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Abstract
This aimed of the present to
investigate the role of sexual
function and relationship was
experience emotional breakdown
in tendency toward Extra-marital.
In current correlational study, 380
couples were living in Lordegan
completed
Repetitive
Questionnaire "sexual situations
Glvmbk- right, hit Love and
orientation to relationships outside
marriage" was used to collect data
.The data were analyzed using
correlation
and
multiple
regression ( The stepwide). The
results showed that the tendency
toward relations outside of
marriage failure experienced
emotional and sexual function
they are associated. Also, the
results of regression analysis
showed that experience emotional
breakdown and sexual relations
outside of marriage are predicting
the trend. Another noteworthy
finding in this study is that most
problems related to sexual
relationships axis of sexual
relations, since it bypasses
satisfaction andquality
Keywords: tendency to extramarital relationships, emotional
security, sexual function
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مقدمه
نیست ،اصوال مقوله های انسانی ،در قالب تعریف ثابت نمیگنجد .پس از اولین ازدواج،
بیشتر افراد از خود و همسرشان انتظار دارند که در طول ازدواجشان از نظر جنسی و
عاطفی وفادار بمانند .عالوه بر این بیشتر مردم ،روابط جنسی خارج از زناشویی را به
عنوان یک رفتاری اشتباه محکوم میکنند و وفاداری زناشویی را امری مهم میدانند.
شواهدی وجود دارد که افراد ،روابط جنسی خارج از زناشویی را غالبا به عنوان یکی از
دالیل مشکل های ازدواج ،استفاده از درمانهای زناشویی ،جدا شدن و طالق مطرح می
کنند (اکبری و همکاران .)1390 ،زندگی خانوادگی با خطراتی گره خورده است که
استمرار حیات خانوادگی و سالمت خانواده را مختل میکنند .یکی از این خطرها بی
وفایی در زناشویی است که مشکالت زیادی را در پی دارد ( لوادو1و همکاران.)2013 ،
روابط فرازناشویی از دید درمانگران بیشتر بر مفهوم بیوفایی یا خیانت تاکید دارد .بی-
وفایی کلیه رفتارها و عملکردهای یک فرد متاهل ،با جنس مخالف خارج از چارچوب
خانواده است .به نحوی که منجر به ارتباط دوستانه ،صمیمانه ،عاطفی و عاشقانه شود،
به صورتی که این ارتباط هیجانهای خاصی را برای همسر اقدام کننده داشته باشد (کاوه،
 .)1383از منظر سنتی ،روابط فرازناشویی به معنای برقراری رابطه جنسی با فردی غیر
از همسر می باشد (مؤمنی و نادری .)1393 ،اما امروزه با توجه به دگرگونی در روابط
اجتماعی و همچنین تغییر در نگرشها ،عالوه بر روابط جنسی به طور خاص ،داشتن
سر و سر با فرد دیگر ،شیفتگی و محبت نامتعارف ،روابط عاطفی فراتر از دوستی عادی،
استفاده از پورنوگرافی ،ارتباط نامتعارف در فضاهای مجازی نیز در این تعریف میگنجد
(چویک .)2013 2،در مجموع همانگونه که لوسترمن معتقد است " :خیانت زمانی
1 Loudov
2 Chuick
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اتفاق میافتد که یکی از زوجها براین باور باشد که زندگی زناشویی او وفادارانه است،
در صورتی که زوج دیگر به طور پنهانی این پیمان را شکسته است" (مؤمنی و نادری،
متعهدانه بین دو همسر اطالق میگردد (ینیسری و ککدمیر .)2006 1،تحقیقات در این
زمینه نشان میدهد حدود یک سوم از مردان و یک چهارم از زنان احتمال دارد که حداقل
یک بار در طول زندگی مشترک در گیر روابط فرا زناشویی شوند (مارک2و همکاران،
 .)2011درباره علل و زمینهها ،بر اساس نتایج تحقیقات انجام یافته ،نارضایتی از روابط
جنسی و عاطفی ،سوءظن نسبت به وفاداری همسر ،تنوع طلبی (شیردل ،)2006 ،تجربه
شکست عاطفی ،انتقام جویی از همسر بیوفا ،ویژگیهای شخصیتی ،سبک دلبستگی،
مذهب ،سطح تحصیالت ،درآمد و شغل ( مؤمنی و نادری ،)1393 ،بلوغ جنسی و
اجتماعی ،خانواده منشا ،وسایل ارتباط جمعی ،مسایل طبی (لوادو و همکاران، )2013 ،
عوامل زمینه ای ( شیردل ،)2006 ،شخصیت و درک همسران از ازدواج

(باجاروزی3،

 )2007و در نهایت عوامل پیشبینی کننده قبل از ازدواج ،از جمله سابقه روابط جنسی
رضایت بخش قبل از ازدواج و تجربه شکست عاطفی در زندگی مشترک (آلن و
همکاران ،)2008 ،جزو علل و زمینه های روابط فرازناشویی مطرح شده است .بر اساس
پژوهشهای صورت گرفته رضایت از زندگی زناشویی با کنشوری جنسی ارتباط دارد
( ترودل و گولدفارب2010 4،؛ استفنسون و متسون .)2013 5،بنابر نظر مؤلفان عملکرد
جنسی و تجربه شکست عاطفی یکی از منابع تاثیر گذار بر رضایتمندی زناشویی است
(کلیری برادلی6و همکاران .)2011 ،در یک از دواج سالم وجود رابطه جنسی مطلوب

1 Yeniçeri & Kkdemir
2 Mark
3 Bagarozzi
4 Trudel, & Goldfarb
5 Stephenson & Meston
6 Cleary Bradley
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به نحوی که بتواند موجب تامین رضایت عاطفی طرفین شود ،نقش بسیار مهم و اساسی
در موفقیت و پایداری کانون خانواده دارد (علی اکبری دهکردی و همکاران.)1392 ،
و زیستی -روانی ،نارضایتی زناشویی و روابط فرازناشویی را رقم میزنند که به ترتیب
عبارتنداز :ازدواج اجباری ،دلبستگی به خانواده منشا و دخالت آنان ،اختالف نگرش بر
سر نقشهای جنسیتی ،نارضایتی از روابط جنسی و عاطفی و سوء ظن و بدبینی که زمینه
را برای کاهش عالقه و عاطفه بین زوجین و افزایش روابط فرازناشویی را فراهم میکنند
(عبدالملکی و همکاران .)1394 ،یافتهها نشان دهنده رابطه بین طرحوارههای عشق و
توجه و توجیه روابط زناشویی (شریفی و همکاران ،)1391 ،کنشوری جنسی و
سازگاری زناشویی (علی اکبری دهکردی و همکاران ،)1392 ،ناسازگاری اولیه (به جز
طرحواره ایثار) با توجیه روابط فرازناشویی (نوایی و محمدی آریا ،)1394 ،سبکهای
دلبستگی نا ایمن وروابط فرا زناشویی (سهرابی و رسولی ،)1387 ،بودهاند .در اهمیت
این موضوع میتوان بیان کرد که ،تفسیر و پیشبینی رفتار یک عضو از خانواده بدون در
نظر گرفتن سایر اعضای خانواده ،دشوار است .به طور کلی ،سنگ بنای شخصیت انسان،
در خانواده پیریزی میشود .خانواده کانون رشد ،توسعه و سالمت افراد است و اکثر
اختالل های روانی ریشه در نابسامانی ها و الگوهای رفتاری درون خانواده دارد و اگر
آسیبی از طرف یکی از اعضای خانواده بر دیگر اعضا وارد شود ،آنها را از لحاظ عاطفی
جریحه دار و بر پیوندهای عاطفی آنان نیز تاثیر گذار خواهد بود ( اکبری .)2011 ،نتایج
مطالعات نشان داده است بعد از شکست عاطفی اگر خانواده بتواند فرزندان را با حمایت
مستقیم و غیر مستقیم از این بحران خارج کند ،فرد این داغدیگی را به طور طبیعی
میگذراند و نشانگان بالینی کمتر تداوم مییابد (فهیمی و همکاران .)1392 ،پژوهشها
نشان داده اند که ،میتوان از روی طرحوارههای ناسازگاری اولیه و محیط خانوادگی
اولیه نشانههای بالینی را در شکست روابط عاشقی پیشبینی و با رویکرد طرحواره در
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مانی به این خانواده ها کمک کرد ( کار2006 1،؛ فینی1996 2،؛ اکبری و همکاران،)1391 ،
همچنین ،تحلیل رفتار متقابل با توجه به فرآیند درمانی  -فنی متفاوت و عمیقتری که
عاطفی از اثربخشی بهتر و پایدارتری برخوردار است (اکبری و همکاران .)1391 ،نا
آگاهی در مورد مسائل جنسی میتواند سرچشمه بسیار از اختالالت روانی -رفتار باشد.
اختالالت فعالیت جنسی به هر دلیلی که ایجاد شود دارای پیامدهای منفیای بسیار
هستند .از آنجا که یکی از عوامل اساسی و مؤثر در پایداری روابط زناشویی ،چگونگی
برقراری روابط جنسی مطلوب و مناسب می باشد و نتایج رابطه صحیح یا ناصحیح نه
تنها در مورد هدف زوجین قرار می گیرد بلکه نسلهای آینده و به دنبال آن جامعه نیز
از اثرات آن بی بهره نمیماند ،زیرا جامعهای سالم است که خانوادههایی سالم داشته
باشد .با توجه به اهمیت ،حساسیت و پیچیدگی مساله روابط فرازناشویی و ظرفیت
بالقوه نظریه طرحوارههای ناسازگار اولیه در توصیف ،تبیین و اتخاذ اقدامات پیشگیری
و درمان از منظر روانشناسی ،همچنین با توجه به نتایج زیانبار خیانت زناشویی بر
بهزیستی زوجین و تداوم روابط زناشویی و افزایش روند طالق طبق نظر اکثر کارشناسان
خانواده اغلب موارد بدلیل بیوفایی زوجین و نداشتن امنیت عاطفی در زندگی مشترک
بین زن و مرد پیامدهای ناگواری را ایجاد کرده است .در ایران هیچ آمار رسمی در
مورد نرخ روابط فرا زناشویی و پیمان شکنی گزارش نشده است و اینگونه موارد جزء
تابوهای اجتماعی و واقعیتهای نادیده انگاشته و پوشیده قرار میگیرد .برای بیان آمار
رسمی روابط خارج از چارچوب زناشویی در ایران می توان تنها به پژوهش کاوه ()1387
اشاره کرد .بر اساس پژوهش وی ،از  200نفر زن 48 ،درصد از آنان بیان کردهاند که به
غیر از همسرشان روابط خارج از چارچوب از دواج داشتهاند .اهمیت شناخت صحیح
اختالفات زناشویی و کوشش در راه تامین شرایط مناسب جهت رشد سالم زندگی
1 Feeney
2 Carr
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واضحتر از آن است که احتیاج به تاکید داشته باشد .توجه به مسائل و اختالالت جنسی
و تاثیر آن بر روابط زناشویی از این جهت حاائز اهمیت است که جامعه برای رشد و
این مامن رشد و ارتقای فرد متزلزل شود ،اثرات نامطلوبی در قسمتهای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جامعه به جای میگذارد .با توجه به این که هر جامعه توسط خانواده
های سالم آن پیشرفت میکند ،پس به جاست که به مسائل جنسی که از نیازها اولیه
بشر است و بدون شک در زندگی زناشویی قرار دارد و اثر می گزارد ،بیشتر توجه شود
و گامهای اساسی در جهت پیشگیری و درمان بیماریها و اختالالت جنسی برداشته
شود .لذا بر اساس آنچه بیان شد هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش عملکرد جنسی و
تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرازناشویی میباشد.
در این راستا ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر بررسی شدند:
 .1تجربه شکست عاطفی و عملکرد جنسی پیش بینیکننده گرایش زوجین به روابط
فرازناشویی میباشد.
 .2بین تجربه شکست عاطفی و گرایش زوجین به روابط خارج از ازدواج ارتباط وجود
دارد.
 .3بین عملکرد جنسی و گرایش زوجین به روابط خارج از ازدواج ارتباط وجود دارد.

روش
در این تحقیق از طرح توصیفی به روش همبستگی استفاده شده است.
جامعه ،نمونه و روش نمونه برداری
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین ساکن شهر لردگان که برای درمان
تعارضهای زناشویی در بهار و تابستان سال  1394به مراکز مشاوره شهر لردگان مراجعه
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کردند ،میباشد .نمونه آماری ،با توجه به حجم جامعه و روش تحقیق ،حجم نمونه
محاسبه شده و به صورت نمونه برداری در دسترس 380نفر انتخاب شد.
در این تحقیق برای دستیابی به اطالعات مورد نیاز از پرسشنامههای زیر استفاده شد:
 -1پرسشنامه ضربه عشق 1:مقیاسی است که راس ( )1999برای سنجش شدت ضربه
عشق تهیه کرده و از ده ماده  4گزینهای تشکیل شده است .این پرسشنامه یک ارزیابی
کلی از میزان آشفتگی جسمی ،هیجانی ،شناختی و رفتاری فراهم می کند .نقطه برش این
پرسشنامه 20 ،در نظر گرفته می شود .ضریب همسانی درونی (ضریب آلفا این پرسشنامه
 0/81و ضریب اعتبار آن در ایران با روش باز آزمایی به فاصله یک هفته  0/83به دست
آمده است ( دهقانی .)2010 ،در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روش
روایی محتوایی استفاده شد و اعتبار آن بر پایه ضریب آلفای کرونباخ برابر  0/78به
دست آمد که نشان دهنده همسانی درونی مناسب برای آزمون انجام شده بود.
 -2پرسشنامه وضعیت جنسی گلومبک -راست ( :)GRISSپرسشنامة وضعیت
جنسی گلومبک ـ راست (  )1986یک آزمون  28سؤالی است .پرسشها در مقیاس 5
درجهای لیکرت ،نوع و شدت مشکالت جنسی را در هفت زمینه و دو فرم جداگانه برای
زنان و مردان از نمرة صفر تا نمرة چهار میسنجد .حداقل نمرة آزمودنی در این مقیاس
صفر و حداکثر نمرة  112خواهد بود .زیرمقیاسهای پرسشنامة زنان شامل ندرت
(نافراوانی) ،فقدان ارتباط ،ناکامروایی ،اجتنابگری ،ناشهوتانگیزی انقباض مهبلی و
بیارگاسمی؛ و زیرمقیاسهای پرسشنامة مردان شامل ناتوانی جنسی ،زودانزالی،
ناشهوتانگیزی ،اجتناب گری ،ناکامروایی ،ندرت و فقدان ارتباط است .فرم فارسی این
پرسشنامه در دو تحقیق اجراء شده است .در تحقیق اول که یک نمونة  45نفری از زنان
و یک نمونة  58نفری از مردان مراجعه کننده برای سکس درمانی مورد مطالعه قرار
)Love Trauma Inventory (LTI

1
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گرفتند (بشارت .)1380 ،ضریب آلفای کرونباخ نمره کل مقیاس برای زنها  0/84و برای
مردها  0/79بود که نشانه همسانی درونی باالی پرسشنامه است .ضرایب همبستگی بین
بازآزمایی خوب پرسشنامه است .در تحقیق دوم که در مورد  45زوج نابارور انجام شد
(بشارت .)1998 ،ضریب آلفای کرونباخ پرسشهای هر یک از زیرمقیاسها برای
آزمودنیهای زن به ترتیب  0/89 ،0/93 ،0/91 ،0/89 ،0/94 ،0/87 ،0/84و برای
آزمودنیهای مرد به ترتیب 0/94 ،0/92 ،0/87 ،0/89 ،0/89 ،0/93و  0 0/87بود که
همسانی درونی پرسشنامه را تأیید میکنند .ضرایب همبستگی بین نمرههای آزمودنیها
در دو نوبت با فاصلة سه هفته برای آزمودنیهای زن  r = 0/75و برای آزمودنیهای مرد
 r = 0/72بود که نشانة پایایی بازآزمایی خوب مقیاس است .برای تعیین روایی محتوای
پرسشنامه از شیوه مالکی همزمان و ضریب همسانی درونی با کمک ضرایب آلفای
کرونباخ کل مقیاس برای زنان  0/91و برای خرده مقیاسهای آن به ترتیب ،0/87 ،0/71
 0/91 ،0/88 ،0/89 ،0/89و  0/78و ضریب همسانی درونی با استفاده از ضرایب الفای
کرونباخ کل مقیاس برای مردان  0/83و برای خرده مقیاسهای آن به ترتیب ،0/85 ،0/89
 0/86 ،0/90 ،0/89 ،0/88و  0/91به دست آمد .و اعتبار بازآزمایی این آزمون در فاصله
سه هفته برای کل مقیاس زنان  0/73و برای کل مقیاس مردان  0/75به دست آمد.
 -3پرسشنامه گرایش به روابط خارج از ازدواج :پرسشنامه گرایش به روابط خارج از
ازدواج پرسش نامه محقق ساخته توسط خانم ملیحه شیر دل در سال ( )1385میباشد.
این پرسشنامه از  21ماده تشکیل و به روش لیکرت ساخته شده است ودارای  4گروه
سؤال به شرح زیر است .1 :به دلیل نارضایتی از روابط جنسی (همسر) .2 ،نارضایتی از
روابط عاطفی (همسر) .3،تنوع طلبی .4،سوء ظن نسبت به وفاداری همسر و حس انتقام
جویی از وی .؛ برای سنجش میزان روایی محتوایی ،این پرسشنامه توسط  5استاد با
مدارک دکترای روان سنجی ،مشاوره ،روانشناسی و آسیبشناسی اجتماعی و خانواده،
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مورد بررسی قرار گرفت که روایی محتوایی آن را مورد تأیید قرار دادند .برای سنجش
میزان اعتبار آزمون (همسانی درونی) ،این پرسشنامه بر روی  21نفر ( 10نفر زن و 11
میزان گرایش به رابطة نامشروع  0/93بدست آمد که نشان میدهد این آزمون از اعتبار
(همسانی درونی) باالیی برخوردار است .پرسشنامة فوق از نوع لیکرت است .سؤاالت
دارای بار مثبت به ترتیب از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم ،نمرة  5تا  1به آنها تعلق
می گیرد ،و سئواالتی دارای بار منفی هستند ،به ترتیب از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم،
نمرة  1تا  5به آنها تعلق میگیرد (شیر دل .)1389 ،در پژوهش حاضر به منظور اعتباریابی
پرسشنامه گرایش به روابط خارج از ازدواج ،از روش اعتبار یابی همزمان که نوعی
اعتباریابی پیش بین است استفاده شده است .بدین شکل که برای هر یک از سوالهای
این پرسشنامه ،یک سوال شامل تمامی سوالها به عنوان مالک تهیه گردید ،سپس ضریب
همبستگی بین میانگین پاسخ به سواالت با مالک مربوط ،اندازه گیری و میزان به دست
آمده ضریب اعتبار محسوب گردید .به منظور سنجش پایایی پرسشنامه ،از دوشیوه آلفای
کرونباخ و روش تنصیف یا دونیمه کردن استفاده شده است .ضریب آلفای کرونباخ در
دامنه  0/83و در روش دونیمه کردن پس از تقسیم سوالهای پرسشنامه به دوگروه (زوج
و فرد) ،همبستگی هر دو گروه محاسبه گردید و  0/78به دست آمد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق از تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها ،به منظور توصیف دادههای
جمعآوری شده ،استفاده شد و با استفاده از نرمافزار آماری ) Spss (v. 20اطالعات
تجزیه و تحلیل گردید .با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره (به روش گام
به گام) به بررسی این نکته پرداختهشد که آیا متغیرهایی که به عنوان پیشبین در نظر
گرفته می شوند توانایی پیش بینی متغیر مالک را دارند یا خیر؟ در آزمون معنی داری
ضریب همبستگی پیرسون میزان همبستگی میان متغیرهای موجود مورد بررسی قرار
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گرفت .از آنجایی که متغیرهای تحقیق حاضر کمی هستند ،ضریب همبستگی که برای
آنها محاسبه شد ،ضریب همبستگی پیرسون بود .آزمونهای آماری در این تحقیق از
متغیرها نرمال باشد

یافته ها
نتایج حاصل از تحلیل داده ها در جداول شماره 1تا  7آمده است.
مطابق جدول  1داده های توصیفی مربوط به پرسشنامه شکست عاطفی در نمونه مورد
پژوهش ،میانگین نمرات  68/0816و انحراف استاندارد  ،15/11822بیشترین نمره در
این گروه  104و کمترین نمره  6میباشد .در متغیر عملکرد جنسی میانگین نمرات
 73/9789و انحراف استاندارد ،17/90121بیشترین نمره در این گروه  109و کمترین

جدول شماره 1شاخصهای توصیفی مربوط به دادههای حاصل از آزمون امنیت عاطفی

غیرها

مقدار کلموگروف

سطح معناداری

شکست عاطفی

1/242

0/092

عملکرد جنسی

1/257

0/073

گرایش به روابط فرا زناشویی

1/308

0/065
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نمره  20می باشد .در متغیر گرایش به روابط فرازناشویی میانگین نمرات 50/1868و
انحراف استاندارد ، 14/09839بیشترین نمره در این گروه  21و کمترین نمره  90می

جدول شماره  :2آزمون کلموگروف -اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها

متغیر

تعداد

شکست عاطفی

380

عملکرد جنسی

380

گرایش به روابط

380

فرا زناشویی

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

68/0816

15/11822

6/00

104/00

73/9789

17/90121

20/00

109/00

50/1868

14/09839

21/00

90/00

نتایج جدول  2در بررسی نرمال بودن دادهها نشان داد که متغیر شکست عاطفی با
مقدار کلموگروف ( )1/242معنی دار نمی باشد .این مقدار در متغیر عملکرد جنسی با
مقدار کلموگروف ( )1/257معنیدار نمیباشد .همچنین ،این مقدار در متغیر روابط
فرازناشویی با مقدار کلموگروف (  )1/308معنیدار نمی باشد .بنابراین ،نتایج نشان دهنده
این می باشد که دادهها نرمال می باشند.
جدول شماره  3ضرایب همبستگی تحلیل رگرسیون چند گانه به روش همزمان ()Enter

مدل

R

R2

همزمان

a0/243

0/059

 R2تنظیم

خطای استاندارد

شده
0/054

13/71259
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نتایج جدول  3در بررسی نقش شکست عاطفی و عملکرد جنسی در روایط فرا زناشویی
حاکی از آن است که میزان ضریب تعیین رگرسویون برابر با  R2=0/243می باشد که
شکست عاطفی و عملکرد جنسی می باشد.

جدول شماره . 4خالصه نتایج رگرسیون گام به گام برای پیشبینی گرایش به روابط فرا زناشویی
از طریق تجربه شکست عاطفی و عملکرد جنسی

درجه

میانگین

منبع

مجموع مجذورات

آزادی

مجذورات

پیش بین

4442/454

2

2221/227

باقی مانده

70889/280

377

188/035

کل

75331/734

379

تغییرات

F

معنیداری
مشاهده شده

11/813

a0/000

جدول شماره  4نشان می دهد که آنالیز واریانس مربوط به بررسی پیش بینی روابط
فرازناشویی از طریق تجربه شکست عاطفی و عملکرد جنسی به طور کلی در سطح
 0/01معنی دار است و با  0/99اطمینان می توان گفت که ترکیب تجربه شکست عاطفی
و عملکرد جنسی به خوبی قدرت پیش بینی روابط فرا زناشویی را دارند.
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این میزان نشان دهنده  24/3درصد از واریانس روابط فرازناشویی مربوط به نقش تجربه
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جدول شماره  5ضرایب رگرسیون استاندارد شده

SE

پیشبین
شکست

0/047

0/213

4/223

0/000

عاطفی
عملکرد

0/040

0/091

1/815

0/070

جنسی

نتایج جدول شماره  6نشان می دهد که که با توجه به مقدار آماره t = 4/233تاثیر تجربه
شکست عاطفی با مقدار ضریب رگرسیون  β = 0/213در سطح  0/01معنی دار است
که عالمت مثبت ضریب تجربه شکست عاطفی بیانگر تاثیر مثبت آن بر روابط
فرازناشویی می باشد .همچنین ،با توجه به مقدارآماره  t = 1/ 815تاثیر عملکرد جنسی
با مقدار ضریب رگرسیون  β = 0/091در سطح 0/01معنی دار است که عالمت مثبت
ضریب عملکرد جنسی بیانگر تاثیر مثبت آن بر روابط فرا زناشویی است.
جدول شماره .6همبستگی بین تجربه شکست عاطفی و گرایش به روابط فرا زناشویی

متغیر
شکست عاطفی

گرایش به روابط فرا زناشویی
**R= 0.225
P= 0.000
N= 380
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همانگونه که جدول شماره  6نشان می دهد ضریب همبستگی پیرسون برابر با R=0/225
که بین تجربه شکست عاطفی و روابط فرازناشویی با  0/99اطمینان رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد.

جدول شماره  7همبستگی بین عملکرد جنسی و گرایش به روابط فرا زناشویی

متغیر

گرایش به روابط فرا زناشویی

عملکرد جنسی

*R=- 0.120
P= 0.001
N= 380

همانگونه که جدول شماره  7نشان میدهد ضریب همبستگی پیرسون برابر با -0/120
= Rو  P= 0.01می باشد .با توجه به اطالعات مندرج در جدول فوق ،می توان نتیجه
گرفت که بین عملکرد جنسی و روابط فرازناشویی با  0/99اطمینان رابطه منفی و
معناداری وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری
در پژوهش حاضر نتایج نشان داد که گرایش زوجین ساکن شهر لردگان به روابط
فرا زناشویی با تجربه شکست عاطفی و عملکرد جنسی آنها رابطه معناداری دارد و از
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و  P= 0.01می باشد .با توجه به اطالعات مندرج در جدول فوق ،می توان نتیجه گرفت
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طریق تجربه شکست عاطفی و عملکرد جنسی هریک از زوجین میتوان گرایش او به
روابط فرا زناشویی را پیشبینی کرد.

روابط فرا زناشویی از طریق تجربه شکست عاطفی و عملکرد جنسی آنها قابل تبیین
است .همچنین همانطور که در جدول شماره  5مشاهده میشود گرایش به روابط فرا
زناشویی از طریق تجربه شکست عاطفی و عملکرد جنسی آنها قابل پیشبینی میباشد.
بنابراین فرضیه اول تحقیق تایید میشود .که در این راستا نتایج همسو با سایر یافتهها
در زمینه رابطه طرحواره های عشق و جهت گیری جنسی ( استفان و باچمن،)1999 1،
رابطه سبک های دلبستگی با خیانت زناشویی و رابطه طرحواره های عشق (

دوهرتی2،

 1994و سیمپسون )1990 3،و توجیه روابط فرا زناشویی (شریفی و همکاران)1391 ،
می باشد .شواهد نشان می دهد که مردان و زنان با طرحواره عشق ایمن بهتر از دیگران
قادر به برقراری و حفظ روابط صمیمانه و با ثبات هستند ،آنها خود را ارزشمند و الیق
عشق و توجه دیگران میدانند و فرض میکنند که شریک عشقی شان نیز فردی قابل
اعتماد و در دسترس میباشد .برای آنها نزدیک شدن و تکیه کردن به دیگران راحت
است و روابطشان با لذت ،رضایت ،صمیمانه و تعهد بیشتر و وابستگی متقابل همراه
است ( دوهرتی و همکاران .)1994 ،نتایج تحقیقات نشان دهنده وجود روابط معنیدار
بین طرحوارههای عشق و اقسام توجیه روابط فرا زناشویی میباشد ،همچنین طرحواره-
های عشق از لحاظ میزان تایید روابط فرا زناشویی در قالب توجیه جنسی ،عاطفی،
عشقی و انگیزههای بیرونی تفاوت های معنیداری مشاهده شده است .به طور کلی افراد
با طرحواره های عشق ایمن کمترین میزان تایید را در ابعاد چهارگانه توجیه روابط فرا
زناشویی دارند (شریفی و همکاران .)1391 ،نارضایتی از روابط جنسی و عاطفی با
1

Stephan CW, Bachman
Doherty
3
Simpson
2
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همسر یکی از مهمترین عوامل در تبیین روابط فرا زناشویی محسوب میشود .دلیل آن
میتواند عدم آگاهی و یادگیری مهارتهای زناشویی یا اختالالت جنسی زوجین باشد.
بروز بی توجهی و ارضا نکردن نیازهای همدیگر ،کاهش عشق و عالقه و در نهایت
خیانت بیشتر فراهم میشود .پژوهشهای دیگر نظیر پژوهشهای احمدی ( ،)1391کاوه
( ،)1387شیردل ( )1385و یسل و گاسانو )2010( 1نیز بر این مسئله اشاره کردهاند که
برآورده نشدن انتظارات زناشویی ،نارضایتی از روابط زناشویی و عاطفی و در مواردی
تنوع طلبی جنسی و انتقام از خیانت همسر ،احتمال در گیر شدن در روابط فرا زناشویی
را افزایش میدهد .نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون نشان داد از میان متغیرهای عملکرد
جنسی و تجربه شکست عشقی ،سهم تجربه شکست عشقی در پیشبینی گرایش به
روابط فرا زناشویی ،بیشتر از عملکردجنسی میباشد .همچنین این که تجربه شکست
عاطفی به تنهایی میتواند متغیر مالک گرایش به روابط فرا زناشویی را پیشبینی کنند.
این نتایج تحقیق با یافتههای حیدری و اقبال ( ،)1389متولی ،بختیاری ،علوی مجد و
ازگلی ( ،)1388احتشام زاده ،مکوندی و باقری ( ،)1388فاتحی زاده و احمدی (،)1384
آقامحمدیان شعرباف و موسوی ( ،)1388رحمانی ( ،)1389مک کارتی (،)2004
پاتریک ،سلز ،گیوردانو و فولراد ( ،)2007لیتزینگر و گوردون ( )2005و بولینگ و هیل
( )2005که آنها به تاثیرات رضایت جنسی و امنیت عاطفی بر گرایش به روابط فرا
زناشویی اشاره کردهاند ،همخوان میباشد.
فرضیه دوم تحقیق حاضر بدین گونه صورت بندی شد" :بین تجربه شکست
عاطفی و گرایش زوجین به روابط خارج از ازدواج ارتباط وجود دارد" .نتایج آزمون
فرضیه دوم تحقیق با استفاده از آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون حاکی از
این بود که بین تجربه شکست عاطفی و گرایش زوجین به روابط فرا زناشویی رابطه
Yucel & Gassanov

1
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وجود دارد .همانطور که در جدول شماره 7مشاهده میشود بین تجربه شکست عاطفی
و گرایش زوجین به روابط فرا زناشویی ارتباط معناداری در جهت مستقیم وجود دارد؛
روابط فرا زناشویی بیشتری را گزارش میکنند .این رابطه از لحاظ آماری با احتمال
خطای کمتر از  0/01معنادار است ،لذا فرضیه دوم تحقیق نیز تایید میشود .این نتایج
تحقیق با یافتههای غالمعلیان و احمدی ( ،)1387سامانی ( ،)1386آخرتی (،)1386
فاتحی زاده و احمدی ( ،)1384بشارت ( ،)1998پاتریک ،سلز ،گیوردانو و فولراد
( ،)2007کردوا ،جی و وارن ( ،)2005بولینگ و هیل ( ،)2005کردوا و اسکات
( )2001و فینی ( )1999که آنها در تحقیقاتشان به رابطه بین امنیت عاطفی و گرایش
به روابط فرا زناشویی اشاره کردهاند ،همخوان میباشد .تحقیقات نشان داده است که
عدم وجود یک رابطه عاطفی مناسب از سوی شریک زندگی ،بیشترین تاثیر را بر
بزرگساالن میگذارد و زمینهساز بروز نشانگان آسیبشناسی روانی در آنها میگردد.
این نشانه ها ،ابتدا باعث بروز مشکالتی در امور روزمره و ارتباطات او با همسرش
میگردد ،و اگر مداخله مناسبی برای درمان صورت نگیرد به انزوای کامل فرد از زندگی
زناشویی و درگیری در روابط خارج از ازدواج منجر میشود .جانسون ( ،)2004چند
ویژگی زوجینی که از امنیت عاطفی پایین رنج میبرند را معرفی میکند .او بیان میکند
که ارتباط مختل زن -شوهر ،تعارض در نیازها ،عدم حمایت زوجین از یکدیگر و
گرایش به روابط خارج از ازدواج با امنیت عاطفی پایین مربوط میباشد .به طور کلی
شواهد نشان میدهد که بین طرحواره عشق کنارهگیر و خیانت زناشویی همبستگی
باالیی وجود دارد (آلن و بایوکام .)2004 ،ترس از صمیمیت ،بدبینی نسبت به عشق و
روابط عاشقانه ،فاصلهگیری هیجانی ،اجتناب از رویارویی عاطفی ،تمرکز بیشتر بر
موضوعات شغلی و فعالیتهای غیر اجتماعی از ویژگیهای افراد با طرحواره عشق
کنارهگیر است (هاتفیلد و همکاران .)2007 ،این افراد به دلیل نیاز به حفظ فاصله
هیجانی و عدم وابستگی ،ناچیز انگاشتن ارزش شریک عشقی و نگرش خودخواهانه
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و ابزاری نسبت به رابطه جنسی آمادگی بیشتری برای خیانت زناشویی دارند (فریکر،
.)2013

گرایش زوجین به روابط فرا زناشویی ارتباط وجود دارد" .نتایج آزمون فرضیه سوم
تحقیق با استفاده از آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون حاکی از این بود که
بین عملکرد جنسی و گرایش زوجین به روابط فرا زناشویی رابطه وجود دارد .همانطور
که در جدول  7مشاهده میشود بین عملکرد جنسی و گرایش زوجین به روابط فرا
زناشویی ارتباط معناداری در جهت معکوس وجود دارد؛ به عبارتی هرچه زوجین
ساکن از کنش وری جنسی باالتری برخوردار باشند ،گرایش به روابط خارج از ازدواج
کمتری را گزارش میکنند .این رابطه از لحاظ آماری با احتمال خطای کمتر از 0/01
معنادار است ،لذا فرضیه سوم تحقیق نیز تایید میشود .این نتیجه تحقیق با یافتههای
مونتسی و همکاران ( ،)2013برزنیاک و ویسمن ( ،)2004لیتزینگر و گوردون (،)2005
ترودل و گولدفارب ( ،)2010رحمانی ،مرقاتی خوئی و اهلل قلی ( ،)1390علی اکبری
( ،)1389بخشایش و مرتضوی ( ،)1388قوام و تسبیحسازان ( ،)1386که آنها نیز به
رابطه کنش وری جنسی و گرایش به روابط خارج از ازدواج اشاره کردهاند ،همخوان
میباشد .بیشترین گرفتاریهای مربوط به روابط جنسی حول محور تعداد برقراری
روابط جنسی ،زمان ارضا و کیفیت آن دور می زند .بیرز و وانگ )2004(1نشان دادند
که بین عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی ارتباط متقابل و مثبت وجود دارد .از
تحقیقی که توسط کورسینی )1953( 2انجام شد این طور نتیجهگیری می شود که
روابط جنسی شکل دهنده بخشی از ادراکات زوجین از همدیگر است که تداوم بخش
از دواج است .همچنین یافتههای وی نشان داد که رضایت زناشویی می تواند به
1 Byers & Wang
2 Corsini
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همنوایی و یا تطابق زوجین در روابط جنسیاشان وابسته باشد .بیرز ( )2005که در
پژوهشهای خود به دنبال یک ارتباط علت و معلولی بین ارتباط جنسی و ارتباط
جنسی و رضایت زناشویی و تعهد زوجین به یکدیگر وجود دارد .در ایران همچنین
نبی پور ( ،)1384علی اکبری دهکردی و کیقبادی ( ،)1388حمیدی پور و همکاران
( ، )1389رحمانی و همکاران ( )1390و خواجه الدین و همکاران ( )1390در
مطالعات خویش نشان دادند که آموزش مهارت های جنسی ،می تواند باعث
احساسات مثبت ،نزدیکی و صمیمیت به همسر ،بخشش و افزایش ارتباط زناشویی و
در نتیجه آن تداوم آن ،و افزایش توان حل تعارض زوجین ،تعهد و رضایت زناشویی
بشود .همانطور که مشاهده میشود نتایج آزمون فرضیهها حکایت از این دارد که
تجربه شکست عاطفی و عملکرد جنسی با گرایش به روابط فرا زناشویی رابطه دارند.
نتایج این تحقیق و تحقیقات گذشته از مداخالت و آموزشهایی در راستای افزایش
کنش وری جنسی و و کاهش تجربه شکست عاطفی برای کاهش گرایش زوجین به
روابط فرا زناشویی حمایت میکند .با توجه به یافتههای این پژوهش ،ترغیب زوجین
به سمت مداخالت و رفتارهایی که اختالالت جنسی آنها را بهبود میبخشد و ناامنی
عاطفی بین آنها را کاهش میدهد ،تاثیر چشمگیری در پیشگیری از گرایش به روابط
خارج از ازدواج دارد.
با توجه به اهمیت سالمت روانی بزرگساالن و همچنین تاثیرات کنش وری جنسی
و زناشویی بر جنبههای مختلف زندگی روانی -اجتماعی افراد ،نیاز است که آموزش
بیشتری در زمینه شیوههای برقراری ارتباط جنسی درست با همسر برای زوجین در نظر
گرفته شود و همچنین برنامهریزیهایی برای ایجاد آموزشها و مداخالتی در راستای
افزایش امنیت عاطفی زوجین ،مخصوصا آنهایی که اختالالت جنسی را تجربه میکنند،
صورت گیرد .همچنین ضروری است که مسئوالن زیربط اقدامات جدیتری در راستای
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آموزش مهارتهای برقراری ارتباط جنسی مناسب در سطح فردی ،خانوادگی و
اجتماعی داشته باشند تا از بروز صدمات روانشناختی آتی جلوگیری شود.

 احتشامزاده ،پروین؛ مکوندی ،بهنام و باقری ،اشرف.)1388( .رابطه بخشودگی ،کمال گراییو صمیمیت با رضایت زناشویی در جانبازان و همسران آنها .یافتههای نو در
روانشناسی.136-123 ،)12( 4 ،
 احمدی ،ناهید .)1391( .بررسی جامعه شناختی روابط خارج از چارچوب ازدواج .پایان نامهکارشناسی ارشد ،رشته مطالعات زنان ،دانشگاه تهران.
 اعتمادی ،عذرا؛ نوابینژاد ،شکوه؛ احمدی ،سید احمد و ولی اهلل ،فرزاد .)1385( .بررسیاثربخشی زوجدرمانی شناختی -رفتاری بر صمیمیت زوجین مراجعهکننده به مراکز مشاوره
در شهر اصفهان .فصلنامه علمی -تحقیقی مطالعات روانشناختی ،دوره  1( 2و 69- ،)2
.88
 اکبری ،ابراهیم؛ علیلو ،مجید محمود؛ خانجانی ،زینب؛ پورشریفی ،حمید؛ فهیمی ،صمد؛امیری پیچاکالیی ،احمد و عظیمی ،زینب .)1391( .مقایسه دانشجویان دارای شکستعشقی
با و بدون نشانگان بالینی در طرحوارههای ناسازگار اولیه و الگوهای فرزندپروری .مجله
روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ،شماره .184-194 ،3
 اکبری ،زینب؛ شفیع آبادی ،عبداله و هنرپروران ،نازنین .)1390( .مقایسه ی سبک هایدلبستگی در مردان متاهل با روابط فرا زناشویی و فاقد روابط فرا زناشویی .فصلنامه اندیشه
و رفتار.30-25 ،)20(5 ،
 آخرتی ،محمود .)1386( .بررسی و مقایسه عملکرد خانوادههای عادی و خانوادههای متقاضیطالق .پایاننامه کارشناسی ارشد ،تهران ،دانشگاه تربیت معلم.
 آقامحمدیان شعرباف ،حمیدرضا و موسوی ،حسین .)1386( .بررسی عوامل مؤثر در تحکیمخانواده و رضایتمندی زناشویی .چکیده مقاالت همایش تقویت نظام خانواده و
آسیبشناسی آن ،ص .18
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 بخشایش ،علیرضا و مرتضوی ،محمود .)1388( .رابطه رضایت جنسی ،سالمت عمومی ورضایت زناشویی در زوجین .فصلنامه روانشناسی کاربردی ،سال سوم ،شماره . 73-85 ،4
زناشویی گلومبک  -راست .گزارش پژوهشی .دانشگاه تهران.
 بهرامی ،نسیم؛ ستار زاده ،نیلوفر؛ رنجبر کوچکسرایی ،فاطمه و قوجازاده ،مرتضی.)1386( .بررسی ارتباط رضایت جنسی و افسردگی بین زوجین بارور و نابارور .فصلنامه باروری و
ناباروری. 52-59 ،
 حمیدی پور ،رحیم؛ ثنایی ذاکر ،باقر؛ نظری ،علی محمد و تقی فراهانی محمد.)1389 ( .بررسی تاثیر زوج درمانی گروهی مبتنی بر بخشش بر رضایت زناشوئی .فصلنامه مطالعات
زنان ،شماره  ،26ص .49
 حیدری ،علیرضا و اقبال ،فرشته .)1389( .رابطه دشواری در تنظیم هیجانی ،سبکهایدلبستگی و صمیمیت با رضایت زناشویی در زوجین صنایع فوالد شهر اهواز .یافتههای نو
در روانشناسی.115-134 ،)15( 5 ،
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