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 چکیده
 چکیده 

  مذهبی   گیری تجه  بین   ارتباط   در  دلبستگی   های سبک   میانجی  نقش  بررسی  هدف  با   حاضر  پژوهش :  هدف

 . شد زنان متأهل انجام خیانت در با جنسی و خودکارآمدی

سازی معادالت ساختاری است. جامعه آماری پژوهش  همبستگی از نوع مدل   - این پژوهش توصیفی روش:

،  1398های بهداشت شهر مشهد در سال کننده به خانهمراجعه  متأهل  و زنان  ها ه را دانشجویان زن متأهل دانشگا

میان  می  تشکیل این  از  که  ن   311دادند  عنوان  به  دسترس  در  به شیوه  برای    مونهنفر  انتخاب شدند.  پژوهش 

گیری مذهبی، خودکارآمدی جنسی زنان و پرسشنامه  های خیانت زناشویی، جهتها از مقیاسگردآوری داده 

 سبک دلبستگی بزرگساالن استفاده شد.  

شده   جینتا:  هایافته  برازش  میانج،  مدل  را    یدلبستگ  یهاسبک  ینقش  اجتنابی(  و  رابطه)ایمن  میان    در 

های پژوهش حاضر،  مورد تأیید قرار داد. بر اساس یافته   خیانتبا    یجنس  یو خودکارآمد  یمذهب   یریگجهت

 مشاوران   و  بسیاری است؛ از همین رو درمانگران  یتحائز اهم  ی،فرد در خانواده اصل   یهاول  بتوجه به تجار

یافته   تکیه  با   دتوانن می  خانواده  حاضر،بر  پژوهش  خیانت  جهت    در  مؤثر  اقداماتی   های  کاهش  و  پیشگیری 

 زوجین ارائه دهند. 

 گیری مذهبی، خودکارآمدی جنسی، دلبستگی، خیانت. جهتهای کلیدی: واژه 
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  مقدمه

 Hertlein)توسط محققان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است  1بیش از سی سال است که خیانت 

& Weeks, 2007).   تواند اثرات منفی بر روابط داشته باشد  ها حاکی از آن است که خیانت مینتایج پژوهش

است ترسناک باشد  و مخرب  نتریو ممکن  ازدواج  تجربه یک   ,Ignat, 2018; Omarzu, Miller)ترین 

Schultz, & Timmerman, 2012) شود که منجر به طالق می.(Zordan, 2011) 

 ,Philippe)درصد    2/1شیوع خیانت زناشویی را بین    (Scheeren, 2016)ادبیات  بررسی سیستماتیک  

Koestner, Beaulieu‐Pelletier, & Lecours, 2011)  درصد  4/89و(Zhang, Parish, Huang, & Pan, 

با حضور  گزارش کرده   ( 2012 از   1279اند. در برزیل، در پژوهشی که توسط گلدنبرگ  طبقه    زن و مرد 

درصد از زنان مرتکب    47درصد از مردان و    60ها نشان داد که  متوسط شهر ریودوژانیرو، انجام شد، یافته 

استان کشور انجام شده است نشان  15در ایران، نتایج تحقیقی که در   .(Goldenberg, 2011)اندخیانت شده 

.   (Edjtehadi & Vahedi, 2016)درصد قتل مردان از سوی همسرانشان بوده است   67دهد خیانت علت می

، اقتصاد و اعتیاد خیانت  91ترین علل اصلی طالق در ایران در سال  ها: »از مهمهمچنین به نقل از خبرگزاری

: بار دیگر خیانت و عدم رضایت جنسی 93ها و در سال  : مسائل عقیدتی و دخالت خانواده 92زوجین؛ در سال  

 .(Tabnak, 2015) بوده است« 

،  خیانت به عنوان یک عمل جنسی و/یا احساسی توسط شخصی که درگیر یک رابطه متعهدانه است

دهد و به منزله نقض قوانین توافق شده بین زوج می شود. این عمل خارج از روابط زوجی رخ میتعریف می

 ,Moller & Vossler)دهد  باشد،که توسط یک یا هر دو نفر درگیر در رابطه عاطفی و یا جنسی رخ می

کاربر اینترنتی بود نشان داد،    276در همین ارتباط، نتایج یک نظرسنجی آنالین در برزیل که شامل    .(2015

های دیگری مانند  اند. عالوه بر این، جنبهقض توافق تعریف کرده کنندگان خیانت را ندرصد از شرکت  23/1

استفاده   ر، گرایش به دیگران،گویی، برقراری ارتباط جنسی با فردی دیگا فردی دیگر، دروغ ارتباط عاطفی ب

های خیانت  و رابطه بدون احساس و عدم احترام را از دیگر جنبه های پورن، ارتباط در فضای مجازیاز فیلم

های زن و مرد تفاوت 1980ات صورت گرفته از دهه . مطالع(Haack & Falcke, 2014)اند  زناشویی دانسته

های اصلی مطالعه در زمینه خیانت  های جنسیتی یکی از زمینهرا در رابطه با خیانت برجسته کرده است، تفاوت 

به    .(Kemer, Bulgan, & Yıldız, 2016)است   بیشتری  نیاز  مردان  که  است  داده  نشان  اخیر  مطالعات 

 ,Lalasz & Weigel)دهند و در نتیجه احتماالً گرایش به خیانت دارند  احساسات جدید از خود نشان می

 
1. Infidelity 
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انواع خیانت نشان  اختالفاتی را در نحوه پاسخ. عالوه بر این مطالعات همچنین  (2011 به  گویی زن و مرد 

دارند  داده  باالتری  گرایش  جنسی  خیانت  به  مردان  و  عاطفی  خیانت  به  بیشتر  زنان  که  طوری  به  اند؛ 

(Guadagno et al., 2015).   

های  توان به اینترنت، مذهب و شکافها، بر اساس نتایج تحقیقات انجام یافته، میدرباره علل و زمینه

وسبک  ،  (  ,2017Fincham & May)جنسیتی   دلبستگی  اجتماعیشبکه  های   ,Akçabozan)  1های 

McDaniel, Corkery, & Curran, 2017)تنوع طلبی ،(Weiser & Weigel, 2015 )    نارضایتی از روابط ،

بلوغ     ،(Momeni, 2013)وفا، سطح تحصیالت، شغل و درآمد  جنسی و عاطفی، انتقام گرفتن از همسر بی

و در نهایت سابقه    (Loudová, Janiš, & Haviger, 2013)جنسی و اجتماعی، خانواده و مسائل پزشکی  

 اشاره نمود. (Kordbache & Arefi, 2018)روابط عاطفی و جنسی رضایت بخش 

گیری زندگی زناشویی از جمله رضایت  ین در شکلای به نقش دتوجه ویژه   های اخیر محققاندر دهه 

کشمکش و  طالق  تعهد،  داشته زناشویی،   ... و  خانگی  خشونت  زناشویی،   ,Burdette, Ellison)ند  اهای 

Sherkat, & Gore, 2007)   است گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر  که  آنچه  روابط  اما  بر  مذهب  تأثیرات 

 تفکرات  و  اعمال  انجام  به  گرایش  مذهبی  گیریجهت   از  منظور  آلپورت  نظریه  فرازناشویی است. بر اساس

  و   مشخص  اصول  دارای  درونی  مذهب.  باشدمی  بیرونی  و  درونی  افراد  در  گیریجهت  نوع  و  است  مذهبی

  فردی  نیازهای   برای   که  است   ابزاری  و  خارجی  امری  بیرونی  مذهب   آنکه   حال   است  هر فرد  اعتقادات درونی

ین ارتباط  در هم  .(Allport & Ross, 1967)گیرد  می  قرار  استفاده   مورد  مقام، امنیت شغلی و فردی  قبیل  از

 در پژوهشی دریافتند، دینداری احتمال خیانت زناشویی را در  (Tuttle & Davis, 2015)تاتل و داویس  

  .( Tuttle & Davis, 2015)دهد  شود کاهش میها سپری میسال از ازدواج آن   12حداقل    ایی کههزوج

عباس امان،  پژوهش  بنی  نتایج  و  نورالنبی   ،(Aman, Abbas, Nurunnabi, & Bano, 2019)   ،داد نشان 

تعهدات مذهبی و اعمال دینی بر افزایش رضایت زناشویی اثرگذار است. در ایران نیز خسروی، حیدرنیا و  

خیانت    ( Khosravi, Heydarnia, & Nazifi, 2019)نظیفی   بر  مذهبی  نگرش  تأثیر  پژوهشی دریافتند  در 

 . معنادار استزناشویی منفی و 

بخش  رضایت  روابط جنسیتوان به  سالمتی و بقای خانواده اثرگزار است می از عوامل دیگری که بر

ها  گهی های جنسی و اقبال یا استقبال این آهای مختلف و مکرر در زمینه. آگهی(Forotan, 2007)اشاره نمود  

حکایت از آن دارد که ادراک کارآمدی جنسی از موضوعات مهمی است که در رضایت از زندگی نقش  

 
1. Social Networks 
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توان باوری دانست که هر فرد در  را می   1؛ خودکارآمدی جنسی( Gelder, Mayou, & Geddes, 2005) دارد  

ریک جنسی خود دارد. چنین باوری  های جنسی و مطلوب بودن برای ش مورد کارایی و عملکردش در فعالیت 

به نظر آلبرت   . ( Litzinger & Gordon, 2005) نوعی خودارزیابی از توانایی و کارآمدی در رفتار جنسی است  

بر  بندورا  باورهای  فرد در مورد خودکارآمدی، در زمینه صالحیت فرد برای اجرا و سازماندهی ارتباط جنسی  

تأثیر می عملکرد جنسی و واکنش  از  در پژوهش   .( Bandura, 2000) گذارند  های هیجانی وی  های مختلف 

دکارآمدی جنسی، به عنوان یک عامل مهم برای ایجاد یک رابطه جنسی سالم و رضایت بخش نام برده خو 

ودن فعالیت جنسی همراه  که خودکارآمدی جنسی باال با سازگاری جنسی بیشتر و باال ب طوری شده است؛ به 

ارهای پرخطر جنسی  است و از طرفی خودکارآمدی پایین روی عملکرد جنسی تأثیر منفی دارد و با بروز رفت 

رضایت زناشویی در  همچنین نقش خودکارآمدی جنسی در  .  ( Zimmer-Gembeck, 2013) در ارتباط است  

 مورد تأیید قرار گرفته است.  ( Zare, 2016)   و   ( Jamali, Feiz Abadi, & Jamali, 2017) های  پژوهش 

است.    2های دلبستگیساز خیانت زناشویی در زوجین باشد، سبکتواند زمینهمتغیر دیگری که می

 که   دارد  4اجتنابی  ناایمن تگیدلبس  و   3اضطرابی  دوسوگرای   ناایمن   ایمن،   سبک  به   اشاره   دلبستگی  هایسبک

 توصیف   برای   امنی  پایگاه   و  پریشانی زمان  در  امن پناهگاهی  عنوانبه   شخصی دیگرکه  با   رابطه  یک  عنوانبه 

تعریف می  فرد  جهان ای  در مطالعه  .(Umemura, Lacinová, Kotrčová, & Fraley, 2018) شود  است، 

نالتی   مک  و  باکر  دوسوگرای    ( Russell, Baker, & McNulty, 2013)راسل،  دلبستگی  دادند،  انجام 

با پیش  ارتباط منفی اضطرابی  اجتنابی  نشان داد دلبستگی  این پژوهش  یافته  بینی خیانت همبسته بود. دیگر 

دریافت دلبستگی ایمن،  (Ferdosi, 2019)معناداری با خیانت زناشویی داشت. در پژوهشی مشابه فردوسی  

توانند نگرش به خیانت زناشویی در زنان  دلبستگی ناایمن دوسوگرای اضطرابی و دلبستگی ناایمن اجتنابی می

بینی کنند. بررسی پیشینه پژوهشی حاکی از آن است که دلبستگی ایمن در افرادی که دارای  متأهل را پیش

ج جهت با  افراد  از  بیش  هستند  درونی  مذهبی  بیرونی  هتگیری  مذهبی  دلبستگی گیری  سبک  و  است 

 & ,Khonainzadeh, Ezhei)گیری مذهبی با فراوانی بیشتری گزارش شده است  دوسوگرا در افراد با جهت

Mazaheri, 2005) .  نتایج پژوهشی در بررسی ارتباط بین سبک دلبستگی و رابطه جنسی حاکی از آن است

که در مردان رابطه جنسی با سبک دلبستگی ایمن رابطه مثبت و در زنان با سبک دلبستگی اجتنابی رابطه  

  .(Dunkel, Lukaszewski, & Chua, 2016)منفی دارد 

 
1. Sexual Self-Efficacy 

2. Attachment Styles 
3. Anxious Ambivalent Insecure Attachment Style 

4. Avoidant Insecure Attachment Style 
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مدی جنسی و  گیری مذهبی، خودکارآکه جهتروی هم رفته، در حالی که شواهدی مبنی بر این

-ای یا تعدیل سبک دلبستگی با خیانت زناشویی مرتبط است وجود دارد، مطالعاتی که به بررسی نقش واسطه

ن ارتکاب خیانت  که وجود یک متغیر میانجی، میزاشمار است. دانستن اینگر در این ارتباط بپردازند، انگشت 

لی را اصالح کرده و نتایج مهمی را در جهت  گیرانه فعاخالت پیشدهد یا خیر، مدزناشویی را افزایش می

گویی به  بهبود روابط زناشویی در پی خواهد داشت. برای پرداختن به این مهم پژوهش حاضر در پی پاسخ

ی مذهبی و خودکارآمدی جنسی با خیانت  گیراین سؤال مهم است: آیا سبک دلبستگی در رابطه میان جهت

 گرانه دارد؟ زناشویی نقش میانجی

 

 شرو

ها از حیث روش توصیفی و از نوع  پژوهش حاضر با توجه به عدم مداخله در به وجود آمدن داده 

 همبستگی و تحلیل مسیر است. 

 ، نمونه و روش آماری جامعه

حجم  (.  N=1658دهند )تشکیل می  1398های بهداشت شهر مشهد در سال  جامعه آماری را خانه  

ها به شیوه در دسترس و از میان نفر محاسبه شد. انتخاب نمونه  311کوکران  نمونه پژوهش بر اساس فرمول  

دارای مالک که  گرفت  صورت  به  کسانی  مراجعه  از  پس  راستا  همین  در  بودند.  پژوهش  به  ورود  های 

بعد از بیان اهداف پژوهش و تأکید بر محرمانه  هر مشهد،  های بهداشت سطح ش ها و تعدادی از خانه دانشگاه 

های پژوهش در اختیار ها، پرسشنامهکنندگان و اخذ رضایت آگاهانه از آزمودنی اطالعات شرکتماندن  

های  . در نهایت داده هاپس از تکمیل پرسشنامه.  ها پاسخ دهندتا در حضور محقق به آن   افراد قرار داده شد

مورد    AMOS-20و    SPSS-24نرم افزارهای  روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر در  گردآوری شده به  

 تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  

: تأهل، زندگی با همسر، تحصیالت دیپلم و باالتر و داشتن حداقل یک های ورود به پژوهشمالک

 رابطه جنسی در دو ماه گذشته با همسر.

 

 ابزارها

، این پرسشنامه را با  (Hazan & Shaver, 1987)هازن و شاور  :1الن دلبستگی بزرگسا  سبک  پرسشنامه 

  فرض  این   با  و(  دوسوگرا  و  اجتنابی  ایمن،  سبک)  2اینزورث   گانه  سه  دلبستگی  هایو بر مبنای سبک  سؤال  15

 
1. Adult Attachment Questionnaire (AAQ) 

2. Ainsworth 
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کردند.   طراحی  یافت،  کودکان  دلبستگی  های سبک  مشابه   هایسبک  نیز  رگساالنبز  روابط  در  توان می  که

 خیلی  و  4=  زیاد  ،3=  متوسط  ،2=  کم  ،1=  کم  خیلی)ای لیکرت  ت در طیف پنج درجهسؤاالگویی به  پاسخ

 Khaleghkhah & Babaei)  گیرد. در ایران در پژوهش خالق خواه و بابایی منقاریصورت می  (5=  زیاد

Menghari, 2015),  دوسوگرا به  های دلبستگی ایمن، اجتنابی و  ضرایب توافق کندال )روایی( برای سبک

 به دست آمد.  75/0و  61/0، 80/0ترتیب 

این مقیاس را برای سنجش    (  ,6719Allport & Ross) آلپورت و راس    : 1گیری مذهبی مقیاس جهت 

گیری مذهبی آلپورت، شامل  تهیه کردند. مقیاس جهت   1967در سال    های مذهبی درونی و بیرونی گیری جهت 

شود. در این مقیاس،  گذاری می ( نمره 4تا کاماًل موافقم نمره    1مره  و در طیف لیکرت )از کاماًل مخالفم ن   سؤال   21

سنجند. این  گیری مذهبی درونی را می جهت   21تا    13ات  یرونی و عبار گیری مذهبی ب جهت   12تا    1های  گزینه 

دست آورند بیشتر    های مورد بررسی نمرات بیشتری به ها در مقیاس مقیاس نقطه برش ندارد و هر چه آزمودنی 

ای که صورت گرفت،  در مطالعات اولیه   ( Allport & Ross, 1967) باشند. آلپورت و راس  دارای آن صفت می 

-به دست آوردند. شفیعی، شهابی   0/ 92و    0/ 82رتیب  گیری مذهبی درونی و بیرونی به ت پایایی ابزار را برای جهت 

یی مقیاس یاده شده، آلفای  در بررسی پایا   ( Shafiei, Shahabizade & Pourshafei, 2012) اده و پورشافعی  ز 

 گزارش نمودند.  0/ 62را برابر با  گیری درونی  و جهت   0/ 71گیری مذهبی بیرونی را  برابر با  کرونباخ جهت 

 ,Byers & Heinlein) و هینلین  این ابزار برای اولین بار توسط بیرز    : 2خودکارآمدی جنسی زنان  مقیاس 

(،  11،  10امتناع ) (،  3،  2بدن ) است که شامل هشت بعد پذیرش    ای گویه   37و یک ابزار    طراحی شد   ( 1989

(،  35،  23،  14،  13،  12(، برقراری ارتباط ) 29،  26،  25،  24(، برانگیختگی جنسی ) 15،  9،  8عواطف و عالقه ) 

، 33،  32،  30،  29،  28،  4جنسی ) ( و اوج لذت  27،  21،  20،  19،  18،  17(، شهوانیت ) 22،   9،  7،    6،   5،  1تمایل ) 

واحد پژوهش توانایی انجام فعالیت را داشته باشد، میزان اطمینان خود را در محدوده    ( است. چنانچه 37،  36،  34

های  به انجام آن فعالیت نباشد، ستون کند و چنانچه قادر  )کاماًل مطمئن( تعیین می   100)کاماًل نامطمئن( تا    10

دهی کلی این مقیاس از میانگین نمرات  شود. نمره اسبه می و در این صورت نمره صفر مح مقابل را خالی گذاشته  

باالتر است    ی جنس   ی نمره باالتر نشان دهنده خودکارآمد   آید و در تمام ابعاد خودکارآمدی جنسی بدست می 

نمرات آن بعد محاسبه  گزاری هر بعد نیز بر اساس میانگین  نمره   دارد.   ی عملکرد بهتر   ی فرد در رابطه جنس   نکه ی ا   و 

( و  =r  82/0از طریق بازآزمایی )   ( Byers & Heinlein, 1989) پایایی این ابزار توسط بیرز و هینلین  شود.  می 

پرسشنامه در ایران توسط ساری خوانی   ار ( تأیید شده است. اعتب 93/0نباخ  ثبات داخلی )ضریب آلفای کرو 

 
1. Religious Orientation Scale (ROS) 

2. Sexual self Efficacy Scale- for Female (SSES-F) 
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 (SariKhani, 2012 )   به دست آمد.  0/ 87أیید قرار گرفت و پایایی آن  مورد ت 

ابزار   : 1مقیاس خیانت ا  ی ط دریگوتاس، سافستروم وگنتیل سؤالی است که توس   11  مقیاس خیانت یک 

 (Drigotas, Safstrom, & Gentilia, 1999 )    واسطه ارزیابی میزان وسوسه و تمایل فرد برای    به ساخته شد و

اشویی،  درگیری در یک ارتباط فرازناشویی و همچنین ارزیابی شدت رابطه فرد با شخصی خارج از رابطه زن 

شود تا سطح شدت  مقیاس خیانت از پاسخگو درخواست می   در   سنجد. خیانت شناختی، فیزیکی و عاطفی را می 

که بیانگر    9یعنی عدم احساس/رفتار تا    1ای لیکرت که از  درجه   9روی یک مقیاس  هر احساس یا رفتار را بر  

ی صمیمیت  ن مقیاس نمره باال نشانگر درجه شدیدترین میزان احساس یا رفتار را شامل است، عالمت بزند. در ای 

باشد.  اند می ده و عاطفی با فرد ثالثی که در خارج از رابطه زناشویی اصلی خود بدان جذب ش   فیزیکی شناختی،  

های آزمودنی در این مقیاس با رفتار خیانت آمیز  و همبستگی بین نمره   93/0مقیاس    ضریب آلفای کرونباخ 

   .( Sami, Nazari, Mohsenzadeh, & Taheri, 2014) ست  گزارش شده ا  0/ 80برابر  

 

 ها یافته

-ها و زنان متأهل مراجعهنفر از دانشجویان زن متأهل دانشگاه   311کنندگان در این پژوهششرکت  

به خانهک  یافته ننده  بهداشت شهر مشهد بودند.  نمونههای توصیفی و جمعیتهای  های پژوهش در شناختی 

 نشان داده شده است.    1جدول 
 کنندگان در پژوهش اد فرزندان و سابقه جدایی شرکت فراوانی تحصیالت، سابقه تأهل، تعد  :1جدول 

 درصد فراوانی  طبقات متغیر درصد فراوانی  طبقات متغیر

ت 
یال

ص
تح

 
 3/19 60 دیپلم

 تأهل 

 6/11 36 سال 1>

 4/16 51 سال 3-1 5/13 42 فوق دیپلم 

 6/27 86 سال 7-4 2/41 128 لیسانس 

 2/11 35 سال 11-8 18 56 لیسانس فوق 

 2/33 93 سال 12< 9/1 6 دکتری

ند 
رز

د ف
دا

تع
 

 3/46 144 بدون فرزند 

یی
دا

 ج
قه

ساب
 

 4/24 98 بدون سابقه 

 3/46 107 یک بار 5/41 149 فرزند   1-2

 4/0 1 دو بار 3/11 35 فرزند   3-4

 1 3 بار  3≤ 9/0 3 فرزند   5-6

 

 
1 . The Infidelity Scale 
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سال تأهل، بدون    12یش از  ها دارای تحصیالت لیسانس، با باغلب آزمودنی،  1بر اساس نتایج جدول  

( میانگین و انحراف استاندارد 2باشند. جدول )فرزند و سابقه یک بار جدایی از همسر می  2-1فرزند یا دارای  

 دهد.ها را بر حسب متغیرهای اصلی پژوهش نشان میهای آزمودنینمره 
      

خودکارآمدی جنسی و روابط  گیری مذهبی،: میانگین و انحراف استاندارد سبک دلبستگی، جهت2جدول  

 فرازناشویی 

 متغیرها ها مؤلفه  میانگین  انحراف استاندارد 

 بیرونی  20/2 39/0
 مذهبی جهت گیری 

 درونی 63/2 57/0

 عواطف و عالقه  52/61 46/26

 خودکارآمدی جنسی

 برقراری ارتباط  73/56 51/26

 پذیرش بدن  59/72 25/26

 تمایل  53/67 02/23

 شهوانیت  57/67 99/27

 اوج لذت جنسی  52/59 49/25

 برانگیختگی جنسی  28/44 51/21

 امتناع 68/47 87/21

 خودکارآمدی جنسی )نمره کل( 26/58 08/20

 سبک دلبستگی ایمن  52/2 67/0

 سبک دلبستگی دوسوگرا  12/3 58/0 های دلبستگی سبک

 سبک دلبستگی اجتنابی  66/2 71/0

 اختی )ترکیبی( خیانت شن 64/2 43/2

 خیانت  
 خیانت عاطفی  35/2 37/2

 خیانت فیزیکی 81/1 55/1

 گرایش به روابط فرازناشویی )نمره کل(  30/2 04/2

کننده  دهد که زنان شرکت نشان می (  2گیری مذهبی )جدول  های توصیفی متغیر جهت بررسی شاخص   

گیری مذهبی بیرونی برخوردار بوده، در  بت به جهت گیری مذهبی درونی نس در پژوهش به میزان بیشتری از جهت 

اند اما به میزان کمتری اوج لذت  طور مناسبی پذیرفته که خودکارآمدی جنسی متوسط داشته و بدن خود را به حالی 

باشد و  ترین سبک دلبستگی در بین زنان مورد مطالعه می کنند. سبک دلبستگی دوسوگرا شایع جنسی را تجربه می 

 ها به میزان بیشتری اتفاق افتاده است. ها در بین آن ختی )ترکیبی( نسبت به دیگر خیانت خیانت شنا 
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میانجی نقش  بررسی  منظور  سبکبه  جهتگرایانه  رابطه  در  دلبستگی  و  های  مذهبی  گیری 

یابی معادالت ساختاری به روش تحلیل مسیر استفاده مدی جنسی با خیانت در زنان متأهل از مدلخودکارآ

 دهد. تحلیل مسیر و روابط بین متغیرها را نشان می 1کل شد. ش

 
 متغیرها بین روابط و مفهومی مدل با متناسب  مسیر تحلیل  نمودار .1شکل 

 

 بین و مالک آورده شده است.  میانجی در ارتباط بین متغیرهای پیش مقادیر اثرات متغیرهای    3در جدول شماره  
 ولیه تحقیق : مقادیر اثرات غیر مستقیم مدل ا3جدول 

 متغیر میانجی
 روابط میان متغیرها 

ضریب  

 بتا

خطای 

 استاندارد 

مقدار  
t 

سطح  

 معناداری

نتیجه  

 فرضیه

سبک های  

 دلبستگی ایمن 

گیری مذهبی بیرونی  جهت

 بر خیانت 
 تأیید  0/ 001 7/ 082 0/ 011 0/ 175

گیری مذهبی درونی  جهت

 بر خیانت 
 تأیید  0/ 034 2/ 213 0/ 082 0/ 181

ی جنسی بر  خودکارآمد

 خیانت
 تأیید  0/ 001 4/ 010 0/ 102 0/ 411

سبک های  

دلبستگی  

 دوسوگرا

گیری مذهبی بیرونی  جهت

 بر خیانت 
 عدم تأیید  0/ 332 0/ 655 0/ 096 0629/0

 عدم تأیید  0/ 395 - 0/ 138 0/ 066 - 0/ 009مذهبی درونی  گیری جهت
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 بر خیانت 

خودکارآمدی جنسی بر  

 خیانت
 عدم تأیید  0/ 055 - 1/ 983 0/ 128 - 2/ 245

سبک دلبستگی  

 اجتنابی 

گیری مذهبی بیرونی  جهت

 بر خیانت 
 عدم تأیید  0/ 271 0/ 879 0/ 056 0/ 049

گیری مذهبی درونی  جهت

 بر خیانت 
 تأیید  0/ 001 6/ 426 0711/0 0/ 456

خودکارآمدی جنسی بر  

 گرایش به روابط فرازناشویی 
 تأیید  0/ 040 2/ 142 0/ 102 0/ 248

جد  نتایج  اساس  )بر  غیرمستقیم جهت3ول  و  مستقیم  تأثیرات  و  (،  درونی  و  بیرونی  مذهبی  گیری 

(.  >05/0Pمعنادار است )خودکارآمدی جنسی بر خیانت زناشویی از طریق سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی  

گیری مذهبی و خودکارآمدی  توان سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی را در رابطه میان جهتبر این اساس می

 ای دانست. خیانت زناشویی دارای نقش واسطه جنسی با

 

 نتیجه

ایمن و اجتنابی در رابطه میان جهت نشان داد سبک دلبستگی  از تحلیل مسیر  گیری  نتایج حاصل 

اگر چه پیشینه پژوهشی مستقیمی در این رابطه یافت نشد؛ اما   ای دارد.مذهبی و خیانت زناشویی نقش واسطه

 های غیر مستقیم تبیین نمود.ناد به پژوهشتوان با استاین یافته را می

ی کودک با والد اصلی به عبارتی سبک دلبستگی فرد و  گر اهمیت روابط اولیه نتایج این مطالعه بیان

. مطالعه طولی کوپر و  (Feeney, 1999)قش آن در روابط بزرگسالی او مخصوصاً روابط زناشویی است  ن

ند  در مورد نوجوانان مشخص نمود دخترانی که سبک دلبستگی ایمن دار  ( Cooper et al., 2006)همکاران 

احساس صمیمیت استفاده کرده و  روابط جنسی بهتری را تجربه می کنند و از این روابط برای بیشتر شدن  

آماری،  گیری و جامعههای فرهنگی، روش نمونهبرند صرف نظر از تفاوتلذت بیشتری از روابط خود می

تگی ایمن را  های مختلف مشخص شده است که در صورتی که دختری در کودکی سبک دلبسدر پژوهش

اش تأثیر بسزایی دارد، در واقع تأثیر بط جنسیبا مادرش تجربه کند در دوران بزرگسالی این قابلیت روی روا

کند. افراد  های ناایمن به مادر، در بزرگسالی بروز میمثبت دلبستگی ایمن به مادر بیش از تأثیرات سوء سبک

های اجتماعی باالتری را گزارش ظر دیگران دانسته و مهارتبا دلبستگی ایمن خود را افراد دوست داشتنی از ن

کنند که این  وابط خود انتظارات مثبتی از دیگران دارند و در نتیجه احساس بهتری را تجربه میکنند، در رمی
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 .(Khonainzadeh et al., 2005)تواند بر عملکرد جنسی آنان تأثیر بگذارد  ها میویژگی

تواند در افزایش کیفیت زندگی و در نهایت کاهش  از طرفی سطوح باالی خودکارآمدی جنسی می 

پژوهش  از  بسیاری  در  باشد.  مؤثر  زناشویی  از خیانت  حاضر،  پژوهش  نتایج  با  همسو  شده  انجام  های 

 ,Zare)اند  خش و سالم نام برده بی رضایت دی جنسی به عنوان عاملی مهم در برقراری رابطه جنسخودکارآم

2016; Zimmer-Gembeck, 2013)  هر چه زوجین عملکرد جنسی بهتری داشته باشند گرایش کمتری را .

 . (Gridley, 2006)کنند  یی گزارش میبه روابط فرازناشو

بر روی   (Tracy, Shaver, Albino, & Cooper, 2003)کوپر  و     ، شاور، البینو ی تریسینتایج مطالعه

ده در طی فعالیت جنسی ستگی با انگیزش جنسی و هیجانات تجربه شنوجوانان مشخص نمود که سبک دلب

و خودکارآمدی جنسی بیشتری    برندی جنسی لذت میمرتبط است و افراد ایمن با احتمال بیشتری از رابطه

به تجربه  لیو  کنندرا در روابط خود گزارش می ی هیجانات گرم و  افراد دوسوگرا و اجتنابی کمتر قادر 

های دلبستگی از طریق تأثیر وان استنباط نمود که سبکت. از اینجا میباشندی فعالیت جنسی میصمیمانه در ط

 بینی کنند.   بر خودکارآمدی جنسی قادرند گرایش به روابط فرازناشویی را در افراد پیش

بیان داشت، افراد که جهت در خصوص دیگر یافته پژوهش می  گیری مذهبی درونی دارند در  توان 

با افراد دارای جهت مقایس  بیرون ه  ی در مقیاس دلبستگی به خدا از اجتناب و اضطراب کمتری  گیری مذهبی 

دلبستگی ایمن به خدا، همان دلبستگی   e برخوردار هستند؛ به عبارت دیگر دارای دلبستگی ایمن به خدا هستند  

یافته  اژه رشد  اساسی می   ( Ezhehei., 2002) ای ای است که  با خدای  داند که می آن را عامل  ارتباط  با  تواند 

تواند باعث  ول می ن دلبستگی ایمن همراه با پایبندی به اص داشتن، آدمی را به اوج برساند. ای شایسته دوست  

افزایش خودکنترلی افراد و در نتیجه به عنوان یک عامل بازدارنده از خیانت زناشویی عمل کند. عالوه بر این  

گردند،  دار محسوب می ای برخوردار است و اکثریت قریب به اتفاق، دین ای که مذهب از اهمیت ویژه در جامعه 

افرادی که عمیقًا به خدا اعتقادی ندارند یا خدا را غیر قابل    است نوعی الزام اجتماعی موجب گردد حتی   ممکن 

گیری  پندارند، به نوعی برای رفع نیازها و پیشبرد اهدافشان کم یا بیش از مذهب بهره گیرند )جهت دسترس می 

برخالف جهت  اگر چه  بیرونی(.  ایمن مذهبی  میزان  درونی،  مذهبی  که جهت گیری  افرادی  مذهبی  ی  گیری 

؛ اما  ( Khonainzadeh et al., 2005) باشد  ند در دلبستگی به خدا و دلبستگی به بزرگساالن کمتر می بیرونی دار 

 در برابر خیانت زناشویی ایجاد مصونیت نماید.    واند ت بر اساس نتایج پژوهش حاضر می 

  روانی  سالمت   برای  پایداری  و   معتبر  چارچوب  تواند می  های پژوهش حاضر، مذهب بر اساس یافته 

  و  شناختی   ساختار  و  چارچوب  در  را  مذهب  بتواند  فرد  که  شود  فراهم  شرایطی  چنانچه  کند،  فراهم  افراد
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وحدت    تواندمی  مذهبی  چنین  یابد،  انتقال  مذهبی  ایمان  سطح  به  رباو  سطح  از  و  کند  درونی  خود  عاطفی

 انحرافات  برابر   در  محکم  سدی   عنوان  به   و   کند  فراهم   را   او   روانی  سالمت  و   کرده   تضمین   را  فرد  یافتگی

همچنین با توجه به ارتباط بین خودکارآمدی جنسی و گرایش به روابط فرازناشویی، به   .نماید عمل اخالقی

د کاربرد رویکردهایی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی جنسی و خودکارآمدی جنسی زنان جهت  رسنظر می

های  ها در جامعه ضرورت داشته باشد. از محدودیتتوفیق در زندگی زناشویی و در نتیجه قوام و دوام خانواده 

نمود. انجام تحقیقات ره  توان به جمع آوری نمونه از مراکز دانشگاهی و مراکز بهداشتی اشاپژوهش حاضر می

تواند به اثبات نتایج تحقیق کمک کند. پیشنهاد  می  های تجربی یا طولیتجربی با نمونه گیری تصادفی و طرح

 های دیگر نیز اجرا گردد. هایی مشابه در جامعه مردان و در فرهنگشود پژوهشمی

 

 قدردانی و تشکر

های بهداشت شهر مشهد و همچنین از تمام زنان  ه ها و خاندانشگاه   محترم  مسئوالن   از  وسیله   بدین    

 . می کنیم تشکر  و تقدیر کردند  را یاری محققان پژوهش، این انجام  متأهلی که در
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Abstract 

Purpose: The aim of this study was to investigate the mediating role of attachment styles in 

the relationship between religious orientation and sexual self-efficacy with infidelity 

in married women. 

Method: This research was a descriptive-correlational study. The statistical population 

consisted of married female students of universities and married women referring to 

health centers in Mashhad in 2019. From this population, 311 people were selected as 

the research sample using convenience sampling method. To collect data, Marital 

Infidelity Scale, Religious Orientation Scale, Sexual Self-Efficacy Scale for Females 

and Adult Attachment Style Questionnaire were used. The data were analyzed using 

the structural equation modeling.  

Findings: The results of the fitted model confirmed the mediating role of (secure and 

avoidant) attachment styles in the relationship between religious orientation and 

sexual self-efficacy with infidelity. Based on the findings of the present study, it is 

concluded that considering the individual’s initial experiences in the original family 

is important. Relying on the findings of this study, therapists and family counselors 

can provide effective measures to prevent or reduce marital infidelity. 

Keywords: Religious orientation, Sexual self-efficacy, Attachment, Infidelity . 
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