
 

 

 

 
 41-55ای هصفحه (،7 یاپیپ) 3، شماره 2، دوره 1400 پاییز

  

 ،یلقخ ییبر اساس ناگو ییبه روابط فرازناشو شیگرا ینیبشیپ

 یدر زنان فرهنگ یجنس تیمیو صم یافتگیزیتما
 

 2نجمه آگنج ،1الهه آکسته

 
 03/06/1400پذیرش مقاله:                                  10/05/1400اصالح مقاله:                                 15/03/1400دریافت مقاله: 

 

         

چکیده         
 تیمیو صم یتمایزیافتگ ،یخلق ییبر اساس  ناگو ییبه روابط فرازناشو شیگرا بینیپیش تعیینپژوهش هدف این 

زنان   هیپژوهش را کل نیا یجامعه آمار و یو از نوع همبستگ یفی. پژوهش حاضر توصبود یدر زنان فرهنگ یجنس

در دسترس انتخاب  گیرینمونهنفر به روش  381 یجامعه آمار نیدادند. از ب لیتشک 400-99در سال  رازیشهر ش یفرهنگ

گرش به روابط ن هایپرسشنامهاز  هاداده آوریجمع یمورد مطالعه قرار گرفتند. برا یکیو با استفاده از پرسشنامه الکترون

  یخلق ییناگو( و 2001) یباگاروز یجنس تیمی(، صم2003) تیاسمخود اسکورن و  زی(، تما2008) یاتلو ییفرازناشو

 بیبا استفاده از ضر کنندگانشرکت، نمرات هادادهو استخراج  آوریجمع( استفاده شد. بعد از 1994تورنتو ) یجانیه

 هایافتهقرار گرفت.  وتحلیلتجزیهمورد  spss-24 یآمار افزارنرم لهیو به وس رهیچندمتغ ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ

 تیمی( و صمرانگیبا د یختگیو آم یمن، گسلش عاطف تیموقع ،یجانیواکنش ه) یافتگیزیتمانمره  نینشان داد که ب

در  یآن )دشوار هایمؤلفهو  یخلق ییناگو نی( و  ب01/0) یمعنادار یرابطه منف ییبه روابط فرازناشو لیبا تما یجنس

رابطه  ییاشورازنبه روابط ف لی(  با تمایخارج یریگاحساسات و تفکر با جهت فیتوص یاحساسات، دشوار صیتشخ

 یجنس تیمی( و صم-16/0) یبتا بیبا ضر تمایزیافتگینشان داد که  جینتا نی(. همچن01/0است )برقرار  یمثبت معنادار

 بینیپیش( به صورت مثبت، قدرت 13/0) یبتا بیبا ضر یخلق ییو ناگو ی( به صورت منف-36/0) یبتا بیبا ضر

دارند. با توجه به نتایج جداول رگرسیون، متغیرهای تمایزیافتگی،  ار یدر زنان فرهنگ ییبه روابط فرازناشو شیگرا

 کنندگی روابط فرازناشویی را دارند. بینیپیشو صمیمیت جنسی توانایی  یخلق ییناگو

 یجنس تیمیصم ،تمایزیافتگی ،یخلق ییوناگ ،ییروابط فرازناشو :هادواژهیکل

 

                                                   

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایران1

 najmehaganj@gmail.comاستادیار گروه مشاوره، واحد استهبان، شیراز، ایران  نده مسئول:نویس. 2
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 42                                                                        یدر زنان فرهنگ یجنس تیمیو صم یافتگیزیتما ،یخلق ییبر اساس ناگو ییبه روابط فرازناشو شیگرا ینیبشیپ 

 3شماره / 2/ دوره 1400 پاییز/ زن یروانشناس فصلنامه

 قدمهم

 برای اجتماعی رسم ترینعالی و ترینمهم عنوان به ازدواج،

است  دهبو تائید مورد همواره افراد، عاطفی نیازهای به دستیابی

 اصلی دالیل. (1400)اسالمی، فرحبخش و سلیمی بجستانی، 

 یکشر داشتن محبت، و عشق آوردن دست به عمدتا   ازدواج،

 افزایش و روانی _عاطفی انتظارات ارضا زندگی، همراه و

 اندکردهاست. خانواده را مؤسسه یا نهاد اجتماعی معرفی  شادی

که ناشی از پیوند زناشویی زن و مرد است )موالیی و اسلمی، 

(؛ از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل 1400

یدن به همنوع و ابراز ، عشق ورزهاانسانسالم و سازنده میان 

 این رب پژوهشی یهایافتهصمیمیت و همدلی با یکدیگر است؛ 

 گردی پدیده هر مانند زنان بودن شاغل که دارند داللت واقعیت

 مختلف هایمحدودیت و هافرصتاز  ایمجموعه دربردارنده

 سنتی باورهای و هانگرش وجود. (1399است )آقایی و قادری، 

 ،ستا دارخانه زن و آورنان مرد بر مبتنی که بر جامعه حاکم

است.  آورده وجود به متأهل زنان برای را عملی پیامدهای

 هاآن است شده موجب که زنان هایاندیشه در اخیر تحوالت

 به اپ بلکه نکرده فرض یدارخانهو  مادری را خود وظیفه تنها

 و فردی هویت در کسب و شده جامعه وارد مردان پای

 دهش فشارهایی و هاتنش بروز باعث کنند، تالش خود اعیاجتم

 دهدمی رارق تأثیر تحت نیز را خانواده بلکه زنان تنها نه که است

 نارک در که گفت توانمی بنابراین؛ (1399)جعفری و برزگر، 

 مالی، استقالل کسب قبیل از اشتغال زنان مثبت آثار

 یز ممکنن منفی تبعات و آثار افسردگی، کاهش ،نفساعتمادبه

 و یروح فشار به توانمی ازجمله. باشد داشته دنبال به است

 به رسیدگی در تقصیر احساس و مضاعف کار از ناشی جسمی

کرد )آقایی،  اشاره...  و کاهش صمیمیت استرس منزل، امور

1398.) 

 با هگاهگ که است رایجی بسیار انسانی مقوله زناشویی، پیمان

ت؛ روابط اس گریبان به دست ط فرازناشویینام رواب به ایمسئله

 با را خانواده سالمت که است عواملی جمله از زناشویی فرا

 عملکرد، کننده تهدید عامل ترینمهم و کرده مواجه چالش

 (.1399است )شهابی و فکری،  زناشویی روابط تداوم و ثبات

                                                   
1. Mark, Janssen  & Milhausen 

 از کیی. است طالق زناشویی، آشفتگی شاخص معتبرترین

 چشمگیری رشد که اخیر هایدهه در طالق یلدال ترینمهم

 تسا فرازناشویی روابط و زناشویی هایخیانت است، داشته

 مورد احساس خیانت، (.2014، 1هاوزن میل جانسن، )مارک،

 خصش یک سهوی یا عمدی رفتار یوسیلهبه  شدن واقع آسیب

گرایش به روابط (. 2019است )روزا و روزا،  اعتماد مورد

 ی،جنس وفاییبینوع  چهار به دیگر منظری از شوییفرازنا

 هرابط شاملمجازی ) و( جنسی و )عاطفی ترکیبی عاطفی،

( ورنپ هایفیلم مشاهده و جنسی گفتگوهای تلفنی، جنسی

 نشان مطالعات(. 1399جعفری و برزگر، ) شودمی تقسیم

 الئمع شبیه همسر، خیانت به نسبت فرد واکنش که اندداده

 مخش سردرگمی، شوک، عالئم همچون سانحه از پس استرس

 دهدمی(. تحقیقات نشان 2018)جنسن،  ستا افسردگی و

اشکاالت موجود در زندگی زناشویی عامل اصلی انحراف 

اشکال، نحوه برخورد زوجین  ترینمهمبسیاری از زنان است و 

 هاستآنبا یکدیگر و وجود یک شکاف عمیق در اعتماد بین 

دلیل  ترینمهمدرصد مردان  48(. 1390 النتری،ک و )رضایی

درصد  32اقدام به خیانت را مشکالت عاطفی عنوان کردند. 

درصد  12نارضایتی عاطفی و نارضایتی جنسی را به یک اندازه، 

درصد، نارضایتی جنسی و عدم صمیمیت  8عوامل دیگر و فقط 

وزا، ر روزا و) دانستندمیدلیل خیانت خود  تریناصلیجنسی را 

 متعددی عوامل مختلف، هایپژوهش نتایج اساس (. بر2019

 به توانمی جمله آن از که دارند نقش زناشویی خیانت بروز در

 ناتوانی در توصیف و ابراز احساسات )ناگویی خلقی(، مسامحه

کینز، اتاحساس )فرازناشویی و عدم تمایز بین عقل و  روابط در

 . دکر ( اشاره2020باکوم و جاکوبسن، 

عوامل فردی و اجتماعی  تأثیرحاکی از  هاپژوهشاز سویی 

گوناگونی بر گرایش زوجین به روابط فرازناشویی هستند که 

به ناگویی هیجانی اشاره نمود؛ ناتوانی در  توانمیاز این میان 

ناگویی  هاهیجانو تنظیم  2پردازش شناختی اطالعات هیجانی

. ناگویی خلقی سازه (2012بارنارد، ) شودمیخلقی نامیده 

متشکل از دشوار در شناسایی احساسات،  چندوجهیایست 

ی بدنی مربوط به انگیختگ هایتهییجتمایز بین احساسات و 

2. Cognitive processing 
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 آکسته و آگنج                                                                                                                                                                                43

 3شماره  /2دوره  /1400 پاییز /روانشناسی زنفصلنامه 

هیجانی، قدرت تجسم محدود و دشواری در توصیف 

 نشان زیادی شواهد(. 2000، 2)تیلور و باگبی  1احساسات

 ابراز و شناسایی در دشواری خلقی و ناگویی که دهندمی

 ثباتیبی چون زناشویی مشکالت از بسیاری با هیجانات

دارند. اگرچه کاهش  ارتباط عدم صمیمیت زناشویی ازدواج و

ابراز هیجانات اساسا  بیانگر نوعی فقدان یـا بـد تنظیمی هیجانات 

مبتنی بر  4و تنظیم هیجانی 3پردازش هیجـانی هایظرفیتاست. 

ل خطـر احتمـالی بـرای ناگویی خلقی ممکن است یک عامـ

 زمانمهکه  دهدمیزوجین متعارض باشد. مطالعات بالینی نشان 

ی، پان، )کای یابدمیبا کاهش افسردگی، ناگویی خلقی کاهش 

(. بررسی نقش ناگویی 2017ژانگ، وایی، دونگ و دنگ، 

هیجانی در مشکالت زناشویی نه تنها یک یافته مهم از لحاظ 

کاربردی در جهت شناسایی صفات  یایهپایعلمی است بلکه 

شخصیتی مرتبط با مشکالت هیجانی زوجین به عنوان عامل 

از   د.د مفید باشتوانمیسهیم در پدیدآیی روابط فرازناشویی 

یکی از  ،دهدها نشان مینتایج بسیاری از پژوهشسوی دیگر 

های یزناشویی، ویژگ صمیمیت یهاکننده ینیبشیپ ترینمهم

از (. 2008، 5گودنفورد و آگنیو) ستاانی فرد شخصیتی و رو

، 6ی تمایزیافتگی بوئنها در این زمینه، نظریهبانفوذترین دیدگاه

است که بر روابط اولیه در خانواده تأکید کرده و آن را ؛ 1978

ی ظهور تمایزیافتگی در هر درجه؛ داندبر روابط بعدی مؤثر می

تی از ی جداسازی فرایند شناخفرد بیانگر میزان توانایی فرد برا

 کندیفرد تجربه م است که( هیجانی)فرایند احساسی 

 (. 2013)گلدنبرگ و گلدنبرگ، 

 شوهر و نز آن در که است فرآیندی تمایزیافتگیکلی  طور به

 بی د،کنن ترسیم زندگی در را خود مسیر و جهت گیرندمی یاد

باشند  نهمسرشا یا خانواده رهنمودهای درگیر دائما  آنکه

 ردف تمایزیافتگی سطح است معتقد (. بوئن1392، 7گالدینگ)

 اثر او آینده زندگی در و دیآیم دست به اشیاصل خانواده در

 بکس که دارند گرایش افراد معتقدند بوئن پیروان ؛گذاردیم

 دشونمی بزرگ آن در که ایخانواده در ارتباطی آموخته شده

 الگوهای و کنند تکرار ممه روابط سایر و همسرگزینی در

                                                   
1. Difficulties Describing Feelings 

2. Taylor GJ, Bagby 

3. emotional processing 

4. regulation emotional 

 فرد هک را روابطی و دهند. نقش انتقال فرزندانشان به را مشابهی

 یندهآ رفتار برای ایپایه ،کندمی تجربه خود اصلی خانواده در

 در سازگاری بر تواندیم خانواده رفتاری هایمدل. اوست

 تأثیر ازدواج مانند صمیمی روابط ژهیوبه شخصی، روابط

 نمیزا افزایش خودمتمایزسازی، هدف کلی طور به. بگذارد

طراب کاهش اض نتیجه در و زندگی تغییرات به فرد سازگاری

 در یزناشوی هایناسازگاری با ارتباط در اگر مسئله این است و

 واهدخ زناشویی صمیمت سطح دهنده افزایش شود، گرفته نظر

 یهاانیبن یافتگیزیتما .(1395بود )کاپوتزی و اشتاوفر، 

. کندیم یرا در ازدواج بررس هیدوسو رشیو پذ تیمیمص

دارند،  ینییپا یافتگیزیکه سطح تما یزن و مرد رودیم انتظار

 یبرا محدود یتیکمتر و ظرف یجانیدر زمان ازدواج، بلوغ ه

 یهاداشته باشند. در مقابل، در نظام شدنی کیو  تیمیصم

 که دهندیاجازه م گریکدیهمسران به  افته،یزیتما ییزناشو

داشته باشند و  ترمانهیصم یاو رابطه رتریپذانعطاف ینقش

 رای رکمت یجانیرا تحمل و واکنش ه گریکدی دیتفاوت عقا

 (2010) 8دگال(.  2013)گلدنبرگ و گلدنبرگ، تجربه کنند 

روابط و  الاب یافتگیزیتما نیب یو قو یمنف یرابطه یدر پژوهش

 رویو شاپ یرون، استنلرا نشان داد. اسکو خارج از ازدواج

 یافتگیزیکه تما یکسان در پژوهش خود نشان دادند زین (2009)

 نیو تعارضات ب یت روانالدارند، در طول زمان مشک الییبا

سویی  از دارند. نییپا زیتما نسبت به افراد با یکمتر یفرد

صمیمیت جنسی از جمله عواملی است که بر افزایش سازگاری 

. مطالعات و تجارب بالینی نشان داده ستازناشویی تأثیرگذار 

مشکالت شدید و فراگیری را در هنگام برقراری  هازوجاست 

نند کو حفظ روابط صمیمانه و سازگاری با یکدیگر تجربه می

(. صمیمیت جنسی رفتارهایی را شامل 2014)اسکورون، 

. نزدیک بودن دهدمیکه نزدیکی عاطفی را افزایش  شودمی

ل حمایت و درک متقابل، برقراری ارتباط و سهیم عاطفی شام

با فرد دیگر است  هایمانداراییو  هافعالیتشدن خود، 

مطالعات متعدد  (.2019)اسمیت، ماسون، اندرسون و الواندر، 

د منجر به توانمیکه نبود روابط صمیمانه،  انددادهنشان 

5. Goodfriend,  Agnew 

6. Bowen 

7. Gladding 

8. Glad 
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 44                                                                        یدر زنان فرهنگ یجنس تیمیو صم یافتگیزیتما ،یخلق ییبر اساس ناگو ییبه روابط فرازناشو شیگرا ینیبشیپ 

 3شماره / 2/ دوره 1400 پاییز/ زن یروانشناس فصلنامه

تعارضات زناشویی بین زوجین شود که یکی از عوامل اصلی 

 (.2018رایش زوجین به روابط فرازناشویی  است )اسلوسارز، گ

( اعتقاد دارند که صمیمیت یکی از 2011)  1اریلماز و اتک

نیازهای اساسی انسان است. صمیمیت به عنوان نزدیکی، تشابه 

و رابطه شخصی دوست داشتنی با شخص دیگر است که مستلزم 

ت و آگاهی، درک عمیق، پذیرش و بیان افکار و احساسا

. مطالعات نشان داده است که وجود ستادلسوزی و تعهد 

ی متأهل از عوامل مهم ایجاد هازوجصمیمیت جنسی در میان 

و اجتناب از روابط صمیمانه، از عواملی  ستاازدواج پایدار 

 ودشمیاست که موجب بروز شکست در زندگی خانوادگی 

؛ نقل از 6197و همکاران )  3لوییس(؛ 1390، 2)باگاروزی

بیان کردند که ایجاد  ایمطالعه( در 2018اسلوسارز، 

رای ب کنندهتعیینبرای صمیمیت، یک عامل  هاییموقعیت

؛ به نقل 1978) 4عملکرد مطلوب خانواده است. همچنین وایلنت

( بیان کرد که توانایی حفظ صمیمیت در 2014از اسکورون، 

المت س کنندهنتعیی، یکی از عوامل سالیبزرگروابط دوران 

موفق، ارضای متقابل نیازهای  هایازدواجدر  روانی افراد است.

صمیمیت زوجین در حد قابل قبول و مورد انتظار موجب 

 توانیمتا آنجا که  شودمی هاآنبین  آمیزمحبتتحکیم روابط 

موفق، همانا ارضای  هایازدواجگفت یکی از اصول در 

؛ 6؛ ونبرگ5ولگستوناست )نیازهای صمیمیت بین زوجین 

ها (. از این رو، مرور پژوهش2010، 7اکسیلیوس و الندوسیت

زناشویی ناشی از  هایآسیب ترینمهمنشان داد که یکی از 

کاهش صمیمیت جنسی در زوجین است و صمیمیت جنسی بر 

بسیاری از ابعاد زندگی زناشویی از جمله تعهد زناشویی اثر 

 و یوفایبی نرخ افزایش زمینه در آنچه به توجه با.  گذاردمی

 رد شد، ذکر همسران بین در گرایش به روابط فرازناشویی

 عنوان به خانواده ابتذال آمار، این افزایش و تداوم صورت

. ودشمی جامعه کل انحطاط به منجر جامعه، بنیان تریناصلی

 زا مناسب اقدام عدم و مانجامعه در پدیده این افزایش به نظر

 انجام رسدمی نظر به ،مسئول و مرتبط هایهدستگا سوی

 با دشای تا. باشدمی ضروری بسیار زمینه این در ییهاپژوهش

                                                   
1. Eryilmaz & Atak 

2. Bagarozzi 

3. lewis 

4. Villant 

 در و پدیده این زمینه در تأثیرگذار و ساززمینه عوامل یافتن

 و افراد به بتوانیم مناسب شناختیروان هایدرمان نهایت

 و ادهخانو بازسازی برای مسائل این در درگیر یهاخانواده

بنابراین با توجه به ؛ آوریم فراهم را الزم هایکمک جامعه

ه این ب گوییپاسخمطالب بیان شده پژوهش حاضر به دنبال 

 تیمیو صم تمایزیافتگی ،یخلق ییناگوکه آیا  ستا سؤال

در زنان  ییبه روابط فرازناشو شیگرا بینیپیشقادر به  یجنس

 ؟باشندمیی فرهنگ

 پژوهش روش

 هاي پژوهشنمونه و آماري جامعه 

پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و از لحاظ 

تگی همبس -توصیفی کندمی، روشی که دنبال شناسیروش

زنان فرهنگی شهر   کلیه را پژوهش این آماری جامعه است.

 هاآندادند که جمعیت  تشکیل 1400-1399 سال در شیراز

حاضر از روش  . در پژوهشستازن فرهنگی  4500معادل با 

نان ز در دسترس استفاده شد. بدین منظور از میان گیرینمونه

زنان شاغل در ادارات آموزش و ) رازیشفرهنگی شهر 

پرورش، آموزگاران، دبیران و مدیران(، بر اساس جدول 

نفر نمونه پژوهش حاضر را تشکیل دادند  381مورگان، تعداد 

 جامعه با سطح در COVID-19 بیماری شیوع علت بهکه 

 قرار یپرسشگر مورد الکترونیکی هایپرسشنامه از استفاده

 گرفتند.

 ابزار پژوهش
این پرسشنامه : (2001) يباگاروزصمیمیت  پرسشنامه .1

سط باگاروزی ) شنامه 2001تو س ست. پر شده ا ( تهیه و تنظیم 

 ســؤال اســت و نیازهای صــمیمیت را در هشــت ب عد 41شــامل 

 شــناختیروان صــمیمیت (،5ا ت 1عاطفی )ســؤاالت  صــمیمیت

 (،15تا  11عقالنی )ســؤاالت  صــمیمیت (،10تا  6)ســؤاالت 

ـــمیمیت ـــؤاالت  ص ـــی )س ـــمیمیت (،20تا  16جنس بدنی  ص

ــؤاالت  ــؤاالت  صــمیمیت (،25تا  21)س  (،31تا  26معنوی )س

ـــمیمیت ـــؤاالت  ص ـــناختی )س باش ـــمیمیت (،36تا  32زی  ص

ماعی ـــؤاالت  -اجت یابی  (41تا  37تفریحی )س ند. میارز ک

5.Velgston 

6.Venberg 

7.Ekselius & Landvist 
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ـــکلی آزمودنی ـــده، از  یبندرتبهها به ش به معنای )به هیچ  1ش

تا  ندارد(  یازی وجود  یار  10وجه چنین ن ـــ یاز بس نای )ن به مع

. باالترین نمره در دهندمیزیادی وجود دارد( به هر نیاز پاســخ 

صمیمیت معنوی  50هر بعد  شنامه ستا 60و در بعد  س . در پر

باگاروزی ) ـــمیمیت  ـــخگویی آن در هر ( 2001ص پاس طیف 

ــؤال مشــخص گردیده اســت. حاصــل جمع  10تا  1از عدد  س

تا  5از  اینمرهامتیازات هر بعد )به جز بعد صـــمیمیت عاطفی( 

اسـت.  60تا  6اسـت. در بعد صـمیمیت عاطفی این نمره از  50

نمرات باالتر در یک بعد نشان دهنده نیاز بیشتر پاسخ دهنده به 

صمیمیت از سر خود  آن بعد از  و برعکس. در  ستاطرف هم

درصد  94(، پایایی کل این پرسشنامه را 1384ایران اعتمادی )

درصــد محاســبه کرده اســت. آلفای  58و روایی محتوایی را 

، صـمیمیت عاطفی هایمقیاسکرونباخ پرسـشـنامه برای خرده 

شناختی، شناختیروان سی، معنوی، زیبا سمی، جن ، عقالنی، ج

ـــمیمیت کلی به ترتیب برابر با اجتما -تفریحی ، 75/0عی و ص

سبه  71/0و  70/0، 73/0، 71/0، 70/0، 78/0، 72/0، 70/0 محا

شنامه به  روایی ( جهت1391شد. در پژوهشی هوشمند ) پرس

 در پرسشنامه دو تن از اساتید دانشگاهی رسید و سپس تائید

شد. همچنین پایایی آماری نمونه  قابلیت یا پرسشنامه توزیع 

کرونباخ  آلفای گیراندازه روش از اســـتفاده با آن تماداع

شـــد. ضـــریب آلفای کرونباخ برای بعد صـــمیمیت  محاســـبه

، صمیمیت عقالنی 65/0 شناختیروان، صمیمیت 71/0عاطفی 

، صمیمیت 48/0، صمیمیت بدنی 73/0، صمیمیت جنسی 58/0

ناختی 70/0معنوی  ـــ باش یت زی ـــمیم یت  76/0، ص ـــمیم و ص

 به دست آمد. 66/0 تفریحی -اجتماعی

فرم  (:2003) تیاسماسکورن و  تمایز خود مقیاس. 2

( 1998)ی این پرسشنامه توسط اسکورن و فریدلندر اولیه

توسط اسکورن و اسمیت، مورد  2003شد و در سال  ساخته

ی نهایی آن توسط تجدید نظر قرار گرفت و پرسشنامه

شد ی بوئن ساخته ماده بر مبنای نظریه 46جکسون در 

های این پرسشنامه در یک آیتم. (2003اسکورن و اسمیت، )

= 6تا  در مورد من صحیح نیست اصال  = 1طیف لیکرت از 

شوند. این گذاری مینمره در مورد من صحیح است کامال 

 ،1)سؤاالت  یجانیهمقیاس شامل چهار خرده مقیاس واکنش 

 من، موقعیت (40 و 38 ،34 ،30 ،26 ،21 ،18 ،14 ،10 ،6

(، 43 ،41 ،35 ،31 ،27 ،23 ،19 ،15 ،11 ،7 ،4)سؤاالت 

 ،32 ،28 ،24 ،20 ،16 ،12 ،8 ،3 ،2)سؤاالت  یعاطفگسلش 

 ،17 ،13 ،9 ،5)سؤاالت  گرانیدو آمیختگی با  (42 ،39 ،36

. ضریب آلفای ستا (46 ،45 ،44 ،37 ،33 ،29 ،25 ،22

ی گزارش شده توسط اسکورن و فریدلندر برای پرسشنامه

ضرایب پایایی  (1385) است. یونسی 88/0تمایزیافتگی خود 

محاسبه کرد  85/0این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ 

. همین ضریب دهدی این پرسشنامه را نشان میالکه پایایی با

انجام گرفت  2004پوپکو که در سال  -آلفا در پژوهش پلج 

ل از ثنائی و به نق ؛2004پوپکو،  – پلجآمد )به دست  86/0

 در پژوهش جهان بخشی و کالنترکوشه(. 1387همکاران، 

و  69/0پایایی کل آزمون با روش آلفای کرونباخ  (1391)

عاطفی، جایگاه من،  یریپذواکنش هایمقیاسبرای خرده 

گریز عاطفی و هم آمیختگی عاطفی با دیگران به ترتیب 

ش محاسبه گردید. در پژوه 75/0و  61/0، 64/0، 73/0

ی ضریب آلفای حاضر، پایایی این پرسشنامه از طریق محاسبه

پذیری عاطفی، واکنش هایمقیاسکرونباخ برای خرده 

آمیختگی با دیگران به ترتیب و هم گریز عاطفیجایگاه من، 

 از اطمینان منظور به .به دست آمد 66/0و  77/0،63/0،74/0

 نظراناحبص از نفر 10 از خود تمایزیافتگی پرسشنامه روایی

 ار ابزار این محتوایی روایی که شد ینظرخواه زمینه این در

یف صورت طه پرسشنامه ب یگذارنمره .دادند قرار دیتائ مورد

 کامال تا  1)ابدا  در مورد من صحیح نیست =  یانقطه 6لیکرت 

 بین اینمره سؤال هر به .ستا( 6در مورد من صحیح است = 

 و 1 نمره 1 گزینه به که صورت این به. ردیگیم تعلق 6 تا 1

 276 پرسشنامه نمره حداکثر. شودمی داده 6 نمره 6 گزینه به

 سؤاالت جدول در دارند معکوس گذارینمره هاسؤال . است

 ندهده نشان پرسشنامه این در کمتر نمره. است شده مشخص

به  115تا  46نمره بین   .است تمایزیافتگی ترپایین سطوح

تا  115زان تمایزیافتگی پایین افراد است. نمره بین معنای می

 نمره وبه معنای میزان تمایزیافتگی متوسط افراد است  161

 به معنای میزان تمایزیافتگی باال افراد است. 161باالتر از 

:  TAS-20تورنتو  هیجانی . مقیاس ناگویی خلقی 3

 از لنق به) شد تیلور ساخته توسط( 1986) سال در مقیاس این

 لورتی و پارکر بگبی، توسط 1994 سال در و( 1387 افشاری،
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 26 تورنتو خلقی ناگویی مقیاس هاسال. شد نظر تجدید

 لقیخ ناگویی سازه برای گزارشی خود مقیاس تنها ،سؤالی

 و شد قلمداد مناسب بالینی کار و هاپژوهش برای که بود

 برای هاییتالش زمان آن از.  بود عاملی 4 ساختار دارای

 بر شگرانپژوه اینکه تا گرفت انجام مقیاس این بهبود و ارتقاء

 عاملی تحلیل با ابتدایی، نسخه در عاملی 4 ساختار خالف

 نسخه. رسیدند آزمون این برای عاملی 2 تائید به اکتشافی

 سؤالی 20 تورنتو خلقی ناگویی مقیاس دوم شده نظر تجدید

. رسیدمی ظرن به تست اولیه سازندگان برای پیشرفتی که بود

 هانآ اعتبار یابی پژوهش در که دریافتند همکاران و بگبی

TAS-20  یناگوی سازه با که است ساختاری عامل سه واجد 

 نتایج این از نیز دیگر هایپژوهش. داشت همخوانی خلقی

 همکاران، برسی و ؛1996 همکاران، باخ و) کردند حمایت

 ناگویی سازه مقیاس، این در (.1387 افشاری، از نقل به ،1996

 احساسات، تشخیص در دشواری مقیاس زیر سه در خلقی

 جیخار گیریجهت با تفکر و احساسات توصیف دشواری

-14) ستا ماده 7 شامل  اول مقیاس خرده. شودمی ارزیابی

 شناسایی در آزمودنی توانایی که( 13-9-7-6-3-1

 ابیارزی را بدنی یهاحس با احساسات میان تمایز و احساسات

 که( 2-4-11-12-17) دارد ماده 5 دوم زیرمقیاس. کندمی

 است قادر آیا که این و احساسات بیان در شخص توانایی

 را خیر یا کند بیان لغات قالب در را خودش احساسات

-16-18-19-20) دارد ماده 8 سوم مقیاس خرده. سنجدمی

 در فرد شدن قیعم و نگریدرون میزان و( 15-10-8-5

کند. می بررسی را دیگران و خود درونی احساسات

مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو در  سنجیروان هایویژگی

نمره  شده است. شیوه تائیدمتعدد بررسی و  هایپژوهش

 تا مخالف کامال  = 1) لیکرت مقیاس اساس بر آزمون گزاری

 به 19 و 18 ،10 ،4 سؤاالت تنها. است( موافق کامال = 5

 آزمودنی نمره حداقل. شودمی نمره گزاری معکوس رتصو

تا  20بین   نمره .ستا 100 آن حداکثر و 20 پرسشنامه این در

 : مشکل فرد در زمینه بیان و تشخیص احساسات کم است.40

:  مشکل فرد در زمینه بیان و تشخیص 60تا  40بین  نمره

در : مشکل فرد 60احساسات متوسط است. نمره باالتر از 

زمینه بیان و تشخیص احساسات زیاد است. در نسخه فارسی 

این مقیاس ضرایب آلفای کرونباخ برای ناگویی هیجانی کل 

، %82و سه زیر مقیاس دشواری در شناسایی احساسات  85%

 %72و برای تفکر عینی  %75دشواری در توصیف احساسات 

محاسبه شد که نشانه همسانی درونی خوب مقیاس است؛ 

ی هم برحسب همبستگ  مقیاس ناگویی هیجانی زمانهمی روای

هوش هیجانی،  هایمقیاسهای این آزمون و بین زیرمقیاس

ی و بررس شناختیروانو درماندگی  شناختیروانبهزیستی 

 قرار گرفت. تائیدمورد 

 یاتلوگرایش به روابط فرازناشویی . پرسشنامه 4

ط توسیی گرایش به روابط فرازناشوپرسشنامه  (:2008)

نگرش به خیانت  گرایش و ( به منظور سنجش2008) واتلی

طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط  زناشویی

شده است. این پرسشنامه  اعتبار یابی (1389)عبداهلل زاده 

 سؤاالتیو بر اساس طیف لیکرت با  ستا سؤال 12دارای 

 ه( بالق استدر روابط زن و شوهر، خیانت از دالیل طمانند )

 گذارینمره. پردازدمی نگرش به خیانت زناشوییسنجش 

پرسشنامه گرایش به روابط فرازناشویی بر اساس طیف 

 7موافقم ) کامال . به این صورت که ستا ایدرجه 7لیکرات 

معکوس این  سؤاالت. گیردمی( نمره 1مخالفم ) کامال نمره( و 

که به شکل  12و  8و  7و  6و  5و  2از:  اندعبارتپرسشنامه 

 گذارینمره( نمره 7مخالفم ) کامال  نمره( و  1موافقم ) کامال 

تیاز کل پرسشنامه، نمره همه گویه. برای محاسبه امشوندمی

های پرسشنامه را باید با هم جمع کنیم. حداقل و حداکثر امتیاز 

. هر چه امتیاز حاصل شده از این ستا 84و  12این پرسشنامه 

رسشنامه بیشتر باشد، نشان دهنده  میزان بیشتر پذیرش خیانت پ

و نگرش مثبت به  خیانت خواهد بود و بالعکس. اعتبار یا 

 یریگاندازهروایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار 

سرمد ) میکنیمکه ما فکر  گیردمیتا چه حد چیزی را اندازه 

 یی( روا1394) سواری و طالیی زاده(. 1390و همکاران،

محتوایی و صوری و مالکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی 

شده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از 

ی  یعن گیردمیهر آنچه اندازه  یریگاندازهدرجه ثبات آن در 

در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج  یریگاندازهاینکه ابزار 

ضریب (. 1390سرمد و همکاران،) دهدمییکسانی به دست 

ه سواری و طالیی زادآلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش 
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 3شماره  /2دوره  /1400 پاییز /روانشناسی زنفصلنامه 

 پژوهش در برآورد شد. 7/0( برای این پرسشنامه باالی 1394)

 روش از مذکور، پرسشنامه پایایی( 1393) یمرام و خادمی

 کل، مرهن برای آلفا ضرایب که شد استفاده کرونباخ آلفای

 آمده دست  به همبستگی ضرایب همچنین. آمد دست به 94/0

                                     .داشت قرار 92/0 تا 61/0 دامنه در پرسشنامه کل ینمره برای

 از پژوهش اجرای برای الزم مجوزهای ابتدا. اجرا شیوه

کل آموزش و پرورش  ادارهبه  آزاد استهبان دانشگاه سوی

نفر از زنان  381اضر در پژوهش ح. شد اخذ شهر شیراز

 لتع بهنمونه پژوهش حاضر را تشکیل دادند که  فرهنگی

 از استفاده جامعه با سطح در COVID-19 بیماری شیوع

 یمجازالکترونیکی و از طریق فضای  هایپرسشنامه

آماری  گرفتند. نمونه قرار پرسشگری مورد واتساپ، تلگرام()

 وابطر به نگرش هایپرسشنامهبا رضایت کامل به 

، صمیمیت (2003) تیاسم و اسکورن خود تمایز فرازناشویی،

تورنتو  هیجانی  خلقی ( و ناگویی2001) یباگاروزجنسی 

 هک شد داده خاطر اطمینان هاآزمودنی به .دادند ( پاسخ1994)

 خواسته هاآن از لذا ماند خواهد باقی محرمانه آنان هایپاسخ

 واستهخ هاآزمودنی از. دنماین تکمیل را پرسشنامه صادقانه شد

 از شدند مواجه ابهامی با پرسشنامه تکمیل در اگر شد

 شد  استهخو هاآن از.  بدهد بیشتری توضیح بخواهند پژوهشگر

. هندد پاسخ هاپرسشنامه سؤاالت به اطمینان و آرامش با که

 یهاداده گروه، دو هر توسط هاپرسشنامه تکمیل از بعد

 از ستفادها و با SPSS  افزارنرم از دهاستفا با شده آوریجمع

 یاستنباط آمار و( معیار انحراف میانگین،) توصیفی آمار

 (تغیریم چند و متغیری تک رگرسیون پیرسون، همبستگی)

 .گرفت قرار آماری وتحلیلتجزیه مورد

 هایافته
( 38/3) 77/34میانگین و انحراف استاندارد سنی زنان برابر با 

سب درصد فراوانی بیشترین فراوانی در بازه سال بود که بر ح

درصد بود؛  از لحاظ تحصیلی نیز بیشترین  49با  40تا  31سنی 

درصد و  69فراوانی در شاخص مدرک تحصیلی لیسانس با 

 زمانمدتدرصد بود. میانگین  21با  سانسیلفوقسپس 

 ماه بود. 4سال و  7ازدواج این زنان 

 
و  اگویی خلقی، تمایزیافتگی، نگرش به روابط فرازناشوییهاي توصیفی ن. یافته1جدول 

 صمیمیت جنسی

 شاخص آماری

 مقیاس

 انحراف استاندارد میانگین

 42/14 36/74 تمایزیافتگی

 79/4 56/16 واکنش هیجانی

 09/5 32/23 موقعیت من

 69/3 89/17 گسلش عاطفی

 79/4 56/16 آمیختگی با دیگران

 03/12 19/52 ناگویی خلقی

 65/4 75/17 دشواری در تشخیص احساسات

 24/4 70/16 دشواری توصیف احساسات

 33/4 72/17 خارجی گیریجهتتفکر با 

 20/9 45/63 نگرش به روابط فرازناشویی

 66/4 49/16 صمیمیت جنسی

 

جدول  تایج  کل  .2ن ندارد نمره  تا ـــ یانگین و انحراف اس م

ــان  وق ه طبق جدول فک دهدمیتمایزیافتگی و ابعاد آن را نش

و کمترین ( 09/5) 33/23بیشترین نمره مربوط به موقعیت من 

یانگین و انحراف  با م جانی  به واکنش هی یانگین مربوط  م
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 48                                                                        یدر زنان فرهنگ یجنس تیمیو صم یافتگیزیتما ،یخلق ییبر اساس ناگو ییبه روابط فرازناشو شیگرا ینیبشیپ 

 3شماره / 2/ دوره 1400 پاییز/ زن یروانشناس فصلنامه

( اســت. ناگویی خلقی نیز با میانگین 79/4) 56/16اســتاندارد 

( گزارش شــد؛ همچنین 03/12) 19/52و انحراف اســتاندارد 

با ـــویی  ناش به روابط فراز یانگین و انحراف  نمره نگرش  م

( 66/4) 49/16( و صمیمیت جنسی با 20/9) 45/63استاندارد 

 گزارش شده است. 

 

. ضریب همبستگی پیرسون بین ناگویی خلقی، تمایزیافتگی و صمیمیت جنسی با نگرش به 2جدول 

 روابط فرازناشویی زنان فرهنگی

 نگرش به روابط فرازناشویی متغیر

 ريسطح معنادا ضریب همبستگی

 002/0 158/0** ناگویی خلقی

 001/0 -163/0** تمایزیافتگی

 001/0 -596/0** صمیمیت جنسی

 

دهد که بین نمره تمایزیافتگی و نشان می .2نتایج جدول 

صمیمیت جنسی با تمایل به روابط فرازناشویی همبستگی 

 برقرار است. همچنین نتایج 01/0منفی معناداری در سطح 

 وابطر به تمایل با خلقی ناگویی نمره بین که دهدمی نشان

 برقرار 01/0 سطح در معناداری مثبت همبستگی فرازناشویی

ی، بین ناگویی خلقبا توجه به برقراری همبستگی  .است

 تمایزیافتگی و صمیمیت جنسی با تمایل به روابط فرازناشویی

ر تمایل به روابط فرازناشویی ب بینیپیشدر جدول فوق جهت 

ز ا گویی خلقی، تمایزیافتگی و صمیمیت جنسیاساس نا

 رگرسیون چندگانه استفاده شد.
 

و  بر اساس ناگویی خلقی، تمایزیافتگی تمایل به روابط فرازناشویی  بینی. نتایج رگرسیون پیش3جدول 

 صمیمیت جنسی

 مدل 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
R 2R 

 

adj
2R 

 

F 
سطح 

 معناداری

 

 000/0 56/69 35/0 35/0 59/0 40/3828 3 71/11484 رگرسیون

      02/55 377 90/20745 باقیمانده

       380 61/32230 کل

 

سطح شود مقدار طور که در جدول مشاهده میهمان

دار بودن شده است و نشان از معنی 01/0کمتر از  معناداری

بین غیرهای پیش، یعنی حداقل یکی از متستامدل رگرسیون 

 R2شاخص معنادار دارد. از این رو،  تأثیربر متغیر مالک 

 کند که چند در صد از)ضریب تعیین چندگانه( مشخص می

شوند یین میبین تبتغییرات متغیر مالک توسط متغیرهای پیش

زش بین چند درصد توانایی برادیگر متغیرهای پیشعبارتبه

 35/0برابر  2Rپژوهش  مقدار متغیر وابسته را دارند. در این 

شده است به این معنا که  ناگویی خلقی، تمایزیافتگی و 

 بینی تمایل به روابطدرصد توانایی پیش 35صمیمیت جنسی 

adjفرازناشویی را دارند همچنین شاخص 
2R  ضریب تعیین(

 بینی متغیر وابسته را توسطشده( توانایی پیشتصحیح

می کند در واقع با کررسی میبین در جامعه بمتغیرهای پیش

 دهد. مقدار این ضریبتعدیل، نمونه را به تمام جامعه بسط می

شده است، به عبارت دیگر ناگویی  35/0در این پژوهش  

درصد  33 در مجموعخلقی، تمایزیافتگی و صمیمیت جنسی 

 بینی تمایل به روابط فرازناشویی را دارند. توانایی پیش

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

78
33

33
.1

40
0.

2.
3.

4.
4 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
sy

ch
ow

om
an

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             8 / 15

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2783333.1400.2.3.4.4
http://psychowoman.ir/article-1-35-fa.html


 آکسته و آگنج                                                                                                                                                                                49

 3شماره  /2دوره  /1400 پاییز /روانشناسی زنفصلنامه 

 . ضرایب استاندارد، غیراستاندارد و آماره تی متغیرهاي وارد شده در معادله رگرسیون4جدول 

سطح  آماره  T ضرایب رگرسیون بینمتغیر پیش

 استاندارد شده خطای استاندارد معناداری
Beta 

 023/0 54/2 13/0 05/0 ناگویی خلقی

 020/0 90/2 -16/0 -04/0 تمایزیافتگی

 001/0 85/13 -36/0 -08/0 صمیمیت جنسی

 

نشان داد ناگویی خلقی با فوق  طور که نتایج جدولهمان

و  -16/0، تمایزیافتگی با ضریب بتای 13/0تای ضریب ب

توانستند تمایل به  -36/0صمیمیت جنسی با ضریب بتای 

رای بدر ادامه  کنند. بینیپیشروابط فرازناشویی را در زنان 

 بینیو تمایزیافتگی در پیشناگویی خلقی  هایمؤلفهبررسی 

وش رتمایل به روابط فرازناشویی را در زنان فرهنگی ابتدا از 

سپس از تحلیل رگرسیون یب همبستگی پیرسون و اضر

 چندگانه استفاده شد.

 

با نگرش  گیو تمایزیافت ناگویی خلقی هايمؤلفه. ضریب همبستگی پیرسون بین 5جدول 

 به روابط فرازناشویی 

 نگرش به روابط فرازناشویی متغیر

 سطح معناداري ضریب همبستگی

 003/0 153/0** دشواری در تشخیص احساسات

 002/0 161/0** دشواری توصیف احساسات

 025/0 115/0* خارجی گیریجهتتفکر با 

 001/0 -174/0** واکنش هیجانی

 001/0 -300/0** موقعیت من

 005/0 -143/0** گسلش عاطفی

 001/0 -174/0* آمیختگی با دیگران

 

دهد که بین نمره دشواری در تشخیص نشان می 5نتایج جدول 

اسات و دشواری توصیف احساسات با تمایل به روابط احس

و خرده  01/0فرازناشویی همبستگی مثبت معناداری در سطح 

گیری خارجی با تمایل به روابط مقیاس تفکر با جهت

همبستگی مثبت برقرار است.  05/0فرازناشویی در سطح 

من، گسلش  تیموقع ،یجانینمره واکنش ه نیبهمچنین 

 ییاشوبه روابط فرازن لیبا تما گرانیا دب یختگیو آم یعاطف

با توجه  برقرار است. 01/0در سطح  یمعنادار یمنف یهمبستگ

 و ناگویی خلقی هایمؤلفهبین به برقراری همبستگی 

فکیک به ت با تمایل به روابط فرازناشویی تمایزیافتگی

 ر جهتد ناگویی خالقی و تمایزیافتگی هایمؤلفهمتغیرهای 

ندگانه از رگرسیون چبه روابط فرازناشویی  تمایل بینیپیش

 استفاده شد.
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 50                                                                        یدر زنان فرهنگ یجنس تیمیو صم یافتگیزیتما ،یخلق ییبر اساس ناگو ییبه روابط فرازناشو شیگرا ینیبشیپ 

 3شماره / 2/ دوره 1400 پاییز/ زن یروانشناس فصلنامه

 ناگویی خلقی  هايمؤلفهبر اساس  تمایل به روابط فرازناشویی  بینینتایج رگرسیون پیش  6جدول 

 مدل 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
R 2R 

 

adj
2R 

 

F 
سطح 

 معناداري

 

 011/0 79/3 02/0 02/0 17/0 93/314 3 80/944 رگرسیون

      98/82 377 81/31285 باقیمانده

       380 61/32230 کل

 

سطح شود مقدار طور که در جدول مشاهده میهمان

دار بودن شده است و نشان از معنی 01/0کمتر از  معناداری

بین ، یعنی حداقل یکی از متغیرهای پیشستامدل رگرسیون 

)ضریب تعیین  R2شاخص  دارد. معنادار تأثیربر متغیر مالک 

کند که چند در صد از تغییرات متغیر مشخص میچندگانه( 

دیگر عبارتشوند بهبین تبیین میمالک توسط متغیرهای پیش

ا بین چند درصد توانایی برازش متغیر وابسته رمتغیرهای پیش

شده است به این  02/0برابر  2Rدارند. در این پژوهش  مقدار 

ی بیندرصد توانایی پیش 02ناگویی خلقی  هایلفهمؤمعنا که  

adjشاخص همچنین  تمایل به روابط فرازناشویی را دارند.
2R 

غیر وابسته را بینی متتوانایی پیشه( شد)ضریب تعیین تصحیح

اقع با کند در وبین در جامعه بررسی میتوسط متغیرهای پیش

ن مقدار ایدهد. کمی تعدیل، نمونه را به تمام جامعه بسط می

شده است، به عبارت دیگر  02/0ضریب در این پژوهش  

درصد توانایی  02 در مجموعناگویی خلقی  هایمؤلفه

وجه به با ت بینی تمایل به روابط فرازناشویی را دارند. پیش

یکی معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد که کدام

یر یا متغاز ضرایب صفر نیست و یا به عبارت دیگر کدام 

 tمعنادار در مدل دارند. به این منظور  از آزمون  تأثیرمتغیرها 

 شود.استفاده می

 

 ضرایب استاندارد، غیراستاندارد و آماره تی متغیرهاي وارد شده در معادله رگرسیون. 7 جدول

سطح  آماره  T ضرایب رگرسیون بینمتغیر پیش

 معناداری 
 

 استاندارد شده خطای استاندارد
Beta 

 010/0 09/3 -18/0 -15/0 دشواری در تشخیص احساسات

 031/0 48/2 -13/0 -19/0 دشواری توصیف احساسات

 026/0 60/2 -15/0 -17/0 خارجی گیریجهتتفکر با 

 

طور که نتایج جدول نشان داد از دشواری در تشخیص همان

، دشواری توصیف احساسات 18/0احساسات با ضریب بتای 

گیری خارجی با ضریب و تفکر با جهت 13/0بتای  با ضریب

توانستند تمایل به روابط فرازناشویی را در زنان  15/0بتای 

بین ی با توجه به برقراری همبستگ کنند. بینیپیشفرهنگی 

ر د تمایزیافتگی با تمایل به روابط فرازناشویی هایمؤلفه

 رتمایل به روابط فرازناشویی ب بینیپیشجدول فوق جهت 

اده از رگرسیون چندگانه استفتمایزیافتگی  هایمؤلفهاساس 

 شد.
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 تمایزیافتگی هايمؤلفهبر اساس  تمایل به روابط فرازناشویی  بینینتایج رگرسیون پیش 8جدول 

 مدل 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
R 2R 

 

adj
2R 

 

F 
سطح 

 معناداری

 

 013/0 21/3 02/0 03/0 18/0 54/266 3 19/1066 رگرسیون

      88/82 377 42/31164 باقیمانده

       380 61/32230 کل

 

سطح شود مقدار طور که در جدول مشاهده میهمان

دار بودن شده است و نشان از معنی 01/0کمتر از  معناداری

بین ، یعنی حداقل یکی از متغیرهای پیشستامدل رگرسیون 

)ضریب تعیین  R2شاخص  معنادار دارد. تأثیربر متغیر مالک 

کند که چند در صد از تغییرات متغیر مشخص میچندگانه( 

دیگر عبارتشوند بهبین تبیین میمالک توسط متغیرهای پیش

 بین چند درصد توانایی برازش متغیر وابسته رامتغیرهای پیش

ن شده است به ای 03/0برابر  2Rدارند. در این پژوهش  مقدار 

 بینیدرصد توانایی پیش 03تمایزیافتگی  هایمؤلفهمعنا که  

adjشاخص همچنین  تمایل به روابط فرازناشویی را دارند.
2R 

غیر وابسته را بینی متتوانایی پیششده( )ضریب تعیین تصحیح

اقع با کند در وبین در جامعه بررسی میتوسط متغیرهای پیش

 دهد. مقدار اینبسط می کمی تعدیل، نمونه را به تمام جامعه

شده است، به عبارت دیگر  02/0ضریب در این پژوهش  

درصد توانایی  02 در مجموعتمایزیافتگی  هایمؤلفه

بینی تمایل به روابط فرازناشویی را دارند. با توجه به پیش

یکی معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد که کدام

ا ت دیگر کدام متغیر یاز ضرایب صفر نیست و یا به عبار

 tمعنادار در مدل دارند. به این منظور  از آزمون  تأثیرمتغیرها 

 شود.استفاده می

 

 ضرایب استاندارد، غیراستاندارد و آماره تی متغیرهاي وارد شده در معادله رگرسیون. 9 جدول

سطح  آماره  T ضرایب رگرسیون بینمتغیر پیش

 ندارد شدهاستا خطای استاندارد معناداری
Beta 

 032/0 37/2 -12/0 -09/0 واکنش هیجانی

 028/0 66/2 -14/0 -08/0 موقعیت من

 031/0 38/2 -12/0 -04/0 گسلش عاطفی

 032/0 32/2 -12/0 -07/0 آمیختگی با دیگران

 

طور که نتایج جدول نشان داد از واکنش هیجانی با همان

، 14/0ای ، موقعیت من با ضریب بت-12/0ضریب بتای 

و آمیختگی با دیگران  -12/0گسلش عاطفی با ضریب بتای 

توانستند تمایل به روابط فرازناشویی را  -12/0با ضریب بتای 

 کنند. بینیپیشدر زنان فرهنگی 

 گیرينتیجهبحث و 
 روابط به گرایش بینیپیش پژوهش حاضر با هدف

 یتصمیم و تمایزیافتگی خلقی، ناگویی  اساس بر فرازناشویی

فرهنگی انجام شد؛ نتایج به دست آمده نشان  زنان در جنسی

بین نمره تمایزیافتگی و صمیمیت جنسی با تمایل به روابط داد 

برقرار  01/0فرازناشویی همبستگی منفی معناداری در سطح 

 لقیخ ناگویی نمره بین که دهدمی نشان است. همچنین نتایج

 در عناداریم مثبت همبستگی فرازناشویی روابط به تمایل با

 ناگویی داد نشان در ادامه نتایج .است برقرار 01/0 سطح

 بتای ضریب با تمایزیافتگی ،13/0 بتای ضریب با خلقی

 توانستند -36/0 بتای ضریب با جنسی صمیمیت و -16/0

این  .نندک بینیپیش زنان در را فرازناشویی روابط به تمایل

به روابط  د گرایشتوانمییافته که صمیمت جنسی 
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 3شماره / 2/ دوره 1400 پاییز/ زن یروانشناس فصلنامه

کند  بینیپیشفرازناشویی را به طرز معناداری به صورت منفی 

صمیمیت جنسی باال= گرایش به روابط فرازناشویی پایین( با )

  ،(1395همکاران )نامنی و  هایپژوهشآمده از  به دستنتایج 

( و وینبرگر و 2008(، گیورتز و همکاران )1393محمدی )

(، مدرسی و 1393مطهرنیا ) (، آقاجان بگلو و2009همکاران )

 و (، کامکار1388(، متولی و همکاران )1392زاهدیان )

، استانلی و (2010) شای و( 1389) رضایی ،(1385) جباریان

( و 1981(، رابین لیلیان )2001(، باگاروزی )2002همکاران )

در تبیین این یافته  ( همسو است.2009ویت بورن و همکاران )

 هددمیعاطفی و جنسی زمانی رخ گفت صمیمیت  توانمی

ی کامل دست پیدا کند و به که شخص به خودآگاه

واقف باشد. در این  کامال ت و آرزوهای خود احساسا

که در این احساسات و  کندمیصورت، شخص تمایل پیدا 

 پردهیبآرزوها با دیگری سهیم شود. در این مرحله است که 

. این در حالی افتدیمها اتفاق گویی، احساسات و دلبستگی

گفت روابطی از نظر صمیمیت، ارضا  توانمیاست که 

 انی، ارضای نیازها و بیاندلبستگی هیج هاآنکه در  شوندمی

ت مثبت و گاهی منفی وجود داشته باشد. از این رو، احساسا

بیشترین تالش در زندگی زوجین برای ارضای صمیمیت 

ت بیان احساسا . از آنجا کهگیردمیعاطفی و جنسی صورت 

 تراحترتا  کندمیکمک  هازوجمثبت و منفی برای همسر، به 

 انیر مدبتوانند احساسات مثبت و منفی خود را با یکدیگر 

زوجین احساس صمیمیت  شودمیبگذارند، این امر باعث 

بیشتر بکنند و به وفاداری، عدم گرایش به روابط فرا زناشویی 

(. 1389ر ببالند )رضایی، و ارزشمندی خود در مقابل همدیگ

وقتی صمیمیت جنسی در زوجین ارضا شود، زوجین نسبت به 

و صمیمیت در ازدواج  شوندمیزندگی و ازدواج متعهدتر 

. دکنمیزیرا تعهد، ثبات رابطه را محکم ؛ شودمی باارزش

تعهد، یک فرایند پیچیده است که شامل عاطفه، شناخت و 

روع عهد، با یک رابطه  عاطفی شتغییر در رفتار است. نیاز به ت

فیزیکی، اخالقی و روانی  یهامیحرکه در  یاعاطفه. شودمی

وجود دارد و این، عاملی است که به تداوم زندگی صمیمی 

زناشویی و وفادار ماندن به تعهد در مقابل همسر و عدم 

که  باید گفت .شودمیگرایش به روابط فرازناشویی منجر 

و تعهد زناشویی یعنی انتخابی عدم گرایش به خیانت 

هوشیارانه؛ انتخابی که وابسته به صمیمیت زناشویی و بودن با 

نامنی و است )یک شریک و پرهیز از رابطه با دیگری 

 . (1395همکاران، 

 رچندهنتایج به دست آمده باید گفت اشتغال در زنان  نییتبدر 

 ،دکنمیخارج  یریگگوشهرا از حالت محدود بودن و  هاآن

که در شرایط خاصی ابراز وجود  کندمیرا وادار  هاآناما 

عالوه  مختلفی را ایفا کنند. یهانقشکنند، تصمیم بگیرند و 

اجتماعی و خانوادگی زنان شاغل  یهانقشبر این دگرگونی 

شده که در نهایت  هاآنباعث ایجاد تنش و فشارهایی در 

مضطرب به  خسته و یاهیروحزنان شاغل با  شودمیباعث 

خانه بیایند و نتوانند روابط صمیمی را با همسر و فرزندان خود 

بیان کرد که عدم صمیمیت در ابعاد  توانمیبرقرار کنند. لذا 

، معنوی و... موجب یباشناختیزجنسی، عاطفی، جسمی، 

 شودیمگرایش به روابط فرازناشویی زناشویی در زنان شاغل 

 مؤلفه خصوصبهو و برعکس ایجاد صمیمیت زناشویی 

صمیمیت جنسی باعث کاهش گرایش به روابط فرازناشویی 

یدشواراثرات مشکالت و  توانمین؛ (1398)آقایی،  دشویم

کار کردن در محیط خارج از خانه را برای زنان شاغل  یها

امکان فعالیت در منزل و امکان  شکیبنادیده گرفت. 

روال منطقی استراحت در فواصل زمانی که کارهای منزل 

دو  یادارهاز رسیدگی و  ترآسان، آوردیمخود را به دست 

محیط جدا از یکدیگر است. در این شرایط دشواری کار زنان 

زمان و انرژی الزم برای  بالطبعشاغل مضاعف شده و 

. ددهمیکاهش  هاآنرسیدگی به امور شخصی و جنسی را در 

 ارتباطات از طرفی احتمال دارد که شاغل بودن زنان و

به  هاآنبه همراه احتمال باالی دسترسی  هاآناجتماعی 

مرتبط با روابط جنسی، نگرش و باورهایی را در  یهایآگاه

ا را در مقایسه ب هاآنپدید آورده باشد که رفتار جنسی  هاآن

 کندمیارزیابی ن کنندهیراضآل فرض شده،  دهیاآن شرایط 

 أثیرت. زنان شاغل را تحت د صمیمیت جنسی و..توانمیو این 

ا به خیانت و روابط فر هاآنقرار دهد و موجب گرایش بیشتر 

(. در تبیین نتایج به دست آمده 1393محمدی، باشد )زناشویی 

گفت وجود نگرش منفی مردان نسبت به نقش شغلی  توانمی

عمده ممانعت برخی از مردان از اشتغال یا ادامه  تأثیرزنان و 

، شرایط نابرابری شغلی و درآمدی زنان و اشتغال همسران
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مردان در بازار کار، ابراز ناخرسندی شوهران نسبت به کار 

کردن زنان شاغل زمینه بروز مشکالت و عدم صمیمیت 

ن . در تبییکندمیزناشویی در روابط زوجین شاغل را فراهم 

 ایران در ردهگست استنباط کرد که تحقیقات توانمیاین نتایج 

 در عامل ترینمهم که دهدمی نشان خانواده حوزه در جهان و

 ینب ارتباط و صمیمیت خانوادگی و زناشویی زندگی توفیق

است )شهابی و کاترین،  خانواده اعضای دیگر و شوهر و زن

 در نزوجی قدر هر گفت توانمی یافته این تبیین (. در1399

 ابراز در و دهند بروز را خود هیجانات خانواده محیط

 تبادل و بحث به آزادانه بتوانند و شوند تشویق خود ساساتاح

 از ندتوانمی بپردازند موضوعات از وسیعی طیف در نظر

 بر اساس ار یافته این. باشند برخوردار بهتری زندگی کیفیت

 ترتیب ینبد نمود؛ تبیین توانمی نیز قبلی هایپژوهش نتایج

 به منجر ییعاطفی و جنسی از صمیمیت زناشو بعد تقویت که

 -زن سالم رابطه و کارآمد تعارض حل یهاوهیش از استفاده

 ،نفسعزت افزایش ( و1393بگلو و مطهرنیا، آقاجان) یشوهر

 ران،دیگ احساسات و عواطف به توجه دیگران، داشتن دوست

 یارتباط یهامهارت مسائل، حل در تبحر مسئولیت، احساس

 قدرت تقالل،اس رشد و باالتر یآورتاب سطح ،تریقو

 شودمی شانیشخص یهاییتوانا اساس بر هاتیموقع مدیریت

 صمیمیت جنسی دارای زوجین دلیل همین به (2002 ناردلو،)

 صورت در. گرایش کمتری به روابط فرازناشویی دارند

 زا صمیمیت جنسی() ازین این بخشتیرضا شدن برآورده

 ما  مستقی و کندمی ارزشمندی احساس فرد زوجین، سوی

 که وجینیز لذا .گیردمی قرار تأثیر تحت وی زندگی کیفیت

 میمیتص فقدان عاطفی، گسستگی دچار دارند ضعیفی روابط

و این عوامل خود موجب  شوندمی یریپذانطباق عدم و

 زوجینی . همچنیندشویمبه روابط فرازناشویی  هاآنگرایش 

 ودخ هیجانات دام در دارند پایینی تمایزیافتگی سطح که

 قائل وتتفا عقل و هیجانات بین ندتوانمین و هستند گرفتار

 کلش هاآن فردی بین زندگی در که مسائلی مورد در و شوند

 بر اساس و ناگهانی به صورت هاآن با برخورد در گیردمی

 به گروه از زوجین این ،کنندیم یریگمیتصم احساسات

 دیب صدمه دنتوامی این و شوندمی وابسته دیگران به شدت

 و صمیمیت زوجین این از بعضی کند. همچنین وارد هاآن به

 طورکلی به. دانندیم تهدید عمیقا  را دیگران به شدن نزدیک

 بیشتری یآمادگ باشد پایین افراد تمایزیافتگی میزان اندازه هر

 واکنش همسرشان رفتار و دادهایرو به دارند، اضطراب برای

 رایب تشانیظرف ،دهندمی نشان شدیدتری هیجانی و عاطفی

 صورت در و است محدود خود زندگی شریک با صمیمانه

 عاطفی و امتزاج، آمیختگی دچار شدن نزدیک برای نیاز

 یزناشوی فشارهای و تعارضات و شوندمی خیانت زناشویی

 باعث دتوانمی هانیا همه که شوندمی متحمل را زیادی

 وجینز بین ناشوییرضایت و گرایش به روابط فراز کاهش

 گفت توانمی یافته این تبیین در (.1398پناهی، شود )

 عددیمت عناصر شامل و است ترکیبی عنصر یک صمیمیت،

 و قاللاست تشابه، تطابق، خودافشایی، هیجان، محبت، نظیر

 به منجر عناصر این یهمه تعادل و ترکیب. شودمی دلبستگی

. دشومی رازناشوییصمیمیت و عدم  روابط ف تداوم و ایجاد

 از فتارر خودکار تبعیت از اجتناب برای فرد توانایی یدرجه

 دفه و است خود تمایزیافتگی میزان بیانگر احساسات،

 راداف واقع در. است شناخت و احساسات میان توازن آن اصلی

 بطشانروا در خودمختاری تا دارند تمایل تمایزیافته بیشتر

 بدون روابطشان در بیشتری تصمیمی مایلند و باشند داشته

 ادافر هایویژگی این. باشند داشته احساسات در شدن غرق

کاهش روابط  و هازوج روابط استحکام موجب تمایزیافته

 ژوهشپ این اجرای در که این به توجه با .شودمی فرازناشویی

 آن در موجود متغیرهای بررسی برای زیادی یهافرصت

 هم یهایمحدودیت با کاری چنین اجرای اما آمد، فراهم

 فرهنگی زنان مورد در پژوهش این اینکه جمله از بود همراه

 تعمیم و است گرفته انجام 1400 -139  سال در شیراز شهر

 احتیاط با دبای دیگر یهااستان فرهنگی زنان دیگر به آن نتایج

 آوریجمع برای پرسشنامه از استفاده همچنین. گیرد صورت

 به 19-کویید بیماری یریگهمه و شیوع لدلی به که داده

 أثیرت تحت را نتایج تواندمی گرفت صورت مجازی صورت

 عایتر باید احتیاط جانب نتایج تعمیمی برای پس دهد قرار

 فقط آن اجرای پژوهش، این هایمحدودیت دیگر از شود؛

 یرو پژوهش این شودمی پیشنهاد بود؛ فرهنگی زنان روی

 شود؛ اجرا نیز دیگر شهرهای در نینهمچ و فرهنگی مردان

 یریگهمه و بحرانی شرایط در پژوهش اجرای همچنین
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 3شماره / 2/ دوره 1400 پاییز/ زن یروانشناس فصلنامه

 فرهنگی زنان از تعدادی همکاری عدم و 19-کویید بیماری

 نهب توجه با. بود پژوهش این هایمحدودیت از دیگر یکی

 میتصمی اهمیت به توجه با شودمی پیشنهاد پژوهش نتایج

 االمکانیحت طالق و  اشوییفرازن روابط کاهش بر جنسی

 از قبل یهاآموزش در زمینه این در آموزشی یهاکارگاه

 .شود برگزار  ازدواج

 اخالقی موازین

 آگاهانه رضایت جلب با پژوهش در اخالقی مالحظات

 ارهدرب افراد به چنینهم است؛ شده رعایتکنندگان شرکت

 .شد داده نانیاطم نتایج بودن محرمانه

 سپاسگزاري

 در که یکسانهمه و پژوهش درکنندگان شرکت همه زا 

 قدردانی و تشکر داشتند؛ همکاری پژوهش این اجرای

 . شودمی

 منافع تعارض

 نافعم تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بر بنا 

 .ندارد

 منابع
. نیحس ،یبجستان یمیسل ؛ومرثیک ،فرحبخش ؛دونیفر ،یاسالم

 یتئور یازدواج بر مبنا یسازیغن یاثربخش(. 1400)

امه صلن. فمتأهلزنان  ییروابط زناشو یانتخاب بر باورها
 1-12 (:1) 2. زن یروانشناس

 درویکر اثربخشی مقایسه و بررسی( 1384) .خدیجه اعتمادی،

 درمانی طارتبا و رفتاری -شناختی بر مبتنی آموزشی -روانی

 هرش در ورهمشا مراکز به کنندهمراجعه هازوج صمیمیت بر

 لومع دانشکده. اصفهان دانشگاه. دکتری نامهانیپا. اصفهان

 .روانشناسی و تربیتی

(. بررسی علل خیانت 1393مطهرنیا، ثریا. ) ؛آقاجان بگلو، سوسن

شه فرهنگ و اندی یالمللنیبکنگره زوجین در شهر بوشهر. 
دینی. قم: مرکز راهبری  فرهنگی شورای فرهنگ عمومی 

  استان بوشهر.
مقایسه تحمل پریشانی و (. 1399)زهرا.  ،قادری ؛نرجس ،آقائی

فصلنامه  .دارصمیمیت جنسی در زنان شاغل و خانه
 52-61 (:1) 1. روانشناسی زن

مقایسه رضایت زناشویی در زنان شاغل و (. 1398) آقایی، زهرا.
کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد مرودشت.  نامهانیپا .دارخانه

 تربیتی. دانشکده علوم

 (. بهبود بخشی صمیمیت در ازدواج.1390) باگاروزی، دارا.

: نتهرا .و سعید پورنقاش تهرانی رضازادهترجمه محمدرضا 

 (2001انتشارات دانشگاه الزهرا )انتشار اثر به زبان اصلی، 

و  ییزناشو تیمیابعاد صم یبررس(. 1398) .محبوبه ،یناهپ

 یالمللنیبنفرانس ک نیچهارم ن،یزوج انتیارتباط آن باخ
 .یتیو علوم ترب مشاوره ،یپژوهش در روانشناس

نگرش به  بینیپیش (.1399) .دیمج ،برزگر ؛دهیسع ،یجعفر

در  یارتباط یو الگوها یزندگ یهاسبکبر اساس  انتیخ

 66-80 (:3) 1. زن یفصلنامه روانشناسزنان شاغل. 

 (. خوانش مخاطبان1390) رضایی، محمد؛ کالنتری، مونا.

فارسی وان: مورد تماشای  یاماهواره یهاشبکه یهاالیسر

 .24 -5(: 2)3ویکتوریا، زن در فرهنگ و هنر، 

 ت،یمیصم سهیمقا(. 1399). نیکاتر ؛یفکر ؛نصرت ،یشهاب

در زنان شاغل و  انتیبه خ شیو گرا یزندگ تیفیک

 ( 2) 1. زن یفصلنامه روانشناس. دارخانه

مشاوره  یمران. (1395مارک. )و اشتاوفر،  ؛دیوی، دیاپوتزک

نژاد، نادره  ینواب، ازدواج و خانواده. ترجمه شکوه زوج ها

شار انت) جنگل  ت. تهران: انتشارایو مهدک رستم یسعادت

 .(2015 ،اثر به زبان اصلی

 تأثیر(. بررسی 1385) جباریان، شهرام. ؛محمود کامکار،

. چکیده مقاالت دومین صمیمیت در اختالفات زناشویی
 .313ر ایران، ص خانواده د یشناسبیآسکنگره سراسری 

و  هیخچه،نظری)تار ی(. خانواده درمان1392ساموئل) نگ،یگالد

. تهران: انتشارات و همکاران یفرشاد بهارکاربرد(. ترجمه 

 .(2007 ،انتشار اثر به زبان اصلی) هیتزک

(. میزان سازگاری 1392مدرسی، فریبا، زاهدیان، سید فتح اله. )

زناشویی و کیفیت عشق در متقاضیان طالق دارای روابط 

خانواده، -دومین همایش ملی روانشناسیفرازناشویی. 
 مرودشت: دانشگاه آزاد.

نگرش به روابط  بینیپیش(. 1400)الهه.  یاسلم م،یمر ییموال

 ه،یناسازگار اول یهاوارهطرحبر اساس  ییفرازناشو

زنان شاغل.  یریپذتیمسئولو  ینیهمسرگز یهامالک

 58-70 (:3) 2. زن یفصلنامه روانشناس
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