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 چکيده

 ضایف از استفاده میزان و جنسی صمیمت براساس زناشویی خیانت به گرایش بینیهدف پژوهش حاضر پیش 

تحلیلی با استفاده از ابزار  –مجازی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی 

اند  داده تشکیل 7931 سال در مشهد شهر متاهل مردان و زنان کلیه را پژوهش این پرسشناه می باشد. آماری

 آزمون ای استفاده شده است. نتایج خوشه نمونه گیری نفر انتخاب شدند و از روش 022و حجم نمونه 

 متغیر دو بین داد نشان پژوهش اول فرضیه اسمیرنف نرمال بودن داده ها را نشان داد. نتایج – کولموگروف

 این آزمون راستای معنادار وجود دارد. دراستفاده از شبکه های مجازی رابطه  میزان متغیر با زناشویی خیانت

 از 701/2 روانشناختی صمیمیت مولفه که داد نشان چندگانه همبستگی ضریب شده تعدیل مجذور فرضیه

 میمیتص مولفه شدن اضافه با و دوم مدل پایه بر همچنین. کندمی تبیین را زناشویی خیانت به گرایش واریانس

 شدن هاضاف با سوم مدل پایه بر ضمن در. است شده تبیین زناشویی خیانت به گرایش واریانس از 710/2 عقالنی

 مدل هپای بر لیکن. است شده تبیین زناشویی خیانت به گرایش واریانس از 730/2 زیباشناختی صمیمیت مولفه

 .است شده تبیین خیانت به گرایش واریانس از 073/2 اجتماعی -تفریحی صمیمیت مولفه شدن اضافه با چهارم

 ینستاگراما توئیتر، بوک، فیس همانند مجازی و شبکه های رسانه ها گفت توانمی پژوهش سوم فرضیه تبیین در

 این در را روز از زیادی ساعات افراد و است شده کشورها اکثر در ارتباط به وسیله ابتدائی تبدیل و .... امروزه

 .شبکه ها میگذرانند

 .مجازی جنسی، فضای صمیمت زناشویی، خیانت :واژگان کليدي
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 2علی نيا مهدیه، 1فرشته آذري

 .کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد قوچان 7
 .، دانشگاه آزاد قوچانخانوادهارشد مشاوره  کارشناس 0

 

  نام نویسنده مسئول:

 مهدیه علی نيا

پيش بينی گرایش به خيانت زناشویی بر اساس صميميت جنسی 

 و ميزان استفاده از فضاي مجازي شمالی
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 مقدمه
رضایت زناشویی یکی از عوامل موثر در ثبات و پایانی خانواده ها و در عین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان و همچنین جامعه 

 زندگی فردی و است. در روابط زناشوئی عوامل متعددی باعث رضایت همسران از یکدیگر می شود. سازگاری زناشویی بر بسیاری از ابعاد

اجتماعی انسان ها تأثیر می گذارد. در واقع سنگ زیربنای عملکرد خوب خانواده است و نقش والدینی را تسهیل می کند، عمر زن و شوهر را 

(، توسعه اقتصادی، رضایت بیشتر از زندگی، کاهش مشکالت روان 7331(، باعث افزایش سالمتی)دمو، آلین، 7337زیاد می کند)کومبز، 

( و مهارتهای بهتر حل 0222(، مهارت های ارتباطی و حل مسأله)جانسون و همکاران، 0222ناختی، مدیریت بهتر تعارض )آبراهام و براین، ش

(. اما در صورتی که سازگاری وجود نداشته باشد، این جنبه های مثبت از بین می 21: 7911تعارضات می شود)حسینی نسب و همکاران، 

ت عدیده ای هم در زمینه ی فردی و هم اجتماعی می شود. با توجه به اینکه مسائل ناشی از ناسازگاری که حتی بسیاری روند و باعث مشکال

از مواقع به طالق نیز می انجامد هم فردی و هم اجتماعی است باید با ترکیبی از دیدگاه های جامعه شناختی و روان شناسی به آن پرداخت 

ی کرد. خانواده نهادی است که از یک سو با جامعه ی بزرگتر در تعامل است و از سوی دیگر مستقیماً با فرد در و عوامل مؤثر بر آن را بررس

ارتباط است. اهمیت این نهاد به حدی است که برخی از صاحب نظران آنرا از ارکان اساسی جامعه به حساب می آورند و تحقق جامعه ی سالم 

 (. 701: 7913)مهرابی زاده هنرمند،  الم می پندارندرا در گرو دستیابی با خانواده ی س

یکی از مهم ترین عواملی که بر بقاء، دوام و رشد خانواده اثر می گذارد، روابط سالم و مبتنی بر سازگاری و تفاهم بین اعضاء، به خصوص 

(. 196: 7333انواده است)سینها و مکرجی، زن و شوهر است. سازگاری زناشویی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل اثر گذار بر عملکرد خ

سازگاری زناشویی بر کیفیت عملکرد والدینی، طول عمر، میزان سالمت، رضایت از زندگی، میزان احساس تنهایی، رشد و تربیت فرزندان، 

چنانچه زندگی زناشویی شرایطی  (. اما701: 7913روابط اجتماعی و گرایش به انحرافات اجتماعی تأثیر دارد)مهرابی زاده هنرمند و همکاران، 

نامساعد را برای ارضای نیازهای مختلف همسران ایجاد کند، نه تنها جنبه های مثبت ازدواج تحقق نمی یابد، بلکه اثری منفی و گاه جبران 

که  دان آنان ایجاد می کندناپذیر را به جا خواهد گذاشت. این اثرات منفی فقط برای همسران نیست بلکه طیف وسیعی از اختالالت را در فرزن

از میان آن می توان به گوشه گیری، افسردگی، ضعف در شایستگی اجتماعی، ضعف در عملکرد تحصیلی و مشکالت ارتباطی اشاره کرد)لورنسیو، 

باالیی را گزارش (. طبق یافته های پژوهش های مختلف در اوائل ازدواج تقریبا تمام زوج ها رضایت زناشویی 7913؛ به نقل از دانش، 0223

( 0227( اما در بسیاری از ازدواج ها عالئم نارضایتی در چند سال اول زندگی بروز می کند)هالفورد، ساندرز و بهرنس، 0222می کنند)برومن، 

ی و کاهش رضایت زناشویی نیز با خطر باالی طالق همراه است. به نحوی که در سال های اخیر بخش بزرگی از ازدواج ها در سال ها

  (.0220( به ویژه هفت سال اول به طالق منجر می شود و باعث افزایش طالق شده است)گاتمن و لونسون، 0222نخست)وروف، یانگ و کان، 

تواند هم در جنبه مثبت آن یعنی ایجاد کانون آرامش، نقش خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی با کارکرد های مختلف آن می

خانواده به  (.0276، 7گینهای اجتماعی بسیار مهم و تاثیرگذار باشد)رابز، اسالتچر، ترامبلو و مکاش یعنی ایجاد آسیبنفیی مو هم در جنبه

دهد که خانواده واجد ترین سازمان یا نهاد اجتماعی است. این امر نشان میترین و از لحاظ گستردگی، جهان شموللحاظ قدمت، ابتدایی

است.  0(. آنچه در ازدواج مهم است سازگاری و رضایت زناشویی7916باشد)احمدی و عابدی، برای فرد و نوع انسان میهای بسیار مهمی ارزش

زن و مرد به دالیل مختلف از جمله شناخت ناکافی از یکدیگر، انتظارات و توقعات غیرواقعی از ازدواج و همسر، مشکالت اقتصادی، اجتماعی 

ریزی ثباتی ازدواج را پایهکه زیربنای بی 9زناشویی کنند.  تعارضاتیاری را در زندگی زناشویی تجربه میو اخالقی، مسائل و مشکالت بس

( و همچنین 7930موجب کاهش رضایت و کیفیت زندگی)رستمی، ابوالقاسمی و نریمانی،  سازگاری با تقابل در شاخصی عنوان کند، بهمی

 صورت به درمانگرانزوج که است موضوعی 6زناشویی شود. خیانت( و غیره می7932راتی، افزایش احتمال گرایش به خیانت)عزتی و کاکاب

 برقراری شامل آن درگیرند. خیانت با که باشد کسانی یهمه برای دردناک و کنندهگیج ایتواند تجربهمی و شوندمی آن مواجه با منظم

خانواده، و عبور فرد از مرز روابط زناشویی با برقراری صمیمت فیزیکی یا عاطفی با  چارچوب از خارج مخالف، جنس با فرد متأهل یک ارتباط

 همسریتک که دارند انتظار هستند، ازدواج حال که در افرادی بیشتر در آمریکا (.7931فردی خارج از حبطه زناشویی است)رفیعی و جمهری، 

 و مردان از درصد 07 وجود، حدود این (؛ با0220 و همکاران، 2باالست)جانسون فرازناشویی، بسیار جنسی روابط با مخالفت میزان باشند و

، 1کنند)استفانو و االمی گزارش شانزندگی از ایمرحله در را فرا زناشویی جنسی ، روابط در درگیرشدن بزرگسال، هایگروه در زنان درصد 77

ا هرود، زیرا با توجه به عوارض نابهنجار و نامطلوبی که به همراه دارد، آسیبشمار می(. در واقع خیانت نوعی اختالل و بیماری در رفتار به 0270

                                                           
1 . Robles, Slatcher, Trombello & McGinn 
2 . marital compatibility 
3 . marital conflict 
4 . marital Infidelity 
5 . Johnson 
6 . Stefano & Oala 
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 دارد احتمال بیشتر بار 1 کنندمی تجربه را خیانت همسر افرادی که دادند نشان پژوهشی کند.و مشکالت مختلفی را برای زوجین ایجاد می

 (.0221، 1د)به نقل از برند، مارکی، میلز و هودگششون داده افراد دارای اختالل روانی تشخیص عنوان به که

اند بر گرایش یا احتمال ارتکاب خیانت زناشویی تاثیر گذار است، میزان استفاده از فضای ها نشان دادهیکی دیگر از مواردی که پژوهش

فضای مجازی  که تاجایی است، شده آن از جهان سراسر در مردم عظیم استقبال فضای مجازی موجب بفرد منحصر هایاست. ویژگی 1مجازی

های اجتماعی و فضای مجازی با قبضه کردن اوقات مردم، دارای اهدافی می روند.  در واقع شبکه شمار به امروز مدرن زندگی از مهمی بخش

و  غیراخالقی هایارزش که گرفت نادیده نباید را واقعیت فرهنگی است که بزرگترین  این اهداف نوجوانان و جوانان و خانواده است. این

 به توجه با است. فضای مجازی جامعه در پیاده شدن قابل نمادها و هنجارها و قواعد قالب در فضای مجازی طریق از غیرموجه به راحتی

 شده، کنترل و دقیق های ریزیبرنامه با است قادر و باشد،باورها می و هاارزش دگرگونی مهم بسیار عوامل از یکی دارد، که هاییتوانمندی

های زیادی بر جای دهد و از این طریق آسیب وسو سمت دلخواه به صورت را آنان رفتار و دهد شکل را جامعه یک مردم هایاندیشه

 (.7930پور، پور، قاسمی و کیانگذارد)عدلیمی

ن تواند زوجیاز عواملی است که نقش بسزایی در افزایش میزان رضیت زناشویی افراد متاهل داشته و در نتیجه می 3همچنین صمیمیت

های ها ، فعالیتها و ایدهنزدیکی به همسر، به اشتراک گذاری ارزش(. 7931زاد و عبدی، دارد)برهانیرا از داشتن روابط نامشروع و خیانت باز

لز، شود)پاتریک، سو غیره تحت عنوان صمیمت تعریف می خت از یکدیگر و رفتارهای عاطفی نظیر نوازش کردنمشترک، روابط جنسی، شنا

افکار،  ابراز و شدن سهیم نهادن، درمیان به نیاز از عبارت است است و 77(. یکی از انواع آن صمیمیت جنسی0221، 72گیوردانلو و تولراد

 روابطی جنسی و آمیزش بدنی، تماس به نیاز یکدیگر، با عاشقانه گذاشتن تجارب میان درهمسر،  با جنسی هایخیالپردازی و احساسات

 که اندگردیده متوجه با مراجعان کار هاسال طول در شود. مشاورانمی ریزیطرح رضایت جنسی و تحریک برانگیختن، برای که شودمی

 هایتفاوت به نسبت زوجین آورد. اگرمی ارمغان ها بهزوج برای را مشکالت بیشترین حال عین در و بیشترین حساسیت جنسی صمیمیت

 دچار مشکل ارتباطشان که آن از قبل توانندمی باشند، داشته جنسی آگاهی آمیزش در شانمختلف تمایالت و جنسی در تقاضاهای خود

مشکالت و کاهش رضایت زناشویی  ریزیبرون شاهد باید نباشند آگاه خود جنسی صمیمیت به زوجین نسبت اگر دهند و بهبود را آن گردد

 (.7913سیاه، بهرامی و محبی، باشند)بطالنی، احمدی، شاه و پیامدهای آن

ای که بهنجاری و نابهنجاری جامعه در گرو شرایط عمومی خانواده مولد نیروی انسانی و معبر سایر نهادهای اجتماعی است، به گونه

 متأسفانه(. 7919زاده، آید)حمیدی، افروز، کیامنش و رسولاجتماعی فارغ از تأثیر خانواده پدید نمی هایهاست و هیچ یک از آسیبخانواده

( و پیامدهای نامطلوبی 7913زاده، سیداحمدی، مولوی و بهرامی، میزان تعارضات زناشویی در کشور در حال رشد و افزایش است)بهاری، فاتحی

 خیانت کشف از بعد که اندها نشان دادهتوان به خیانت یا طالق اشاره کرد. پژوهشه از آن جمله میگذارد کبرای زوجین و فرزندان برجای می

دهند؛ و حتی پیامدهایی نظیر ضرب و شتم، قتل همسر و اقدام می بروز افسردگی و خشم، عصبانیت مثل انکار، شدیدی هیجانات افراد همسر،

از خیانت زناشویی گزارش شده است. با توجه به این موارد، شناسایی عواملی که موجب  ( نیز پس0222و همکاران،  70به خودکشی)گوردون

 شود بسیار حائزاهمیت است.خیانت می

خانوادگی از قبیل نگرش منفی به طالق و اعتقادات مذهبی و نگرش مثبت به روابط  -یکی از مواردی که در بسیاری از ابعاد فرهنگی

های نوپدید است. باتوجه به اینکه فضای ( اثرگذار است، فضای مجازی و رسانه7930بند، مسعودنیا و جسمانی، نامشروع خارج از خانواده)دیو

 درتضاد است، تعالی و رشد دنبال به که خانواده دینی و اخالقی اهداف با آن هایبرنامه مجازی امروزه بسیار در دسترس قرار دارد و قطعا

 و های فرهنگیارزش گسترش و انتقال برای قوی ایمولفه تواندمی که شوددر نظر گرفته می نرم جنگ در دشمنان است، مصداق ابزار

 الوصول جلوهتواند، اثر تراکمی ایجاد کرده و مسیر خیانت زناشویی را سهلفلذا در نظر گرفتن عواملی که می .باشد جامعه یک به اجتماعی

-صمیمت در روابط جنسی از علل جستجوی روابط جنسی رضایتاند که نارضایتی و عدمادهها نشان درسد. پژوهشنماید، ضروری به نظر می

ساز خیانت زناشویی در نظر گرفته تواند به عنوان زمینه(، که این عوامل می0222، 79نیل و بیرزبخش در خارج از محیط خانواده است)مک

تاکنون پژوهشی به بررسی نقش صمیمت جنسی و میزان استفاده از فضای  شود. با توجه به مطالب ذکر شده و در نظر گرفتن این نکته که

                                                           
7 . Brand, Markey, Mills & Hodges 
8 . amount of cyberspace usage 
9 . Intimacy 
10 . Patrick, Sells, Giordano & Tollerud 
11 . Sexual Intimacy 
12 . Gordon 
13 . MacNeil & Byers 
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 بینی گرایش به خیانت زناشویی نپرداخته است، پژوهش حاضر در صدد  پاسخگویی به این سوال اساسی است که آیا صمیمیتمجازی در پیش

 کنند؟بینی میرا پیش گرایش به خیانت زناشویی فضای مجازی به طور معناداریمیزان استفاده از و  جنسی

 

 فرضيه هاي پژوهش

 نند.کبینی میرا پیش گرایش به خیانت زناشویی به طور معناداری فضای مجازیمیزان استفاده از و  جنسی صمیمت فرضيه اصلی:

 بین صمیمت جنسی با گرایش به روابط فرازناشویی رابطه معناداری وجود دارد. فرضيه فرعی اول:

 بین میزان استفاده از فضای مجازی با گرایش به روابط فرازناشویی رابطه معناداری وجود دارد. فرضيه فرعی دوم:

 

 روش تحقيق
در این پژوهش  شناسی توصیفی و از نوع همبستگی است.ها کمی و از نظر روشپژوهش حاضر از نظر اهداف بنیادی، از نظر نوع داده

بین و گرایش به روابط فرازناشویی به عنوان متغیر مالک در نظر به عنوان متغیرهای پیش صمیمیت جنسی و میزان استفاده از فضای مجازی

یرهای ک با استفاده از متغالبینی متغیر مروش گام به گام برای پیش ههمچنین، در این تحقیق از تحلیل رگرسیون چندگانه ب گرفته شد.

های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ز فنون آمار استنباطی و آزمونها، ابرای تحلیل آماری داده .بین استفاده شده استپیش

  استفاده شد. SPSS.V.22گام به گام به کمک نرم افزار 
 

 جامعه و نمونه آماري
 باشد.می 7931جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان و مردان متاهل شهر مشهد در سال 

گانه شهر مشهد یک ناحیه به صورت باشد؛ به این صورت که از بین نواحی نهی خوشه ای میگیرگیری نیز به صورت نمونهروش نمونه

هایی نظیر کالین و یا جدول استاندارد تصادفی انتخاب خواهد شد. با توجه به اینکه حجم جامعه موردنظر قابل محاسبه نبوده و از فرمول

های رگرسیونی کافی نفری را برای پژوهش 022حجم نمونه  که یاری از پژوهشگرانبستوان استفاده نمود، با توجه به پیشنهاد مورگان نمی

نفر در   022در این پژوهش نیز حجم نمونه  (7932؛ به نقل از اکبری، 0221؛ هو، 0221؛ سیو، 7333؛ گارور و منتزر، 7319)هولتر، دانندمی

 نظر گرفته شده شد.

 

 ابزار گردآوري اطالعات
عبارت است که  70دارای تهیه شده است. این مقیـاس  0221در سال توسط واتلی  این مقیاس  خيانت زناشویی:مقياس نگرش به 

گانه از بسیار موافقم تا بسیار مخافم قرار گرفته است. عبارات شامل جمالتی راجع به احساسات منفی و مثبت نسبت هر سوال در طیف هفت

ه خیانت تمایل ببه مسائل مربوط به خیانت زناشویی است، در واقع این مقیاس مقدار تمایل یا عدمبه مقوله خیامت است و تفکر افراد نسبت 

آباد و بهشهر نفر از زنان و مزدان ساکن علی 919در بین  7913زاده در سال (.  در ایران این مقیاس توسط عبداهلل0221سنجد)وایتلی، را می

گزارش شده  13/2( میزان آلفای کرونباخ آن 7932گزارش شد. همچنین در پژوهش عجم) 16/2هنجاریابی شده است و آلفای کرونباخ آن 

 است.

،  تهیه و تنظیم  شده است. این پرسشنامه  0222این  پرسشنامه توسط  با گاروزی، در سال  ي نيازهاي صيميت باگاروزي:پرسشنامه

شامل عاطفی، روانشناختی، عقالنی، جنسی، جسمانی، معنوی، زیبا شناختی  سئوال است  و نیازهای صمیمیت زوجین و ابعاد آن که 67دارای 

سئوال دارد،   1دهد. در این پرسشنامه  برای هر یک  از ابعاد صمیمیت  به جز بعد معنوی که  تفریحی را مورد بررسی قرار می -و اجتماعی

) کامال  این نیاز  72)ابدا این  نیاز در من  وجود ندارد ( تا  7ای از سئوال جهت ارزیابی در نظر گرفته شده است و در یک طیف ده گزینه   2

( پایایی این مقیاس به روش 0222می باشد. باگاروزی) 672و بیشترین نمره  67بندی شده است. کمترین نمره در من وجود دارد(، درجه

(  پایایی  پرسشنامه  را  7911در ایران نیز خمسه  و حسینیان) و روایی آن را مطلوب گزارش کرد.  37/2تا  16/2ی آلفای کرونباخ در دامنه

، 37/2،  صمیمیت جنسی 17/2، صمیمیت عقالنی 12/2،  صمیمیت  روانشناختی 13/2با  استفاده از آلفای کرونباخ برای  صمیمیت  عاطفی  

و برای صمیمیت  کل 12/2صمیمیت معنوی ، 27/2تفریحی   –، صمیمیت اجتماعی 11/2، صمیمیت زیبا شناختی 12/2صمیمیت فیزیکی 

 به دست آوردند و روایی صوری و محتوایی آن را نیز مورد تایید قرار دادند. 10/2

این متغیر براساس پرسشنامه محقق ساخته دال بر میزان ساعات استفاده از ماهواره و  مقياس ميزان استفاده از فضاي مجازي:

 زیابی و سنجش قرار گرفت.ها مورد ارترجیح آن بر سایر فعالیت
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 یافته ها

 میزان استفاده از فضای مجازی  قادر به پیش بینی گرایش به خیانت در زنان و مردان متأهل شهر مشهد است. فرضيه اول:

 (: فهرست متغيرهاي وارد شده در تحليل رگرسيون گرایش به خيانت زناشویی بر اساس ميزان استفاده از فضاي مجازي1جدول 

 روش متغیر مالک بینی وارد شدهمتغیر پیش مدل

 گام به گام میزان استفاده از فضای مجازی گرایش به خیانت زناشویی 7
 

دهد که در گام اول متغیر میزان استفاده از فضای مجازی وارد تحلیل رگرسیون گام به گام شده است که نقش نشان می 7نتایج جدول 

 زناشویی داشته باشد. بینی کننده در گرایش به خیانتپیش

 (: خالصه مدل رگرسيون گرایش به خيانت زناشویی بر اساس ميزان استفاده از فضاي مجازي2جدول 

 R 2R 2AR SE متغیر مدل
 32/72 211/2 237/2 920/2 میزان استفاده از فضای مجازی 7

 

دهد که بر پایه مدل اول میزان استفاده از در راستای آزمون این فرضیه نتایج مجذور تعدیل شده ضریب همبستگی چندگانه نشان می

 کند. از واریانس گرایش به خیانت زناشویی را تبیین می 237/2فضای مجازی

 شویی بر ميزان استفاده از فضاي مجازيبينی کننده گرایش به خيانت زنا(: خالصه تحليل واریانس متغيرهاي پيش3جدول 

 S.S d.f M.S F P منبع تغییرات مدل

 

7 

 122/0971 7 122/0971 رگرسیون

 163/771 731 902/09771 باقی مانده 227/2** 120/73

  733 312/02699 کل

022, n=27/2 p<** 
 

( F(7و  731=)P ،120/73<27/2استفاده از فضای مجازی ) دهد که بر اساس مدل اول میزاننتایج آزمون تحلیل واریانس نشان می

 کند. بینی میبه طور معناداری گرایش به خیانت زناشویی پاسخگویان را پیش

 بينی گرایش به خيانت زناشویی بر اساس ميزان استفاده از فضاي مجازي(: ضرایب رگرسيون پيش4جدول 

 B SE Beta t P ضریب مدل

7 
 322/2 701/2  791/1 131/2 ثابت

 227/2** 621/6 920/2 291/2 213/2 میزان استفاده از فضای مجازی

022, n= 27/2 p<** 
 

دهد که یک انحراف معیار تغییر در میزان استفاده از با مالحظه وزن استاندارد شده بتا بر اساس مدل اول نشان می 70-6نتایج جدول 

 شود. انحراف معیار تغییر در نمرات گرایش به خیانت زناشویی پاسخگویان می 920/2فضای مجازی باعث 

 بینی گرایش به خیانت در زنان و مردان متأهل شهر مشهد است.میزان صمیمیت زوجین  قادر به پیش  فرضيه دوم:

 (: فهرست متغيرهاي وارد شده در تحليل رگرسيون گرایش به خيانت زناشویی بر اساس صميميت5جدول 

 روش متغير مالک بينی وارد شدهمتغير پيش مدل

 گام به گام صمیمیت روانشناختی گرایش به خیانت زناشویی 7

 گام به گام صمیمیت عقالنی خیانت زناشوییگرایش به  0

 گام به گام صمیمیت زیبا شناختی گرایش به خیانت زناشویی 9

 گام به گام اجتماعی-صمیمیت تفریحی گرایش به خیانت زناشویی 6
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در گام اول فقط های متغیر صمیمیت وارد تحلیل رگرسیون گام به گام شده است، دهد که در گام اول مولفهنشان می 2نتایج جدول 

کننده در گرایش به خیانت زناشویی داشته است. همچنین در گام دوم نیز مولفه صمیمیت بینی مولفه صمیمیت روانشناختی نقش پیش

بینی کننده در گرایش به خیانت زناشویی داشته باشد. در ضمن در گام سوم نیز مولفه صمیمیت زیباشناختی عقالنی توانسته است نقش پیش

 -بینی کننده در گرایش به خیانت زناشویی پاسخگویان داشته باشد. لیکن در گام چهارم نیز مولفه صمیمیت تفریحینسته نقش پیشتوا

 بینی کننده در گرایش به خیانت زناشویی پاسخگویان داشته باشد.اجتماعی توانسته نقش پیش

 صميميت(: خالصه مدل رگرسيون گرایش به خيانت زناشویی بر اساس 6جدول 

 R 2R 2AR SE متغیر مدل
 232/72 700/2 701/2 922/2 صمیمیت روانشناختی 7

 626/72 729/2 710/2 620/2 صمیمیت عقالنی 0

 062/72 713/2 730/2 691/2 صمیمیت زیبا شناختی 9

 230/72 029/2 073/2 611/2 اجتماعی-صمیمیت تفریحی 6

 

دهد که بر پایه مدل اول مولفه صمیمیت در راستای آزمون این فرضیه نتایج مجذور تعدیل شده ضریب همبستگی چندگانه نشان می

کند. همچنین بر پایه مدل دوم و با اضافه شدن مولفه صمیمیت عقالنی از واریانس گرایش به خیانت زناشویی را تبیین می 701/2روانشناختی 

 730/2گرایش به خیانت زناشویی تبیین شده است. در ضمن بر پایه مدل سوم با اضافه شدن مولفه صمیمیت زیباشناختی از واریانس  710/2

 073/2ی اجتماع -از واریانس گرایش به خیانت زناشویی تبیین شده است. لیکن بر پایه مدل چهارم با اضافه شدن مولفه صمیمیت تفریحی

 شده است. از واریانس گرایش به خیانت تبیین 

 بينی کننده گرایش به خيانت زناشویی بر اساس صميميت(: خالصه تحليل واریانس متغيرهاي پيش7جدول 

 S.S d.f M.S F P منبع تغییرات مدل

7 

 101/9029 7 101/9029 رگرسیون

 716/770 731 726/00092 باقی مانده 227/2** 291/01

  733 312/02699 کل

0 

 199/0229 0 111/6721 رگرسیون

 022/721 731 979/07901 باقی مانده 227/2** 310/71

  733 312/02699 کل

9 

 207/7101 9 219/6111 رگرسیون

 111/726 731 371/02222 باقی مانده 227/2** 226/72

  733 312/02699 کل

6 

 021/7939 6 206/2219 رگرسیون

 127/727 732 321/73112 ماندهباقی  227/2** 113/79

  733 312/02699 کل

022, n=27/2 p<** 

 

( به F(7و  731=)P ،291/01<27/2دهد که بر اساس مدل اول مولفه صمیمیت روانشناختی )نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان می

، P<27/2بر اساس مدل دوم مولفه صمیمیت عقالنی )کند. همچنین بینی میطور معناداری گرایش به خیانت زناشویی پاسخگویان را پیش

کند. در ضمن بر اساس مدل سوم مولفه بینی می( به طور معناداری گرایش به خیانت زناشویی پاسخگویان را پیشF(0و  731=)310/71

کند. بینی مین را پیش( به طور معناداری گرایش به خیانت زناشویی پاسخگویاF(9و  731=)P ،226/72<27/2صمیمیت زیباشناختی  )

( به طور معناداری گرایش به خیانت F(6و  732=)P ،113/79<27/2اجتماعی  ) -لیکن بر اساس مدل چهارم مولفه صمیمیت تفریحی

 کند.بینی میزناشویی پاسخگویان را پیش

http://www.psyj.ir/


 93 -64، ص  8931 ، زمستان02فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
 بينی گرایش به خيانت زناشویی بر اساس صميميت(: ضرایب رگرسيون پيش8جدول 

 B SE Beta t P ضریب مدل

7 
 227/2** 316/71  162/0 172/61 ثابت

 227/2** -960/2 -922/2 777/2 -230/2 صمیمیت روانشناختی

0 

 227/2** 173/72  030/9 211/20 ثابت

 227/2** -902/2 -961/2 723/2 -212/2 صمیمیت روانشناختی

 226/2** -113/0 -713/2 237/2 -010/2 صمیمیت عقالنی

9 

 227/2** 960/72  171/9 221/21 ثابت

 227/2** -002/2 -991/2 721/2 -217/2 صمیمیت روانشناختی

 220/2** -210/9 -731/2 213/2 -016/2 صمیمیت عقالنی

 221/2** -172/0 -712/2 772/2 -033/2 صمیمیت زیبا شناختی

6 

 227/2** 196/79  171/6 113/16 ثابت

 227/2** -662/2 -961/2 729/2 -211/2 صمیمیت روانشناختی

 220/2** -219/9 -732/2 211/2 -012/2 صمیمیت عقالنی

 220/2** -717/9 -026/2 772/2 -961/2 صمیمیت زیبا شناختی

 272/2** -170/0 -711/2 709/2 -907/2 اجتماعی-صمیمیت تفریحی

022, n= 27/2 p<** 

 

دهد که یک انحراف معیار تغییر در مولفه صمیمیت بتا بر اساس مدل اول نشان میبا مالحظه وزن استاندارد شده  1نتایج جدول 

شود. همچنین بر اساس مدل دوم نشان انحراف معیار تغییر در نمرات گرایش به خیانت زناشویی پاسخگویان می -922/2روانشناختی باعث 

 -713/2و  -961/2تی و مولفه صمیمیت عقالنی به ترتیب باعث دهد که یک انحراف معیار تغییر همزمان در مولفه صمیمیت روانشناخمی

ار دهد که یک انحراف معیشود. در ضمن بر اساس مدل سوم نشان میانحراف معیار تغییر در نمرات گرایش به خیانت زناشویی پاسخگویان می

 -712/2و  -731/2، -991/2به ترتیب باعث   های صمیمیت روانشناختی، صمیمیت عقالنی و صمیمیت زیباشناختیتغییر همزمان در مولفه

ار دهد که یک انحراف معیشود. لیکن بر اساس مدل چهارم نشان میانحراف معیار تغییر در نمرات گرایش به خیانت زناشویی پاسخگویان می

ب باعث اجتماعی به ترتی -های صمیمیت روانشناختی، صمیمیت عقالنی، صمیمیت زیباشناختی و صمیمیت تفریحیتغییر همزمان در مولفه

 شود. انحراف معیار تغییر در نمرات گرایش به خیانت زناشویی پاسخگویان می -711/2و  -026/2، -732/2، -961/2

 

 نتيجه گيري
 نگوناگو و متفاوت ویژگیهای و باورها، اعتقادات گرایشها، با مختلف افراد و گروهها که است پیچیدهای و وسیع دنیای مجازی فضای

داده  قرار تأثیر تحت را همهچیز بهطورکلی و مفاهیم معانی، حوزهها، تمامی مجازی شبکه های اجتماعی امروزه. میکنند زندگی آن در دیگر

 خصیتیش و عاطفی عوامل. است انسانی تمام ارتباطات ساختن دگرگون حال در انسان، ارتباط فعالیت اساس مثابۀ به شبکهای ارتباطات. است

 و همچنین فردی بین روابط در ما رفتار نوع روی بر میتواند میکنیم احساس خودمان درون ما در یک هر که تنهایی احساس میزان مانند

 فردی نبی و فردی رفتارهای روی بر تنهایی اینکه احساس به توجه با. باشد داشته مهمی تأثیر روابط این شکلگیری برای انتخابی راههای

 استفاده طرفی از و میشود برده کار به مختلف موقعیتهای در انسان رفتار پیشبینی برای که است جمله عواملی از امروزه و است تأثیرگذار بسیار

 هب رو بهسرعت ایران جمله از و جهان سراسر نوجوانان و بین جوانان در به خصوص اجتماعی شبکه های از استفاده آن دنبال به و اینترنت از

 میتواند ییتنها احساس عواملی همچون بررسی. میشوند معرفی اینترنتی سایتهای پرکاربردترین به عنوان روزها طوریکه اینبه  است؛ افزایش

 است؛ جامعه افراد همه اذعان مورد مردم زندگی بر اجتماعی شبکه های تأثیر  .کند کمک شبکه ها این کاربرهای بیشتر شناخت در را ما

 عتادانم بهعنوان استفاده کنندگان برخی از که جایی تا داشته اند مردم زندگی در نامطلوبی روند گذشته سال چند در شبکه های اجتماعی

 ها تحتآن خانوادگی زندگی که رفته اند پیش جایی تا اجتماعی شبکه های از از استفاده کنندگان برخی.  میشوند یاد اجتماعی شبکه های

 و داییج و مرز به شبکه ها این از استفاده اثر در افراد زندگی برخی نیز گاهی و است آمده وجود به آنها برای مشکالتی و گرفته قرار تأثیر
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 .پرداخت آن ریشه یابی است به ضروری که دارد وجود جدی آسیبهای جوامع توسعه در مجازی فضای اهمیت توجه به با. است رسیده طالق

 تا نیمک تالش همچنین. دهیم افزایش آن کاربران بین در را اجتماعی مثبت سایتهای تأثیرات بتوانیم تا کرد خواهد کمک عوامل این شناخت

 با مجازی اجتماعی شبکه های از استفاده میزان رابطه بررسی هدف حاضر،با دهیم. پژوهش کاهش عوامل این حذف با را آن تأثیرات منفی

 .شد انجام دانشجویان در خیانت زناشویی و صمیمیت احساس

استفاده از شبکه های مجازی رابطه معنادار وجود  میزان متغیر با زناشویی خیانت متغیر دو بین داد نشان پژوهش اول فرضیه نتایج

 (0270) نوئل و ( 0277همکاران  و نورتون ( 0277 ) کلیتون و راسل ( 7937 ) موسوی و پرتو ( 7932 ) مقدم با پژوهش پژوهش دارد. نتایج

 روزهو .... ام اینستاگرام توئیتر، بوک، فیس همانند مجازی و شبکه های رسانه ها گفت میتوان پژوهش سوم فرضیه تبیین در. است همسو

 بر عالوه شبکه ها این .شبکه ها میگذرانند این در را روز از زیادی ساعات افراد و است شده کشورها اکثر در ارتباط به وسیله ابتدائی تبدیل

را  جدی آسیبهای شبکه ها، این از استفاده مورد در مناسب فرهنگسازی عدم متأسفانه .داراست نیز را بیشماری معایب دارد، که مزایایی

 در طالق آمار افزایش مینماید، وارد جامعه بر پیکره ضربه که ها آسیب این مهمترین. است کرده ها خانواده گرم کانون بهویژه افراد متوجه

 ساعات دلیل گذراندن به زوجین تعامالت کاهش .است زوجین خیانت و فرازناشویی روابط بعضاً و بین آنها روابط سردی دلیل به زوجین بین

 دامن را آنان بین جنسی و عاطفی تنشهای و شده یکدیگر نیازهای توجه به عدم و آنان بین روابط سردی باعث شبکه ها، این در روز از زیادی

 اعتماد از سوءاستفاده آغاز نقطه این شبکه ها در حضور و شده دیگری فرد با عاطفی روابط درگیر طرفین از یکی است همچنین ممکن. میزند

 که استمرار است خورده گره خطراتی با خانوادگی زندگی . است همسر به فیزیکی خیانت عمیقتر آن، شکل در و عاطفی خیانت و مقابل طرف

 دارد. انسان پی در را زیادی مشکالت که است زناشویی بی وفایی در خطرها این از میکنند. یکی مختل را خانواده سالمت و خانوادگی حیات

 تأثیر او عملکردهای و رفتارها روی بر غیرمستقیم مستقیم و به صورت مختلفی عوامل که است مختلفی ابعاد دارای و پیچیده موجودی

 و محیطی، عاطفی عوامل همچون مهمی عوامل تأثیر تحت میدهد نشان خود از فرد هر که که رفتاری معتقدند داشت. روانشناسان خواهند

 تنهایی میزان باشد تأثیرگذار دیگر افراد با ما ارتباط میزان برقراری و شیوه و ما رفتارهای روی بر میتواند که عواملی از یکی .است شخصیتی

 در قرار دارند. انسان عوامل این تأثیر تحت مجازی اجتماعی های شبکه و اینترنت از استفاده احساس میکنیم. قاعدتاً ما از یک هر که است

 مجازی فضای .است برخوردار واقعی دنیای با متمایزی از ویژگیهای که شده، مواجه مجازی فضای نام به جدیدی دنیای با معاصر، قرن

 فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، عرصه های در آن از تا میکند قادر را بشر که دارد اختیار در امور بهینه برای پیشبرد توانمندی هایی

فضا  این از سودمند و صحیح بهرهبرداری که است این است مسلم آنچه ببرد؛ درعینحال استفاده نظامی حتی و درمان و بهداشت صنعتی،

 صحیحی های آموزش اگر میگذارند، پا فضا این به که کسانی .شود آسیبهایی باعث میتواند آنها از تخطی که است هنجارهایی رعایت مستلزم

 شبکه و دوستان دیگرگروه عبارت به. بود خواهد اجتناب غیرقابل خانوادگی و اجتماعی شخصی، ناپذیر ایی جبرانه آسیب به ابتالء نبینند،

 مقابله ای با شیوهای به عنوان تنها اینترنت بنابراین،. هستند اینترنت از بیشتر به استفاده فرد دادن سوق برای منبعی خود اجتماعی، های

 شود، درست استفاده آنها از اگر .اجتماعی تنهایی احساس نه عمل میکند خانواده جانب از ایجادشده عاطفی خأل و خانوادگی تنهایی احساس

 مجرد افراد برای که منفی از پیامدهای جدا اجتماعی، کنند. شبکه های فراهم اجتماعی ارتباطات برای مناسب محیطی شبکه ها میتوانند این

را  خود آزاد اوقات آنکه بهجای متأهل مردان و زنان .است شده آنان زناشویی متأهل وزندگی افراد در تریعمده مشکالت بروز باعث دارد

 زناشویی مشکالت بروز باعث بهمرور رفتار این .پرسه میزنند مجازی فضای و شبکه ها در دائم بکنند، خود فرزندان یا و همسر و خانواده صرف

 چون معتقدند مخالف میپردازند. افراد جنس از افرادی با مداوم ارتباط برقراری به متأهل افراد که میشود زمانی بحرانیتر شرایط، میشود. البته

 درحالیکه است اشکال از خالی و بالمانع ارتباط این لذا نمیکنند، مالقات را هرگز یکدیگر احتماالً و ندارد وجود فضا این در رودررویی ارتباط

 »خیانت «به منجر میتواند یا و شده جدایی محسوب به میتواند اینترنت در زوجین از یک هر خصوص در جنسی و عاطفی روابط شکل گرفتن

 رضایت کاهش اجتماعی مجازی شبکه های آسیبهای از شود. یکی زناشویی رضایت نوعی کاهش رفتار بیانجامد. این یکدیگر از همسران

 ارزش و الگوها تضاد گیری شکل از ممانعت و اجتماعی شبکه های از آسیب های ناشی با مقابله راه .است زناشویی خیانت افزایش و زناشویی

 استفاده درست نحوه و بپردازند مهم موجود ارزشهای و الگوها دقیق شناخت به خود خانواده ها که است آن زوجین بین و مدرن سنتی های

با  ها، ارزش و هنجارها انتقال در خانواده نهاد توجه قابل نفوذ به توجه با و بیاموزند جوانان خود و فرزندان به را اجتماعی شبکه های از کردن

باشند.  داشته مدنظر موردنظرشان الگوهای در انتقال را سبکی چنین مالیم، به صورت کردن، متقاعد و سازی درونی انتقالی سبک از استفاده

 خطرات را از آنها و کنیم تشویق زناشویی رضایت افزایش برای مجازی دنیای و اجتماعی از شبکه های بهاندازه و درست استفاده به را زوجین

 اهمیت به توجه کنیم. با راهاندازی و ایجاد را علمی و اجتماعی سالم شبکه های و کنیم آگاه مجازی دنیای و اجتماعی شبکه تهدیدهای و

 اقتصادی تقویت شرایط جوانان، ازدواج است. تسهیل خانواده مبانی تقویت مجازی، فضای تهدیدات با شیوه های مقابله از یکی خانواده، حیاتی

  .باشد مؤثر خانواده مبانی تقویت در میتواند ارزش های دینی تحکیم برای بسترسازی خانواده، آگاهی های افزایش خانواده ها،
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