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 چکیده  
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های فراوانی  داری آن، تالشجهان، به آن توجه ویژه شده و برای نگهآن از موضوعاتی است که در همه فرهنگ های  

 نوع  بهزیستی  و  سالمت  افزایش  در  نخستین،  اجتماعیِ  عامل  عنوان  به  را  خانواده  نیز  بهداشت  جهانی   سازمانگردد.  می

-های اجتماعی، برای دستترین آیینترین و عالیدر درازای تاریخ، ازدواج به عنوان یکی از مهم است.  کرده  معرفی  بشر

-انسانی، ظریف، پویا و همای  یابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بالغ، همواره مورد تأکید بوده است. ازدواج رابطه 

ها را  روابطِ زناشویی، آن  خانواده و استحکامِ  ثباتِهایِ پیشین، با توجه به اهمیتِ فراوانِ  پژوهشباشد.  چنین پیچیده می

 دانند.  هایِ رفتارِ جنسی میدارای ارتباطِ معناداری با سازه

پژوهش:   رابطهروش  پژوهش،  این  تنوعدر  میانِ  رضایتِیِ  جنسی،  و    طلبیِ  بهجنسی    خیانت وفایی)بی   گرایش 

هل، به تعدادِ برابر، ساکن در شهر  أزن و مرد مت  444  بهشد. در این بررسی،    بررسیهل  أ در زنان و مردانِ مت  ،(زناشویی

پرسش  ،تهران بودند،  به نمونه  تنوعنامهکه دارای معیارهایِ ورود  به بیطلبیِ جنسی،  های  و  وفاییِ گرایش   دریگوتاس 

ارائه شد.   الرسون  دادهرضایت جنسیِ  بهسپس  رگرسیون های  تحلیل  و  آزمون همبستگی  آماری  روش  با  آمده  دست 

 تجزیه و تحلیل شدند.  
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 :مقدمه

اتی  موضوع آید و استحکام بنیان آن از  جامعه به شمار می  نهادترین  چنان به عنوان زیربناییخانواده همیِ سوم،  هنوز در هزاره  

گردد. سازمان جهانی  های فراوانی میتالش  ،داری آنبرای نگه  به آن توجه ویژه شده و همه فرهنگ های جهان،  در  که  است  

 (. 1در افزایش سالمت و بهزیستی نوع بشر معرفی کرده است ) ،نخستین  عنوان عامل اجتماعیِ بهداشت نیز خانواده را به

یاابی باه نیازهاای عااطفی و های اجتمااعی، بارای دساتترین آیینترین و عالیدر درازای تاریخ، ازدواج به عنوان یکی از مهم 

انسان هاا  (.2باشد )چنین پیچیده میانسانی، ظریف، پویا و همای امنیتی افراد بالغ، همواره مورد تأکید بوده است. ازدواج رابطه

امنیات   هستند، عشق، امنیت اقتصاادی،  نیازهایِ نخستینیجنسی که از    نیازهایِدر کنار    ی ازدواج می کنند.گوناگونبه دالیل  

شاوند مایسبب  را ی هستند که گرایش به ازدواجنیازهایاز  رخی، امنیت عاطفی، احساس آرامش و فرار از تنهایی نیز، بفیزیکی

(3  .) 

و     ناسازگاری  و  شده  افراد  نشاط  و  سالمتی  افزایش  باعث  کنش  یِ رضایناازدواج  بر  تنها  نه  ازدواج،  از  پس  های  زناشویی 

نیزروانی آن خانواده  نوجوانان  و  تحول کودکان  و  رشد  بر  بلکه  و شوهر،  زن  به جا می  ،اجتماعی  )اثر سوء  ی رابطه(.  4گذارد 

نیازهای   از  بسیاری  است  قادر  امنزناشویی  محیط  یك  در  را  جسمی  و  و    ،روانی  سالمت  بر  بسیاری  تأثیر  و  سازد  برآورده 

شود افراد  اند که ازدواج موفق موجب میهای گوناگون به این امر نیز اشاره کردهپژوهش(.  5بهداشت روانی افراد، داشته باشد )

بانشاط سالمشادتر،  و  ) تر  کنند  زندگی  زمینه  (. 6تر  مهم  عوامل  بیماری   سازِاز  از  روانیبسیاری  اختالالت  و  به می  ، ها  توان 

تعارضازدواج  و  استرس  تحت  که  که  هایی  است  حالی  در  این  کرد.  اشاره  زناشویی هستند،  با    یابیِکامهای مخرب  زناشویی 

زدگی زناشویی  تعیین عوامل اصلی مرتبط با دل  ،گران(. لذا برای پژوهش8و    7است )پیوند خورده   ،سالمت و طول عمر بیشتر

  (.9)ی برخوردار است بسیاراز اهمیت  ، زناشویی یابی کامیا 

آن  مهم  از  از  یکی  ازدواج  که  تصمیمجا  یکیگیریترین  ازدواج  از  رضایت  و  است  زندگی  در  فرد  اصلیهای  عوامل از  ترین 

شناسان خانواده، اغلب معیار خود را در بررسی  روانرود، از این رو  یِ کیفیت زندگی و سالمت روانی به شمار میکنندهتعیین

خرسندی عمومی از زندگی    توان نتیجهرضایت زناشویی را می(.  10اند )کیفیت روابط زوجین، سطح رضایت زناشویی قرار داده

دانست   هیجانی  و  عاطفی  رضایت  و  جنسی  روابط  از  رضایت  زوج11)مشترک،  مهم  (.  عوامل  از  یکی  را  جنسی  رضایت  ها، 

، کیفیت روابط صمیمانه  زناشویی های اصلی و مهم رضایت  کنندهبینییکی از پیش  (. 12دانند )رضایت زناشویی و شادکامی می

تر از سطح تحصیالت،  ، اغلب حتی بیشزناشویی   ی که اهمیت این روابط در رضایت از زندگی اگونهبهجنسی است،    ویژه و به

 (. 14و  13) د استافرادرآمد یا وضعیت شغلی 

ازدواج  دهندهروابط جنسی، شکل  تداوم  که موجب  رفتارهایی  با  ادراکات جنسی  است.  یکدیگر  از  زوجین  ادراک  از  بخشی  یِ 

)شوند،  می دارند  مثبت  این    (.15ارتباط  بر  با موضوع بنا  ارتباط مستقیم  در  که  زناشویی  رضایت  آن،  پیرو  و  رضایت جنسی 

تواند مینبودِ آن  پژوهش است که  این  ی بنیادین  باشد، از آن رو مسئلهخانواده، ساختار و پاسداری از بنیان و استحکام آن می

                                                                  وفایی در زنان و مردان متاهل شود.هایِ جنسی و گرایش به بی طلبیزناشویی و از جمله، تنوعها در روابط ساز کژکاریزمینه

)=[  1وفایی ]بی  خانواده  چارچوب  از  بیرون  مخالف،  جنس  با  متاهل  فرد  یك  جنسی  ارتباط  برقراری  به  با  خیانت،  جز فردی 

یِ مشروط به  شدهشده یا فرضوفایی، زیرِ پا گذاشتنِ پیمانِ گفتهگری دیگر، بیدر سخنِ پژوهش(.  16شود )همسر(، تعریف می

وفایی در رابطه ی زناشویی عبارت از احتمالِ نقضِ گرایش به بیبه دیگر سخن،   (.17انحصار، در ارتباط جنسی و عاطفی است )

انحصار در را های فرازناشویی از یك ارتباط اینترنتی ساده با  تواند شماری از کنشیِ زناشویی است و میصمیمانه  ةبطِانتظارِ 

 
1 infidelity 
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زناشویی    وفاییِ بی   (. 19و    18فرد دیگر)به جز همسر(، تا برقراری ارتباط جنسی کامل با دیگری)به جز همسر( را دربرگیرد )

ی  کننده و دردناک برای همهای گیجتواند تجربهشوند و میرو می آن روبهگران به صورت منظم با  درمانموضوعی است که زوج

 (. 21و    20پاشیدن ازدواج است )طالق و ازهم  یِیکی از دالیل عمده  وفایی،بیکسانی باشد که با آن درگیرند. افزون بر این،  

همسری یِ تكد، انتظار دارند که در یك رابطهدر ایاالت متحده ی امریکا، بیشتر افرادی که در حال ازدواج هستن  برای نمونه،

برون جنسی  روابط  با  مخالفت  میزان  و  )بیباشند  )زناشویی  باالست  بسیار  اینو    (. 22وفایی(،  پذیرفتهبا  هنجاار  یِ  شدهکاه 

  ها، در میان گرفتاریترین  تارین و جدییکای از مهام  وفایی،بیهمسری است،  آمریکا، تكیِ  رفتار جنسی در جامعه  ازدواج و

دانند،  می  متعهاد  ،زناشاویی  یِدر آغاز زندگی مشترک، خود را باه رابطاه  ،هااگرچه برخی از زوج  (.23)هاست  بسیاری از زوج

همین  از    .(24های زندگی، مقاومت کنند )های برساخته از نامالیمها، آن اندازه نباشد که در برابر توفاناما شاید میزان تعهد آن

درصد از زنان شوهردار، درگیرشدن در روابط جنسی  11/6و    دارای همسردرصد از مردان  22/7،  در ایاالت متحده  روست که

رافرا مرحله  ،زناشویی  زندگیدر  از  می  ، شانای  )گزارش  گسترده(.  25کنند  پژوهشی  نزدیك    53در  تر،  در  و    1700کشور 

شان، با فردی به  د. پرسش پژوهش از افراد این بود که آیا تاکنون از آغاز ازدواجشا بررسی  کننده، تجارب جنسی افراد شرکت

از مردان و  63های بررسی نشان داد که  اند؟ یافتهیِ جنسی داشتهجز همسرشان، رابطه از زنان همسردار، با 45درصد  درصد 

رابطه زناشویی،  پیمان  از  بیرون  برآوردِ هایِ  پژوهش   (.17اند )یِ جنسی داشتهفردی به جز همسر و  برای  نیز  بسیار دیگری 

زناشویی هستند را میان وفا انجام گرفته است که روی هم رفته، درصد افرادی که در روابط برونتقریبیِ همسرانِ بی  یِآماره

 (. 26اند )درصد برآورد کرده70تا  15

هاا، وفاایی در زنادگی زناشاویی، نقاش ایفاا نمایناد. یکای از ایانعوامل دیگری نیز هستند که ممکن است در گرایش باه بای

 یِ زناشویی تأثیرگذار باشد.تواند بر رابطهطلبیِ جنسی )یعنی گرایشِ فرد برای برقرای روابط جنسی متنوع( است که میتنوع

مابین، تنها به رابطه، یا صمیمیت فینظر از میزان تعهد در  ِاند که صرفای رفتار جنسی تعریف نمودهرا گونه  1طلبی جنسیتنوع

یِ جنسی جهت دارد. این رفتار خود را مند است و به سوی ایجاد رابطهگیرد. این رفتار هدفها صورت میمنظور ارضای هیجان

و ی شناختی این رفتار با میزان اشتغال ذهنی شخص به رواباط جنسای زمینه. دهدیِ شناختی و رفتاری نشان میدر دو زمینه

 (.27) شودی جنسی با افراد جدید یا به اشکال جدید مشخص میی رفتاری آن با کوشش فرد برای برقراری رابطهزمینه

زدگای زناشاویی است. اهمیت رضایت جنسی در روابط جنسی که مستقیما بر رضایت یاا دلعامل دیگر    ،فرد  2جنسی  رضایتِ 

هرچناد  شاود.به عنوان میزان خرسندی یا شادی هر شخص از ارتباط جنسی تعریاف می وموثر است، بر کسی پوشیده نیست  

هاایِ روابط زوجین، سطح تحصایالت و فرهناگ، گرفتااری هایهای شغلی، کشمکشتاثیر عوامل گوناگونی مانند استرستحت

-(، اماا زنادگی ساعادت28های جسمی و روانی طرفین قارار دارد )الت و بیماریهای اخالقی و جنسی، مشکاقتصادی، سازش

-تارین علال خوشابختی یاا عادمبخش جنسی بستگی دارد، و این روابط، یکی از مهمی بسیاری به روابط لذتمندانه تا اندازه

ر و احساساات زوجاین، باه طاور تواند با تاأثیر بار افکااخوشبختی در زندگی زناشویی است و اهمیت آن از این روست که می

ها را در ابعاد وسیعی تحت تأثیر قرار دهاد و مساتقیما بار احتماال خیانات زوجاین باه مستقیم یا غیرمستقیم روابط میان آن

یِ دهاد کاه میاان تعهاد زناشاویی و رضاایت جنسای رابطاههای پژوهشی اخیر، نشان مییافته  (.30و    29یکدیگر، اثرگذارد )

در این میاان، رواباط   (.31تواند در افزایشِ تعهد زناشویی، مؤثر باشد )معناداری وجود دارد. بنابراین افزایشِ رضایت جنسی می

(. در پژوهشی، 32ها معرفی شده است )تحکیم ثبات خانوادهترین عوامل در  بخش زوجین، به عنوان یکی از مهمجنسی رضایت

 
1 sexual variety seeking 
2 sexual satisfaction 
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درخواست طالق داده بودند، یکی از علل درخواسات طاالق خاود را، مساائل جنسای برشامرده ی پژوهش که درصد نمونه  88

یِ گازارش برپایاه(. 34) شاوندمنجر به طالق می هادهند که در سطح جهان حدود دو سوم ازدواج(. آمارها نشان می33بودند )

 (. هماین نارب بااالی شکسات35ِانجاماد )طاالق میها در ایاالت متحده باه  درصد ازدواج  50، در حدود  1ملی آماری ضروری

رضاایت از  ابزار سنجشِعنوان یك در این راستا، نقش رضایت جنسی به  (.36شود )می دهاهان نیز دیار جادر سراس ،هاازدواج

تواناد عامالِ ی اسات و حتاا میکلیاددهاد رضاایت جنسای در یاك رابطاه،  رابطه، مورد تأکید قرار گرفته است که نشان می

یِ این است کاه رضاایتِ دهندههای فراوانِ گذشته، نشانپژوهش(.  38و    9  ،  37باشد )  آنخوردنِ  مرهَیِ ادامه، یا بَکنندهتعیین

دهاد دار احتمال طالقِ فارد را افازایش میمعنی  ای( و به گونه39دهد. )احتمالِ ناپایداریِ زناشویی راافزایش میجنسیِ اندک،  

رضاایت عااطفی و   شود که یکی، رضاایت از فعالیات جنسای و دیگاری،جنسی به دو زیرسازه بخش می  رضایت  یِ(. سازه40)

ی جنسیِ فرد تعریف نمودند که ادراک فرد از واکنش عاطفی ناشی از رابطهدر پژوهشی، رضایت جنسی را  (.  41)  هیجانی است

یِ یِ رابطاهاش و ارزیابیِ کلیِ مثبت دربارهنمودن انتظارات خودِ فرد و شریك جنسی  اش، برآوردهشدن نیازهای جنسیبرآورده

ی مثبتی با دهند، رضایت جنسی رابطهاند که نشان میآورده  های پیشین، شواهدی فراهم(. بررسی42گیرد )رمیبَ  جنسی را در

وفاایی جنسی را باا بی  یِرضاینا( دارد. بالعکس  9چنین تعامل و رضایتِ زناشویی )، هم(38ی جنسی )رضایتِ کلیِ فرد از رابطه

 اند.( مرتبط دانسته44( و حتی طالق )43)

اندکی هستند که تعامل دو  اما پژوهش تنوعهای بسیار  را  متغیر رضایت جنسی و  ها هم  اند و آنبررسی نمودهطلبی جنسی 

  تر به دنبال پرسشافراد جدید و بیش  یِ جنسی با رابطه  اند تا طلبی در اشکال جدید رفتار جنسی را مد نظر داشتهتر تنوعبیش

بوده که:  زیر  به    "اند  ویژه،  جنسی  رفتارهای  رضایت  آیا  از  باالتری  میسطوح  خیرجنسی  یا  نمونه،   "؟انجامند  برای 

نگاری(،  گیری از محتوای جنسی )هرزه نشان داد که تحریك دستی یا دهانیِ شریك جنسی، دخول آلت، بهره  (45)2دیویدسون 

رابطه تکنیك  همه  جنسی،  تخیالت  و  متنوع  اَشهای  داشتند.  جنسی  رضایت  با  مثبتی  کالرکهَكداون،  یِ  و    3اَتورن 

در اجتماع )برای نمونه،   شدهنیز نشان دادند که افراد وقتی که در ازدواج خود طیفی از رفتارهای جنسی پذیرفته  (46)(2011)

آزمودن وضعیت بوسیدن، رابطه از زندگی  وگوهایِ شهوانی( را انجام میهای مختلف، شرکت در گفتیِ جنسی دهانی،  دهند، 

 تری دارند. یت بیشجنسی خود رضا

در  اند که  ( دریافته21  و  47اند )  وفایی را بررسی کردهیهایی که تعامل میان دو متغیر رضایت جنسی و گرایش به بپژوهش  

رابطه با  مرتبط  عوامل  زنان،  میمیان  زناشویی،  بییِ  مانند  متغیرهایی  پیشتوانند  را  جنسی  نمایند. وفایی  روی،بینی  هر    به 

راه و  خانواده  پیرامون  از  پژوهش  آن  تحکیم  پژوهشدغدغههای  همیشگی  مر  گرانهای  علوم  و  ب تاست  به  ابط  ویژه  آن، 

یافته، بر پایهکنندشناسی، تالش میروان  پژوهشی،یِ  (.  48تدابیری بیندیشند که میزان ثبات خانواده را فزونی بخشند )  هایِ 

وفایی)خیانت زناشویی(، در  طلبیِ جنسی، رضایتِ جنسی و گرایش به بییِ میانِ تنوعرابطه ی این پژوهش، بررسی  مسئلهلذا  

 شد. بامیزنان و مردانِ متأهل 

 

 پژوهش:  روش  

باشد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را همه ی مردان و زنان متأهل ساکن  این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی می          

دهند. معیارهای ورود به پژوهش حاضر عبارت بودند از: سن  شهر تهران که واجد معیارهای ورود به پژوهش بودند، تشکیل می

 
1 NVSR :( National Vital Statistics Report) 
2 Davidson  
3 Ashdown, HackAthorn & Clarck 
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تجربه  50تا    18میان   داشتن  با  دیپلم،  تحصیلی  مدرک  حداقل  داشتن  دستِسال،  سالیِ  یك  عدم    کم  و  مشترک  زندگی 

نفر زن و    444ی پژوهش حاضر را  حجم نمونهی هرگونه بیماری یا مشکلی که در عملکردِ جنسی اختالل ایجاد نماید.  سابقه

گیری تصادفی،  ند، برگزیده شدند. نمونهبود  های پژوهش را کامل و بدون نقص، تکمیل  کردهنامهکه پرسش ، مرد، به تعداد برابر

شود،  در این روش، جامعه مورد نظر به چندین الیه مرتبه بندی تقسیم می  انجام شده که    ای ایِ چند مرحله خوشه به صورت  

بزرگترطوری که الیهبه بر میالیه  ، های  در  را  میان الیهپژوهشسپس    .گیردهای کوچکتر  از  به  گر  را  بزرگتر چند الیه  های 

های انتخاب شده، چند زیرمجموعه را به صورت  های الیهبعدی از زیر مجموعه  یمرحلهکند و در  صورت تصادفی انتخاب می 

های سنجشِ این  ابزار و مقیاس  های شهری صورت گرفته است.بندیبر مبنای تقسیمگیری  این نمونه  .کندتصادفی انتخاب می 

پرسش بییِ  نامهپژوهش،  به  پرسش49)  1وفایی گرایش  رضایت  نامه(،  الرسون یِ  تنوعنامهپرسش،  (50)  2جنسی  طلبیِ یِ 

  ،آمار توصیفی بخش در   ، هاآوری دادهگردپس از گر ساخته بوده است.  یِ دموگرافیكِ پژوهشنامه (، در کنار پرسش51) 3جنسی 

پراکندگی   های گرایش مرکزیشاخص استاندارد و    و  انحراف    هیستوگرام متغیرها، ی فراوانی و  جداول و نمودارهاچنین  هم و 

دسته و  میآورده  در  شود  بندی  استنباطی  بخشو  کمی  ،آمار  آزمون سازی،    ضمن  آماریاز  کولموگروف   های  آزمون  مانند 

ه  به کار گرفتارتباط میان متغیرها    ها و فرضیه  برای بررسی  ،رگرسیون  تحلیل  و  پیرسون  همبستگیآزمون ضریب    اسمیرنف،

 . شده است

 

 

 ها:یافته

نرمال بودن توزیع مؤلفه ها،  در           با بررسی  آزمون برای تحلیل داده  آغاز و در بخش توصیفی،  استنباطی،  ها در بخش 

ها از آزمون های  توزیع متغیرها نرمال است. بنابراین برای آنالیز داده  و مشخص شد که  شدبه کارگرفته  کولموگروف اسمیرنوف  

     نماییم.پارامتریك استفاده می 

 

 رضایت جنسی  و  جنسیطلبیعتنو  نمیا  یتعیین رابطه   برای  نتایج آزمون همبستگی پیرسون  _  1  جدول

 Pearson correlation test between SVS & SS 
 رضایت جنسی تنوع طلبی جنسی  

   r  = 0.168 1 تنوع طلبی جنسی

sig = 0.337      

 r  = 0.168   1 رضایت جنسی

sig = 0.337      

طلبی  گیری از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط میان تنوعبا بهره  ،به علت کمی و پیوسته بودن متغیرها          

دست آمده و این مقدار از به  337/0  آزمون،سطح معناداری  شود،  دیده می  2چنان که در جدول  جنسی، آن جنسی و رضایت

 
1 IPS; Infidelity Proneness Scale 
2 LSSS; Larson Sexual Satisfaction Scale 
3 SVSS; Sexual Variety Seeking Scale 



  وفاییطلبی جنسی، رضایت جنسی و گرایش به بیتنوع

 

یِ مورد بررسی، همبستگی  در افراد نمونه  رضایت جنسی  و  طلبی جنسیعتنومیان  توان گفت؛  شتر است، بنابراین میبی  05.0

 ها نخواهد داشت.طلبی افراد، لزوما تأثیری در احساس رضایت جنسی آنبه دیگر سخن، میزان تنوع ندارد. وجود معناداری

 

 

 وفاییگرایش به بیو    طلبی جنسیعتنو نمیاتعیین رابطه    برای  نتایج آزمون همبستگی پیرسون  _  2جدول  

Pearson correlation test between SVS & IP 

 وفاییگرایش به بی تنوع طلبی جنسی  

  * r = 0.200 1 تنوع طلبی جنسی

sig = 0.005     

 r = 0.200 *  1 وفاییگرایش به بی

sig = 0.005     

آزمون همبستگی  هایِ  داده  2وفایی، جدول  و گرایش به بی  طلبی جنسی عتنودر بررسی جهت و معناداری ارتباط میان             

و گرایش به    طلبی جنسیعتنوتوان گفت؛ میان  دهد. بنابراین می، نشان می  005/0پیرسون را با تراز معناداری آزمون، برابرِ  

 بوده  معنادار  > p 05/0سطح     در آماری نظر از همبستگی این و  دارد وجود یِ مورد بررسی ، همبستگینمونهوفایی، در بی

وجود دارد و  معنادار و مستقیم یِیِ مورد بررسی ، رابطهنمونه  وفایی، درو گرایش به بی  طلبی جنسیعتنومیان  است. یعنی  

   بینی کند.تر آنان را، پیش وفایی بیشتواند گرایش به بیطلبی جنسی افراد، می تر تنوعمیزان افزون

کمی و پیوسته بودن وفایی نیز، با توجه به  و گرایش به بی  جنسی  ارتباط میان رضایتمعناداری   و بررسی جهت برای          

 کار گرفته شد.  آزمون همبستگی پیرسون بهمتغیرها، 

 

 وفایی گرایش به بیرضایت جنسی فرد و    نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه میان  _3جدول  

Pearson correlation test between SS & IP 
 وفاییگرایش به بی رضایت جنسی  

  *   r  = -0.55 1 رضایت جنسی

sig = 0.026         

 r  = -0.55   *  1 وفاییگرایش به بی

sig = 0.026         

رضایت  ارتباط    بنابراین( منفی است.  -55/0و ضریب همبستگی )  05/0تر از  و کم  026/0معناداری آزمون  ، تراز   3در جدول

در    رضایت جنسیافزایش  به دیگر سخن،  یِ مورد بررسی ، معنادار و معکوس است.  نمونه  وفایی، درگرایش به بی   باجنسی فرد  

  در آنان کاهش دهد . ،را  وفایی گرایش به بیتواند  افراد می
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 سیطلبی و رضایت جنیِ تنوعپایه   وفایی، بر بینی گرایش به بیمدل رگرسیون پیشتحلیل رگرسیون؛  

 تنوع طلبی و رضایت جنسی   یِ پایهبر    وفاییبیگرایش به    ارتباط تعیین    بیضر   _4جدول  

Coefficient of Determination 
 ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین  ضریب همبستگی

0212 /0 450/0 350/0 

توان گفت  به ضریب تعیین میدهد با توجه  شده را نشان میضریب تعیین تعدیل   و  ضریب تعیین  ضریب همبستگی،،  4جدول  

 .ر وابسته وجود داردیو متغ مستقل هاین متغیرمیاکه همبستگی 

 طلبی و رضایت جنسییِ تنوعوفایی بر پایه گرایش به بیآنالیز واریانس آزمون رگرسیون ارتباط    _5جدول  

Variance Analysis of Regression Test 

 (Sig)سطح معناداری آماره   F مربعات میانگین آزادی  درجه مربعات  مجموع مدل

 
 0/ 110 616/4 558/2637 2 116/5275 رگرسیون 

     375/571 197 9/112560 خطا

       199 08/117838 کل

شود،  گونه که دیده میهمانبدین ترتیب    یِ رگرسیون را بررسی می کند.آنالیز واریانس است که صحت کلی معادله،  5جدول  

رگرسیون معتبر بوده و نتایج آن قابل    یِمعادله  %95داری آن در سطح اطمینان باالی  او معن  Fآزمون    یِمقدارآمارهبا توجه به  

مقد است.  تعیینتحلیل  ضریب  که  045/0  ،ار  باشد  که    می  است  آن  تغییراتِ  %5/4مؤید  وابسته  از  متغیر    ،متغیر  کمك  به 

 قابل تبیین است. ،مستقل

 و رضایت جنسی  جنسی  طلبیتنوع  یِ پایهبر   وفایی ارتباط گرایش به بیضرایب آزمون رگرسیون    _6جدول  

Coefficients of Determination 
 سطح معناداری  t ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده  متغیرهای مستقل

B Std. Error Beta 

 000/0 578/4   173/6 261/28 ضریب ثابت 

 048/0 -993/0 -690/0 690/0 -690/0 رضایت جنسی

 004/0 933/2 205/0 360/0 106/0 طلبی جنسیتنوع

کمتر از سطح  . اگر تراز معناداری هر ضریب،  رگرسیون و آزمون معناداری این ضرایب است  یِضرایب معادله  ، 6جدول            

)  پذیرشقابل   باشد %5خطا  را  توان  می  ،(  مربوطه  نمود.ضریب  مدل  این  وارد  تنوعدر  متغیرهای  رضایت  جا  و  جنسی  طلبی 

می مدل  وارد  دادهجنسی  برابر  میشوند.  مدل  وارد  که  متغیرهایی  ضریب  زیر،  جدول  میهایِ  دیده  ثابت    جزءِشود.  شوند، 

  یِ رگرسیون را این گونه نوشت؛توان معادله می  دست آمده است کهه ب 28/ 261رگرسیون  یِمعادله

 )رضایت جنسی( 690/0  - )تنوع طلبی( 106/0  +261/28  =حتمال خیانتا

 



  وفاییطلبی جنسی، رضایت جنسی و گرایش به بیتنوع

 

 : گیریبحث و نتیجه

   .« استهلأ وفایی در افراد متبینی گرایش به بیدر پیشرضایت جنسی  و  طلبی جنسیتنوعتعیین سهم هدف این پژوهش » 

آ نتایج  به  توجه  مشاهدهبستگی  همزمون  با  و  معناداری  پیرسون  در جدول  ی سطح  میان  میباشد،  می    2آزمون  توان گفت 

جنسیتنوع بی  طلبی  به  گرایش  همو  متغیر  بستگی  وفایی،  دو  این  سخن،  دیگر  به  دارد.  نمونهوجود  بررسی،  در  مورد  با  ی 

وفایی را  تواند گرایش به بی می طلبی جنسی  دهند که باالبودن تنوعها نشان می یافته  بنابراینی مستقیم دارند.  ابطهیکدیگر ر

-هم   (،43)  کاران  و الن و هم  (52)عارف نظری    ،(27)احمدی و همکاران    هایهایِ پژوهش ها با یافتهافزایش دهد. این یافته

-ی بوده و تفاوتاجتماع روانهای زیستطلبی جنسی دارای چه زمینهها، جدای از این که تنوعدر تبیین این یافته  سویی دارد.

های  یِ زمینهاندازندهطلبی جنسی، هر چه که باشد، راههای تنوعتوان گفت که رانهاین باره چگونه است، می  های جنسیتی در

کند و آشکار است که  تر میهای فرد را برای برقراری ارتباط جنسی با شرکای جنسی متعدد، بیشی است که انگیزههیجانی

 افزاید. وفایی را میین فرد در یك پیمان وفاداری باشد، گرایش وی به بیاگر هم

 جنسی  رضایت توان گفت میان می   3ی سطح معناداری آزمون در جدول پیرسون و مشاهدهبستگی همزمون آبا توجه به نتایج 

ی ، این دو متغیر در نمونهگفت  بایدبستگی  اما، با عنایت به منفی بودن ضریب همبستگی وجود دارد.  وفایی، همو گرایش به بی

یکدیگر ر با  بررسی،  نشان می یافته  بنابرایندارند.    معنادار منفی ی  ابطهمورد  تواند  جنسی می  رضایتبودن  پاییندهند که  ها 

وفایی  گرایش به بیتواند  می  پیمان وفاداری،در  افراد    رضایت جنسیبه دیگر سخن، افزایش    وفایی را افزایش دهد.گرایش به بی

  ( 43)کاران  لن وهما  و(  21)  کارانهمو ، شکل فورد  (47)  کارانمارک و همهای  ها با پژوهشاین یافته را در آنان کاهش دهد. 

نژاد  موالیی  فر و، جهان(31)کاران  سیاه و هم، شاه(30)کاران  ، عسگری و هم(29های شاملو)چنین با یافتههم  رد.دا  یخوانهم

یِ رضایت جنسی به دو زیرسازه بخش  سازه  جا کههای جنسیتی، از آندر تبیین این یافته، جدای از تفاوت  سو است.، هم(32)

رضایت عاطفی و  توان گفت که  (، می41)  رضایت عاطفی و هیجانی است  شود که یکی، رضایت از فعالیت جنسی و دیگری،می

کند، چه که در غیبت  نیاز میوفایی بیفرد را از بیبخش در یك پیمان وفاداری،  شده از ارتباط جنسی رضایتهیجانی ناشی

چنین شکنی در میان نخواهد بود. همای برای پیمانوفایی است، انگیزهیِ بنیادین این بی های عاطفی و هیجانی که رانهانگیزه

آن کهاز  رجا  رابطه،  از  ناشی  عاطفی  واکنش  را  جنسی  برآوردهضایت  از  فرد  ادراک  که  نمودند  تعریف  فرد  جنسیِ  شدن  ی 

 یِ جنسی را در یِ رابطهاش و ارزیابیِ کلیِ مثبت دربارهنمودن انتظارات خودِ فرد و شریك جنسی  اش، برآوردهنیازهای جنسی

-شکنی و بیشدن انتظارات فرد از رابطه، نیازی به پیمانی مثبت و این برآوردهرسد که با این ارزیاب ، به نظر می(42گیرد )بَرمی

داشت. نخواهد  وجود  این  وفایی،  فراهمبررسیکه،  ضمن  شواهدی  پیشین،  میآورده  های  نشان  که  جنسی  اند  رضایت  دهند، 

از رابطه رابطه فرد  زناشویی )چنین تعامل و  ، هم(38ی جنسی )ی مثبتی با رضایتِ کلیِ  از ( دارد9رضایتِ  ، لذا رضایت کلی 

 برد.  وفایی را از میان میهای بیاالشاره، انگیزه زندگی و رضایت زناشویی فوق 

میان  توان گفت  می باشد،  می،  1سطح معناداری آزمون در جدول    پیرسون و  بستگی  همزمون  آچنین  با توجه به نتایج  هم  

نمونه  رضایت جنسی  و  طلبی جنسیعتنو  افراد  معناداریدر  بررسی، همبستگی  مورد  میزان  یِ  دیگر سخن،  به  ندارد.  وجود 

  ها نخواهد داشت.طلبی افراد، لزوما تأثیری در احساس رضایت جنسی آنتنوع

، از این روست که در آن دو بررسی، تمرکز (46)کاران  داون و همو اَشون  های دیویدسسو بودن این یافته با نتایج پژوهشهمنا

طلبی در که بررسی ما متمرکز بر تنوعباشد، در حالی ی جنسی با یك شریك جنسی میرابطهطلبی بر اشکال متنوع  بر تنوع

-افت پرسشکنندگان بررسی ما، به هنگام دریتوان اشاره کرد که شرکتتعدد شرکای جنسی است. و در تببین این یافته می

شان،  شان در درون پیمان وفاداریی جنسی با شریك جنسیهای رابطهها را با تمرکز بر ویژگیی رضایت جنسی، پاسخنامه

 شان. زمانِ احتمالیِشان در مجموع شرکایِ جنسیِ همارائه کردند و نه وضعیت کلی رضایت جنسی
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   ها:محدودیت

  و   بسیار  با بازداری  همیشه  گر،  ما، پژوهش  فرهنگِ  در  که  بود  پژوهش   موضوعِ  پژوهش،  این  هایمحدودیت  ترینمهم  و  نخستین  از

از  روبه  زنان،  سوی  از  ویژه  به  باال،  مقاومت  گوناگونِ  اقشار  روی  بر  اجرا  نقص،بی   و   سالم  گیرییك نمونه  برای  که  جا  آن  روست. 

مانند  برخی  اما   بود،   ضروری  جامعه کهمی  برخورد  اجرا  زمان  در  برزمان  و   سخت  بسیار  مذهبی،  یصبغه  با  بانوان  اقشار    کردند 

-محدودیت   بنابراین،  به کار گرفته شدنامه  پرسش  ، یابیزمینهرای  ر این پژوهش بجا که داز آن  ها بود.ی دیگری از محدودیتنمونه

که بر    کردطوالنی    را  مان اجرای آنز،  ها نامههای پرسشتعدد پرسشچنین  گویی، بر این پژوهش هم حاکم است. همهای پاسخ

احتیاط و دانش کافی    ید بابا  جوامعبه سایر    ها  یافته  تعمیمکه  دیگر نکته این  تاثیر نبوده است.بی    کنندگانهای شرکتدقت پاسخ 

 . صورت بگیرد

  نهادها:پیش

تر انجام گیرد تا ادبیات متراکم و  جغرافیایی وسیع  یهگسترتر و  بزرگ  یبا حجم نمونه  های آیندهانجام پژوهش شود  نهاد مییشپ 

، به صورت یندهآ های شود پژوهشنهاد میچنین پیش هم فراهم آید.  این پژوهش به کارگیری متغیرهای  یوهشی یدربارهمنسجمی 

 شود.  فراهمهای مختلف نتایج در زمان یگیرد تا امکان مقایسه انجامطولی 

 :ظات اخالقیحمال

  گواهی   ضمن  ابهامات،  یکلیه  رفع  و   آنان  های پرسش  یهمه  به  پاسخ  و  ها آزمودنی  برای  پژوهش  اهداف   یجانبه  همه  توضیح  با

  اسرار   حفظ  و  رازداری  به  گرانپژوهش   تعهد  رسید.  ایشان  امضای  به  مکتوب  صورتبه  مراتب  ایشان،  توسط  آگاهانه  رضایت  زبانی

  سازندگان   حقوق   درباره  گردید.  لحاظ  اخالقی  موازین  یکلیه  ، پژوهش  طراحی  در  گردید.  ارائه  ایشان  به  کتبا  و   شفاها  هاآزمودنی

 در   آن  هنجارکنندگان  سوی  از  هاآن  از  گیریبهره  و  اندبوده  باز  منبع  ها،نامهپرسش  یهمه  که  جاآن   از  گفت  باید  نیز  هانامهپرسش

 ندارد. وجود اخالقی  مشکل بود،  شده دانسته مجاز فارسی،   زبان و فرهنگ

  :تضاد منافع

اند  انجام داده  یسازمان   مادی یا معنوی نهاد یا  حمایت  گونهی شخصی و بدون هیچبا هزینهپژوهش خود را  نویسندگان،    جا کهاز آن

نویسندگان این مقاله با    .گونه تضاد منافعی در این زمینه وجود ندارد، هیچمقالهدر این    تقدیر و تشکر  ضمن عدم نیاز به بخشِ 

  .ندارددیگری نیز  تضاد منافع   هیچ گونه  مقاله که این  ای که در ابتدای آن ذکر شده، متعهدند ونهتایید ترتیب نویسندگان، به گ

 .و نخواهد شد است چاپ ثبت نشده  برای پیش از این در جای دیگری مقاله که  کندمینویسنده مسئول اذعان  چنینهم

 :کاربرد پژوهش

  تواند می  پژوهش  این   نتایج.  نمود  استفاده  عاشقانه  روابط  و  ازدواج  در  خیانت  احتمال  بینی پیش  برای  توانمی  پژوهش  این   نتایج  زا

های مهارت  آموزش  با  توانمی  همچنین.  گیرد  قرار  مشاوران  و  بالینی  متخصصان  یاستفاده  مورد  ازدواج  از  پیش  هایمشاوره  در

  از  کنندگان دیگرچنین استفادههم  . افزود  زوجین  روابط  پایداری  بر  پژوهش   این   در   موجود  متغیرهای  با   ارتباط  در   ها رابطه به زوج

 ازپیش  مشاوره  یزمینه  در  فعال  مشاوران  و  شناسانروان،  خانواده  یحوزه  به  مند عالقه  گرانپژوهش  تواننداین پژوهش می  نتایج

ی رابطه یا ازدواج،  های در آستانهدرمانی و نهایتا زوجخانواده  یحوزه   در  فعال  گراندرمانخانواده  و  شناسانروان   و  مشاوران،  ازدواج

 باشند. 
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