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 چکیده
نگرش به خیانت زناشویی بر اساس رفتار  ینیبشیپ هدف از این پژوهش بررسی

ی در زنان بستگدلهای ی در روابط زناشویی، کیفیت روابط زناشویی و سبکبستگدل
ی آماری جامعهاز نوع همبستگی است. و روش پژوهش توصیفی است.  متأهل

گیری در بودند که به روش نمونه 1397شهر تهران در سال  متأهلی زنان کلیه
های نگرش به و به پرسشنامه ندشد انتخابافراد نفر از این  103رس تعداد دست

طلبی، کیفیت روابط زناشویی و پذیری، پاسخگویی و همدمخیانت زناشویی، دسترسی
با استفاده از ضریب  شدهآوریجمعهای پاسخ دادند. دادهی بستگدلهای سبک

 ها نشان داد کهیافته. لیل شدتح چندمتغیرههمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون 
های ی در روابط زناشویی، کیفیت روابط زناشویی و سبکبستگدلبین رفتار 

داری وجود دارد ی معنارابطه متأهلی با نگرش به خیانت زناشویی در زنان بستگدل
(01/0>P تحلیل رگرسیون .)بستگدلنشان داد که  زمانهم( 44/0ی ایمن- =β ،)

ی ناایمن اجتنابی بستگدل( و β=53/0) یاضطرابن دوسوگرای ی ناایمبستگدل
(11/0=βمی ) بینی کنند.را پیش متأهلتوانند نگرش به خیانت زناشویی در زنان 

 ها:کلیدواژه
روابط  یفیتک یی،در روابط زناشو یبستگرفتار دل یی،زناشو یانتنگرش به خ

 یبستگدل یهاسبک یی،زناشو

 Abstract 

The purpose of this study was to prediction of attitudes toward 

infidelity based on attachment behavior in couple relationships, 

marital quality relationship and attachment styles in married 

women. The descriptive-correlation method was used. The 

statistical population all married women of Tehran city in year 

2018. According to convenience sampling 103 people were 

selected as samples and they were asked to fill in the attitudes 

toward infidelity scale, brief accessibility, responsiveness, and 

engagement scale, marital quality relationship scale and 

attachment styles. The data were analyzed by tests of Pearson 

correlation and multivariate regression. Findings showed that 

there was a significant correlation between attachment 

behavior in couple relationships, marital quality relationship 

and attachment styles with attitudes toward infidelity in 

married women (P<0/01). Regression analyses also revealed 

that secure attachment style (β= 0.44), anxious ambivalent 

insecure attachment style (β= 0.53), avoidant insecure 

attachment style (β= 0.11) can predict attitudes toward 

infidelity in married women. 

Keywords: 

attitudes toward infidelity, attachment behavior in couple 

relationships, marital quality relationship, attachment styles 

 

 مقدمه

خانواده محل ارضای نیازهای مختلف جسمانی، عقالنی و 
عاطفی است و داشتن آگاهی از نیازهای زیستی، روانی، عاطفی و 

شناخت  فنونو مجهز شدن به  هاآنشناخت چگونگی ارضای 
 ت ـرضای .ر استـیتمایالت زیستی، روانی و عاطفی، ضرورتی انكارناپذ

 

یک فرد از زندگی زناشویی به معنی رضایت وی از خانواده محسوب 
رضایت از زندگی بوده و  یمنزلهبهشود و رضایت از خانواده می
تسهیل در امر رشد، تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه  جهیدرنت

بی در این میان،(. 2018، 1ورتسچیروهلمن، گالوس و د) خواهد بود
همسران وارد  یبیشترین آسیب را به رابطه ی و خیانت زناشوییوفای

                                                                 
1. Ruhlmann, Gallus & Durtschi 
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 در زنان متأهل یبستگدل یهاو سبک ییروابط زناشو یفیتک یی،در روابط زناشو یبستگبر اساس رفتار دل ییزناشو یانتنگرش به خ بینییشپ، سیما فردوسی

. بر این (2018، 1ایگنات) تواند رابطه را نابود کندمیند و حتی کمی
خیانت زناشویی در  سازنهیزمتوانند اساس متغیرهای مختلفی می

 3و پاسخگویی 2پذیریشند. بر اساس نظریه بالبی، دسترسیزوجین با
کند که حالت امنیت رفتارهای کلیدی در روابط توصیف می عنوانبهرا 

کنند. و یا اضطراب و پریشانی فرد را به میزان زیادی تعیین می
گیری پناهگاهی امن و ایمن در به شكل یبستگدلپیوندهای قوی 

اطمینان الزم برای خطر کنند وکمک می برابر اثرات استرس و تردید
پذیری، یادگیری و سازگاری با خود، دیگران و دنیا را در فرد به وجود 

 (.2003، 4جانسونآورند )می

ی و کلیدی ریگاندازهقابلپذیری و پاسخگویی، رفتارهای دسترسی
ی طراب و یا پریشانی رابطهی، اضبستگدلدر روابط هستند که وضعیت 

پذیری، کنند. اگر دسترسیزناشویی را به میزان زیادی تعیین می
طلبی در زوجین به حدی باشد که نیازهای زناشویی پاسخگویی و همدم

 زیآمانتیخزوجین را برآورده کند، احتمال نگرش مثبت به روابط 
ی بستگدلتار ی آن است که رفدهندهنشانآید. این زناشویی پایین می

در روابط زناشویی نقش مهمی در پیشگیری در خیانت زناشویی زوجین 
های نگرش به کنندهبینیو تقویت بنیان خانواده دارد. یكی دیگر از پیش

یفیت تواند کیفیت روابط زناشویی زوجین باشد. کخیانت زناشویی می
ه عنوان میزان توافق نسبی زن و شوهر دربارروابط زناشویی به

های مشترک و ابراز موضوعات مهمی چون همكاری در کارها و فعالیت
 (.2016، 5)مین استمحبت به یكدیگر تعریف شده 

، 6زناشویی توافقی مؤلفهشامل سه زناشویی  روابطکیفیت 
هایی بوده است و نتیجه شیوه 8و انسجام زناشویی 7خرسندی زناشویی

به این مثلث سازماندهی میخود را مند نظام طوربه متأهلکه افراد 
و ی فینچام و برادبوری کیفیت روابط زناشویی کنند. بر اساس نظریه

های مقابله تعامل زن و شوهر و شیوه یمیزان شادمانی تابع نحوه
، 9برادبوری، فینچام و بیچزای زندگی است )های تنشبا موقعیت هاآن

 مهم از زندگی یزناشویی که یک جنبه روابطت کیفی(. 2000
با و  دهدو بهزیستی افراد را شكل می سالمتخانوادگی است، 

دارد و  باالییزوجین همبستگی  شناختیروانجسمانی و  سالمت
کیفیت زناشویی را است. ، بهزیستی و ثبات در ازدواج سالمتبیانگر 

یت و یا شكست سزایی در موفق دانند که نقش بهعاملی اصلی می

                                                                 
1. Ignat 

2. accessibility 

3. responsiveness 

4. Johnson 

5. Min 

6. dyadic consensus 

7. dyadic satisfaction 

8. dyadic cohesion 

9. Bradbury, Fincham & Beach 

بستگی در بر رفتار دل (. افزون2005، 10بودرمن و سینا) داردازدواج 
روابط زناشویی، کیفیت روابط زناشویی یكی دیگر از متغیرهای 

های توان به سبککننده نگرش به خیانت زناشویی میتعیین
ایمن،  سبکاشاره به  یبستگدلهای سبکبستگی اشاره کرد. دل

که  دارد 12ی ناایمن اجتنابیبستگدلو  11ناایمن دوسوگرای اضطرابی
پناهگاهی  عنوانبهیک رابطه با شخص دیگری است که  عنوانبه

امن در زمان پریشانی و پایگاه امنی برای توصیف جهان فرد است 
 (.2018، 13فرالی یوممورا، الچینووا، کوترکووا و)

زناشویی در اغلب خیانت هرچند با توجه به آنچه گفته شد، 
کشورها، حجم وسیعی از تحقیقات را به خود اختصاص داده است اما 
شرایط خاص فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در ایران مانع از انجام 

اینكه با توجه  تیدرنهامطالعات کافی و جامع در این زمینه شده است. 
و نگرش مثبت به پدیده خیانت ایش نرخ بروز روابط فرازناشویی به افز

ایران، ضروری است این تجربه در  ازجملهدر جوامع مختلف زناشویی 
بافت فرهنگی و مذهبی ایران مورد شناسایی و تبیین قرار گیرد تا 

ارائه داد که هم در  یاشدهیبومبتوان راهكارهای متناسب و 
ثر واقع شود و هم درمانگران بتوانند با پیشگیری از این مسئله مؤ

د. لذا بر اساس چنین مراجعانی را یاری دهن ،همدلی و درک بیشتر
پرداخته شده  سؤالآنچه گفته شد، در این پژوهش به بررسی این 

در  یبستگدلاست که آیا نگرش به خیانت زناشویی بر اساس رفتار 
در  یبستگدلی هاروابط زناشویی، کیفیت روابط زناشویی و سبک

 شود؟ی مینیبشیپ متأهلزنان 

 روش پژوهش

 یتوصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه ،روش پژوهش
سال شهر تهران  45تا  25سنی  یدامنهبا  متأهلزنان  یکلیه ،آماری

الكترونیكی طراحی شدند  صورتبهها بودند. پرسشنامه 1397در سال 
جتماعی مجازی قرار داده شد و های او آدرس آن در صفحات شبكه

که مایل به  یمتأهلزنان  آن دسته از ها در اختیارپرسشنامه نشانی
ها پاسخ دهند و شرکت در پژوهش بودند قرار داده شد تا به پرسشنامه

های خود را برای پاسخ« سابمیت یا ارسال»در آخر با زدن گزینه 
 طوربهمیل شدن ها پس از تكپژوهشگر ارسال کنند. پاسخ آزمودنی

نفر  103 ازها که تمامی داده ،خودکار در گوگل درایو ذخیره و در پایان
 لیوتحلهیتجزهای آماری مناسب به روش ه بودگردآوری گردید

از ها در سطح توصیفی و استنباطی داده لیوتحلهیتجزشدند. جهت 
 .استفاده گردید 24نسخه  SPSS افزارنرم

                                                                 
10. Bodenmann & Cina 

11. anxious ambivalent insecure attachment style 

12. avoidant insecure attachment style 

13. Umemura, Lacinová, Kotrčová & Fraley 
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 ابزار پژوهش

 نگرش به خیانت زناشویی یپرسشنامه

( 2008) 2توسط واتلی 1ی نگرش به خیانت زناشوییپرسشنامه
ی آن گذارنمرهکه  است سؤال 12تهیه شده است. این پرسشنامه دارای 

« مخالفم شدتبه»تا « موافقم شدتبه»ای از درجه 7 صورتبه
انت، مقدار تمایل و میزان پذیرندگی یا خی یدرواقع پرسشنامهباشد. می

به  (84)امتیاز  باالترینسنجد. ردکنندگی را از منظر افراد متخلف می
 خیانت است یبه معنی ردکننده (12)خیانت و کمترین  یمعنی پذیرنده

ی کل (. ضریب آلفای کرونباخ نمره2015زاده، سواری و طالیی)
محمدی و حق  کرمی و زکی یی،)ذکر شده است  79/0سشنامه پر

جهت بررسی روایی این آزمون در ایران، از روایی (. 2014 شناس،
ی در پژوهشی پایایی پرسشنامه .مالکی از )نوع واگرا( استفاده شده است

 89/0مه خیانت زناشویی به روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنا
(. همچنین در پژوهش دیگری پایایی 2016عجم، گزارش شده است )

-توپلومحاسبه شده است ) 81/0پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 
در پژوهش حاضر روایی با استفاده از (. 2017، 3و فیچمن شدمیرتا

محاسبه شده  70/0 سؤاالتافق کندال )روایی( برای کل ضریب تو
است. برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ 

 .آمد دست به 86/0 سؤاالتاستفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ کل 

 در روابط زناشویی یبستگدلرفتار  یپرسشنامه

لبی توسط ط، پاسخگویی و همدمیریپذیدسترس یپرسشنامه
در  یبستگدل( برای سنجش رفتار 2012) 4و همكاران سندبرگ

 6که  سؤال 12شامل  روابط زناشویی تهیه شده است. این پرسشنامه
 ،طلبی خودپاسخگویی خود، همدم، پذیری خوددسترسیخرده مقیاس 

ی همسر را طلبو همدم پذیری همسر، پاسخگویی همسردسترسی
گذاری پرسشنامه در طیف لیكرت کند. نمرهگیری میاندازه
داخل ایران ضرایب آلفای  یدر پژوهش .گیردصورت می یادرجهپنج

و همچنین  90/0و به روش بازآزمایی  86/0 سؤاالتکرونباخ کل 
دسترسی یهامؤلفهآلفای کرونباخ برای بررسی پایایی مربوط به 

، 84/0طلبی خود ، همدم77/0گویی خود ، پاسخ82/0پذیری خود 
طلبی و همدم 76/0، پاسخگویی همسر 74/0پذیری همسر دسترسی
رسولی، بابایی گرمخانی و داورنیا، است ) آمدهدستبه 90/0همسر 
کندال در پژوهش حاضر روایی با استفاده از ضریب توافق (. 2018

محاسبه شد و برای بررسی همسانی  65/0 سؤاالت روایی( برای کل)

                                                                 
1. Attitudes toward Infidelity Scale (ATIS) 

2. Whatley 

3. Toplu & et.al 

4. Sandberg & et.al 

که ضریب  گردیددرونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده 
 .آمددستبه 90/0 سؤاالتآلفای کرونباخ کل 

 کیفیت روابط زناشویی یپرسشنامه

توسط  5ی کیفیت روابط زناشوییتجدیدنظر شده یپرسشنامه
است که  سؤال  41شامل و  ( تهیه شده است1995) 6و همكاران باسبی
زناشویی، خرسندی زناشویی و انسجام زناشویی را  توافق یمؤلفهسه 
ای نمرهدرجه 6 در طیف لیكرت این پرسشنامه  کند.گیری میاندازه

روایی و پایایی( پرسشنامه )های روانسجی شود. بررسی ویژگیگذاری می
ی خودتنظیمی ِپرسشنامهمیان ه است که ضرایب همبستگی نشان داد

قرار  56/0تا  27/0ی بین در دامنه 7هارفتاری برای روابط کارآمد در زوج
(. 2005، 8ویلسون و همكاراناست ) 01/0دارد و معنادار در سطح 

ک و ال 9زناشویییافتگی سازشهمچنین ضرایب همبستگی با 
گزارش شده  01/0و معنادار در سطح  45/0تا  34/0ی در دامنه (1959)

عیسی نژاد، است )ی روایی همگرایی پرسشنامه دهندهنشاناست که 
(. همچنین در خارج کشور همسانی درونی 2017علیپور و کلهری، 

 86/0مقدار  سؤاالتپرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  برای کل 
در پژوهش حاضر (. 2017، 11بولگان و سیفتیسیاست )گزارش شده 

 61/0 سؤاالتروایی( برای کل کندال )روایی با استفاده از ضریب توافق 
از ضریب آلفای  محاسبه گردید و برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه

 .آمددستبه 91/0مقدار  سؤاالتکرونباخ استفاده شد که برای کل 

 یبستگدلهای سبک یپرسشنامه

 13شاور و توسط هازن 12یبستگدلهای ی سبکپرسشنامه
 مقیاسخردهسه زیرو  سؤال 15این پرسشنامه  ( تهیه شده است.1987)

و ناایمن  ی ایمن، ناایمن دوسوگرای اضطرابیستگبدل سبکشامل 
 یگذارتوسط عالمت پرسشنامه سؤاالتکند. گیری میاجتنابی را اندازه

شود. ضریب می گذارینمرهاز نوع لیكرت  یادرجه 5روی یک مقیاس 
، در 86/0ی ایمن بستگدل سبکبرای دختران در آلفای کرونباخ )پایایی( 

سبک در  و 84/0وگرای اضطرابی ی ناایمن دوسبستگسبک دل
ی بستگدل سبکو برای پسران در  83/0ی ناایمن اجتنابی بستگدل

و  86/0ی ناایمن دوسوگرای اضطرابی بستگسبک دل، در 84/0ایمن 

                                                                 
5. Revised Dyadic Adjustment Scale 

6. Busby & et.al 

7. Behavioral Self-Regulation for Effective Relationships Scale 

(BSRERS) 

8. Wilson   & et.al 

9. Short marital-adjustment and prediction tests 

10. Lock–Wallace 

11. Bulgan & Ciftci 

12. Attachment Styles questionnaire 

13. Hazen & Shaver 
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ی هدهندنشانکه  آمددستبه 85/0ی ناایمن اجتنابی بستگسبک دلدر 
ونی همسانی درونی پرسشنامه است. در خارج کشور همسانی در

ی بستگسبک دل، برای 73/0ی ایمن بستگدل سبکپرسشنامه برای 
ی ناایمن بستگسبک دلو برای  75/0ناایمن دوسوگرای اضطرابی 

(. در پژوهش 2018، 1جونز و همكاراناست ) آمدهدستبه 80/0اجتنابی 
وایی برای کل روایی(، رکندال )حاضر با استفاده از ضریب توافق 

محاسبه شد همچنین برای بررسی همسانی درونی  51/0 سؤاالت
پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که ضریب آلفای 

 .آمددستبه 87/0 سؤاالتکرونباخ کل 

 هایافته

و انحراف معیار نگرش به خیانت زناشویی، رفتار  میانگین 1جدول 
های فیت روابط زناشویی و سبکدلبستگی در روابط زناشویی، کی

نفر  100ها دهد. تعداد آزمودنیدلبستگی در زنان متاهل را نشان می
ای نشان داد بودند. هچنین آزمون کلموگروف اسمیرنوف تک نمونه

درصد اطمینان طبیعی  95که توزیع نمرات متغیرهای پژوهش با 
رگتر از های نرمال بودن بزاست. از آنجایی سطوح معناداری آماره

(، لذا توزیع نمرات دارای توزیع نرمال است، P>05/0) هستند 05/0
های پارامتریک ضریب همبستگی توان از آزمونبر این اساس می

پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده نمود و نتایج آن قابل اطمینان 
 است. 

 (n=103) کنندگانشرکتهای دموگرافیک ویژگی .1 جدول

 درصد تعداد متغیر 

 سن

 09/30 31 سال 30تا  25

 60/46 48 سال 35تا  30

 54/15 16 سال 40تا  35

 77/7 8 سال 45تا  40

 تأهل زمانمدت

 49/50 52 سال 5تا  1

 60/13 14 سال 10تا  5

 91/35 37 سال به باال 10

 تحصیالت

 60/13 14 دیپلم

 39/20 21 پلمیدفوق

 01/66 68 کارشناسی به باال

دوربین ی گر مقدار آمارهاتوان گفت که می 2اس جدول بر اس

                                                                 
1. Jones & et.al 

را  خطاهاتوان استقالل ، میداردقرار  5/2الی  5/1بین  2واتسون
را ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره پذیرفت و تحلیل 

 5/2الی  5/1های دوربین واتسون بین . از آنجایی که آمارهدنبال کرد
توان از ضریب الل خطاها است و میاستق ین دهندهشااست که ن

نتایج حاصل همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده کرده 
به بررسی  3. در جدول اطمینان است قابلهای آماری این آزموناز 

و  4با استفاده از آزمون ضریب تحمل 3ی چندگانههمخطمفروضه عدم 
  پرداخته شده است. 5تورم واریانس

 حداکثر، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهشتعداد، حداقل،  .2 جدول

 میانگین متغیرهای پژوهش
انحراف 

 معیار
ی آماره
KS 

 معناداری

 180/0 704/1 976/11 10/30 نگرش به خیانت زناشویی

رفتار 
در  یبستگدل

روابط 
 زناشویی

 152/0 049/2 598/1 65/4 پذیری خوددسترسی

 284/0 672/0 344/1 75/3 پاسخگویی خود

 224/0 004/1 290/1 05/4 طلبی خودهمدم

 454/0 247/0 119/1 40/3 پذیری همسردسترسی

 231/0 777/0 029/1 55/3 پاسخگویی همسر

 613/0 159/0 617/1 25/4 طلبی همسرهمدم

کیفیت روابط 
 زناشویی

 608/0 265/0 177/3 90/23 توافق زناشویی

 124/0 002/1 208/3 75/22 خرسندی زناشویی

 179/0 602/1 069/3 65/13 انسجام زناشویی

های سبک
 یبستگدل

 195/0 854/0 084/4 30/14 ایمن یبستگدل

ناایمن دوسوگرای 
 اضطرابی

05/14 864/3 002/1 125/0 

 922/0 551/0 386/3 05/14 ناایمن اجتنابی

ضریب تحمل و تورم واریانس به منظور  3بر اساس نتایج جدول 
رسی همخطی چندگانه محاسبه شده است. نتایج نشان داد که هیچ بر

و هیچ کدام از  1/0کدام از مقادیر آماره تحمل کوچكتر از حد مجاز 
باشند. تحمل نمی 10تر از حد مجاز مقادیر عامل تورم واریانس بزرگ

تواند توسط دهد که آن متغیر تا چه میبین نشان مییک متغیر پیش
بینی شود. این آماره  بین موجود در الگو پیشپیشدیگر متغیرهای 

دهد. هرچه این میزان همپوشی متغیرهای پیش بین را نشان می

                                                                 
2. Durbin-Watson 

3. multicollinearity 

4. Tolerance 

5. variance inflation factor  (VIF) 
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بین میزان ضرایب باالتر باشد، میزان همپوشی با دیگر متغیرهای پیش
کمتر است. افزون بر این، این ضریب با ثبات الگو در ارتباط است، 

اندازد. دقت در محاسبه را به خطر می مقدار پایین آن، ثبات در الگو و
همبستگی باالی متغیرهای پیش بین با یكدیگر در همخطی 

سازد و چندگانه، خطای استاندارد ضرایب معادله رگرسیون را متورم می
شود که این مسئله به عامل تورم در نتیجه از دقت برآورد کاسته می

ذکر شده وجود واریانس موسوم است. بنابراین بر اساس دو شاخص 
بین مشاهده نشد. لذا از آنجایی همخطی چندگانه در متغیرهای پیش

بین مشاهده نشد، که وجود همخطی چندگانه در متغیرهای پیش
های پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون و توان از آزمونمی

رگرسیون چندمتغیره استفاده نمود و نتایج آن قابل اطمینان است. با 
های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ری مفروضهتوجه به برقرا

چندمتغیره در ادامه به بررسی روابط بین متغیرها با استفاده از ضریب 
 همبستگی پیرسون استفاده شده است. 

 بینضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پیش .3 جدول

 یانسوارتورم  ضریب تحمل متغیرهای پژوهش

 864/7 127/0 پذیری خوددسترسی

 726/3 268/0 خگویی خودپاس

 624/3 276/0 طلبی خودهمدم

 522/3 284/0 پذیری همسردسترسی

 536/3 283/0 پاسخگویی همسر

 678/3 272/0 طلبی همسرهمدم

 610/4 217/0 توافق زناشویی

 523/6 153/0 خرسندی زناشویی

 673/2 374/0 انسجام زناشویی

 321/2 254/0 ایمن یبستگدل

 521/2 251/0 وگرای اضطرابیناایمن دوس

 362/1 145/0 ناایمن اجتنابی
یب همبستگی در سطح **    α=01/0 همه ضرا

 درصد اطمینان( معنادار هستند. 99درصد خطا و  1)

نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین  4بر اساس جدول 
 ، پاسخگویی خود(r= ،01/0 >p -761/0) پذیری خوددسترسی

(460/0- r= ،01/0 >p)، طلبی خودهمدم (510/0- r= ،01/0 >p) ،
 ، پاسخگویی همسر(r= ،01/0 >p -478/0) پذیری همسردسترسی

(554/0- r= ،01/0 >p)395/0) طلبی همسر، همدم- r= ، 
01/0 >p) توافق زناشویی ،(843/0- r= ،01/0 >p) خرسندی ،

، =r -790/0) ، انسجام زناشویی(r= ،01/0 >p -697/0) زناشویی
01/0 >p) و دلبستگی ایمن (811/0- r= ،01/0 >p)  با نگرش به

خیانت زناشویی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایچ 
ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ناایمن دوسوگرای 

 ، =r 574/0)و ناایمن اجتنابی  (r= ،01/0 >p 802/0)اضطرابی 
01/0 >p) بطه مثبت و معناداری وجود با نگرش به خیانت زناشویی را

شود، همبستگی معنادار مالحظه می 4طور که در جدول هماندارد. 
نقش رفتار کند. برای بررسی بین متغیرها ادامة تحلیل را ممكن می

های دلبستگی در روابط زناشویی، کیفیت روابط زناشویی و سبک
از  دلبستگی در زنان متاهل در پیش بینی نگرش به خیانت زناشویی

ذکر  5ه است که نتایج آن در جداول استفاده شدرگرسیون چندمتغیره 
 شده است. 

در روابط زناشویی،  یبستگدلنتایج ضریب همبستگی پیرسون بین رفتار  یخالصه .4 جدول

 با نگرش به خیانت زناشویی متأهلدر زنان  یبستگدلهای کیفیت روابط زناشویی و سبک

 بینمتغیرهای پیش
ش متغیر مالک= نگر

 به خیانت زناشویی

سطح 

 معناداری

 001/0 -761/0** پذیری خوددسترسی

 001/0 -460/0** پاسخگویی خود

 001/0 -510/0** طلبی خودهمدم

 001/0 -478/0** پذیری همسردسترسی

 001/0 -554/0** پاسخگویی همسر

 001/0 -395/0** طلبی همسرهمدم

 001/0 -843/0** توافق زناشویی

 001/0 -697/0** زناشویی خرسندی

 001/0 -790/0** انسجام زناشویی

 001/0 -811/0** ایمن یبستگدل

 001/0 805/0** ناایمن دوسوگرای اضطرابی

 001/0 574/0** ناایمن اجتنابی

**520/35 =F 2= 677/0؛R  2=696/0تعدیل شده ؛R  834/0؛=R 
  01/0معنادار در سطح  **

درصد از واریانس  6/69ان داد که نتایج نش 5بر اساس جدول 
بر اساس رفتار دلبستگی در روابط زناشویی  نگرش به خیانت زناشویی

در زنان متاهل تبیین شود. نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد 
است که در سطح آلفای  520/35به دست آمده برابر  Fکه مقدار 

ار دلبستگی در دهد رفتدار است که نشان میمعنی 05/0کوچكتر از 
توانند تغییرات مربوط به نگرش به روابط زناشویی در زنان متاهل می

خیانت زناشویی را به خوبی تبیین کنند و نشان دهنده مناسب بودن 
مدل رگرسیونی ارائه شده است. همچنین نتایج ضرایب استاندارد و 

پذیری غیر استاندارد تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که دسترسی
 و  >05/0P) (، پاسخگویی خودβ= -865/0و  >05/0P) خود
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164/0- =βطلبی خود(، همدم (05/0P<  150/0و- =β دسترسی ،)
و  >05/0P(، پاسخگویی همسر)β= -178/0و  >05/0Pپذیری همسر)

240/0- =βطلبی همسر( و همدم (05/0P<  272/0و- =βمی ) توانند
بینی کنند. در ادامه ا پیشنگرش به خیانت زناشویی در زنان متاهل ر

بینی نگرش به خیانت زناشویی بر اساس کیفیت روابط برای پیش
زناشویی در زنان متاهل از رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان 

 آمده است.  6فاده شده است که نتایج در جدول است

ت بینی نگرش به خیانبرای پیش زمانهمنتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش  .5 جدول

 متأهلدر روابط زناشویی در زنان  یبستگدلبر اساس ابعاد رفتار  زناشویی

متغیرهای 

 بینپیش

ضرایب 

 راستانداردیغ

ضرایب 

 استاندارد
t معناداری 

B 
خطای 

 استاندارد

 بتاضریب 

(β) 

 574/60 178/3 - 062/19 001/0 (Constantثابت )

پذیری دسترسی
 خود

233/7- 888/0 865/0- 142/8- 001/0 

 008/0 -241/3 -164/0 178/0 -461/3 پاسخگویی خود

 009/0 -633/3 -150/0 730/0 -462/2 طلبی خودهمدم

پذیری دسترسی
 همسر

832/2- 312/0 178/0- 634/5- 008/0 

 002/0 -218/3 -240/0 869/0 -796/2 پاسخگویی همسر

 007/0 -751/2 -272/0 732/0 -014/2 طلبی همسرهمدم
**909/172 =F 2= 667/0؛R  2=669/0تعدیل شده ؛R  818/0؛=R 

  01/0معنادار در سطح  **

درصد از واریانس  9/66نتایج نشان داد که  6بر اساس جدول 
بر اساس کیفیت روابط زناشویی در زنان  نگرش به خیانت زناشویی

متاهل تبیین شود. نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که مقدار 
F است که در سطح آلفای کوچكتر از  099/172ست آمده برابر به د

دهد کیفیت روابط زناشویی در زنان دار است که نشان میمعنی 05/0
توانند تغییرات مربوط به نگرش به خیانت زناشویی را به متاهل می

خوبی تبیین کنند و نشان دهنده مناسب بودن مدل رگرسیونی ارائه 
رایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل شده است. همچنین نتایج ض

 و  >05/0P) رگرسیون همزمان نشان داد که توافق زناشویی
209/0- =βخرسندی زناشویی ،) (05/0P<  330/0و- =β و انسجام )

توانند نگرش به خیانت ( میβ= -552/0و  >05/0P) زناشویی
بینی بینی کنند. در ادامه برای پیشزناشویی در زنان متاهل را پیش

های دلبستگی در زنان نگرش به خیانت زناشویی بر اساس سبک
ه متاهل از رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان استفاده شده است ک

 آمده است.  7نتایج در جدول 

بینی نگرش به خیانت برای پیش زمانهمنتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش  .6 جدول

 متأهلاشویی در زنان بر اساس ابعاد کیفیت روابط زن زناشویی

متغیرهای 

 بینپیش

ضرایب 

 راستانداردیغ

ضرایب 

 استاندارد
t معناداری 

B 
خطای 

 استاندارد

 بتاضریب 

(β) 

 420/106 7053 - 723/28 001/0 (Constantثابت )

 008/0 -621/2 -209/0 487/0 -790/1 توافق زناشویی

خرسندی 
 زناشویی

231/1- 402/0 330/0- 068/3- 003/0 

 00/0 -655/8 -552/0 249/0 -154/2 انسجام زناشویی
**004/84 =F 2= 716/0؛R  2=724/0تعدیل شده ؛R  851/0؛=R 

  01/0معنادار در سطح  **

درصد از واریانس  4/72نتایج نشان داد که  7بر اساس جدول 
های دلبستگی در زنان بر اساس سبک نگرش به خیانت زناشویی

تایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که مقدار متاهل تبیین شود. ن
F  است که در سطح آلفای کوچكتر از  004/84به دست آمده برابر

های دلبستگی در زنان دهد سبکدار است که نشان میمعنی 05/0
توانند تغییرات مربوط به نگرش به خیانت زناشویی را به متاهل می

ودن مدل رگرسیونی ارائه خوبی تبیین کنند و نشان دهنده مناسب ب
شده است. همچنین نتایج ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل 

 و  >05/0P) رگرسیون همزمان نشان داد که دلبستگی ایمن

530/0- =β05/0) (، دلبستگی ناایمن دوسوگرای اضطرابیP<  و
446/0=βو دلبستگی ناایمن اجتنابی ) (05/0P<  114/0و=βمی )

 بینی کنند.به خیانت زناشویی در زنان متاهل را پیشتوانند نگرش 

بینی نگرش به خیانت برای پیش زمانهمنتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش  .7 جدول

 متأهلی در زنان بستگدلبر اساس ابعاد  زناشویی

متغیرهای 

 بینپیش

ضرایب 

 راستانداردیغ

ضرایب 

 استاندارد
t معناداری 

B 
خطای 

 استاندارد

 ابتضریب 

(β) 

 466/38 339/9 - 119/4 001/0 (Constantثابت )

 001/0 -067/5 -446/0 307/0 -555/1 ی ایمنبستگدل

ناایمن دوسوگرای 
 اضطرابی

390/1 293/0 530/0 740/4 001/0 

 006/0 414/1 114/0 285/0 403/1 ناایمن اجتنابی

 یریگجهینتبحث و 

 توانیمآمد  به دست اهدادهبا توجه به آنچه از تحلیل آماری 
در روابط زناشویی، کیفیت روابط زناشویی و  یبستگدلرفتار گفت 
نگرش به خیانت زناشویی را  بینیقدرت پیش یبستگدلهای سبک
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کمالی، عامری، خسروی و ا هستند. این نتیجه با نتایج تحقیقات دار
( 2017) 1و باربارو و همكاران (2018) گناتیا(، 2018) یرمضان

نیز می آمدهدستبهی همسویی و همخوانی دارد. در تبیین این نتیجه
، همسر ساالنگبزری در بستگدلی توان گفت بر اساس نظریه

ی است. در امنیت و آسودگ نیترمهمی و بستگدلی اصلی نگاره
به نیازهای  روابط آشفته، در دسترس نبودن و ناپاسخگویی همسران

 یشود. بر پایهیكدیگر منجر به ناسازش یافتگی و آشفتگی می
ناایمن همسر،  یبستگدلزن و شوهرهایی که به عالئم  ی،بستگدل
گسترش احساس  یمایه ،فراخور و حساس پاسخ دهند یاگونهبه

در شرایط  یبستگدلشوند. نقش سران خود میامنیت بیشتر در هم
ها و الگوهای میان فردی بسیار سازنده زا برای ساماندهی هیجانتنش

پذیری، پاسخگویی و (. بر اساس دسترسی2015، 2هانتر و ماندراست )
 یفرد به تواندیمشریک زندگی  ،طلبی در زندگی زناشوییهمدم
تبدیل شود و عضو دیگر یعنی همسر یا شوهر  کنندهمحافظتو  حامی

 تواندیمکه این امر  کند دهندهنیتسكدر زندگی احساس آرامش و 
نیازهای روانی، عاطفی و جنسی زوجین را در کانون خانواده تقاضا و 

رسد که رفتار . بر این اساس منطقی به نظر میسازدبرآورده 
در نگرش به خیانت  یاکنندهنییتبنقش  در روابط زناشویی یبستگدل

 دارد. متأهلزناشویی زنان 

کیفیت روابط زناشویی  یکنندهبینیاز طرفی در تبیین نقش پیش
کیفیت توان گفت که می متأهلبر نگرش به خیانت زناشویی در زنان 

و شامل ابعاد گوناگون روابط زوجین  یچندبعدروابط زناشویی مفهومی 
رضایت، شادی، انسجام و تعهد است. ابراز رضایت باال  مانند سازگاری،

های مثبت به همسر و سطوح پایین خصومت از رابطه، داشتن نگرش
. استکیفیت مطلوب زناشویی  یدهندهنشانو رفتارهای منفی، 
رضایت از زندگی جنسی در طول  ژهیوبه، متأهلکیفیت روابط در زنان 

 مهم برای دستیابی  یهاکنندهنییعتتواند یكی از های ازدواج میسال

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1. Barbaro & et.al 

2. Hunter & Maunder 

(. 2018و فانگ،  3کائو، ژائو، فین، لیباشد )به یک زندگی زناشویی پایدار 
ی که در زندگی خود از متأهلتوان گفت احتمال اینكه زنان بنابر این می

نان برخوردار رضایت، توافق و انسجام زناشویی باالتری نسبت به سایر ز
 تر است.هستند، نگرش مثبتی به خیانت زناشویی داشته باشد خیلی پایین

 یبستگدلهای سبک یکنندهبینیهمچنین در تبیین نقش پیش
توان گفت که افراد می متأهلبر نگرش به خیانت زناشویی در زنان 

تری نسبت به خیانت زناشویی دارند ناایمن نگرش سهل یبستگدلبا 
ری به همسران جایگزین جذاب بیشت یچنین توجه سوگیرانههم و

کنند و زمان تری را برقرار میبا شرکای جدید روابط مثبت هاآندارند. 
 (.2011، 4دیوال و همكارانهستند )بیشتری را درگیر خیانت زناشویی 

آزاد واحد دانشگاه دانشجویان  ،در پژوهش حاضر گروه نمونه
 هاشد که این امر تعمیم نتایج را به دیگر گروهرا شامل می الكترونیک

های مشابه پژوهششود پیشنهاد می. سازدرا دشوار میو جوامع دیگر 
بر  مؤثرهای دیگر برای شناخت عوامل در دیگر شهرها و فرهنگ

با همچنین اجرا شود.  متأهلنگرش به خیانت زناشویی بر روی زنان 
در نگرش به خیانت زناشویی  یبستگدلهای جه به نقش سبکتو

های آموزشی جهت اصالح و تغییر سبکشود در سیستمپیشنهاد می
 کهچونهای آموزشی تدوین شود، ناایمن، برنامه یبستگدلهای 

بیشتری خواهد داشت.  ریتأثتر آغاز شود تغییرات و اصالح هرچه سریع
ز ازدواج، به مباحثی با هدف شناخت های پیش ابا برگزاری کارگاه

ناایمن پرداخته شود.  یبستگدلهای های دال بر دارا بودن سبکنشانه
تربیت والدین در شكل یبسیار قوی شیوه ریتأثهمچنین با توجه به 

جامعی در  یزیربرنامهناایمن الزم است  یبستگدلهای گیری سبک
هت یادگیری صحیح راستای آموزش زوجین قبل از والد شدن در ج

هنگام تربیتی و تعامل مناسب با فرزند صورت پذیرد تا با پیشگیری به
در آینده مانند  یشناختروانهای گیری آسیباز شكل نهیهزکمو 

 گردد.خیانت زناشویی جلوگیری 

 

 

 

 

 

                                                                 
3. Cao, Zhou, Fine, Li & Fang 

4. DeWall, & et.al 
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