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Abstract
Aim: The purpose of this study was to explain the
attitudes related to betrayal based on the criteria for the
selection of the spouse and the attitude of love in Tehran.
Metod: The research method was descriptive correlation.
The statistical population consisted of all married people
living in eastern Tehran in 1396. Using 150 cluster
sampling, the sample was selected as the sample. Data
were gathered using the Mark Watley Marital Dowry
Questionnaire, Love Attitude Scale (LAS), and Priority
Wizard Questionnaire. For data analysis were used
Pearson correlation and multivariate regression analysis.
Result::The data obtained showed that the component of
the basic criteria (personality, family, social culture) and
the component of secondary criteria (health, appearance
and economic status) have a meaningful relationship with
betrayal and predict it and predictive power of the primary
criteria Marriage has been greater. Conclusion: Also, the
results showed that Eros component, Ludos component,
Stroke component, and Pragma component had a
significant relationship with betrayal, predicting and
explaining it. Accordingly, the predictive power of the
Stroke component was higher. The mania and Agape
component were not able to predict marital infidelity due
to a significant level of over 0.5.
Keywords: attitudes toward betrayal, love attitude,
selection criteria for spouses, married people in eastern
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 پژوهش حاضر با هدف تبیین نگرشهای مربوط به خیانت براساس:هدف

.مالکهای انتخاب همسر و نگرش مربوط به عشق در شهر تهران انجام گرفت
 جامعه آماری شامل کلیه افراد متأهل. پژوهش توصیفی ـ همبستگی بود:روش
 بود که با استفاده از نمونهگیری خوشهای تعداد6931 ساکن شرق تهران در سال
 برای تحلیل دادهها همبستگی. نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند150
 یافتهها نشان دادند: یافتهها.پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد
 فرهنگی اجتماعی) و مؤلفه، خانوادگی،کهای اولیه (شخصیتی
 مؤلفه مال
 ظاهر و وضعیت اقتصادی) با خیانت رابطه معنادار،مالکهای ثانویه (سالمتی
یکنند و قدرت پیش بینی کنندگی مالکهای اولیه
 دارند و آن را پیش بینی م
 مؤلفه، نتایج نشان داد مؤلفه اروس: نتیجهگیری.ازدواج بیشتر بوده است
 مؤلفه پراگما با خیانت رابطه معنادار داشتند و آن را، مؤلفه استروگ،لودوس
 بر این اساس قدرت پیش بینی کنندگی مؤلفه استروگ،پیش بینی و تبیین میکند
 قادر0/5  مؤلفه مانیا و آگاپه با توجه به سطح معنیداری بیشتر از.بیشتر بوده است
.به پیش بینی خیانت زناشویی نبودند
 مالکهای انتخاب، نگرش مربوط به عشق، نگرش به خیانت:کلید واژهها
 افراد متأهل شرق تهران،همسر

6931/ 12 /9 :تاریخ دریافت
7931/3/2 :تاریخ پذیرش
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مقدمه
تقریبًاًا اغلب زوجهایی که ازدواج میکنند در آغاز زندگی دارای سطح باالیی از رضایت زناشویی هستند ،رضایت از رابطه طی زمان
جها کاهش مییابد .تحقیقات متعدد نشان داده است که تعامل منفی زن و شوهر متغیر پیش بینی کننده قوی برای
در بسیاری از زو 
شهای زیادی موید این واقعیت هستند که روابط فرازناشویی ،عمدهترین
جدایی و طالق است( .برازنده و همکاران .) 2005 ،پژوه 

دلیل از هم پاشیدگی روابط زناشویی و زمینه اصلی تعارضات واختالفات زناشویی است (پالت ) 008 2،1زيرا اين امر در برگيرنده كي

سري عناصر رفتاري چون نيازهاي نامناسب هيجاني و جنسي ،فرصت طلبي ،بي مسئوليتي و فريبكاري عمدي است كه پذيرش آنها
براي افرادي كه به نوعي در اين مسئله درگير میشوند چندان راحت نيست .همچنين خيانت زناشو يي ابزاري است كه بوسيله آن بدون
اينكه فرد به كي

تخلف جنا يي آشكار دست بزند جنبه مشكل زا و تار كي

شخصيت خود را نشان میدهد (بشير پور.) 139 1 ،

بررسی مسائل عاطفی یکی از جنبههای مهم ازدواج است .چیزی که تحت عنوان عشق از آن یاد میشود ،با آنکه عشق از زمانهای
کهن در بین انواع دیگر روابط ممتاز بوده است ،اما فقط در سالهای اخیر به عنوان پایهای برای انتخاب همسر در نظر گرفته میشود.
(درویش زاده و پاشا .) 1389 ،عشق معنای متفاوتی برای افراد دارد و باورهای افراد در مورد عشق تحت تأثیر شش سبک عشق
کهای مانیا (عشق افراطی) ،اروس (عشق شهوانی) ،استورگ (عشق دوستانه) ،لودوس (عشق
کها شامل سب 
میباشد .این سب 
بازیگرانه) ،آگاپه (عشق الهی یا عشق فارغ از خود) و پراگما (عشق منطقی) میباشد .این سبکها و باورهای عاشقانه چگونگی
رویکرد افراد را به رابطه عاشقانه شکل میدهند( .برازنده و همکاران) 2005 ،
خیانت زناشویی مساله ای تکان دهنده برای زوجها و خانوادهها و پدیدهای رایج برای درمانگران ازدواج و خانواده است .به گزارش
بهای اجتماعی در سال  90در ازای هر  5.6ازدواج یک طالق به ثبت رسیده اما در سال  91در ازای هر 5 .2
معاونت سازمان آسی 
ازدواج یک طالق به ثبت رسیده بود بنابراین این موضوع خیلی نگران کننده است و نشان میدهد که ثبات خانوادگی دچار مشکل
جدی شده است (مانفردینی .)0 201 ،2موضوعی که هرچند اثبات آن کاری دشواراست اما اظهارات مسئوالن و جامعه شناسان و آسیب

شناسان احتمال آن را کم نمیدانند .همچنین اکثر آنان روی این موضوع اتفاق نظر دارند که میزان خیانت زنان این روزها بیشتر از
گذشته شده است؛ موضوعی که همواره تابو بوده است.
کهایی كه افراد براي انتخاب همسر درنظر میگیرند ،شديدًاًا تحت تأثير
عالوه بر مالحظات تكاملی و اجتماعی  -اقتصادی ،مال 
لاند در انتخاب همسر اهميت بيشتری را به
متغيرهای فرهنگی قرار دارند .به عنوان مثال ،افراد جوامع در حال توسعه و سنتی مای 

ویژگیهایی مانند پاك دامنی و خانه داری و اهل فرزند و خانواده داربودن بدهند (بأس 3و همكاران .) 1990 ،همچنين اولويت بندی

کهای انتخاب همسر به وسيله مردان و زنان میتواند برحسب ميزان فرد گرا بودن فرهنگ ،مشابه يا متفاوت باشد .به عنوان مثال،
مال 
کهای انتخاب
شواهد در دسترس مؤيد آن است كه نمونههایی از جوامع آسيايی و آفريقايی ،در مقايسه با نمونههای اروپايی ،در مال 
همسر تفاوتهای جنسيتی بيشتری نشان میدهند (خالد.) 2005 ،
کهای همسرگزيني  37فرهنگ متفاوت نشان داد كه با وجود پراکندگیهای منحصر به فرد فرهنگي
بأس (  ) 1990در پژوهش مال 
مربوط به هر نمونه ،اگرچه اشتراك عمدهای ميان تمام نمونهها وجود داشت اما در عين حال هر فرهنگ در مالکهای همسرگزيني
ویژگیهای خاص خود را دارد (بأس .) 1990 ،در مقایسهی نمونهی ايراني پژوهش مذكور با سايرنمونه ها ،جوانان ایرانی در انتخاب
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پیش بینی نگرشهای مربوط به خیانت بر اساس ...
کهایی نسبتًاًا سنتی داشتند .ز ﺎﻧ ن ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺢﻴﺟﺮﺗ میدادند ﺎﺑ ﻲﺴﻛ ازدواج ﺪﻨﻨﻛ
همسر ،مال 
میدادند ﺮﺴﻤﻫ ي را بر ﺪﻨﻨﻳﺰﮔ

ﻪﻛ داراي ﺬﺟ ا ﺖﻴﺑ

27
ﻪﻛ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺮﺘﺸﻴﺑ دا ﻪﺘﺷ ﺪﺷﺎﺑ ؛ و ﻲﻟ

ﺮﻣ دان ﺢﻴﺟﺮﺗ

ﻲﻧﺎﻤﺴﺟ ﺪﺷﺎﺑﺮﺘﺸﻴﺑ  .در این پژوهش قصد داریم نگرشهای مربوط به خیانت همسر را

کهای همسر و نگرش فرد به عشق را پیش بینی نماییم.
بر اساس مال 
روش
از آنجا که در این پژوهش از دادههای توصیفی استفاده شده اس  ،ت مم مممیت او ننن آن را از لح وآدرگ ظا رر ررری دادهه هرمز رد ا    تحقیقاتتت
توصیفی ـ پیمایشی قرار داد .طرح تحقیق پژوهش حاضر برحسب نحوه گ داد يروآدر هههه و يفيصوت ،ا

گی اس رب و ت   
تسبمه عون زا گگگگ گگگگ

ج منطقههه
حسب هدف ،میتوان آن را در زمره تحقيقات کاربردي قرارداد .جامعه آماری این پ ارهت رهش زا شهوژ ننن نننن اس ب هک ت ههه هههه پنج ج
شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تقسیم میشود و شامل کلیه افراد متأهل ساکن شرق تهران بود که تعداد  450نفر از زناننن و م نادر
متأهل   ک تمک ه رررر ر از  10سالل ل از ازدواج آن نا    م مم یگذشتتت و ب اهارس ه یییی ی محتال    (ش ما لل ل پیشش ش دبس ینات  ، ،،مه دوکد کک ک ،کتابخان هه ه و
آموزشگاهها) مراجعه کرده بودند ،با استفاده از نمونهگیری خوشهای تعداد  150نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب ش ند ددد .ایننن تع اد ددد
آزمودنی بر حسب تعداد متغیرها و خرده مقیاسهای آن با استفاده از فرمول پیشنهادی جودی پلنت (کاکاوند ،،ب روالد زا لقن ه    )5931
در نظر گرفته شده است.
ابزار

پرسشنامه نگرش به خیانت زناشويی مارک واتلی :این مقیاس در سال  2006تهیه شده است (به نقل ازعبداله زاده،) 1389 ،
تها شامل جمالتی
اين مقیاس توسط عبداله زاده (  ) 1389به زبان فارسی ترجمه شد .مقیاس ياد شده دارای  12عبارت است .عبار 
راجع به احساسات منفی و مثبت نسبی به مقوله خیانت است که آزمودنی بنا بر احساس خود به جمالت نمره یک تا هفت میدهد .در
واقع پرسشنامه خیانت ،مقدار تمایل و میزان پذیرندگی یا ردکنندگی را از منظر افراد مختلف میسنجد .روش نمره گذاری پرسشنامه
به این صورت است که به هر سؤال در طیف هفت گانه از بسیار مخالف ( 1امتیاز) تا بسیار موافق ( 7امتیاز) تعلق میگیرد .باالترین
امتیاز  84به معنی پذیرنده خیانت و کمترین  12به معنی رد کننده خیانت است .آلفای کرونباخ این مقیاس  0/ 84بدست آمده است و
روایی آزمون توسط عبداهلل زاده (  ) 1389مطلوب گزارش شده است.
مقیاس نگرشهای مربوط به عشق ( :)LASاین پرسشنامه توسط هندریک و هندریک بر پایهی الگوی " لی " ازعشق در سال
 ۱۹۸۶ساخته شده است .مقیاس نگرشهای مربوط به عشق ) (LASاز  24گویه و  ۶خرده مقیاس اروس ،لودوس ،استورگ ،پراگما،
شهای مربوط به عشق و وفاداری بکار میرود .تأیید تحلیل عاملی نشان داده
مانیا و آگاپه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی نگر 

گهای چند گانه را دارد (نتو 1و همکاران )0 200 ،پرسشنامه حاضر در آغاز
است که ساختار عرضه شده لی توانایی کاربرد در فرهن 
دارای  42گویه بوده که ضرایب پایایی باال ،ثبات درونی مناسب و شواهد روایی معتبر نیز در مورد آن گزارش شده است .در
تحقیقاتی که صورت گرفت ،ضرایب آلفا  % 68برای خرده مقیاس استورگ تا  % 83برای آگاپه و در آزمون – باز آزمون ،ضرایب از

 % 70برای مانیا تا  %28برای لودوس گزارش شد .دومین تجزیه و تحلیل عامل تأییدی به کاهش یک سری از گویه ها منتهی شد که

تعداد گویه ها به  24رسید .جمالت انتخابی توسط هندریک 2و همکاران  1998در این فرم کوتاه (هر  4گویه برای یک خرده مقیاس)

مطرح گردید .تناسب این مدل بهتر بود .مقادیر آلفا از  % 65برای لودوس تا  % 77برای استورگ متغیر بود .سومین تجزیه تحلیل عاملی
به کاهش یک سری دیگر از گویه ها منجر شد (هر 3گویه برای یک خرده مقیاس) .این گویه ها نیز توسط هندریک و هندریک و
- Neto
- Hendrick
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همکاران مطرح گردید ،تناسب این مدل هم خوب بود .مقادیر آلفا از  % 49برای لودوس تا  % 75برای استورگ قرار داشت .نظر به این
بتر است ،این
که نتایج و به ویژه آنهایی که در ارتباط با ضرایب آلفا هستند در فرم کوتاه  24گویه ای مقیاس نگرشهای عشق مناس 
لهای عاملی تأییدی برای کشورهای مختلف
فها و گوناگونیهای بین فرهنگی ترجیح دارد .تجزیه و تحلی 
فرم برای مطالعات اختال 
در اروپا ،آمریکا جنوبی ،آفریقا و آسیا صورت گرفت .ضرایب آلفا کرونباخ در مورد مقیاس نگرشهای عشق بر روی آزمودنی زن و
مرد ایرانی ،در پژوهش پاتو ) (1381بدین ترتیب محاسبه و ارئه شده است:
اروس لودوس
69%

پراگما

56%

استورگ مانیا
79%

آگاپه

66%

35%

51%

پرسش نامه اولويت بخشی مالکهای همسرگزينی :این پرسش نامه شامل  22مالك انتخاب همسر را در دو موقعی ییت :ال )ف
موقعی که هنوز ازدواج نکردهاید و یا در حال ازدواج هستید و ب) اکنون که چند سالی از ازدواج شما گذشته شامل گزینههای بس سسیار
کها ای همس گر زززینی در
بی اهمیت ،بی اهمیت ،بی اعتنا ،مهم ،بسیار مهم است (این پرسشنامه برگرفته از مقاله بررسی مقایسهههای مالک ک
زنان و مردان شیرازي در دو موقعیت هنگام ازدواج و اکنون (ثنایی و همکاران ) 1389 ،است .ای یین پرس خا رد همان ش تت تتتی ییار پ زا رفن جن   
استادان روانشناسی قرارگرفت و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت .پایایی از طریق این پرسش نامه aکرونباخ برابر  0/ 81م درو تأیی یید
قرار گرفت.
روش اجرا :در اجرای ای زا سپ شهوژپ ن

متعا بلج ا دارفا تیاضر و د

تهج رد ،یراکمه

مه همانشسرپ هس ر ب ها ا حیضوت                

دستورالعمل تکمیل در اختیار هریک از آزمودنیها قرارگرفت .الزم به ذکر است که در این پژوهش  150نفر از زنان و م نادر متأهل
که کمتر از  10سال از ازدواج آنان میگذشت ،مورد بررسی قرار گرفتند و از دادههای گردآوری شده از طریق پرسشنامهها با استفاده
ج حاص اصتخا هبل رر ررر ارائه
از نرم افزار  SPSSو تکنیکهای مناسب آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نت یا ج ج
میگردد.
ج د و ل  : 1ش ا خ ص ه ا ی ت و ص ی ف ی ف ر ا و ا ن ی آ ز م و د ن ی ه ا ب ر ح س ب س ن و ج ن س ی ت
جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

زن

05 1

% 70

مرد

45

%03

کل
سن

150

% 100

 18 - 25سال

19

% 2.5 1

 25 -03سال

50

% 33.5

 03- 35سال

57

% 38.3

 35 - 44سال

24

% 15.8

150

% 100

51

% 10

دیپلم

68

% 45

فوق دیپلم

21

%41

کل
مقطع تحصیلی

سیکل

کارشناسی

32

% 21.6

کارشناسی ارشد

41

%6.9

کل
مدت ازدواج

150

% 100

93

% 5.8 2

 6تا  9سال

43

% 29.1

 10سال و بیشتر

68

% 41.5

کل

150

% 100

 1تا  5سال

29
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یافتهها :جدول  1فراوانی نمونههای پژوهش بررر حسببب جنس تی  ، ،س و تالیصحت ،ن

ر جاودزا تدم ااا اااا نشاننن م ممیدهددد .در اطالعاتتت

جمعیتی  % 70درصد آزمودنیها زن با فراوانی  05 1نفر و  %03درصد دیگر مرد با فراوانی  45نفر بودند .در مورد وضعیت سن ،بیشترین
فراوانی متعلق به گروه سنی  03- 35سال با فراوانی  57نمونه و  % 38.3است و کمترین فراوانی متعلق به گ ور ههه سنییی ب زا رتالا

 18تا ا 25

 68نف و ر

 % 45ب .دو

سال با فراوانی  19نمونه و  % 12است .در مقطع تحصیلی بیشترین فراوانی نمونه پژوهشی در مقطع دیپلم با فراوانی
بیشترین فراوانی در مدت ازدواج مروبط به گروه  10سال و باالتر با فراوانی  68نفر و  % 42بود.
جدول  2میا نگین و انحراف معیار متغیر های پژوهش
بیشترین

کمترین

انحراف معیار

N

میانگین

متغیر

5/ 00

1/02

0/ 487

150

4/ 162

مالکهای ازدواج

3/ 71

1/ 29

0/ 465

150

2/ 256

نگرش به عشق

5/ 50

1/ 00

0/ 950

150

2/ 139

نگرش به خیانت

جدول  2میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
ج د و ل  3م ی ا ن گ ی ن و ا ن ح ر ا ف م ع ی ا ر م ؤ ل ف ه ه ا ی م ت غ ی ر ه ا ی پ ژ و ه ش
متغیر

کهای ازدواج
مال 

مؤلفه

گروهها

میانگین

انحراف معیار

کهای اولیه-بایسته (شخصیت ،خانواده ،فرهنگ)
مال 

زنان

3/ 912

0/ 540

مردان

4/ 245

0/ 513

کهای ثانویه-شایسته
مال 

زنان

3/ 871

0/ 528

(سالمت ،ظاهر ،اقتصاد)

مردان

3/ 520

0/4 72

150

150

زنان

1/ 566

0/1 58

مردان

2/ 015

0/ 415

زنان

2/ 130

1/ 219

مردان

2/ 874

0/ 796

زنان

3/ 377

0/ 741

مردان

3/ 150

0/114

زنان

2/ 512

0/ 966

مردان

2/ 183

0/ 718

زنان

2/ 014

0/ 727

مردان

2/ 21 7

0/1 52

زنان

2/ 051

0/ 813

مردان

2/ 212

0/ 612

زنان

2/ 019

0/ 810

مردان

2/ 245

0/ 632

حجم کل
اروس
نگرش به عشق
لودوس
استروگ
پراگما
مانیا
آگاپه
نگرش به خیانت

کهای ازدواج ،نگرش به عشق و خیانت را نشان میدهد و بیانگر این
نتایج جدول  3میانگین و انحراف معیار مؤلفههای متغیرهای مال 
کهای ازدواج در مردان و زنان در مؤلفه مالکهای اولیه -بایسته است و نشان میدهد
است که بیشترین میانگین در مقیاس مال 
متر میشمارند ،بیشترین میانگین در مردان و زنان در مقیاس نگرش به عشق
کهای اولیه – بایسته را در ازدواج مه 
آزمودنیها مال 

مربوط به استروگ میباشد و دومین میانگین در مردان لودوس و در زنان پراگما بود .در مقیاس نگرش به خیانت میانگین کل 2/ 139
و انحراف معیار  0/ 950بود که نشان میدهد نمرات آزمودنیها در این مقیاس از متوسط کمتر بوده است.
جدول  4آزمون دوربین واتسون و شا خص کفایت مدل
دوربین -واتسون

انحراف معیار خطا

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

1/ 198

0/ 925

0/ 025

0/ 048

0/0 26
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ن واتسوننن م رو ددد بررسییی ق ار ررر گرفتتت.
در جدول  4به منظور آزمون استقالل خطاها در بین متغیرهای پیش بین ،ارزش شاخص دوربین ن
ارزش شاخص مذکور  1 .198بدست آمد .از آنجایی که ارزش باالتر از  2نشان دهنده عدم استقالل خطاهاست ،بر این اساس با توجههه
به ارزش شاخص دوربین واتسون بدست آمد ،میتوان گفت مفروضه استقالل خطاها نیز در بین دادههای پژوهش برقرار است.
ج د و ل  5ن ت ا ی ج ر گ ر س ی و ن خ ط ی و آ ز م و ن  Fم ع ن ی د ا ر ب و د ن ر گ ر س ی و ن م ت غ ی ر ه ا ی پ ژ و ه ش
سطح معناداری
0/016

F

میانگین مجذورات

4/252

3/642

درجه آزادی
2

جمع مجذورات

مدل

7/284

رگرسیون

100 /218

باقیمانده

107 /502

کل

147

0/857

149

1

نتایج جدول  5نشان میدهد شاخص  Fمحاسبه شده در مدل رگرسیون و سطح معنیداری کمتر از  0/ 05قرار دارد ،لذا مدل رگرسیون
کهای ازدواج و نگرش به عشق میتواند خیانت زناشویی را پیش بینی کنند.
معنادار است .متغیرهای مال 
ج د و ل  6ض ر ا ی ب ر گ ر س ی و ن خ ط ی ب ر ا ی پ ی ش ب ی ن ی م ؤ ل ف ه ه ا ی م ال ک ه ا ی ا ز د و ا ج ب ا خ ی ا ن ت ز ن ا ش و ی ی
Model

1

ضرایب غیر استاندارد

T

ضرایب استاندارد

مقدار ثابت

B
3/ 199

Std. Error
0/ 707

Beta

Sig.

2/3 02

0/ 0001

مالکهای اولیه

-0/ 410

0/ 251

0/ 227

-0/ 663

0/ 0105

مالکهای ثانویه

0/3 08

0/ 254

0/471

0/ 326

0/ 005

جدول فوق ضرایب رگرسیون استاندارد شده و غیر استاندارد را نشان میدهد .نتایج جدول فوق نشان میدهد متغیرهای پیش بین ق دا ررر
کها ای اولیه (شخص یتی ، ،
به پیش بینی خیانت زناشویی هستند .با توجه به قدرت بتا در معادله رگرسیون مشخص میشوددد مؤلف الم ه کک کک
ت اقتص دا ییی)  0/ 17درصددد از خیانتتت
خانوادگی ،فرهنگی اجتماعی)  %22درصد و مؤلفه مالکهای ثانویههه (س یتمال  ، ،ظ رها و وض یع ت ت
کها ای اولیههه ازدواج (شخص یتی  ، ،خ یگداونا ، ،
ش بینییی کنن گد ییی مالک ک
ت پیش ش
زناشویی را پیش بینی و تبیین میکند ،بر این اساسسس ق رد ت ت
فرهنگی اجتماعی) بیشتر بوده است.
ج د و ل  7ض ر ا ی ب ر گ ر س ی و ن خ ط ی ب ر ا ی پ ی ش ب ی ن ی م ؤ ل ف ه ه ا ی ن گ ر ش ب ه ع ش ق ب ا خ ی ا ن ت ز ن ا ش و ی ی

Model
1

ضرایب غیر استاندارد

مقدار ثابت

B
3/9 75

Std. Error
1/ 007

ضرایب استاندارد

T

Sig.

Beta

3/ 785

0/ 000

اروس

-0/ 355

0/ 85 1

0/ 08 2

0/ 916

0/ 0058

لودوس

-0/ 263

0/ 110

0/ 160

0/983

0/ 0186

استروگ

-0/ 014

0/ 084

0/ 221

0/ 171

0/ 019

پراگما

0/ 143

0/ 108

0/ 130

1/ 318

0/ 019

مانیا

0/ 113

0/ 118

0/ 089

0/ 956

0/ 341

آگاپه

-0/ 221

0/ 05 1

0/ 205

1/ 06 1

0/ 138

ج لود     7ض یار بب ب رگرس وی نن ن اس نات دد دارد شد هه ه و غی رر ر اس رادنات دد د را نشا نن ن م مم یده دد د .نت یا جج ج ج ود لل ل فو قق ق نشا نن ن م مم یده دد د متغیرها یی ی
پی شش ش بی نن ن ق دا رر ر ب هه ه پی شش ش بین یی ی خیان تت ت زناش یو ییی هس نت دد د .ب اا ا توج هه ه ب هه ه ق رد تت ت بت اا ا در معادل هه ه رگرس وی نن ن مشخ صص ص م مم یشو دد د مؤلفه   
اروس  %20درصد  ، ،،مؤلفه    ل دو و سس س  %61درص ،د    مؤلف هه ه اس گورت   

 % 22درصد  ، ،،مؤلف هه ه پراگما     % 13درص دد د از واری نا سس س خیان تت ت

زناش یو ییی را پی شش ش بین یی ی و تبیی نن ن م مم یکند  ، ،،ب رر ر ای نن ن اسا سس س ق رد تت ت پی شش ش بین یی ی کنن یگد    مؤلف هه ه اس ورت گگ گ بیشت رر ر ب دو هه ه اس تت ت .مؤلف هه ه
یداری بیشتر از  0/5قادر به پیش بینی خیانت زناشویی نبودند.
مانیا و آگاپه با توجه به سطح معن 
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی پیش بینی نگرشهای مربوط به خیانت براساس مالکهای انتخاب همسر و نگرش مربوط به عشققق در اف ار ددد
کها ای اولیههه
متأهل شر تهران پرداخته شد .نتایج نشان میدهد متغیرهای پیش بین قادر به پیش بینی خیانت زناشویی هستند .مؤلفه مالک ک
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(شخصیتی ،خانوادگی ،فرهنگی اجتماعی) و مؤلفه مالکهای ثانویه (سالمتی ،ظاهر و وضعیت اقتصادی) واریانس خیانت زناشویی را
پیش بینی و تبیین میکند ،بر این اساس قدرت پیش بینی کنندگی مالکهای اولیه ازدواج بیشتر بوده استتت .همچن اد ناشن جیاتن نی ددددددد
مؤلفه اروس ،مؤلفه لودوس ،مؤلفه استروگ ،مؤلفه پراگما واریانس خیانت زناشویی را پیش بینی و تبیین میکند ،بر این اساس قدرت
پیش بینی کنندگی مؤلفه استروگ بیشتر بوده است .مؤلفه مانیا و آگاپه با توجه به س حط

معنیییداری بیش زا رت  0/5ق ینیب شیپ هب ردا     

شهای انجام شدههه ماننددد حیدررر نیا ا و همک ارا ننن ( ،)4931حقیقتتت و روشننن
خیانت زناشویی نبودند .نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوه 
( ،)4931موسوی ( ،)4931رجبی ( ،)1931عباس زاده (  ،) 1389نص دازری ههه (  ،) 1387حی رد ییی ( ( ،) 1387ش امو ککک ) 2007 ،1و (النگررر،2
 ) 2006در مورد پیش بینی خیانت بر اساس مالکهای انتخاب همسر و نگرش مربوط به عشق همسو بود .محقق دوخ تاقیقحت رد نا    
به این نتیجه رسیدند که مالک همسر گزینی میتواند خیانت را پیش بینی نماید و احتما ًالًال ب یلد نیا ه ل هب درف ردقچ ره هک تسا          
مالکهای اولیه که ویژگیهای شخصیتی و فرهنگی مذهبی است بیشتر اهمیت دهد کمتر به سمت خیانت گرایش پیدا م ممیکنددد زی ار
مالکهای او بیشتر معنوی است ،نگرش مربوط به عشق با خیانت رابطه معنادار دارد میتواند آن را پیش بینی نماید ،احتما ًالًالًالًال ب لیلد ه   
اینکه سبک فکری فرد در مورد رابطه عاطفی و انتظاراتی که از آن دارد و مسئولیتهایی که برای خود در رابطه متص ثعاب تسا رو    
میشود فرد پایداری به رابطه عاطفی احساس کند یا رابطه را سرگرمی پندارد و این مسئله میتوانددد پ درف شیارگ یارب ینیب شی

هب       
  

خیانت یا عدم خیانت باشد .در تبیین فرضیه اول پژوهش میتوان گفت مالکهای انتخاب همسر طرز تفک ار درف یگدنز کبس و ر
نشان میدهد و بر اساس نتایج میتوان گفت هر چقدر فرد مالکهای شخصیتی و معنوی برایش مهمتر باش ب یرتهب نیب شیپ د ر یا      

سازگاری و پایداری در زندگی مشترک را داراست .همچنین نگرش فرد در مورد عشق نیز نشان دهنده عقاید و تفکرات فرد در مورد
مسائل و روابط عاطفی است .این که فرد عشق را چگونه در یابد ،آن را پیمان و تعهد نسبت به طرف مقابل و وجود اعتماد بداند ی نآ ا
را جدی نشمارد و مسئولیت و تعهدی از سوی آن حس نکند میتواند پیش بینی برای شکل رابطه بین دونفر داش و دشاب هت

هک یدرف

   

رابطه را بازیچه میپندارد به روابط خارج از مرز رابطه گرایش پیدا میکند.
ل تع ضرا ،،
حیدر نیا و همکاران ( )4931در پژوهشی با هدف تعیین میزان پیش بینی شوندگی خیانت زناشویی ،براساس سبکها ای حل ل
صمیمیت جنسی و فرسودگی زناشویی زوجین دریافتند سبک یکپارچگی حل تعارض ،صمیمیت جنسی و فرسودگی روانی ،به عنوان
ی بدستتت
پیش بینی کنندههای خیانت زناشویی شناخته شده و توانستند نتیجه مطلوبی را در بین پیش بینییی کنندههها ای خیانتتت زناش یو ی ی
آورند .تقریبًاًا تمامی افراد متأهل یا کسانی که با شریک جنسییی خوددد زن گد ییی م ممیکننددد ،انتظاررر دارنددد ش یر ککک آنها ا از نظررر جنسییی و
ن قواعددد ازدواج و تعهددد اس .ت
احساسی به آنها وفادار باشد .خيانت جنسی برای افراد در تمام سنين ،یکی از عمدهترین دالیل شکستن ن
ی و رض تیا
تخطی از پيمان مفروض یا بيان شده بين زوجين در مورد انحصاریت عاطفی و جنسی كه بصورت یك راز ،ب ود ننن آگ ها ی ی
ی کههه
ی استتت .زن نا ی ی
ی شخص تی ی ی
ی خودش گتفی ی ی
ش بینییی کننده هی بییی وف یا ی ی
ل پیش ش
طرف مقابل صورت میگیرد .یکییی از قووویترررین عوامل ل
خودشیفتگی زیادی دارند پیش بینی میشود که ممکن است به دنبال جلب توجه باشند ،قرار مالقات بگذارند ،شب در جایی بماننددد و
ی دو
همهی اینها موجب میشود که روابط خارج از ازدواج و یا روابط جنسی خ را ججج از ازدواج داشتههه باشنددد .ع وال ههه بررر خودش گتفی ی ی
عامل قوی پیش بینی کنندهی بی وفایی احساس مسئولیت پایین و روان پریشی (اختالل شدید روانی) هستند که عنصر مش رت ککک آنها
شها ای
تکانشگری و ناتوانی در خویشتن داری و به تأخیر انداختن لذت است .روان شناسان با در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و نگرش ش
مختلف ویژگیهایی را به عنوان معیارهای انتخاب همسر بیان کردهاند و بر این باورند که توجه به این آیتمها در زمان انتخاببب همسر،،
- Shoemak
- Langer

1
2
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میتواند تا حد زیادی موفقیتآمیز بودن زندگی زناشویی را تضمین کند .برخییی مال ككك خوددد را در ازدواج مبتنییی بررر عشققق و برخییی
ی و ع فطا ییی استتت و مثل ل
ل
تأمین نیازهاي مادي ،جسمی ،عاطفی و هیجانی و برخی ترکیب همهی اینها میدانند .عشق بازتابی آم نتخو ی ی
همه رفتارهای قابل یادگیری ،تحت تأثیر عوامل متعدد قرار دارد که شامل رابطه دو جانبه میان یادگیرندهه و محیططط زیستتت او ،ق رد تتت
یادگیری فراگیرنده ،نوع و قدرت تقویت کنندههای موجود (یعنی اینکه کدام آدمها به این عشق او پاسخ می گویند ،چگونه پاسخ می
یهای ازدواج ،تعهددد و پايبند ييي
گویند و تا چه میزان نسبت به عشقی که او ابراز میکند بازتاب نشان میدهند) میشود .يكي از ویژگ 
ت
از همسران نسبت به كي ديگر و حقوق متقابل است به گونهای كه اين تعهد شالوده زندگي مشترك است؛ ؛ در غيررر اينص رو ت ت

هر كي

اعتماد متقابل بين همسران يا اعضاي خانواده كمتر و كمتر خواهد شد .در سبب شناسي خيانت داليل متعددي را میتوان برش رم ددد كههه
به دليل تفاوتهای فردي اين داليل يا عوامل ،میتواند در افراد مختلف و جوامع گوناگون و حت ييي در زمانننها ای (ش يار ططط) مختلف،،
ل اصل ييي انح ار ففف
متفاوت باشد .تحقيقات نشان میدهند (مؤمنی و شعاع كاظمي )0931،اشكاالت موجود در زندگي زناش ييو  ، ،عامل ل
ن آنهاستتت .در
بسياري از مردان است و مهمترين اشكال ،نحوه برخ رو ددد زوجيننن با ا گيدكي ررر و وجوددد ش فاك ييي عميققق در اعتماددد بين ن
مطالعهای ،مردان مهمترين داليل اقدام به خيانت را ،مشكالت عاطفی (  ،)% 48نارضايتي عاطفي و جنسي به كي

ان  هزاد ((  )% 32عوامل ل
ل

ديگر (  )% 12و نارضايتي جنسي (تنها  )%8ذكر نمودهاند .نتایج این پژوهش میتوانددد ب ار ییی درم ارگنا ننن و روانشناساننن در زمینههه درم نا
مسائل زناشویی ،خیانت و مشاوره در انتخاب همسر کمک کننده باشد .بنابراین میتوانند با برگزاری کارگاههای آموزشی به یادگیری
راهبردهایی برای کنترل عوامل مستعد کننده خیانت ،شناخت نگرش فرد در مورد عشق و انتخاب مالکهای عاقالنه بپردازند.
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