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 چکیده
فروپاشهي و  آن آن شهده كهه نتيجهه     ناي موجب آسيب به بنيا وقوع خيانت در هر خانواده: مقدمه

بينهي گهرايش بهه خيانهت بهر اسهاس        اين پژوهش پهيش هدف  .هاي اجتماعي است افزايش آسيب
  .در افراد متأهل بودهاي دلبستگي  و سبك يشیصيتهاي  ويژگيمتغيرهاي 

نفر از  250نمونه آماري پژوهش شامل  .همبستگي بود از نوع توصيفي حاضر پژوهش: طرح روش
روش كهه بهه    مهرد( از جامعهه متهأهلين اسهتان خوزسهتان      125و  زن 125زنان و مردان متأههل ) 

ههاي   ههاي شهيوه   پرسشنامهابزارهاي پژوهش نيز شامل  .بود، شدندگيري در دسترس انتیاب  نمونه
بود و و در نهايت اي بوكات  و مسا ل رابطهكري  كاستا و مك پنج عاملي نلو، رفتاري فارمن و وهنر

  .تحليل شدند 24نسیه  SPSSافزار  ها با استفاده از نرم داده
هاي  ويژگي،  هاي دلبستگي بين )سبك پژوهش نشان داد كه بين تمام متغيرهاي پيش اين: ها یافته

دار نبود( با گهرايش   كه معني ودگيها )به جز مرلفه ويژگي شیصيتي گش هاي آن شیصيتي( و مرلفه
همچنهين در ضهرايب همبسهتگي     .بودنهد  p< 0001/0 در سطحداري  به خيانت داراي رابطه معني

هاي دلبستگي( بها گهرايش بهه خيانهت      هاي شیصيتي و سبك بين )ويژگي پيشچندگانه متغيرهاي 
از واريهانس   درصد 29، نشان داد R2اي مقدار  زناشويي افراد متأهل با روش ورود همزمان و مرحله

  .شود گرايش به خيانت زناشويي شهروندان متأهل توسط متغيرهاي ياد شده تبيين مي
سهبك دلبسهتگي   ، ويژگي وجداني بهودن ، توان بيان كرد پژوهش ميبر اساس يافته  :گیری نتیجه
ههاي خهوبي بهراي     كننده بيني ترتيب پيش رنجوري و سبك دلبستگي ايمن به ويژگي روان، اضطرابي

 .باشند گرايش به خيانت زناشويي مي
 هاي دلبستگي سبك،  شیصيتي هاي ويژگي،  : خيانتها کلید واژه
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Abstract 

Introduction: The occurrence of infidelity in any family causes damage 

to it, which is the result of collapse and increasing social harm. This 

research has sought to anticipate the tendency toward infidelity based on 

the components of personality variables and attachment styles.  

Methods: This research is a descriptive and correlation method. The 

statistical population of the study consisted of 250 married women and 

married men (125 females and 125 males) from Khuzestan province 

married couples who were selected by the available sampling method. 

The data were collected using a questionnaire of Furman & Wehner's 

Behavioral Systems, Five Neo Factors, and Boekaerts Relationship 

issues.  

Finding: This study showed that there was a significant relationship 

between all predictive variables (attachment styles, personality traits) and 

their components (except for the open source component that was not 

significant) with a tendency to infidelity in the significant relationship at 

the level of p <0.0001. Also, in multi-correlation coefficients, predictive 

variables (personality traits and attachment styles) with the tendency to 

marital marital infidelity by the simultaneous entry method and the level 

of R2 showed 29% of the variance of the marital marital infidelity 

tendency by the memory variables it is explained.  

Conclusion: Based on the findings of this study, the characteristics of 

conscientiousness, anxiety attachment style, neuroticism, and secure 

attachment style are good predictors of the tendency to marital infidelity. 

Keywords: Infidelity, personality trait, attachment styles 
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 مقدمه
ويژه در جوامع شرقي موجب شو  عميقي به شريك زندگي و خهانواده   هل بهأدر زمان ت 1خيانت زناشويي

خيانهت زناشهويي    .خيانت آسيبي است كه در زندگي هر زوجي امكان اتفاق آن وجهود دارد  .گردد مي
عاطفي با فردي غير از همسر است كهه از همسهر پنههان     –عاطفي يا جنسي، ي جنسي نوعي رابطه

ي جنسي يا قرار دادن منابع عهاطفي از قبيهل    داشتن رابطه، خيانت جنسي .(2018، 2شود )مانش مي
بين اين دو نهوع خيانهت جنسهي و     .(2018، 3وقت و توجه به فردي غير از همسر است )باس، عشق

 .دههد  عاطفي تفاوت وجود دارد اما كامالُ مجزا نيستند و اغلب تركيبي از اين دو نوع خيانهت ر  مهي  
اي  تني بسياري بر زوجين برجاي بگذارد؛ به گونهه واند آ ار میرب رواني و حتي روانتاين آسيب مي

ايهن پديهده    .(2018، 4ي طالق و از هم پاشيدن ازدواج است )هريس كه خيانت يكي از داليل عمده
وسهواس  ، اضطراب، افسردگي، به همراه خود موجب اختالالت رواني )اختالل استرس پس از سانحه

 .(2017، 5عروقي و تنفسي( اسهت )فينچهام و مهي   –قلبي، تني )گوارشيشبانه( و روان هاي و كابوس
ههاي   يكي از داليل عمده همسر آزاري و همسر كشي در فرهنگ، دهد مطالعات نشان مي، همچنين
زاي پيشهگيري از ايهن پديهده آسهيب    ، در نتيجه .(1393، وفايي است )شايگان و معتمدي میتلف بي

عملكرد زوجين درگير در اين پديده شهده و در كهل سهبب كهاهش هزينهه       افزايشاجتماعي موجب 
 .گردد مي نر  طالق نيز با اين آسيب و همچنين كاهش رواني و جسمي مرتبطهاي  درمان

كهه بهراي آقايهان     طوري با توجه به آمارهاي متفاوت نر  شيوع اين پديده در جوامع متفاوت بوده به
در سهاير   .(1994، 6مايكهل و مايكهل  ، جهورج ، لومن) رصد ذكر شده استد 11درصد و براي زنان  21

طبهق تحقيقهات    .(1994، 7)رايت اند درصد در زنان را اعالم نموده 25درصد در مردان و  44ها  پژوهش
درصد مردان در اياالت متحده آمريكها حهداقل    75تا  26درصد زنان و  70تا  21بين ( 2009) 8جنيفريو

 2014 سال در كه آماري طبق .آورند زندگي زناشويي به روابط خارج از ازدواج روي مييك بار در طول 

 جسمي خيانت به ها( اقدام آن از يكي يا زوج دو )هر آمريكايي زوجين از درصد 41، شد منتشر آمريكا در

روانهي و   تربيت فرزنهدان و سهالمت  ،  اين امر موجب پيامدهاي سوء بر نهاد خانواده .اند نموده عاطفي يا
ها اشهاره بهه آمهار     بعضي پژوهش .آيد هاي پنهان و بسيار جدي به شمار مي جامعه گرديده و جزء آسيب

درصد به زنان بدليل رابطه نامشهروع و سهوء ظهن توسهط همسهران از       30هاي خانوادگي با حدود  قتل
درصهد   40ه در هاي خانوادگي مربوط به مردان توسط زنان اختصاص دارد ك درصد قتل 22سوي ديگر 
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آمهار   .(1386، و صهادقي  )كلهراند  رسانده آن زنان با همدستي معشوقه خود همسران خويش را به قتل
  .فوق تأكيدي بر اهميت شناسايي عوامل مر ر بر اين پديده اجتماعي خانمانسوز است

 ههاي  ويژگهي تهوان بهه    بر گرايش به خيانت مهي  ساز زمينه عوامل ز جملهاند ا داده ها نشان پژوهش
 -اوبهي ، اوكهوي ههاي   پژوهش به توان ميان مي اين در دلبستگي اشاره كرد كه هاي سبك و شیصيتي

حهاتمي و فروغهي   ، رفيعهي  ( و2005بارتا و كهين ) ، (2011) 2الالز و ويگل، (2018)  1نوسو و نوافور
( درباره روابط بين نوزادان و 1969) 3هاي بالبي ي دلبستگي از پژوهش نظريه .نمود اشاره نيز (1390)

ي صهميمي   ( معتقد است كهه ماهيهت ايهن رابطهه    1969بالبي ) .شود ها ناشي مي ي آن مراقبان اوليه
( 1987ههزن و شهيور )   .كنهد  ماهيت روابط صميمي يك فرد در سرتاسر زندگي او را تعيين مي، اوليه
كنند كه چگونه دلبستگي اوليه بين كود  و  ي دلبستگي بزرگساالن را بنيان نهادند تا تشريحنظريه

اجتماعي و نيز ، )شناخت و عاطفه( شناختي روانهاي فردي در ابعاد منجر به تفاوت، ي اومراقب اوليه
ي خاص بستگي به ايهن   موفقيت يك رابطه، بنابراين .شودانتظارات فرد نسبت به روابط عاطفي مي
، تواند آن نيازها را برآورده كنهد )ادلهر   دارد كه شريكش مي دارد كه آيا هر يك از اعضاي زوج اعتماد

اند كهه دلبسهتگي ايمهن بها رضهايت       ها نشان داده پژوهش .(2018، 4سندبرگ و ديويس، يورگاسون
 همچنهين  .(2018، 5زناشويي بيشتر و دلبستگي غيهرايمن بها خيانهت زناشهويي رابطهه دارد )بهراون      

اي  همتا و مجموعهه  بي، هر فردي داراي تاريیچه شیصي هاي مربوط به شیصيت تأكيد دارد پژوهش
ههاي   در مورد تفاوت .باشد گذار مي از افراد دروني شده است كه در تمامي تعامالت و رفتارهاي فرد تأ ير

يكي از متنفذترين اين نظريات در باب شیصيت نظريه ، فردي و شیصيت نظريات میتلفي وجود دارد
ههاي شیصهيتي مراتبهي بها پهنج بعهد شهامل         ويژگهي  .اسهت  (1992) 6كهري  كاستا و مك پنج عاملي

، پذيري( آسيب، تكانشوري، كمرويي، افسردگي، خشمگين، خصومت، خويي )شامل: اضطراب رنجور روان
عواطهف مثبهت و   ، خهواه  فعاليهت هيجهان  ، ورزي جرأت، گرايي جمع، گرايي )شامل: گرمي و محبت برون

سهازگاري  ، ها( ارزش، آراء و عقايد، اعمال،  احساسات، شناسي زيبا، پردازي پذيرش )شامل: خيال، مطلوب(
نرمیهويي( و  ،  روي و فروتنهي  ميانهه ، فرمهانبرداري ، نوعدوسهتي ، درستكاري و صهراحت ، )شامل: اعتماد

متانهت و تعمهق(   ،  خويشهتنداري ، پيشرفت تحصهيلي ، شناسي وظيفه،  نظم، وجداني بودن)شامل: كفايت
، متتهوز دههد )  مي دست بهاحساسات و رفتار آدمي ،  ك چارچوب براي در  گرايشاتاين الگو ي .باشد مي

گرايهي بيشهتر و روحيهه     افهرادي بها سهطح بهرون    هها نشهان داده    پهژوهش  .(2003، 7وايتمنديري و 
 .(2005، 8آمادگي بيشتري بهراي داشهتن فرازناشهويي دارنهد )اورزگ و لونهگ     ،  پذيري باالتر هيجان
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هاي خيانت با گرايش به خيانت بين زنان متأههل   ( در پژوهش انگيزه1395الهي )پور و امان  حيدري
هاي  گرايي با انگيزه رنجورخويي و برون هاي شیصيتي روان شهر اهواز نشان دادند كه از بين ويژگي

 .كننهده گهرايش بهه خيانهت هسهتند      بيني پيش، خشم و روابط جنسي، غفلت، خيانت شامل نارضايتي
عهدم  ،  باتي در زنهدگي زناشهويي   بي، اند كه افرادي كه قبالً خيانت كرده معتقد است( 2003) 1اتكينز
هاي كمتري  دهند و زمان مشاجره در مورد اعتماد و خود شيفتگي بيشتري از خود نشان مي، صداقت

ا  بهاتي در رابطهه ر   ( در پژوهش خود نيهز بهي  2004) 2پريويتي و آماتو .كنند با همسر خود سپري مي
 3بارلهدز و  دايكسهترا  .بين مهمي در خيانت دانسته كه با رضايت زناشويي نيز رابطهه منفهي دارد   پيش
بين مهمي در خيانهت جنسهي    وفا نشان دادند كه شیصيت پيش ( در بررسي زنان و مردان بي2008)

، ورخهويي رنج تري از روان گرايي و سطح پايين وفا سطح باالتري از برون كه مردان بي طوري به، است
تهري از   وفا نيز سهطح پهايين   اند و زنان بي پذيري را نسيت به مردان باوفا داشته گرايي و توافق وجدان
، مهار   ههاي  نتهايج پهژوهش   . اند وجدان و خوشايندي را نسبت به زنان باوفا نشان داده،  گرايي برون

كمتهري در كنتهرل تكانهه و    نيز نشان داد كه مردان و زناني كه نمره  (2011) 4جانسون و ميلهاوسن
معتقهد اسهت وجهود    ( 2004) 5بهانس  .احتمال بيشتري در گرايش به خيانت دارند، گيرند بازداري مي

گيري الگويي مبتني بهر اعتمهاد و وفهاداري گرديهده و      امنيت در روابط مهم موجب دلبستگي ايمن و شكل
انهواع   .هها در بزرگسهالي اسهت    زوجههاي دلبسهتگي    يكي از عوامل بسار مهم در رضايت زناشهويي سهبك  

سبك ايمهن كهه ويژگهي آن پاسهیگو و در دسهترس       -هاي دلبستگي در بزرگسالي عبارتند از: الف سبك
 -فرد مدام نگران از دست دادن منبع دلبستگي است و ج، سبك اضطرابي -ب، بودن منبع دلبستگي است

ههاي   سهبك  .(1987، 6نش است )هزن و شيورك اعتناء و بي فرد نسبت به منبع دلبستگي بي، سبك اجتنابي
( 1395زاده و اسهالني كتهولي )   رضهواني  .بين خوبي براي روابط فرازناشويي باشند پيش، توانند دلبستگي مي

 .بيني نماينهد  زناشويي را پيش د گرايش افراد به روابط فرا، توانن هاي دلبستگي ناايمن مي معتقدند كه سبك
ههاي   رو از آزمهون  ههاي پهيش   بهراي تشهیيص ايهن آسهيب    ، تواننهد  ن مهي همچنين روانشناسان و مشاورا

 .دشناختي براي سنجش اين متغيرها در زوجين استفاده نمايند تها مهداخالت مناسهبي را ترتيهب دهنه      روان
حاكي از آن است كه بين سبك دلبستگي اجتنابي و اضهطرابي و تمايهل    (2000پال و همكاران ) هاي يافته

نظران بسياري معتقدند افراد داراي دلبسهتگي ايمهن تمايهل     صاحب .يي ارتباط وجود داردبه روابط فرازناشو
شان احساس راحتهي و اطمينهان دارنهد كهه      ها در روابط زناشويي زيرا آن، كمتري به خيانت زناشويي داشته

 اظههار ( 2000) 7لوبو جانسون و .(2009، اين خود مانعي براي قرار گرفتن در روابط نامشروع است )جنيفريو
دارند كه دلبستگي نقطه شروع نظام ارتبهاط بهين زوجهين بهوده و پايهه و اسهاس صهميميت در روابهط          مي

                                                      
1. Atkins 

2. Previti & Amato 
3. Dijkstra & Barelds 

4. Mark, Janssen, & Milhausen 

5. Banse 

6. Hazan & Shaver 

7. Johnson & Lebow 
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شود و هنگامي كه اعتماد و احساس امنيت در دلبستگي زوجين مورد تهديهد قهرار گيهرد بايهد      محسوب مي
ههاي   ( نيز در پژوهش خود نشان داد كهه بهين سهبك   1390رضايي ) .منتظر آشفتگي در روابط زوجين بود

 .داري وجهود دارد  دلبستگي ناايمن )اجتنابي و اضطرابي( و تمايل به روابط فرازناشويي رابطه مثبت و معنهي 
( نشان دادند كهه ازدواج و انتیهاب همسهر    1395) فرخي و معتمدي ، سهرابي ، اسكندري، هاديهمچنين 

كنندگي كه سبك دلبستگي اضهطرابي   بيني باشد و با توجه به نقش پيش يكي از تصميمات مهم زندگي مي
هاي پهيش از   الزم است تا در مشاوره، هاي ناسازگار بر تعهد زناشويي دارد نترلي و برخي از طرحوارهو خودك

  .ازدواج به بررسي اين متغيرها در زوج پرداخته شد

ههاي دلبسهتگي بتواننهد     هاي شیصيتي و سبك يويژگ، رسد با توجه به مطالب فوق به نظر مي
بررسي رابطهه بهين    با هدف پژوهش حاضربر اين اساس  .بين خوبي براي احتمال خيانت باشد پيش
هاي دلبستگي با گرايش بهه خيانهت زناشهويي افهراد متأههل اسهتان        هاي شیصيتي و سبك ويژگي

 پژوهشگر به دنبال بررسي اين فرضيات است كه:، در اين پژوهش .انجام شدخوزستان 
 جداني بودنو و پذيري توافق، پذيرش، گرايي برون، رنجورخويي هاي شیصيتي روان ويژگيبين   -1

  .رابطه وجود دارد گرايش به خيانت در افراد متأهل با
رابطهه   گرايش به خيانت در افراد متأههل  بااجتنابي  اضطرابي و،  لبستگي ايمندهاي  بين سبك  -2

 .وجود دارد
گهرايش بهه خيانهت    هاي  كننده بيني توانند پيش مي هاي دلبستگي هاي شیصيتي و سبك ويژگي -3

 .باشند در افراد زناشويي
 

 روش  
جامعه آماري اين پژوهش شامل افراد متأهل  .بودپژوهش حاضر توصيفي و از نوع روش همبستگي 

 125زن متأههل و   125)نفر  250نمونه اين تحقيق مشتمل بر  .بود 1396استان خوزستان در سال 
براي اجرا داوطلبانه  .در دسترس استفاده گرديد گيري نمونهكه براي انتیاب از روش مرد متأهل( بود 

پس از لذا  .متأهل بودن و داراي مدر  ديپلم و باالتر از جمله شرايط الزامي اعضاء نمونه بود، بودن
و كسب رضايت آگاهانه و داوطلبانه در جههت  كسب مجوزهاي الزم و مشیص شدن اعضاي نمونه 

و محرمانه ها  بي نام بودن پرسشنامه، ها در نمونه انتیاب آنداليهل ، هاي موردنظر تكميل پرسشنامه
هها   اقدام به تكميل پرسشنامه كنندگان شركت در نهايت وگرديد  ارا هماندن اطالعات توسط محقق 

از  ندها با ابهامي مواجهه شهد   تكميل پرسشنامه زمان اگر در، خواسته شد كنندگان شركتاز  .اند نموده
تقدير و تشهكر   كنندگان شركتدر خاتمه از همكاري  ارا ه دهد و ح بيشتريتوضيتا بیواهند  محقق

ضهريب همبسهتگي پيرسهون و رگرسهيون     ، هاي آمار توصيفي روشاز در اين پژوهش  .به عمل آمد
 24نسهیه   SPSSافهزار   نهرم  ازشهده   هاي گردآوري تحليل دادهمنظور  . بهگرديدچندمتغيري استفاده 

  .استفاده شد

 

http://qccpc.atu.ac.ir/?_action=article&au=39225&_au=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D9%87++%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://qccpc.atu.ac.ir/?_action=article&au=11364&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://qccpc.atu.ac.ir/?_action=article&au=11364&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://qccpc.atu.ac.ir/?_action=article&au=10646&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87++%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://qccpc.atu.ac.ir/?_action=article&au=6272&_au=%D9%86%D9%88%D8%B1+%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D9%81%D8%B1%D8%AE%DB%8C
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 پژوهشر ابزا

( 1992كهري ) اين پرسشنامه توسط كاستا و مهك  :1پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئوالف( 

 60در اين مطالعهه از فهرم كوتهاه     .سرالي( است 240سرالي( و بلند ) 60تهيه و داراي دو فرم كوتاه )
 1)ايسرال با استفاده از مقياس ليكرت پنج درجهه  12سرالي استفاده شده است كه هر عامل توسط 

، (Nرنجوري )ها در هريك از ابعاد روانآزمودني .شودسنجيده مي (كامالً موافقم= 5كامالً میالفم تا =
ايهن   .آورنهد اي بدست مهي ( نمرهCوجداني بودن ) ( وAپذيري)توافق، (Oباز بودن )، (Eگرايي)برون

نفر از دانشجويان آمريكايي به فاصله سه ماه اجرا گرديد كه ضرايب اعتبهار آن   208روي  پرسشنامه
اعتبار درازمدت اين پرسشنامه نيز مورد ارزيهابي قهرار گرفتهه     .آمده است دست به 75/0تا  83/0بين 
گرايي و باز بودن نسهبت  برون، رنجورخوييهاي روانساله روي مقياس 6يك مطالعه طوالني  .است

هها  ههاي زوج هاي شیصي و نيز در گزارشرا در گزارش 83/0تا  68/0هاي اعتبار ضريب، به تجربه
پذيري و وجداني بودن به فاصله دو سهال بهه ترتيهب    ضريب اعتبار دو عامل توافق .نشان داده است

بي در هنجاريا .(1380، به نقل از گروسي فرشي، 1983، كري و كاستابوده است )مك 63/0و  79/0
نفهر از بهين دانشهجويان     2000اي بها حجهم   روي نمونهه   (1380آزمون كه توسط گروسي فرشهي ) 

ضريب همبستگي ، هاي علوم پزشكي اين دو شهر صورت گرفتشيراز و دانشگاه، هاي تبريزدانشگاه
جهت بررسي اعتبار محتهوايي ايهن آزمهون از     .گزارش كرده است 87/0تا  56/0بعد اصلي را بين  5

استفاده شد كهه حهداكثر   ، (R( و فرم ارزيابي مشاهده گر )Sهمبستگي بين دو فرم گزارش شیصي )
پهذيري  در عامل توافهق  45/0گرايي و حداقل آن به ميزان در عامل برون 66/0همبستگي به ميزان 
 نلهو از روش  يتين پايايي پرسشنامه شیصحاضر براي تعيي پژوهشدر  .(1380، بود )گروسي فرشي

، گرايهي بهرون ، رنجورخهويي شامل روانپرسشنامه  مقياس 5هر آلفاي كرونبا  استفاده شد كه براي 
 .آمد دست به 80/0و  65/0، 50/0، 70/0، 70/0پذيري و وجداني بودن به ترتيب توافق، گشودگي

 22از پرسشهنامه   رفتهاري ههاي   شهيوه براي سنجش  :2های رفتاری پرسشنامه شیوهب( 

بها   كننهدگان  شهركت پرسشهنامه ميهزان موافقهت    ايهن   .استفاده شد( 1999) 3فارمن و وهنر اي گويه
درباره اين كه افراد چه سبك دلبستگي را ممكن است در ، دهد ها را نشان مي هايي از حالت مجموعه

،  دلبسهتگي عاشهقانه ايمهن   ههاي   يكهي از سهبك  مربوط به  گويههر  .روابط عاشقانه خود بكار گيرند
، 4سهيمون ، فارمن .اي ليكرت تنظيم شده است درجه 7اضطرابي يا اجتنابي است كه بر اساس طيف 

در چنهدين   . .نمودنهد گهزارش   85/0آلفاي كرونبا  سه سبك دلبسهتگي را  ( 2002) 6و بوچي 5شافر
از جملهه بها   ، انهد  هاي دلبستگي عاشقانه با چندين مقياس سهنجيده شهده   مطالعه رابطه نمرات سبك

                                                      
1. NEO-Personality Inventory-Revised (NEO-PI-R) 
2. Behavioral Systems Questionnaire (BSQ) 

3. Furman & Wehner 

4. Simon, Shaffer, & Bouchey  

5. Shaffer  

6. Bouchey  
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 1كالر  و شاور، و در مطالعه برنان، مقياس دلبستگي بزرگساالن كالينز و ريد، مقياس هازن و شاور
بهه نقهل از امهان     2001، ي داشتند )فارمن و وهنردار معنيرابطه ، با مقياس رابطه بسته )خصوصي(

 (1391)غوابش و نكهو ي  ، تشكر، اصالني، الهي امانتوسط  اين پرسشنامه .(1391، الهي و همكاران
شده و  از فرم اصالح در نهايتو شد داده  براي بررسي در اختيار اساتيد دانشگاه قرارو ترجمه تهيه و 
بهراي سهه   پرسشهنامه  ايهن  ( پايهايي  1391الهي و همكاران ) در پژوهش امان .شداستفاده آن نهايي 

در پهژوهش   .بدسهت آمهد   78/0و  54/0،  64/0ترتيهب   به و اجتنابي اضطرابي، سبك دلبستگي ايمن
و  اضهطرابي ، سبك دلبستگي ايمنسه براي  پايايي اين پرسشنامه به روش آلفاي كرونبا  نيز حاضر
محاسبه  80/0كل پرسشنامه برابر با نهايت  در  و دست آمد به 75/0و  78/0، 75/0ترتيب  به اجتنابي
 .كه بيانگر ضرايب پايايي قابل قبول پرسشنامه ياد شده است شد

، ؛ به نقل از تشهكر 2000) 3بوكات اين پرسشنامه توسط :2ای پرسشنامه مسائل رابطهج( 

سهاخته  انحصاري بودن رابطه  دهندگان درباره انحصاري بودن يا غير ( براي بررسي عقايد پاسخ1389
انحصهاري   رفتارها و انتظارات خود را درباره انحصاري بودن يا غيهر ،  باورها،  دهندگان عقايد پاسخ .شد

فرد ميزان موافقت خود را بها ههر يهك از     هرو  سرال 46اين پرسشنامه شامل  .بودن بايد بيان كنند
كهامالً مهوافقم( بيهان    ) 5)كهامالً میهالفم( تها     1اي از  درجه 5عبارات بر اساس يك مقياس ليكرت 

نمهوده  گهزارش   86/0آلفاي كرونبا  پرسشهنامه را   (1389، به نقل از تشكر، 2000) بوكات .كند مي
اين پرسشنامه را تهيه و ترجمه نمودند و براي بررسهي آن را در   (1391الهي و همكاران ) امان .است

و بهراي   مورد استفاده قهرار دادنهد   اختيار اساتيد دانشگاه قرار داده سپس فرم اصالح شده و نهايي را
 و 85/0 بيه ترت بررسي پايايي اين پرسشنامه از روش آلفاي كرونبا  و تصنيف استفاده كردند كه بهه 

در تحقيق حاضر براي تعيين پايايي پرسشهنامه گهرايش بهه خيانهت زناشهويي از       .آمد دست به 75/0
كه بيانگر  بدست آمد 92/0ترتيب برابر با  روش آلفاي كرونبا  استفاده شد كه براي كل پرسشنامه به

  .باشد ضرايب پايايي مطلوب پرسشنامه ياد شده مي

 

 ها  یافته

اند.  جمع آوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتههاي  داده، آماري مناسبهاي  با استفاده از روش
آماري مانند ميانگين و انحراف معيار براي كليهه  هاي  توصيفي اين پژوهش شامل شاخصهاي  يافته

كننهدگان در   درصهد شهركت   8/14 همچنهين ( و 1متغيرهاي مورد مطالعه در اين پژوهش در جدول )
 50تا  41در گروه سني  8/28، سال 40تا  31درصد در گروه سني  2/47، سال 30تا  21گروه سني 

يافته مربوط به روابط ساده و چندگانه در جدول  .سال قرار داشتند 60تا  51در گروه سني  2/9، سال
برخهي از  ، ههاي همبسهتگي   همچنين قبل از انجام هريك از طهرح  .( ارا ه شده است3( و )2شماره )

                                                      
1. Brennan, Clark, & Shavers 

2. Relationship Issues Scale (RIS) 

3. Boekaerts 
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ها از طريهق ترسهيم نمودارههاي پراكنهدگي      ها مانند رابطه خطي و بهنجار بودن توزيع داده مفروضه
متغيرههاي مهورد    حداقل و حداكثر نمهره ، نحراف معيارا، ميانگين1جدول  .بررسي و تأييد شده است

  .دهد مطالعه در اين پژوهش را نشان مي

 
 ها در متغیرهای تحقیق نمره آزمودنی کمترین و بیشترین، میانگین و انحراف معیار -1جدول 

 بیشترین نمره کمترین نمره انحراف معیار میانگین متغیرها

 60 16 86/6 91/18 رنجوري ويژگي شیصيتي روان

 56 27 06/6 20/29 گرايي ويژگي شیصيتي برون

 53 24 74/4 03/26 ويژگي شیصيتي گشودگي

 57 28 20/5 18/31 پذيري ويژگي شیصيتي توافق

 59 28 71/6 42/35 ويژگي شیصيتي وجداني بودن

 35 5 99/6 48/31 سبك دلبستگي ايمن

 49 7 42/9 35/24 سبك دلبستگي اضطرابي

 70 10 58/8 37/23 دلبستگي اجتنابيسبك 

 225 118 39/15 14/161 گرايش به خيانت زناشويي

 
ميانگين ، رنجوري در متغير ويژگي شیصيتي روان، شود مشاهده مي 1 طوري كه در جدول همان

در ، 06/6و  20/29گرايي  در متغير ويژگي شیصيتي برون، 86/6و  91/18ترتيب  و انحراف معيار به
و  18/31پذيري  در متغير ويژگي شیصيتي توافق، 74/4و  03/26 ودگيويژگي شیصيتي گشمتغير 
، در متغيهر سهبك دلبسهتگي ايمهن    ، 71/6و  42/35در متغير ويژگي شیصيتي وجداني بودن ، 20/5
 در متغيهر سهبك دلبسهتگي   ، 42/9و  35/24 اضهطرابي در متغير سهبك دلبسهتگي   ، 99/6و  48/31

ترتيهب   و در متغير گرايش به خيانت زناشويي ميانگين و انحهراف معيهار بهه    58/8و  37/23 اجتنابي
 .بدست آمد 39/15و 14/161

ههاي شیصهيتي و گهرايش بهه خيانهت زناشهويي        ضرايب همبستگي ساده بين ويژگي 2جدول 
 .دهد را نشان مي شهروندان متأهل

 
های شخصیتی و گرایش به خیانت زناشویی  ضرایب همبستگی ساده بین ویژگی -2جدول 

 شهروندان متأهل

 (p) داری سطح معنی (r) ضریب همبستگی بین متغیر پیش متغیر مالك

 گرايش به خيانت زناشويي

 0001/0 35/0 رنجوري ويژگي شیصيتي روان
 0001/0 -26/0 گرايي ويژگي شیصيتي برون
 290/0 -06/0 ودگيگشويژگي شیصيتي 

 0001/0 -36/0 پذيري ويژگي شیصيتي توافق
 0001/0 -43/0 ويژگي شیصيتي وجداني بودن
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 پهذيري  توافهق ، (=r-26/0) گرايهي  بهرون بين ويژگي شیصيتي ، دهد نشان مي 2طور كه جدول  همان
(36/0-r= ) و وجداني بودن(43/0-r=)  دار و  رابطهه منفهي معنهي   با گرايش به خيانت زناشويي افراد متأهل

داري وجهود دارد و بهين ويژگهي     با گرايش به خيانت رابطهه مثبهت و معنهي    (=35/0r) رنجوري صفت روان
ويژگهي  بهر ايهن اسهاس     .دار نگرديهد  يبا گرايش بهه خيانهت رابطهه معنه     (=r-06/0ودگي )گششیصيتي 

رنجوري سبب افزايش گرايش بهه خيانهت    و وجداني بودن موجب كاهش و روان پذيري توافق، گرايي برون
 .گردد مي

هاي دلبستگي و گرايش به خيانت زناشهويي افهراد    ضرايب همبستگي ساده بين سبك 3جدول 
 .دهد را نشان مي متأهل
 

 های دلبستگی و گرایش به خیانت زناشویی افراد متأهل ضرایب همبستگی ساده بین سبک -3جدول 

 (p) داری سطح معنی (r) ضریب همبستگی بین متغیر پیش متغیر مالك

 گرايش به خيانت زناشويي
 001/0 -21/0 سبك دلبستگي ايمن

 0001/0 29/0 اضطرابيسبك دلبستگي 
 0001/0 22/0 اجتنابي سبك دلبستگي

 
( با گرايش به خيانت =r-21/0بين سبك دلبستگي ايمن )، دهد نشان مي 3طور كه جدول  همان
داري وجهود دارد همچنهين بهين سهبك دلبسهتگي       شهروندان متأهل رابطهه منفهي معنهي    زناشويي
داري وجهود   ( با گرايش به خيانت زناشويي شهروندان متأهل رابطهه مثبهت معنهي   =29/0r) اضطرابي

( با گرايش به خيانت زناشويي شهروندان متأههل رابطهه   =22/0r) اجتنابيبين سبك دلبستگي  .دارد
بر اين اساس كاهش ميزان سهبك دلبسهتگي ايمهن و افهزايش ميهزان       .داري وجود دارد مثبت معني

و اجتنابي افراد متأهل با افزايش گرايش به خيانت زناشهويي آنهان همهراه     اضطرابيسبك دلبستگي 
 .شده است
بين با گرايش بهه خيانهت زناشهويي افهراد      ضرايب همبستگي چندگانه متغيرهاي پيش 4جدول 

 .دهد را نشان مي اي متأهل با روش ورود همزمان و مرحله
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های  های شخصیتی و سبک بین )ویژگی ضرایب همبستگی چندگانه متغیرهای پیش -4جدول 

 ای دلبستگی( با گرایش به خیانت زناشویی افراد متأهل با روش ورود همزمان و مرحله
 R R2 F p  T P بين متغيرهاي پيش روش

 ورود

 رنجوري ويژگي روان

54/0 29/0 70/12 0001/0 

18/0 62/2 009/0 
 821/0 227/0 01/0 گرايي برونويژگي 

 275/0 09/1 06/0 ودگيويژگي گش
 281/0 -08/1 -07/0 پذيري ويژگي توافق

 0001/0 -58/4 -31/0 ويژگي وجداني بودن
 009/0 -63/2 -15/0 سبك دلبستگي ايمن

 049/0 97/1 15/0 اضطربيسبك دلبستگي 
 923/0 097/0 01/0 اجتنابيسبك دلبستگي 

 اي مرحله

 0001/0 -54/7 -43/0 0001/0 90/56 18/0 43/0 ويژگي وجداني بودن

 0001/0 74/39 24/0 49/0 اضطرابيسبك دلبستگي 
40/0- 19/7- 0001/0 
24/0 30/4 0001/0 

 0001/0 14/30 27/0 52/0 رنجوري ويژگي روان
35/0- 08/6- 0001/0 
18/0 20/3 002/0 
17/0 91/2 004/0 

 0001/0 96/24 29/0 54/0 سبك دلبستگي ايمن

31/0- 38/5- 0001/0 
17/0 91/2 004/0 
20/0 37/3 001/0 
15/0- 67/2- 008/0 

 
بيني گرايش به خيانهت زناشهويي افهراد متأههل بها       رگرسيون پيش، دهد نشان مي 4همان طوركه جدول 

Rدار و مقهدار   هاي دلبسهتگي معنهي   هاي شیصيتي و سبك توجه به ورود همزمان متغيرهاي ويژگي
نشهان   2

 .شهود  از واريانس گرايش به خيانت زناشويي شهروندان توسط متغيرهاي ياد شده تبيين ميدرصد  29 ؛دهد مي
 18توانسهته   تنههايي  به 18/0اي متغيرها ويژگي وجداني بودن با ضريب منفي بتاي  همچنين در بررسي مرحله

اي متغيرههاي سهبك دلبسهتگي     درصد از واريانس گرايش به خيانت را تبيين نمايد و با اضهافه شهدن مرحلهه   
و متغيهر   31/0رنجوري بودن با ضريب مثبت بتهاي   و متغير ويژگي روان 15/0با ضريب مثبت بتاي اضطرابي 

درصهد موجهب رشهد     29درصهد و   27،  درصهد  24ترتيب  به 15/0سبك دلبستگي ايمن با ضريب منفي بتاي 
 .اند واريانش گرايش به خيانت شده

 

 گیری و نتیجه بحث
  فرضيات ذيل:بررسي  در
شناسي  و وظيفه پذيري توافق، پذيرش، گرايي برون، رنجورخويي هاي شیصيتي روان ويژگيبين   -1

  .رابطه وجود دارد گرايش به خيانت در افراد متأهل با
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رابطهه   گرايش به خيانت در افراد متأههل  بااجتنابي  اضطرابي و،  لبستگي ايمندهاي  بين سبك  -2
 .وجود دارد

گرايش به خيانهت  هاي  توانند پيش بيني كننده مي هاي دلبستگي هاي شیصيتي و سبك ويژگي -3
 .باشند در افراد متاهل زناشويي
رنجهوري و رابطهه    وانپژوهش حاضر نشان داد كه در افراد متأهل رابطه مثبت بهين ر  هاي يافته

 به عبارت ديگر .داردپذيري در گرايش به خيانت وجود  وجداني بودن و توافق، گرايي منفي بين برون
را پهذير بهودن در تعهامالت زمينهه      اضطراب و آسيب،  علت كمروييه رنجور ب ويژگي شیصيت روان

وجهداني بهودن موجهب    پهذيري و   توافهق ، گرايهي  برونهاي  ويژگيو  تر محتملخيانت براي گرايش 
ههاي  توان گفت كهه از عمهده داليهل خيانهت    نتايج مي در تبيين .گردد كاهش گرايش به خيانت مي

هاي شیصيتي صفات پايداري هسهتند كهه در   ويژگي .هاي شیصيتي زوجين استويژگي، زناشويي
وي ديگهر  ساز رضايت و سازگاري زناشويي و از سزمينه، توانندطول زندگي زوجين از يك طرف مي

ههاي شیصهيتي نظيهر    افرادي كه ويژگي .ساز عوامل خطرساز در  بات ازدواج شوندزمينه، توانندمي
در برابر مشكالت ازدواج سازگاري بيشهتري از خهود   ، پذيري و وجداني بودن دارندتوافق، برونگرايي
افهراد در برابهر    ايهن  .كننهد دهند و از راهبردهاي كارآمدي براي حل تعارضات استفاده مهي نشان مي

صميميت و نزديكهي را در روابهط خهود    ، كنندآسيب رساندن به ديگران حساس هستند و تالش مي
شود و اي در برابر گرايش به روابط خارج از ازدواج محسوب ميهمين امر عامل بازدارنده .حفظ كنند

ايهن  حاصهل از  هاي  افتهي .اين افراد با احتمال بيشتري سعي در حفظ روابط صميمانه با همسر دارند
و  مهار  ، (2011الالز و ويگهل ) ، (1395اللههي )  پور و امهان  يدري هاي پژوهشهاي  يافتهبا پژوهش 
 .( همیواني دارد2008) بارلدزو  دايكستراو ( 2011همكاران )

و  اضهطرابي ) رابطه منفي دلبستگي ايمن و رابطه مثبت دلبسهتگي نهاايمن  ، نشان دادها  يافتههمچنين 
لهت عهدم اطمينهان از    ه عبه  اضطرابيدار است به بياني سبك دلبستگي  يبا گرايش به خيانت معن اجتنابي(

ه براي گرايش به خيانت مسهاعدتر  نزمي، عدم تعهد به روابط به دليلروابط پايدار و سبك دلبستگي اجتنابي 
و اجتنهابي   اضهطرابي گي كاهش ميزان سبك دلبستگي ايمن و افزايش ميزان سبك دلبستدر نتيجه  .است

ههاي افهراد   در تبيهين ويژگهي   .افراد متأهل با افزايش گرايش به خيانت زناشويي آنان همراه شهده اسهت  
هاي میتلف دلبستگي و تأ ير آن در روابط صميميانه بها ديگهران از جملهه ازدواج و    متعلق به سبك

روابط و فقدان ترس از طرد  رابطه با همسر مريد آن است كه دو شاخص احساس آسودگي امنيت در
ي طرد يا فقدان افرادي كه تجربه، روددر نتيجه انتظار مي .دهنده دلبستگي ايمن هستندشدن نشان

ي دوران بزرگسهالي نيهز بها مشهكل مواجهه      گيري روابط صميمانهدر روابط اوليه خود دارند در شكل
كنند تها از  چنين افرادي تمايل به وابستگي بيش از حد و كنترل در رابطه دارند و يا تالش مي .شوند
ماحصل چنين روابط ناپايداري ممكهن   .صميمانه و متعهدانه اجتناب كنند، گيري روابط نزديكشكل

را  نقض پيمان زناشويي و گرايش به ايجاد روابط خارج از ازدواج خهود  صورت بهاست در طول زمان 
اين در حالي است كه سبك دلبستگي ايمن با ايجاد فضايي امن براي زوجين و ارضهاي   .نشان دهد
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عاملي براي عنوان  به داند وهمسر را شريك بالمنازع زندگي مي، ي نيازهاي طرفينبه موقع و بهينه
ايهن  حاصهل از   ههاي  يافته .كندجلوگيري از ايجاد روابط خارج از ازدواج و گرايش به خيانت عمل مي

و ، (1395)اسالني كتهولي   و زاده رضواني، (1395هادي و همكاران )هاي  پژوهش هاي يافتهبا پژوهش 
   .همیواني دارد( 2000پال و همكاران )، (2009) جنيفريو، (1390رضايي)

متغيرههاي  بهين  دهنهده رابطهه مثبهت     در بررسي نتايج روابط چندگانه ضرايب مثبت بتها نشهان  
بيني گرايش به خيانهت   پيش .داردبين و مال  است و ضرايب منفي بتا حكايت از رابطه منفي  پيش

ههاي   ههاي شیصهيتي و سهبك    زناشويي افراد متأهل با توجه به ورود همزمهان متغيرههاي ويژگهي   
نيز نشان داده است كه متغيرههاي  اي  نتايج تحليل رگرسيون مرحلههمچنين  .بوددار  دلبستگي معني

رنجهوري و سهبك دلبسهتگي ايمهن      ويژگهي روان ، اضهطرابي سبك دلبستگي ، وجداني بودنويژگي 
در تببين روابط فهوق   .باشند هاي خوبي براي گرايش به خيانت زناشويي مي كننده بيني ترتيب پيش به
، نظهم ، وجداني بودن كه شامل صفات كفايهت  با بررسي ميزان ويژگي شیصيتي، توان بيان كرد مي

متانت و تعمق بوده؛ سبك دلبستگي ايمن كهه حاصهل الگهوي ذهنهي     ، خويشتنداري ،شناسي وظيفه
ويژگي ترديد و عهدم رضهايت از    سبك دلبستگي اضطرابي با مثبت نسبت به خود و ديگران است و

، تكانشهوري ، كمرويهي ، خشهم ، احساس خصهومت  خود و ويژگي شیصيتي روان رنجوري با صفات
  .ه پيش بيني احتمال گرايش به خيانت در افراد پرداختتوان ب مي در هر فردي پذيريآسيب

ها و موانعي روبروست از جمله علل اين كهه موضهوع و    با محدوديت ها اجراي اين گونه پژوهش
متغيرهاي مورد بررسي در رابطه با مسا ل خصوصي آزمون شهوندگان بهوده لهذا در همكهاري اكهراه      

ههاي   آماري اسهتان خوزسهتان بهه لحهاظ وجهود فرهنهگ      داشتند و همچنين انتیاب نمونه از جامعه 
گرديهد و در   مهي  میتلف و برخي تعصبات حاكم بهر اقهوام مهانع همكهاري و خهود افشهايي واقعهي       

 داراي افراد گرايش علل، ها طور خاص در نمونه نقش جنسيت به، شود هاي آتي پيشنهاد مي پژوهش

 از خهارج  روابهط  به افراد گرايش علل اي بينيسهازدواج و مقا از خارج روابط به باال زناشويي رضايت

 .گيردمورد مطالعه قرار  میتلف اجتماعي طبقات بين در ازدواج
اطالع رساني مناسب و افهزايش آگهاهي عمهوم مهردم از علهل و      ، گردد در پايان نيز پيشنهاد مي

در پيشگيري از ايهن  نقش بسيار مهم ، توانند و خيانت مي ، ...رواني، هاي اجتماعي شرايط بروز آسيب
هاي تربيتي فرزندان  مشاوره،  هاي قبل از ازدواج لذا مشاوره .پديده ضداجتماعي در جامعه ايفاء نمايند

تواند از بروز بسياري از مشكالت حاصل از خيانت پيشگيري نموده و  اي مناسب مي و خدمات مداخله
مسلولين ذيربط به امر پيشگيري بهه   بنابراين شايسته است همه نهادها و .اين آسيب را كاهش دهد

 .زاي اجتماعي نگاه ويژه داشته باشند اين پديده آسيب
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