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ABSTRACT This article is excerpted from the PhD thesis in General Psychology. 
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 Aim: Intimacy among couples is an important factor in sustainable marriages. 
If couples' intimacy fades, it will affect their tendency toward extramarital 
relations. Individuals' style of attachment form during childhood and exert a 
notable influence on the formation of their marital intimacy during adulthood. 
Therefore, the goal of the present research was to study the mediating role of 
marital intimacy in relation between attachment styles and attitude.  

Methods: This research is a descriptive-analytic study of correlational type. 
The statistical population is comprised of all married men and women of Tehran in 
the Iranian year of 1396. The study's sample was chosen from the population using 
the convenient sampling method. Data collection tools included Mark Whatley 
(2006) Q Attitude Toward Transnational Relationships Questionnaire, Collins & 
Read (1990) Attachment Style Questionnaire, and Thompson and Walker (2002) 
Marital Intimacy Questionnaire. The total population size of the sample was 650 
couples, consisting of 357 women and 293 men.   Data analysis was done using 
the path analysis method and the AMOS statistical software from SPSS company.  

Results: Analyzing the correlation coefficients and their standardized values, in 
addition to the related t-test values, indicated that the direct effect of the anxiety-
driven attachment style on marital intimacy is meaningful (P≤0/05). Furthermore, 
the indirect effect of marital intimacy on tendency toward infidelity is meaningful 
(P≤0/05).  

Conclusion: Since marriage and choosing a partner is one of the most 
important decisions in life, considering the predicting role of unsafe attachment 
style and the role of marital intimacy in individuals' tendency toward infidelity, 
the necessity of analyzing these two variables as it applies to premarital 
counseling and parental training about child education and attachment styles, must 
be emphasized. 

Keywords: Marital intimacy, attachment style, attitude of couples toward 
infidelity 
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یکیی از عوامیم مهیم در ازدواا پاییدار صیمیمیت زناشیجین اوجیین اسیت. در صیجرتیکه صیمیمیت زناشیجین هدف:  
گذارد. عالوه بر این از عوامم مؤثر بر نگرش افراد به  ها به روابط فرازناشجین تاثیر می اوجین از بین برود بر نگرش آن

ای صیمیمیت  پژوهش حاضر بررسیی نقیش واسی هرو هدف  های دلبستگی اوجین است. از این روابط فرازناشجین سبک
 های دلبستگی و نگرش به خیانت زناشجین در اوجین در شهر تهران بود.  زناشجین در راب ه بین سبک

پژوهش حاضر از نجع همبستگی توصیفی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلییه میردان و زنیان متاهیم شیهر روش: 
گیری در دسیییترن انتخیییا   مونیییه پیییژوهش از جامعیییه حاضیییر بیییه روش نمونیییهدادنییید ن تشیییکیم می 0311تهیییران در سیییا  

های  (، پرسشییینامه سیییبک0221شیییدند.ابهارها شیییاممن پرسشییینامه نگیییرش نسیییبت بیییه روابیییط فرازناشیییجین میییار  واتلیییی )
( بود. حجم نمونه ایین پیژوهش 0220( و پرسشنامه صمیمیت زناشجین تامپسجن و والکر )0112دلبستگی کالینه و رید )

هییا بییه روش تحلیییم مسیییر و بییا اسییتفاده از نییر  افییهار  مییرد بود.تجهیییه و تحلیییم داده 013ان و  307نفییر شییامم  102
AMOS  توسط شرکتSPSSانجا  شد.  02نسخه 

هیا نشیان داد کیه  مربیو  بیه آن tهای  شده آنها و همچنین کمیت بررسی ضرایب مسیر و مقادیر استاندارد ها:  یافته
. همچنیین اثیر مسیتقیم صیمیمیت (≥P 20/2)بستگی اض رابن بر صمیمیت زناشجین معنادار است اثر مستقیم سبک دل

مستقیم سبک دلبستگی اض رابن بر  . همچنین اثر غیر(≥P 20/2)زناشجین بر نگرش به خیانت زناشجین معنادار است 
 . (≥P 20/2)دار است  نگرش به خیانت زناشجین معنا

باشیید و بییا توجییه بییه نقییش  و انتخییا  همسییر یکییی از تصییمیمات مهییم زنییدگی میکییه ازدواا  از آنجاینگیری: نتیجههه
های دلبستگی ناایمن و نقش صمیمیت زناشجین در نگرش افراد به خیانت زناشجین باید بر لهو   کننده سبک بینی پیش

های  و سییبکهای پیییش از ازدواا و همچنییین آمییجزش والییدین در زمینییه تربیییت کییود   بررسییی اییین دو متدیییر در مشییاوره
  دلبستگی تاکید کرد.

کلیدی:  واژه  های دلبستگی، نگرش به خیانت زناشجین صمیمیت زناشجین، سبکهای 
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 مقدمه
کتانون حفتف ستالمت روان و بهداشتت روانتی  خانواده اصلی ترین هسته ی هتر جامعته و 

کتتانون صتتمیمانه ترین روابتتط و تعتتامالت بتتین فتتردی  استتت و مبتتداه بتتروز عواطتتف انستتانی و 
گر در اعتماد و احساس امنیت ختانواده شتکافی بته وجتود آیتد باعتث زخو ختوردگی  است. ا

که همتان  در یکی و یا شاید هر دوی زوجین شود. روابط فرازناشویی اساسی ترین جزه رابطه 
 گتتتردد و در نهایتتتت منجتتر بتتته طتتالق بتتتین زوجتتین می، کنتتد دار می اعتمتتاد استتت را خدشتتته

که زوج(. 2015، 1زاندبرگن و براون) درمانگران بته صتورت  خیانت زناشویی موضوعی است 
کارهتتای بالینی کننتتده و  توانتتد تجربتته شتتوند و می شتتان بتتا آن مواجتته می متتنظو در  گتتیج  ای 

کته بتا آن درگیرنتد کسانی باشد  رو ایتن مستئله باعتث شتده استت  از ایتن، دردناک برای همه 
کشتف ابعتاد مختلتف شتکل  وابتط فرازناشتویی و عوامتلگیری ر که سیر مطالعتات بته دنبتاا 

بر آن و ارائه راهکارهایی در جهتت ارتقتاه ستالمت ختانواده در ادبیتات پهوهشتی سترازیر مؤ ر 
 شود.

بتتا توجتته بتته اهمیتتت نهتتاد ختتانواده وکارکردهتتای متنتتوع وحیتتاتی آن و پیچیتتدگی موضتتوع 
 در. دارنتتد نقتتش  زا آستتیب عارضتته ایتتن گیری شتتکل در متعتتددی عوامتتلخیانتتت زناشتتویی 

 عتتواملی بررستتی، فرازناشتتویی روابتتط علتتل دربتتاره مطالعتتات اصتتلی اهتتداف از یکتتی نتیجتته
کته  شتان مین ها بررستی کلتی طور به. گذارند می تا یر زوجین بین تعامالت بر که است دهنتد 

های حیتاتی سیستتو  تواند تعامالت بین زوجین را متا ر ستازد. یکتی از جنبته صمیمیت می
کتتته ، زناشتتتویی  کننتتتد همستتتران در رابطتتته ختتتویش احستتتاس و تجربتتته میصتتتمیمیتی استتتت 

بته صتتورت ، (. صتتمیمیت در روابتط زناشتتویی2012، 2تیلتتور و ملکتارن، فتریمن، تتانیگوچی)
کتته جنبته الگتوی رفتتتاری بستیار مهمتتی مفهوم هیجتتانی و  -های عتتاطفی ستتازی شتده استتت 

تتتن ) گیتترد رضتتایت ختتاطر و عشتتق شتتکل می، اجتمتتاعی نیرومنتتدی دارد و بتتر پایتته پتتذیرش
                          
1. Zandbergen, D. L. Brown, S. G 
2. Taniguchi, S. T, Freeman, P. A, Taylor, S,Malcarne, B 
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(. صمیمیت ی  فرایند تعاملی است و تنها یت  تمایتل یتا آرزو نیستت  بلکته 2667، 1هوتن
که شتامل خودافشتایی ، رابطته جنستی، ی  نیاز اساسی و واقعی بوده و مفهوم وسیعی دارد 

های  بتتدنی و عقلتتی استتت. بتتا از دستتت رفتتتن صتتمیمیت یکتتی از حلقتته، نزدیکتتی هیجتتانی
گتاروزی) رود پیوند زناشتویی از بتین متی (. 1395، بته نقتل از ابوالقاستمی و فتتوحی 2008، 2با

که هسته اصلی صمیمیت زناشویی را مبتنتی بتر شتناخت گاروزی  درک ، براساس  نظریه با
همتتدلی بتتا احساستتات او و قدرشناستتی از دیتتدگاه بتتی همتتتای وی ، و پتتذیرش طتترف مقابتتل

گفت عدم احساس برابتر و در  می، داند نسبت به جهان می نتیجته نداشتتن رضتایت و توان 
 دهتد احتمتاالا تمایتل فترد بته رابطته فرازناشتویی را افتزایش می، صمیمیت در روابط زناشتویی

گاروزی)  (.2661، با 
، دهنتتد یکتتی از عوامتتل تا یرگتتذار بتتر صتتمیمیت در روابتتط بزرگستتالی ها نشتتان می بررستتی

توانتد  کته می های درونی حل نشده با مراقبتان اصتلی استت های دلبستگی و تعار  سب 
کبتری و امیتری، فهیمتی، بیرامتی) در سایر روابط صتمیمانه دوران بزرگستالی نیتز نمتود یابتد ، ا

کتودک دلبستتگی نتاایمن داشتته باشتد 1391 گتر  که ا (. نظریه دلبستگی بر این اعتقاد است 
احتمتتاالا در روابتتط عاشتتقانه بزرگستتالی ختتود احستتاس دلبستتتگی نتتاایمن خواهتتد داشتتت و 

کته شتخ  زنتدگی ختود را صترف تتالش بترای پرکتردن خاله منجر به این هتایی  خواهد شتد 
که در رابطه با موضوع دلبستگی خود حت  می   2005، 3تاستون، ماستون، پالتتز) کنتد نماید 

یتتتا کیتتتدات نظریتتته دلبستتتتگی1394، بتتته نقتتتل از نتتتوایی و محمتتتدی آر نتتتتایج ، (. عتتتالوه بتتتر تا
ارتبتتتتاع بتتتتین ستتتب  دلبستتتتتگی و صتتتتمیمیت زناشتتتتویی را معنتتتتادار ، ی تجربتتتتیپهوهشتتتها

متتری بته کل یمن تمایا یدلبستگ یاندکه افراد دارا نشان داده پهوهشهاچه  دانند. چنان می
نتتان یو اطم یهتتا در روابتتط زناشتتویی ختتویش احستتاس راحتتت را آنیتتدارنتتد ز ییرابطتته فرازناشتتو

 ردکتتعمتتل خواهتتد  ییوابتتط فرازناشتتوشتتروع ر یبتترا ین احستتاس بتته عنتتوان متتانعیتته اکتتدارنتتد 
                          
1. TenHouten. D. W 
2. Bagarozzi,A, D 
3. Platts, Mason & Tyson 
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( طی پهوهشی نشان داد دانشجویان متاهتل 1382) (. همچنین حمیدی2009، 1وینفریج)
از صتمیمیت زناشتویی بتاالتری برخوردارنتد و میتزان صتمیمیت ، با ستب  دلبستتگی ایمتن

که از سب   بته طتور معنتادار، های دلبستگی ناایمن برختوردار بودنتد نیتز زناشویی متاهلینی 
کتته توستتط فردوستتی ( 1391) کمتتتر از افتتراد دارای ستتب  دلبستتتگی ایمتتن بتتود. در پهوهشتتی 

بتتین ستتب  دلبستتتگی و نگتترش بتته خیانتتت زناشتتویی در زنتتان متاهتتل روابتتط ، انجتتام شتتد
گونتته کتته ستتب  دلبستتتگی نتتاایمن بتتا تعارضتتات زناشتتویی  معنتتاداری بتته دستتت آمتتد  بتته  ای 

کی از آن 3127، فردوستتی) رابطتته منفتتی معنتتاردار داشتتت (. همچنتتین مطالعتتات قبلتتی حتتا
کیفیت رابطه صمیمی میان زوجین و میزان تخریب ابعاد مختلتف آن در نگترش  که  است 

، زاهتتدیان و هاشتتمی محمتتدآباد، مدرستتی) افتتراد بتته روابتتط فرازناشتتویی عامتتل مهمتتی استتت
کتته نستتبت بتته یکتتدیگر 1392 (. همچنتتین احتمتتاا ارتکتتاب روابتتط فرازناشتتویی در زوجتتین 

کتته دلبستتتگی  صتتمیمیت بیشتتتر داشتتته و دلبستتتگی ایمن کمتتتر از زوجینتتی استتت  تتتر دارنتتد 
 (. 2005، 2کوهن) ناایمن دارند
کلیتدی  پذیری و پاسخ دسترسی گیری و  گویی به نیازهای زوجین رفتارهای قابل اندازه 

کتته وضتتعیت دلبستتتگی و صتتمیمیت و بتتالعک  اضتتطراب و پریشتتانی  در روابتتط هستتتند 
یتتادی تعیتتین میی زنا رابطتته گتتر دسترستتی شتتویی را بتته میتتزان ز گویی  پذیری و پاستتخ کننتتد. ا

کتته زوجتتین نیازهتتای بتترآورده شتتده  عتتاطفی نیازهتتای زن و شتتوهر و همتتدلی در حتتدی باشتتد 
کتتاهش  داشتتته باشتتند احتمتتاا داشتتتن نگتترش مثبتتت بتته خیانتتت زناشتتویی در ایتتن رابطتته 

که رفتار دلبستگ یابد. این نشان می کننتدهدهنده آن است  ای  ی در روابط نقتش پیشتگیری 
، یوممتتتورا) شتتتود متتتی در نگتتترش مثبتتتت بتتته خیانتتتت دارد و موجتتتب تقویتتتت بنیتتتان ختتتانواده

کننتده نگترش  بینی (. از طرفتی یکتی دیگتر از عوامتل پیش2631، 3کوترکتووا و فرالتی، الچینووا
کتتته وابستتتته بتتته عتتتواملی از جملتتته  کیفیتتتت زناشتتتویی زوجتتتین استتتت  بتتته خیانتتتت زناشتتتویی 
                          
1. Jeanfreau, M. M 
2. Cohen, A. B 
3. Umemua, T. Lacinova, L. Kotrocova, K. Fraley, R.C 
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باشتتد. ایتتن موضتتوع نقتتش مهمتتی در توافتتق نستتبی زن و  یمیت و رضتتایت از رابطتته میصتتم
هتتای مشتتترک و ابتتراز  شتتوهر در پتتذیرش باورهتتای یکتتدیگر و مشتتارکت و همراهتتی در فعالیت

 (.3127، به نقل از فردوسی2630، 1مین) محبت به یکدیگر دارد

گفتتته شتتد بتتا توجتته بتته آن عمتتده طتتالق و از هتتو ل یتتاز دال یکتتیروابتتط فرازناشتتویی ، چتته 
های  (. همچنین جامعه ساالنه هزینته3121، هدایتی دانا و صابری) دن ازدواج استیپاش

کتردن بتا مشتکالت یتاد شتده متحمتل خواهتد شتد. لتذا  یادی به منظتور دستت و پنجته نترم  ز
کننتده روابتط فرازناشتویی و ارائته  انجام مطالعات الزم در راستتای شناستایی عوامتل تعیتین 

کتته بتتا  یی در جهتتت ستتالمت روابتتط زوجتتین میراهکارهتتا توانتتد شتتواهدی را بتته دستتت دهتتد 
یشتتته برختتتی از مشتتتکالت را  تکیتتته بتتتر آن هتتتا و متتتورد هتتتدف قتتترار دادن آن در همتتتان ابتتتتدا ر

کتته آیتتا متتدا مفهتتومی مفتترو  اولیتته  کتته وجتتود دارد ایتتن استتت  بخشتتکاند. از ایتتن رو ستتوالی 
های  ای ستب  فرازناشویی و نقتش واستطه ارتباع بین صمیمت زناشویی با نگرش به روابط

 دلبستگی با مدا تدوین شده تجربی برازش دارد؟ 

در پهوهش حاضر بتا توجته بته حساستیت و پیچیتدگی مستاله و اهمیتت تبیتین و اتختاذ 
اقتتدامات پیشتتگیرانه و همچنتتین فقتتدان شتتواهد پهوهشتتی در متتورد ارتبتتاع نگتترش افتتراد بتته 

کتته آیتتا ستتب  یتتن ستتواا مطتترح میروابتتط فرازناشتتویی بتتا عوامتتل دیگتتر ا های دلبستتتگی  شتتود 
مستتتقیماا بتتا نگتترش بتته خیانتتت زناشتتویی رابطتته دارنتتد یتتا از طریتتق ا رگتتذاری بتتر صتتمیمیت 

ی  کتته چگونتته صتتمیمیت زناشتتویی رابطتته گیتترد و این شتتکل میای  زناشتتویی چنتتین رابطتته
کرد؟  سب   های دلبستگی با نگرش به خیانت زناشویی را میانجی خواهد 

 روش پژوهش
انتد  هتای ورود بته پتهوهش عبارت توصیفی بود. مالک -پهوهش حاضر از نوع همبستگی

، بتتتودن در ازدواج اوا) تاهتتتل، ستتتکونت در تهتتتران، از: داشتتتتن تحصتتتیالت حتتتداقل دیتتت لو

                          
1. Min 
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کتتردن رضتتایت، رستتمی و دائمتتی و زنتتدگی بتتا هتتو در یتت  خانتته( کتبتتی شتترکت در  پتتر  نامه 
هتای ختروج پاستخ نتدادن بته  ستاا و مالک 10تا  18پهوهش و قرار داشتن در محدوده سنی 

گتتروه نمونتته بتته  150درصتتد از هتتر پرسشتتنامه استتت. تعتتداد  10بتتیش از  نفتتر متاهتتل بتته عنتتوان 
گیتتری در دستتترس ، دارسمتت، ها هتتایی از قبیتتل دانشتتگاه و بتتا مراجعتته بتته مکان1روش نمونتته 

ها و پت   ها انتخاب شدند و پهوهشگر پ  از تکثیتر پرسشتنامه فرهنگسراها و پارک، ادارات
کتبتتی از افتتراد متاهتتل بتتا توجتته بتته مالک کستتب رضتتایت  هتتای ورود در پتتهوهش در متتورد  از 

گردیتتد. بتتا توجتته بتته مالک ها توستتط آزمودنی تکمیتتل پرسشتتنامه هتتای ختتروج از  هتتا تکمیتتل 
اقتتد اعتبتار تشتخی  داده شتتدند و از مطالعته حتذف شتتدند و در پرسشتنامه ف 100پتهوهش 
 پرسشنامه  با مراحل ذکر شده تجدید و تحلیل شدند. 250نهایت 

 ابزار پژوهش
این مقیاس توستط متارک خیانت(: ) پرسشنامه نگرش نسبت به روابط فرازناشویى-الف

که هر سواا در طیتف  12( تهیه شده است. این مقیاس دارای 2002) 2واتلی عبارت است 
هتتای بتتاالتر در ایتتن مقیتتاس نشتتان  گانتته از بستتیار موافتتق تتتا بستتیار مختتالف استتت. نمره هفتتت

هتا شتامل جمالتتی راجتع  دهنده نگرش مثبت بیشتری به روابط فرازناشویی استت. عبارت
به احساسات و تفکر مثبتت افتراد نستبت بته مقولته خیانتت استت و هتدف از ایتن ستنجش 

احساسات و تفکر افتراد نستبت بته مستائل مربتوع بته خیانتت زناشتویی استت و در واقتع  نوع
 میزان پذیرندگی و یتا ردکننتدگی خیانتت را از دیتد افتراد مختلتف، این مقیاس مقدار تمایل

کی از پایتتایی مطلتتوب ایتتن نگتترش 2660) های پتتهوهش متتارک واتلتتی ستتنجد. یافتتته متتی ( حتتا
کرون، سنج است که آلفای  ستنجیده  0/ 8باخ حاصتل از ضتریب همستانی درونتیبه طوری 

بتترآورد  0/ 11شتتده استتت. بتترای ستتنجش پایتتایی ایتتن مقیتتاس نگتترش بتته روابتتط فرازناشتتویی 

                          
1. Convenience sampling 
2. Mark Whatley 
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 ستنجیده شتده استت 0/ 81شده است. ضریب بازآزمایی حاصل از اجترای ایتن آزمتون نیتز 
ایتتن  (. همچنتتین در جهتتت بررستتی روایتتی1393، علتتی زاده و حبیبتتی، قنبتتری، علتتی تبتتار)

کتتتتی، آزمتتتتون گتتتترا( استتتتتفاده شتتتتده استتتتت. بتتتته همتتتتین منظتتتتور) از روایتتتتی مال پرسشتتتتنامه ، وا
گیتری متذهبی درونتی جهت گرا بتا جهتت  گرفته شد. روایی وا کار  ، گیری مذهبی آلپورت به 

 (.1393، علی تبار و همکاران) به دست آمد 0/ 12گیری مذهبی بیرونی و با جهت0/ 29
یتتتتابی از (: RAAS) های دلبسههههتگی پرسشههههنامه سههههبک-ب ایتتتتن مقیتتتتاس شتتتتامل خودارز
دهی روابتتط دلبستتتگی نستتبت بتته  هتتای ایجتتاد روابتتط و خودتوصتتیفی شتتیوه شتتکل مهارت
کتتتتته از طریتتتتتق  داده می 18هتتتتتای دلبستتتتتتگی نزدیتتتتت  استتتتتت و مشتتتتتتمل بتتتتتر  چهره باشتتتتتد 

کتتته از  بتتته هتتتیی وجتتته بتتتا ) ای درجتتته 5گتتتذاری روی یتتت  مقیتتتاس  عالمتتتت از نتتتوع لیکتتترت( 
کتتامالا بتتا خصوصتتیات متتن تطتتابق دارد، (1) تطتتابق نتتداردخصوصتتیات متتن  تشتتکیل ، (5) تتتا 

کته در پرسشتتنامه دلبستتتگی بزرگستتاالن  شتتود. بتر پایتته توصتتیف ستتنجیده می، گتردد می های 
متواد پرسشتنامه ، ( در مورد سه سب  اصلی دلبستتگی وجتود داشتت3217) 1هازن و شیور
یتتتد کتتتالینز و 3226) 2کتتتالینز و ر یتتتد( طراحتتتی شتتتده استتتت.  کتتته زیتتتر ، (3226) ر نشتتتان دادنتتتد 

متتتاه و  2( در فاصتتتله زمتتتانی A) ( و اضتتتطرابD) وابستتتتگی، (C) هتتتای نزدیتتت  بتتتودن مقیاس
متتاه پایتتدار ماندنتتد و در متتورد قابلیتتت اعتمتتاد مقیتتاس دلبستتتگی بزرگستتاا  8حتتتی در طتتوا 

کرونبتتاخ را بتترای هتتر زیتتر مقیتتاس ایتتن پرسشتتنامه در  یتتد میتتزان آلفتتای  نتته از نمو 1کتتالینز و ر
کرونبتاخ در تمتامی  گتزارش دادنتد. بتا توجته بته ایتن مقتادیر آلفتای  دانشجویان به صورت زیتر 

یتد) آزمون از پایایی بتاالیی برختوردار استت، است 0/ 80موارد مساوی یا بیش از  ، کتالینز و ر
کتتتدامن، 3226 کتتتدامن3111، بتتته نقتتتل از پا ( میتتتزان 3111) (. از ستتتوی دیگتتتر در پتتتهوهش پا

با استتفاده از آزمتون مجتدد بته صتورت همبستتگی بتین ایتن دو اجترا مشتخ   پایایی آزمون
کته بته  100( در متورد RAAS) شده است. ایتن پرسشتنامه کتالس دوم دبیرستتان  دختتر و پستر 

                          
1. Hzana& Shaver 
2. Collins & Read 
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گردیتتد. نتتتایج حاصتتل از دو بتتار اجتترای ایتتن  صتتورت تصتتادفی انتختتاب شتتده بودنتتد اجتترا 
کته ایتن آزمتون در ستطح پرسشنامه با فاصله زمانی ی  متاه از یکتدیگر بیتان  6/ 21گر آن بتود 

دارای پایتتایی برختتوردار استتت. همچنتتین وی روایتتی ستتازه ایتتن پرسشتتنامه را در پایتتاین نامتته 
گتتترا در ستتتطح  کتتترده استتتت. روایتتتی ستتتازه بتتتا استتتتفاده از روایتتتی وا دکتتتتری ختتتود نیتتتز بررستتتی 

 -6/ 110و  -6/ 131بتتتترای مقیتتتتاس اضتتتتطراب و نزدیکتتتتی بتتتته ترتیتتتتب  6/ 663معنتتتتاداری 
نزدیکی و وابستگی در سطح معنتاداری های  باشد و ضریب همبستگی بین زیرمقیاس می
کدامن) به دست آمد 250/6مقدار  6/ 635  (.  3111، پا

 2ایتتن مقیتتاس توستتط تامپستتون و والکتتر (:MIS) 1ی صههمیمیت زناشههویى پرسشههنامه-ج
کتته 2662) هتتا تنظتتیو   ستتواا دارد و بتترای ستتنجیدن میتتزان صتتمیمیت زوج 37( ستتاخته شتتده 

شده است. نمره آزمودنی در این پرسشنامه از طریق جمع نمرات سواالت و تقسیو بتر عتدد 
کتته نمتتره بتتاالتر نشتتانه صتتمیمت بیشتتتر استتت. ایتتن  7تتتا  3شتتود. دامنتته بتتین  متتی حاصتتل 37

( بتترای تعیتتین میتتزان پایتتایی 3111) احمتتدی و فتترزاد، نتتوابی نتتژاد، مقیتتاس توستتط اعتمتتادی
یابی قرا گرفته است. برای تعیین روایتی محتتوی و صتوری ابتتدا پرسشتنامه توستط مورد ارز ر 

، نفر زوج بررسی شده و روایتی صتوری و محتتوی آن تاییتد شتد 31نفر از اساتید مشاوره و  31
کتل مقیتاس را بتا  366همچنین با بررسی بر روی  زن و شوهر در شهر اصفهان  ضتریب پایتایی 

کرونبتتتاخ  ( و همچنتتتین 3111، اعتمتتتادی و همکتتتاران) ردبتتته دستتتت آو 6/ 20روش آلفتتتای 
گتاروزی و نامه  پایان( در 3110) خزاعی دکتری خود از طریق اجرای همزمان با پرسشتنامه با

کرده استت و در ستطح  12ها  برآورد ضریب همبستگی آن کته  63/6% محاسبه  معنتادار بتود 
کتل مقیتاس ر نشان کی برای این مقیاس است و پایتایی  بته دستت  6/ 11ا دهنده روایی مال
 (.3110، خزاعی) آورد

                          
1. Marital Intimacy Scale 
2. Thompson & Walker 
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 ها یافته
زن و  351نفتر شتامل   250نتاق  های  نمونه آماری این پهوهش بعد از حذف پرسشنامه

هتتا در متییرهتتای  میتتانگین و انحتتراف معیتتار ایتتن آزمودنی 3متترد بتتود. در جتتدوا شتتماره  293
گردیده است.   پهوهش به همراه ماتری  همبستگی ارائه 

 میانگین و انحراف معیار به همراه ماتریس همبستگی بین متغیرها .1جدول 
نگرش به 

 خیانت
صهههههههههمیمیت 

 زناشویى

مقیههههههههههههاس 
 اضطرابى

مقیههههههههههههههاس 
 وابستگی

مقیههههههههههههههاس 
 نزدیکی

انحههههههراف 
 معیار

  میانگین

 مقیاس نزدیکی 11/31 21/1 1    

 مقیاس وابستگی 21/37 27/1 **151/6 1   

 مقیاس اضطرابی 11/26 26/5 **526/6 **175/6 1  

 1 371/6** 15/6* 656/6 66/21 12/25 
صمیمیت 

 زناشویی

 نگرش به خیانت 72/52 01/0 673/6 **312/6 **312/6 **311/6 1

 دار است معنی 63/6همبستگی در سطح ** معنی دار است  61/6همبستگی در سطح 

 
که نتایج جدوا شماره همان بعتد نزدیکتیم متییتر دهد به جز ارتباع بین  می نشان1 طور 

ستایر همبستتگی ، سب  دلبستتگی بتا صتمیمیت زناشتویی و نگترش بته خیانتت زناشتویی
بتتا استتتفاده از آزمتتون تحلیتتل مستتیر بتته بررستتی  1باشتتد.  در شتتکل  بتتین متییرهتتا معنتتادار می

 .شود مستقیو متییرها پرداخته می ا رات مستقیو و غیر
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 صمیمیت زناشویى و نگرش به خیانت زناشویى، مدل نهایى ارتباط بین زیرمقیاس هاس دلبستگی .1شکل
 

دهتد.  به ترتیب برآوردها و ا رات بترازش را نشتان می 3و  2همچنین نتایج جدوا شماره 
کمیت بررسی ضرایب مسیر و مقادیر استاندارد  هتا  مربتوع بته آنTهای  شده آنها و همچنین 

کتتته ا تتت ر مستتتتقیو ابعتتتاد ستتتب  دلبستتتتگی اضتتتطرابی و بعتتتد وابستتتتگی ستتتب  نشتتتان داد 
دلبستتتتگی  بتتتر صتتتمیمیت زناشتتتویی معنتتتادار استتتت.  همچنتتتین ا تتتر مستتتتقیو صتتتمیمیت 
زناشتتویی بتتر نگتترش بتته خیانتتت زناشتتویی معنتتادار استتت.  همچنتتین ا تتر غیرمستتتقیو ستتب  

زناشتویی دلبستگی اضطرابی و بعد وابستگی متییر سب  دلبستگی بر نگرش بته خیانتت 
 معنادار است.

کلی مدل .7جدول   برآوردها و مشخصات 
سطح 

 T معناداری
خطای 

 معیار

برآورد 
 غیراستاندارد

 مسیرها

667/6 071/2 375/6 500/6 
صمیمیت 
 زناشویی

 مقیاس وابستگی --->

663/6 517/1 312/6 116/6 - 
صمیمیت 
 زناشویی

 مقیاس اضطرابی --->

 ---> نگرش به خیانت - 151/6 367/6 221/1 663/6
صمیمیت 

 زناشویی

667/6 071/2 375/6 500/6 
صمیمیت 
 زناشویی

 مقیاس وابستگی --->
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کل بین متغیرهای مدل ، اثرات مستقیم . 3جدول   غیر مستقیم و 
کل  مسیرها اثر مستقیم اثر غیر مستقیم اثر 

 ---> نگرش به خیانت 300/6 627/6 321/6
دلبستگی 
 اضطرابی

 ---> نگرش به خیانت -331/6 - -331/6
صمیمیت 

 زناشویی

 ---> صمیمیت زناشویی - -367/6 -367/6
مقیاس 

 وابستگی

 ---> نگرش به خیانت - 610/6 610/6
مقیاس 

 وابستگی

 ---> صمیمیت زناشویی - -673/6 673/6
دلبستگی 
 اضطرابی

 
بینتتتی های دلبستتتتگی بتتته طتتتور مستتتتقیو نگتتترش بتتته خیانتتتت زناشتتتویی را پتتتیش  ستتتب 

کنتتد. براستتاس نتتتایج تحلیتتل مستتیر فقتتط ستتب  دلبستتتگی در زیتتر مقیتتاس اضتتطرابی  می
کنتد می  تواند به طور معنتاداری نگترش بته خیانتت زناشتویی را بته طتور مستتقیو پتیش بینتی 

: نگرش به خیانت زناشویی(. همچنتین صتمیمیت زناشتویی 300/6دلبستگی اضطرابی )
صتتمیمیت زناشتتویی ) کنتتد را پتتیش بینتتی می بتته طتتور مستتتقیو نگتترش بتته خیانتتت زناشتتویی

 نگرش به خیانت زناشویی(. :-331/6
های نیکتویی  های برازش ارائه شده است. بررسی شتاخ  شاخ  4در جدوا شماره 

که مقادیر ختی دو بتا توجته بته درجتات آزادی  نشان می 4برازش مدا در جدوا شماره  دهد 
و شتتتاخ  برازنتتتدگی  98/0( IFI) باشتتتد. همچنتتتین شتتتاخ  بتتترازش افزایشتتتی متتتی معنتتتادار
یتتا بتتاالتر استتت و  90/0های ختتوب  ها بتترای متتدا ایتتن شتتاخ ، استتت 98/0( CFI) تطبیقتتی

( PNFI) باشتتد. شتتاخ  بتترازش مقتصتتد هنجتتار شتتده بنتتابراین در ایتتن متتدا قابتتل قبتتوا می
کتته مقتتدار بزرگتتتر از  می 22/0بتترای متتدا  یشتته  قابتتل قبتتوا می 50/0باشتتد  باشتتد.  همچنتتین ر

استتت. ایتتن شتتاخ  بتترای   01/0( بتترای متتدا RSMEA) میتتانگین مجتتذورات خطتتای بتترآورد
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کمتتتر از  متتدا باشتتد و  می 08/0و  05/0قابتتل قبتتوا بتتین های  بتترای متتدا، 05/0های ختتوب 
 بنابراین برای مدا حاضر قابل قبوا است.    

 های برازش مدل شاخص .4جدول 

 نتیجه
ار قابل مقد

 قبول

مقدار محاسبه 
 شده

عالمت 
 اختصاری

 ردیف نام شاخص به فارسی

غیر قابل 
 قبوا

معنادار 
 نباشد

 3 کای اسکور    265/5

   265/5 1کمتر از  قابل قبوا

  
 2 کای اسکور/ درجه آزادی 

 1 شاخ  برازش افزایشی IFI 21/6 26/6بزگتر از  قابل قبوا

 5 شاخ  برازش تطبیقی CFI 21/6 26/6بزگتر از  قابل قبوا

 PNFI 001/6 16/6بزرگتر از  قابل قبوا
شاخ  برازش مقتصد هنجار 

 شده
1 

 قابل قبوا
  61/6زیر 

 خوب
67/6 RAMSEA 

یشه میانگین مجذورات  ر
 خطای برآورد

0 

 گیری بحث و نتیجه
ستایر های پهوهش حاضر نشان داد به جز بعد نزدیکتی در متییتر ستب  دلبستتگی  یافته

بعد اضطرابی و بعد وابستگی( با صتمیمیت زناشتویی و نگترش بته ) ابعاد سب  دلبستگی
خیانت زناشویی ارتباع معنادار دارد. این رابطه معنادار بین سب  دلبستگی اضطرابی بتا 
نگرش به خیانت زناشویی به صتورت مستتقیو و غیتر مستتقیو و بتا صتمیمیت زناشتویی بته 

 ی همستتو نیتتز نتتتایج تحقیتتق را متتورد حمایتتت قتترارپهوهشتتهاباشتتد.  متتی صتتورت غیرمستتتقیو
کتتنش، عبتتدی، دهنتتد متتی ( بتتین ستتب  دلبستتتگی 1391) پتتورابراهیو و محمتتدی، ختتوش 

( اشتاره بته معنتاداری 1390) اضطرابی با خیانتت اینترنتتی رابطته معنتادار یافتنتد. ختوارزمی
کترد ( 1390) ه و رضتاییرابطه سب  دلبستگی اضطرابی با میتزان رابطته ختارج از زناشتویی 

کرد سب  دلبستتگی نتاایمن بتا بعتد اضتطرابی در تمایتل بته روابتط فرازناشتویی ارتبتاع  بیان 
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کته دانشتجویان 1382) معنادار دارد و باالخره نتیجه تحقیق حمیدی کی از این استت  ( حا
کمتتری نستبت بته  دارای سب  ناایمن دلبستگی اضطرابی میزان رضتایت مندی زناشتویی 

کلومسب  ایمن دا کته افتراد بتا 2014) 1رند. آلن و بتا کردنتد  ( در بررستی پهوهشتی ختود اعتالم 
دهنتد. در جهتت  سب  دلبستگی اضطرابی انگیزه بیشتری برای خیانت زناشویی بروز می

گفتتت ایتتن افتتراد بتته دلیتتل چستتبندگی و ماتتطرب بتتودن در رابطتته  متتی تبیتتین ایتتن یافتتته تتتوان 
کتتته متتتورد عشتتتق و عالقتتته دیگتتت لتتتذا روابتتتط غیرواقتتتع بینانتتته و ، ران هستتتتندمطمتتتئن نیستتتتند 

، میتتتل) گانه عشتتتق استتتترنبر  رو ابعتتتاد ستتته کننتتتد از ایتتتن متتتی غیرمنطقتتتی بتتتا دیگتتتران برقتتترار
گیرد. بنابراین بدیهی استت ستطح بتاالی  صمیمیت و تعهد( به صورت متوازن شکل نمی 

منجتتتر بتتته اضتتتطراب و نگرانتتتی از طتتترد شتتتدن در ایتتتن افتتتراد و میتتتل بتتته تنهتتتا بتتتودن در روابتتتط 
گردد پاسخ (. بنابراین افتراد 1392، علوی لنگرودی، حسینی) های مختل در روابط عاطفی 

بتتا ستتب  دلبستتتگی نتتاایمن اضتتطرابی بتته دلیتتل خودپنتتداره ضتتعیف قتتادر بتته برقتتراری رابطتته 
صمیمی و عمیق با دیگران نیستند بته همتین دلیتل بته هنگتام بتروز تعارضتات زناشتویی بته 

تالفات درگیتر عنصتر ستومی ختارج از چهتارچوب روابتط زناشتویی جای حل منطقی این اخ
شتتوند. بنتتابراین روشتتن استتت نگتترش مثبتتت ایتتن افتتراد بتته روابتتط ختتارج از چهتتارچوب  می

 های دیگر دلبستگی باشد. خانواده بیشتر از سب 
کتتته ستتتب  دلبستتتتگی در زیتتتر مقیتتتاس  نتتتتایج ایتتتن پتتتهوهش در قالتتتب متتتدا نشتتتان داد 

ور مستتتقیو صتمیمیت زناشتتویی و نگتترش بته خیانتتت زناشتتویی را توانتتد بته طتت وابستتگی نمی
کنند. اما این سب  دلبستگی بته طتور غیر پیش کننتده نگترش بته  بینی مستتقیو پیش بینی 

کاهش صمیمت زناشویی بته صتورت غیر، خیانت زناشویی است مستتقیو ا تر  همچنین بر 
 استتتتکندری، هتتتتادی، ستتتتهرابی، معتمتتتتدی، گتتتتذارد. ایتتتتن یافتتتتته بتتتتا مطالعتتتتات فرختتتتی می

(کتتته نشتتتان دادنتتتد زنتتتان دارای ستتتب  دلبستتتتگی نتتتاایمن در بعتتتد وابستتتتگی نگتتترش 3121)

                          
1. Allen, E. S, Baucom, D. H 
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( 2632) 1مثبتتتی بتته رابطتته فرازناشتتویی دارنتتد همستتو استتت. همچنتتین مطالعتته فریکتتر و متتوره
کتته ستتب  دلبستتتگی آن کتته افتترادی  هتتا  نتتاایمن در زیتتر مقیتتاس وابستتتگی بودنتتد  نشتتان داد 

کمتتری در رابطته داشتتند و رابطته بیشتر به دنباا جایگزین د ر رابطته زناشتویی بتوده و تعهتد 
کمتتتری ابتتراز می شتتدند و بتترعک   کردنتتد و بیشتتتر درگیتتر رابطتته ی فرازناشتتویی می صتتمیمی 

کتتته ستتتب  دلبستتتتگی ایمتتتن در بعتتتد وابستتتتگی داشتتتتند آن ی  کمتتتتر درگیتتتر رابطتتته، هتتتایی 
برخوردار بودند. در تببتین ایتن یافتته شدند و از صمیمیت بیشتری در رابطه  می فرازناشویی

گفت دلبستگی ناایمن در زیرمقیاس وابستگی در زوجین باعث می می کته فترد از  توان  شود 
کته دلبستتگی بترای رشتد  عدم تعتادا در احساستات و تعارضتات برختوردار باشتد و از آنجتا 

خصوصتاا همستر  لذا این افراد در طوا تعارضاتشان با ستایر افتراد، سالو اهمیت حیاتی دارد
یادی از خود نشان می کته دارای رفتارهتای منفتی  رفتارهای منفی ز دهند. در نتیجه افترادی 

کتته افتتراد نتتاایمن در ایتتن  کمتتتری دارنتتد. از آنجتتا  و عتتدم تعتتادا هستتتند رضتتایت و آرامتتش 
زیرمقیتتاس دارای ویژگتتی درگیتتر شتتدن بتتیش از حتتد در روابتتط صتتمیمانه بتترای وابستتتگی بتته 

حستاس ارزشتتمندی هستتند تعهتتد زناشتویی ختتود را زیتر پتتا خواهندگذاشتتت. دیگتران بتترای ا
کته در مجتاز شتمردن ختود بترای  که بررسی چنان ها نشان دادند رابطه فرازناشویی به افترادی 

گشتتودگی بتته شتتری  اصتتلی ختتود مشتتکل دارنتتد دهتتد تتتا آزادی  اجتتازه می، نزدیکتتی عتتاطفی و 
کترده و در انجتام آن بتا جفتت فرا گشتودهبیشتری احستاس  ، 2بتراون) تر باشتند زناشتویی ختود 

(. بنتتابراین بتتا داشتتتن ستتب  دلبستتتگی نتتاایمن در بعتتد وابستتتگی آشتتفته بتته صتتورت 2667
رسد فرد تعهد زناشویی خود را زیر پا بگتذارد و نگترش مثبتتی  مستقیو طبیعی به نظر می غیر

 به عهدشکنی داشته باشد.
صتتمیمیت زناشتتویی بتتر نگتترش بتته  همچنتتین نتتتایج ایتتن پتتهوهش نشتتان داد ا تتر مستتتقیو

کتوهن (کته نشتان داد احتمتاا 2005) خیانت زناشویی معنادار است. این یافتته بتا مطالعته 
کتته زوجتتین نستتبت بتته یکتتدیگر صتتمیمیت بیشتتتری  ارتکتتاب خیانتتت زناشتتویی در روابطتتی 
                          
1. Fricker, J. S, Moore, M. A. 
2. Brown, E.M 
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کمتتتری در روابتتط رمانیتتت  دارنتتد. همچنتتین  کتته صتتمیمیت  کمتتتر از زوجینتتی استتت  دارنتتد 
کته بتین تعهتد زناشتویی بتا صتمیمیت زناشتویی 1393) هلتوان زادهتقی یار و پ ( نشتان دادنتد 

کته طبتق  رابطه مثبتت و معنتاداری وجتود دارد. در راستتای تببتین ایتن یافتته می گفتت  تتوان 
( صمیمیت بخشی از عشق بته وصتاا رستیده استت 1982) گانه عشق استرنبر  نظریه سه

د. ایتن سته ویژگتی از صتمیمیت زناشتویی شتو که شتامل تعهتد و اشتتیاق و عالقته شتدید می
کتتته وقتتتتی می گتتتوییو  ارتبتتاع تنگتتتاتنگی بتتتا نگتترش افتتتراد بتتته خیانتتت خواهتتتد داشتتتت. چتترا 

کته آن یو  هتا اوالا بته یکتدیگر متعهتد  صمیمیت زناشویی زوجین باالست در واقع بتر ایتن بتاور
که زوجتین صتمیمی اشتتیاق و عالقته شتدیدی بته ی کتدیگر هستند.  انیاا فر  بر این است 

توانتتتد موجتتتب افتتتزایش  (. از طرفتتتی عتتتدم ارضتتتاه صتتتمیمیت می1982، استتتترنبر ) دارنتتتد
کاهش رضتایت زناشتویی و بتروز مشتکالت عتاطفی و روانتی و در نتیجته نگترش ، تعارضات

گردد گاروزی) مثبت به خیانت زناشویی   (.2008، با

کتته در یتت  ازدو تتتوان نتیجتته های ایتتن پتتهوهش می براستتاس یافتتته کتترد  ستتب  ، اجگیری 
هتتا تتتا یر فراوانتتی بتتر نگتترش آنتتان بتته روابتتط  دلبستتتگی افتتراد و میتتزان صتتمیمیت زناشتتویی آن
های دلبستتگی در ختانواده  گیری ستب  فرازناشویی دارد. بنابراین با توجه به اهمیت شکل

های دلبستتتتگی نتتتاایمن  ریزی جتتتامعی در راستتتتای تیییتتتر ستتتب  برنامتتته، شتتتود پیشتتتنهاد می
کتتو کارشناستتان در زمینتته افتتزایش کودکتتان از ستتنین  دکی و آمتتوزش والتتدین تحتتت نظتتارت 

پروری قبتتل از والتتد شتتدن در جهتتت یتتادگیری  آموزی فرزنتتد صتتمیمیت زناشتتویی و مهتتارت
اصوا صحیح تربیتی و تعامل مناستب بتا فرزنتد صتورت پتذیرد تتا بتا پیشتگیری بته هنگتام و 

کتر گیری آستیب کتو هزینته از شتکل د. همچنتین پیشتتنهاد های اجتمتاعی بعتدی جلتوگیری 
های فردی بترای شناستایی  مشاوره خانواده و مشاوره، های قبل از ازدواج شود در مشاوره می

کتتتترد. از ایتتتتن ، رو از طریتتتتق مشتتتتاوران افتتتتراد در معتتتتر  خطتتتتر روابتتتتط فرازناشتتتتویی استتتتتفاده 
گتتاهی بخشتتی بتته خانوادهان و رستتانهشناستت روان هتتا و بتتا بتتاالبردن ستتطح  هتتای ارتبتتاطی بتتا آ
از بتتتروز ارتباطتتتات ناستتتتالو بتتتین فتتتردی و نارضتتتایتی زناشتتتویی در آینتتتتده ، عتتتات افتتتراداطال



 3499بهار ، 77شماره ، 69جلد ، پژوهشهای مشاوره ................................................................................... 392

 

کتترد و پیشتتنهاد متتی شتتود درمتتانگران ختتانواده در بحتتث ارتقتتاه ستتالمت زنتتدگی پیشتتگیری 
کتتاهش آستتیب کتته ستتالمت ختتانواده را بتته مختتاطره هایی  زوجتتین راهکارهتتایی در جهتتت 

گیری در  ش حاضتر عبتارت بتود از  روش نمونتههایی پتهوه اندازد ارائه نمایند. محدودیت می
کته  کتاملی از جامعته آمتاری نباشتد و همچنتین از آنجتا  که نمونه ممکن بود معرف  دسترس 

آیتد و  متی موضوع پهوهش یکی از موضوعات بسیار چالش برانگیز در سطح جامعه به شتمار
هتتا را زیتتر  توانستتت صتتداقت در پاستتخگویی بتته پرسشتتنامه باشتتد میاز تابوهتتای جامعتته متتی

ی  رو بتتته دلیتتتل مستتتائل فرهنگتتتی و اجتمتتتاعی جامعتتته و قتتتوانین جامعتتته ستتتؤاا ببتتترد. از ایتتتن
ها طفره رفتته و تمتایلی بته ابتراز واقعیتت نداشتتند. یکتی  مخاطبین از ابراز واقعیت، اسالمی

کته بته طتور اخت  در زمینته ، باشتد متی تحقیقتات انتدکی، های پتهوهشدیگر از محدودیت
بنابراین امکان مقایسه نتایج تحقیتق بتا ، فرازناشویی و بررسی ابعاد آن پرداخته استروابط 

کرد.  سایر تحقیقات داخلی را با مشکل روبرو 

 منابع
ای  (. رابطتته ابعتتاد شخصتتیت و ستتازگاری زناشتتویی زوجتتین: بررستتی نقتتش واستتطه3121) س.، فتتتوحی  ع، ابوالقاستتمی

 .06-53، (11) 33، ربیتی زنان و خانوادهت _ فصلنامه فرهنگی، های عشق ورزی سب 
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