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Abstract
Introduction: Marital unfaithfulness is a terrible issue for the couples
and families; and it is a painful phenomenal in couples relationship. The
purpose of this article is to discover the difference of the quality of love
and sexual satisfaction among committed and uncommitted married
men.
Methods: This study was a descriptive-comparative research. As the
sample of this research, two-hundred married men who were attended
to counseling and social work clinics due to marital problems; were
randomly selected and assigned to two loyal and unfaithful groups (each
group hundred men) by cluster sampling method. Two questionnaires
including; Larson Sexual Satisfaction Scale (twenty-five items) and
Sternberg Quality of Love questionnaire (forty-five items) were used as
data collecting tools.
Results: The results indicated that there was a significant difference
between the quality of love and sexual satisfaction in loyal and unfaithful married men.(P<0.05)
Conclusions: Finding showed that men who benefit less from dimensions of love and have lower degree of sexual satisfaction, are more
probable to had unfaithful relationship. The findings also revealed that
the quality of love and sex satisfaction were playing key role in couples
relationships. Therefore, it seems these variables are essential one to be
investigate by marital counselors and therapists to help the couples with
loyalty issue.
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بهرامی :کارشناس ارشد مشاوره ،گروه مشاوره ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک ،اراک ،ایران.

سپیده
حمید رستاک :کارشناس ارشد مشاوره ،گروه مشاوره ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
مصطفی اقلیما :استادیار ،گروه مددکاری اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.

چکیده
مقدمه :پیمانشکنی زناشویی مسألهاي تکاندهنده براي زوجها و خانوادهها و پدیدهاي
دردناک در روابط زوجی است .این مطالعه با هدف تعیین تفاوت کیفیت عشق و رضایت
جنسی در مردان با سابقه پیمانشکنی و فاقد سابقه پیمانشکنی انجام گرفتهاست.
روش :پژوهش حاضر علی-مقایسهای و از نوع پسرویدادی است .نمونه پژوهش
شامل دویست نفر از مردان متاهل است که بهدلیل مشکالت زوجی و زناشویی به
کلینیکهاي مشاوره و مددکاری اجتماعی مراجعه کرده بودند ،که به دو گروه صد
نفره با و بدون سابقه پیمانشکنی تقسیم شدند .ابزار پژوهش شامل ،پرسشنامه پیمان
شکنی ،مقیاس اندازهگیري رضایت جنسی الرسون (بیست و پنج سوالی) و پرسشنامه
کیفیت عشق استرنبرگ (چهل و پنج سوالی) میباشد.دادههابااستفادهازآزمونتیبرای
دوگروهمستقلونرمافزار  SPSS21موردتجزیهوتحلیلقرارگرفتند.
نتایج :نتایج آزمون  tنشان داد که بین کیفیت عشق و رضایت جنسی در مردان داراي
سابقه پیمانشکنی زناشویی و فاقد پیمانشکنی زناشویی تفاوت وجود دارد)P>0/05(.
بحث و نتیجهگیری :مردانی که ابعاد عشق و رضایت جنسی پایینی داشتند ،در
مراتب پیمانشکنی باالتري در زندگی خود در مقایسه با مردانی که رضایت جنسی بیشتر
و کیفیت عشق بیشتری را در زندگی زناشویی خود تجربه کرده بودند ،قرارداشتند .بهنظر
میرسد که رضایت جنسی و کیفیت عشق در زوجها عامل مهم و کلیدی را در وفاداری
زوجی ایفا میکند .توجه متخصصان و مشاوران خانواده و زوج درمانگران به این دو
مولفه بسیار ضروری است.

واژگان كليدي
کیفیت عشق
رضایت جنسی
بیوفایی
مردان
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مقدمه
عواملی که باعث میشود افراد از رابطه زناشویی خود رضایت داشته باشند عشق و کیفیت آن است .عشق بین زوجین
و کیفیت آن در پژوهشهاي متعددي مورد مطالعه قرار گرفته است و صاحب نظران بسیاري به آن پرداختهاند .یکی از
مهمترین و مورد توجهترین نظریهها که به تبیین اجزا و انواع عشــق میپردازد ،نظریه مثلثی عشــق است که توسط یکی
از روانشناســان معاصر بهنام اشــترنبرگ ابداع شده و به نام خود او مشهور میباشــد .وي مفهوم عشق را در سه جز کلی
که میتوانند اضالع یک مثلث باشــند شرح داده است که شامل احساس ،صمیمیت ،نزدیکی ،برقراري ارتباط متقابل و
دلبســتگی در رابطه ،شور و اشــتیاق انگیزشهاي جنسی و جذابیتهاي جسمانی ،تعهد و تصمیم براي برقراري رابطه و
در طوالنی مدت بهشکل تعهد و احساس مسئولیت براي حفظ و تداوم آن میباشد .عشق و محبت از کیفیتی برخوردار
اســت که میتواند بســیاري از تنشهاي میان زوجین را محو کند .عشق پلی است که میتواند روابط زناشویی را به هم
نزدیک کرده ،آن را اســتحکام بخشــد .زوجین براي اینکه زندگی موفق و سرشار از عشق و محبت داشته باشند ،نیاز به
برقراري ارتباطی صحیح دارند)1(.
ولتز معتقد است که در زندگی ،رضایت زناشویی باعث محکم شدن بنیه خانواده میشود .بهطور کلی رضایت زناشویی
الزمه یک زندگی مفید ،مؤثر و رضایتبخش و شامل ارزیابی شناختی افراد از وضعیت زندگی خویش است )2(.رضایت
زناشــویی ،ارزیابی کلی ذهنی فرد از رابطه زناشــویی و میزان برآورده شــدن نیازها ،خواستهها و آرزوهاي شخصی و
زوجی اســت .در واقع رضایت زناشــویی مفهومی کلی و محصول نحوهی ادراك شناختی و عاطفی فرد از کل زندگی
اســت .کســانی که از رابطه خود راضی هســتند و رضایت زیادي دارند به زندگی مثبت نگاه کرده و هیجانهاي مثبت
بیشــتري را تجربه کردهاند .از گذشــته و آینده خود و دیگران ،رویدادهاي مثبت بیشــتري را به یاد آورده و از پیرامون
خود ارزیابی مثبتتري دارند و آنها را خوشــایند توصیف میکنند .در حالی که افرادي که رضایت زناشــویی پایینی
دارند خود ،گذشته ،آینده ،دیگران و نیز رویدادها و موقعیتهاي زندگی خود را نامطلوب ارزیابی میکنند و هیجانهاي
منفی مانند اضطراب و افســردگی بیشــتري را تجربه میکنند )3(.میتوان به این نتیجه رســید مواقعی که زوجها احساس
خوشــبختی و رضایت از همدیگر را دارند ،به این موقعیت رضایت زناشــویی گفته میشــود .در واقع محققان معتقدند
که رضایت زناشویی ،انطباق بین وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار است .بنابراین ،رضایت زناشویی زمانی محقق
میگردد که وضعیت موجود در رابطههاي زناشویی ،با وضعیت مورد انتظار فرد ،منطبق باشد .از طرفی رضایت زناشویی
شامل احساسات عینی از خشنودي ،رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر ،زمانی که همه جنبههاي ازدواجشان
را در نظر میگیرند میباشــد .رضایت ،یک متغیر نگرشــی اســت و خصوصیت فردي زن و شــوهر بهشمار میرود .در
واقع ،رضایت زناشــویی نگرش مثبت و لذتبخشــی است که زن و شوهر از جنبههاي گوناگون روابط زناشویی دارند.
بنابراین ،ســازگاري زناشــویی را میتوان بهعنوان منبع نظام خانواده یا حتی بخشی از نیروهاي تأمین حیات و احیاکننده
خانواده دانست)4(.
پیمانشــکنی زناشــویی عمدهترین دلیلی اســت که زوجین را براي طالق ،به کلینیکهاي مشاوره سوق میدهد .بنابراین
جذابیت روابط نامشروع بدین دلیل است که هیچ یک از طرفین ،عیبجویی ،سرزنش و شکوه نمیکنند یا نق نمیزنند)5(.
میتوان گفت که از مهمترین و جديترین مشــکالت اکثر زوجها پیمانشــکنی میباشد .در حالی که جنبههاي زیادي
از روابط عاطفی و جنســی امروزي (نوین) تغییر یافته اســت ،تک همســري همچنان بهعنوان یک توقع و انتظار و نیز
پیمانشکنی بهعنوان یک وضعیت دردناك براي زوجها باقی مانده است .پیمانشکنی بین  %25تا  %50اولین علت طالق
در زوجین میباشــد .پیمانشکنی بهعنوان نخستین مشــکل مطرح شده در طول حیات زوجدرمانی مقرر شده است)6(.
پیمانشــکنی اعتماد موجود در رابطه و ســطح صمیمیت زوجها را کاهش میدهد .پیمانشکنی تأثیرات منفی و مخربی
بر روي ازدواج میگذارد .از جمله این تأثیرات منفی میتوان به پیامدهایی چون طالق و افسردگی اشاره کرد)7(.کشف
خیانت و بحران ناشی از آن در صورتی که خاتمه نیابد تأثیرات منفی بلند مدتی به جا میگذارد .پس از افشاء پیمانشکنی،
حل و فصل کردن ،کنترل و درمان واکنشهاي پسآسیبی و افزایش بخشایش ویژگیهاي گریزناپذیر کار کردن با مسأله
پیمانشکنی زناشویی براي زوجدرمانگران میباشد)8(.

بررسی کیفیت عشق و رضایت جنسی در مردان با سابقه پیمانشکنی و فاقد سابقه پیمانشکنی
بــا توجه بــه افزایش آمار طالق و گســترش پیمان شــکنی در بین
زوجین و همچنین شناســایی عوامل موثــر در تقویت بنیان خانوادهها
این پژوهش در پی پاســخ به این پرسش اســت که در کیفیت عشق

و رضایت جنســی مردا ِن با و بدون ســابقه
پیمانشکنی چه تفاوتی و جود دارد؟

یافته ها
دادههای جمعیتشــناختی افراد شرکتکننده در پژوهش که شامل ،سن ،طول مدت ازدواج ،میزان تحصیالت و تعداد
فرزندان در جدول شــماره یک نمایش داده شــده اســت .طبق نتایج بهدســت آمده از جدول شــماره دو مقادیر خرده
مقیاسهای عشــق در گروه غیرپیمانشکن در مقایسه با گروه دیگر باالتر میباشد .البته این تفاوتها در برخی از خرده
مقیاسها همچون تعهد و هوس قابل مالحظه میباشــد .در جدول شــماره دو مشــاهده میشــود بین ابعاد کیفیت عشق
(صمیمیت ،تعهد و هوس) گروههاي پیمانشکن و غیرپیمانشکن تفاوت معناداري وجود دارد .از طرف دیگر با مقایسه
میانگینهاي دو گروه میتوان گفت ابعاد کیفیت عشــق در مردانی که پیمانشــکن نیستند بهطور قابل مالحظهاي بیشتر
از مردان پیمانشــکن میباشد(.جدول شماره سه) طبق نتایج بهدست آمده از جدول شماره سه مقادیر نمره کل عشق و
رضایت جنســی در گروه غیرپیمانشــکن در مقایسه با گروه دیگر بیشتر میباشد .همچنین در جدول شماره سه مشاهده
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روش
پژوهش حاضر علی مقایسه ای از نوع پس رویدادی است .این تحقیق از بعد هدف کاربردي و از نظر نوع روش در
زمره تحقیقات پیمایشی میباشد.
جامعهي آماري این پژوهششامل کلیه مردان متاهل منطقه دو شهر تهران بود که به دلیل مشکالت زوجی و زناشویی
در سال  1394به کلینیکهاي مشاوره مراجعه کرده بودند .از بین کلینیکهای مشاوره دوازده کلینیک شناسایی و از بین
آنها چهار کلینیک انتخاب شد .از میان مردان متاهل مراجعهکننده به کلینیکهای مشاوره دویست و سی نفر بهصورت
نمونهگیری در دســترس انتخاب شدند .پس از توزیع پرسشــنامهها دویست پرسشنامه که بهطور کامل تکمیل شده بود و
مشــارکتکنندگان به همه سواالت آن پاســخ داده بودند به پژوهشگران بازگشت داده شد .بر اساس نتایج بهدست آمده
از پرسشــنامهها و نمرات دریافت شــده مشــارکتکنندگان به دو گروه مردان متاهل با ســابقه پیمانشکنی و عدم سابقه
پیمانشکنی تقسیم شدند .مردان پیمانشکن در این پژوهش ،مردانی هستند که در روابط خارج از ازدواج قرار داشتند
و به همســر خود خیانت جنســی ،عاطفی و روانی کردهبودند ،و مردان متاهل غیرپیمانشــکن در این پژوهش ،شــامل
مشارکتکنندگانی بودند که به دلیل مشکالت دیگري غیراز پیمانشکنی به کلینیکهاي مشاوره مراجعه کرده بودند.
جهت جمعآوری اطالعات از ســه پرسشــنامه اطالعات فردی و ســابقه پیمان شکنی (خدابخشــی کوالیی و بساطی،
 ،)1393پرسشنامه رضایت جنسی الرسون و پرسشنامه کیفیت عشق اشترنبرگ استفاده شد.دادههابااستفادهازآزمونتی
برای دوگروهمستقلونرمافزار  SPSS21موردتجزیهوتحلیلقرارگرفتند.
پرسشــنامه رضایت جنسی الرسون :الرســون و همکاران در سال 1998این پرسشــنامه را تولید کردند .این پرسشنامه
عباراتی همچون رضایت جنســی ،شرم جنسی ،قاطعیت جنسی ،اضطراب جنسی ،بهداشت جنسی ،ترس جنسی و اجبار
جنسی را در روابط بین زن و شوهر مورد بررسی قرار میدهد پرسشنامه رضایت جنسی الرسون حاوي بیست و پنج سوال
اســت .پاسخها بر اساس مقیاس لیکرت پنج بخشی امتیازدهی شدهاند .پاسخ به گزینه هرگز ،یک امتیاز و گزینه همیشه،
پنج امتیاز دارد .امتیاز  25-50عدم رضایت جنســی 51-75 ،رضایت جنســی کم 70-100 ،رضایت جنســی متوسط و
 101-125معادل رضایت جنســی باال است )9(.در مطالعه بهرامی و همکاران ( )1393جهت تعیین پایایی این آزمون از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای آن برای سواالت منفی و مثبت  0/71بهدست آمد)10(.
پرسشــنامه کیفیت عشق اشترنبرگ :این مقیاس توسط اشترنبرگ در دانشــگاه نورساسترن بوستون تهیه شده است .و
مشتمل بر چهل وپنج سوال است و داراي سه خرده مقیاس تعهد ،شهوت و صمیمت میباشد  .بر اساس تحقیق اشترنبرگ
همبستگی خرده مقیاسها در این سواالت  %21تا  %65بوده است و ضریب پایایی براي کل آزمون  %90است)11(.
دادههابااستفادهازآزمونتیبرای دوگروهمستقلونرمافزار  SPSS21موردتجزیهوتحلیلقرارگرفتند.
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تعداد فرزندان
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لیسانس
فوق 2فرزند
 31فرزند
فرزند
 3فرزند

%31
%5
%64
%39

10
108
78
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%5
%54
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%54
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متغیر

گروه

میانگین

انحراف معیار

صمیمیت
متغیر

گروهشکن
پیمان
غیرپیمانشکن
غیرپیمان
شکن

میانگین
71
76//45
90
98

معیار
انحراف
1/09
05
11//44

F

T

P-Value

df

آزمون  tنمونههای مستقل گروهها در ابعاد کیفیت عشق
توصیفی ابعاد
جدول( )2شاخص
نتایج1/
کیفیت عشق و 05
76/90
هایشکن
غیرپیمان

جدول( )1شاخصهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان در پژوهش

شاخصهای جمعیت شناختی

سن شرکتکنندگان

سطح تحصیالت

تعداد فرزندان

110

%55

تعهد
هوس

135

%67/5

هوس

30-20

70

 40به باال

20

 5-10سال

65

لیسانس

128

30-40

 1-5سال

62

دیپلم

فوق لیسانس

10

 2فرزند

108

 1فرزند
 3فرزند

78
14

%35
%10

%32/5

پیمانشکن
پیمان
شکن
غیرپیمانشکن
غیرپیمان
شکن

5971/3
98//05
45
72

پیمانشکن
پیمان
شکن
غیرپیمانشکن

09
11//78
44
11//58

59/80
/3
56
72/05

پیمانشکن

78
11//45
1/58
1/45

56/80

1
247//67

29//33
22
83

78
78

01
00//01

24
4//367

83//85
33
44

78
78

01
00//01

4/3

44/85

78

0/01

جدول( )3مقادیر نمره کل عشق و رضایت جنسی دردو گروه شرکتکننده در پژوهش

%31

میانگین انحراف معیار
گروه
متغیر
P-value df
T
F
جنسی دردو گروه شرکتکننده در پژوهش
عشق /و
نمره
جدول( )3مقادیر
رضایت 1/48
239
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شکن
غیرپیمان
0/01
78 169/151 0/42
نمره کل عشق
معیار
 182انحراف
میانگین
متغیر
P-value df
T
F
1/32
/32
گروهشکن
پیمان

%64
%5

%39
%54

کل عشق
نمره
جنسی
رضایت

%7

غیرپیمانشکن
غیرپیمان
شکن
پیمانشکن
پیمان
شکن
غیرپیمانشکن

239
/60
95/12
182
55//232
95/12

48
11//22
32
11//28
1/22

42
10/86

169
136//151
85

78

0/01

توان گفت کیفیت عشق و رضایت
با مقایسه میانگی
میشود که بین کیفیت عشق و رضایت جنسی
گروه می1/28
هاي دو55/2
نشکن
پیمان
گروههــاي پیمانشــکن و غیرپیمانشــکن
پیماعشقنشکن نیستند بهطور قابل مالحظهاي بیشتر
جنســی در مردانی که
جدول( )2شاخصهای توصیفی ابعاد کیفیت عشق و نتایج آزمون  tنمونههای مستقل گروهها در ابعاد کیفیت
مردان پیماTنشکن dfمیباشد.
میانگیندیگرانحراف معیاراز
گروه از طرف
تفاوت معناداريمتغیروجود دارد.
P-Value
F
رضایت جنسی

غیرپیمانشکن

صمیمیت

پیمانشکن

76/90
71

1/05

1/09

7/1

29/22

78

1/86

136/85

78

0/01

0/01

بحث و نتیجه گیری
1/44
98/45
غیرپیمانشکن
0
/
01
78
83
/
33
24
/
67
تعهد
کیفیت 1عشــق و رضایت جنسی مردان پیمانشکن و غیرپیمانشکن انجام شد.
مقایسه
/78
بررســی 59/3
پژوهش حاضر بهمنظورپیمانشکن
 72تمامی1/58
شکن داد /05
غیرپیمان
جنسی مردان پیمانشکن و غیرپیمانشکن
عشــق و 78رضایت
کیفیت
ابعاد
بین
نشــان
هوسحاضر
یافتههاي پژوهش
0/01
44/85
4/3
1/45
56/80
پیمانشکن
تفــاوت معنــاداري وجــود دارد بهطوري که مقادیــر میانگین در این متغیرها در گروه غیرپیمانشــکن بیشــتر از گروه
پیمانشــکن میباشــد .این بدان معناست که کیفیت عشــق و رضایت جنسی در مردان غیرپیمانشــکن بیشتر از مردان
هوس اخالقی ،نقش مهمی در عدم پایبندي به
پژوهش
باشــد)3.بر
و پژوهش
زناشوییدر
رضایتشرکتکننده
حاضر،دردو گروه
رضایت جنسی
نتایج عشق و
طبقنمره کل
مقادیر
پیمانشــکن می جدول(
را معیار
انحراف
میانگین
متغیردارد .از گروه
پیشــگیری دانســت و در درمان خانواده و
عوامل
باید
متغیرها
این رو ،این
تعهد اخالقی مردان
فرایندP-value
موثر در df
T
F
1/48
غیرپیمانشکن 239/60
قرار داد.
توجه
0/01
78 169/151 0/42
کل عشق
زوجین مورد نمره
1/32
182/32
پیمانشکن
بررسی ارتباط طرحوارههاي اولیه ناسازگار با توجیه روابط فرازناشویی در
خود به
مطالعه
نوایی و همکاران( )2016در
1/22
95/12
غیرپیمانشکن
0/01
78
136/85
1/86
رضایت جنسی
دست55آمده 1/28
/2
میان افراد متاهل پرداختند .پیمان
نشان داد بین طرحوارههاي ناسازگار اولیه (به جز طرحواره ایثار) و توجیه
شکنه
نتایج ب
روابط فرا زناشــویی ارتباط آماري معنادار وجود دارد .بنابراین ابزار یاد شــده ،به خوبــی میتواند افرادي را که روابط
فرازناشــویی را قابل توجیه میدانند ،از افرادي که چنین نگرشــی ندارند ،تفکیک کند .همچنین این مطالعه نشــان داد
1
فرازناشــویی را قابل توجیه میدانند .نکته جالب توجه دیگر فقدان
که زنان در مقایســه با مردان به میزان کمتري روابط
روابط فرازناشویی بود که نشان دهنده کمرنگتر شدن مرزهاي
تفاوت آماري در بین زنان و مردان ،درمورد علل توجیه 1
جنسیت ،البته در این مورد خاص است)12(.
خدابخشی کوالیی و همکاران( )1393در مطالعه خود به بررسی طرحوارههاي ناسازگار اولیه و نگرش صمیمانه در مردان
متاهل پیمانشــکن و غیرپیمانشــکن پرداختند .یافتههاي پژوهش حاضر نشان داد بین نگرش صمیمانه و طرحوارههاي
شــناختی در مردان پیمانشــکن و غیرپیمانشــکن تفاوت معناداري وجود دارد .همچنین بین نگرش صمیمانه در گروه
پیمانشــکن و غیرپیمانشکن تفاوت معناداري وجود دارد .نتایج این مطالعه از نظر وجود تفاوت معنادار صمیمیت بین
گروههاي پیمانشکن و غیرپیمانشکن با مطالعه حاضر همخوانی دارد )13(.حفاظی و همکاران( )2006در مطالعه خود
به بررســی ارتباط بین اجزاء عشــق و رضایتمندي زوجی پرداختند .نتایج بهدست آمده نشان داد که مقیاس اشترنبرگ
براي عشــق و ترجمه فارســی آن از روایی و پایایی مطلوب برخوردار است و سه جزء صمیمیت ،شور و اشتیاق و تعهد
با رضایتمندي زوجی همبستگی دارند .جزء صمیمیت هم در زنان و هم در مردان باالترین همبستگی را نشان میدهد
ولی میانگین نمرات این اجزاء رضایتمندي و شاخصهاي کیفیت عشق در گروه زنان با مردان تفاوت معناداري ندارد.
9

1
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طول مدت ازدواج

فراوانی

درصد فراوانی

صمیمیت
تعهد

7/1
F

29/22
T

78
df

0/01
P-Value

بررسی کیفیت عشق و رضایت جنسی در مردان با سابقه پیمانشکنی و فاقد سابقه پیمانشکنی

10

فصلنامه مددکاری اجتماعی
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نهایتا سه جزء کیفیت عشق همراه با برخی متغیرهاي جمعیتشناختی
قادر به پیشبینی رضایتمندي زوجی میباشند)14(.
برند و همکاران( )2007در پژوهشــی به این نتیجه رسیدند که علت
پایبند نبودن مردان پیمانشــکن ،احســاس ناخشــنودی و نارضایتی
از رابطهی زناشــویی اســت )15(.این ،درحالی اســت که قزوینی و
همکاران( )2015در پژوهشــی دریافتند مردان پیمانشکن ،احساس
نیــاز به صمیمیت بیشــتری در رابطهی زوجی خــود دارند و چنانچه
احســاس به صمیمیت ،در رابطهی زوجی برآورده نشــود ،به احتمال
بیشتری اقدام به رابطهی خارج از ازدواج خواهند کرد )16(.بنابراین،
بهنظر میرســد افرادی که رضایتمندی کمتری دارند ،احتماالً بیشتر
دچار پیمانشکنی میشوند )17(.نتایج پژوهش دیگری نشان داد که،
نارضایتمندی زناشــویی ،رابطهی گرم و صمیمی با نفر دیگر ،کاهش
سرمایهگذاری و تعهد زوجین نسبت به یکدیگر ،بیش از سایر عاملها،
امکان تعهد اخالقی در رابطه های زناشویی را پیشبینی میکند)18(.
مدرسی و همکاران( )2014عامل مهم پیشبین در گرایش به خیانت
زناشــویی را کیفیت رابطه و عشــق میان زوجین و میزان تخریب این
عشق معرف میکنند)19(.
شاهســیاه و همکاران( )1388در مقالهاي به بررسی رابطهي رضایت
جنســی و تعهد زناشویی زوجین شهرستان شــهرضا پرداختند .نتایج
نشــان داد که بین تعهد زناشــویی و رضایت جنســی رابطه معناداري
وجــود دارد )20(.بخشــایش و همــکاران( )2010در مطالعه خود به
بررسی رابطه رضایت جنسی ،سالمت عمومی و رضایت زناشویی در
زوجین پرداختند .یافتهها نشــان دادند همبستگی بین رضایت جنسی
و رضایت زناشــویی مثبت اســت ،اما این دو متغیر با سالمت عمومی
رابطه ندارند .همچنین تفاوت زنان و مردان (زن و شوهرها) از لحاظ
این متغیرها معنادار نبود .رابطهی میزان تحصیالت با رضایت جنســی
معنادار بود ،ولی با رضایت زناشــویی و سالمت عمومی معنادار نبود.
رابطهی مدت زمان ازدواج با رضایت زناشــویی و ســامت عمومی
زوجین معنادار نبود ،اما با رضایت جنسی رابطهی معنادار و معکوس
داشت ،بهطوري که افراد با مدت زمان ازدواج کمتر  ،رضایت جنسی
باالتري را گزارش کردند نتایــج این مطالعه از نظر ارتباط مثبت بین
رضایت جنسی با تحصیالت و ارتباط معکوس با مدت زمان ازدواج
همسو میباشد)21(.
کمپــل و همــکاران( )2002در مطالعه خود نشــان دادنــد که بین
روابــط خارج از ازدواج و رضایت جنســی مردان رابطه وجود دارد،
امــا در زنان این رابطه وجود نــدارد .نتایج این مطالعــه از نظر اینکه
معموالً مردان پیمانشــکن از رضایت جنســی پایینتري در مقایســه
با مردان غیرپیمانشــکن برخوردارند همســو میباشد )22(.فونگ و
همکاران( )2009در پژوهشــی با عنــوان خیانت در رانندگان کامیون

مسیر هنگکنگ-چین ،به این نتیجه رسیدند
کــه بین خیانت مردان و نوع شــغل رابطهی
معنــاداري وجود نــدارد ،ولی بیــن خیانت
و تعارضات زناشــویی رابطــهی معناداري
مشــاهده شــدهاســت .بهعبارتــی ،احتمال
خیانــت در مردانی که از روابط زناشــویی
خود ناراضی هســتند ،بیشتر است .نتایج این
مطالعه از نظر ارتباط معنادار بین نارضایتی از
زندگی زناشویی (نارضایتی جنسی) و میزان
خیانت و بیوفایی همسو میباشد)23(.
پیمان شــکنی در تمام ســنین وجود دارد،
مخصوصاً پیمانشــکنی جنسی که یکی از
عمدهترین دالیل شکســتن ،قواعد ازدواج
و تعهد اســت که بهشــدت بــر عملکرد و
ثبات رابطــه اثر میگــذارد؛ قواعد رابطه را
برهــم میزند و خــاف انتظــارات طرف
مقابل اســت ،همچنین اعتمادي را که رابطه
براســاس آن شــکل گرفته است ،مخدوش
میســازد .این پیمانشــکنیها ممکن است
بهعنــوان عامــل آســانکننده عمــل کنــد
و نارضایتیهــاي بنیــادي را در ازدواج
ظاهر ســازد کــه این مشــکالت در نهایت
ممکن اســت به طــاق منجر گــردد)24(.
پیمانشــکنی یکی از مهمترین و جديترین
مشکالت بســیاري از زوجها است و اعتماد
موجود در رابطه و ســطح صمیمیت زوجها
را کاهش میدهــد .پیمانشــکنی تأثیرات
منفی و مخربی بــر روي ازدواج میگذارد.
از جملــه ایــن تأثیــرات منفی میتــوان به
پیامدهایی چون طالق و افســردگی اشــاره
کرد .مردان در حاالت مثبت و منفی خلقی
گرایش بیشــتري به پیمانشکنی دارند .ولی
بهنظر میرســد متغیرهایی از قبیل نگرشها
و رفتارهــاي صمیمانــه ،باورهــاي ذهنی و
طرحوارههاي شــناختی از جمله متغیرهایی
اســت کــه در چگونگی روابــط زوجها و
افزایش یا کاهش احتمال پیمانشــکنی در
آن مؤثــر باشــد .برقراري روابــط صمیمانه
در زندگــی روزمره افراد نیز ،باعث تســهیل
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آناهیتا خدابخشی کوالیی و همکاران
 همچنین نشان داده شــده است وضعیت خلقی. از یک رابطه باشــد
 عواطف و هیجانها. افراد بر روابط صمیمانه و اظهار آن مؤثر اســت
بر فرایندهاي پردازش اطالعات شخص تأثیر دارند و از این طریق بر
.چگونگی ادراك و رفتار بین فردي از جمله صمیمیت اثر میگذارند

و پیشبــرد در روابط بینفردي میشــود و
 بر،ضمن ایجاد شروعی مناسب براي ارتباط
. خروج یک رابطه از بحران نیز مؤثر اســت
 ترس و اجتناب از صمیمیت،از سویی دیگر
میتواند در پی نوعی ســوگیري در ادراك

پیشنهادات
با توجه به نتایج پژوهشها مشاوران و رانشناسان خانواده میتوانند با برگزاری کارگاهایی پیرامون عوامل موثر بر روابط
بینفردی برای زوجین و همچنین آموزش مسایل جنسی به آنها در کاهش پیمانشکنی و تحکیم بنیان خانوادهها موثر
.باشند
تشکر و قدردانی
. از تمامی مدیران مراکز مشاوره و همچنین شرکتکنندگان در پژوهش تشکر و قدردانی مینمایند،نویسندگان مقاله
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