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های سبکنقش  بینی گرایش به خیانت زناشویی در زنان:پیش

 زندگی و صمیمیت زناشویی 

 
 3اد نامجوفره ،2مرجان مالکی، 1*زهره مرادی

 
  21/03/1399پذیرش مقاله:                                     25/02/1399اصالح مقاله:                                  28/01/1399دریافت مقاله: 

 

          

چکیده           

های زندگی و کنندگی سبکبینی در زنان: با نقش پیشگرایش به خیانت زناشویی بینی این پژوهش با هدف پیش

ر دجامعه آماری پژوهش زنان شاغل و  انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بودصمیمیت زناشویی 

انتخاب و  در دسترسگیری به صورت نمونه زن 250از بین جامعه آماری  بود که 1399در سال  کرج شهرادارات 

(، صمیمیت زناشویی LSQزندگی )های ها از پرسشنامه سبکآوری دادهمورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع

آوری و استخراج ( استفاده شد. بعد از جمع1392( و گرایش به خیانت زناشویی مرامی و خادمی )2001باگاروزی )

کنندگان با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و ها، نمرات شرکتداده

ر های زندگی و صمیمیت زناشویی با گرایش به خیانت زناشویی دسبکتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین 

 های زندگی و ابعاد صمیمیت زناشوییزنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که ابعاد سبک

ژوهش نشان پهای این بینی کنند. یافتهقادرند به صورت معناداری گرایش به خیانت زناشویی را در زنان شاغل پیش

بینی نگرش به خیانت زناشویی سهم معنادار در پیش متأهلهای زندگی زنان دهد که صمیمیت زناشویی و سبکمی

 دارند.

 

 های زندگی، صمیمیت زناشویی، خیانت زناشوییسبک ها:کلیدواژه          

 

 مقدمه

                                                   
  zohreh.moradi.39@gmail.com  کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران نویسنده مسئول: *.1

 رانی، ااستهبان، یدانشگاه آزاد اسالم ،استهبان، واحد کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. 2

 ایران اصفهان، زاد اسالمی،دانشگاه آ ،(اصفهانواحد خوراسگان ) ،مشاوره خانواده. دکتری 3
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 1شماره  /1دوره  /1399 بهار /روانشناسی زنفصلنامه 

 مقدمه
از  که ناشی اندکردهخانواده را موسسه یا نهاد اجتماعی معرفی 

، اعضای خانواده که در آنزن و مرد است و  زناشوییپیوند 

بر است  هانوهشامل زوجین و فرزندان و گاهی هم اجداد و 

اهم انس و تف ،صمیمیت ،صفا ،آمیزمسالمتهمزیستی  اساس

واحدی  معموالً. خانواده کنندمیمشارکت و تعاون زندگی 

کوچک متشکل از حداقل دو یا سه نفر است ولی از نظر 

نهادهای اجتماعی و نخستین منبع  ترینمهماهمیت، آن را از 

 سرچشمه خوشبختی و ترینعالیسازندگی و پرورش نسل و 

 )آقاجان بیگلو و مطهرنیا، انددانستهمنبع عاطفه  رینتغنی

1393) . 

خانواده جایگاهی امن برای ارضای نیازهای گوناگون 

بنابراین، آگاهی از نیازهای ؛ جسمانی، عقالنی و عاطفی است

بسیار  هاآنزیستی و روانی و شناخت چگونگی ارضای 

امروزه زنان به منظور به ظهور  (.1398)آقایی،  ضروری است

و  نفسعزتخود و افزایش  هایتوانمندیرسانیدن 

ه . تصویر خانواداندشده مندعالقهخودشکوفایی به اشتغال 

و  کندمیسنتی که در آن یک مرد در خارج از خانه کار 

، در کنندمیفرزندان و همسر همه از درآمد او گذران زندگی 

ر خانواده امروز، زن و مردی حال کمرنگ شدن است. تصوی

با مشغله زیاد یا زن و مردی شاغل در بیرون از خانه را نشان 

خانوادگی و  هاینقششدیدی را بین  هایتعارضکه  دهدمی

نان به گفت ز توانمیعبارت دیگر  به .کنندمیکاری تجربه 

دلیل بر عهده داشتن دو نقش متفاوت در زندگی، تنش و 

در تیجه و در ن کنندمیبه مردان تحمل  استرس بیشتری نسبت

یاهپوش، خضری و سهستند )بیشتری  هایآسیبابتال به  معرض

1393.) 

 ستاعوامل مختلفی با کیفیت روابط زناشویی زنان در ارتباط 

که یکی از آنان اشتغال یا عدم اشتغال زنان است. اشتغال زنان 

با برداشت آنان از رفتارهای همسرانشان،  انتظارات و  تواندمی

از زندگی، زمانشان در زمینه حضور در خانه و  هایشانخواسته

دگی و کیفیت زن تواندمیغیره ارتباط داشته باشد و همین امر 

                                                   
1. marital intimacy 

2. Allen, Galena, Stanel, Markman, Williams, & et al 
3.Bodenmann & Cina 

را متفاوت سازد.  دارخانهزنان شاغل و   1صمیمت زناشویی

انت در یش به خیبا گرا تواندمیصمیمیت زناشویی زنان شاغل 

زباشد )ارتباط  و   2آلن، گالنا، استانل، مارکمن، ویلیام

بیرونی از جمله  هایاسترس(. امروزه 2008همکاران، 

مشکالت محیط کاری و اجتماعی سبب شده به دالیلی کیفیت 

( کمبود وقت با هم 1تهدید گردد از جمله:  هازوجزندگی 

یان ی یکدیگر و ببودن و تعامالت دو نفره، خود افشایی برا

( کاهش تعامالت مثبت، افزایش تعامالت منفی و 2احساسات 

های جسمی منجر به مشکالت ( اختالل3های زناشویی اجتناب

( افزایش ایجاد 4ارتباطی از جمله اختالالت جنسی خواب و ... 

در زوجین از جمله خشونت،  یروانمشکالت شخصیتی و 

این عوامل نارضایتی از روابط را  ؛ناپذیری و اضطرابانعطاف

ند کافزایش داده، احتمال طالق و خیانت زناشویی را بیشتر می

اصلی زندگی زنانه  هایتمیکی از (. 2006، 3)بودنمان و سینا

است. بروز این نگرانی در جامعه،   4در ایران، مسئله خیانت

شاخصی از تحولی آرام و تدریجی یا به بیانی حادتر، انقالبی 

. خیانت (1390دریجی در جامعه است )رضایی و کالنتری، ت

و عدم تعهد به رابطه متعهدانه  وفاییبیدر ازدواج به معنای 

ارتباط عاطفی و جنسی با جنس  هرگونهزوجین و برقراری 

مخالف خارج از تعهد مزبور است. خیانت در ازدواج عامل 

صلی ، زمینه ا(2001عمده عدم رضایت زناشویی )باگاروزی، 

 ترینمهمزناشویی و یکی از  هایاختالفو  هاتعارض

دلیل طالق و جدایی  ترینمهممشکالت در روابط زناشویی و 

. (1398خواه، سی و وطنپیرزاده، بنی) شودمیزوجین تلقی 

در مواقعی که روابط صمیمانه بین زن و شوهر خدشه دار شود، 

و عوارض  ابدییمزوجین کاهش  ییزناشوتفاهم و تعهد 

مخرب و منفی در بهداشت روانی خانواده و همچنین بهداشت 

خیاط، عطاری و کرایی، ) شودمیروانی فرزندان ایجاد 

(. همچنین، اجتناب از برقراری روابط صمیمانه، از 1397

عواملی است که موجب شکست در زندگی خانوادگی، طالق 

عاطفی و گرایش به روابط فرازناشویی و خیانت زناشویی 

 (. 2006، 5بلوم) شودمی

4.Treason 

5. Blume 
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  40                                                                                        ییزناشو تیمیو صم یزندگ یهادر زنان: نقش سبک ییزناشو انتیبه خ شیگرا ینیبشیپ 

 1شماره / 1ه / دور1399 بهار/ زن یروانشناس فصلنامه

امروزه دالیل ازدواج و انتظارات همسران از یکدیگر به طور 

و ایجاد  عشق و صمیمیتچشمگیری تغییر یافته است. نیاز به 

رابطه صمیمانه با همسر و ارضاء نیازهای عاطفی روانی ازجمله 

ی امروزی برای ازدواج است )اعتمادی، هازوجدالیل اصلی 

. به عبارت دیگر، گر چه صمیمیت به رابطة زناشویی (1387

، با این حال اکثر افراد به منظور صمیمیت شودنمیمحدود 

که  انددادهمتعدد نشان  هایپژوهش؛ کنندمیازدواج 

 از است صمیمیت با سازگاری و رضایت زناشویی همراه 

به صمیمیت  گرایش نیز ترراضی یهازوج دیگر، سویی

 (.1،2007تالرد و جوردنو سیلز، )پاتریک،دارند بیشتر 

اری از که ریشه بسی دهدمیمطالعات و تجارب بالینی نیز نشان 

مشکالت زناشویی فقدان صمیمیت و مشکالت ارتباطی بین 

است. بنابراین، صمیمیت یک نیاز اساسی و واقعی  هازوج

انسان است و تنها یک تمایل یا آرزو نیست. از این رو، عدم 

د موجب افزایش تعارضات، کاهش رضایت توانمیارضاء آن 

زی، باگاروگردد )انی زناشویی و بروز مشکالت عاطفی و رو

که برخورداری از صمیمیت  دهدمینشان  هاپژوهش (.2001

 هایازدواج، از جمله عوامل مهم در ایجاد هازوجدر بین 

( و از سوی دیگر، روابط 2،2004کرافورد و آنگراست )پایدار 

صمیمانه، از عواملی است که موجب شکست در زندگی 

 دهدمیتحقیقات نشان  (.2006بلوم،) شودمیخانوادگی 

اشکاالت موجود در زندگی زناشویی عامل اصلی انحراف 

اشکال، نحوه برخورد  ترینمهمبسیاری از مردان است و 

زوجین با یکدیگر و وجود یک شکاف عمیق در اعتماد بین 

دلیل اقدام به خیانت را  ترینمهمدرصد مردان  48. هاستآن

نارضایتی عاطفی و  درصد 32مشکالت عاطفی عنوان کردند. 

درصد عوامل دیگر و  12نارضایتی جنسی را به یک اندازه، 

 دلیل خیانت تریناصلیدرصد، نارضایتی جنسی را  8فقط 

، ترجمه عسکری و عسکری، 3،2006نیومن) دانستندمیخود 

همچون عوامل اقتصادی،  ایعمدهعالوه بر عوامل  (.1388

صمیمیت اجتماعی و شخصیتی عوامل دیگری همچون 

، زناشویی( وجود مرزهای 1378عرفانی اکبری، زوجین )

                                                   

1.Patrick, Sells, Giordano & Tollerud 

2.Crawford & Unger 

 هایسبک(، 1388رحیمی و خیر، خانواده )الگوهای تعاملی 

یر نیز بر کیفیت روابط و تعهد زناشویی تأث زوجیندلبستگی 

از سبک زندگی به عنوان  توانمی. در این میان گذارندمی

که  تعهد زناشویی زوجین را تحت تأثیر  عامل مهمی یاد کرد

از  ایمجموعهواجد  هافرهنگ. افراد در همة دهدمیقرار 

عواطف و احساسات هستند و اگرچه این عواطف و احساسات 

به عنوان موجودات فرهنگی  هاانساناما  ؛است هاانسانخاص 

محصور در الگوی فرهنگی خویش، در نحوۀ بروز این 

ه ک کنندمییوۀ خاص خود عمل خصوصیت مشترک به ش

. سبک زندگی الگوی شودمینامیده  هاآنسبک زندگی 

ها و افکار ها، دلبستگیفعالیتزندگی یک فرد است که در 

. در واقع سبک زندگی چیزی بیش از کندمیشخصی بروز 

شخصیت یا طبقه اجتماعی شخص است به طور کلی سبک 

د در جهان زندگی شامل الگوی کامل کنش و واکنش فر

بنابراین با توجه به مطالب گفته شده سؤال پژوهش ؛ است

زندگی و  هایسبکخواهد بود که آیا  نیچننیاحاضر 

 گرایش به خیانت بینیپیشصمیمیت زناشویی قادر به 

 ؟ باشندمیزناشویی در زنان شاغل 

 پژوهش روش

 های پژوهشنمونه و آماری جامعه

پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و از لحاظ 

جامعه آماری  همبستگی بود. -، توصیفیشناسیروش

 رجکدر ادارات دولتی شهر حاضر را کلیه زنان شاغل  پژوهش

ا توجه بتشکیل دادند که مشغول به کار هستند  1399در سال 

زن به  250به ماهیت پژوهش و بر اساس فرمول کوکران 

تعیین و به شیوه در دسترس انتخاب شدند. عنوان حجم نمونه 

مالک ورود به پژوهش نیز داشتن حداقل مدرک تحصیلی 

سال کار و مالک خروج  5دیپلم، متاهل بودن، سابقه بیش از 

های بود که از پژوهش نیز ناقص و مخدوش بودن پرسشنامه

های انتخاب پس از انتخاب و توضیح در مورد پژوهش، نمونه

دگی زن هایسبکگرایش به خیانت،  هایامهپرسشنبه  شده 

 و صمیمیت زناشویی پاسخ دادند.

3. Neuman 
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 1شماره  /1دوره  /1399 بهار /روانشناسی زنفصلنامه 

 ابزار پژوهش

ین تحقیق در ا. پرسشنامه گرایش به خیانت زناشویی. 1

میزان خیانت زناشویی، از پرسشنامه استعداد  گیریاندازهبرای 

ماده بود، استفاده خواهد شد.  52خیانت زناشویی که دارای 

نه »، «الفممخ»ای لیکرتی شامل پنج گزینه پرسشنامه به صورت

نامه . پرسشاست« موافقم کامالً»و « موافقم»، «موافق و نه مخالف

ی اها نمرهکه برای آن استها، پنج گزینه برای هر یک از ماده

ت ، متفاوسؤاالتبر حسب جهت  ؛ کهگیردتعلق می 4تا  0از 

( در این مقیاس طراحی شده، 1393خادمی و مرامی ) .است

جهت تعیین روایی سازه مقیاس، از روش میزان همبستگی 

مقیاس با آزمون رضایت زناشویی انریچ، همسانی درونی و 

بودن و تحلیل عاملی استفاده کردند. جهت  متأهلتمایز مجرد و 

تعیین روایی محتوا و صوری از نظرات متخصصان و همچنین 

ت تعیین روایی مالکی مقیاس، از ضریب همبستگی نمرات جه

این مقیاس با پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ استفاده شده 

است. جهت تعیین پایایی مقیاس، از روش ضریب آلفای 

 ضریب آلفای کرونباخ در پژوهشکرونباخ استفاده شده است. 

)جهانی شدن(  1، عامل 93/0فوق برای کل پرسشنامه برابر 

. 80/0)جنسی( پرسشنامه برابر  2، عامل 80/0رسشنامه برابر پ

و پایایی عامل  89/0)شخصیتی( پرسشنامه برابر  3پایایی عامل 

در پژوهش  بوده است. 70/0)خانوادگی( پرسشنامه، برابر  4

ی مذکور، از روش ( پایایی پرسشنامه1393مرامی )خادمی و 

، ی کلرهنمبرای  آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب آلفا

ده دست آمضرایب همبستگی به دست آمد. همچنین به  94/0

قرار  92/0تا  61/0ی ی کل پرسشنامه در دامنهبرای نمره

 .داشت

وسط این پرسشنامه ت. صمیمیت زناشویی. پرسشنامه 2

تهیه و تنظیم شده است. پرسشنامه  2001باگاروزی در سال 

 صمیمیت را در هشت بعدسؤال است و نیازهای  41شامل 

 شناختیروان(، صمیمت 5تا  1سؤاالت عاطفی )صمیمیت 

(، 15تا  11سؤاالت عقالنی )(، صمیمت 10 تا 6)سؤاالت 

سؤاالت بدنی )(، صمیمت 20تا  16سؤاالت جنسی )صمیمت 

(، صمیمت 31 تا 26سؤاالت معنوی )(، صمیمت 25تا  21

تفریحی  -(، صمیمت اجتماعی36تا  32سؤاالت زیباشناختی )

در پرسشنامه صمیمیت . کندمی( ارزیابی 41تا  37)سؤاالت 

از  سؤالطیف پاسخگویی آن در هر  2001باگاروزی در سال 

به شکلی  هاآزمودنی .مشخص گردیده است 10تا  1عدد 

به معنای )به هیچ وجه چنین نیازی وجود  1شده، از  بندیرتبه

به معنای )نیاز بسیار زیادی وجود دارد( به هر نیاز  10تا ندارد( 

. حاصل جمع امتیازات هر بعد )به جز بعد دهندمیپاسخ 

 بعدخواهد بود. در  50تا  5از  اینمرهصمیمیت عاطفی( 

خواهد بود. نمرات باالتر  60تا  6صمیمیت عاطفی این نمره از 

عد از به آن بنیاز بیشتر پاسخ دهنده  دهندهدر یک بعد نشان 

 در ایران صمیمیت از طرف همسر خود خواهد بود و برعکس.

درصد و  94(، پایایی کل این پرسشنامه را 1387اعتمادی )

درصد محاسبه کرده است. آلفای  58روایی محتوایی را 

ی، صمیمیت عاطف هایمقیاسکرونباخ پرسشنامه برای خرده 

ی، زیباشناخت، عقالنی، جسمی، جنسی، معنوی، شناختیروان

، 75/0اجتماعی و صمیمیت کلی به ترتیب برابر با  -تفریحی

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

 محاسبه شد.

این پرسشنامه (. LSQزندگی )سبک . پرسشنامه 3

سؤال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد مختلف  70دارای 

(، )ورزش و 8-1های زندگی )سالمت جسمانی سبک

(، )پیشگیری 22-16(، )کنترل وزن و تغذیه،15-9تندرستی 

(، 36-30،شناختیروان(، )سالمت 29-23ها از بیماری

(، 49-43(، )سالمت اجتماعی 42-37)سالمت معنوی 

(، )پیشگیری از 55-50داروها و مواد مخدر  )اجتناب از

( است. طیف 70-64( و )سالمت محیطی 63-56حوادث 

پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده است. طیف پاسخگویی 

این پرسشنامه از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه 

نمره،  1نمره، گاهی اوقات= 0به این شکل است. )هرگز=

 70نمره(. امتیازات خود را از  3همیشه = نمره،  2=معموالً

و  0عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 

: سبک زندگی 70تا  0خواهد بود. نمره بین   210حداکثر 

: سبک زندگی سالم 105تا  70سالم ضعیف است. نمره بین 

: سبک زندگی سالم  قوی 105متوسط است. نمره باالتر از 

( با استفاده از 1391هش لعلی و همکاران )در پژو است.
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آزمون تحلیل عاملی روایی سازه پرسشنامه سبک زندگی را 

بک گیری سبه منزلة ابزاری چندبعدی برای ارزیابی و اندازه

پایائی پرسشنامه یا قابلیت  .قرار دادند تائیدزندگی مورد 

گیری آلفای کرونباخ اعتماد آن با استفاده از روش اندازه

دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از  معموالًاسبه شد. مح

+( به معنای 1( به معنای عدم پایداری تا مثبت یک )0صفر )

گیرد و هر چه مقدار به دست آمده به پایائی کامل قرار می

شتر تر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیعدد مثبت یک نزدیک

 یندگشود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سبک زمی

(LSQ)   ورزش و 89/0و برای سالمت جسمانی  87/0کل ،

، پیشگیری از 85/0، کنترل وزن و تغذیه 87/0تندرستی 

، سالمت معنوی 88/0 شناختیروان، سالمت 87/0ها بیماری

، اجتناب از داروها و مواد 82/0، سالمت اجتماعی 84/0

و سالمت محیطی  85/0، پیشگیری از حوادث 79/0مخدر 

 گزارش شد. 76/0

برای انجام این پژوهش ابتدا با روش میدانی  روش اجرای.

ای ادبیات نظری و تحقیقات انجام شده داخلی و و کتابخانه

آوری گردید. سپس خارجی مرتبط با موضوع پژوهش، جمع

با اخذ مجوز از دانشگاه آزاد استهبان گروه نمونه به صورت 

تصادفی انتخاب شدند. پس از برقراری  ایخوشه گیرینمونه

راجع به پرسشنامه و  هاآزمودنیارتباط و کاهش حساسیت 

در نمونه توضیحات الزم از سوی محقق  هاآندالیل انتخاب 

 هاآزمودنیگردید و  ارائهراجع به نحوه تکمیل پرسشنامه 

 اطمینان خاطر هاآزمودنیرا تکمیل نمودند. به  هاپرسشنامه

آنان محرمانه باقی خواهد ماند، لذا از  یهاپاسخکه داده شد 

خواسته شد صادقانه پرسشنامه را تکمیل نمایند. از  هاآن

خواسته شد اگر در تکمیل پرسشنامه با ابهامی  هاآزمودنی

مواجه شدند از پژوهشگر بخواهند توضیح بیشتری بدهد. برای 

 هایپرسشنامهآوری اطالعات در پژوهش حاضر از جمع

ی زندگ هایسبکخیانت زناشویی، صمیمیت زناشویی و 

شده را با  یآورجمع یهادادهدر نهایت  استفاده گردید.

مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار  spss  افزارنرماستفاده از 

 گرفت و در پایان نیز گزارش نهایی تحقیق تدوین گردید.

 هایافته

 کننده در پژوهشمیانگین و انحراف استاندارد زنان شرکت

درصد(  18نفر ) 45( بود. از این بین 88/3) 81/35برابر با 

 دیپلمفوقدرصد(  20نفر ) 50دارای مدرک تحصیلی دیپلم، 

درصد(  18نفر ) 45درصد( لیسانس و  44نفر ) 110و 

 8با  ربودند. میانگین مدت زمان اشتغال زنان براب لیسانسفوق

 ماه بود. 9سال و 

 

 (N=2500زندگی، صمیمیت زناشویی و خیانت زناشویی ) هایسبکهای توصیفی و مفروضه هایشاخص. 1جدول 

انحراف  میانگین متغیرها

 معیار

ضریب 

 کشیدگی

ضریب 

 کجی

ضریب 

 تحمل

تورم 

 واریانس

دوربین 

 واتسون

 74/1 49/0 68/1 -87/1 38/0 88/7 28/111 زندگی هایسبک

  54/0 74/1 38/1 45/0 82/2 45/14 سالمت جسمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

83/1 

 43/0 52/1 -46/0 -92/0 11/2 95/12 ورزش و تندرستی

 48/0 59/1 09/1 17/0 42/2 57/11 کنترل وزن و تغذیه

 44/0 53/1 -99/0 -53/0 19/1 92/13 پیشگیری از بیماری

 50/0 60/1 48/1 49/0 69/1 57/12 شناختیروانسالمت 

 54/0 62/1 -33/1 80/1 79/1 34/13 سالمت معنوی

 53/0 63/1 -82/0 -37/1 35/2 07/13 سالمت اجتماعی

 61/0 70/1 54/0 -52/0 32/2 33/9 اجتناب از داروها و مواد

 63/0 79/1 38/0 -39/0 29/2 03/10 پیشگیری از حوادث

 64/0 68/1 -03/0 -13/1 69/2 78/12 سالمت محیطی
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 69/1 54/0 62/1 -64/1 55/0 69/11 68/142 صمیمیت زناشویی

  59/0 66/1 50/0 -73/0 95/2 71/13 صمیمیت عاطفی

 

 

77/1 

 57/0 57/1 07/0 -43/0 91/2 04/14 شناختیروانصمیمیت 

 46/0 54/1 27/0 -92/0 90/2 61/13 صمیمیت عقالنی

 54/0 65/1 -22/0 -76/0 14/3 40/14 صمیمیت جنسی

 56/0 60/1 -20/1 03/0 00/3 94/13 صمیمیت بدنی

 59/0 68/1 84/0 -49/0 38/2 82/12 صمیمیت  معنوی

 52/0 58/1 -37/0 92/1 97/1 24/11 صمیمیت زیباشناختی

 50/0 54/1 76/0 -33/0 39/2 10/13 تفریحی-صمیمیت اجتماعی

 - - - -13/1 44/0 74/6 76/89 خیانت زناشویی

 

که میانگین و انحراف استاندارد نمره  دهدمینشان  1جدول 

( است و کمترین نمره 88/7) 28/111کل سبک زندگی 

مربوط به خرده مقیاس اجتناب از داروها و مواد با میانگین و 

( و بیشترین نمره مربوط به 32/2) 33/9انحراف استاندارد 

خرده مقیاس سالمت جسمانی با میانگین و انحراف استاندارد 

میانگین و انحراف استاندارد نمره ( گزارش شد. 82/2) 45/14

( است و کمترین نمره مربوط 69/11) 68/142کل صمیمیت 

به بعد صمیمیت زیباشناختی با میانگین و انحراف استاندارد 

( و بیشترین نمره مربوط به بعد صمیمیت جنسی 97/1) 24/11

( گزارش شده 14/3) 40/14با میانگین و انحراف استاندارد 

است؛  -2+ و  2میزان ضریب کجی و کشیدگی بین  ت.اس

ها طبیعی است. مقدار دوربین واتسون نیز بنابراین توزیع داده

قرار دارد؛ بنابراین مفروضه عدم  5/2تا  5/1در فاصله مجاز 

 وجود همبستگی بین خطاها تائید و از رگرسیون استفاده شد.

 

 همبستگی پیرسون سبک زندگی و صمیمیت زناشویی با گرایش به خیانت زناشویی. ضرایب 2جدول 

 گرایش به خیانت زناشویی متغیر

 سطح معناداری ضریب همبستگی

 001/0 -421/0** سبک زندگی

 001/0 -533/0** سالمت جسمانی

 002/0 -625/0** ورزش و تندرستی

 002/0 -413/0** کنترل وزن و تغذیه

 002/0 -252/0** پیشگیری از بیماری

 002/0 -243/0** شناختیروانسالمت 

 002/0 -369/0** سالمت معنوی

 002/0 -578/0** سالمت اجتماعی

 002/0 -228/0** اجتناب از داروها و مواد

 002/0 -253/0** پیشگیری از حوادث

 013/0 -153/0* سالمت محیطی

 002/0 -398/0** صمیمیت زناشویی

 001/0 -386/0** صمیمیت عاطفی

 001/0 -226/0** شناختیروانصمیمیت 
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 001/0 -465/0** صمیمیت عقالنی

 001/0 -250/0** صمیمیت جنسی

 022/0 -142/0* صمیمیت بدنی

 007/0 -166/0** صمیمیت معنوی

 016/0 -149/0* صمیمیت زیباشناختی

 015/0 -151/0* تفریحی-اجتماعیصمیمیت 

 

دهد که بین سبک زندگی و نتایج جدول فوق نشان می

ستگی همب شویی با گرایش به خیانت زناشوییصمیمیت زنا

 همچنین بین ابعاد سبک زندگی مثبت معناداری به دست آمد.

با گرایش به خیانت همبستگی منفی معناداری دارد. با توجه 

بین ابعاد  شودمیکه مشاهده  گونههمانبه جدول فوق 

زندگی و گرایش به خیانت رابطه مستقیم و  هایسبک

گرایش به خیانت هر چه  در پرسشنامهوجود دارد ) داریمعنی

است( و در نهایت ابعاد  ترمنفینمره بیشتر باشد نگرش 

، عقالنی و معنوی با گرایش شناختیروانصمیمیت عاطفی، 

و همچنین بین ابعاد  01/0 سطحبه خیانت همبستگی منفی در 

رایش تفریحی با گ-صمیمیت بدنی، زیباشناختی و اجتماعی

برقرار  05/0به خیانت همبستگی منفی معناداری در سطح 

 است.

 

 نتایج واریانس رگرسیون چند متغیره نگرش به خیانت زناشویی بر اساس سبک زندگی و صمیمیت زناشویی .3 جدول

 مدل 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 

 000/0 21/18 18/999 2 37/1998 رگرسیون

   84/54 256 13/14096 باقیمانده

    259 50/16094 کل

 

نتایج تحلیل واریانس رگرسیون چندمتغیره  3بر اساس جدول 

است که در  21/18به دست آمده برابر  Fنشان داد که مقدار 

دار است که نشان معنی 05/0تر از سطح آلفای کوچک

غییرات تتوانند دهد سبک زندگی و صمیمیت زناشویی میمی

مربوط به نگرش به خیانت زناشویی را به خوبی تبیین کنند و 

 نشان دهنده مناسب بودن مدل رگرسیونی ارائه شده است.

 

 نتایج ضرایب رگرسیون چند متغیره نگرش به خیانت زناشویی بر اساس سبک زندگی و صمیمیت زناشویی .4 جدول

 سطح معناداری آماره  T ضرایب رگرسیون بینمتغیر پیش
 

 β  استاندارد شده    استاندارد نشده
  

 19/101- - 17/58- 001/0 (Constantمقدار ثابت )

 001/0 -76/4 -27/0 -02/2 سبک زندگی

 001/0 -94/3 -23/0 -51/1 صمیمیت

 

. نتایج ضرایب استاندارد و غیراستاندارد رگرسیون 4جدول 

چندمتغیره نگرش به خیانت زناشویی بر اساس سبک زندگی 

دهد. بر اساس نتایج سبک و صمیمیت زناشویی را نشان می

( و صمیمیت زناشویی P ،27/0-=β=001/0زندگی )
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(001/0=P ،27/0-=βمی ) توانند نگرش به خیانت زناشویی

 بینی کنند. را پیش لمتأهزنان 

 

 ابعاد سبک زندگینتایج واریانس رگرسیون چند متغیره نگرش به خیانت زناشویی بر اساس  .5 جدول

 مجموع مجذورات مدل 
درجه 

 آزادی
 F میانگین مجذورات

سطح 

 معناداری

 

 000/0 28/51 10/793 9 37/7931 رگرسیون

   46/15 251 13/3851 باقیمانده

    259 50/11782 کل

 

نتایج تحلیل واریانس رگرسیون چندمتغیره  5بر اساس جدول 

است که در  28/51به دست آمده برابر  Fنشان داد که مقدار 

دار است که نشان معنی 05/0تر از سطح آلفای کوچک

ه مربوط ب توانند تغییراتدهد ابعاد سبک زندگی میمی

نگرش به خیانت زناشویی را به خوبی تبیین کنند و نشان 

 دهنده مناسب بودن مدل رگرسیونی ارائه شده است.
 

 . نتایج ضرایب رگرسیون چند متغیره نگرش به خیانت زناشویی بر اساس سبک زندگی6 جدول

 معناداریسطح  آماره  T ضرایب رگرسیون بینمتغیر پیش
 

 β   استاندارد شده    استاندارد نشده
  

 70/28- - 51/7- 001/0 (Constantمقدار ثابت )

 004/0 -94/2 -23/0 -54/2 سالمت جسمانی

 040/0 -06/2 -12/0 -39/1 ورزش و تندرستی

 001/0 -72/10 -42/0 -19/1 کنترل وزن و تغذیه

 001/0 -70/6 -27/0 -97/0 پیشگیری از بیماری

 28/0 -06/1 -04/0 -16/0 شناختیروانسالمت 

 089/0 -70/1 -06/0 -24/0 سالمت معنوی

 001/0 -38/5 -32/0 -92/0 سالمت اجتماعی

 003/0 -98/2 -13/0 -38/0 اجتناب از داروها و مواد

 082/0 -74/1 -07/0 -21/0 پیشگیری از حوادث

 006/0 -77/2 -13/0 -66/0 سالمت محیطی

 

. نتایج ضرایب استاندارد و غیراستاندارد رگرسیون 6جدول 

چندمتغیره نگرش به خیانت زناشویی بر اساس سبک زندگی 

دهد. بر اساس نتایج ابعاد و صمیمیت زناشویی را نشان می

ورزش و تندرستی (، P ،23/0-=β=004/0سالمت جسمانی )

(040/0=P ،12/0-=β ،)001/0وزن و تغذیه ) کنترل=P ،

42/0-=β)( 001/0، پیشگیری از بیماری=P ،27/0-=β ،)

اجتناب از داروها (، P ،32/0-=β=001/0سالمت اجتماعی )

، P=006/0و سالمت محیطی )( P ،13/0-=β=003/0و مواد )

13/0-=βرا  أهلمتتوانند نگرش به خیانت زناشویی زنان ( می

 بینی کنند. پیش

 

 ناشوییز ابعاد صمیمیت. نتایج واریانس رگرسیون چند متغیره نگرش به خیانت زناشویی بر اساس 7جدول 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

78
33

33
.1

39
9.

1.
1.

4.
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
sy

ch
ow

om
an

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             8 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2783333.1399.1.1.4.3
http://psychowoman.ir/article-1-42-fa.html


  46                                                                                        ییزناشو تیمیو صم یزندگ یهادر زنان: نقش سبک ییزناشو انتیبه خ شیگرا ینیبشیپ 

 1شماره / 1ه / دور1399 بهار/ زن یروانشناس فصلنامه

 مدل 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 

 000/0 16/25 46/655 8 37/5243 رگرسیون

   05/26 251 13/6538 باقیمانده

    259 15/11782 کل

 

نتایج تحلیل واریانس رگرسیون چندمتغیره  7بر اساس جدول 

است که در  16/25به دست آمده برابر  Fنشان داد که مقدار 

دار است که نشان معنی 05/0تر از سطح آلفای کوچک

توانند تغییرات مربوط به دهد ابعاد سبک زندگی میمی

به خیانت زناشویی را به خوبی تبیین کنند و نشان نگرش 

 دهنده مناسب بودن مدل رگرسیونی ارائه شده است.

 

 بر اساس صمیمیت زناشویی نتایج ضرایب رگرسیون چند متغیره نگرش به خیانت زناشویی .8 جدول

 سطح معناداری آماره  T ضرایب رگرسیون بینمتغیر پیش
 

 β  استاندارد شده    استاندارد نشده
  

 09/52- - 24/18- 001/0 (Constantمقدار ثابت )

 004/0 -75/3 -19/0 -30/1 صمیمیت عاطفی

 001/0 -96/3 -24/0 -40/1 شناختیروانصمیمیت 

 001/0 -03/4 -21/0 -44/1 صمیمیت عقالنی

 003/0 -32/2 -16/0 -85/1 صمیمیت جنسی

 001/0 -14/5 -24/0 -07/1 صمیمیت بدنی

 003/0 -96/2 -14/0 -40/1 صمیمیت معنوی

 57/0 -55/0 -03/0 -24/0 صمیمیت زیباشناختی

 001/0 -87/6 -33/0 -59/1 تفریحی-صمیمیت اجتماعی

 

. نتایج ضرایب استاندارد و غیراستاندارد رگرسیون 8جدول 

ی زناشویی بر اساس سبک زندگچندمتغیره نگرش به خیانت 

دهد. بر اساس نتایج ابعاد و صمیمیت زناشویی را نشان می

صمیمیت (، P ،19/0-=β=004/0صمیمیت عاطفی )

صمیمیت عقالنی (، P ،24/0-=β=001/0) شناختیروان

(001/0=P ،21/0-=β)( 003/0، صمیمیت جنسی=P ،

16/0-=β ،)( 001/0صمیمیت بدنی=P ،24/0-=β ،)

و صمیمیت ( P ،14/0-=β=003/0معنوی )صمیمیت 

توانند نگرش ( میP ،33/0-=β=001/0اجتماعی و تفریحی )

 بینی کنند. را پیش متأهلبه خیانت زناشویی زنان 

 گیرینتیجهبحث و 

ابعاد  کنندگی بینیپیشپژوهش حاضر با هدف تعیین سهم 

زندگی و صمیمیت زناشویی بر گرایش به خیانت  هایسبک

زناشویی در زنان شاغل انجام گرفت. نتایج به دست آمده 

نشان داد که سبک زندگی و صمیمیت زناشویی توانستند 

نی در سبک بیبینی کنند؛ این پیشگرایش به خیانت را پیش

 23/0صمیمیت با ضریب بتای  و 27/0زندگی با ضریب بتای 

کامکار و  هایپژوهشاین نتایج با نتایج  به دست آمد؛

باگاروزی  (،2010شای )، (1389) (، رضایی1385جباریان )

(، 2005والندرز )( و دیلی 2009(،  لیچر و کارمات )2001)

همسو و هماهنگ   (2014مونیکا )(، 2014همکاران )بسچلو و 

( نشان دادند که بین سبک 1396همکاران ). بهرنگ و است

، تأهلمهد زوجین با رضایت زناشویی در بین زنان زندگی و تع
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  مکارانه مرادی و                                                                                                                                                                           47

 1شماره  /1دوره  /1399 بهار /روانشناسی زنفصلنامه 

وجود دارد. در تبیین نتایج به دست  داریمعنیمثبت  یرابطه

گفت که تغییر سبک زندگی، تغییر در باورهای  توانمیآمده 

، بهبود مبادالت کالمی، روابط جنسی و هم هازوجناکارآمد 

. ودشمیسویی در چگونگی حل مشکالت زندگی را باعث 

سبک زندگی مبتنی بر همکاری و اهداف مشترک، زندگی 

با رضایت زناشویی را به دنبال دارد. افراد با اصالح سبک  توأم

ند تمایالت خودخواهانه خود را کنار توانمیزندگی خود، 

گذاشته و اهدافی با گرایش اجتماعی باال را برگزینند. سبک 

فزایش دهد د درک و فهم زوجین را اتوانمیزندگی مناسب 

و منجر به افزایش رضایت زناشویی و عدم خیانت زناشویی 

چنین گفت که از  توانمی(. 1390)طل و همکاران،  گردد

دیرباز بر اساس یک رسم متداول نقش مرد در خانواده 

تحصیل و درآمد و نقش زن انجام کارهای خانه و نگهداری 

 کنندمینه کار اما وقتی هر دو بیرون از خا؛ بوده است هابچهاز 

. لذا وقتی زن و کندمیپیدا  ایدوگانه مسئولیتزن اغلب 

با هم  داریخانهدرآمد و انجام وظایف  تأمینشوهر در کار 

، گاه زن و شوهر در انجام این وظایف کنندمیمشارکت 

 کنندیمازدواج  نامهپیمانیکدیگر را متهم به زیر پا گذاشتن 

 ت و صمیمت زناشویی و درکه این عوامل باعث کاهش کیفی

نتیجه گرایش به روابط فرا زناشویی و خیانت در بین زنان 

 توانمی. در تبیین این فرضیه (1395)عجم،  شودمیشاغل 

گفت که خیانت زناشویی،بیشتر یک فرآیند جدایی تدریجی 

که  رودمیعاطفی، احساسی و حتی فیزیکی به شمار 

 و گیردمیشانه یکپارچگی و احساس امنیت افراد را ن

مدهایی مانند عدم وجود احساس امنیت، حس انتقام از فرد یاپ

دار به احساسی و ادراکی نسبتاً پای هایآشفتگیخیانت کننده، 

و تردیدهای آزاردهنده  هاشکطرف مقابل، نادیده انگاری، 

، احساس هاخیانتو توهمات پایدار مبنی بر وجود تداوم 

ا طبیعی به لذ ؛عاطفی به دنبال داردکمبود حمایت و پشتیبانی 

که عدم وجود صمیمیت زناشویی باعث گرایش  رسدمینظر 

 به خیانت زناشویی و روابط فرا زناشویی در زنان شاغل بشود

 (.1396)کردبچه و عارفی، 

نتایج به دست آمده دیگری نشان داد که ابعاد سالمت 

یب ورزش و تندرستی با ضر ،23/0جسمانی با ضریب بتای 

 ،42/0کنترل وزن و تغذیه با ضریب بتای   ،12/0بتای 

سالمت اجتماعی   ،27/0پیشگیری از بیماری با ضریب بتای 

اجتناب از داروها و مواد با ضریب بتای  ،32/0با ضریب بتای 

توانستند  -13/0و سالمت محیطی با ضریب بتای  -13/0

ایج فرض بنابراین این نت؛ بینی کنندگرایش به خیانت را پیش

دگی زن هایسبکپژوهشگر را در خصوص اینکه بین ابعاد 

گرایش به خیانت زناشویی را  در زنان شاغل  تواندمی

 هایژوهشپکرد. این نتایج با نتایج  تائیدکنند را  بینیپیش

(، روحـانی و معنـوی پـور 1396همکاران )بهرنگ و 

لی (، دی2004( و شرکات )2009(، لیچر و کارمات )1387)

 (2014مونیکا )(، 2014همکاران )(، بسچلو و 2005والندرز )

در تبیین این فرضیه با توجه به خرده  است؛ همسو و هماهنگ  

گفت: تغذیه و استفاده  توانمیسبک زندگی  هایمقیاس

مناسب و به موقع از مواد غذایی منجر به سالمتی عمومی 

. توجه و اهمیت دادن به بهداشت و سالمتی، منجر به شودمی

و این  دشومیآرامش و آسایش و دوری از هرگونه بیماری 

سالمت زندگی زناشویی را به دنبال داشته  تواندمیمسائل 

هم  تبیین کرد که ورزش گونهاین توانمیباشد. این رابطه را 

د در کوتاه مدت و هم در درازمدت تقویت روانی و بهبو

. سبک زندگی فعاالنه منجر به کاهش آوردمیذهنی به همراه 

و توانایی افراد برای  دشومیضطراب ا افسردگی و هاینشانه

زندگی زناشویی را  افزایش  هایتنشمقابله با استرس و 

بدنی  هایفعالیت. (1396)بهرنگ و همکاران،  دهدمی

دارد  االنسبزرگتأثیرات مثبتی در ایجاد اعتماد به نفس در 

از نظر بالینی  ؛د تنش و فشار روانی را کاهش دهدتوانمیو 

د اثرات توانمیاین امر مشخص شده که فعالیت بدنی 

فشارخون، پوکی استخوان، دیابت  هایبیماریسودمندی بر 

و برخی اختالالت روانی داشته باشد.  ساالنبزرگ

ئن راهی مطم دتوانمیطبیعی  هایمحیطبدنی در  هایفعالیت

برای کاهش اضطراب و هیجانات درونی افراد باشد. تنش 

عصبی، افسردگی، عصبانیت، خستگی و آشفتگی، همگی 

روی ، در حالی که نییابدمیبدنی کاهش  هایفعالیتمتعاقب 

. تغییرات مثبت در خودپنداری، افزایش یابدمیذهنی افزایش 

خوی،  خلق و اعتماد به نفس و خودآگاهی، تغییرات مثبت در
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ه، روزمر هایفعالیتافزایش انرژی و توانایی در برخورد با 

افزایش اشتیاق به روابط اجتماعی و پیشرفت مثبت در تحمل 

مشکالت، امید به زندگی و سالمتی، همگی از فواید انجام 

ورزشی و داشتن  هایفعالیت. انجام استفعالیت جسمی 

در نتیجه  و شودیمسبک زندگی فعال منجر به سالمت بیشتر 

و  ندکمیاین عوامل کیفیت روابط زناشویی افزایش پیدا 

 کندمیتمایل و گرایش زوجین به خیانت کاهش پیدا 

  (.1392)مدرسی و زاهدیان، 

 ناختیشرواندر رابطه با مؤلفه مدیریت فشار روانی و سالمت 

ند توانمیاز ابعاد سبک زندگی باید گفت زوجینی که 

مشکالت خود را به طور عمقی و نه سطحی حل کنند، منجر 

به رشد و امنیت عاطفی نسبت به دیگری خواهند شد و یاد 

که تعارضات خود را فرصتی برای صمیمیت  گیرندمی

و تماس با یکدیگر بدانند. از آنجا که وجود  ترعمیق

 ستابین زوجین یکی از دالیل گرایش به خیانت  هایتعارض

احتمال خیانت زناشویی  هاتعارضجه حل مناسب در نتی

استرس تأثیر بسیار زیادی در  (؛204)مونیکا،  یابدمیکاهش 

اجتماعی  هایاضطرابروابط زن و مرد دارد و اگر فشارها و 

زیاد باشد، ممکن است باعث از بین رفتن عشق میان زن و مرد 

ت شو سرنو رسدمیگردد. زمانی که رابطه یک زوج به انتها 

، شاید به ذهن کمتر کسی این امر کندیمرا از هم جدا  هاآن

خطور کند که استرس و فشارهای اجتماعی و مسائل زندگی 

 اهآناز همدیگر و از بین رفتن رابطه  هاآنباعث دور شدن 

شده باشد. اگر زوجین موفق نشوند روشی منطقی برای 

برخورد با این مسئله بیابند، در طوالنی مدت و در کنار سایر 

ند شرایط را کنترل کنند و توانمی، نزااسترسفاکتورهای 

، زندگی دشومیاز رابطه زناشویی آشکار  هاآننارضایتی 

گی مادو آ شودمیروبه رو  یادهیعدبا مشکالت  مشترکشان

. ادامه دشومیبرای گرایش به خیانت زناشویی بیشتر  هاآن

روحی و جسمی در  یهابحرانمنجر به  تواندمی هااسترس

اما اگر زوجین موفق به مهار ؛ (1387)اعتمادی،  گردد هاآن

گی ند رضایت بیشتری از زندتوانمیو غلبه بر استرس شوند، 

 .زناشویی خود داشته باشند

نتایج دیگر نشان داد که صمیمیت عاطفی با ضریب همچنین 

  ،24/0با ضریب بتای  شناختیروانصمیمیت  ،19/0بتای 

صمیمیت جنسی با  ،21/0صمیمیت عقالنی با ضریب بتای 

 ،24/0صمیمیت بدنی با ضریب بتای   ،16/0ضریب بتای 

-و صمیمیت اجتماعی -14/0صمیمیت معنوی با ضریب بتای 

توانستند گرایش به خیانت را  -33/0ای تفریحی با ضریب بت

 تواندیمبینی کنند. این یافته که نیاز به صمیمت زناشویی پیش

کند  ینیبپیشگرایش به خیانت زناشویی را به طرز معناداری 

همکاران نامنی و  هایپژوهشآمده از  به دستبا نتایج 

( و 2008(، گیورتز و همکاران )1393(،  محمدی )1395)

(، 1393(، آقاجان بگلو و مطهرنیا )2009و همکاران ) وینبرگر

(، 1388(، متولی و همکاران )1392مدرسی و زاهدیان )

(، 1385(، کامکار و جباریان )1385قمرانی و طباطبایی )

(، 2002(، استانلی و همکاران )2010( و شای )1389رضایی )

( و ویت بورن و 1981(، رابین لیلیان )2001باگاروزی )

 نتوامی( همسو است. در تبیین این یافته 2009ان )همکار

که شخص به  دهدمیگفت صمیمیت عاطفی زمانی رخ 

ت و آرزوهای ی کامل دست پیدا کند و به احساساخودآگاه

واقف باشد. در این صورت، شخص تمایل پیدا  کامالًخود 

که در این احساسات و آرزوها با دیگری سهیم شود.  کندمی

گویی، احساسات و دلبستگی پردهیباست که در این مرحله 

ی گفت روابط توانمی. این در حالی است که افتدیمها اتفاق 

دلبستگی  هاآنکه در  شوندیماز نظر صمیمیت، ارضا 

 ت مثبت و گاهی منفیانی، ارضای نیازها و بیان احساساهیج

وجود داشته باشد. نیاز به صمیمیت عاطفی یعنی نیاز به ارتباط 

و در میان گذاشتن هیجانات عاطفی و احساسات مثبت مانند 

شادی و رضایت و احساسات منفی مانند ناراحتی، خشم، 

ترس و خستگی با همسر. از این رو، بیشترین تالش در زندگی 

از  .گیردمیاطفی صورت زوجین برای ارضای صمیمیت ع

 هاوجزآنجا که بیان احساسات مثبت و منفی برای همسر، به 

بتوانند احساسات مثبت و منفی  ترراحتتا  کندمیکمک 

 ودشمیبگذارند، این امر باعث  انیدر مخود را با یکدیگر 

زوجین احساس صمیمیت بیشتر بکنند و به وفاداری، عدم 

و ارزشمندی خود در مقابل گرایش به روابط فرا زناشویی 
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همدیگر ببالند. وقتی صمیمیت عاطفی در زوجین ارضا شود، 

و  شوندیمزوجین نسبت به زندگی و ازدواج متعهدتر 

زیرا تعهد، ثبات رابطه ؛ شودمی باارزشصمیمیت در ازدواج 

. تعهد، یک فرایند پیچیده است که شامل کندمیرا محکم 

عاطفه، شناخت و تغییر در رفتار است. نیاز به تعهد، با یک 

 یهامیحرکه در  یاعاطفه. شودمیرابطه  عاطفی شروع 

فیزیکی، اخالقی و روانی وجود دارد و این، عاملی است که 

به تداوم زندگی صمیمی زناشویی و وفادار ماندن به تعهد در 

. باید شودمیهمسر و عدم گرایش به خیانت منجر مقابل 

گفت که عدم گرایش به خیانت و تعهد زناشویی یعنی 

انتخابی هوشیارانه؛ انتخابی که وابسته به صمیمیت عاطفی و 

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

 (.1395و همکاران، 

ناختی برای شکنندگی صمیمیت زیبا بینیپیشدر تبیین نقش 

یت گفت که صمیم توانمیعدم گرایش به خیانت زناشویی 

، گذاشتن احساسات انیدر مزیباشناختی، یعنی تمایل به 

انتظارات و تجاربی با همسر که از نظر شخصی محرک و 

؛ مانند موسیقی، کتاب، شودمیدر نظر گرفته  بخشفرح

نقاشی و معماری. توجه و ارضای نیاز به صمیمیت زیباشناختی 

به صورت دوطرفه، تعهد  و وفاداری در زندگی زناشویی را 

، زیرا احساس نزدیکی بیشتری را بین کندمی ریپذامکان

ن که زوجی شودمیزوجین در سالیق ادبی و فرهنگی موجب 

ده نتایج به دست آم نییتبدر قصد دارند آن را حفظ کنند. 

را از حالت محدود  هاآن هرچندباید گفت اشتغال در زنان 

 کندمیرا وادار  هاآن، اما کندمیخارج  یریگگوشهبودن و 

که در شرایط خاصی ابراز وجود کنند، تصمیم بگیرند و 

مختلفی را ایفا کنند. عالوه بر این دگرگونی  هاینقش

وادگی زنان شاغل باعث ایجاد تنش اجتماعی و خان هاینقش

زنان  شودمیشده که در نهایت باعث  هاآنو فشارهایی در 

خسته و مضطرب به خانه بیایند و نتوانند  یاهیروحشاغل با 

روابط صمیمی را با همسر و فرزندان خود برقرار کنند. لذا 

بیان کرد که عدم صمیمیت در ابعاد جنسی، عاطفی،  توانمی

، معنوی و... موجب گرایش به خیانت یشناختبایزجسمی، 

اثرات مشکالت و  توانمی. نشودمیزناشویی در زنان شاغل 

کار کردن در محیط خارج از خانه را برای زنان  یهایدشوار

امکان فعالیت در منزل و امکان  شکیبشاغل نادیده گرفت. 

استراحت در فواصل زمانی که کارهای منزل روال منطقی 

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 

کاهش  هاآننسی را در رسیدگی به امور شخصی و ج

. از طرفی احتمال دارد که شاغل بودن زنان و دهدمی

به همراه احتمال باالی دسترسی  هاآناجتماعی  ارتباطات

مرتبط با روابط جنسی، نگرش و  یهایآگاهبه  هاآن

 هانآپدید آورده باشد که رفتار جنسی  هاآنباورهایی را در 

ل فرض شده، راضی کننده آ دهیارا در مقایسه با آن شرایط 

صمیمیت جنسی و... زنان  تواندمیو این  کندمیارزیابی ن

به  هانآشاغل را تحت تأثیر قرار دهد و موجب گرایش بیشتر 

)قمرانی و طباطبایی،  خیانت و روابط فرا زناشویی باشد

1385.) 

گسترده  استنباط کرد که تحقیقات توانمیدر تبیین این نتایج 

 ترینمهمکه  دهدمیدر ایران و جهان در حوزه خانواده نشان 

عامل در توفیق زندگی زناشویی و خانوادگی ارتباط و 

صمیمیت بین زن و شوهر و دیگر اعضای خانواده است. در 

گفت هر قدر زوجین در محیط  توانمیتبیین این یافته 

بروز دهند و در ابراز احساسات خود  خانواده هیجانات خود را

تشویق شوند و بتوانند آزادانه به بحث و تبادل نظر در طیف 

 ند از کیفیت زندگیتوانمیوسیعی از موضوعات بپردازند 

نتایج  بر اساسبهتری برخوردار باشند. این یافته را 

ه تبیین نمود؛ بدین ترتیب ک توانمیقبلی نیز  هایپژوهش

ی و اجتماعی از صمیمیت زناشویی منجر به تقویت بعد عاطف

 -حل تعارض کارآمد و رابطه سالم زن یهاوهیشاستفاده از 

، دوست داشتن دیگران، توجه نفسعزتو افزایش  شوهری

به عواطف و احساسات دیگران، احساس مسئولیت، تبحر در 

 یآورتاب، سطح تریقوارتباطی  یهامهارتحل مسائل، 

اس بر اس هاتیموقعباالتر و رشد استقالل، قدرت مدیریت 

( به همین 1393یار، تقی) شودمی شانیشخص یهاییتوانا

ه انسان و ب یباشناختیزدلیل زوجین دارای صمیمیت عاطفی و 
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دگاه دی بر اساس. کنندمیپیدا  یترمثبتزندگی دیدگاه 

مازلو یکی از نیازهای انسان مورد احترام واقع شدن است. در 

این نیاز از سوی  بخشتیرضاصورت برآورده شدن 

 و مستقیماً کیفیت کندمیخانواده، فرد احساس ارزشمندی 

ط . لذا زوجینی که روابگیردمیزندگی وی تحت تأثیر قرار 

عدم  وضعیفی دارند دچار گسستگی عاطفی، فقدان صمیمیت 

و این عوامل خود موجب گرایش  شوندیم یریپذانطباق

محدودیت  ترینمهمدر این پژوهش . شودمیبه خیانت  هاآن

ود. دهی ب خود گزارشاستفاده از روش همبستگی و ابزارهای 

توان به عنوان روابط در این روش روابط کشف شده را نمی

علی فرض کرد و در ابزارهای خودگزارش دهی ممکن است 

ها نگری کافی نداشته باشند و مسئوالنه به گویهافراد خویشتن

پاسخ ندهند.  با توجه به اینکه نتایج به دست آمده از این 

های ویی و سبکپژوهش وجود ارتباط بین صمیمیت زناش

شود کند پیشنهاد میمی تائیدزندگی با خیانت زناشویی را 

مشاوران و همچنین مراکز مشاوره از نتایج به دست آمده از 

 این پژوهش استفاده کنند.

 موازین اخالقی
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، 

تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. با توجه به 

رمانه محبه  تأکیدضمن  هاتکمیل پرسشنامهشرایط و زمان 

در  کنندگانشرکت، هاگذاری پرسشنامهنمرهبودن فرایند 

ها از پژوهش و انصراف از تکمیل پرسشنامهمورد خروج 

 ر بودند. مختا

 سپاسگزاری
 ما که کسانیهمه و در پژوهش کنندهشرکت زنان همه از

به  قدردانی و تشکر کردند یاری پژوهش این اجرای در را

 آید.می عمل

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

 ندارد.

 

 

 

 منابع

 فصلنامه زناشویی.(. افزایش صمیمیت 1387اعتمادی، عذرا. )

 .21-42 (:50و  49)13. یدرمانروان هایتازه

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

شه فرهنگ و اندی یالمللنیبزوجین در شهر بوشهر. کنگره 

دینی. قم: مرکز راهبری  فرهنگی شورای فرهنگ عمومی 

 استان بوشهر. 

(. مقایسه صمیمیت جنسی و تحمل 1398آقایی، نرجس.)

کارشناسی  نامهانیپا. دارخانهپریشانی در زنان شاغل و 

ارشد. دانشگاه آزاد مرودشت. دانشکده علوم تربیتی و 

 .یشناسروان

؛ عباس صائمی، زهره؛ بهرنگ، خسرو؛گرداب، پروانه؛ نعمتی،

 و زندگی سبک یرابطه (. بررسی1396، الهه.)پور اکبران

 نسومی نامهزنان، ویژه در زناشویی رضایت با زوجین تعهد

شناسی، روان در اخیر هاینوآوری المللیبین کنفرانس

19(3:) 204-212. 

خواه، حمیدرضا. سی، پریناز.، و وطنپیرزاده، میالد.، بنی

بینی نگرش به خیانت زناشویی بر اساس (. پیش1398)

یی زناشویی و رضایت زناشورضایت جنسی، کیفیت روابط 

های نوین در علوم رفتاری، زنان متاهل جوان. مجله پیشرفت

4(39 :)16-32 

 رضایت زناشویی، تعهد رابطه بررسی(. 1393.)زهرا یار، تقی

 زناشویی صمیمیت با یورزعشق هایسبک و جنسی

 اهدانشگ. ارشد کارشناسی نامهانیپا.  اصفهان شهر زوجین

 .یشناسروان و تربیتی علوم دانشکده. هرمزگان

(. 1393اسحق. ) ،اهپوشیارجمند س .، وجهیخد دهیس ی،خضر

زنان شاغل و  ییزناشو یاز زندگ تیرضا زانیم سهیمقا

. مطالعات توسعه ذهیبر آن در شهر ا مؤثردار و عوامل خانه

 .105-97 :(4)6 ،رانیا یاجتماع

(. 1397امین. )خیاط، ابراهیم.، عطاری، یوسفعلی.، و کرایی، 

های شخصیتی بینی گرایش به خیانت بر اساس ویژگیپیش

شناسی اجتماعی، های روانهای دلبستگی. پژوهشو سبک

31(2 :)87-102 

رابطه الگوهای ارتباطی (.  1388رحیمی، مهدی؛ خیر، محمد.)

خانواده و کیفیت زندگی دانش آموزان دوره متوسطه شهر 

       .25-5(: 1)10، یشناسروان. مطالعات تربیتی و شیراز
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(. خوانش مخاطبان 1390رضایی، محمد؛ کالنتری، مونا.)

فارسی وان: مورد تماشای  یاماهواره یهاشبکه یهاالیسر

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

 ،و شجاعی زاده .،غالمرضا ،شریفی راد .،الهه ،توسلی.، طل، آذر

 سالمت و ارتقادهنده. بررسی سبک زندگی (1390داوود. )

رابطه آن با کیفیت زندگی در دانشجویان مقطع کارشناسی 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله 

 .58-52(، 4نظام سالمت، ) قاتیعلمی تحق

 مستقیمهای مستقیم و غیر(. تأثیر آموزش1395عجم، علی. )

نگرش به خیانت زناشویی. ای بر تعارض زناشویی و ماهواره

-125(. 18) 10شناسی. دو فصلنامه مطالعات اسالم و روان

164. 

(. بررسی مشکالت مربوط به 1378عرفانی اکبری، معصومه. )

صمیمیت زوجین و تأثیر ارتباط درمانی زوجین بر آن. 

 کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا. نامهانیپا

(. بررسی 1385، سمانه. )قمرانی، امیر، طباطبایی، جعفر، سادات

رابطه عاشقانه زوجین ایرانی و رابطه آن با رضایت زناشویی 

و پژوهش مشاوره،  هاتازهو متغیرهای دموگراف. مجله 

5(7:) 109-95.  

(. بررسی تأثیر صمیمیت در 1385) جباریان، ش. م، کامکار،

 راسرساختالفات زناشویی. چکیده مقاالت دومین کنگره 

 .313خانواده در ایران،  یشناسبیآس

 نقش بررسی (.1396مژگان ) عارفی، کردبچه، شیرین.، و

 زنان ییزناشو خیانت بینیپیش در خانواده ارتباطی الگوهای

 یهاینوآور یالمللنیب کنفرانس چهارمین اصفهان. شهر

 گاهدانش تهران، رفتاری. علوم و روانشناسی،مشاوره در اخیر

 نیکان.

، (1391احمد؛ و کجباف، محمدباقر، ) ،یمحسن.، عابد ،یلعل

 یها. پژوهشیپرسشنامه سبک زندگ یابیساخت و اعتبار

 60-48(: 1)15 ،شناختیروان

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

زناشویی و کیفیت عشق در متقاضیان طالق دارای روابط 

خانواده، -روانشناسی فرازناشویی. دومین همایش ملی

 مرودشت: دانشگاه آزاد.

 ییزناشو انتیخ ینیبشی(. پ1392. )یعل ،یساناز و خادم ،یمرام
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