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چکیده
تنوع طلبی جنسی در تمامی جوامع و به ویژه در ایران به لحاظ مالحظات اخالقی و فرهنگی تا
حد زیادی پنهان و ناشناخته مانده است .این مسئله موجب بروز مشکالتی در روابط زناشویی و حفظ
کانون خانواده میشود .پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل معادالت ساختاری پیشبینی تنوعطلبی
جنسی بر اساس کیفیت زندگی و با میانجیگری طرحوارههای شناختی فعال شونده در مردان مراجعه
کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز انجام شد .روش پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی از نوع مدل
معادالت ساختاری بود .نمونه آماری  240مرد متأهل بود که با استفاده از روش نمونهگیری در
دسترس و مطابق با مالک کالین از مراکز مشاوره انتخاب شدند .برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه
توجیه روابط فرازناشویی گالس و رایت ( ،)1992پرسشنامه تجدید نظر شده کیفیت زندگی زناشویی
باسبی و همکاران ( )1995و پرسشنامه برانگیختگی طرحوارههای شناختی در بافت جنسی ساخته
نوبرهوپینت وگویا ( )2000استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد مدل تحقیق برازش خوبی دارد،
متغیر پیش بین کیفیت زندگی زناشویی و متغیر میانجی طرحواره های شناختی فعال شونده با تنوع
طلبی جنسی مردان رابطه معنی دار دارند .کیفیت زندگی زناشویی بر طرحواره های فعال شونده و
تنوع طلبی جنسی اثر مستقیم و غیر مستقیم معنی داری داشت .همچنین نتایج نشان داد طرحواره
های فعال شونده بر تنوع طلبی جنسی در مردان متأهل اثر مستقیم و غیر مستقیم معنی داری داشته
و در رابطه کیفیت زندگی زناشویی و تنوع طلبی جنسی مردان مراجعه کننده به مراکز مشاوره نقش
میانجی داشت.
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واژه های کلیدی :کیفیت زندگی زناشویی ،طرحواره های فعال شونده ،تنوع طلبی جنسی
مقدمه
ازدواج در همه جوامع یک نهاد مهم شمرده میشود و داشتن زندگی زناشویی موفق تقریباً برای
هرکسی یک هدف عمده و آرمانی به شمار میرود .خانواده کارکردهای متفاوتی از جمله تنظیم رفتار
جنسی را دارد ایفای این کارکرد از سوی خانواده نیازمند شرایط خاصی است که عدول از آنها موجب
کجرویهای جنسی مانند تنوع طلبی جنسی می گردد ( .)Warach & Josephs, 2019گزارش زوج
درمانگران نشان می دهد که تنوع طلبی جنسی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تهدید کننده
عملکرد ،ثبات و تداوم روابط زناشوئی است .مهمترین انگیزه زن و مرد متاهلی که به سوی روابط
نامشروع کشیده می شود ،تجربه مجدد صمیمیت فردی و جنسی است .تنوع طلبی جنسی پدیده ای
است که اغلب به خاطر برطرف شدن نیازهای عاطفی و جنسی فرد ازطریق روابط خارج از حیطه
زناشویی به وقوع می پیوندد ( .)Ahmadloo & Zeinali, 2018تنوع طلبی ،حالتی است که در آن فرد
در ابعاد مختلف زندگی خود اعم از خانوادگی ،عاطفی واجتماعی ثبات خاصی نداشته باشد و تمایل
زیادی برای تغییر مداوم در آنها داشته باشد ( .)Otto, 2016تنوع طلبی جنسی ،انگیزه جنسی موثر
روابط جنسی و عملکرد زناشویی است که به عنوان یک خصیصه شخصیتی یا نوعی آمادگی برای
خیانت زناشویی تلقی می شود ( .)Selterman & Garcia, 2019هر نوع پنهانکاری از همسر در
برقراری روابط خارج از ازدواج ،نوعی بی وفایی تلقی میشود که ممکن است ریشه در تنوع طلبی
جنسی داشته باشد ( .)Frederick, Lever, Gillespie, Garcia, 2017در تنوع طلبی جنسی حاالت
مختلفی وجود دارد؛ ممکن است درگیری عاطفی بدون مقاربت جنسی وجود داشته باشد .در حالتی
دیگر ،داشتن رابطة جنسی بدون درگیری عاطفی مطرح و ممکن است ترکیبی از این دو حالت وجود
داشته باشد که در این صورت ،تنوع طلبی نوعی درگیری جنسی و عاطفی است که بیش از دو حالت
قبل به ازدواج آسیب می زند (Wood, Hirst, Wilson, Burns- Leonhardt, Willoughby, 2017
; .)O'Connell, 2019به عبارتی ،تنوع طلبی جنسی طیف وسیعی از رفتارهای جنسی را در بر می
گیرد؛ برای برخی ،تنوع طلبی جنسی به منزله داشتن روابط جنسی خارج از ازدواج است .ولی برای
عده ای ،دربرگیرنده صمیمیت جسمی ،جنسی و حتی صمیمیت عاطفی با فرد دیگر که منجر به
آسیب به رابطه زناشویی میشود ،جنبة مشترک همة آنها ،پنهانی بودن آن است ( Sharifian,
 .)Safarian Nia, Ali Zadeh Fard, 2018تنوع طلبی جنسی معموال به رابطه فرازناشویی و هر فعالیت
مخفیانه رمانتیک یا جنسی نامتعارف با جنس مخالف ختم میشود .در صورت تأهل ،تنوع طلبی
جنسی به معنای خیانت زناشویی است ،نوعی رابطة صمیمانه عاطفی یا جنسی با فردی غیر از
همسرکه معموالً به دلیل نارضایتی از کیفیت زندگی زناشویی است ( Bell, Kampble, & Fincham,
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 .)2018داشتن رابطة جنسی مرد متأهل با فردی غیر از همسر ،ممکن است ناشی از لذت تجربه
جنسی متفاوت (  ،)Hadi, Eskandari, SohrabiF, Motamedi ,Farrokhi, 2016احساس ارزشمند
بودن نزد شریک جنسی(  ،)Oliveira & Nobre, 2013داشتن روابط جنسی جذاب و نامحدود
) (Medina, 2013رضایت از روابط جنسی جدید و نارضایتی از روابط زناشویی موجود( (John, Seme,
 Rory, Tsui, 2017باشد .از دیگر انگیزههای مردان در تنوع طلبی جنسی ،تالش برای کاهش
تعارضات جنسی و زناشویی ( ،)Warach & Josephs, 2019; Otto, 2016کاهش استرسهای جنسی
ناشی از تجارب جنسی ناموفق با همسر ( ،)Quinta-Gomes , & Nobre, 2012دستیابی به توافق با
شریک جنسی جدید ) (Medina,2013; Quinta-Gomes A, & Nobre, 2012و تقلیل طرحواره های
جنسی ناکارآمد ( )Navaei, Mohammadi Arya, 2016است .فردریک و همکاران( Frederick & et
 ،)al, 2017لئونارد و ویلوبی ( )Leonhardt & Willoughby, 2017و مدینا و همکاران ( Medina,
 )2013تنوع طلبی جنسی را عاملی در بروز اعتیاد جنسی معرفی کردند که در اثر سوگیری جنسی،
تمایل جنسی شدید و ارتباط جنسی گسترده شکل می گیرد .در سبب شناسی تنوع طلبی جنسی،
اختالل در تنظیم هیجان ( ،)Mohammadi Masiri, Sharifi, 2015اختالل در بازداری از روابط
جنسی با همسر یا شریک جنسی فعلی ( ،)Warach & Josephs, 2019حساسیت به مشوق های
بیرونی و محرک های جنسی مطرح شده است ( .)Medina, 2013تمایالت متعدد در تنوع طلبی و
گرایش فرد به برقراری روابط جنسی خارج از ازدواج مؤثر است (Wood, Hirst, Wilson, Burns-
 )O'Connell, 2019برخی دیگر از دالیل مؤثر بر گرایش فرد نسبت به این روابط عبارتند از :میل به
تنوع؛ لذت بردن از رابطة جنسی نامحدود؛ کامل نشدن بلوغ عاطفی و عدم رضایت از زندگی زناشویی
برشمرده اند (  .)John, Seme, Rory, Tsui, 2017فردریک و همکاران ()Frederick & et al, 2017
اشاره کرده اند که شدت میل جنسی مردان به مراتب از زنان بیشتر است ،به گونه ای که ممانعت از
برقراری رابطه جنسی و ارضا آن ،مردان را به شدت می آزارد ( .)Wood & et al, 2019وود و همکاران
( )Wood & et al , 2019در زمینه تفاوت جنسیتی مردان و زنان در تمایالت و انگیزه های جنسی
اظهار نمودند که میل جنسی مردان دائمی ،ولی میل جنسی زنان متناوب است .افزایش سطح لذت
و کامیابی همسران عامل اصلی در تنوع طلبی ،لجام گسیختگی تمایالت و رفتارهای جنسی آنها و
جستجوی ارضای جنسی در روابط غیر زناشویی است (  .) Leonhardt, Willoughby, 2017نوبره و
پینتوگویا ( )Nobre & Pinto-Gouveia, 2009نیز در تحقیقی در یافتند که تنوع طلبی جنسی یکی
از دالیل روابط خارج از ازدواج است که با ویژگی های شخصیتی وکیفیت روابط زناشویی ارتباط دارد.
نتایج تحقیق آنها نشان داد که تنوع طلبی جنسی تأثیرات منفی و مخربی برثبات ازدواج میگذارد.
به طور کلی ،می توان گفت؛ تنوع طلبی جنسی افراطی عالوه بر تهدید کانون خانواده ( Mohammadi
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 ،)Masiri, Sharifi, 2015نارضایتی از زندگی زناشویی و سالمت روانشناختی خود فرد را نیز ممکن
است تحت تاثیر قرار دهد ( .)Khoda bakhshikoolaee, Bahrami, Rasstak, 2017بسیاری از
تحقیقات مانند سلترمن ،گارسیا و ساپلس (  )Selterman, Garcia & Tsapelas, 2019و وود و
همکاران ( )Wood & et al, 2019نشان می دهند که تنوع طلبی جنسی در میان مردها شایع تر
میباشد .در این زمینه می توان گفت؛ آنها مهمترین انگیزه مرد متأهلی که به سوی بروز تنوع طلبی
جنسی کشیده می شود را تجربه مجدد صمیمیت فردی و جنسی میدانند ،چیزی که دیگر آن را در
زندگی مشترک خود نمی یابند .بنابراین جذابیت روابط نامشروع برای افراد تنوع طلب ،می تواند
بیشتر بدین دلیل باشد که هیچ یک از طرفین ،عیب جویی ،سرزنش و ابراز نارضایتی نمی
کنند ) .(Selterman, & et al, 2019; Wood & et al, 2019یکی از سازه های مهم که اغلب مشاوران
خانواده در تنوع طلبی جنسی افراد متاهل با آن برخورد می کنند ،نارضایتی از کیفیت روابط زناشویی
است ( .)Khoda bakhshikoolaee, & et al, 2017محمدی مصیری و شریفی ( Mohammadi
 )Masiri, Sharifi, 2015در تحقیقی پیرامون عوامل گرایش زوجین به روابط خارج از حیطه زناشویی
نشان دادند که گرایش به روابط خارج از حیطه زناشویی با امنیت عاطفی و کنش وری جنسی رابطه
معناداری دارد .در تحقیقی ،پدرسن ( )Pedersen, 2017نشان داد کیفیت روابط جنسی زوجین نقش
اساسی در ارزیابی کیفیت زندگی زناشویی دارد ،کیفیت رابطه زناشویی مفهومی چند بعدی است که
مولفه هایی مانند توافق ،انسجام و رضایت زناشویی را در بر می گیرد .به نظر او بسیاری از مردان
متأ هل دلیل مشکالت جنسی خود را به همسر خود نسبت می دهند و برای اثبات آن ممکن است،
نارضایتی از روابط زناشویی ،ناتوانی همسر در روابط زناشویی (مانند بی میلی ،عدم برانگیختگی یا
تحریک پذیری) را مطرح کنند .اغلب مردان تنوع طلب ،نارضایتی جنسی و عدم توافق زناشویی را
مطرح می کنند .اما پیکسوتو و نوبره ( )Peixoto & Nobre, 2017آن را بیشتر نوعی تالش برای
توجیه تنوع طلبی جنسی می دانند .به نظر آنها دشواری کنترل تمایالت جنسی در این مردان ناشی
از دو عامل مهم می باشد؛ وجود اختالالت جنسی که در یکی از مراحل پاسخ جنسی ایجاد می شود
و دیگری تغییرات بهنجار وابسته به سن است که در چرخه پاسخ جنسی بوجود می آید .از طرفی،
پژوهش های صورت گرفته با اندازه گیری تاثیر کیفیت زناشویی در ارتباط زوجین ،رضایت از کیفیت
زندگی زناشویی (  ،)Khoda bakhshikoolaee, & et al, 2017نحوه تعامل زوجین ( Bell & et al,
 ،)2018انسجام و توافق بین زوجین ( Salimi, Najarian Pour, Mohammadi, Mehr Ali Tabar
 )Firoozjani, 2016و رضایت و صمیمیت زناشویی ( )Khoda bakhshikoolaee, & et al, 2017نشان
میدهند که کیفیت روابط زناشویی بر ثبات روابط زناشویی تاثیر دارد .جان و همکاران ( John & et
 )al, 2017طی پژوهشی نشان دادند که اشکاالت موجود در زندگی زناشویی ،عامل اصلی تنوع طلبی
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و خروج از روابط قانونی زناشویی بسیاری از مردان است .مهمترین اشکال ،نداشتن توافق در مسائل
خانوادگی ،نحوه برخورد زوجین با یکدیگر ،عدم انسجام یا وجود شکافی عمیق بین آنهاست که روابط
جنسی آنها را هم تحت الشعاع قرار می دهد .مشخص کردن عواملی که در افزایش انگیختگی ذهنی
و جنسی دخالت دارد ،بسیار حائز اهمیت است که از جمله این عوامل میتوان به طرحوارههای
شناختی فعال شوند همانند طرحواره های جنسی اشاره کرد .تفسیر مردان از نتایج احتمالی تنوع
طلبی جنسی ،باورها و طرحواره های آنها بر رفتارهای جنسی تاثیر گذار است .باورهای اولیه در مورد
رابطهی جنسی اغلب در رفتار و نقشهای عاطفی ادامه پیدا میکند( .)Medina, 2013طرحواره های
شناختی فعال شونده در پیش بینی رفتارهای جنسی هم از نظر تعداد شرکای جنسی و هم از نظر
فراوانی رفتارهای جنسی نقش دارند و می توانند زمینه را برای سستی تعهدات زناشویی فراهم سازند
( .)Quinta-Gomes A, & Nobre, 2012پیکسوتو و نوبره ( )Peixoto & Nobre, 2017چنین استدالل
می کنند که طرحواره و برداشت های افراد در زمینه مسائل و روابط جنسی بر ارزیابی کیفیت رابطه
تاثیر گذار است و به عنوان یک میانجی بر عملکرد جنسی تاثیر می گذارند .ادراکات و طرحواره های
شناختی ،ممکن است باعث شود افراد از اینکه مستقیماً مشکالت جنسی خود را مطرح کنند ،احساس
درماندگی یا تحقیر کرده و از آن سر باز زنند .سلترمن و همکاران ( )Selterman, & et al, 2019در
مطالعه ای نشان دادند که طرحواره های شناختی فعال شونده،کاهش رضایت زناشویی را پیش بینی
میکنند .آنها همچنین نشان دادند که طرحواره های ناکارآمد با رضایت زناشویی رابطه منفی دارند
و زمینه را برای عدم انسجام و ثبات روابط زناشویی فراهم می کنند .برخی محققان معتقدند در مردان
با نارضایتی زناشویی و زنان با نارساکنش وری جنسی ،پس از تجربه رویدادهای منفی جنسی ،در
صورت مواجه شدن با موقعیت برانگیزاننده جنسی طرحواره های شناختی شان فعال می شود
)Medina, 2013؛ .)Quinta-Gomes A, & Nobre, 2012
کاهش میل جنسی نسبت به همسر ،به عنوان کمبود یا فقدان تدریجی و مستمر تصورات
جنسی و عدم میل به ارتباط جنسی با همسر می تواند ناشی از طرحواره های شناختی باشد .به این
ترتیب می توان استنباط نمود که کیفیت زندگی زناشویی به نوبه خود بر فعال شدن طرحواره های
شناختی تاثیر عمیقی به جا میگذارد ( .)Mohammadi Masiri, Sharifi, 2015کارپنتر و همکاران
( )Carpenter & et al, 2009معتقدند طرحواره های شناختی نقش میانجی را بین کیفیت روابط
زناشویی و روابط جنسی ایفا می کنند .به نظر آنها جذابیت روابط نامشروع ،همسویی طرحواره های
شناختی ،به ویژه طرحواره های جنسی بین طرفین رابطه است .فعال شدن طرحواره های جنسی در
مردان تنوع طلب  ،عدم احساس تحقیر یا درماندگی در رابطه جنسی با شریک جنسی موجود است،
شریک جنسی همانند همسر ،از کیفیت رابطه عیب جویی ،سرزنش و شکوه نمی کند .در واقع ،به

46

مدل معادالت ساختاری پیش بینی تنوع طلبی جنسی بر اساس کیفیت...
جج

باور آنها عدم توافق و نارضایتی زناشویی زمینه مساعدی برای طرحواره های تحقیر ،تنهایی ،درمانده
و طرد را فراهم می سازند ( .)Peixoto & Nobre, 2017هادی و همکاران ( )Hadi, & et al , 2016به
این نتیجه رسیدند که اثر مستقیم خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار استحقاق ،تاییدطلبی،
شکست و محرومیت هیجانی بر روابط فرازناشویی عاطفی و تعهد زناشویی معنادار است .تنوع طلبی
جنسی در تمامی جوامع و به ویژه در ایران به لحاظ مالحظات اخالقی و فرهنگی تا حد زیادی پنهان
و ناشناخته مانده است  .این مسئله موجب بروز مشکالتی در روابط زناشویی و حفظ کانون خانواده
می شود .پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل معادالت ساختاری پیش بینی تنوع طلبی جنسی بر
اساس کیفیت زندگی و با میانجی گری طرحواره های شناختی فعال شونده انجام شد.
جامعه ،نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه پژوهش حاضر کلیه مردان متأهلی بودند که حداقل پنج سال از ازدواج آنها گذشته و به
دلیل خیانت زناشویی و مشکالت جنسی ،به مراکز مشاوره شهر شیراز در سال 1397مراجعه کرده
بودند (مالک های ورود به تحقیق) ،تعداد آنها  289نفربود .از بین  25مرکز مشاوره موجود در
شیراز 14،مرکز داوطلب همکاری با پژوهش حاضر شدند .با توجه به اینکه در این پژوهش 3متغیر
پیش بین و  5متغیر میانجی ورودی تحلیل رگرسیون را تشکیل میدهند ،مطابق با مالک کالین
( )Klineحجم نمونه به ازای هر متغیر به تعداد تقریبا  3/5تا  5برابر خرده مقیاس های ابزارهای
پژوهش 240،نفر برآورد شد ،گروه نمونه به روش در دسترس از افرادی که رضایت برای همکاری در
پژوهش داشتند ( )Kline, 2011و نمره باالیی از پرسشنامه توجیه روابط فرازناشویی گالس و رایت
( )Glass & Wright, 1992به دست آورده بودند ،انتخاب شدند .پرسشنامه های مورد استفاده به قرار
زیرند:
پرسشنامه توجیه روابط فرازناشویی :این پرسشنامه توسط گالس و رایت ( Glass & Wright,
)1992برای سنجش تنوع طلبی جنسی و توجیه روابط عاطفی یا جنسی با فردی غیر از همسر ساخته
شده است .این پرسشنامه دارای  17ماده است که توجیهات عاطفی و جنسی و دلیل تراشی های
متداول افراد برای درگیرشدن در روابط فرازناشویی را مورد سنجش قرار می دهد .به عبارتی ،توجیه
افراد متأهل برای درگیر شدن در روابط عاطفی و یا روابط جنسی با جنس مخالف را می سنجد.
توجیه جنسی ،چهار مورد را برای تأیید توجیه جنسی ،بر اساس لذت جنسی ،کنجکاوی یا هیجان
اندازه گیری می کند .توجیه صمیمیت عاطفی ،برای سنجش تایید توجیهاتی است که براساس درک
عاطفی ،ارتباطات بین فردی ،افزایش عزت نفس و احترام بین فردی است .پاسخ ها در مقیاس 5
درجه ای از طیف لیکرت تنظیم شده و نمره گذاری مادهها براساس یک مقیاس پنج درجه ای انجام
میپذیرد .گالس و رایت ( )Glass & Wright, 1992همسانی درونی این مقیاس را با استفاده از ضریب
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آلفای کرونباخ 0/91برآورد کرده اند .در پژوهش نوایی و محمدی ()Navaei & Mohammadi, 2016
روایی ابزار به روش روایی ارزیابان تائید و هم چنین پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرانباخ
0/69به دست آمد.
پرسشنامه برانگیختگی طرحواره های شناختی در بافت جنسی :این پرسشنامه توسط نوبره و
پینتوگویا ( )Nobre & Pinto-Gouveia, 2000ساخته شده و از دو قسمت تشکیل شده است .بخش
اول این پرسشنامه شامل ارائه چهار وضعیت جنسی مرتبط با رایجترین اختالالت جنسی است .قسمت
اول پرسشنامه شامل  4سناریو است ،این قسمت چهار موقعیت جنسی را ارائه میدهد که اختالل
میل ،اختالل برانگیختگی ،دشواری های رسیدن به ارگاسم را اندازه میگیرد .نمره گذاری پرسشنامه
در قسمت اول به صورت  5درجه ای از هرگز اتفاق نیافتاده تا معموال اتفاق می افتد ،با نمره گذاری-1
 5تنظیم شده است .در قسمت دوم  28عبارت ارائه شده است .در این قسمت از آزمون از آزمودنی
خواسته می شود به هر کدام از موارد که بیشتر از بقیه در مورد او صادق است با توجه به گزینه های
داده شده ،یعنی کامال اشتباه ،اشتباه ،نظری ندارم ،درست و کامال درست ،با نمره گذاری 5-1پاسخ
دهد .این آزمون برانگیختگی طرحواره های شناختی مربوط به روابط جنسی را در بافت یا موقعیت
های جنسی می سنجد .حداقل امتیاز ممکن  32و حداکثر 160به دست می آید .سازندگان آزمون،
ضریب پایایی بااحتساب آلفای کرونباخ 0/74 ،را گزارش کرده اند .برآورد آنها از اعتبار آزمون نشان
داد که از روایی مطلوبی برخوردار است ( .)Nobre & Pinto-Gouveia, 2000ضریب آلفای کرونباخ
در نمونه ایرانی نیز برابر  0/68گزارش شده است (.)Ziaei, SepehriShamloo, Mashhadi,2013
پرسشنامه کیفیت زناشویی ،فرم تجدید نظرشده :این پرسشنامه توسط باسبی و همکاران
( )Busby & et al, 1995ساخته شده است و دارای  14سؤال است .فرم اولیه این مقیاس 32سوال
داشت که در مورد کیفیت زناشویی ،ساخته شد .سازندگان این مقیاس پس از مطرح کردن نظریه
خود در مورد کیفیت زندگی زناشویی ،پرسشنامه  14سوالی رابه عنوان ابزاری مناسب برای ارزیابی
کیفیت زناشویی معرفی کردند .این پرسشنامه به صورت طیف  5درجه ای از همیشه اختالف داریم
تا  5توافق دائم داریم ،نمره گذاری میشود .این ابزار از سه خرده مقیاس توافق ،رضایت و انسجام
تشکیل شده است که در مجموع نمره کیفیت زناشویی رانشان میدهند ،نمرات باال نشان دهنده
کیفیت زناشویی باالتر است .ضرایب روایی همگرا کیفیت زناشویی با پرسشنامه رضایتمندی زناشویی،
پرسشنامه ارزیابی همبستگی زوجین ،مقیاس سازگاری توافق دو نفری به ترتیب ( ،0/36 ،0/39
 )0/33بدست آمده است که در سطح ( (p< 0/001معنادار است .پایایی پرسشنامه به روش آلفای
کرونباخ برای سه خرده مقیاس توافق ،رضایت ،انسجام به ترتیب  0/90 ،0/0،80/79گزارش شده
است (.)Busby & et al, 1995
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برای تحلیل دادههای و بررسی مدل پژوهش ،از روش معادالت ساختاری استفاده شده است .بر
مبنای این مدل ،مولفه های کیفیت زندگی زناشویی؛ توافق ،انسجام و رضایت زناشویی به عنوان
متغیر پیش بین و برونزاد (مستقل) و متغیر طرحواره های شناختی فعال شونده در بافت جنسی
شامل  5طرحواره (جنسی ،تنهایی ،تحقیر ،طرد و درمانده) به عنوان متغیرهای میانجی و درونزاد و
متغیر تنوع طلبی جنسی به عنوان متغیر مالک و درونزاد (وابسته) در نظر گرفته شده است .برای
انجام معادالت ساختاری از نرم افزارهای  SPSSویراست  ،21لیزرل ویراست  8/8و  Amosویراست
 22استفاده شده است .برای تعیین میزان رابطه بین متغیرها ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبه
شد .ضرایب رگرسیون اثرات مستقیم ،غیر مستقیم و کل برای مسیرهای مدل ،برآورد شده است.
برای ارزشیابی مدل ساختاری پژوهش شاخص های برازش مدل اعم از ( RMSEAریشه میانگین
توان دوم خطای تقریب)( GFI ،شاخص برازندگی تعدیل شده)( AGFI ،شاخص نکویی برازندگی
تعدیل شده) و ( CFIشاخص برازندگی تطبیقی) محاسبه شده است.
یافته ها
در این تحقیق 240مرد متاهل مورد مطالعه قرار گرفتند .میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی
زناشویی به ترتیب  46/58و  8/088بود .میانگین و انحراف معیار طرحواره های شناختی فعال شونده
بین  5/96تا  7/85با انحراف معیاری  1/07تا  4/53به دست آمد .میانگین و انحراف معیار تنوع طلبی
جنسی نیز  31/78و  6/12برآورد شده است .جهت برآورد رابطه کیفیت زندگی زناشویی و متغیر
میانجی طرحواره های شناختی فعال شونده با تنوع طلبی جنسی در مردان مورد مطالعه ،ضرایب
همبستگی پیرسون بین متغیرهای پیش بین و میانجی با تنوع طلبی جنسی محاسبه گردید.
همان طور که در جدول ( )1مشاهده می شود ،رابطه متغیرهایی که با (**) و (*) مشخص
شده است به ترتیب در سطح معنی داری  0/01و  0/05با یکدیگر ارتباط معنی دار دارند.
جدول -۱رابطه کیفیت زندگی زناشویی و طرحواره های شناختی فعال شونده با مولفه های تنوع طلبی
متغیرها

توجیهات جنسی

توافق

**

-/449

انسجام

**

-/389

رضایت

**

-/232

توجیهات عاطفی
**

-/381

**

-/412

*

-/16

توجیهات عاشقانه
**

-/175

**

-/186

*

-/158

کیفیت زندگی (کل)
)(09زناشویی(کل) زناشویی(کل)

**-/421

**-/312

**-/205

طرحواره جنسی

**0/236

*0/152

*0/149

طرحواره تنهایی

**

0/232

*

*

طرحواره تحقیر

**

0/195

طرحواره طرد

*

طرحواره درمانده

*

0/149
0/162

*

0/178

*
*

0/161
0/163

0/179

0/162

*

0/154

*

0/152

*

0/145
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برای تعیین میزان اثر مستقیم مولفه های کیفیت زندگی زناشویی (توافق ،انسجام و رضایت) بر
طرحواره های شناختی فعال شونده ،ضرایب رگرسیون نشان داد که مدل تاثیر کیفیت زندگی زناشویی
( )F)234،5(=33/262،P>0/001بر طرحواره های شناختی فعال شونده معنی دار است .نتایج مندرج
جدول ( )2نشان می دهد کیفیت زندگی زناشویی بر طرحواره های شناختی فعال شونده اثر مستقیم
دارند .نتایج محاسبات در جداول زیر منعکس است:
جدول  -۲اثر مستقیم کیفیت زندگی زناشویی بر طرحواره های شناختی فعال شونده در بافت
جنسی
توافق بر طرحواره جنسی

B
-/658

β
-/643

R2
0/42

t
11/015

P
0/001

توافق بر طرحواره تنهایی

-/567

-/254

0/14

2/233

0/001

توافق بر طرحواره تحقیر

-/805

-/379

0/30

4/934

0/001

توافق بر طرحواره طرد

-/138

-/08

0/011

1/053

0/21

متغیر

توافق بر طرحواره درمانده

-/122

-/028

0/003

0/650

0/54

انسجام بر طرحواره جنسی

-/453

-/504

0/23

8/082

0/001

انسجام بر طرحواره تنهایی

-/115

-/035

0/005

0/495

0/63

انسجام بر طرحواره تحقیر

-/685

-/367

0/25

4/477

0/001

انسجام بر طرحواره طرد

-/072

-/048

0/003

0/588

0/57

انسجام بر طرحواره درمانده

-/116

-/030

0/003

0/557

0/58

رضایت بر طرحواره جنسی

-/442

-/501

0/22

8/068

0/001

رضایت بر طرحواره تنهایی

-/310

-/23

0/07

2/152

0/01

رضایت بر طرحواره تحقیر

-/099

-/079

0/008

0/519

0/60

رضایت بر طرحواره طرد

-/28

-/19

0/06

2/064

0/04

رضایت بر طرحواره درمانده

-/129

-/051

0/007

0/745

0/45

نتایج جدول  2نشان می دهد ،مولفه توافق بر طرحواره های شناختی فعال شونده بیشترین
تاثیر را دارد .اثر توافق بر طرحواره طرد و درمانده ،انسجام بر طرحواره تنهایی ،طرحواره طرد و
درمانده ،معنی دار نیست و مولفه رضایت نیز بر طرحواره درمانده و تحقیراثر معنی داری نشان نداد.
همانگونه که مشاهده می شود بیشترین تاثیر مولفه های کیفیت زندگی زناشویی بر طرحواره های
جنسی و تحقیر است.
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اندازه گیری اثر مستقیم طرحواره های شناختی فعال شونده بر تنوع طلبی جنسی در مردان
مورد مطالعه ،نیز به همین ترتیب صورت گرفت .نتایج مندرج جدول ( )3نشان می دهد طرحواره
های شناختی فعال شونده بر تنوع طلبی جنسی در مردان متاهل اثر مستقیم دارند.
جدول  -۳اندازه اثر طرحواره های شناختی فعال شونده در بافت جنسی بر تنوع طلبی جنسی
طرحواره جنسی برتنوع طلبی جنسی

B
0/392

β
0/79

R2
0/31

t
9/543

P
0/001

طرحواره تنهایی برتنوع طلبی جنسی

0/205

0/36

0/074

6/512

0/001

طرحواره تحقیر برتنوع طلبی جنسی

0/168

0/28

0/037

4/108

0/001

طرحواره طرد بر تنوع طلبی جنسی

0/303

0/21

0/048

3/327

0/002

طرحواره درمانده بر تنوع طلبی جنسی

0/253

0/18

0/046

2/761

0/03

متغیر

همانگونه که در جدول  3مشاهده می گردد از بین متغیرهای میانجی ،طرحواره جنسی بر تنوع
طلبی جنسی باالترین اثر را دارد .پس از آن ،اثر طرحواره های تنهایی و تحقیر بر تنوع طلبی جنسی
باالترین اثر را دارند .معنی داری اثر طرحواره درمانده بر تنوع طلبی جنسی در سطح  0/03است .به
این ترتیب ،همه طرحواره های شناختی فعال شونده بر تنوع طلبی جنسی موثر اند .اثر مستقیم و
غیر مستقیم مولفه های کیفیت زندگی زناشویی بر تنوع طلبی جنسی در مردان مراجعه کننده به
مراکز مشاوره نیز محاسبه گردید .نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که مدل تاثیر مولفه
های کیفیت زندگی زناشویی ( )F)237،2(=39/769،P>0/001بر تنوع طلبی جنسی معنی دار است.
نتایج محاسبات در جدول زیر منعکس است:
جدول  -۴اثر مستقیم مولفه های کیفیت زندگی زناشویی بر تنوع طلبی جنسی
توافق برتنوع طلبی جنسی

B
-/308

β
-/46

R2
0/14

t
8/571

P
0/001

انسجام برتنوع طلبی جنسی

-/216

-/47

0/11

8/683

0/001

رضایت برتنوع طلبی جنسی

-/102

-/140

0/037

2/318

0/04

متغیر

همانگونه که در جدول  4مشاهده می شود اثر مولفه های کیفیت زندگی زناشویی بر متغیر
تنوع طلبی جنسی معنی دار است .الزم به ذکر است که این متغیرها تاثیر معکوس بر تنوع طلبی
جنسی دارند ،مولفه رضایت زناشویی کمتر از مولفه های توافق و انسجام بر تنوع طلبی جنسی مردان
تاثیر دارد .در مورد رابطه کیفیت زندگی زناشویی با تنوع طلبی جنسی ،عالوه بر اینکه رابطه مستقیم
وجود دارد ،رابطه غیر مستقیم نیز با میانجیگری طرحواره های شناختی فعال شونده نیز وجود دارد
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که میزان آن با اثر غیر مستقیم مشخص شده است .مدل نهایی معادالت ساختاری پیش بینی تنوع
طلبی جنسی براساس کیفیت زندگی زناشویی با متغیر میانجی طرحواره های شناختی فعال شونده
درمردان متاهل شیراز به صورت زیر قابل ترسیم است .این مدل نشان می دهد ،طرحواره جنسی
بیشترین و طرحواره درمانده کمترین نقش را در میانجی گری تنوع طلبی جنسی بر عهده دارند.

شکل  -۱مدل ساختاری بر حسب ضرایب استاندارد شده برآورد شده

بر اساس محاسبات مندرج در جدول زیر می توان دریافت که توافق و انسجام از طریق تاثیر بر
طرحواره های شناختی فعال شونده تاثیرات بیشتری بر تنوع طلبی جنسی آزمودنی ها دارند .رابطه
بین کیفیت زندگی زناشویی با تنوع طلبی اثر غیر مستقیم طرحواره های شناختی فعال شونده حداقل
در سطح 0/01معنی دار است .بنابراین می توان گفت که این متغیرها در رابطه بین کیفیت زندگی
زناشویی و تنوع طلبی نقش میانجی ایفا می کنند.
جدول -۵اثرات غیر مستقیم ،مستقیم و کل کیفیت زندگی زناشویی بر تنوع طلبی جنسی
متغیرها

اثر
غیرمستقیم

اثر مستقیم

اثرکل

t

P

توافقطرحواره فعال
شوندهتنوع طلبی

-/158

-/302

-/46

7/396

0/001

انسجامطرحواره فعال شونده
تنوع طلبی

-/149

-/321

-/47

7/428

0/001

رضایتطرحواره فعال
شوندهتنوع طلبی

-/036

-/104

-/14

2/879

0/01
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بر اساس محاسبات انجام شده ،می توان مشاهده نمود که توافق و انسجام از طریق تاثیر بر
طرحواره های شناختی فعال شونده تاثیرات بیشتری بر تنوع طلبی جنسی آزمودنی ها دارند .برای
تعیین برازش مدل ساختاری پیش بینی تنوع طلبی جنسی بر اساس کیفیت زندگی زناشویی و متغیر
میان جی طرحواره های شناختی فعال شونده در مردان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ،شاخص های
برازش مدل محاسبه شده  ،نتایج در جدول ( )6نشان داده شده است:
جدول -۶شاخص های برازش حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و متغیرها پس از اصالح
نام آزمون

توضیحات

χ2/df

کای اسکوئر نسبی
ریشه میانگین توان دوم خطای
تقریب
شاخص برازندگی تعدیل شده
شاخص نکویی برازش تعدیل
شده
شاخص برازندگی تطبیقی

RMSEA
GFI
AGFI
CFI

مقادیر قابل
قبول

مقادیر بدست آمده قبل از
تصحیح

مقادیر بدست
آمده پس از
تصحیح

<3

4/67

2/89

< 0/08

0/071

0/068

<0/9

0/835

0/906

<0/9

0/879

0/910

<0/9

0/93

0/914

نتایج جدول  6نشان می دهد که مقدار  RMSEAبرابربا  0/068به دست آمد که این مقدار
کمتر از  0/08است و نشان دهنده این است که میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب است و مدل
قابل قبول می باشد .همچنین مقدارکای دو به درجه آزادی  2/89به دست آمد که کمتر از  3و معنی
دار است .شاخص برازندگی تعدیل یا  GFIنیز 0/835و شاخص نیکویی برازندگی تعدیل شده AGFI
نیز  0/879به دست آمد ،میزان شاخص های مذکور تقریباً کمتر از  0/9می باشند که نشان می دهند
مدل اندازه گیری متغیرهای پژوهش ،مدلی ،مناسب است .پس از تایید مدل معادالت ساختاری روابط
بین متغیرها مورد اندازه گیری قرارگرفت.
بحث و نتیجه گیری
هدف این پژوهش پیش بینی تنوع طلبی براساس کیفیت زندگی زناشویی و متغیر میانجی
طرحواره های شناختی فعال شونده در بافت جنسی در مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره
بوده است .نتایج نشان داد که مدل ساختاری پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار بود و متغیرهای
پیش بین و میانجی اثر مستقیم و غیر مستقیم معنی داری بر تنوع طلبی دارند .نتایج بدست آمده
نشان داد که بین کیفیت زندگی زناشویی ،طرحواره های جنسی ،تنهایی ،تحقیر ،طرد و درمانده و
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تنوع طلبی رابطه معنادار وجود دارد ،این یافته با نتایج تحقیق کواینتا-گومز و نوبره ( Quinta-Gomes

 )& Nobre, 2012و مطالعه بل ،کمپل و فینچام (  )Bell,Kampble & Fincham,2018همسویی
دارد .در این زمینه می توان گفت؛ مشکالت جنسی و عاطفی در تنوع طلبی جنسی ،طرحواره های
هیجانی(طرحواره های جنسی) ،اثبات مردانگی (نقطه مقابل طرحواره درمانده) و احساس جوانی،
بی ضرر دانستن روابط خارج از ازدواج برای روابط زناشویی ،تجارب رابطه با جنس مخالف قبل از
ازدواج ،اعتماد به نفس کم (طرحواره تحقیر) ،نداشتن توافق ،انسجام و رضایت زناشویی که امکان
تعامل و ارتباط بیشتر با جنس مخالف را فراهم می سازند ،دخالت دارند .به باور وارک و جوزف
( )Warach & Josephs, 2019یکی از اهداف اساسی در هر رابطه زناشویی حفظ ارتباط است ،حفظ
یا تخریب آن بسته به عواملی مانند کیفیت زندگی زناشویی و رضایت از آن است .هرچه کیفیت
زندگی زناشویی رضایت بخش تر باشد ،طرحواره های شناختی کمتر در شرایط خاص برانگیخته می
شوند .انسجام ،توافق و رضایت زناشویی در تنوع طلبی جنسی مردان به صورت مستقیم و غیر
مستقیم(از طریق تاثیر بر طرحواره های شناختی فعال شونده) اثر می گذارد .نتایج این پژوهش نشان
داد که انسجام زناشویی (همکاری ،تبادل نظر دلچسب و جذاب بین زوجین) ،توافق (ابراز محبت،
اتفاق نظر در روابط جنسی و مسائل زناشویی) و رضایت زناشویی (پرداختن به کارها و یا عالیق
مشترک) در این زمینه تاثیر گذارند .همچنین مشاهده شد که طرحواره های فعال شونده (به ویژه
طرحواره های جنسی و تحقیر) بر تنوع طلبی اثر غیر مستقیم معنا داری دارند .این نتایج با یافته
های پژوهش های شریفیان وهمکاران ) ، (Sharifian, & et al, 2018ضیایی وهمکاران ( Ziaei & et
 ،)al, 2013کواینتا-گومز و نوبره ( ،)Quinta-Gomes & Nobre, 2012کارپنتر ( )Carpenterو
پیکسوتو و نوبره ( )Peixoto & Nobre, 2017همسو است .در تبیین این یافته ها می توان گفت یکی
از مسائل زندگی زناشویی مواجهه با تکانه های مخرب که ارتباط را تخریب با حتی به نابودی میکشاند
گریزناپذیر است  .در این زمینه کیفیت زندگی زناشویی می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم بر
حفظ یا تخریب روابط زناشویی تاثیر گذار باشد .به سخن دیگر ،فرایندهای زندگی زناشویی ،فعال
کننده طرحواره ها وکنش های جنسی هستند که شرایط را برای برخورد زوجین(به ویژه مردان با
توجه به فرهنگ) با موقعیت های عاطفی فراهم میکند .اولیویرا و نوبره ()Oliveira & Nobre, 2013
طرحواره های فعال شونده را موجب سوگیری در تفسیر رویدادهای زندگی مشترک می دانند .از
آنجایی که کیفیت زندگی زناشویی ،بسته به نوعی ارزیابی ذهنی است ،عوامل ذهنی مانند طرحواره
های شناختی تاثیر گذار بر این ارزیابی هستند .در این زمینه می توان به تحقیق خرم آبادی و همکاران
( )Khorram Abadi, & et al, 2018و مدرسی و همکاران ) )Modaresi & et al, 2014نیز اشاره کرد،
آنها عوامل شناختی را موثر بر روابط فرازناشویی ،دانستند .بسیاری از محققین به نقش طرحواره های

54

مدل معادالت ساختاری پیش بینی تنوع طلبی جنسی بر اساس کیفیت...
جج

شناختی و شیوه های حل تعارضات زناشویی در کیفیت زندگی زناشویی (انسجام ،توافق و رضایت
زناشویی) تاکید کرد .این عوامل می توانند تداوم و سالمت زندگی زناشویی را تحت تاثیر قرار دهند.
برخی از محققان تنوع طلبی جنسی را متاثر از عوامل درون فردی ،مانند طرحواره های شناختی
فعال شونده  ) Quinta-Gomes & Nobre, 2012; Nobre, & Pinto-Gouveia, 2000).و پاره ای هم
عوامل بین فردی مانند رضایت زناشویی را ;(Warach & Josephs, 2019; Medina, 2012
 )Selterman& et al, 2014موثر می دانند .برخی از محققان طرحواره ها را میانجی هایی می دانند
که از یک سو تابع عواملی مانند کیفیت زندگی زناشویی می باشند و از سویی بر روابط مخفیانه
جنسی بی وفایی زناشویی تاثیر گذارند ( ;Quinta-Gomes & Nobre, 2012 ; John & et al, 2014
 .) Bell & et al, 2018دراین زمینه جان و همکاران ( )John & et al, 2014معتقدند درست همان
طور که افراد طرحوارههای خود را در مورد خود ،دنیای اطراف و آیندهشان حفظ میکنند،
طرحوارههایی را نیز در خصوص همسر و ویژگیهای روابط زناشویی خود شکل میدهند .طرحوارههای
یک فرد درباره ارتباط جاری در طول جریان آن رابطه توسعه مییابد؛ اگرچه رویدادهای عمده خاص
(مانند رویدادی که درآن همسر ،او را تحقیر یا طرد کرده) نیز ممکن است سهم عمدهای در تعیین
آن داشته باشد .لئونارد و ویلوبی ( )Leonhardt & Willoughby, 2017نیز مطرح می کنند
طرحوارههایی که در طول زمان شکل مییابند بر تجارب کلی یک فرد در مورد این احتمال که
نیازهایش در یک رابطه زناشویی برآورده خواهد شد و استانداردهای شخصی در مورد ویژگیهایی که
یک رابطه باید داشته باشد را شکل خواهد داد ،تاثیر میگذارد .طرحوارهها اغلب در قالب تعارضات
زوجین آشکار و فعال می شوند .وقتی این چرخه که شامل محتوایی منفی است بر پاسخهای رفتاری،
عاطفی و شناختی تاثیر میگذارد ،تغییر پذیری پویاییهای خانواده معموالً شدت مییابد و باعث
می شود زوجین نسبت به یک تعارض مارپیچی منفی ،آسیب پذیر شوند .با گذشت زمان ،پیچیدگی
این پویایی نیز شدت بیشتری مییابد و زمینه را بری بروز تنوع طلبی جنسی و پیمان شکنی مساعد
می کند .در این تحقیق نشان داده شد که طرحواره های فعال شونده می توانند با تاثیر پذیری
ازکیفیت زندگی زناشویی بر تنوع طلبی جنسی تاثیر بگذارند .در این مورد می توان به نظرات مدینا
( )Medina, 2013و فینکل و همکاران(  )Finkel & et al, 2013استناد کرد ،آنها اذعان کردند
طرحوارهها و تجارب زندگی که یک زوج با خود به رابطه زناشوییشان میآورند به روابط بین آنها
منتقل شده و یک حلقه منسجم را تشکیل میدهند .نتایج تحقیق حاضر این نشان داد که طرحواره
تنهایی و درمانده کمترین تاثیر را بر تنوع طلبی مردان ایفا می کنند .در تبیین این یافته می توان
گفت ،شاید به این دلیل که باور اغلب این افراد چنین است که مرد واقعی و قدرتمند هرگز درمانده
و ناتوان نیست .به عبارتی می توان نتیجه گیری کرد که طرحواره تنهایی یا درماندگی با تنوع طلبی
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جنسی مردان مغایرت دارد .همواره این باور مطرح بوده که یک مرد باید مردانگی خویش را اثبات
کند و از این تغییر احساس کامیابی کند ،البته طیف وسیعی از پاسخهای کوتاه مدت و بلند مدت
نسبا به رابطه پنهانی وجود دارد که تاحدودی ناشی از الگوهای فرهنگی موثر بر طرحواره های
شناختی افراد است .این طرحواره ها معموال هنگامی آشکار و فعال می شوند که فرد از رابطه زناشویی
خود رضایت نداشته و یا با همسر خود توافق کمی دارد و در امور زناشویی و خانوادگی انسجام ضعیفی
داشته باشند ( .)Peixoto & Nobre, 2017از طرفی می توان گفت وقتی فرد ناراضی از زندگی
زناشویی ،در موقعیت برانگیختگی جنسی قرار بگیرد ،طرحواره های اش فعال شده و گرایش به روابط
فرازناشویی پیدا می کند .محققان معتقدند زوجین به طور همزمان از افکار ،احساس و رفتار یکدیگر
تاثیر پذیرفته و بر آن تاثیر میگذارند ،متعاقب آن توسعه طرحوارهها یا ساختارهای شناختی نسبتا
ثابتی میشوند .این شناختها ،باورها و رفتارها ممکن است پاسخهایی را از یکی از افراد فراخوانی
کند که باعث به وجود آمدن تعامالت لحظه به لحظه با دیگری شود .این تاثیر متقابل ،در طرحوارههای
پایدارتری که بهعنوان پایه و اساس کارکرد خانواده به کار میروند ،ریشه دارد .بنابراین افراد تنوع
طلب ،تعهد عاطفی و حقوقی کمتری نسبت به همسر خود دارند و معموالً سعی در پنهان کردن
خیانت های زناشویی دارند .در مورد محدودیت های پژوهش حاضر می توان گفت که معنای واژه
های مانند تنوع طلبی جنسی و خیانت در بار معنایی فرهنگی در کشور ما دارد  .لذا استفاده از چنین
واژه هایی در پرسشنامه ها شاید حساسیت هیجانی خاصی را ایجاد کرده باشد که توانسته باشد بر
روی پاسخ ها تاثیرگذار باشد .از آنجایی که جامعه آماری پژوهش به مردان مراجعه کننده مراکز
مشاوره شهر شیراز محدود می باشد ،این موضوع می تواند محدودیت هایی در زمینه روایی بیرونی
پژوهش ایجاد کند.
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