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Background and Objective: Extramarital Affairs, as a traumatic event, can 
endanger a couple’s marital life .This research has been designed and conducted 
in order to provide a predictive Causal model of the attitude of couples toward 
infidelity based on attachment styles and early maladaptive schemas, in addition 
to the mediating variable of marital intimacy, and love styles.

Methods: Subjects include 650 married individuals (357 females and 293 
males) living in Tehran in 2018 who were chosen using the convenience sam-
pling method. Research data was gathered using Yung’s early maladaptive sche-
mas questionnaires, attachment styles, love styles, marital intimacy and attitude 
toward infidelity. Data analysis was done using the path analysis method and the 
AMOS statistical software.

Results: Based on the direct effect of anxiety attachment, emotional depriva-
tion, abandonment, social isolation, failure and vulnerability schemas on Eros 
love style, and the direct effect of anxiety attachment style and social isolation 
schema on Storge’s love style, were significant (P≥0/05). Also, emotional depri-
vation, vulnerability, self-sacrifice, and Eros, Storge and Agape love-making 
styles had a direct effect on marital intimacy (P≥0/05) and the direct effect of 
anxiety attachment, Storge love style, enmeshment, vulnerability, self-sacrifice 
schemas, and intimacy on marital infidelity were significant (P≥0/05). Based on 
the values of comparative, absolute and relative indices, the tested model had a 
favorable fit.

Conclusion: Since marriage and choosing a partner are among the most im-
portant decisions in life, the necessity of studying these predictive variables in 
premarital and family counseling to identify individuals exposed to risk must be 
emphasized upon.

Keywords: Attitude of couples toward infidelity, Attachment styles, Early 
maladaptive schemas, Marital intimacy, Love styles
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 آموزش بهداشت و ارتقای سالمت اریان
مدل علی روابط فرازناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه: نقش 

واسطه ای صمیمیت زناشویی و سبک های عشق ورزی 
 انسیه بختیاری1، سعیده السادات حسینی2، مختار عارفی2، کریم افشاری نیا2

دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی، گروه روان شناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ايران. 1
استاديار،گروه روان شناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ايران. 2

مقدمه
خانواده اصلی ترين هستۀ هر جامعه و کانون حفظ سالمت 
نيازهای  يافتن  محل  نه تنها  است.  روانی  بهداشت  و  روان 
عاطفی، مادی، تکاملی و معنوی اعضای خود است، بلکه مبدأ 
بروز عواطف انسانی و کانون صميمانه ترين روابط و تعامالت 
بين فردی است )1(. وجود يک جامعۀ سالم وابسته به تشکيل 
خانواده های پايدار، پويا و بانشاط است و تحقق خانوادۀ سالم 
داشتن  و  روان  سالمت  از  آن  افراد  برخورداری  به  مشروط 
روابط مطلوب با يکديگر است. لذا روابط بين زوجين يکی از 
 .)2( مهم ترين تعيين کننده های عملکرد خانوادۀ سالم است 

و سالمت  ثبات خانواده  در ساختار،  آسيب زا  عوامل  از  يکی 
زندگی زوجين، که با زير پا گذاشتن تعهد و اعتماد در خانواده 
پديد می آيد، روابط فرازناشويی است )3(. روابط فرازناشويی 
موضوعی است که زوج درمانگران به صورت منظم در کارهای 
بالينی شان با آن مواجه می شوند و می تواند تجربه ای گيج کننده 
با آن درگيرند. روابط  و دردناک برای همۀ کسانی باشد که 
فرازناشويی يکی از داليل عمدۀ طالق و از هم پاشيدن ازدواج 
است )2(. اين مسئله باعث شده که پژوهش ها به دنبال کشف 
ارائۀ  و  آن  بر  مؤثر  عوامل  فرازناشويی،  روابط  مختلف  ابعاد 

راهکارهايی براي ارتقاي سالمت خانواده باشد )4(.
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زمینه و هدف: رابطۀ فرازناشويی رويدادي آسيب زاست که می تواند زندگی زناشويی يک زوج را به مخاطره 
بر  فرازناشويی  روابط  به  زوجين  نگرش  پيش بينی کنندۀ  علی  ارائۀ مدل  به منظور  پژوهش حاضر  ازاين رو  اندازد. 
و سبک های  زناشويی  ميانجی صميميت  متغيرهای  و  اوليه  ناسازگار  دلبستگی، طرحواره های  اساس سبک های 

عشق ورزی اجرا شد. 

مواد و روش ها: آزمودنی ها ۶50 نفر از افراد متأهل )357 زن و 293 مرد( شهر تهران در سال 139۶ بودند که 
به روش نمونه گيری در دسترس انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های طرحواره های ناسازگار 
و  گردآوری  فرازناشويی  روابط  به  نگرش  و  زناشويی  دلبستگی، سبک عشق ورزی، صميميت  يانگ، سبک  اوليۀ 
تجزيه وتحليل داده ها به روش تحليل مسير و با استفاده از نرم افزار AMOS  توسط شرکت SPSS نسخه 20 انجام 

شد. 

اجتماعی،  انزوای  رهاشدگی،  هيجانی،  محروميت  طرحواره های  اضطرابی،  دلبستگی  مستقيم  اثر  یافته ها: 
انزوای  اثر مستقيم سبک دلبستگی اضطرابی و طرحوارۀ  و  اروس  بر سبک عشق ورزی  شکست و آسيب پذيری 
≤P(. همچنين طرحواره های محروميت هيجانی،  استورگ معنی دار است )0/05  بر سبک عشق ورزی  اجتماعی 
مستقيم  اثر  زناشويی  صميميت  بر  آگاپه  و  استورگ  اروس،  عشق ورزی  سبک های  و  ايثارگری  آسيب پذيری، 
معنی دار دارند  )P≥ 0/05( و اثر مستقيم دلبستگی اضطرابی، سبک عشق ورزی استورگ، طرحواره های گرفتار، 
آسيب پذيری، ايثارگری و صميميت بر خيانت زناشويی معنی دار هستند  )P≥ 0/05(. بر اساس مقادير شاخص های 

تطبيقی، مطلق و مقتصد مدل آزمون شده برازش مطلوب دارد.

نتیجه گیری: ازدواج و انتخاب همسر يکی از تصميم هاي مهم زندگی است. بنابراين بررسی اين متغيرهای 
پيش بين در مشاوره های پيش از ازدواج و خانواده برای شناسايی افراد در معرض خطر الزم است.

واژه های کلیدی: نگرش به روابط فرازناشويی، طرحواره های ناسازگار اوليه، صميميت زناشويی، سبک های 
دلبستگی، سبک های عشق ورزی
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عاطفی  دلبستگی های  عاليق،  با  افراد  خانواده  نظام  در 
نيرومند، پايدار و متقابل به يکديگر متصل می شوند. هرچند 
يابد،  نوسان  دلبستگی ها  اين  زمان  طول  در  است  ممکن 
ادامه  بقای خود  به  در سراسر حيات خانواده  به هرحال  ولی 
فردی  ويژگی های  تأثير  نحوۀ  دلبستگی  درواقع  داد.  خواهد 
که  می دهد  توضيح  و  می کند  توصيف  افراد  عملکرد  بر  را 
افراد تأثير مي گذارد  چطور فرايندهای دلبستگی بر عملکرد 
شايد مشکالت  و  عاشقانه  روابط  در  تنظيم کننده ای  نقش  و 
زناشويی و سالمت خانواده ايجاد می کند )5(. نظريه پردازان 
دستۀ  سه  به  را  بزرگساالن  دلبستگی  سبک های  دلبستگی 
 )ambivalent( دوسوگرا  ـ  اضطرابی  ناايمن   ،)secure( ايمن 
اين  ديد  از  می کنند.  تقسيم   )avoidant( اجتنابی  ناايمن  و 
صاحب نظران سبک های دلبستگی و مشکالت دوران کودکی 
دوران  صميمانۀ  روابط  ساير  بر  می تواند  اصلی  مراقبان  با 
بزرگسالی نيز تأثير بگذارد )5(. پژوهش ها نشان داده اند که 
به  فرازناشويی  روابط  تبيين  برای  می تواند  ناايمن  دلبستگی 
رابطۀ  به  کمتری  تمايل  ايمن  دلبستگی  با  افراد  و  رود  کار 
احساس  زناشويی شان  روابط  در  آنها  زيرا  دارند؛  فرازناشويی 
راحتی و اطمينان مي کنند و اين احساس مانعی است برای 
نظريه پردازان  برخی  نظر  از   .)6( فرازناشويی  روابط  شروع 
روابط  در  احتماالً  باشد  داشته  ناايمن  دلبستگی  کودک  اگر 
خواهد  ناايمن  دلبستگی  احساس  خود  بزرگسالی  عاشقانۀ 
را صرف  خود  زندگی  دلبستگی شخص  نوع  اين  در  داشت. 
تالش برای پرکردن خألهايی مي کند که در رابطه با موضوع 
دلبستگی اش حس می کند و سالمت روابط زوجين را به خطر 

مي اندازد )7(.

بنا بر آنچه گفته شد سبک های دلبستگی دوران کودکی 
می تواند به عنوان طرحواره های شناختی برای روابط بزرگسالی 
آشکاری  همسويی های  پژوهش ها  برخی  شود.  مفهوم سازی 
نمودهای  و   )8(  Beck توصيف شدۀ  طرحواره های  بين  را 
دلبستگی Bowlby )۹( نشان مي دهد. طرحواره های ناسازگار 
و شناختی خود آسيب رسانی هستند  هيجانی  الگوهای  اوليه 
در  می گيرد؛  شکل  ذهن  در  تحول  و  رشد  ابتدای  در  که 
می دهد  ادامه  خود  حرکت  به  می يابد؛  تداوم  زندگی  مسير 
می کنند  تحميل  زندگی  بعدی  تجارب  به  را  خودشان  و 
)10(. اين طرحواره ها که در کودکی و نوجوانی شکل گرفته 
هر چه  می کند.  پيدا  نمود  زناشويی  روابط  در  بزرگسالی  در 
از  رضايت  بر  زيان بارتري  تأثير  باشد  ناسازگارتر  طرحواره ها 

زندگی مشترک و همچنين تعهد زناشويی می گذارد )11(. 

روابط  بروز  علت  بررسی  در  پژوهش  پيشينه  مطالعۀ  با 
عالوه  که  می شود  استنباط  مفهومی  الگوی  يک  فرازناشويی 
کودکی  دوران  در  ريشه  که  ذکرشده،  درون فردی  عوامل  بر 
فرد دارد، بيان می کند عوامل موقعيتی و ارتباطی می توانند 
بر تعامالت بين زوجين و سالمت خانواده تأثير بگذارند )12(. 
سبک های عشق ورزی عامل مؤثری بر کيفيت روابط زناشويی 

است. با توجه به اين مسئله سبک های نگرش و نوع ابراز عشق 
به خصوص  دارد.  زناشويی  روابط  در  زيادی  اهميت  افراد  در 
متفاوت  نگرش های  از  عشق  در  متفاوت  سبک های  اين که 
افراد  زناشويی  زندگی  در  و  می شود  ناشی  زمينه  اين  در 
 )Lee( شش بعدی  نظريۀ   .)13( مي کند  بازی  مؤثری  نقش 
انواع عشق  تبيين  به  نظريه هايی است که  از مهم ترين  يکي 
اروس  عشق ورزی:  سبک  شش  از  است  عبارت  و  می پردازد 
)عشق  استورگ  بازيگرانه(،  )عشق  لودوس  شهوانی(،  )عشق 
دوستانه(، پراگما )عشق واقع گرايانه(، مانيا )عشق رمانتيک( و 
آگاپه )عشق فداکارانه( )14(. تاکنون پژوهش های بسياری در 
مورد اهميت سبک های عشق ورزی در کيفيت روابط، رضايت 
نتايج  است.  گرفته  زوجين صورت  روابط  ارتقاي  و  زناشويی 
برخی پژوهش ها رابطۀ معنی داري بين سبک های عشق ورزی 
نشان  نتايج  برخی   .)15( مي دهد  نشان  زناشويی  رضايت  و 
مي دهد که سبک های عشق ورزی استورگ، پراگما و مانيا با 
رابطۀ مثبت و سبک های  زناشويی  توافق  و  انسجام  رضايت، 
عشق ورزی اروس، لودوس و آگاپه با رضايت، انسجام و توافق 
پيشينه  دارند )13(. همچنين مطالعۀ  منفی  رابطۀ  زناشويی 
نشان مي دهد که عشق بهترين پيش بينی کنندۀ تداوم رابطه 
است و تعهد در رابطه و رضايت زناشويی را افرايش مي دهد 

 .)16(

مشاهدۀ زندگی زناشويی افراد در سطح جامعه و مطالعۀ 
پژوهش های موجود در اين زمينه نشان مي دهد روابط گرم 
و  پرشور  عاشقانه،  دلبستگی  يک  از  ناشی  که  بين فردی، 
عاطفی است، در رابطۀ زناشويی باثبات اهميت زيادی دارد. 
روان شناسان صميميت را توانايی برقراری ارتباط با ديگری و 
بيان عواطف تعريف می کنند و آن را حق مسلم و از حالت های 
طبيعی انسان می دانند. بديهی است فردی که ميزان باالتری 
از روابط صميمی را تجربه می کند خود را به شيوۀ مطلوب تری 
در رابطه نشان مي دهد و نيازهای خود را به شکل مؤثرتری 
به همسر خود ابراز مي کند )17(. ازاين رو افزايش صميميت 
روابط  از  بيشتر  رضايت  باعث  زوجين  تعامالت  در  لذت  و 

زناشويی و ارتقاي سالمت روان زوجين مي شود.

روابط فرازناشويی يکی از داليل عمدۀ طالق و از هم پاشيدن 
زيادی  )2(. همچنين جامعه ساالنه هزينه های  ازدواج است 
متحمل  يادشده  مشکالت  با  دست وپنجه نرم کردن  به منظور 
خواهد شد. لذا انجام پژوهش هاي الزم در راستای شناسايی 
راهکارهايی  ارائۀ  و  فرازناشويی  روابط  تعيين کنندۀ  عوامل 
که  مي دهد  دست  به  شواهدی  زوجين  روابط  سالمت  براي 
با تکيه بر آنها و هدف قرار دادنشان، در همان ابتدا، برخی از 
مشکالت ريشه کن مي شود. ازاين رو سؤال اين است: آيا مدل 
مفهومی مفروض اوليه که ارتباط بين سبک های دلبستگی و 
طرحواره های ناسازگار اوليه را با نگرش به روابط فرازناشويی 
و نقش واسطه ای سبک های عشق ورزی و صميميت زناشويی 

نشان مي دهد با مدل تدوين شدۀ تجربی برازش دارد؟ 
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مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نوع همبستگیـ  توصيفی و جامعۀ آماری 
آن همۀ مردان و زنان متأهل شهر تهران در سال 139۶ بود. 
نمونۀ آماری ۶50 نفر از افراد متأهل )357 زن و 293 مرد( 
بود که پژوهشگر به روش نمونه گيری در دسترس انتخاب کرد. 
مالک های ورود به پژوهش داشتن تحصيالت حداقل ديپلم، 
سکونت در استان تهران، تأهل )بودن در ازدواج اول، رسمی و 
دائمی(، گذشت حداقل يک سال از زندگی مشترک با همسر 
و پر کردن رضايت نامۀ کتبی شرکت در پژوهش بود. به منظور 
پژوهشگران  از  متشکل  7 نفره  گروهي  اين  پژوهش   انجام 
مکان هايی  به  مراجعه  با  پژوهشگر  با  همکاري  به  عالقه مند 
کتابخانه های  دانشجويان،  خوابگاه های  دانشگاه ها،  قبيل:  از 
پارک ها  فرهنگسراها،  خصوصی،  و  دولتی  ادارات  عمومی، 
نيمۀ  در  تهران  شهر  سطح  در  مدارس  و  تفريحی  مراکز  و 
اول سال 139۶ پرسشنامه ها را تکميل کردند. پرسشنامه ها 
شرکت کنندگان،  رضايت  ازجمله:  اخالقی،  موازين  رعايت  با 
حسن رفتار، محرمانه بودن اطالعات، اجتناب از تحريف داده ها 
و ضرورت  به سؤاالت  پاسخ دهی  نحوۀ  توضيح  داده سازی،  و 
به  اين  بر  تکميل شد. عالوه  افراد  توسط  همکاری صادقانه، 
خواهد  محرمانه  پاسخ هايشان  که  شد  داده  اطمينان  آنان 
ماند و هر زمان مايل باشند می توانند از پژوهش خارج شوند. 

پرسشنامه های پژوهش عبارت بود از:
فرازناشویی  روابط  به  نسبت  نگرش   پرسشنامۀ 
را  مقياس  اين   :)Attitudes toward Infidelity Scale( 
دارای  و  کرده  تهيه   200۶ سال  در   )18(  Mark Whatley
بسيار  از  هفت گانه  طيفي  در  سؤال  هر  و  است  عبارت   12
موافق تا بسيار مخالف نمره گذاری می شود. نمره های باالتر 
در اين مقياس نگرش مثبت بيشتری را به روابط فرازناشويی 
و  احساسات  به  راجع  جمله هايي  عبارت ها  مي دهد.  نشان 
از اين  افراد به مقولۀ روابط فرازناشويی و هدف  تفکر مثبت 
سنجش نوع احساسات و تفکر افراد در مورد مسائل مربوط 
به روابط فرازناشويی است. درواقع اين مقياس ميزان تمايل 
و پذيرندگی يا ردکنندگی روابط فرازناشويی را از ديد افراد 

مختلف می سنجد. يافته های پژوهش Whatley )18( اعتبار 
به طوری که  مي دهد.  نشان  را  نگرش  سنجش  اين  مطلوب 
اين  پايايی  و   0/80 درونی  همسانی  ضريب  کرونباخ  آلفای 
مقياس 0/71 برآورد شد. ضريب بازآزمايی حاصل از اجرای 
را  مقياس  اين  ايران  در   .)18( است   0/87 نيز  آزمون   اين 
Abdollahzade بين 383 نفر از زنان و مردان شهر به شهر 
ميانگين  آمد.  دست  به   0/84 کرونباخ  آلفای  و  کرده  اجرا 
به دست آمده برای اين نمونه 39/15 است. اين مقياس می تواند 
متغيرهای  و  تعيين علل  پيمايشی در  بر  پژوهش های   عالوه 
باشد  کمک کننده  فرازناشويی  روابط  به  نگرش  بر  تأثيرگذار 
از  ايران  در  آزمون  اين  روايی  بررسی  براي  همچنين   .)1۹(
مذهبی  جهت گيری  پرسشنامۀ  و  )واگرا(  مالکی   روايی 
مذهبی  جهت گيری  با  واگرا  روايی  شد.  استفاده   Allport
درونی 0/29 و با جهت گيری مذهبی بيرونی0/1۶ به دست 

آمد )18(.
 Attachment Styles( پرسشنامۀ سبک های دلبستگی
Scale(: اين مقياس خود توصيفی از مهارت های ايجاد روابط 
نزديک به عنوان معيار دلبستگی است و مشتمل بر 18 داده 
5 درجه ای  مقياس  روی  عالمت گذاری  طريق  از  که  است 
تا  ندارد(  تطابق  با خصوصيات من  )به هيچ وجه   1 از  ليکرت 
5 )کاماًل با خصوصيات من تطابق دارد( نمره گذاري می شود. 
بزرگساالن  پايۀ توصيف هايی که در پرسشنامۀ دلبستگی  بر 
Hazan و Shaver  )20( در مورد سه سبک اصلی دلبستگی 
وجود داشت مواد پرسشنامۀ Collins و Read )20( طراحی 
شده است. آن ها نشان دادند که زير مقياس های نزديک بودن، 
وابستگی و اضطراب در فاصلۀ زمانی 2 ماه و حتی در طول 8 
ماه پايدار است.  اجرای پرسشنامه در 3 نمونه از دانشجويان 
هر  برای  کرونباخ  آلفای  ميزان  دلبستگی  مقياس  مورد  در 
بيش  يا  موارد مساوی  را در همۀ  پرسشنامه  اين  زير مقياس 
از   .)20( دارد  بااليی  اعتبار  آزمون  لذا  داد،  نشان   0/80 از 
سوی ديگر در پژوهشی در سال 1380 ميزان اعتبار آزمون 
از آزمون مجدد به صورت همبستگی بين اين دو  با استفاده 
و  دختر   100 در  پرسشنامه  اين  است.  شده  مشخص  اجرا 
پسر کالس دوم دبيرستان، که به صورت تصادفی انتخاب شده 

شکل 1. مدل مفروض اولیه برگرفته از پژوهش هاي پیشین
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بودند، اجرا شد. نتايج حاصل از دو بار اجرای اين پرسشنامه با 
فاصلۀ زمانی يک ماه از يکديگر اعتبار اين آزمون را در سطح 

0/95 نشان داد )20(.

 :)Scale Love Style( پرسشنامۀ سبک عشق ورزی 
فرم اصلی اين پرسشنامه را Hendrick و Hendrick )15( در 
)15( ساخته اند و 24 گويه   Lee پايۀ نظريۀ  بر  سال 1988 
دارد. اين پرسشنامه به صورت طيف 4 تايی از 1 )کاماًل مخالفم( 
نسبت  نگرش  و  می شود  نمره گذاری  موافقم(  )کاماًل   4 تا 
)بازيگرانه(،  لودوس  )شهوانی(،  اروس  بعد   ۶ در  را  عشق  به 
استورگ )دوستانه(، پراگما )واقع گرايانه(، مانيا )رمانتيک( و 
هنجاريابی  به منظور   .)15( می دهد  نشان  )فداکارانه(  آگاپه 
دانشجويان  از  847نفری  و   834 نمونۀ  دو  بر  آزمون  اين 
روان شناسی تگزاس اجرا و هر ۶ زير مقياس همسانی درونی 
مطلوب داشتند. ضريب آلفای آن ها بين 0/75 تا 0/88 گزارش 
شد. همچنين پايايی حاصل از روش بازآزمايی نيز در فاصلۀ 
7 هفته ای برای زير مقياس های مختلف بين 0/70 تا 0/82 بود 
)13(. ساختار عاملی اين پرسشنامه در جامعۀ ايرانی در سال 
1387 بررسی و ساختار ۶ عاملی آن تأييد شده است. در اين 
پژوهش مقدار آلفای کرونباخ برای عامل های آگاپه، لودوس، 
اروس، پراگما، استورگ و مانيا به ترتيب 0/۶9، 0/70، 0/۶7، 

0/۶۶، 0/77 به دست آمد )13(.

اولیه  ناسازگار  طرحوارۀ   پرسشنامۀ 
کوتاه  فرم   :)Early Maladaptive Schemas Scale(
طرحوارۀ يانگ ابزاری خود گزارش دهی است که 75 گويه دارد 
و 18 طرحوارۀ ناسازگار اوليه را در 5 حوزه می سنجد. اولين 
بار Young و Brown در سال 1988 آن را طراحی کردند. 
هر گويه بر يک مقياس ۶ درجه ای از 1 )کاماًل نادرست( تا ۶ 
) کاماًل درست( نمره گذاری می شود. در اين پرسشنامه هر 5 
سؤال يک طرحواره را می سنجد. نمرۀ باال در يک خرده مقياس 
فرد  آن  برای  را  طرحواره  يک  وجود  بيشتر  احتمال  معين 
پژوهشی  در  ابزار  اين  روايی  و  پايايی   .)21( می دهد  نشان 
پژوهش  اين  نتايج   .)21( است  شده  اثبات  هلند  جامعۀ  در 
نشان مي دهد که ضريب پايايی دو نيمه بين 0/۶8 تا 0/87 و 
ضريب بازآزمايی به فاصلۀ ۶ هفته 0/83 بود. اين پرسشنامه 
است  موجود  آن  داده های هنجاری  و  ترجمه شده  ايران  در 
)22(. پرسشنامه روی 513 دانشجوی ايرانی اجرا و به منظور 
اندازه گيری پايايی از روش محاسبۀ ضريب همسانی درونی و 
روش بازآزمايی استفاده شده است. آلفای کرونباخ بين 0/79 
تا 0/93 به دست آمد. نتايج آزمون ـ آزمون مجدد با فاصلۀ 
15 روز بين 0/۶7 تا 0/84 گزارش شده است. اين پرسشنامه 

اعتبار صوری و قضاوتی مطلوب دارد. 

 Marital Intimacy( زناشویی  صمیمیت  پرسشنامۀ 
ساخته اند   Walker و   Thompson را  مقياس  اين   :)Scale
که 17 سؤال دارد و برای سنجيدن ميزان صميميت زوج ها 

تنظيم شده است. دامنۀ نمرات هر سؤال بين 1 )هرگز( تا 7 
)هميشه( تغيير می کند که نمرۀ باالتر نشانۀ صميميت بيشتر 
همسانی   0/97 تا   0/91 آلفای  ضريب  با  مقياس  اين  است. 
درونی خوبی دارد )23(. نمرۀ آزمودنی از طريق جمع نمرات 

سؤال ها و تقسيم آن بر عدد 17 به دست آمد.

برای تجزيه وتحليل داده ها در اين پژوهش از روش تحليل 
مدل  برازش  بررسی  برای  و   )AMOS( نرم افزار  و  مسير 
و مقتصد  برازش مطلق، تطبيقی  از شاخص های  تدوين شده 
اسکوئر  کای  مقدار  از شاخص های مطلق  يکی  استفاده شد. 
است که هرچه کوچک تر باشد برای برازش مدل بهتر است. 
و   )AGFI( اصالح شده  برازش  نيکويی  شاخص  همچنين 
مطلق  شاخص های  ديگر  از   )GFI( برازش  نيکويی  شاخص 
هستند که هرچه به عدد يک نزديک تر باشند برازش بهتر مدل 
را نشان مي دهند. شاخص برازش تطبيقی )CFI( و شاخص 
برازش افزايشی )IFI( شاخص های تطبيقی هستند و هرچه 
به يک نزديک تر باشند قابل قبول تر بودن مدل تدوين شده را 
شاخص های  از  هنجار  اسکوئر  کای  شاخص  مي دهند.  نشان 
را  مدل  مطلوب  برازش  پنج  از  کمتر  مقدار  و  است  مقتصد 
مربع هاي  ميانگين  ريشۀ  شاخص  همچنين  مي دهد.  شنان 
خطای برآورد )RMSEA( از ديگر شاخص های مقتصد است 
و در مدل هايی که مقدار باالتر از 0/10 هستند برازش ضعيف 
 )PNFI( هنجار شده  مقتصد  برازش  می شود. شاخص  برآورد 
شاخص های  از   )PCFI( مقتصد  تطبيقی  برازش  شاخص  و 
 0/50 آنها  برای  قابل قبول  مقدار  حداقل  و  هستند  مقتصد 

است )24(.

یافته ها
از ۶50 نفر آزمودنی 55 درصد زنان )357 نفر( و 45 درصد 
مردان )293 نفر( هستند. همچنين بيشترين ميزان تحصيالت 
کارشناسی و کمترين آن دکتری است. 79 درصد آزمودنی ها 
شاغل و 21 درصد بيکار بودند. کمترين تعداد آزمودنی ها در 
متغير مدت ازدواج مربوط به گروه 11 تا 15 سال و بيشترين 
مربوط به 1۶ سال به باالست. در جدول 1 اطالعات توصيفی 
و  کجی  نمره،  حداکثر  و  حداقل  معيار،  انحراف  )ميانگين، 
کشيدگی( مربوط به متغيرهای نگرش به روابط فرازناشويی، 
سبک های  دلبستگی،  سبک های  زناشويی،  صميميت 

عشق ورزی و طرحواره های ناسازگار اوليه آمده است.

اثرات  به  نمودار ضرايب مشخص شده مربوط  در شکل 2 
رگرسيونی استانداردشده برای مدل برازش يافته ارائه شده و 

به  غيراستاندارد  و  استاندارد  برآوردهای   3 جدول  در  و 
همراه مقادير T آمده است. 

عالوه بر اين در جدول 4 اثرات مستقيم، غيرمستقيم و کل 
متغيرهای پيش بين بر متغيرهای ميانجی، وابسته و همچنين 

متغيرهای ميانجی بر متغير وابسته ارائه شده است.
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انحراف معيارميانگينمتغيرانحراف معيارميانگينمتغير

11/575/58بی اعتمادی ـ بدرفتاری24/811/87نگرش به روابط فرازناشويی

8/944/48انزوای اجتماعی ـ بيگانگی5/531/37صميميت زناشويی

7/523/85نقص ـ شرم3/430/۶5نزديکی در سبک دلبستگی

8/۶24/۶0شکست2/7۶0/۶۶وابستگی در سبک دلبستگی

7/933/۶8وابستگی ـ بی کفايتی2/500/85اضطراب در سبک دلبستگی

9/555/32آسيب پذيری در برابر ضرر و بيماری۶/913/18اروس

12/48۶/23گرفتار ـ خويشتن تحول نيافته10/313/19لودوس

9/985/8اطاعت7/493/8۶استورگ

19/78۶/30ايثارگری10/373/85پراگما

13/05/9۶بازداری هيجانی10/373/55مانيا

19/87۶/28معيارهای سرسختانه9/194/317آگاپه

15/58۶/4۶استحقاق ـ بزرگ منشی10/825/95محروميت هيجانی

13/4۶5/۶3خويشتن داری ـ خود انضباطی ناکافی12/775/91رهاشدگی ـ بی ثباتی

جدول 1. شاخص های توصیفی)میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره، کجی و کشیدگی( متغیرهای پژوهش در آزمودنی ها

شکل 2. نمودار تحلیل مسیر به همراه ضرایب استاندارد برای مدل برازش یافته
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جدول 3. برآوردهای استاندارد و غیراستاندار به همراه مقادیر T برای مدل برازش یافته 

سطح معنی داری Tمقدار خطای معيار برآورد استاندارد برآورد غير استاندارد مسيرها

 0/011 2/557 0/138 0/097 0 اروس <--- دلبستگی اضطرابی

0/018 2/358 0/172 0/090 0/40۶ استورگ <--- دلبستگی اضطرابی

0/001 3/182 0/020 0/120 0/0۶3 اروس <--- محروميت هيجانی

0/033 2/129 0/020 -0/081 -0/042 اروس <--- رهاشدگی ـ بی ثباتی

0/012 2/527 0/02۶ 0/09۶ 0/0۶۶ اروس <--- انزوای اجتماعی

0/011 2/544 0/02۶ 0/09۶ 0/0۶5 اروس <--- شکست

0/001 3/830 0/022 0/145 0/085 اروس <---
آسيب پذيری در برابر 

ضرر و بيماری

0/001 5/582 0/033 0/213 0/183 استورگ <--- انزوای اجتماعی

0/001 3/342 0/02۶ -0/12۶ -0/087 آگاپه <--- گرفتار ـ تحول نيافته

0/001 5/273 0/02۶ -0/199 -0/13۶ آگاپه <--- ايثارگری

0/001 3/435 0/029 0/130 0/099 آگاپه <---
خويشتن داری ـ 

خود انضباطی

0/001 4/307 0/108 -0/135 -0/4۶۶ صميميت <--- محروميت هيجانی

0/007 2/۶80 0/122 -0/085 -0/32۶ صميميت <---
آسيب پذيری در برابر 

ضرر و بيماری

0/021 2/313 0/104 0/074 0/240 صميميت <--- ايثارگری

0/001 /14  245 0/210 -0/453 -2/98۶ صميميت <--- اروس

0/001 9/590 0/1۶۶ -0/300 -1/595 صميميت <--- استورگ

0/024 2/251 0/151 -0/072 -0/341 صميميت <--- آگاپه

0/003 3/021 0/021 -0/115 -0/0۶4 خيانت <--- صميميت زناشويی

0/001 4/۶74 0/479 0/1۶۶ 2/238 خيانت <--- دلبستگی اضطرابی

0/001 5/478 0/112 0/205 0/۶12 خيانت <--- استورگ

0/014 2/458 0/0۶5 -0/087 -0/1۶1 خيانت <--- گرفتار ـ تحول نيافته

0/001 4/119 0/077 0/148 0/319 خيانت <---
آسيب پذيری در برابر 

ضررو بيماری

0/001 5/۶41 0/0۶5 -0/201 -0/3۶۶ خيانت <--- ايثارگری

جدول4 اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل برای مدل برازش یافته

اثر کل اثر غيرمستقيم اثر مستقيم مسيرها

0/130 - 0/130 آگاپه <--- خويشتن داری

-0/199 - -0/199 آگاپه <--- ايثارگری

0/088 0/014 0/074 صميميت <--- ايثارگری

-0/211 -0/010 -0/201 خيانت <--- ايثارگری
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-0/12۶ - -0/12۶ آگاپه <--- گرفتارخود تحول نيافته

0/08۶ -0/001 -0/087 خيانت <--- گرفتارخود تحول نيافته

0/145 - 0/145 اروس <--- آسيب پذيری در برابر ضرر و بيماری

-0/150 -0/0۶۶ -0/085 صميميت <--- آسيب پذيری در برابر ضرر و بيماری

0/1۶5 0/017 0/148 خيانت <--- آسيب پذيری در برابر ضرر و بيماری

0/09۶ - 0/09۶ اروس <--- شکست

0/09۶ - 0/09۶ اروس <--- انزوای اجتماعی

0/213 - 0/213 استورگ <--- انزوای اجتماعی

-0/081 - -0/081 اروس <--- رهاشدگی ـ بی ثباتی

0/120 - 0/120 اروس <--- محروميت هيجانی

-0/190 -0/055 -0/135 صميميت <--- محروميت هيجانی

0/097 - 0/097 اروس <--- دلبستگی اضطرابی

0/090 - 0/090 استورگ <--- دلبستگی اضطرابی

0/193 0/027 0/1۶۶ خيانت <--- دلبستگی اضطرابی

-0/453 - -0/453 صميميت <--- اروس

-0/300 - -0/300 صميميت <--- استورگ

0/240 0/034 0/205 خيانت <--- استورگ

-0/072 - -0/072 صميميت <--- آگاپه

-0/115 - -0/115 خيانت <--- صميميت زناشويی

-0/009 -0/009 - صميميت <--- خويشتن داری

0/001 0/001 - خيانت <--- خويشتن داری

0/009 0/009 - صميميت <--- گرفتارخود تحول نيافته

-0/044 -0/044 - صميميت <--- شکست

0/005 0/005 - خيانت <--- شکست

-0/107 -0/107 - صميميت <--- انزوای اجتماعی

0/05۶ 0/05۶ - خيانت <--- انزوای اجتماعی

0/037 0/037 - صميميت <--- رهاشدگی ـ بی ثباتی

-0/004 -0/004 - خيانت <--- رهاشدگی ـ بی ثباتی

0/022 0/022 - خيانت <--- محروميت هيجانی

-0/071 -0/071 - صميميت <--- دلبستگی اضطرابی

0/052 0/052 - خيانت <--- اروس

0/008 0/008 - خيانت <--- آگاپه

اثر کل اثر غيرمستقيم اثر مستقيم مسيرها
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همان طور که نتايج تحليل مسير نشان می دهد طرحوارۀ 
خويشتن داریـ  خود انضباطی ناکافی در حوزۀ محدوديت های 
اثر  آگاپه،  عشقی  سبک  بر  مثبتی  مستقيم  اثر  مختل 
غيرمستقيم  اثر  و  زناشويی  صميميت  بر  منفی  غيرمستقيم 
مثبت بر خيانت زناشويی دارد. طرحوارۀ ايثارگری اثر مستقيم 
منفی بر سبک عشقی آگاپه، اثر مستقيم و غيرمستقيم مثبت 
بر صميميت زناشويی و اثر مستقيم و غيرمستقيم منفی بر 
خيانت زناشويی دارد. طرحوارۀ خود تحول نيافته ـ گرفتار در 
حوزۀ خودگردانی و عملکرد مختل اثر مستقيم منفی بر سبک 
عشق آگاپه، اثر غيرمستقيم مثبت بر صميميت و اثر مستقيم 
آسيب پذيری  دارد.  زناشويی  خيانت  بر  منفی  غيرمستقيم  و 
در برابر ضرر و بيماری در حوزۀ خودگردانی و عملکرد مختل 
اثر مستقيم مثبت بر عشق اروس، اثر مستقيم و غيرمستقيم 
غيرمستقيم  و  مستقيم  اثر  و  زناشويی  صميميت  بر  منفی 
طرحوارۀ شکست  همچنين  دارد.  زناشويی  خيانت  بر  مثبت 
در حوزۀ خودگردانی و عملکرد مختل اثر مستقيم مثبت بر 
سبک عشق اروس، اثر غيرمستقيم مثبت بر خيانت زناشويی 
و اثر غيرمستقيم منفی بر صميميت زناشويی دارد. طرحواره 
انزوای اجتماعی در حوزۀ بريدگی و طرد اثر مستقيم مثبت 
بر  منفی  غيرمستقيم  اثر  استورگ،  و  اروس  عشق  سبک  بر 
صميميت زناشويی و اثر غيرمستقيم مثبت بر خيانت زناشويی 
دارد. طرحوارۀ رهاشدگی ـ بی ثباتی در حوزۀ بريدگی و طرد 
اثر مستقيم منفی بر سبک عشق اروس، اثر غيرمستقيم مثبت 
بر صميميت زناشويی و غيرمستقيم منفی بر خيانت زناشويی 
دارد. طرحوارۀ محروميت هيجانی در حوزۀ بريدگی و طرد اثر 
مستقيم مثبت بر سبک عشق اروس و مستقيم و غيرمستقيم 
بر خيانت  زناشويی و غيرمستقيم مثبت  بر صميميت  منفی 
زناشويی دارد. دلبستگی اضطرابی اثر مستقيم مثبت بر سبک 
عشق اروس و استورگ، اثر مستقيم و غيرمستقيم مثبت بر 
خيانت زناشويی و اثر غيرمستقيم منفی بر صميميت زناشويی 
دارد. سبک عشق ورزی اروس اثر مستقيم منفی بر صميميت 

دارد.  زناشويی  خيانت  بر  مثبت  غيرمستقيم  اثر  و  زناشويی 
صميميت  بر  منفی  مستقيم  اثر  استورگ  عشق ورزی  سبک 
خيانت  بر  مثبت  غيرمستقيم  و  مستقيم  اثر  و  زناشويی 
زناشويی دارد. سبک عشق ورزی آگاپه اثر مستقيم منفی بر 
زناشويی  بر خيانت  زناشويی و غيرمستقيم مثبت  صميميت 
دارد و نهايتاً ً متغير صميميت زناشويی اثر مستقيم منفی بر 

خيانت زناشويی دارد.
با توجه به معنی دار بودن مسيرهای مستقيم و غيرمستقيم 
 5 جدول  در  مدل  برازش  ميزان  بررسی  به منظور  مدل 
شاخص های برازش کلی، شامل: شاخص های مطلق، تطبيقی 

و مقتصد، مدل نهايی ارائه شده است.
بررسی شاخص های نيکويی برازش مدل نهايی در جدول5 
درجات  به  توجه  با  اسکوئر  کای  مقدار  که  می دهد  نشان 
مدل  برازش  بررسی  در  ازآنجاکه  اما  است.  معنی دار  آزادی 
از شاخص های  بايد  ندارد  بااليی  دقت  اسکوئر  کای  شاخص 
آزادی  درجۀ  بر  اسکوئر  کای  نسبت  گرفت.  نيز کمک  ديگر 
مجذورات  ميانگين  خطای  ريشۀ  است.  قابل قبول  و   3/38
تقريب )RMSEA( برای مدل 0/۶1 است. اين شاخص برای 
بين  قابل قبول  برای مدل های  از 0/5،  مدل های خوب کمتر 
0/5 و 0/8 و برای مدل های ضعيف بزرگ تر از 0/10 )24( و 
بنابراين برای مدل حاضر قابل قبول است. شاخص تعديل يافتۀ 
برازندگی )AGFI( برای مدل 0/93، شاخص برازش افزايشی 
 0/9۶ )CFI( برای مدل 0/9۶، شاخص برازش تطبيقی )IFI(
و شاخص نيکويی برازش )GFI( برای مدل 0/97 است. اين 
شاخص ها برای مدل های خوب 0/90 يا باالتر است. همچنين 
شاخص برازش هنجار شده مقتصد )PNFI( برای مدل 0/54 
اين  )PCFI( 0/54 است.  برازش تطبيقی مقتصد  و شاخص 
شاخص ها برای مدل های خوب 0/50 يا باالتر و بنابراين برای 
شاخص های  نتايج  به  توجه  با  است.  قابل قبول  حاضر  مدل 
مطلق، تطبيقی و مقتصد ارائه شده مدل نهايی برازش مطلوبی 

دارد.
جدول 5. شاخص های نیکویی برازش مدل نهایی

RMSEAAGFIIFICFIGFIPNFIPCFIنام شاخص

121/15443/3۶70/۶10/9350/9۶20/9۶10/9740/5370/544مقدار محاسبه شده

بحث
پژوهش  مدل  برازندگی  شاخص های  تحليل  و  محاسبه 
نشان مي دهد که مدل تدوين شدۀ نگرش به روابط فرازناشويی 
طرحواره های  و  دلبستگی  سبک های  متغيرهای  اساس  بر 
تعامل  در  و  پيش بين،  متغيرهای  به عنوان  اوليه،  ناسازگار 
صميميت  و  عشق ورزی  سبک های  متغير  دو  با  ميانجی گر 
زناشويی برازش مطلوب دارد. مدل برازش يافتۀ پژوهش حاضر 
در مسيرهای زير قابل تبيين و پيش بينی کنندۀ راهکارهايی 

براي ارتقاي سالمت روابط زوجين است.
دلبستگی  سبک  که  مي دهد  نشان  نخست  مسير 

اضطرابی به طور مستقيم و مثبت پيش بينی کنندۀ نگرش به 
گفت  می توان  يافته  اين  تبيين  در  است.  فرازناشويی  روابط 
دلبستگی ناايمن اضطرابی در زوجين باعث می شود که فرد 
در احساسات و تعارضات بي تعادل باشد و ازآنجاکه دلبستگی 
در  افراد  اين  لذا  دارد؛  حياتی  اهميت  فرد  سالم  رشد  برای 
خود  از  زيادی  منفی  رفتارهای  همسر  با  تعارضاتشان  طول 
دارند  منفی  رفتارهای  که  افرادی  درنتيجه  می دهند.  نشان 
و بي تعادل هستند رضايت و آرامش کمتری دارند. ازآنجاکه 
درگير  صميمانه  روابط  در  بيش ازحد  اضطرابی  ناايمن  افراد 
و  وابسته اند  ديگران  به  ارزشمندی  احساس  برای  مي شوند، 
ندارند مي توانند در روابط  بر هيجانات و تمايالتشان کنترل 
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شوند،  درگير  مشترک  زندگی  چهارچوب  از  خارج  عاطفی 
تعهد زناشويی خود را زير پا بگذارند و سالمت خانواده را به 
فرازناشويی  رابطۀ  که  مي دهد  نشان  بررسی ها  اندازند.  خطر 
شريک  به  گشودگی  و  عاطفی  نزديکی  برای  که  افرادی  به 
بيشتری  آزادی  تا  می دهد  اجازه  دارند،  مشکل  خود  اصلی 
باشند  گشوده تر  خود  فرازناشويی  جفت  با  و  کنند  احساس 
)25(. بنابراين با داشتن سبک دلبستگی اضطرابی به صورت 
مستقيم طبيعی به نظر می رسد فرد تعهد زناشويی خود را زير 
پا بگذارد و نگرش مثبتی به عهدشکنی داشته باشد و نتيجۀ 
به خطر انداختن سالمت  و  ناايمن  دلبستگی  آن وجود سبک 
زندگی زوجين است که اين نتيجه را پژوهش های ديگر نيز 

تأييد می کنند )26،27(.
آسيب پذيری  طرحوارۀ  که  مي دهد  نشان  دوم  مسير 
نسبت به ضرر و بيماری به صورت معنی دار مستقيم مثبت و 
طرحواره های خود تحول نيافته ـ گرفتار و ايثارگری به صورت 
را  فرازناشويی  روابط  به  نگرش  منفی  مستقيم  معنی دار 
پيش بينی می کنند. بنابراين فرد با طرحوارۀ آسيب پذيری از 
اين که همسرش او را رها کند ترس افراطی دارد، اما اغلب اين 
افراد به منظور مقابله با طرحوارۀ فعال ناسازگار خود از مکانيزم 
اجتناب طرحواره استفاده می کنند، زيرا اين مکانيزم از آنها در 
برابر اضطراب ناشی از طرحوارۀ فعال محافظت مي کند. ازاين رو 
اجتناب از همراهی و وابستگی به همسر تعارضات زناشويی را 
به وجود مي آورد و از آثار مخرب اين تعارضات به خطر انداختن 
روابط  به  افراد  مثبت  نگرش  شکل گيری  و  خانواده  سالمت 
راستای  در  طرفی  از  اما  است،  خانواده  چهارچوب  از  خارج 
تبيين ارتباط منفی و مستقيم طرحواره های خود تحول نيافته 
ـ گرفتار و ايثارگری با نگرش به روابط فرازناشويی بايد گفت 
با اين طرحواره ها اغلب احساس تعلق خاطر شديد  افراد  اين 
به همسر دارند و نمی توانند مرز ارتباطی با همسرشان داشته 
به گونه ای  می شود  ديده  افراد  اين  در  آنچه  لذا   .)10( باشند 
چسبيدن افراطی به همسر و صميميت بيش از اندازه به اوست 
و اغلب اين افراد تمايلی برای تجربۀ روابط خارج از چهارچوب 
با شکل گيری  فعال  اين طرحواره های  وجود  ندارند.  خانواده 
صميميت سطح روابط پايدار را در زوجين ارتقا مي دهد. اين 

نتايج را پژوهش های قبلی نيز تأييد می کند )28،29(.
مسير سوم نشان مي دهد که سبک عشق ورزی استورگ با 
ارتباط معنی دار مستقيم مثبت  نگرش به روابط فرازناشويی 
دارد. بر اساس پژوهش های قبلی آنچه الزمۀ عشق کامل است 
توازن بين هر سه بعد ميل )شور و اشتياق(، تعهد و صميميت 
وجود  مستلزم  واقعی  عشق  اين  است.  زناشويی  رابطۀ  در 
تعهد و دلبستگی در روابط زوجين است. درواقع اين تعهد و 
دلبستگی در دوران زندگی زناشويی اساس رابطه اي عاشقانه 
می توان  پژوهش  پيشينۀ  در  تعمق  اندکی  با   .)17( است 
دريافت درصورتی که توازن بين اين سه بعد از بين برود يکی 
از سبک های عشق ورزی افراطی شکل خواهد گرفت. چنانچه 
در سبک عشق ورزی استورگ به دليل جنبۀ افراطی دوستانه 
بعد ميل و تعهد ناديده گرفته می شود و فقط صميميت در 
رابطه قرار می گيرد. ازاين رو اين سبک عشق ورزی گاه باعث 

از طرف فرد مقابل و کاهش سطح  گرايش رابطه به سردی 
ميل )شور و اشتياق(، صميميت جنسی و تعهد می شود. وقتی 
رود  بين  از  زوجين  رابطۀ  در  تعهد  و  صميميت  اين  توازن 
سالمت زندگی زوجين به مخاطره می افتد و خود عاملی براي 
شکل گيری روابط فرازناشويی است. نتيجۀ اين مسير با نتيجۀ 

پژوهش Taghiyar و همکاران )30( همسوست.
زناشويی  که صميميت  نشان مي دهد  مدل  مسير چهارم 
را  فرازناشويی  روابط  به  نگرش  منفی  و  مستقيم  به صورت 
پيش بينی می کند. Sternberg )198۶()31( در نظريۀ خود 
اشتياق  تعهد،  بيان می کند که در صميميت روابط زوجين، 
و عالقۀ شديد وجود دارد. ازاين رو صميميت زناشويی ارتباط 
تنگاتنگی با روابط فرازناشويی خواهد داشت. چراکه ارضا نشدن 
صميميت می تواند افزايش تعارضات، کاهش رضايت زناشويی، 
بروز مشکالت عاطفی و  زندگی زوجين،  از بين رفتن سالمت 
روانی و درنتيجه نگرش مثبت به روابط فرازناشويی را به دنبال 
داشته باشد )31(. اين نتيجه با پژوهش هاي پيشين هم خوان 

است )32،33(.
دلبستگی  سبک  که  مي دهد  نشان  مدل  پنجم  مسير 
اضطرابی به صورت غيرمستقيم و مثبت و از طريق دو سبک 
عشق ورزی اروس و استورگ نگرش به روابط فرازناشويی را 
پيش بينی می کند. دلبستگی اضطرابی باعث می شود که فرد 
دليل  به  افراد  اين  باشد.  بي تعادل  تعارضات  و  احساسات  در 
چسبندگی و مضطرب بودن در رابطه مطمئن نيستند که مورد 
عشق و عالقۀ ديگران هستند. لذا روابط غيرمنطقی با ديگران 
برقرار می کنند )12(. بنابراين افراد با سبک دلبستگی ناايمن 
با تأثيرگذاری بر سبک های عشق ورزی افراطی و نامتوازنی که 
ياد گرفته اند و به دليل خودپندارۀ ضعيف، که ويژگي سبک 
ديگران  با  عميق  و  صميمی  رابطۀ  نمي توانند  است،  ناايمن 
برقرار کنند. به همين دليل هنگام بروز تعارضات زناشويی به 
جای حل منطقی اين اختالفات درگير عنصر سومی خارج از 
چهارچوب روابط زناشويی می شوند و همين عامل به سالمت 
پژوهش هاي  با  يافته  اين  زد.  خواهد  آسيب  زوجين  زندگی 

پيشين هم خوان است )27، 26(.
ناسازگار  طرحواره های  که  مي دهد  نشان  ششم  مسير 
طريق  از  آسيب پذيری  و  شکست  هيجانی،  محروميت  اوليه 
سبک عشق ورزی اروس و طرحوارۀ انزوای اجتماعی از طريق 
سبک عشق ورزی اروس و استورگ و طرحوارۀ خويشتن داری 
آگاپه  عشق ورزی  سبک  طريق  از  ناکافی  خود انضباطی  ـ 
فرازناشويی  روابط  به  نگرش  مثبت  و  غيرمستقيم  به صورت 
طرحواره های  فعال شدن  در نتيجه  می کنند.  پيش بينی  را 
هيجانی،  محروميت  طرحوارۀ  ازجمله:  اوليه،  ناسازگارتر 
خويشتن داری  و  اجتماعی  انزوای  آسيب پذيری،  شکست، 
غيرمنطقی  و  نامتوازن  عشق ورزی  سبک  طريق  از  ناکافی، 
نگرش به روابط فرازناشويی را پيش بينی مي کنند. لذا بديهی 
است که اثر پرفشار تمايالت و نيازهای عاطفی برآورده نشده 
بر سبک عشق ورزی افراد تأثير بگذارد و باعث به وجود آمدن 
ناگهاني  ناگهانی شديد به همسر و سرد شدن  عشق و عالقۀ 
ابراز هيجان و  افراد علی رغم  اين  ازاين رو  از سوی وی شود. 



 انسیه بختیاری و همکاران | نگرش زوجین به روابط فرازناشویی و راهکارهایی براي ارتقاي سالمت زندگی

25۶

آنان  کودکی  دوران  در  ريشه  که  نامتوازن،  افراطی  عاطفۀ 
دارد، با توجه به شرايط اجتماعی بزرگسالی و روابط با همسر 
جبران  با  خود  در  ارزشمندی  احساس  ايجاد  برای  باز  خود 
عشق ورزی  سبک های  ميانجی گری  با  و  طرحواره  افراطی 
از  موازی خارج  رابطه های  به  ورود  احتمال  افراطی  نامعقول 
با  نتيجه  اين  می دهند.  افزايش  را  مشترک  زندگی  تعهدات 
طرفی  از   .)32  ،33( است  هم خوان  پيشين  پژوهش های 
طرحواره های خود تحول نيافته ـ گرفتار و ايثارگری از طريق 
سبک عشق ورزی آگاپه به صورت منفی و غيرمستقيم نگرش 
به خيانت زناشويی را پيش بينی می کنند. در فعال شدن اين 
دو طرحواره افراد برای اجتناب از طردشدگی و حفظ سالمت 
و  دارند  همسر  به  افراطی  مسئوليت پذيری  و  تعهد  خانواده 
در  آنچه  لذا   .)10( نيازمندند  وی  به  شديداً  دليل  همين  به 
اين افراد با فعال شدن اين طرحواره ها ديده می شود به گونه ای 
دو  اين  فعال شدن  ازاين رو  است.  همسر  به  شديد  وابستگی 
طرحواره در زوجين با مسئوليت پذيری افراطی و بخشندگی 
و ايثار در راستای ارضاي خواسته های همسر و حفظ زندگی 
زناشويی مشکالت بين فردی و تعارضات را به حداقل می رساند 
و با ميانجی گری سبک عشق ورزی احتمال نگرش مثبت آنها 
براي  عاملی  و  می دهد  کاهش  را  خانواده  از  خارج  روابط  به 

ارتقاي سالمت زندگی زناشويی زوجين است.
ناسازگار  طرحوارۀ  که  مي دهد  نشان  مدل  هفتم  مسير 
از طريق صميميت  اوليه محروميت هيجانی و آسيب پذيری 
به  نگرش  مثبت  و  غيرمستقيم  مستقيم،  به صورت  زناشويی 
روابط فرازناشويی را پيش بينی می کند. در تبيين اين يافته 
گفته مي شود که فرد برای اجتناب از طرحوارۀ فعال خود در 
رابطۀ زناشويی وارد رابطۀ خارج از چهارچوب زندگی مشترک 
از  حاصل  از بين رفتۀ  همدلی  و  صميميت  بتواند  تا  می شود 
ازاين رو   .)12( کند  جبران  را  خود  فعال  ناسازگار  طرحوارۀ 
برانگيختن اين طرحواره ها باعث کاهش صميميت بين زوجين 
بروز  زمينه ساز  درنتيجه  افراد  بين  ارتباطی  بروز مشکالت  و 
روابط زوجين می شود.  و کاهش سالمت  زناشويی  تعارضات 
زناشويی  صميميت  طريق  از  ايثارگری  طرحوارۀ  همچنين 
روابط  به  نگرش  منفی  و  غيرمستقيم  مستقيم،  به صورت 
فرازناشويی را پيش بينی می کند. بنابراين طرحوارۀ ايثارگری 
زمانی شکل می گيرد که افراد مسئوليت پذيری افراطی دارند. 
لذا با عشق ورزی افراطی، بخشندگی و ايثار در راستای ارضاي 
تعارضات  و  زوجين  بين فردی  مشکالت  همسر  خواسته های 
را به حداقل می رساند. وجود اين طرحوارۀ فعال عاملی براي 
ارتقاي سطح سالمت زندگی زناشويی زوجين خواهد شد. اين 

نتيجه با پژوهش های پيشين هم خوان است )34،35(.
نتیجه گیری

تصميمات  از  يکی  همسر  انتخاب  و  ازدواج  ازآنجاکه 
رابطۀ  مختلف  پژوهش های  و  است  زوجين  زندگی  مهم 
سـالمت  و  فرازناشـويی  روابط  به  زوجين  نگرش  بـين 
به  نيز  حاضر  پژوهش  در  کرده اند؛  تأييد  را  زوجين  زندگی 

صميميت،  همدلی،  از  همسران  برخورداری  می رسد  نظر 
و  دلبستگی  ارتباطی، سبک های  مهارت های  آگاهی،  تفاهم، 
عشق ورزی در ازدواج به سالمت زناشويی و ايجاد آرامش در 
ارتقا  را  خانواده  و سالمت  منجر شـده  يکدديگر  با  تعامالت 
سبک های  شکل گيری  اهميت  به  توجه  با  ازاين رو  مي دهد. 
جامعی  برنامه ريزی  می شود  پيشنهاد  خانواده  در  دلبستگی 
از  کودکان  ناايمن  دلبستگی  سبک های  تغيير  راستای  در 
سنين کودکی و آموزش والدين تحت نظارت کارشناسان در 
مهارت آموزی  و  زوجين  همدلی  و  صميميت  افزايش  زمينۀ 
صحيح  اصول  يادگيری  براي  والد شدن  از  قبل  فرزندپروری 
تربيتی و تعامل مناسب با فرزند صورت پذيرد تا با پيشگيری 
به هنگام و کم هزينه از شکل گيری آسيب های اجتماعی بعدی 

و به خطر افتادن سالمت خانواده جلوگيری کرد. 
مشاوره های  در  می توان  پژوهش  اين  يافته های  از 
برای  فردی  مشاوره های  و  خانواده  مشاورۀ  ازدواج،  از  قبل 
استفاده  فرازناشويی  روابط  خطر  معرض  در  افراد  شناسايی 
اين که طرحواره ها در شکل گيری  به  با توجه  کرد. همچنين 
انتظارات و باورهای افراد دربارۀ صميميت بين زوجين نقشي 
مهم و رضايت زناشويی رابطه ای نزديک با رضايت از زندگی 
زناشويی و ارتقاي سالمت خانواده دارد به نظر می رسد براي 
ارتقاي بهداشت روان زوجين بايد توجه خاصی به خانواده ها 
ارتباطی  رسانه های  و  روان شناسان  مشاوران،  ازاين رو  شود. 
اطالعات  سطح  باالبردن  با  و  خانواده ها  به  آگاهی بخشی  با 
افراد مي توانند از بروز ارتباطات ناسالم بين فردی و نارضايتی 
می شود  پيشنهاد  کنند.  پيشگيری  آينده  در  زناشويی 
ارتقاي سالمت زندگی زوجين،  درمانگران خانواده، در بحث 
راهکارهايی براي کاهش آسيب هايی که سالمت خانواده را به 

مخاطره می اندازد ارائه دهند.
محدوديت های اين پژوهش عبارت بود از: روش نمونه گيری 
در دسترس که نمونه ممکن بود معرف کاملی از جامعۀ آماری 
بار فرهنگی بعضی  نباشد، وجود متغيرهای مداخله گر مانند 
از جمالت و کلمات پرسشنامه ها و همچنين امتناع افراد از 
پاسخگويی به همۀ سؤاالت پرسشنامه که پژوهشگر به منظور 

جمع آوری پرسشنامه ها زمان زيادی صرف کرد.
سپاسگزاري

مقالۀ حاضر رسالۀ دکتری تخصصی روان شناسی عمومی 
پايان  آزاد اسالمی واحد کرمانشاه است. در  مصوب دانشگاه 
دکتر  گران قدر   استاد  صميمانۀ  همکاری  از  می دانيم  الزم 
حمزه احمديان استاديار محترم دانشگاه آزاد اسالمی سنندج 
که در زمينۀ طراحی و اجرای پژوهش همکاری داشتند تقدير 

و تشکر کنيم.
تضاد منافع

و  است  يکسان  مطالعه  اين  در  نويسندگان  تمامی  سهم 
هيچ گونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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