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 چكيده

بين  رابطه  بررسي  حاضر،  پژوهش  اصلي  هدف 
جنسي  شركاي  تعداد  و  فرازناشويي  روابط  به  نگرش

پيش جنسي رابطه سابقه  بدون  و  با  متأهل  مردان  در
. فعلي بود   همسر  از  غير  فردي  ا ي همسر  با  ازدواج  از

لحاظ  به  و  بنيادي  نوع  از  هدف  لحاظ  به  پژوهش  اين
سه ايتوصيفي ـ مقاي    نوع  از  اطالعات  جمع آوري  نحوه
سال،  45  زير  متأهل  مردان  آماري  جامعه  از.  بود

به  تهران  شهر  ساكن  متأهل  مردان  از  نفر  144  تعداد
 .شدند انتخاب دسترس در نمونه گيري روش
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Abstract 
This study compared the attitudes 
toward infidelity and the number of 
sexual partners in married men with
and without premarital sexual history 
with current wife or a person other 
than the current wife.  
This research was fundamental in te-
rms of goal and descriptive-
comparison
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Abstract 
This study compared the attitudes 
towards infidelity in married men with 
and with out premarital sexual history 
with current wife or a personother 
than the current wife and the number 
of experienced sexual partners before 
marriage. this research was fund a 
mental in terms of objective, and 
descriptive-comparative in terms of 
data collection method. 
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 مقدمه

 شواهد).  2004  آماتو،  (اند1زناشويي  ارزش هاي  در  تغيير  از  حاكي  ازدواج،  به  مربوط  پژوهش هاي
 چرلين،  (است  توسعه  حال  در  جوامع  زناشويي  ابطرو  و  ساختار  در  غربي  ارزش هاي  نفوذ  مؤيد  تجربي،
 ازدواج  قلمرو  در  پردامنه اي  چالش هاي  با  را  گذار  حال  در  سنتي  جوامع  ،2نوسازي  فرايند).  2004
 ؛1994  تراواتو،  و  چودوري  (زناشويي  روابط  در  زن  نقش  تغيير  ازدواج،  سن  رفتن  باال:  است  كرده  مواجه

 و  چو  (3ازدواج  از  پيش  روابط  رواج  و)  2007  ويليامز،  ؛1996  سيو،ت  و  مالهوترا  ؛2008  دومنه،  گوتيرزـ
 ).1994 و، ي؛2002 ديگران، و ژنگ هيگينز، ؛1994 ونگ، ؛2007 كپديا، و شوكال ؛1996 شين،

روابط  به  نگرش  پرسش نامه  از  داده ها  گردآوري  براي
آزمون  از  داده ها،  تحليل  و  تجزيه  براي  و  فرازناشويي

همبستگي  و  تي مستقل   ك راهه، ي واريانس  تحليل
 .شد استفاده پيرسون

روابط  به  نگرش  ميزان  كه  داد  نشان  يافته ها
جنسي  رابطه  سابقه  با  متأهل  مردان  در  فرازناشويي

آينده  همسر  از  غير  فردي  ا ي همسر  با  ازدواج  از  پيش
شركاي  تعداد  بين  هم چنين  .داشت  معناداري  تفاوت
فرازناشويي  روابط  به  نگرش  و  ازدواج  از  پيش  جنسي
آن  مؤيد  تحقيق  اين  .داشت  وجود  معناداري  رابطه
جنسي  رابطه  ابقهس  داراي  متأهل  مردان  كه  است
تعداد  با  و  همسر  غير  ا ي همسر  با  ازدواج  از  پيش

فرازناشويي روابط به نگرش از بيشتر،  جنسي  شركاي
 .بودند برخوردار سهل گيرانه تري

 
به نگرش  ازدواج،  از  پيش  جنسي  رابطه:  كليدواژه ها

 .جنسي شركاي فرازناشويي، روابط

 
 

 

 
 
 

The population of this study consists 
of all married men less than 45 years 
in Tehran. A sample of 144 married 
men living in Tehran was selected. For 
collecting data, the Attitudes toward in 
fidelity scale and for data analysis, one 
way ANOVA, independent sample t 
test & Pearson correlation were used. 
The findings revealed that a signi-
ficant difference in attitude toward 
infidelity between married men with a 
history of premarital sexual relations 
with spouse or a person other than 
future spouse. Also, there is a sign-
ificant relationship between the num-
ber of premarital sexual partner sanda-
ttitudes toward infidelity.  
This research confirms that married 
men with a history of premarital sex-
ual relations with future spouse or 
other(s) have more permissive attitu-
des toward infidelity. Also, it was fou-
nd that the more number of premarital 
sexual partners more tendency tow-
ards out of wedlock sexual affaires.  

 
Keywords: Premarital Sex, Attitudes 
Toward Infidelity, Sexual Partners.  
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 شمرده  مجاز  پيش  از  بيش  و  افته ي مقبوليت  جوانان،  و  نوجوانان  نزد  كه  تغييرات  اين  از  كيي
 مننينگ،  ؛1998  بامپس،  ؛1993  تورنتن،  و  آزين  (است  جازدوا  از  پيش  جنسي  رابطه  مي شود،
 كديگر ي با  هنوز  كه  فردي  دو  بين  جنسي  رابطه   هرگونه   به  رابطه،  اين).  2007  جيوردانو،  و  لونگ مور
 عملي  عنوان  به  رابطه اي  چنين  ايران،  سنتي  جامعه  در).  1958  تامپسون،  (دارد  اشاره  نكرده اند  ازدواج
). 1999  همكاران،  و  هجت  (مي شود  تلقي  آينده  همسر  به  خيانت نيز  و  يعرفي ـ دين    اخالق  منافي
1388  همكاران،  و  گرمارودي  (مي دهند  خبر  كشورمان  در  روابط  گونه  اين  افزايش  از  پژوهش ها،  نتايج

 در)  2007  (همكاران  و  محمد  مثال،  براي).  2007  همكاران،  و  محمد  ؛1384 همكاران،  و  سليمي نيا  ؛
 را  ازدواج  از  قبل  رابطه  ،)پسر  و  دختر  (شهري  جوانان  و  نوجوانان%  28  كه  اده اندد  نشان  خود  تحقيق
 دانش آموز  2400  مطالعه  با  خود  تحقيق  در)  1388  (همكاران  و  گرمارودي  هم چنين،.  كرده اند  تجربه

 در  را  جنسي  كامل  نزديكي  آنان،  %20  از  بيش  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به)  ساله  17  تا  14  (دبيرستاني
 كه كرده اند گزارش  خود  تحقيق  در  نيز)  1389  (مهريار  و  خلج آبادي.  كرده اند  تجربه  خود  زندگي  طول

 نوعي،  به  خود  زندگي  طول  در  تهران،  بزرگ  دانشگاه هاي  در  دانشجو  مجرد  دختران  %25  به  نزديك
 هشد  ختم  جنسي  كامل  رابطه  به  آن ها  از  %10  كه  كرده اند  تجربه  را  مخالف  جنس  با  جنسي  رابطه
 . است

روابط   روابط جنسي پيش از ازدواج، نه تنها بر روابط فعلي بلكه بر                تحقيقات نشان مي دهد كه   
 كه  مي دهد  نشان  حوزه  اين  در  گرفته  صورت  اندكِ  پژوهش هاي.  آينده افراد نيز تأثير مي گذارد      

 ؛1987  كانلي،  و  كلي  (زناشويي  رضايت  با)  فعلي  همسر  جز  به  فردي  با  (ازدواج  از  پيش  جنسي  تجارب
 جنسي  رضايت   و )2002  فورمن،  ؛2004  همكاران،  و  آدلر ـ بايدر     ؛1386  همكاران،  و  باغبان

باري همچون  عالوه بر تبعات زيان     .  دارد  منفي  رابطه)  1388  همكاران،  و  آقامحمديان شعرباف(
 ش، پژوه )1388 و   1387آبادي،  محمدي و احمد  زاده(رفتارهاي پر خطر حاصل از روابط جنسي           

 و  جنسي  رابطه  برقراري  كه  مي دهد  نشان)  1387(، غديري و فروتن     )1391  (همكـاران  و  خلج آبادي
 .است همراه طالق نيز احتمال با افزايش ازدواج از پيش جنسي شركاي تعدد
 طالق ها  اكثر  وقوع  ، كه علت  )زناشويي  خيانت(  7فرازناشويي  روابط  ديگر ميزان برقراري    سوي  از
 پژوهش ها).  2010  هايد،  و  پترسون  ؛2007  ديگران،  و  براند  (است  افزايش  حال  رد    است،  شده  ذكر

 ك بار  ي حداقل  آمريكا  در  متأهل  زنان  %15  الي  11  و  متأهل  مردان  %25  الي  22  كه  است  اين  بيان گر
 نيز)  2005  (همكاران  و  گوردون  تحقيق.  كرده اند  تجربه  را  خود  همسر  از  غير  فردي  با  جنسي  رابطه
 ارائه  نمونه هاي  هم چنين.  داشته اند  جنسي  خيانت  تجربه  متأهل  افراد  از  %6  الي  1/5  كه  دهدمي   نشان
 متأهل،  افراد  %6  تا  1/5  بين  ساالنه  كه  مي دهد  نشان  غربي  كشورهاي  در  ملي  تحقيقات  در  شده
 ). 1994 المن، (مي شوند فرازناشويي  جنسي رابطه درگير

 فرازناشويي  روابط  مورد  در  سهل گيرانه تري  نگرش  كه  اديافر  كه  است  آن  از  حاكي  تحقيقات  نتايج
 و  تراس  ؛1984  تامپسون،  ؛1992  و رايت،   گلس  (شد  خواهند  آن  درگير  بيشتري  احتمال  به  دارند

 /��� .../از ازدواج با نگرشبررسي رابطه بين روابط جنسي پيش                                
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 جنسي  روابط  به  نسبت  افراد  نگرش  كه  دريافتند)  1995( باكر  و  بانك  هم چنين).  2000  گيسن،
 اين  كه  چرا  است؛  فرازناشويي  جنسي  روابط  به  لتماي  پيش بيني  براي  مهمي  شاخص  فرازناشويي
 روابط  عين حال   در.  مي كنند  منع  ا ي ترغيب  را  فرازناشويي  روابط  در  درگيري  ارزش ها،  و  اعتقادات

 در  پژوهش ها.  بگيرد  قرار  ازدواج  از  پيش  جنسي  رابطه  تأثير  تحت  مي تواند  آن  به  نگرش  و  فرازناشويي
 روابط  با  مثبتي  طور  به  قبلي  جنسي  روابط  و  جنسي  سهل گيري  كه  مي دهد  نشان  زنان  و  مردان  مورد

 درگير  كه  آن هايي  ا ي متأهل  زنان  مثال،  براي).  2000  گيسن،  و  تراس  (است  ارتباط  در  فرازناشويي
 بودند  جنسي  تجارب  بيشتر  حتي  ا ي و  بار  چهار  داراي  رابطه شان  نخستين  از  پيش  و  بوده  عشقي  روابط

 نگرش هاي  زنان،  براي).  2000  گيسن،  و  تراس  (شده اند  فرازناشويي  وابطر  درگير  بيشتري  احتمال  به
 هم چنين).  1987  هنسن،  (است  زناشويي  خيانت  در  درگيري  براي  پيش بيني  راه  بهترين  سهل گيرانه

 مشترك  زندگي  كديگر ي با  ازدواج  از  پيش  زوج ها  كه  صورتي  در  زناشويي  خيانت  خطر  احتمال
 نشان  افزايش  %39  مذهب،  و  جنسي  ارزش هاي  قبيل  از  متغيرهايي  رلكنت  با  حتي  داشتند  غيررسمي
 زندگي  سابقه  مي دهد  نشان  نيز)  1996  (تنفر  و  فورست  پژوهش).  2000  گيسن،  و  تراس  (مي دهد
 و  ويسمن  مطالعه ي  هم چنين.  مي دهد  افزايش  را  زناشويي  خيانت  خطر  احتمال  ،8غيررسمي  مشترك
 و  زندگي  طول  در  جنسي  شركاي  داشتن  بين  كه  مي دهد  ننشا  زنان  مورد  در)  2007  (اشنايدر
 ارزش هاي  با  ازدواج  از  پيش  جنسي  رفتار  آن جايي كه   از  هم چنين.  دارد  وجود  رابطه  زناشويي  خيانت
 جنسي  نگرش هاي  و  ارزش ها  داراي  كه  فردي  داشت  انتظار  مي توان  است،  ارتباط  در  فرد  جنسي

 و  بود  خواهد  نگرش ها  و  ارزش ها  همين  داراي  نيز  ازدواج  از  پس  است،  ازدواج  از  پيش  سهل گيرانه تري
 .داد خواهد ادامه خود رفتار به نيز ازدواج از پس حتي بيشتري احتمال به

 روند  ك ي ازدواج،  از  پيش  جنسي  روابط  افزايش  روند  كه  مي دهند  نشان  تحقيقات  كلي،  به طور
 همكاران،  و  محمد  ؛1388  مكاران،ه  و  گرمارودي  ؛2008  مهدوي،  ؛2009  آفاري،  (است  جهاني
 و  آن  كاركردهاي  و  خانواده  ساختار  در  تغيير  به  منجر  ابتدا  ارزش ها،  تدريجي  تغيير  با  كه)  2007
 ديگر طرف از. شود گسترده تر اجتماعي تغييرات  به  منجر  مي تواند  حتي  غالب،  گفتمان  تغيير  با  سپس

 روابط  نظام  اهميت  به  توجه  با  كه  شد  خصمش  حوزه  اين  در  پيشين  ادبيات  به  كوتاه  نگاهي  با  و
 صورت  ايران  در  مورد  اين  در  چنداني  روان شناختي  پژوهش هاي  دليل،  هر  به  جامعه،  در  جنسي
 جامعه  براي  حساس  البته  و  بكر  موضوع  اين  به  نسبت  كمي  شناخت  ايراني،  روان شناسي  و  نگرفته
 . دارد

 روابط  به  نگرش  آيا  .1  كه  است  شپرس  اين  به  پاسخ گويي  درصدد  حاضر  پژوهش  بنابراين
 فعلي  همسر  از  غير  با  ازدواج  از  پيش  جنسي  روابط  سابقه  بدون  و  با  متأهل  مردان  در  فرازناشويي

 جنسي  روابط  سابقه  بدون  و  با  متأهل  مردان  در  فرازناشويي  روابط  به  نگرش  آيا  .2  است؟  متفاوت
 و  فرازناشويي  روابط  به  نگرش  بين   ايرابطه  آيا  .3  و  است؟  متفاوت  فعلي  همسر  با  ازدواج  از  پيش
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 فعلي  همسر  از  غير  با  ازدواج  از  پيش  جنسي  رابطه  سابقه  با  متأهل  مردان  در  جنسي  شركاي  تعداد
 دارد؟ وجود

 

  روش

 توصيفي ـ   نوع  از  اطالعات  جمع آوري  نحوه  لحاظ  به  و  بنيادي  نوع  از  هدف  لحاظ  به  پژوهش  اين
 تشكيل  تهران  شهر  سال  45  زير  متأهل  مردان  كليه  را  حاضر  شپژوه  آماري  جامعه.  است  9مقايسه اي
 در  سهولت  براي  و  مطالعه  بودن  علّي  ماهيت  آماري،  جامعه  بودن  وسيع  به  توجه  با.  مي دهند

 در  نمونه گيري  روش  به  تهران  شهر  ساكن  سال  45  زير  متأهل  مردان  از  نفر  144  تعداد  نمونه گيري
 اين كه  و  بودن  متأهل  بودن،  مرد  از  بود  عبارت  پژوهش  به  ورود  مالك هاي.  شدند  انتخاب  دسترس

 نامعتبر  و  ناقص  اطالعات  ارائه  نيز  پژوهش  از  خروج  مالك  و  گذشته؛  آن ها  ازدواج  زمان  از  ك سالي
 خوابگاه هاي  و  دانشگاه ها  فرهنگ سراها،  پارك ها،  در  اجراء  محل  و  فردي  صورت  به  اجرا  شيوه.  بود

 . بود دانشجويي
 

 پژوهش ابزارهاي

 بررسي  جهت  ،)2006  (ويتلي  توسط  مقياس  اين:  10فرازناشويي  روابط  به  نگرش  پرسش نامه
 بي وفايي«قبيل    از  پرسش هايي  شامل  گويه ها  اين.  است  شده  ساخته  فرازناشويي   روابط  به  نگرش
 نامشروعم  رابطه  از  زندگي ام  شريك  مي دانستم  كه  صورتي  در«  و  »نمي رساند  آسيب  كسي  به  هرگز
 است  شده  تنظيم  گويه  12  در  مقياس  اين.  مي شوند  »مي كردم  برقرار  رابطه اي  چنين  نمي شود،  لعمط
. مي شود  نمره گذاري  ،)1  نمره  (مخالفم  به شدت  تا)  7  نمره  (موافقم  به شدت  از  درجه اي  7  طيف  در  كه

 . است شويي فرازنا روابط به نسبت بيشتري مثبت نگرش نشان دهنده مقياس، اين در باالتر نمره هاي

 آلفاي  كه  به طوري  است،  نگرش سنج  اين  مطلوب  اعتبار  از  حاكي)  2006  (ويتلي  پژوهش  يافته ي
 مقياس  اين  پايايي  تعيين  براي.  شده  است   سنجيده  80/0  دروني  همساني  ضريب  از  حاصل  11كرونباخ

 به  نگرش  اسمقي  كرونباخ  آلفاي  ضريب.  شد  استفاده  بازآزمايي  ضريب  و  كرونباخ  آلفاي  روش  دو  از
 87/0  نيز  آزمون  اين  اجراي  از  حاصل  بازآزمايي  ضريب.  است  شده  برآورد  71/0  فرازناشويي   روابط

 ). داوري دست در همكاران، و سيدعلي تبار (است شده سنجيده

 به.  است  شده  استفاده)  واگرا  نوع  از  (مالكي  روايي  از  ايران،  در  آزمون  اين  روايي  بررسي  جهت
 جهت گيري  با  واگرا  روايي.  شد  به كار گرفته    آلپورت  مذهبي  جهت گيري  نامهپرسش   منظور،  همين
 همكاران،  و  سيدعلي تبار  (آمد  به دست   16/0  بيروني  مذهبي  جهت گيري  با  و  29/0  دروني،  مذهبي
1391 .( 
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 نتايج

 و  حداقل  ميان  اين  در  كه  است  شده  محاسبه  76/33  بررسي  مورد  نمونه  افراد  سني  ميانگين
%) 7/34  (افراد  اكثر  نيز  تحصيالت  ميزان  نظر  از.  است  بوده  45  و  23  به ترتيب   افراد  نس  حداكثر
 )%6/22  (نفر  32  نفر،  144  تعداد  از   شده، گردآوري  داده هاي  براساس.  بودند  كارشناسي  تحصيالت  داراي

 جنسي  رابطه  همسرشان  با)  %4/77  (نفر  111  و  پيش از ازدواج داشته      جنسي  رابطه  همسرشان  با
 .اشته اندند

 از  غير  فردي  با  جنسي  رابطه  سابقه  بدون)  %7/59  (نفر  85  و  سابقه  داراي)  %3/40  (نفر  57
 رابطه،  بدون)  %9/22  (نفر  33  نفر،  144  تعداد  از  گردآوري شده،  داد ه هاي  براساس.  بودند  همسرشان

 نفر 2 ار،ـب پنج) %4/1  (نفر  2  ار،ـب  سه)  %  2/6  (نفر  9  بار،  دو)  %8/2  (نفر  4  ك بار، ي)  %9/6  (نفر  10
 از  غير  با  جنسي  رابطه  سابقه  داراي  بار،  نوزده)  %7/0  (نفر  1  و  بار  ده)  %4/1  (نفر  2  بار،  شش  )4/1%(

 اعالم  را  ازدواج شان  مدت  طول  كه  نفر  142  بين  از  نيز  ازدواج  مدت  طول  نظر  از.  بودند  فعلي  همسر
 %3.  بود  3  تغييرات  دامنه  و  65/2  ميانگين  با  سال،  4  و  1  به ترتيب   مدت  اين  حداكثر  و  حداقل  كردند،

 نيز  %7/41  و  داشته اند  را  مالقات  قرار  ا ي دوستي  آشنايي،  سابقه  كه  بودند  كرده  گزارش  مردان  از
 . نكردند تجربه ازدواج شان از پيش را آشنايي چنين

 مورد  پيرسون  همبستگي  ضريب  از  استفاده  با  فرازناشويي   روابط  به  نگرش  و  سن  مؤلفه  بين  رابطه
  . )<05/0P ؛ r=065/0(گرفت و رابطه معناداري بين اين دو به دست نيامد  قرار بررسي

 تحصيلي  گروه  چهار  در  فرازناشويي   روابط  به  نگرش  نمره هاي  ميانگين  مقايسه  منظور  به  هم چنين
 مقدار  .شد  استفاده  F  آزمون  از)  دكتري  و  كارشناسي ارشد   كارشناسي،  كارداني،  ديپلم،  زير  و  ديپلم(

F  005/0  (خطاپذيري  سطح  در  كه  است؛  082/7  محاسبه  شده<P  (تأييد%  95  اطمينان  با  عنيي 
 از.  است  معنادار  مذكور  تحصيلي  گروه  چهار  در  فرازناشويي   روابط  به  نگرش  تفاوت  بنابراين  مي شود؛

 آزمون  از  ابراينبن  است،  معنادار  تحصيالت  ميزان  و  فرازناشويي   روابط  به  نگرش  بين  رابطه  آن جايي كه 
 در  فرازناشويي   روابط  به  نگرش  بين  تفاوت  كه  است  آن  از  حاكي  نتايج  و  شد  استفاده  شفه  تعقيبي
 معنادار  باالتر  و  كارشناسي ارشد   با  كارشناسي  هم چنين  و  كارشناسي،  با  كارداني  تحصيالت  با  افراد
 .است
. شد  استفاده  پيرسون  مبستگيه  ضريب  و  مستقل  t  آزمون  از  سوال ها  آزمون  براي  پژوهش  اين  در

 و  با  متأهلِ  مردان  گروه  دو  در  فرازناشويي   روابط  به  نگرش  ميانگين  بررسي  به  پژوهش  سوال  نخستين
 .مي پردازد فعلي  همسر از غير فردي با ازدواج از پيش جنسي رابطه سابقه بدون
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  سابقه بدون و با گروه دو فرازناشويي  روابط به نگرش ميانگين تفاوت آزمون :1 جدول

 فعلي غير همسر با ازدواج از پيش جنسي رابطه

سطح 

 معناداري

df t  انحراف

 استاندارد

حجم  ميانگين

 نمونه

 آماره 

 گروه

 متغير

  سابقه با 57 52/32 14/12
*001/0 

 
705/89 

 
 سابقه بدون 85 34/25 18/8 91/3

 نگرش به روابط

 فرازناشويي

 01/0P< *      
 

 مردان  فرازناشويي   رابطه  به  نسبت  نگرش  ميانگين  بين  كه  است  آن  از  حاكي  1  دولج  نتايج
 دارد  ودـوج  ا داريـمعن  اوتـتف)  =34/25Mابل  ـ در مق  =52/32M  (ابقهـدون س ـسابقه و ب    با  متأهل

)01/0P<، 91/3)=142(t.( 
 

 
  سابقه بدون و با گروه دو فرازناشويي  روابط به نگرش ميانگين تفاوت آزمون :2 جدول

 فعلي همسر با ازدواج از پيش جنسي رابطه

سطح 

 معناداري

df t  انحراف

 استاندارد

حجم  ميانگين

 نمونه

 آماره 

 گروه

 متغير

  008/0* سابقه با 32 46/32 92/8
141 

 
 سابقه بدون 111 85/26 72/10 701/2

نگرش به روابط 
 فرازناشويي

01/0P< *     
 

 و  با  متأهلِ  مردان  گروه  دو  در  فرازناشويي   روابط  به  نگرش  ميانگين  بررسي  به  پژوهش  دوم  سوال
 است  آن  از  حاكي  2  جدول  نتايج.  مي پردازد فعلي  همسر  با  ازدواج  از  پيش  جنسي  رابطه  سابقه  بدون
 تفاوت)  =85/26M در مقابل     =46/32M  (سابقه  بدون  و  باسابقه  متأهل  مردان  ميانگين  بين  كه

 ).01/0P<، 989/2)=143(t (دارد وجود فرازناشويي  روابط هب نگرش لحاظ از معنا داري
 روابط  به  نگرش  و  جنسي  شركاي  تعداد  مؤلفه  بين  رابطه  پژوهش،  سوم  براي بررسي سوال   

 با.  گرفت  قرار  استنباط  مورد  پيرسون  همبستگي  ضريب  از  استفاده  با  متأهل  مردان  در  فرازناشويي 
 زناشويي  رضايت  با  جنسي  شركاي  تعداد  بين  رابطه  در  α  =  01/0  سطح  در  r  مقدار  اين كه  به  توجه

مثبت   رابطه  متأهل  مردان  در  متغير  دو  اين  بين  گفت  مي توان  ،)n=63  ؛  r=  343/0  (است  معنادار
 . دارد وجود معناداري

 

 بحث 

 سابقه  بدون  و  با  متأهل  مردان  در  فرازناشويي   روابط  به  نگرش  مقايسه  دنبال  به  حاضر  پژوهش
 تعداد  بين  رابطه  بررسي  نيز  و  فعلي  همسر  از  غير  فردي  ا ي همسر  با  ازدواج  از  پيش  جنسي  رابطه
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 همسر  از  غير  با  جنسي  رابطه  سابقه  با  متأهل  مردان  در  فرازناشويي   روابط  به  نگرش  و  جنسي  شركاي
 از  پيش  جنسي  روابط  سابقه  داراي  افراد  كه  مي دهند  نشان  تحقيق  اين  افته هايي.  است  بوده  فعلي
 فرازناشويي   روابط  به  نسبت  سهل گيرانه تري  نگرش  داراي  بيشتر،  جنسي  شركاي  تعداد  نيز  و  جازدوا

 . بوده اند
شناختي و نگرش به روابط فرازناشويي  نشان          ها در مورد تعامل متغيرهاي جمعيت       نتايج تحليل 

 معني كه   دهد كه بين سن و نگرش به خيانت زناشويي همبستگي معناداري وجود ندارد، به اين                 مي
اين يافته با مطالعات پيشين     .  نگرش افراد به داشتن روابط فرازناشويي  در سنين مختلف تفاوتي ندارد          

چنين در پژوهش حاضر، بين       هم.  سو است  ناهم)  1997(، ويدرمن   )1994(از جمله المن و ديگران       
 افراد داراي تحصيالت    .ها به روابط فرازناشويي  تفاوت وجود دارد        ميزان تحصيالت افراد و نگرش آن      

سو با   اين يافته نيز هم   .  تري نسبت به روابط فرازناشويي  برخوردار بودند         گيرانه باالتر از نگرش سهل    
 .است) 2001(و اتكينز و ديگران ) 1996(مطالعه فورست و تنفر 

بقه چنين نتايج نشان داد كه نگرش به روابط فرازناشويي  در بين مردان متأهل با و بدون سا                    هم
در واقع، مقايسه   .  رابطه جنسي پيش از ازدواج با فردي غير از همسر تفاوت معنادار وجود دارد                   

دهد كه مردان متأهلي كه پيش از ازدواج با فردي غير از همسرشان رابطه               ميانگين دو گروه نشان مي    
 كه قبالً اين     در اين زمينه پژوهشي    .  تري دارند  اند به روابط فرازناشويي  نگرش مثبت       جنسي داشته 

را بررسي كرده باشد، يافت      )  نگرش به روابط فرازناشويي  و روابط جنسي پيش از ازدواج            (متغيرها  
و روابط جنسي     12گيري جنسي  دهد كه سهل   ها در مورد مردان و زنان نشان مي          نشد، اما پژوهش  

چنين احتمال   هم).  2000تراس و گيسن،    (قبلي به طور مثبتي با روابط فرازناشويي  در ارتباط است            
ها پيش از ازدواج با يكديگر زندگي مشترك غيررسمي             خطر خيانت زناشويي در صورتي كه زوج        

تراس (يابد   افزايش مي %  39و مذهب،     13هاي جنسي  داشتند، حتي با كنترل متغيرهايي از قبيل ارزش       
مشترك دهد سابقه زندگي       نيز نشان مي   )  1996(پژوهش فورست و تنفر        ).  2000و گيسن،    

 .دهد غيررسمي، احتمالِ خطر خيانت زناشويي را افزايش مي
 جنسي  ارزش هاي  با  ازدواج  از  پيش  جنسي  رفتار  آن جايي كه   از  گفت  مي توان  افته ي اين  تبيين  در
 وجود  فرازناشويي   روابط  و  ازدواج  از  پيش  جنسي  رفتار  بين  قوي  و  مستقيم  رابطه  است،  ارتباط  در  فرد
 ازدواج  از  پس  است،  ازدواج  از  پيش  سهل گيرانه تري  جنسي  ارزش هاي  داراي  كه  فردي  واقع  در.  دارد
 خواهد  ادامه  خود  رفتار  به  ازدواج  از  پس  حتي  بيشتري  احتمال  است و به    ارزش ها  همين  داراي  نيز
 كردن  سازگار  دنبال  به  افراد  احتماالً  كه  مي دهد  نشان    كونتوال  و  مانيال  هاويو ـ   افته هاي ي چراكه  داد،

. آن هاست  نگرش  راستاي  در  كه  هستند  رفتارهايي  ابراز  پي  در  ا ي و  هستند  خود  رفتارهاي  با  نگرش ها
 را  نگرش شان  احتماالً  مي شوند،  خاصي  رفتار  درگير  كه  افرادي  ،14شناختي  ناهماهنگي  نظريه  با  مطابق
 شناختي  ماهنگيناه  نظريه).  1959  كارل اسميت،  و  فستينگر  (داد  خواهند  تغيير  رفتار  آن  به  نسبت
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 رفتار  و  15ناهم خوان  جنسي  هويت  ذهنيِ  و  جسمي  منفي  اثرات  تبيين  براي  جنسي  تحقيقات  در  اغلب
 افرادي).  2012  همكاران،  و  چيك  ؛2011  همكاران،  و  هبنر  مثال،  براي  (است  رفته  به كار   16جنسي

 ازدواج،  از  پيش  جنسي  روابط  ،18هم جنس گرايانه  روابط  مثالً  (17نامعمول  جنسي  رفتارهاي  درگير  كه
 ناهماهنگي  كاهش  براي  احتماالً  مي شوند،)  19همسر  ك ي از  بيش  به  مربوط  جنسي  فعاليت هاي
 .داد خواهند تغيير آينده در را نگرش شان خود، شناختي

دهد نگرش به روابط فرازناشويي  در بين مردان متأهل با و بدون سابقه رابطه                    نشان مي نتايج  
دهد كه   مقايسه ميانگين دو گروه نشان مي       .  ج با همسر فعلي متفاوت است       جنسي پيش از ازدوا    

شان رابطه   نگرش به روابط فرازناشويي  در بين مردان متأهلي كه پيش از ازدواج با همسر آينده                     
. اند شان نداشته  اي با همسر آينده    گونه رابطه جنسي   اند، بيشتر از مرداني است كه هيچ        جنسي داشته 

چون روابط فرازناشويي  و رابطه       هاي مرتبطي هم   هي چه در اين زمينه و چه در زمينه           مشاب  يافتهي
 . جنسي پيش از ازدواج با همسر فعلي وجود ندارد

 ازدواج  از  پيش  جنسي  رابطه  برقراري  صرفِ  كه  آن جايي  از  كه  گفت  مي توان  افته ي اين  تبيين  در
 كه  بود  نخواهد  مهم  چندان  بنابراين  باشد،  مؤثر  فرازناشويي   روابط  به  نسبت  افراد  نگرش  در  مي تواند

 با  چه  (جنسي  رابطه  هيچ گونه  سابقه  كه  افرادي  چراكه  است،  گرفته  صورت  كسي  چه  با  رابطه  اين
 پايبندي  و  سخت گيرانه تر  جنسي  نگرش هاي  و  ارزش ها  داراي  نداشتند،)  همسر  غير  چه  و  همسر
 و  اصول  همين  راستاي  در  بيشتري  احتمال  به  نيز  اجازدو  از  پس  و  بوده  خود  اعتقادي  اصول  به  بيشتر

به   داشتند  را  فعلي شان  همسر  با  جنسي  رابطه  سابقه  حتي  كه  افرادي  اما  كرد،  خواهند  عمل  ارزش ها
 را  ارزش هايي  چنين  ازدواج شان،  از  پيش  روابط  در  سهل گيرانه تر  جنسي  نگرش هاي  و  ارزش ها  دليل
 روابط  پي  در  زناشويي  رضايت  كاهش  و  زمان  گذشت  با  تماالًاح  و  كرده  دنبال  نيز  ازدواج  از  پس

 برقراري  كه  مي دهد  نشان  نيز)  1391  (همكاران  و  فراهاني  خلج آبادي،  پژوهش.  مي آيند  بر  فرازناشويي 
 همراه  طالق  و  زناشويي  نارضايتي  احتمال  با  ازدواج  از  پيش  جنسي  شركاي  تعداد  و  جنسي  رابطه
 . است

ه به كمك آزمون ضريب همبستگي پيرسون حاكي از آن است كه بين                دست آمد   هاي به  افتهي
ها به روابط فرازناشويي  رابطه        تعداد شركاي جنسي پيش از ازدواج مردان متأهل و نگرش آن                 

در ) 2007(يافته مشابهي در اين زمينه يافت نشد اما مطالعه ويسمن و اشنايدر            .  معناداري وجود دارد  
در طول زندگي و روابط فرازناشويي  رابطه          بين داشتنِ شركاي جنسي     دهد كه  مورد زنان نشان مي   

 .وجود دارد
هاي جنسي   كه رفتار جنسي پيش از ازدواج با ارزش         جايي طور كه قبالً نيز گفته شد از آن         همان

فرد در ارتباط است، رابطه مستقيمي بين رفتار جنسي پيش از ازدواج و روابط فرازناشويي  وجود                     
تري پيش از ازدواج است، پس از ازدواج          گيرانه هاي جنسي سهل   اقع فردي كه داراي ارزش    در و .  دارد
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از سوي ديگر هرچه تعداد     .  هايي را دنبال خواهد كرد     ها و نگرش   نيز به احتمال بيشتري چنين ارزش     
تري  گيرانه شركاي جنسي پيش از ازدواج بيشتر باشد، به احتمال زياد فرد داراي نگرش بسيار سهل                 

در .  دهد اي با ديگران سوق مي      در اين زمينه است كه او را به داشتنِ چنين روابط آزاد و گسترده                 
توان انتظار داشت مرداني كه از روابط جنسي پيش از ازدواج بيشتري برخوردارند، هم از                   نتيجه مي 

سب قرار  كه هنگامي كه در شرايط منا        تري در اين زمينه برخوردارند و هم اين           گيرانه نگرش سهل 
، به احتمال بيشتري     )ها وجود داشته باشد     شرايطي كه كمتر احتمال به خطر افتادن آن          (گيرند  

به دليل محدوديت در يافتن نمونه مورد نظر، كليه افراد           .  مرتكب رفتار خيانت زناشويي خواهند شد      
وجود مسائل  چنين به علت     هم.  شان مدنظر قرار گرفتند    اجتماعي ـ   بدون توجه به وضعيت اقتصادي    

از سوي  .  اجتماعي و بار ارزشي موضوع مورد نظر، اين پژوهش در گروه زنان انجام نشد                 ـ   فرهنگي
توان نتيجه گرفت كه روابط جنسي پيش از ازدواج           اي بودن پژوهش حاضر، نمي     ديگر به دليل رابطه   

نيز ممكن است   تر در افراد شده است، بلكه حالت ديگر آن              گيرانه موجب نگرش فرازناشويي  سهل    
ها  وجود داشته باشد و آن اين است كه برقراري رابطه جنسي پيش از ازدواج باعث ايجاد برخي نگرش               

هايي براي ازدواج، ارتباط با شركاي جنسي قبلي و عدم رضايت زناشويي در                  مانند وجود جايگزين  
ژوهشي با همين عنوان با     شود پ  پيشنهاد مي .  ازدواج و در نهايت زمينه خيانت زناشويي را فراهم كند          

 .اجتماعي افراد و نيز در نمونه زنان انجام گيرد ـ در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي
 
 
 هانوشتپي

1. Marital Values    18. Homosexual relationships 

2. Modernization    19. Non monogamous Sexual Activity   

در اين پژوهش، هر گونه رابطه جنسي كامل با جنس مخالف            )  Premarital Sex(منظور از رابطه جنسي پيش از ازدواج        .  3
 . هاي ديگر است نه حالت

4. Biologic  
5. Sexual Maturation 
6. Social- Economic Maturation  
7. Extramarital Relationships 

با رابطه صميمي و عاطفي با يكديگر بدون        ، زندگي مشتركِ دو شريك جنسي همراه        )Cohabitation(باشي   منظور از هم  .    8
 . باليني، پايبندي به همسر جنبه عاطفي دارد و نه قانوني در هم. قيد و بندهاي قانوني ناشي از ازدواج رسمي است

9. Descriptive 
10. Attitudes toward Infidelity Scale 
11. Cronbach’s alpha 
12. Sexual Permissiveness  
13. Sexual Values 

14. Cognitive dissonance theory 

15. Incongruent sexual identity  
16. Sexual behavior 
17. Stigmatized sexual behavior 
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