرداری جنسی است و عامل سه (شخصیتی) شامل چهار زیرمقیاس که دربرگیرندۀ
شخصیتهای وابسته ،خودشیفته ،هیجانی ،دلبسته ناایمن است و عامل ( 4خانوادگی) شامل سه
زیرمقیاس که دربرگیرندۀ ارتباطات خانوادگی ،ساختار خانوادگی و ازدواج تحمیلی است ،را نشان
میدهند .پرسشنامه بهصورت پنج گزینه ای لیکرتی شامل «مخالفم»« ،نه موافق و نه مخالف»،
ً
«موافقم» و «کامال موافقم» تنظیم شده است .پرسشنامه برای هر یک از مادهها ،پنج گزینه است که برای
آنها نمرهای از  0تا  4تعلق میگیرد که برحسب جهت سؤاکت ،متفاوت است .خادمی و مرامی
( )1392در این مقیاس طراحیشده ،جهت تعیین روایی سازه مقیاس ،از روش میزان همبستگی مقیاس
با آزمون رضایت زناشویی انریچ ،همسانی درونی و تمایز مجرد و متکهلبودن و تحلیل عاملی استفاده
کردند .جهت تعیین روایی محتوا و صوری از نظرات متخصصان و همونین جهت تعیین روایی مالکی
مقیاس ،از ضریب همبستگی نمرات این مقیاس با پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ استفادهشده است.
جهت تعیین پایایی مقیاس ،از روش ضریب آلفای کرنباخ استفادهشده است .ضریب آلفای کرنباخ در
پژوهش فوق برای کل پرسشنامه برابر  ،0/93عامل ( 1جهانیشدن) پرسشنامه برابر  ،0/80عامل 2
(جنسی) پرسشنامه برابر  0/80است .پایایی عامل ( 3شخصیتی) پرسشنامه برابر  0/89و پایایی عامل
( 4خانوادگی) پرسشنامه ،برابر  0/70بوده است.
پرسشنامۀ رضایت جنسی هادسون  :این پرسشنامه توسط هادسون–هریسون و کروسکاپ ()1981
برای ارزیابی سطوح رضایت زوجین ساخته شد .این مقیاس دارای  ۲۵سؤال است و جزو پرسشنامههای
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خودگزارشی محسوب میشود .پاسخ آزمودنی به هر ماده آزمون در سطح یک مقیاس  ۷درجهای بین ۰
تا  ۶مشخص میشود و درمجموع نمره آزمودنیها در کل آزمون بین  ۰تا  ۱۵۰در نوسان است .همونین
پارهای از مادههای مقیاس ،نمرهگذاری معکوس دارد .نمره باک در این مقیاس منعکسکننده رضایت
جنسی است .ثبات درونی این مقیاس توسط طراحان محاسبه و آلفای کرنباخ آن  ۰/۹۱به دست آمد.
اعتبار مقیاس نیز با روش بازآزمایی بالفاصله یک هفته محاسبه گردید که برابر  ۰/۹۳شد .روایی مقیاس
از طریق روایی تفکیکی محاسبه گردید که نتایج نشان داد مقیاس ،توانایی تشخیص زوجین دارا و فاقد
مشکالت جنسی را دارد (بخشایش و مرتضوی.)1388 ،
پرسشنامه شخصیتی نئو  : NEO-FFI-60این پرسشنامه توسط کاستاو مککرا ( )1992در 60
گویه طراحی شده است ،در هر گویه ،پاسخگو نمره صفر تا چهار را میتواند احراز کند .هریک از
گویهها ،نشان دهنده یکی از پنج عامل بزرگ شخصیت کاستا و مککرا به ترتیب ،عامل  Nروان
آزردهگرایی (روانرنجوری)  Eبرونگرایی D ،گشودگی (انعطافپذیری)  Aتوافق و  Cباوجدانبودن
است ،هریک از عوامل  12سؤال مقیاس را پوشش میدهند در کل آزمودنی در هر مقیاس نمرهای از
صفر تا  48کسب میکند .درزمینۀ روایی همزمان این پرسشنامه و پرسشنامه نشانگر ریخت مایرز بریکز،
پرسشنامه چندبعدی شخصیتی مینه سوتا ،پرسشنامه تجدیدنظر شده کالیفرنیا ،بررسی مزاج گیلفورد و
زاکرمن ،فهرست رگهها مقیاس رگه بین فردی رابطه باکیی گزارششده است (آتشروز.)1386 ،
گزارشهایی نیز در ارتباط با روایی عوامل  NEO-FFIارائهشده است .مککرا و کاستا ( )1989بیان
میکنند که ابزار کوتاهشدۀ  NEOبافرم کامل آن ( )NEO-PIمطابقت دقیقی دارد ،بهگونهای که
مقیاسهای فرم کوتاه ،همبستگی باکتر از 0/68را با مقیاسهای فرم کامل نشان میدهند .مککرا و
کاستا ( )1992در مطالعه دیگری گزارش میکنند که اعتبار  5عامل  ،NEO-FFIبر اساس همبستگی
با ارزیابیهای همساکن به ترتیب در دامنهای از  0/44برای باوجدانبودن تا  0/65و برای گشودگی قرار
دارد .در ضمن در این مطالعه گزارششده است که این پرسشنامه 85 ،درصد واریانس را در اعتبار همگرا،
که ارزیابیهای صفات مشابه با استفاده از تائید صفت و ارزیابیهای همساکن بهدستآمده است ،تبیین
میکند .حقشناس ( )1378نیز برای سنجش ثبات در بازآزمایی پرسشنامۀ فارسی نیو ،این آزمون را بر
روی  36نفر انجام داد میانگین سنی ( 33/15انحرافاستاندارد  )12/19و میانگین تحصیالت  12سال
(انحرافاستاندارد  )2/45در فاصلۀ میانگین  6/7ماه (انحرافاستاندارد  )1/1از آزمون اول ،مورد ارزیابی
مجدد قرار گرفتند .نتایج نشانگر ضرایب همبستگی  0/53تا  p( 0/76کمتر از  )0/01برای شاخصهای
اصلی بود .در بیشتر مقیاسهای آزمون نیز ضرایب همبستگی قابل قبولی در بازآزمایی بهدست آمد.
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پرسشنامۀ سبکهای دلبستگی بزرگسال کولینز و رید ( :)RAASکولینز و رید ( )1990بر اساس
نظریه هازن و شیور پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید ) (RAASرا تهیه کردند .این پرسشنامه در
ابتدا دارای  21ماده بود که بعدها به  18آیتم کاهش یافت (کولینز و رید .)1990 ،این پرسشنامه سه زیر
مقیاس دارد که عبارتاند از :سبک اضطرابی ) (Aکه با سبک دلبستگی دوسوگرا 1مطابقت دارد ،سبک
ً
نزدیکبودن ) (Cکه با سبک دلبستگی ایمن 2مطابقت دارد و سبک وابستگی ) (Dکه تقریبا عکس
دلبستگی اجتنابی 3است .نمرهگذاری پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید ) (RAASبه این صورت
ً
ً
است که ابتدا هر گویه در طیف لیکرت از کامال مخالفم تا کامال موافقم نمره  0تا  4میگیرد .گویههای
 17-8-6-18-16-5به شکل معکوس نمرهگذاری میشوند ،سپس زیرمقیاسهای پرسشنامه به ترتیب
زیر به دست میآید .کولینز و رید (1990؛ به نقل از پاکدامن )1380 ،نشان دادند که زیر مقیاسهای
نزدیک بودن ،وابستگی و اضطراب در فاصله زمانی  2ماه و حتی در طول  8ماه پایدار ماندند و در مورد
قابلیت اعتماد مقیاس دلبستگی بزرگ سال کولینز و رید میزان آلفای کرنباخ را برای هر زیرمقیاس این
پرسشنامه در  3نمونه از دانشجویان بهصورت زیر گزارش دادند .در پژوهش پاکدامن ( )1380میزان
اعتبار آزمون براساس نتایج حاصل از دو بار اجرای این پرسشنامه بافاصلۀ زمانی یک ماه  0/95بهدست
آمد.
روش اجرای پژوهش
با توجه به اینکه جامعه موردپژوهش ،متشکل از زنان و مردان خیانتدیدۀ شهر تهران بود،
پژوهشگر پرسشنامهها را در اختیار افرادی که به دلیل خیانت همسرانشان به مراکز مشاوره و خانههای
سالمت یا دادگاههای طالق شهر تهران مراجعه داشتند ،قرارداد ،و پس از کسب موافقت آنان جهت
مشارکت در پژوهش و توضیح درباره اهداف پژوهش و دستورالعمل تکمیل پرسشنامهها ،به آنها پاسخ
دادند .سپس ،جهت توصیف و تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده اقدام شد.

یافتهها
در این پژوهش ،متنااساااب باا متغیرهاای موردمطاالعاه و نوع دادههاای جمعآوریشاااده ،باهمنظور
توصایف آنان از شااخصهای گرایش مرکزی ،پراکندگی و توزیع نمرهها اساتفاده شاد .در مرحلۀ تحلیل

1

.ambivalent attachment style
.secure attachment style
3
. avoidant attachment style
2
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آماری ،با توجه به ماهیات مقیااس اندازهگیری که از نوع فاصاالاهای اساات و فرضاایاههای پژوهش برای
تحلیل دادهها حسب مورد از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد.
جدول  :1فراوانی و فراوانی درصدی شرکتکنندگان به تفکیک جنسیت
فراوانی

درصد

جنسیت
زن
مرد

91
109

45/5
54/5

جمع

200

100

همانطور که در جدول باک مشاهده میشود ،بیش از نیمی از شرکتکنندگان مرد و باقی آنان (45/5
درصد) زن بودند.
جدول  :2خالصه شاخصهای آماری مربوط به نمرههای کل شرکتکنندگان در متغیرهای ویژگیهای شخصیت،
رضایت جنسی ،سبکهای دلبستگی و روابط فرازناشویی ( )N=196
متغیرها

شخصیت

رضایت جنسی
سبکهای دلبستگی
روابط فرازناشویی

مؤلفهها
روانرنجورخویی
برونگرایی
باز بودن به تجربه
توافق
باوجدانبودن
رضایت جنسی
سبک اضطرابی
سبک نزدیکبودن
سبک وابستگی
روابط فرازناشویی

میانگین

میانه

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

1 /82
2 /36
2 /11
2 /47
2 /71
2 /97
1 /83
2 /31
2 /28
2 /29

1 /75
2 /41
2 /08
2 /50
2 /75
2 /92
1 /83
2 /33
2 /20
2 /27

0/568
0/437
0/411
0/498
0/717
0/649
0/849
0/472
0/541
0/587

0/086
-0/314
0/300
0/100
-0/290
0/035
-0/081
0/436
0/300
0/256

0/053
-0/402
0/221
-0/426
-0/443
2/179
-0/446
0/827
0/128
-0/505

جدول  :3خالصه شاخصهای آماری مربوط به نمرههای شرکتکنندگان زن در متغیرهای شخصیت ،رضایت
جنسی ،سبکهای دلبستگی و روابط فرازناشویی ()N=90
میانگین

میانه

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

روانرنجور خویی
برونگرایی

1 /81
2 /37

1 /75
2 /41

0/475
0/421

0/222
-0/166

0/014
-0/474

متغیرها

شخصیت

باز بودن به تجربه
توافق
باوجدانبودن

2 /16
2 /41
2 /60

2 /11
2 /41
2 /58

0/380
0/432
0/706

0/570
0/110
-0/360

1/100
0/001
0/188

رضایت جنسی

رضایت جنسی
سبک اضطرابی
سبک نزدیکبودن
سبک وابستگی
روابط فرازناشویی

2 /99
1 /79
2 /28
2 /23
2 /17

2 /88
1 /83
2 /26
2 /16
2 /12

0/586
0/807
0/402
0/471
0/537

0/381
-0/272
0/373
0/517
0/788

0/221
-0/430
0/599
0/662
1/035

سبکهای دلبستگی
روابط فرازناشویی

مؤلفهها
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جدول  :4خالصه شاخصهای آماری مربوط به نمرههای شرکتکنندگان مرد در متغیرهای شخصیت ،رضایت
جنسی ،سبکهای دلبستگی و روابط فرازناشویی ()N=106
متغیرها

شخصیت

رضایت جنسی
سبکهای
دلبستگی
روابط فرازناشویی

میانگین

میانه

انحرافمعیار

کجی

کشیدگی

روانرنجورخویی
برونگرایی
باز بودن به تجربه
توافق
باوجدانبودن
رضایت جنسی
سبک اضطرابی
سبک نزدیکبودن

1 /82
2 /34
2 /06
2 /53
2 /80
2 /95
1 /86
2 /33

1 /83
2 /41
2 /08
2 /50
2 /91
3
1 /83
2 /33

0/640
0/452
0/433
0/545
0/718
0/703
0/884
0/524

0/020
-0/411
0/223
-0/021
0/264
0/229
0/018
0/400

-0/194
-0/377
-0/317
-0/702
0/996
2/885
-0/491
0/616

مؤلفهها

سبک وابستگی
روابط فرازناشویی

2 /33
2 /38

2 /33
2 /43

0/591
0/612

0/126
-0/136

-0/147
-0/907

جدول  :5خالصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها
متغیرها

روابط فرازناشویی (کل)

روابط فرازناشویی (زنان)

روابط فرازناشویی (مردان)

r

r

r

روانرنجورخویی
برونگرایی

-0/118
0 /362

-0/168
0 /437

-0/091
0 /323

باز بودن به تجربه

0 /147

0/040

0 /255

توافق
باوجدانبودن
رضایت جنسی
سبک اضطرابی
سبک نزدیکبودن
سبک وابستگی

0 /349


0 /486

-0/301
-0/383


-0/302
-0/127



0 /315



0 /522

-0/291
-0/414
-0/199
-0/034



0 /347



0 /437

-0/309

0 -/385


-0/384

-0/213

معنادار در سطح 0/01؛ معنادار در سطح 0/05

ضرایب همبستگی بهدستآمده در جدول باک همبستگی بین متغیرهای پیشبین و مالک را نشان
میدهد ( p<0/01و .)p<0/05
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فرضیه اول :روابط فرازناشویی بر اساس ویژگیها ی شخصیتی ،رضایت جنسی و سبکهای دلبستگی قابل
پیشبینی است.
جدول  :6خالصه ضرایب رگرسیون همزمان
B



t

p

تلرانس

VIF

عدد ثابت

1/660

-

3 /267

0/001

-

-

پیشبینیکنندهها

روانرنجورخویی

0/201

0/185

2 /576

0/011

0/735

1/360

برونگرایی

0/008

0/006

0/071

0/944

0/583

1/715

بازبودن به تجربه

0/085

0/060

0/926

0/356

0/891

1/122

توافق

0/074

0/062

0/710

0/479

0/495

2/020

باوجدانبودن

0/347

0/428

4 /782

0/001

0/473

2/116

رضایت جنسی

-0/105

-0/113

-1/660

0/099

0/814

1/228

سبک اضطرابی

-0/171

-0/243

-3/252

0/001

0/677

1/476

سبک نزدیکبودن

-0/117

-0/092

1/257

0/211

0/712

1/404

سبک وابستگی

-0/077

-0/068

-0/972

0/333

0/775

1/290

دوربین-
واتسون

1/647

معنادار در سطح 0/01؛ معنادار در سطح 0/05
2

F =12/054؛ R 2 =0/376تعدیلشده؛  R =0/41؛ R=0/640

همانطور که در جدول باک مشاهده میشود ،مقدار  R 2بهدستآمده ( )0/41بدین معنی است که
 41درصد از واریانس متغیر روابط فرازناشویی توسط  5مؤلفه شخصیت روانرنجور خویی ،برونگرایی،
باز بودن به تجربه ،توافق و باوجدانبودن ،رضایت جنسی و سه سبک دلبستگی اضطرابی ،نزدیک بودن
و وابستگی تبیین می شود .عالمت ضرایب بتای بهدستآمده نشان داد که دو متغیر روانرنجورخویی،
باوجدانبودن با متغیر روابط فرازناشویی همبستگی مثبت و معنادار دارند .بهعبارتدیگر ،با افزایش در
این مؤلفهها نمرۀ روابط فرازناشویی زوجین افزایش مییابد .درعینحال ،همبستگی متغیر سبک
اضطرابی با روابط فرازناشویی منفی و معنادار است .درنهایت ،با توجه به این توضیحات و ضریب
بهدستآمده میتوان معادله رگرسیون را بر اساس ضرایب رگرسیون استانداردشده بهصورت زیر تدوین
کرد:
(سبک اضطرابی) ( - 0/243باوجدانبودن) ( + 0/438روانرنجورخویی) ( Y = 1/660 + 0/185روابط
فرازناشویی)
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فرضیه دوم :روابط فرازناشویی بر اساس ویژگی های شخصیتی ،رضایت جنسی و سبک های دلبستگی در زنان قابل
پیشبینی است.
جدول  :7خالصه ضرایب رگرسیون همزمان

B



t

p

تلرانس

VIF

عدد ثابت

1/277

-

1/517

0/134

-

-

روانرنجورخویی

0/118

0/105

0/964

0/338

0/754

1/326

برونگرایی

0/172

0/141

1/085

0/282

0/537

1/864

بازبودن به تجربه
توافق

-0/041
-0/037

-0/029
-0/030

-0/280
-0/237

0/780
0/813

0/816
0/569

1/225
1/759

باوجدانبودن

0/321

0/427

2 /998

0/004

0/444

2/250

رضایت جنسی

0/080

0/088

0/682

0/498

0/540

1/850

سبک اضطرابی

-0/182

-0/277

-3/040

0/045

0/489

2/046

سبک نزدیکبودن

-0/132

-0/100

-0/886

0/379

0/709

1/410

سبک وابستگی

0/005

0/005

0/042

0/967

0/762

1/312

پیشبینیکنندهها

دوربین-
واتسون

1/582

معنادار در سطح 0/01؛ معنادار در سطح 0/05
2

F =4/669؛ R 2 = 0/297تعدیلشده؛  R =0/379؛ R=0/615

همانطور که در جدول باک مشاهده میشود ،مقدار  R 2بهدستآمده ( )0/379بدین معنی است
که  37/9درصد از واریانس متغیر روابط فرازناشویی در زنان توسط پنج مؤلفۀ شخصیت
روانرنجورخویی ،برونگرایی ،بازبودن به تجربه ،توافق و باوجدانبودن ،رضایت جنسی و سه سبک
دلبستگی اضطرابی ،نزدیکبودن و وابستگی تبیین میشود .عالمت ضرایب بتای بهدستآمده نشان داد
که متغیر باوجدانبودن با متغیر روابط فرازناشویی همبستگی مثبت و معنادار دارد .بهعبارتدیگر ،با
افزایش در این مؤلفه ،نمرۀ روابط فرازناشویی زوجین افزایش مییابد .درعینحال ،همبستگی متغیر سبک
اضطرابی با روابط فرازناشویی منفی و معنادار است .درنهایت ،با توجه به این توضیحات و ضریب
بهدستآمده میتوان معادلۀ رگرسیون را بر اساس ضرایب رگرسیون استانداردشده بهصورت زیر تدوین
کرد:
(سبک اضطرابی) ( - 0/277باوجدانبودن) ( Y = 1/277 + 0/427روابط فرازناشویی زنان)
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فرضیه سوم :روابط فرازناشویی بر اساس ویژگیهای شخصیتی ،رضایت جنسی و سبکهای دلبستگی
در مردان قابل پیشبینی است.
جدول  :8خالصه ضرایب رگرسیون همزمان
B



عدد ثابت

2/053

-

3 /195

روانرنجورخویی
برونگرایی
بازبودن به تجربه
توافق
باوجدانبودن

0/221
-0/089
0/222
0/065
0/379

0/212
-0/061
0/157
0/056
0/442

2 /150
-0/547
1/798
-0/237

2 /998

رضایت جنسی

-0/235

-0/254

2 /998

سبک اضطرابی

-0/195

-0/271

سبک نزدیکبودن
سبک وابستگی

-0/107
-0/111

-0/088
-0/099

پیشبینیکنندهها

t

p

تلرانس

VIF

0/002

-

-

0/035
0/586
0/076
0/649
0/001

0/664
0/515
0/853
0/432
0/423

1/506
1/941
1/172
2/313
2/364

2 /998

0/003

0/910

1/098

0/007

0/683

1/465

-0/886
0/042

0/396
0/288

0/611
0/754

1/636
1/326

دوربین-
واتسون

1/965

معنادار در سطح 0/01؛ معنادار در سطح 0/05

F =8/608؛R 2 = 0/443

2

تعدیلشده؛  R =0/502؛ R=0/708

همانطور که در جدول باک مشاهده میشود ،مقدار  R 2بهدستآمده ( )0/502بدین معنی است
که  50/2درصد از واریانس متغیر روابط فرازناشویی در مردان توسط پنج مؤلفه شخصیت
روانرنجورخویی ،برونگرایی ،بازبودن به تجربه ،توافق و باوجدانبودن ،رضایت جنسی و سه سبک
دلبستگی اضطرابی ،نزدیکبودن و وابستگی تبیین میشود .عالمت ضرایب بتای بهدستآمده نشان داد
که متغیرهای روانرنجورخویی و باوجدانبودن با متغیر روابط فرازناشویی همبستگی مثبت و معنادار
دارند .بهعبارتدیگر ،با افزایش در این مؤلفهها نمره روابط فرازناشویی زوجین افزایش مییابد.
درعینحال ،همبستگی متغیرهای رضایت جنسی و سبک اضطرابی با روابط فرازناشویی منفی و معنادار
است .درنهایت ،با توجه به این توضیحات و ضریب بهدستآمده میتوان معادله رگرسیون را بر اساس
ضرایب رگرسیون استانداردشده بهصورت زیر تدوین کرد:
(سبک اضطرابی) ( -0/195سبک اضطرابی) ( -0/235باوجدانبودن) ( +0/442باوجدانبودن) +0/212
( Y = 2/053روابط فرازناشویی مردان)

میرهاشمی و اکبریمقدم :پیشبینی روابط فرازناشویی بر اساس ویژگیهای شخصیتی ،رضایت جنسی و .....
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بحث و نتیجهگیری
بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیههای یادشده ،نتایج نشان داد بین ویژگیهای شخصیتی،
رضایت جنسی و سبک های دلبستگی و متغیر روابط فرازناشویی زوجین همبستگی معنادار وجود دارد
که از بین متغیرهای مذکور دو متغیر روانرنجورخویی ،باوجدانبودن با متغیر روابط فرازناشویی
همبستگی مثبت و معنادار دارند .درعینحال ،همبستگی متغیر سبک اضطرابی با روابط فرازناشویی
منفی و معنادار است .در راستای ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی با روابط فرازناشویی ،نتیجه
بهدستآمده با نتایج پژوهشهای جرتتپور ( ،)1394عامری ،ترابیان و همکارانش ( )1391و سامی و
همکارانش ( )1394همخوانی دارد .در تبیین این روابط میتوان گفت که عوامل شخصیتی نسبت به
عوامل اجتماعی بر روابط زناشویی تکثیر عمیقتری دارد و هر فرد تاریخوه شخصی و روانشناختی
منحصربهفردی را در موقعیت زناشویی وارد میکند .این تاریخوه الگوهای آموختهشده فرد ،میتواند
رضایت زناشویی را کاهش دهد و یا آن را آسان سازد .در این راستا ،بسیاری از پژوهشها ،مشکالت
شخصیتی را مهمترین عامل نارضایتی ،ناسازگاری زناشویی و گرایش به روابط فرازناشویی معرفی کرده
است .با توجه به پژوهش جرتتپور ( ،)1394بین مؤلفههای ویژگیهای شخصیت در زنان دارای خیانت
زناشویی با زنان فاقد خیانت زناشویی تفاوت معنادار وجود دارد .بنابراین تعیین مؤلفههای ویژگیهای
شخصیت میتواند پیشبینیکنندۀ نارضایتی زوجین و خیانت زناشویی باشد .همونین در پژوهش سامی
و همکارانش ( )1394روانرنجوری ،برونگرایی و اشتیاق به تجربه بهطور مستقیم و مثبت و
مسیولیتپذیری بهطور مستقیم و منفی بر پیمانشکنی اثرگذار بود .عالوه براین نتایج پژوهش عامری و
همکارانش ( )1391نشان داد کاه زناان خیانتدیده (دادگاه) میزان نوروتیک باکتر ،زنان خیانتدیده
(مراکز ماشاوره) وجادانگرایای بااکتری نسبت به زنان عادی داشتهاند.
درزمینۀ رابطه بین سبکهای دلبستگی با خیانت زناشویی ،ازجمله پژوهشهای انجامگرفته میتوان
به پژوهشهای ابراهیمی مقدم و پوری محمد ( ،)1394سامی و همکارانش ( ،)1394عبدی،
خوشکنش ،تقیپور و محمدی ( )1391عامری و همکارانش ( ،)1391اصغرینژاد و دانش (،)1384
فریکو ،کوهن ( )2005و هازن و شیور ( )2007اشاره نمود که همگی تائیدکنندۀ نتیجۀ پژوهش حاضر
هستند .در پژوهش ابراهیمیمقدم و پوریمحمد ( )1394مقادیر میانگین حاکی از باکبودن باک بودن
سبک دلبستگی اضطرابی در همسران خیانتدیده نسبت به همسران افراد عادی بود .در پژوهش عبدی و
همکارانش ( )1391نتایج نشان داد که خیانت اینترنتی با سبک دلبستگی ایمن ،همبستگی منفی و با
سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا همبستگی مثبت دارد .سامی و همکارانش ( )1394نیز در
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پژوهش خود نشان دادند سبک دلبستگی اجتنابی باواسطه رضایتمندی بر پیمان شکنی اثر غیرمستقیم و
برونگرایی دارد .اصغرینژاد و دانش ( )1384اشاره کرد که همگی بیانگر این موضوع هستند که افراد با
سبک دلبستگی وابستگی از مشکالت زناشویی کمتر ،مشکالت بینشخصی کمتر و سطح شادکامی
بیشتری نسبت به افراد واجد دلبستگی اضطرابی و نزدیکبودن برخوردارند .نتایج پژوهش کوهن
( )2005که باهدف بررسی رابطه دلبستگی باخیانت در روابط رمانتیک انجام داد نشان داد که افراد دارای
سبک دلبستگی ایمن ،نسبت به افراد دارای دلبستگیهای ناایمن ،خیانت کمتری میکنند .در پژوهش
هازن و شیور ( )2007که به بررسی طبیعتگرایانه سبکهای دلبستگی پویا در افراد بزرگسال تککید
نمود مشخص گردید که بین سبک دلبستگی و متارکه زوجین ارتباط معناداری وجود دارد
نتایج پژوهشهای انجام شده درزمینۀ ارتباط با دلبستگی بزرگساکن با میزان مهار احساسها و
عواطف (ازجمله فینی ،1999 ،داویال ،برادبوری و فینوام ،)1998 ،این نکته را برجسته کردهاند که افراد
دلبسته اضطرابی (آرامش کم ،عدمارتباط نزدیک و افزایش اضطراب در ارتباطها) در مقایسه با افراد دارای
دلبستگی وابستگی و نزدیکبودن در روابط خود با دیگران ،بیشتر مایلاند .در این راستا میتوان به
پژوهش میرنوش ( )1383پیرامون «بررسی مقایسهای سبکهای دلبستگی در افراد تکهمسر و
چندهمسر» اشاره نمود؛ که با نتایج پژوهش حاضر که نشان داد سبکهای دلبستگی ازجمله متغیرهای
تکثیرگذار در روابط بین زوجین بوده و میتواند ارتباط بین آنها را متکثر سازد ،همخوانی دارد .برای تبیین
نتیجه حاصل میتوان از نظریه بالبی بهره برد ،بالبی ( )1969معتقد است که دلبستگی در کودکی ،نقش
حیاتی را در زندگی انسان ایفا میکند و روابط دلبستگی توتم با امنیت میتواند نقش تسهیلکنندهای را در
روابط بینفردی داشته باشد که در این صورت فرد همواره در ارتباط با همسرش بهدنبال راحتی و امنیت
است و تمایل دارد فعالیتهای بین فردی بیشتری را با همسرش صورت دهد .بنابراین ،میتوان گفت
الگوهای دلبستگی نهتنها در عشق ،بلکه در تعامالت بینفردی زوجین نیز حاکم است.
صاحبنظران بسیاری مطرح کردهاند که دلبستگی ناایمن میتواند برای تبیین خیانت بهکار رود و
افراد دارای دلبستگی ایمن تمایلی کمتر به رابطه خیانت زناشویی دارند ،زیرا آنها در روابط زناشوییشان
احساس راحتی و اطمینان دارند که این احساس بهعنوان مانعی برای شروع روابط جنسی فرازناشویی
عمل خواهد کرد (جینفریو .)2009 ،درواقع سبکهای دلبستگی ازجمله متغیرهایی است که نقش
تنظیمکننده ای را در روابط عاشقانه و شاید مشکالت زناشویی ایجاد میکند (صدقی طارمی.)1383 ،
در روابط زوجین اضطراب و اجتناب عامل تعیینکنندهای است :اضطراب از طردشدگی و اجتناب از
خیانت .همواره اضطراب و اجتناب میتواند در روابط زوجین مؤثر بوده و نقش تعیینکنندهای در تفاهم
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زناشویی و الگوهای ارتباطی ایفا کند .این اضطراب و اجتناب بهعنوان مبنایی برای شکلگیری سبکهای
دلبستگی شناخته میشود که میتواند الگوهای ارتباطی بین زوجین را متکثر سازد .ازاینرو ،بیدلیل
نیست که محور اضطراب و اجتناب در زوجین با عدم تفاهم زناشویی و رضایت زناشویی آنها مرتبط
است (وزیریتبار .)1393 ،که این عدمتفاهم زناشویی و نارضایتی زناشویی نیز در پیشبینی روابط
فرازناشویی میتوانند نقش عمدهای ایفا نمایند.
بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ،می توان نتیجه گرفت که بین متغیرهای موردمطالعه و
متغیر روابط فرازناشویی در زنان همبستگی معنادار وجود دارد .درنتیجه ،شواهد برای پذیرش فرضیه دوم
کافی است .با مراجعه به آماره  tو سطوح معناداری میتوان قضاوت کرد که تنها دو عامل باوجدانبودن
و سبک اضطرابی با متغیر روابط فرازناشویی همبستگی معنادار دارند .عالمت ضرایب بتای بهدستآمده
نشان داد که متغیر باوجدانبودن با متغیر روابط فرازناشویی همبستگی مثبت و معنادار دارد.
بهعبارتدیگر ،با افزایش در این مؤلفه نمره روابط فرازناشویی زوجین افزایش مییابد .درعینحال،
همبستگی متغیر سبک اضطرابی با روابط فرازناشویی منفی و معنادار است .در راستای تکیید فرضیه فوق
مبنی بر وجود رابطۀ بین ویژگیهای شخصیتی و سبکهای دلبستگی با روابط فرازناشویی در زنان،
یافتههای جرتتپور ( )1394نشان داد بین مؤلفههای ویژگیهای شخصیت در زنان دارای خیانت
زناشویی با زنان فاقد خیانت زناشویی تفاوت معنادار وجود دارد .عامری و همکارانش ( )1391نشان
داده است کاه زناان خیانتدیده (دادگاه) میزان نوروتیک باکتر ،زنان خیانتدیده (مراکز ماشاوره)
وجادانگرایای بااکتری نسبت به زنان عادی داشتهاند .میزان اضطراب و اجتناب دلبستگی در زنان مراکز
مشاوره و زناان دادگاه تفاوت معناداری نشان میدهد.
یافتۀ حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان داد بین متغیرهای موردمطالعه و متغیر روابط فرازناشویی در
مردان همبستگی معنادار وجود دارد .درنتیجه ،شواهد برای پذیرش فرضیه سوم کافی است .با مراجعه به
آماره  tو سطوح معناداری میتوان قضاوت کرد که تنها چهار متغیر روانرنجورخویی ،باوجدانبودن،
رضایت جنسی و سبک اضطرابی با متغیر روابط فرازناشویی همبستگی معنادار دارند .عالمت ضرایب
بتای بهدستآمده نشان داد که متغیرهای روانرنجورخویی و باوجدانبودن با متغیر روابط فرازناشویی
همبستگی مثبت و معنادار دارند .بهعبارتدیگر ،با افزایش در این مؤلفهها نمرۀ روابط فرازناشویی زوجین
افزایش مییابد .درعینحال ،همبستگی متغیرهای رضایت جنسی و سبک اضطرابی با روابط فرازناشویی
منفی و معنادار است .این یافته با نتیجه پژوهش عامری و همکارانش ( )1391مبنی بر تکثیر ابعاد
شخصیت و سبکهای دلبستگی در بیوفایی مردان در روابط زناشویی همخوانی دارد.
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بر اساس پژوهشهای صورتگرفته ،بین روابط خارج از ازدواج و رضایت جنسی مردان رابطه وجود
دارد؛ اما در زنان این رابطه وجود ندارد یا در مردان قویتر است (کمپل .)2009 ،برای نمونه ،بررسیهای
آلن و آتکینز ( )2005نیز بر ازدواج و ویژگیهای روابط زناشویی زمینهساز بیوفایی تککید میکند؛ مثل
رضایت جنسی کم .در تبیین رابطه رضایت جنسی و روابط فرازناشویی میتوان گفت رضایت جنسی،
یکی از مهمترین عواملی است که بر روابط زناشویی زوجین تکثیر میگذارد .همانطور که گلسر
( )2000نیز معتقد است مهمترین انگیزۀ زن و مرد متکهلی که بهسوی روابط نامشروع کشیده میشود،
تجربۀ مجدد صمیمیت فردی و جنسی است .از لحاظ لغوی واژۀ رضایت جنسی به احساس خوشایند
فرد از نوع روابط جنسی اطالق می شود .در بین نیازهای زیستی ،غریزۀ جنسی ،آمیختگی عمیقی با
نیازهای روانی داشته بهطوریکه میتوان تکثیر این خواسته را در بسیاری از ابعاد زندگی مشاهده کرد .این
غریزه تکثیر غیرقابلانکاری در زندگی زناشویی ،انسجام و پایداری آن دارد .این غریزه نقشی سازنده و
بنیادین در سیر به سوی سالمت و تعادل روانی داراست .با داشتن این خصوصیات بارز و قابلتوجه است
که میل جنسی از سایر نیازهای زیستی فاصله گرفته و بهصورت یک نیاز روحی و روانی درمیآید .سطوح
ً
باکیی از رضایت جنسی منجر به افزایش سازگاری زناشویی میشود (نیکولز )2005 ،و متقابال کاهش
این عامل میتواند در افزایش ناسازگاری و سوق دادن مردان به روابط فرازناشویی مؤثر باشد.
ازآنجاکه نمونۀ موردمطالعه از زنان و مردان خیانتدیده شهر تهران انتخابشدهاند ،تفاوتهای
فرهنگی موجود تعمیمپذیری نتایج را محدود میکند .همونین ،در این پژوهش امکان کنترل متغیرهایی
هموون سن ،وضعیت اقتصادی و تحصیالت میسر نبود .عالوه براین ،بهمنظور بررسی دقیقتر پدیده
فرازناشویی انجام پژوهشهای با دربرگرفتن گروههای وسیعتر و در مناطق مختلف و در نظرگرفتن
متغیرهای سن ،وضعیت اقتصادی و تحصیالت و ...توصیه میشود .درنهایت ،با توجه به نتایج
بهدستآمده نتایج چنین مطالعاتی به شکل کنترلشدهتر زمینههای مشاورههای زوجی را غنی میسازد.
چنانوه بدانیم ابعاد شخصیت ،سبکهای دلبستگی و رضایت زناشویی متغیر پیشبین تکثیرگذاری در
خیانت زناشویی است ،میتوان آن را پیش از ازدواج و حین زندگی مشترک ،شناسایی و حوزههای
تکثیرگذاریاش را تحت کنترل درآورد .با توجه به تائید رابطه ویژگیهای شخصیتی و روابط فرازناشویی،
به نظر میرسد تعیین نوع ویژگیهای شخصیت هر یک از زوجین پیش از ازدواج بتواند بهعنوان عاملی
مؤثر در بهبود روابط زناشویی قلمداد شود ،لذا افرادی که به دنبال طراحی و اجرای برنامههای
پیشگیری محور در حوزۀ خانواده ازجمله خیانت هستند ،کزم است این عوامل را نیز در نظر بگیرند.
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The Prediction of Infidelity upon Personality
Characteristics, Marital Satisfaction and Attachment Styles
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Abstract
The purpose of the present study was to predict extra-marital relationships
based on personality characteristics, sexual satisfaction, and attachment styles.
The statistical population consisted of betrayed men and women in 2016-2017
in Tehran. We used accidental sampling method to collect 200 samples. The
participants filled out marital infidelity questionnaire (Marami and Khademi,
2013), sexual satisfaction questionnaires (Hudson, Harrison, and
Crosscup,1981), NEO five-factor inventory, and adult attachment scale
(Collins and Reid,1990). The results of multiple regression test indicated that
there was a significant relationship between the personality characteristics,
sexual satisfaction, attachment styles and the extra-marital relationships
variable. Among other variables, neuroticism and conscientiousness had a
positive significant correlation with extra-marital relationships while there
was a negative significant correlation between anxiety style and extra-marital
relationships. In women, extra-marital relationships were predictable based on
personality characteristics, sexual satisfaction, and attachment styles.
Moreover, conscientiousness variable had a positive significant correlation
with extra-marital relationships variable while anxiety style variable had a
negative significant correlation with extra-marital relationships variable.
About men, however, extra-marital relationships were predictable based on
personality characteristics, sexual satisfaction, and attachment styles and the
variables of neuroticism and conscientiousness have significant positive
correlation with extra-marital relationships variable. Furthermore, sexual
satisfaction and anxiety style showed a negative correlation with extra-marital
relationships in men.
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extra-marital relationships.
.PhD, General Psychology, Associate professor in Department of Psychology, Azad Islamic
University (Rudehen Unit), Rudehen, Iran (Corresponding Author)
mirhashemi@riau.ac.ir
2
.MA, Psychology, Azad Islamic University (Kashan Unit), Kashan, Iran
Submit Date: 2018-06-13
Accept Date: 2020-12-19
1

DOI: 10.22051/JWFS.2020.20783.1780

