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بینی خیانت زناشویی بر اساس عملکرد جنسی و هدف از انجام پژوهش حاضر، پیش هدف:

این پژوهش همبستگی و جامعه آماری  روش پژوهش:ورزی در زوجین است. های عشقسبک

سال از زندگی مشترک،  3ل هایی که در طی دوران زناشویی با گذشت حداقکلیه زوجشامل 

حداقل یکبار تجربه خیانت )به صورت رابطه مجازی، پیامک یا تماس تلفنی و رابطه جنسی( 

 تهران شهر سطح مشاوره مراکز به خود مشکالت حل برای و انددر زندگی زناشویی داشته

ای خوشهگیری نفر از آنها به عنوان نمونه به روش نمونه 042اند، بود که کرده مراجعه

های نگرش نسبت به ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامهمرحلهچند

های ( و سبک3333نیا و همکاران )(، عملکرد جنسی فرج0222روابط فرازناشویی ویتلی )

به منظور ( که از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. 3331ورزی استرنبرگ )عشق

آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با  ها ازو تحلیل داده تجزیه

نتایج نشان داد که بین خیانت زناشویی  ها:یافتهبهره برده شد.   SPSS-23 افزارنرم استفاده از

ورزی رابطه معنادار وجود دارد و های عشقو عملکرد جنسی و بین خیانت زناشویی و سبک

(65/2=0R.)  تبیین کننده خیانت زناشویی است؛ همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن بود

 -35/2ورزی با ضریب بتای های عشقو سبک -01/2عملکرد جنسی با ضریب بتای 

طه بین عشق و تداوم رابطه عاشقانه، راب گیری:نتیجهخیانت زناشویی است.  کنندهبینیپیش

ر عشق و عالقه بین زوجین بیشتر باشد، آنان از مثبت و معنی داری وجود دارد و هر چه قد

 .تعهد و رضایتمندی بیشتری برخوردار خواهند بود
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 مقدمه

ی هر جامعه و کانون حفظ سالمت روان و بهداشت روانی است و مبدا بروز عواطف ترین هستهخانواده اصلی

ترین روابط و تعامالت بین فردی است. اگر در اعتماد و احساس امنیت خانواده، کانون صمیمانهانسانی و 

رین تشکافی به وجود آید باعث زخم خوردگی در یکی و یا شاید هر دوی زوجین شود. خیانت زناشویی اساسی

گردد زوجین میکند و در نهایت منجر به طالق بین دار میجزء رابطه که همان اعتماد است را خدشه

ود. ش(. خیانت زناشویی به عنوان تخطی از توافق جنسی بین یک زوج تعریف می0236)زاندبرگن و براون، 

با اینکه وفاداری عاطفی و جنسی نقش مهمی در تحکیم روابط دارد و هنجار کلیدی در تنظیم ازدواج 

و  کند )قاصدی، باقریاشویی کمک میشود، خیانت زناشویی به طور بالقوه به انحالل روابط زنمحسوب می

ورزی هر یک از زوجین از عوامل موثر و مهم در مبحث کیفیت زندگی های عشق(. سبک3331کیامنش، 

شود. از ی زن و شوهر و موجب حفظ ثبات آنها میزناشویی زوجین است. عشق و محبت عامل پیوند دهنده

 ها را محوهای میان زوجتواند بسیاری از تنشه میآن گذشته، عشق و محبت از کیفیتی برخوردار است ک

ی شش بعدی لی، یکی از (. نظریه0234شیخ، -ها سرپوش بگذارد )ویتسون و الکرده، بر خودمحوری

امل ورزی شپردازد و عبارت است از شش سبک عشقهایی است که به تبیین انواع عشق میمهمترین نظریه

یا گرایانه(، مانازیگرانه(، استورگ )عشق دوستانه(، پراگما )عشق واقعاروس )عشق شهوانی(، لودوس )عشق ب

(. البته عشق 3332نیا، باشد )بختیاری، حسینی، عارفی و افشاری)عشق رمانتیک( و آگاپه )عشق فداکانه( می

(. 0234شیخ، -تنها برای تداوم مناسب زناشویی و احساس رضایتمندی کافی نیست )ویتسون و ال

های صورت گرفته به علت مشکالت در عملکرد جنسی درصد طالق 52تا  62ایرانی معتقدند که  کارشناسان

( 3336کوالیی، بهرامی، رستاک و اقلیما )های پژوهش خدابخشی(. یافته3332است )رفیعی و جمهری، 

کند. ها عامل مهم و کلیدی را در وفاداری زوجی ایفا مینشان داد رضایت جنسی و کیفیت عشق در زوج

تحقیقات در زمینه خیانت زناشویی حاکی از آن است که دالیل متعددی برای اقدام افراد به چنین کاری 

اشاره کرد )کورونا، راسترلی، فری، اسفورزا  3توان به اختالل عملکرد جنسیی آن میوجود دارد که از جمله

دهد که تمایل جنسی یکی نشان می (0233های پژوهش سلترمن، گارسیا و ساپلیس )(. یافته0231و مگی، 

های خیانت است. با توجه به آنچه گفته شد، خیانت زناشویی یکی از دالیل عمده طالق و از هم از انگیزه

(. همچنین جامعه ساالنه هزینه زیادی به منظور دست و 3333دانا و صابری، پاشیدن ازدواج است )هدایتی

ل خواهد شد. لذا انجام مطالعات الزم در راستای شناسایی عوامل پنجه نرم کردن با مشکالت یاد شده مختم

واند تی خیانت زناشویی و ارائه راهکارهایی در جهت سالمت روابط زوجین میکنندهبینیکننده و پیشتعیین

 از برخی یشواهدی را به دست دهد که با تکیه بر آنها و مورد هدف قرار دادن آن در همان ابتدا، ریشه

(. از این رو هدف از انجام پژوهش حاضر، 3422نیا، بختیاری، حسینی، عارفی و افشاری) بخشکاند را تمشکال

ورزی است و پژوهشگر به دنبال های عشقبینی خیانت زناشویی بر اساس عملکرد جنسی و سبکپیش

 پاسخگوئی به این سئوال اصلی است:

 کنند.ت زناشویی را پیش بینی میهای عشق ورزی تا چه میزان خیانعملکرد جنسی و سبک .3

                                                           
1. Sexual Ddysfunction 
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 پژوهش روش 

ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر روش گردآوری داده

سال از زندگی مشترک،  3هایی که در طی دوران زناشویی با گذشت حداقل آماری این پژوهش را کلیه زوج

رت رابطه مجازی، پیامک یا تماس تلفنی و رابطه جنسی( در زندگی حداقل یکبار تجربه خیانت )به صو

طبق نظر اند. کرده مراجعه تهران شهر سطح مشاوره مراکز به خود مشکالت حل برای و اندزناشویی داشته

شود تا حداقل و حداکثر ضرب می 6الی  6/0در  های ابزار مورداستفاده در پژوهش( تعداد گویه0226کالین )

گویه است،  35های پژوهش حاضر های مقیاسنمونه تعیین شود. با توجه به اینکه مجموعه گویهحجم 

نفر در  042نفر باشد که در این پژوهش تعداد اعضای نمونه  422تا  042تواند بین بنابراین حجم نمونه می

ی شهر تهران گانه 00ای بود که از بین مناطق مرحلهای چندگیری خوشهنظر گرفته شده است. روش نمونه

زوج به صورت تصادفی انتخاب شدند  32مرکز مشاوره و از هر مرکز مشاوره   3منطقه   2منطقه و از هر  2

ه های نگرش نسبت بابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامههای پژوهش را تکمیل کردند. و پرسشنامه

ورزی های عشق( و سبک3333یا و همکاران )ن(، عملکرد جنسی فرج0222روابط فرازناشویی ویتلی )

 بود.( 3331استرنبرگ )

 ابزار پژوهش

تهیه کرده  0222این مقیاس را مارک ویتلی در سال . 1. پرسشنامه نگرش نسبت به روابط فرازناشویي1

د. وشگذاری میگانه از بسیار موافق تا بسیار مخالف نمرهعبارت است و هر سوال در طیفی هفت 30و دارای 

ها دهد. عبارتهای باالتر در این مقیاس نگرش مثبت بیشتری را به روابط فرازناشویی نشان مینمره

ی روابط فرازناشویی و هدف از این سنجش، نوع هایی راجع به احساسات و تفکر مثبت افراد به مقولهجمله

ر واقع این مقیاس میزان تمایل احساسات و تفکر افراد در مورد مسائل مربوط به روابط فرازناشویی است. د

 های پژوهش ویتلیسنجد. یافتهو پذیرندگی یا ردکنندگی روابط فرازناشویی را از دید افراد مختلف می

دهد. به طوری که آلفای کرونباخ ضریب همسانی ( اعتبار مطلوب این سنجش نگرش را نشان می0222)

 21/2ریب بازآزمایی حاصل از اجرای این آزمون نیز برآورد شد. ض 13/2و پایایی این مقیاس  22/2درونی 

نفر از زنان و مردان شهر به شهر اجرا کرده  323( بین 0232زاده )است. در ایران نیز این مقیاس را عبداهلل

تواند است. این مقیاس می 36/33به دست آمد. میانگین به دست آمده برای این نمونه  24/2و آلفای کرونباخ 

های پیمایشی در تعیین علل و متغیرهای تاثیرگذار بر نگرش به روابط فرازناشویی وهشعالوه بر پژ

کننده باشد. همچنین برای بررسی روایی این آزمون در ایران از روایی مالکی )واگرا( و پرسشنامهی کمک

گیری و با جهت 03/2گیری مذهبی درونی گیری مذهبی آلپورت استفاده شد. روایی واگرا به جهتجهت

 به دست آمد. 35/2مذهبی بیرونی 

 نیا( تدوین شد 3333این مقیاس توسط فرج نیا و همکاران ). پرسشنامه عملکرد جنسي زناشویي. 2

 نیا  د؛شون یطبقه بندی م یو نگرش جنس یدانش جنس ۀمولف 0ماده است که در  02دارای  اسیمق

(، پرسشنامه دانش و نگرش 3332سنل)ا یرابطه جنس یریجهت گ یپرسشنامه بر اساس پرسشنامه ها

                                                           
1. Attitudes toward Infidelity Scale 
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و  یخوشاب ی( و پرسشنامه نگرش جنس3330آن هوپر) ی(،  پرسشنامه دانش جنس3324بشارت) یجنس

درجه  یدرجه ا 6 اسیپرسشنامه به صورت مق نیدر ا یروش پاسخده. ( ساخته شده است3313)ییواال

 3برای موافقم،  4برای کامال موافقم،  ازیتام  6به صورت  زیو نمره گذاری مربوط به پاسخها ن کرتیل یبند

به صورت معکوس  35و  36.  سئواالت استبرای کامال مخالفم  3برای مخالفم،  0برای تا حدودی موافقم، 

 ینمرة کل برای هر آزمودن کیعالوه بر نمرة مربوط به مؤلفه ها،  اسیمق نیشود.  در ا ینمره گذاری م

باشد؛  یدر نوسان م 322و حداکثر  02حداقل  نیپرسشنامه ب نیمرات ادامنه ن نیشود. همچن یمحاسبه م

و  ایپژوهش فرج ن یط باشد. یم یآزمودن یکه نمرات باالتر نشان دهنده دانش و نگرش باالتر جنس

 ییارو ،ییزناشو یعملکرد جنس اسیمق یهای روانسنج یژگیو یابیو ارز هی( تحت عنوان ته3333همکاران)

قرار گرفته  دییو تا یمتخصص مورد بررس دینفر از اسات 5از  ینظرخواه قیئواالت از طرس ییصوری و محتوا

ه ب 23/2کل سواالت پرسشنامه  یکرونباخ برا یآلفا بیپرسشنامه با استفاده از ضر ییایپا نیاست. همچن

 .است هت آمددس

نجش مقیاس برای س 3331این مقیاس توسط استرنبرگ در سال  ورزی استرنبرگ.. مقیاس عشق3

تا  3عبارت است که فرد باید به هر عبارت از  46عشق مثلثی استرنبرگ ساخته شد. این پرسشنامه دارای 

سوال سوم مربوط به  36سوال دوم مربوط به عشق و  36سوال اول مربوط به صمیمیت،  36نمره دهد.  3

 گذاریع شوند. هنجار مربوط به نمرهها جمبایست نمرات هر یک از گروهگذاری میباشد. برای نمرهتعهد می

تر از میانگین، تا حدی پایین میانگین، در حد میانگین )متوسط(، سطح کامال پایین 6این پرسشنامه دارای 

از روش  ی پایایی این مقیاستا حدی باالی میانگین و کامال باالتر از میانگین است. استرنبرگ برای محاسبه

، 33/2ت ی صمیمیکرد. نتایج نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ برای مولفهضریب همسانی درونی استفاده 

باشد. همچنین برای محاسبه روایی می 31/2و برای نمره کل پرسشنامه برابر با  34/2و تعهد  34/2عشق 

ست وی داز روایی همزمان استفاده کرد. به این منظور از مقیاس عشق رابین استفاده نمود که دارای دو مولفه

، با مولفه عشق 12/2و  53/2داشتن و عشق بود و همبستگی این دو مقیاس به ترتیب با مولفه صمیمیت 

به دست آمد. روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران نیز مورد  13/2و  65/2و با مولفه تعهد  20/2و  63/2

ررسی روایی محتوایی این ( در پژوهش خود برای ب3326بررسی قرار گرفته است. حفاظی و همکاران )

پرسشنامه سواالت را در اختیار متخصصین روانپزشک، روانشناس بالینی و اساتید زبان انگلیسی قرار دادند 

که از نظر همه متخصصان مربوطه موردتایید قرار گرفت، سپس برای پایایی، از روش بازآزمایی استفاده شد. 

 به دست آمد. 22/2و تعهد  33/2، عشق 32/2 های صمیمیتضرایب آلفای کرونباخ برای مولفه

در این پژوهش به منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار این روش اجرا. 

به دست آمد که نشان از پایایی برای هر یک از ابزار داشت.  1/2ضریب برای هر یک از متغیرها باالتر از 

در بخش  SPSS 23ها از طریق نرم افزار مده از اجرای پرسشنامهتجزیه و تحلیل اطالعات به دست آ

 استنباطی )همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره( انجام پذیرفت.
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 هایافته

درصد شرکت کنندگان  33( سال است؛ 45/3) 58/34میانگین و انحراف استاندارد سن شرکت کنندگان 

درصد نیز فوق  34صد دارای مدرک تحصیلی لیسانس و در 33مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم،  دارای

درصد دارای وضعیت اقتصادی  43درصد شرکت کنندگان در وضعیت اقتصادی ضعیف،  33لیسانس بودند. 

 درصد دارای وضعیت اقتصادی خوب قرار دارند. 32متوسط و 

 

 های توصیفي متغیرهای پژوهش. یافته1جدول 

 شاخص آماری

 مقیاس

ف انحرا میانگین

 استاندارد

ضررریب  چولگی کشیدگی

 تحمل

ترررررورم 

 واریانس

ین  ب دور

 واتسون

 32/3 32/3 42/2 52/2 32/2 34/32 53/324 عشق ورزی

  21/3 63/2 14/2 -03/2 23/4 45/02 سبک صمیمیت

 52/3 41/2 -35/2 -35/2 23/5 13/01 سبک تعهد 11/3

 13/3 32/2 33/3 46/2 12/6 23/01 سبک عشق

 22/3 63/3 42/2 -45/2 23/3 66/36 22/300 یعملکرد جنس

نگرش نسبت به خیانت 

 زناشویی

13/33 30/1 23/2- 32/2 - - - 

 
( است 34/32) 53/324دهد که میانگین و انحراف استاندارد نمره کل عشق ورزی نشان می 3نتایج جدول 

راف ک عشق با میانگین و انحهای عشق ورزی کمترین میانگین مربوط به زیرمقیاس سبو از بین زیرمقیاس

ستاندارد  ستاندارد 12/6) 23/03ا صمیمیت با میانگین و انحراف ا سبک  شترین میانگین مربوط به  ( و بی

سی 23/4) 45/02 ستاندارد نمره کل عملکرد جن ست. همچنین میانگین و انحراف ا ( 66/36) 22/300( ا

همچنین جدول ( اسررت؛ 30/1) 13/33یی اسررت و میانگین و انحراف نمره نگرش نسرربت به خیانت زناشررو

شان می شیدگی بین فوق ن های متغیرهای پژوهش قرار دارند؛ بنابراین توزیع داده ± 0دهد که چولگی و ک

قرار دارد؛ بنابراین مفروضرره عدم وجود  6/0تا  6/3طبیعی اسررت. مقدار دوربین واتسررون در فاصررله مجاز 

شود و می تو ستگی بین خطاها تائید می  ضریب تحمل و تورم همب ستفاده کرد. مقادیر  سیون ا ان از رگر

 واریانس نیز نشان داد از نبود همپوشی بین متغیرهای پیش بین دارد.

 

 ورزی های عشقسبک و عملکرد جنسي اساس بر آزمون رگرسیون خیانت زناشویي .2جدول 

 متغیر مالک: خیانت زناشویي

 همبستگی تعدیل شده مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی بین پیش

 -64/2 65/2 - 16/2 د جنسیعملکر

 ورزیهای عشقسبک
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خیانت زناشویی برابر با  با ورزیهای عشقسبک و عملکرد جنسی رابطه بین 0بر اساس اطالعات جدول 

تبیین  را درصد از تغییرات مربوط به رضایت شغلی 61ها تقریباً به عبارت دیگر، این مولفه؛ است -25164

نشان داد که مجذور همبستگی در سطح  Fی (. همچنین محاسبات مربط به آماره0R=25652کنند )می

(. برون داد بعدی رایانه تحلیل ضرایب F=  24/00و  df=  031و  Sig. ،0=  25222معنادار است ) 2523

 رگرسیون مدل را نشان می دهد.

 

 ورزیهای عشقسبک و لکرد جنسيعم اساس بر ضرایب خیانت زناشویي .3جدول 
 سطح معناداری B SE (Beta) t مدل متغیر وارد شده در مدل

 223/2 32/6  03/2 -54/2 )عرض از مبدا( 

 223/2 22/4 -01/2 32/2 -43/2 ضریب متغیر عملکرد جنسی

 223/2 25/4 -35/2 33/2 -36/2 ضریب متغیر ورزیهای عشقسبک

 ویيمتغیر مالک: خیانت زناش

 

دار بینی کننده معنیورزی پیشهای عشقسبک و حاکی از آن است که عملکرد جنسی وقفنتایج جدول 

توان معادله رگرسیون را به شرح می های موجود در جدول،خیانت زناشویی هستند. بنابراین، بر اساس داده

 :زیر نوشت

 

 خیانت زناشویي = -54/2 – 43/2( عملکرد جنسی) - 36/2( ورزیهای عشقسبک) 
 

 گیریبحث و نتیجه
 یکنندهبینیورزی، پیشهای عشقنتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که عملکرد جنسی و سبک

(، 3422هایی همچون بختیاری و همکاران )باشد که با نتایج حاصل از پژوهشخیانت زناشویی در زوجین می

توان حاصل از پژوهش می یهمسوست. در تبیین یافته( 3331( و دهقانیان )3332بختیاری و همکاران )

گفت نارضایتی از عملکرد جنسی یکی از عوامل موثر در گرایش زوجین به روابط پنهانی و خیانت زناشویی 

ردد. گمندی در زوجین منجر به افزایش عشق و عالقه به همسر میاست، همانطور که باال بودن سطح رضایت

تواند به مشکالت عمیق در روابط زوجین و ایجاد تنفر از همسر، دلخوری، نیز می نارضایتی از رابطه جنسی

گیری، احساس تحقیر، احساس عدم اعتماد به نفس و نظایر آن منجر شود. این حسادت، رقابت، حس انتقام

اف بین کیابد و به تدریج شها و اختالفات، تقویت شده و یا در قالب آنها تجلی و بروز میمسائل توسط تنش

(. در نهایت وجود فاصله عمیق بین زن و شوهر، 3336زاده و بختیارپور، سازد )طالییتر میهمسران را عمیق

و  زادهتواند یکی از عوامل مهم متمایل شدن آنها به سمت رابطه پنهانی و خارج از ازدواج باشد )سلطانیمی

 (.3333باجالنی، 
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هشی با عنوان نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در ( در پژو3335قاسمی، رنجبر و شریفی ) 

ط خارج ی گرایش به روابکنندهبینیگرایش زوجین به روابط فرازناشویی دریافتند که عملکرد جنسی پیش

های مربوط به روابط جنسی حول محور تعداد برقراری باشند و بیشترین گرفتاریی زناشویی میاز حیطه

زند. نداشتن ارگاسم یکی از عوامل موثر بر نارضایتی جنسی روابط جنسی، زمان ارضاء و کیفیت آن دور می

باری داشته باشد. امروزه مشخص شده تواند بر تعامل زن و شوهر تاثیر زیاناست و نارضایتی جنسی خود می

یرد. گتری از مسائل عاطفی قرار میلم و شیرین زوجین، روابط جنسی در مراتب پاییناست که در روابط سا

های متعدد رخ داده و یکی از طرفین قابلیت جنسی خود بینی که در زندگیبارها در حوادث غیرقابل پیش

اشند و دور توانند در کنار هم شاد برا از دست داده، تا که وقتی مهر و محبت و صمیمیت پابرجا باشد، می

از هر نوع خیانتی به زندگی در کنار هم ادامه دهند و برعکس آن هم صادق است یعنی مشخص شده در 

 های پنهان شکل گرفتههایی که روابط جنسی برقرار است ولی صیمیمت و تعهد وجود ندارد، خیانتزندگی

ه ی عاشقانه، رابطو تداوم رابطه توان اینگونه استنباط کرد که بین عشق(. می3332است )رفیعی و جمهری، 

مثبت و معناداری وجود دارد و هرچقدر عشق و عالقه بین زوجین بیشتر باشد، آنان از تعهد و رضایتمندی 

 بیشتری برخوردار خواهند بود.

از  هاییهایی با خود به همراه دارد و این پژوهش از آن مستثنی نیست، محدودیتهر پژوهش محدودیت

شده و از سایر ابزارها استفاده نشده است و نمونه های  هاار اندازه گیری که محدود به پرسشنامهجمله نوع ابز

. با توجه اندمناطق مختلف شهر تهران بوده شرکت کننده در پژوهش که صرفا تعدادی محدودی از زوجین

د رسه نظر میبینی انسجام خانواده و طالق زوجین، ببه برجسته بودن نقش خیانت زناشویی در پیش

های فردی، آموزش های مرتبط با عملکرد جنسی و های قبل از ازدواج، مشاورههایی از قبیل مشاورهبرنامه

 ی زندگی زوجین تاثیرگذار باشد.تواند در آیندهآگاهی دادن در مورد مسائل جنسی موردنیاز می

 

 موازین اخالقي

هانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگا

روج خ در مورد کنندگانشرکتها، به تکمیل تمامی سؤال تأکیدها ضمن همچنین زمان تکمیل پرسشنامه

ها اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه از پژوهش در هر زمان و ارائه اطالعات فردی مختار بودند. به آن

 رعایت شد. الًکامماند و این امر نیز می

 

 سپاسگزاری

 .شودمی یقدردان و در پژوهش تشکرگان و کنندشرکت یاز همکاری تمام

 

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

مدل علی روابط (. 3332نیا، کریم .)السادات.، عارفی، مختار.، و افشاریبختیاری، انیسه.، حسینی، سعیده

ی ای صمیمیت زناشویهای ناسازگار اولیه: نقش واسطههای دلبستگی و طرحوارهفرازناشویی بر اساس سبک

 333-320(: 0)1ورزی، آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ایران، های عشقو سبک

ای صمیمیت (. نقش واسطه3422نیا، کریم .)السادات.، عارفی، مختار.، و افشاریبختیاری، انیسه.، حسینی، سعیده

وره های مشاوره )انجمن مشاهای دلبستگی و نگرش به خیانت زناشویی، پژوهشزناشویی در رابطه بین سبک

 05-33(: 11) 02ایران(، 

(. بررسی کیفیت عشق و 3336کوالیی، آناهیتا.، بهرامی، سپیده.، رستاک، حمید.، و اقلیما، مصطفی .)خدابخشی

-14(: 4)6شکنی، مددکاری اجتماعی، شکنی و فاقد سابقه پیمانن با سابقه پیمانرضایت جنسی در مردا

33 

بینی خیانت زناشویی زوجین شهر مرودشت بر اساس نقش الگوهای ارتباطی (. پیش3331دهقانیان، نسرین .)

 ناسیهای نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشورزی، پنجمین همایش ملی پژوهشهای عشقخانواده و سبک

 ایران )با رویکرد فرهنگ مشارکتی(، تهران

ورزی با رضایت جنسی های عشق(. رابطه خیانت زناشویی و سبک3332رفیعی، شبنم.، و جمهری، فرهاد .)

 343-343: 33شناسی آموزش و پرورش، زوجین از یکدیگر، جامعه

انت زناشویی بر اساس اختالل عملکرد بینی نگرش به خی(. پیش3333زاده، محمد.، و باجالنی، پریسا .)سلطانی

، علوم پزشکی زانکو، 3335جنسی، صمیمیت و رضایت جنسی در زنان و مردان متاهل شهر اصفهان در سال 

 33-06(: 3)4دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 

زوجین،  (. رابطه رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سالمت روان3336زاده، فخری.، و بختیارپور، سعید .)طالیی

 45-31(: 42) 32اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی )اندیشه و رفتار(، 

(. نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی 3335قاسمی، بهزاد.، رنجبر سودجانی، یوسف.، و شریفی، کبیر .)

 52-44: 32در گرایش زوجین به روابط فرازناشویی، رویش روانشناسی، 

(. مقایسه اثربخشی دو روش درمان گروهی مبتنی 3331ریبرز.، و کیامنش، علیرضا .)قاصدی، مسعود.، باقری، ف

 2آگاهی و مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بخشش، تنظیم هیجان و صمیمیت زناشویی، اخالق زیستی، بر ذهن

(03 :)66-53 
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 خیانت زناشویيپرسشنامه 
کامال  عبارات ردیف

 موافقم

نسبتاً  موافقم

 موافقم

نه موافق 

نه 

 مخالف

نسبتاً 

 مخالفم

کامال  مخالفم

 مخالفم

 3 0 3 4 6 5 1 خیانت به کسی آسیب نمی زند.  .1

 3 0 3 4 6 5 1 در روابط زن و شوهر، خیانت از دالیل طالق است.*  .2

 3 0 3 4 6 5 1 خیانت کردن برای تالفی خیانت، پذیرفتنی است.  .3

 3 0 3 4 6 5 1 خیانت کردن به افراد امری طبیعی است.  .4

روابط اینترنتی )سکس چت روم، سایت های غیراخالقی(   .5

 خیانت محسوب می شود.*

1 5 6 4 3 0 3 

خیانت در هر شرایطی، بدون توجه به وضعیت و موقعیت فرد   .6

 از نظر اخالقی نادرست است.*

1 5 6 4 3 0 3 

در یک رابطه، بی شرم ترین و ناشایست  بی فایی و خیانت  .7

 ترین رفتاری است که فرد از خودش نشان می دهد.*

1 5 6 4 3 0 3 

خیانت در روابط زن و شوهری، در هیچ شرایطی قابل قبول   .8

 نیست.*

1 5 6 4 3 0 3 

اگر فرد مورد نظر من دور از چشم من روابطی داشته باشد، در   .9

 هم نیست.صورتی که من مطلع نشوم برایم م

1 5 6 4 3 0 3 

برای خودم پذیرفتنی است که با شخص دیگری رابطه داشته   .11

 باشم، ولی در مورد فرد مورد نظرم نمی توانم بپذیرم.

1 5 6 4 3 0 3 

اگر بدانم فرد مورد نظرم از رابطه من مطلع نخواهد شد، با   .11

 شخص دیگری رابطه خواهم داشت.

1 5 6 4 3 0 3 

نظرم )همسرم( مظنون باشم که خیانت کرده  اگر به فرد مورد  .12

 است، با او برخورد خواهم کرد.*

1 5 6 4 3 0 3 

*** 

 عملکرد جنسيپرسشنامه 
 سواالت

مال
کا

 
قم

واف
م

قم 
واف

ی م
ود

حد
تا

 

قم
واف

م
فم 

خال
م

فم 
خال

ال م
کام

 

 3 0 3 4 6 خرده مقیاس دانش جنسی

 3 0 3 4 6 .رمدا خودم جنسی عملکرد و احساسات مورد در کافی اطالعات-3

 3 0 3 4 6 .بکنم باید کار چه جنسی روابط در که دانم می خوب-0

 3 0 3 4 6 از تمایالت جنسی ام تا حد زیادی آگاهم. -3

 3 0 3 4 6 .هستم آگاه جنسی ارضاء شیوة در جنسیتی تفاوتهای به نسبت-4

 3 0 3 4 6 از انگیزه های جنسی ام تا حد زیادی آگاهم. -6

 3 0 3 4 6 ل دارم تا در مورد احساسات جنسی ام فکر کنم.تمای -5

 3 0 3 4 6 از تغییرات در تمایالت جنسی ام تا حد زیادی آگاهم. -1

 3 0 3 4 6 شناسم. می خوبی به را بدنم حساس نقاط -2

 3 0 3 4 6 از احساسات جنسی ام تا حد زیادی آگاهم. -3
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 3 0 3 4 6 .کند می تر رضایت بخش را روابط جنسی، آموزش-32

 3 0 3 4 6 خرده مقیاس نگرش جنسی

 3 0 3 4 6 تا حد زیادی در مورد مسائل جنسی زندگی ام قاطعم. -33

 3 0 3 4 6 بخش عمده ای از مسائل جنسی زندگی ام به وسیله رفتار خودم تعیین می شود. -30

 جنسی، رابطه برای بلشخود و طرف مقا بدن نقاط حساس به نسبت فرد آشنایی من نظر به-33

 .ضروریست

6 4 3 0 3 

 3 0 3 4 6 عامل اساسی که بر مسائل جنسی زندگی ام اثر می گذارد، آن چیزیست که خودم انجام می دهم. -34

 3 0 3 4 6 .کند کوچک را خودش جنسی خود، مسائل مورد در صحبت با نباید فرد-36

 3 0 3 4 6 .بدهند اهمیت جنسی روابط به نباید افراد-35

 3 0 3 4 6 .مسئولیت مسائل جنسی ام را خودم به عهده می گیرم. -31

 3 0 3 4 6 .ابراز کنند کنند، بلکه باید آن را مخفی را شان جنسی مشکالت نباید مردم-32

 3 0 3 4 6 .است جالب و مهم بسیار فرد زندگی در جنسی روابط من عقیدة به -33

 3 0 3 4 6 .کند گرمتر می را زندگی کانون و نزدیکتر بهم آنها را زوجین، شرضایتبخ و خوب جنسی روابط-02

*** 

 پرسشنامه سبک عشق ورزی
خیلی  سئواالت ردیف

 زیاد

تا  زیاد

 حدودی

 اصال کم 

 3 0 3 4 6 به شدت در فکر راحتی همسرم هستم 3

 3 0 3 4 6 .با همسرم روابط بسیار گرمی دارم 0

 3 0 3 4 6 .در مواقع دشوار میتوانم روی همسرم حساب کنم 3

 3 0 3 4 6 .همسرم میتواند در مواقع دشوار روی من حساب کند 4

 3 0 3 4 6 .آماده ام هر چه دارم با همسرم قسمت کنم 6

 3 0 3 4 6 .خیلی مرا از نظر عاطفی حمایت میکند مسرمه 5

 3 0 3 4 6 .را از نظر عاطفی خیلی حمایت می کنم همسرم 1

 3 0 3 4 6 .با همسرم خیلی خوب ارتباط بر قرار می کنم 2

 3 0 3 4 6 .ر هستمدر زندگی خود خیلی به همسرم بدهکا 3

 3 0 3 4 6 .خیلی خودم را به همسرم نزدیک احساس می کنم 32

 3 0 3 4 6 .با همسرم روابط بسیار خوشایندی دارم 33

 3 0 3 4 6 .به نظر خودم همسرم را خیلی خوب درک می کنم 30

 3 0 3 4 6 .همسرم مرا خیلی خوب درک می کند 33

 3 0 3 4 6 .کنمفکر می کنم که می توانم به همسرم افتخار  34

 3 0 3 4 6 .برخی اسرار خودم را در اختیار همسرم می گذارم 36

 3 0 3 4 6 .دازه دیدن همسرم بر نمی انگیزدهیچ چیزی مرا به ان 35
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 3 0 3 4 6 .تعجب می کنم که در طول روز نیز خواب همسرم را می بینم 31

 3 0 3 4 6 .رابطه من با همسرم خیلی رمانتیک است 32

 3 0 3 4 6 .شخصا همسرم را خیلی جذاب می دانم 33

 3 0 3 4 6 .به نظر من همسرم یک فرد ایده ال است 02

اصال نمی توانم فکر کنم که فرد دیگری مثل همسرم بتواند مرا اینقدر خوشحال  03

 .کند

6 4 3 0 3 

 3 0 3 4 6 .کس دیگریتر جیح می دهم با همسرم باشم نه با هر  00

 3 0 3 4 6 .هیچ چیزی مهم تر از رابطه من با همسرم نیست 03

 3 0 3 4 6 .مخصوصا دوست دارم با همسرم رابطه فیزیکی داشته باشم 04

 3 0 3 4 6 .ددر رابطه من با همسرم تقریبا سحر و جادو وجود دار 06

 3 0 3 4 6 .واقعا همسرم را می پرستم 05

 3 0 3 4 6 .نمی توانم بدون همسرم زندگی کنم 01

 3 0 3 4 6 .رابطه من با همسرم خیلی هوس انگیز است 02

نه نگاه می کنم و وقتی رمانهای عشقی می خوانم به یاد وقتی فیلمهای عاشقا 03

 .همسرم می افتم

6 4 3 0 3 

 3 0 3 4 6 .در مورد همسرم همیشه خیال پردازی می کنم 32

 3 0 3 4 6 .متقاعد شده ام که همسرم را دوست دارم 33

 3 0 3 4 6 .این است که رابطه ام را با همسرم حفظ کنمتالش من  30

به علت تعهدی که نسبت به همسرم دارم اجازه نمی دهم کسی بین ما دخالت  33

 .کند

6 4 3 0 3 

 3 0 3 4 6 .معتقدم که رابطه من با همسرم همیشه ثابت خواهد ماند 34

 3 0 3 4 6 .هیچ چیزی نمی تواند در تعهد من نسبت به همسرم خلل وارد کند 36

 3 0 3 4 6 .عشق من نسبت به همسرم تا آخر عمر م باقی خواهد ماند 35

 3 0 3 4 6 .همیشه نسبت به همسرم احساس مسئولیت خواهم کرد 31

 3 0 3 4 6 .تعهد من نسبت به همسرم بسیار سفت و سخت است 32

 3 0 3 4 6 .نمی توانم تصور کنم که بین من و همسرم فاصله بیفتد 33

 3 0 3 4 6 .در مورد عشق خود نسبت به همسرم تردید ندارم 42

 3 0 3 4 6 .رابطه خودم را با همسرم دائمی می دانم 43
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 3 0 3 4 6 .رابطه خودم را با همسرم یک تصمیم گیری عاقالنه می دانم 40

 3 0 3 4 6 .خودم را نسبت به همسرم مسئول می دانم 43

 3 0 3 4 6 .د با همسرم ادامه دهمتصمیم دارم به رابطه خو 44

حتی زمانی که همسرم رفتار نا مناسب دارد سعی می کنم رابطه خود را با او  46

 .حفظ کنم

6 4 3 0 3 
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Predicting Marital Infidelity based on Sexual Function 

and Lovemaking Styles in Couples 
 

 

Behnaz. Morovati *1  

 

 

Abstract                                                                                                               
Aim: The present study aimed to predict marital infidelity based on sexual 

function and lovemaking styles in couples. Method: The study was 

correlational and its statistical population consisted of all couples who 

experienced infidelity (by virtual relationship, text messages, phone calls, and 

sexual intercourse) during their married life at least 3 years after their marriage 

and visited counseling centers in Tehran to solve their problems. 240 of them 

were selected as the samples using the multi-stage cluster sampling method. The 

research instruments included the extramarital affair attitude questionnaire by 

Whatley (2008), the sexual function questionnaire by Farajnia et al. (2014), and 

the lovemaking style questionnaire by Sternberg (1997) with acceptable validity 

and reliability. The inferential statistics of Pearson correlation coefficient and 

multivariate regression in addition to SPSS-23 were used to analyze the data. 

Results: There was a significant relationship between marital infidelity and 

sexual function and also between marital infidelity and lovemaking styles 

(R2=0.56) that indicated marital infidelity. According to the results, sexual 

function with a beta coefficient of -0.27 and lovemaking styles with a beta 

coefficient of -0.16 predicted marital infidelity. Conclusion: There was a 

positive and significant relationship between love and the continuation of a 

romantic relationship, and the more love and affection were between couples, 

the more commitment, and satisfaction they had. 
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