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 چكيده

سی   زمينه: شویی  عوامل  مطالعات متعددی به برر شویی زوجین  پرداخته    خیانت و ایجاد روابط فرازنا سازش یافتگی زنا شی که پاما اند. و  به   ژوه

سه   ست.   ین با و بدون روابط فرازناشویی  مت هلزناشویی در   یافتگیسازش  اعتیاد به عشو و  بررسی مقای پژوهش  دف:هپرداخته باشد مغفول مانده ا

ضر با هدف  سه  حا شو  به اعتیاد مقای شویی  یافتگیسازش  و ع شویی  با و بدون روابط مت هلین در زنا شد  فرازنا  عنو از هشپژو طرح روش:. انجام 

سه  -علی شامل    بود. جامعه ایمقای ضر  صفهان در     مت هل و مردان زنان کلیه آماری پژوهش حا شهر ا شاوره   بود 038۷ بهار مراجعه کننده به مراکز م

  دردسترس  گیرینمونه روش به( فرازناشویی  رابطه بدون زن 08 مرد ۰8) تعداد و( فرازناشویی  روابط دارای زن ۰1و  مرد ۰9) تعداد هاآن بین از که

  زناشویی  یافتگیسازش  پرسشنامه   و (211۰بادی، )پی عشو  به اعتیاد پرسشنامه   از هاداده آوریجمع برای. شدند  انتخاب تحقیو هاینمونه عنوان به

سپاینر،   ستفاده ( 08۷۱)ا ستقل  هایگروه t آزمون ها از تحلیلبرای تجزیه و تحلیل داده. شد  ا شد    م ستفاده  شان  تحلیل نتایج ها:يافته .ا  ود داد که ن

شویی و بدون  روابط دارای مت هلین گروه شویی  فرازنا شویی  یافتگیسازش  در متغیرهای روابط فرازنا شو  و زنا  داریمعنی فاوتت با هم اعتیاد به ع

صورت که گروه  (.P<1۰/1)دارند  سبت به گروه مت هلین    با روابط مت هلین بدین  شویی ن شویی   بدون روابط فرازنا شکل مع فرازنا  ناداری دارایبه 

شتر    به اعتیاد شویی کمتر بودند.   یافتگیسازش  و عشو بی س     گيری:نتيجهزنا ست که ابتدا با ا ضر، الزم ا تفاده از مطالعه با توجه به نتایج پژوهش حا

شویی در     سب، عوامل ایجاد کننده روابط فرازنا سپ  با بکارگیری زوج    مت هلکیفی منا سایی و  شنا   یافتگیسازش  ودشود تا با بهب  درمانی، تالشین 

 فرازناشویی زناشویی، روابط یافتگیسازش عشو، به اعتیاد :هاكليد واژهزناشویی در این زوجین، عشو و عالقه بین آنها نیز افزایش یابد. 
Background: Several studies have investigated the factors of infidelity and the creation of extramarital relationships 

and marital adjustment of couples. But research comparing addiction to marital love and marital adjustment in 

married couples with and without extramarital relationships has been neglected. Objective: The purpose of this study 

was to compare marital addiction and marital adjustment in married couples with and without extramarital 

relationships.. Method: The research design was causal-comparative. The statistical population of the present study 

included all married men and women referring to Isfahan consultation centers in the spring of 2018 from whom 58 

men and 50 women with extramarital relationships and 49 men and 59 women without extramarital relationship were 

selected as the research samples through convenient method. In order to collect data, Love Addiction Questionnaire 

(Paybody, 2005) and Extramarital Adjustment Questionnaire (Spiner, 1976) were used. Independent sample t-test 

was used in order to analyze the data. Results: The results of the analysis showed that two married groups with 

extramarital relationships and without extramarital relationships are significantly different from each other in the 

variables of marital adjustment and love addiction (P<0/05) in a way that the married group with extramarital 

relationships had significantly higher degrees of love addiction and lower degrees of marital adjustment compared 

to the married group without extramarital relationships. Conclusions: According to the results of the present study, 

it is necessary first to identify the factors creating extramarital relationships through appropriate qualitative study 

and to attempt to increase love between them through applying couple therapy via improvement of marital 

adjustment in these couples. Key Words: Love addiction, marital adjustment, extramarital relationships 
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 مقدمه

  ازدواج. استت  خانواده، ازدواج تشتکیل  در جامعه پایه و استاس 

ستری  سب  برای ب شریك های حمایت ک س  عاطفی، همکاری،   یجن

شخص  صادی  و امنیت م ست  اقت سون و ه ) ا  در(. 210۷مکاران، ویل

  زناشتتتویی  تعهد  که  اند برده پی موضتتتوع این به  زیادی  تحقیقات 

  بخشرضتتایت و دائمی هایازدواج مهم کنندة بینیپیش همستتران

  هم از عمده دالیل از یکی(. 211۷الیوت،  و هیو، لیندزی) استتتت

شیده  شویی  خیانتها ازدواج شدن  پا ست که در قالب روابط   0زنا ا

 مجتتدد تجربتته. (2109گیرد )کروز، رت میصتتتو 2فرازنتتاشتتتویی

 که است  مت هلی و مرد زن انگیزه مهمترین و جنسی  فردی صمیمیت 

مافوستتا، ماتاندوا و ) شتتوندمی کشتتیده فرازناشتتویی روابط ستتوی به

 از خارج عاطفی ارتباط یا جنستتی روابط هرگونه(. 210۷نیامایارو، 

  برای دیتهدی مخفیانه، که صتتورت به زناشتتویی روابط چارچوب

  تعریف خیانت عنوان به شتتده، قانوناً  محستتوب  زناشتتویی  زندگی

  اب زناشتتویی رابطه مرز از فرد عبور شتتود. بر این استتاس خیانت می

  تعریف هرابط از خارج فردی با عاطفی یا فیزیکی صمیمیت  برقراری

، امتنگا، پایفر، تانر، 038۷فاضتتل همدانی و قربان جهرمی، ) شتتودمی

صد  ۷1. (2109، گیبلز و مارتین سر  دارای زنان در صد  0۰ و هم   در

  اطالعبی همستترانشتتان  فرازناشتتویی روابط از همستتر دارای مردان

  فرازناشویی  روابط گذشته  دهه در(. 210۷لبرک و ویسمن،  ) اندبوده

 کمتر مردان از آن تراز همچنان استتتت، ولی یافته افزایش زنان در

ست  شت  سازمان  اخیر گزارش و در ا شمار جها بهدا  را مردانی نی، 

  است  شده  ذکر زنان برابر ۷ اندبوده درگیر فرازناشویی  در روابط که

  فتحی، فکرآزاد، غفاری، بوالهریهای . یافته(2102استفانو و اوآال،  )

  روابط مرتکب که کستتانی درصتتد 90 که دهدمی نشتتان( 0382)

  روابط از نیمی از و بیش بوده فرزند دارای اندشتتتده فرازناشتتتویی

شویی  شترک  زندگی نخست سال   01 در فرازنا .  بود داده رخ آنان م

شویی  روابط درصد  02 همچنین  01و  سال  0۱ تا 2۰ سنین  در فرازنا

 بود. رخ داده سال 0۰ تا 3۱ در سنین درصد

 ادثهح یك دیده آسیب زندگی شریك فرازناشویی برای روابط

 زیادی نمیزا به مت سفانه ولی است فردیبین دهنده تکان و زاآسیب

 از یکی(. 211۰پیرسی،  و هرتلین، وچلر) دهدمی رخها ازدواج در

 اخشنودین و فرازناشویی، نارضایتی روابط مهمهای کننده بینیپیش

                                                           
1. Infidelity 
2. extramarital relationship 

)فینچام و مای،  است و عواطف عشو و فقدان زناشویی زندگی از

 ارزناشویی اثرگذ بر روابط تواندمی که متغیرهایی از جمله. (210۷

 انجامهای پژوهش طبو که دلیل این به. است 3عشو به اعتیاد باشد،

 هایشکست مهم از دالیل یکی عشو به اعتیاد شد مشخص شده

 همچنین(. 2108سانچز و جان، ) است نامناسبهای و ازدواج عاطفی

( 0380) زادهفاتحی و حیدری، خوروششریفی، حاجی در پژوهش

 طهراب فرازناشویی روابط توجیه و عشوهای طرحواره بین شد مشخص

 واسیفکری به شکل وس اشتغال یعنی وجود عشو به اعتیاد. دارد وجود

 رایب تالشها اعتیاد تمام اشتراک وجه. است رابطه و یا فرد یك به

 وشیخ تجربه از سرزنش، باال بردن رهایی از طریو و درد لذت کنترل

 برای تالشی شوع به اعتیاد (.2100فیشر، )است  غم و درد از و فرار

 امنیت، هیجان، احساس احساس به نسبت فرد زیاد عطش ارضاء

(. 2118اسکیفر، ) بودن است مندهدف و توانمندی دلبستگی، احساس

: باشد مؤلفه سه دارای باید کامل عشو این در حالی است که

گرانی، ن مانند با رفتارهایی اعتیاد به عشو. و تعهد صمیمیت، شهوت

 ترلکن از و خارج دائمی گونه به عالقه مورد فرد به توجه و مراقبت

 یدر کودک هیجانی محرومیت از ناشی تواندمی که شودمی مشخص

 حتی یا اعتماد، غیرمنطقی پریشان، غیرقابل توانندمی عاشو باشد. افراد

رسند، می ناخواسته انتهای یك به روابط که هنگامی. باشند وفابی

 احساس است ممکن حتی. کنندمی دانفق و رنج، غم احساس افراد

اعتیاد  باشند که این فرآیند نیز داشته جامعه از شدن طرد یا و افسردگی

 (.211۷اگالزی، ) کشدبه عشو را به تصویر می

د، تواند در روابط فرازناشویی ت ثیرگذار باشمتغیر دیگری که می

؛ 038۷است )عمرانی، جمهری و احدی،  0زناشویی یافتگیسازش

 پژوهش . طبو(0383محمدآباد، و هاشمی زاهدیان درسی،م

 یافتگیسازش شد مشخص( 038۱ویشه و مظلومین، پ نامی)
 معناداری تفاوت و عادی طالق متقاضی زوجین در بین زناشویی

 ملوکر و گزار، بوالهریخدمتهای گفته طبو همچنین. داشت وجود

 و یی، نارضایتیوفابی مهمهای کننده بینیپیش از یکی( 039۷)

و عواطف کاهش  عشو زناشویی، فقدان زندگی از ناخشنودی

ثبت یافتگی زناشویی، نگرش ماست. سازش یافتگی زناشوییسازش

های مختلف روابط بخشی است که زن و شوهر از جنبهو لذت

3. Love Addiction 
4. Marital Adjustment 
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، مسائل مالی، 0زناشویی مثل ارتباط، مسائل شخصیتی، حل تعارض

سیرهینلیوگ، تپ و  ،210۱)چانا، جنسی و فرزندان دارد روابط 

ی کلی یافتگیافتگی زناشویی به سازش(. سازش210۷سیرهوینلیوگ، 

ی یافتگی زناشویکند، یعنی همسرانی که از سازشفرد کمك می

نف  بیشتری دارند و در روابط اجتماعی باالیی برخوردارند، حرمت

شویی و ایافتگی زناشویی نتیجه فرآیند زنترند. سازشیافتهسازش

شامل عواملی مانند ابراز محبت و عشو همسران، احترام متقابل، روابط 

جنسی، تشابه نگرش و چگونگی ارتباط و حل مسئله است )فریرا، 

یافتگی (. از طرف دیگر سازش210۰آنتان ، دارت و چاوز، 

باسی اسفجیر عگذارد )زناشویی بر کیفیت زندگی زوجین نیز ت ثیر می

 (.038۷ و امیری موسوی،

های اخیر، همچنین  افزایش میزان روابط فرازناشتتتویی از ستتتال   

شه   شان می بررسی ری صلی بروز  های طالق ن دهد که یکی از عوامل ا

زناشتتویی و در نتیجه  زناشتتویی، اختالفات روابط پاشتتیدگی ازهم

ست       ست. این در حالی ا شویی ا طالق در جامعه ایران، روابط فرازنا

ن دهنده آن بود که روابط فرازناشتتتویی که پیشتتتینه پژوهشتتتی نشتتتا 

یافتگی زناشتتتویی و عوامل تواند منجر به کاهش شتتتدید ستتتازشمی

؛ مافوسا  2109امتنگا و همکاران،  ؛2109مرتبط با عشو شود )کروز،   

ضر    210۷و همکاران،  سه متغیرهای پژوهش حا (، اما در ایران به مقای

 ی پرداخته نشتتتده ین با و بدون روابط فرازناشتتتوی    مت هل در دو گروه 

ساس الزم   ست. بر این ا ست  ا شویی  به که ا شت  روابط فرازنا   توجه ربی

در جهت شناسایی عوامل ت ثیرگذار در محیط  اساسیهای وگام شود

شگیری  شته  از آن در جامعه ایرانی خانواده و پی ان در شود تا بتو  بردا

 هک آنچه به توجه آینده شتتاهد کاهش میزان طالق در جامعه بود. با

  بین یاآ که است سؤال   این به پاسخ  پی در حاضر  شد، پژوهش  گفته

  طو بدون رواب با ینمت هل در زناشتتویی ستتازگاری و عشتتو به اعتیاد

 دارد؟ وجود تفاوت فرازناشویی

 روش

 .بود ایمقایسه علی از نوع و توصیفی حاضر روش پژوهش

 همراجع و مردان مت هل زنان کلیه شامل پژوهش این آماریجامعه

شیوه . بود 038۷ بهار در اصفهان کننده به مراکز مشاوره شهر

 سطو رد مشاوره مراکز کلیه بین گیری بدین صورت بود که ازنمونه

 بین از. شدند انتخاب در دسترس صورت به مرکز 21 اصفهان شهر

                                                           
1. conflict resolution 

زنان و مردانی که دارای رابطه فرازناشویی بوده و به این مراکز مراجعه 

نفر به شکل دردسترس و رضایت آگاهانه و  019داد کرده بودند، تع

زن(.  ۰1و  مرد ۰9با رعایت محرمانه بودن اطالعات انتخاب شدند )

ویی گچنانکه با مطرح کردن موضوع پژوهش این افراد تمایل به پاسخ

های پژوهش را داشتند. حجم نمونه با استفاده از جدول به پرسشنامه

 =a= ،11۰/1 α= ،9/1 1-β 1۰/1وجه به کوهن و تعیین اندازه اثر با ت

و با توجه به اندازه اثرهای پیشینه پژوهش )کالین، هوناکر، جوزف و 

ید. نفر برآورد گرد 011( محاسبه شد که در هر دو گروه 2110سچیو، 

 بودن، داشتن مت هلهای ورود به پژوهش برای این گروه شامل مالک

روابط فرازناشویی و تمایل داوطلبانه برای حضور در پژوهش بود. 

سپ  از بین دیگر مردان و زنانی که به این مراکز مشاوره مراجعه 

به صورت  019کرده و دارای روابط فرازناشویی نبودند نیز تعداد 

شدند. این افراد به دالیل مشکالت رفتاری فرزند،  دردسترس انتخاب

مشاوره تحصیلی فرزند، داشتن اضطراب و... به مراکز مشاوره مراجعه 

های ورود به پژوهش برای این گروه نیز شامل کرده بودند. مالک

بودن، عدم داشتن روابط فرازناشویی و تمایل داوطلبانه برای  مت هل

های خروج از پژوهش این مالک حضور در پژوهش بود. عالوه بر

ای هبرای هر دو گروه شامل پاسخ مخدوش و یا ناقص به پرسشنامه

پژوهش، عدم تمایل به ادامه حضور در پژوهش و بروز حوادث 

نفر در  019بینی نشده بود. بنابراین حجم نمونه برای هر گروه پیش

 ردشناختی نشان داد که های جمعیتنظر گرفته شد. نتایج تحلیل

 دارای( درصد 8۱/3۷ معادل) نفر 00فرازناشویی،  رابطه دارای گروه

 تحصیالت دارای( درصد 3/0۱ معادل) نفر ۰1دیپلم،  تحصیالت

 دارای( درصد ۷0/0۰ با معادل) نفر 0۷ و لیسان  و دیپلمفوق

رازناشویی، ف رابطه بدون گروه در. اندبوده لیسان  از باالتر تحصیالت

 نفر ۰3دیپلم،  تا تحصیالت دارای( درصد 09/3۰ معادل) نفر 39

 09 و لیسان  و دیپلمفوق تحصیالت دارای( درصد 1۷/08 معادل)

 .اندهبود لیسان  از باالتر تحصیالت دارای( درصد ۱۱/0۱ معادل) نفر

 3/8 معادل) نفر 01فرازناشویی،  رابطه دارای گروه همچنین در

 در( درصد 2/0۷ معادل) نفر ۰0سال،  2۰ تا سنی گروه در( درصد

 سنی گروه در( درصد ۰/30 معادل) نفر 30سال،  3۰ تا 2۱ سنی گروه

 و سال 0۱ سنی گروه در( درصد 02 با معادل) نفر 03 و سال 0۰ تا 3۱

 3/8 معادل) نفر 01فرازناشویی،  رابطه بدون گروه در. اندبوده باالتر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%A7_(%D8%AD%D8%B1%D9%81)
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 در( درصد ۷۷/۰2 معادل) نفر ۰۷سال،  2۰ تا سنی گروه در( درصد

 گروه در( درصد 09/30 معادل) نفر 30سال،  3۰ تا 2۱ سنی گروه

 0۱ سنی گروه در( درصد 01/۷ با معادل) نفر 9 و سال 0۰ تا 3۱ سنی

ها از در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده .اندبوده باالتر و سال

 دو سطو آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در سطو آمار

توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در سطو آمار استنباطی از 

ویلك جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها،  -آزمون شاپیرو 

ها و همچنین از تحلیل آزمون لوین برای بررسی برابری واریان 

برای بررسی فرضیه پژوهش استفاده گردید. نتایج آماری با  tآزمون 

مورد تجزیه و تحلیل قرار  -23SPSSزار آماری افاستفاده از نرم

 گرفت.

 ابزار

( 211۰)بادی پی توسط پرسشنامه : این0عشو به اعتیاد پرسشنامه

 32 املش پرسشنامه این. است شده ساخته عشو به اعتیاد سنجش برای

 3 یکرتل طیف بندیدرجه مقیاس وسیلة به هر آیتم که باشدمی آیتم

 = اوقات ، بعضی2نمره  =اوقات اکثر) ودشمی گذارینمره ایدرجه

ر صف بین پرسشنامه این نمره دامنه(. 1 نمره = هیچگاه یباًتقرو  0نمره 

 ئلهمس درگیر فرد که است این معنی به 0۱صفر تا  نمره. باشدمی ۱0تا 

 این معنای به شود باال به 0۱از  فرد نمره و هر چه نیست عشو به اعتیاد

 این. (0399شود )قائمی، می بیشتر او عشو به اعتیاد شدت که است

و هنجاریابی شد. نتایج  ترجمه (0399) قائمی توسط پرسشنامه

قابلیت  دارای ( نشان داد که این پرسشنامه0399پژوهش قائمی )

 آلفای از ادهبا استف آن چنانکه پایایی. است قبول قابل و پایایی اعتماد

آن با استفاده از نظر  و قابلیت اعتماد محتوایی 93/1 کرونباخ

 نشانگر قابلیت اعتماد محتوایی و که شد محاسبه 9۷/1متخصصان 

 در همچنین(. 0399قائمی، ) پرسشنامه است این در قبول قابل پایایی

 .است/. 82 پرسشنامه این در شده محاسبه آلفای پژوهش این

 یافتگیسازش پرسشنامه :2زناشویی یافتگیسازش پرسشنامه

 سنجش منظور به( 08۷۱) سال در 3اسپاینر سطتو زناشویی

 یزندگ با هم که نفری دو هر یا و شوهرها و زن بین یافتگیسازش

. است سؤالی 32 ابزار یك مقیاس این. است شده تنظیم کنندمی

 ریگیاندازه برای ابزار این نمرات، از کل آوردن دست به با توانمی

 نشان املیع تحلیل. کرد استفاده صمیمانه رابطه دریك کلی رضایت

 از: رضایت عبارتند که سنجدمی را بعد چهار مقیاس این که دهدمی

 نمره ف.عواط و ابراز زناشویی زناشویی، توافو زناشویی، همبستگی

 وجینز بین خوبی یافتگیسازش که است آن دهندهنشان 011 باالی

و  مترک زناشویی یافتگیسازش دهندهنشان پایین و نمره دارد وجود

 در را مقیاس این اعتبار( 08۷۱) اسپانیر. باشدمی یافتگیسازش عدم

 قابل درونی همسانی دهنده نشان که کرده برآورد/. 8۱ نمرات کل

 الیع تا خوب بین نیز راها مقیاس درونی، خرده همسانی. است توجهی

، 80/1زناشویی  رضایت مقیاس: از عبارتند که کرده برآورد

. ۷3/1 محبت ابراز و 81/1 زناشویی ، توافو90/1 یزناشوی همبستگی

 ار مقیاس این ومحتوایی ایسازه قابلیت اعتماد اسپاینر همچنین

 شاهی، نوری و مولویحسن. نمود گزارش ت یید و مورد مطلوب

 ضریب( 039۰یزدی و مهرام، ؛ به نقل از برازنده، صاحبی، امین0392)

، 80/1 زناشویی رضایت ، مقیاس82/1 کل نمره پرسشنامه را در پایایی

 82/1 محبت و ابراز 81/1 زناشویی ، توافو80/1 زناشویی همبستگی

 برای پژوهش این در کرونباخ آلفای برآورد. آمد دست به

، 80/1 زناشویی ، رضایت8۰/1 کلی زناشویی یافتگیسازش

 ۷0/1 محبت ابراز و 99/1 دونفری ، توافو80/1 دونفری همبستگی

 .بود

 وسط در مشاوره مراکز کلیه بین از ابتدا پژوهش: جرایا روند

 بین از. شدند انتخاب دردسترس صورت به مرکز 21 اصفهان شهر

 ابطهر دارای که کردند، زنان و مردانی مراجعه مراکز این به که افرادی

هر گروه شدند ) بودند، انتخاب فرازناشویی و بدون رابطه فرازناشویی

 های پژوهش بهپرسشنامه ،هاآن از رضایت کسب از بعد نفر( و 019

ها ها، روند تجزیه و تحلیل دادهپرسشنامه تکمیل از پ  و ارائه آنها

 انجام شد.

 هايافته 

افتگی یهای توصیفی متغیرهای اعتیاد به عشو و سازشیافته

ین با و بدون روابط فرازناشویی در جدول مت هلزناشویی در دو گروه 

 ارائه شده است. 0

 

 

                                                           
1. Love Addiction Inventory 
2. Dyadic Adjustment Scale 

3. Spanier 
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نفری، زناشویی و ابعاد آن )رضایت زناشویی، همبستگی دو یافتگی. میانگین و انحراف معیار متغیر اعتیاد به عشو و سازش0جدول

 توافو دونفری و ابراز محبت( در دو گروه پژوهش

 متغیر
 بدون رابطه فرازناشویی گروه گروه دارای رابطه فرازناشویی

 حراف معیاران میانگین انحراف معیار میانگین

 ۷0/8 2۱/09 8۱/01 32/32 اعتیاد به عشو

 19/00 0۷/88 ۷۱/21 90/۷9 زناشویی یافتگیسازش

 یافتگی زناشوییابعاد سازش

 22/۷ ۷8/3۷ 9۰/8 03/29 رضایت زناشویی

 18/3 23/0۷ ۱/0 ۱0/02 همبستگی دونفری

 1۱/۰ ۰0/33 ۰0/۱ 98/31 توافو دونفری

 8۱/0 ۱0/8 13/3 99/۱ ابراز محبت
 

 

 عشو، گروه به اعتیاد شود، درمی مشاهده 0 جدول در که چنان

 گروه در و 32/32 با برابر میانگین دارای فرازناشویی رابطه دارای

 بوده 2۱/09 با برابر عشو به اعتیاد میانگین فرازناشویی رابطه بدون

 اشوییزن یافتگیاست. همچنین نتایج این جدول نشان داد که سازش

 در و 92/۷۷ با برابر میانگین دارای فرازناشویی رابطه دارای روهگ

 با برابر شوییزنا یافتگیسازش میانگین فرازناشویی رابطه بدون گروه

 رابطه رایدا گروه در عشو به اعتیادها یافته این طبو. است بوده 09/88

همچنین  .است فرازناشویی رابطه بدون گروه از بیشتر فرازناشویی

 میانگین از فرازناشویی روابط دارای گروه در زناشویی یافتگیسازش

 .است اربرخورد فرازناشویی روابط بدون گروه به نسبت تریپایین

 های های آزمونفرض، پیشtقبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون 

پارامتریك مورد سنجش قرار گرفت. بر همین اساس نتایج آزمون 

ای نمونه فرض نرمال بودن توزیعه پیششاپیرو ویلك بیانگر آن بود ک

یافتگی زناشویی در ها در متغیرهای اعتیاد به عشو و سازشداده

ین با و بدون روابط فرازناشویی برقرار مت هلهای در دو گروه گروه

فرض همگنی واریان  نیز توسط (. همچنین پیش<1۰/1pاست )

ه دار نبودکآزمون لوین مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن معنا

ها در دو متغیر در دو فرض همگنی واریان داد پیشاین یافته می

ین با و بدون روابط فرازناشویی رعایت شده است مت هلگروه 

(1۰/1p>نتایج .) آزمون t شده ارائه 2جدول  مستقل، درهای گروه 

 .است

 

زناشویی و ابعاد آن )رضایت زناشویی،  یافتگیه عشو و سازشهای مستقل در متغیرهای اعتیاد بگروه t . نتایج آزمون2جدول

 همبستگی دونفری، توافو دونفری و ابراز محبت(

 شرایط آزمون متغیر
 tنتایج آزمون  آزمون لوین

 معناداری t dfمقدار  معناداری آماره لوین

 اعتیاد به عشو
 اهفرض برابری واریان با رعایت پیش

03/0 28/1 
۷2/8 21۰ 110/1 

 110/1 90/210 ۷۷/8 اهفرض برابری واریان بدون رعایت پیش

 یزناشوی یافتگیسازش
 اهفرض برابری واریان با رعایت پیش

۱3/09 110/1 
۰8/9- 21۰ 110/1 

 110/1 30/098 -۷3/9 اهفرض برابری واریان بدون رعایت پیش

 رضایت زناشویی
 اهفرض برابری واریان با رعایت پیش

0/0۷ 110/1 
38/8- 21۰ 110/1 

 110/1 9/08۰ -۰0/8 اهفرض برابری واریان بدون رعایت پیش

 همبستگی دونفری
 اهفرض برابری واریان با رعایت پیش

39/00 110/1 
0/9- 21۰ 110/1 

 110/1 09/099 -۰0/9 اهفرض برابری واریان بدون رعایت پیش

 توافو دونفری
 اهبرابری واریان فرض با رعایت پیش

0۱/01 110/1 
20/3- 21۰ 112/1 

 110/1 ۷۷/088 -20/3 اهفرض برابری واریان بدون رعایت پیش

 ابراز محبت
 اهفرض برابری واریان با رعایت پیش

00/08 110/1 
۷/۷- 21۰ 110/1 

 110/1 1۷/09۰ -90/۷ اهفرض برابری واریان بدون رعایت پیش
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متغیرهای اعتیاد به  شود، درمی مشاهده 2 جدول در کهچنان

یافتگی زناشویی و ابعاد آن )رضایت زناشویی، عشو، سازش

ین مت هل بین گروه همبستگی دونفری، توافو دونفری و ابراز محبت(

حاظ ین بدون روابط فرازناشویی به لمت هلبا روابط فرازناشویی و گروه 

شان های توصیفی نیز نکه یافتهنآماری تفاوت معنادار وجود دارد. چنا

فرازناشویی نسبت به گروه بدون  رابطه دارای داده بودند که گروه

گی یافتروابط فرازناشویی دارای اعتیاد به عشو باالتر و سازش

زناشویی، رضایت زناشویی، همبستگی دونفری، توافو دونفری و 

 تر بودند.ابراز محبت پایین

 گيریبحث و نتيجه

سه  ضر با هدف پژوهش حا شو  به اعتیاد مقای سازش  ع  گییافتو 

. تصتتورت گرف فرازناشتتویی با و بدون روابط مت هلین در زناشتتویی

ناشویی  فراز روابط دارای مت هلین گروه دو داد که نشان  تحلیل نتایج

 و یافتگی زناشتتوییستتازش در متغیرهای روابط فرازناشتتویی و بدون

دارند. یافته اول پژوهش مبنی  ریدامعنی تفاوت با هم اعتیاد به عشو 

یاد      نادار اعت فاوت مع ت هلین  در عشتتتو به  بر ت بدون روابط    م   با و 

 (2100و فیشتتر ) (2108فرازناشتتویی با نتایج پژوهش ستتانچز و جان )

گران در نتایج پژوهش خود نشتتان که این پژوهشهمستتو بود. چنان

و  یعاطف هایشکست    مهم از دالیل یکی عشو  به اند که اعتیادداده

یافتگی  تواند رضتتتایت و ستتتازش   بوده و می نامناستتتب  های  ازدواج

توان تبیین نمود که افراد زناشتتویی را کاهش دهد. بر این استتاس می 

هل    ت  به عشتتتو، نمی    م یاد  کار    دارای اعت ند خود را از بستتتتر اف توان

ل گرفتار دلیوسواسی مربوط به رابطه رها بخشند. بر این اساس آنها به

شقی، روی به روابط       آمدن در سی مربوط به رابطه ع سوا دام افکار و

آورنتد. در تبیین دیگر بتایتد گفتت کته یکی از      فرازنتاشتتتویی می 

ترین فاکتورهای بروز اعتیاد به عشو، تالش برای تجربه هر چه  اصلی 

شر،       ست )فی شتر خوشی و فراز از غم و درد ا ساس  2100بی (. بر این ا

شو رو  بدین  آورند.ی به رفتارهای اجتنابی میافراد دارای اعتیاد به ع

صتتورت که با بروز کمترین مشتتکل در روابط زوجینی خود، تالش  

کنند دنبال کستتب لذت از هر طریقی باشتتند. بر همین استتاس به   می

شتتوند. عالوه بر این باید ستتمت روابط فرازناشتتویی ستتوق داده می  

شو  به اعتیاد دارای که گفت افرادی صور    ع ستند، ت شو  دنکنمی ه  ع

شان   تمام  افیک خوشبختی  برای و عشو  کرد خواهد حل را مشکالت

 از و بعد آورندمی روی ازدواج از خارج رابطه به استتتت در نتیجه

 صتتورت که این دلیل و به خورده مشتتکل به نیز مقابل با طرف مدتی

شو  اگر کنندمی شد، هیچ  واقعی ع شان  نباید اختالفی با  وجود به بین

 محبت تشتتنه همیشتته افراد این .روندمی جدید عشتتو دنبال به آید

ستند  شانگان  همان این که ندارند سیری  و هرگز ه  یاداعت در تحمل ن

 دهد.روز به روابط فرازناشویی بیشتر سوق میکه آنها را روزبه است

 زناشویی یافتگییافته دوم پژوهش مبنی بر تفاوت معنادار سازش

(؛ 210۱ویی با نتایج پژوهش چانا )فرازناش با و بدون روابط مت هلین در

که این پژوهشگران ( همسو بود. چنان210۷سیرهینلیوگ و همکاران )

را به  تواند زوجینیافتگی زناشویی میاند که کاهش سازشنشان داده

روابط خارج از خانواده سوق داده و منجر به روابط فرازناشویی شود. 

 یافتگیسازش بررسی با( 0383)عالوه بر این مدرسی و همکاران 

 انتخی سابقة دارای طالق متقاضیان در عشو کیفیت و زناشویی

 ییافتگسازش نشان دادند که زناشویی خیانت و فاقد زناشویی

شویی تواند خیانت زنامی زوجین میان و عشو رابطه کیفیت زناشویی

 از کههایی توان گفت زوجبینی نماید. در تبیین این یافته میرا پیش

 را متریک و همدلی بوده برخوردار ترییافتگی زناشویی پایینزشسا

 یداپ دست احساس این به دهندمی نشان سازگارهای زوج به نسبت

کنند. بر این اساس فرد نمی درک راها آن مقابل، طرف که کنندمی

کند که برای جبران این نقیصه و برای ارضای عاطفی و احساس می

این روند را در چهارچوب خارج از ازدواج تواند روانشناختی، می

ین نماید. به همین علت به سمت روابط فرازناشویی گرایش پیدا ت م

و  وییزناش زندگی در زوجین کند. از طرفی باید اشاره کرد وقتیمی

 جنسی، مذهب، روابط مانند) زناشویی روابط مختلفهای در حیطه

 جنسی و عاطفی نیازهای باشند، نداشته توافو( فرزندپروری و... سبك

 ایدافکار، عق در توافو علت عدم و به نمایند ارضا توانندمین را خود

 وابطر به سمت و کنندمین درک را یکدیگر مشکالت و نیازهایشان

 .کنندمی پیدا تمایل فرازناشویی

 هداشت نیزهایی محدودیتها پژوهش دیگر همانند حاضر پژوهش

 که عدیب پژوهشگران برای باشد کمکی تواندها میآن بیان که است

اول  .ندکن اعمال خود پژوهشی طرح جهت را مؤثرتری تدابیر بتوانند

 در که بود اصفهان شهر مت هلین حاضر پژوهش آماری این که جامعه

 با ایدب مختلف شهرهای فرهنگ بودن متفاوت علت به نتایج تعمیم

 از یکی حاضر پژوهش موضوع که آنجا از .کرد عمل احتیاط

 به و آیدمی بشمار جامعه سطو در برانگیزبسیار چالش موضوعات

 زا اسالمی جامعه قوانین و جامعه اجتماعی و فرهنگی مسائل دلیل

 به و هرفت طفرهها واقعیت ابراز از باشد، مخاطبینمی جامعه تابوهای
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 همین که. دکردنمی پرسشنامه پرکردن و واقعیت ابراز به تمایل سختی

 بطروا که کسانی تفکیك موضوع بر حدودی تا است ممکن امر

 ، اثراندنداشته را روابطی چنین که کسانی واند داشته فرازناشویی

 مشکل نای اعتماد جلب با نمود سعی پژوهشگر چند هر. باشد گذاشته

 پژوهش، تحقیقاتهای محدودیت از دیگر یکی .نماید مرتفع را

 هپرداخت آن ابعاد بررسی و خیانت درخصوص که باشدمی اندکی

 را داخلی قاتتحقی سایر با تحقیو نتایج مقایسه امکان است، بنابراین

 و فردی، اجتماعی، فرهنگیهای ویژگی .کردمی روروبه مشکل با

های محدودیت از تواندنیز می پژوهش نمونه اقتصادی وضعیت

ش باالخره پژوه .بودند خارج پژوهشگر کنترل از که باشد پژوهش

)به  گیرینمونه روش علت بهها یافته تعمیم در حاضر با محدودیت

 مواجه بود. گیری تصادفی(دلیل عدم استفاده از روش نمونه

گونه تعارض منافعی توسط در این پژوهش هیچ تضاد منافع:

 نویسندگان گزارش نشده است.

 منابع
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