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 چکيده

 متقاضی زنان در ها طرحواره شدت و دلبستگی سبک و خیانت به نگرش هدف از انجام این تحقیق،مقایسه

دی و از منظر بنیاتحقیق حاضر از حیث هدف، پژوهشی می باشد.   8931عادی شهر جهرم در سال  و طالق

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه . است مقایسه ای از نوع پس رویدادی -علیگردآوری داده ها، پژوهشی 

نفر می  522، به تعداد  8931سال دوم مراجعه کننده به دفاتر طالق و ازدواج در شهر جهرم در نیمه  زنان

. برای همتاشدن تعداد نمونه های مقایسه متقاضی طالق بوده استزنان  نفر شامل 93باشد که از این تعداد 

ساس سابقه زندگی زوجین به شیوه نمونه گیری هدفمند، همتا و همانندسازی نفر از زنان عادی نیز بر ا 93ای، 

پرسشنامه سبک ،(5332پرسشنامه نگرش به خیانت مارک واتلی)شد. ابزار گرداوری اطالعات در این تحقیق 

می باشد.پس از تجزیه و  (8331)پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ و (8333های دلبستگی کولینز و رید)

ی در عاد زنانمتقاضی طالق و  زناندر ل داده های آماری تحقیق نتایج نشان داد  بین نگرش به خیانت تحلی

عادی در  زنانمتقاضی طالق و  زنان در.بین سبک دلبستگی و ابعاد آن معنادار وجود داردتفاوت شهر جهرم 

عادی در  زنانتقاضی طالق و م زنان درداشت.بین شدت طرحواره و ابعاد آن معنادار وجود تفاوت شهر جهرم 

 داشت. معنادار وجودتفاوت شهر جهرم 

 .طالق نگرش به خیانت، سبک دلبستگی، شدت طرح واره، :واژگان کليدي
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 2نوشاد قاسمی، 1مریم کرمی

 .فسا اسالمی ازاد دانشگاه عمومی شناسی روان ارشد کارشناسی 8
 .فسا اسالمی ازاد دانشگاه شناسی روان گروه علمی هیات 5

 

  نام نویسنده مسئول:

 مریم کرمی

 اه طرحواره شدت و دلبستگی سبک و خيانت به نگرش مقایسه  

 1931عادي شهر جهرم در سال  زنان و طالق زنان متقاضی در

 83/2/8931 تاریخ دریافت:

 52/1/8931 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
خانواده محل ارضای نیازهای مختلف جسمانی، عقالنی و عاطفی است و داشتن آگاهی از نیازهای زیستی، روانی و شناخت چگونگی 

 (. 8932، رضوانی زادهمجهز شدن به تکنیک های شناخت تمایالت زیستی و روانی ضرورتی انکارناپذیر می باشد) ارضاء آنها و

پس از ازدواج، بیشتر افراد از خود و همسرشان انتظار دارند که در طول ازدواجشان از نظر جنسی و عاطفی وفادار بمانند. عالوه بر این 

ارچوب زناشویی را به عنوان یک رفتار اشتباه محکوم می کنند و وفاداری زناشویی را امری مهم می بیشتر مردم، روابط جنسی خارج از چه

برخی عوامل زمینه ساز خیانت مردان عبارت است از: مشکالت جنسی و عاطفی در روابط زناشویی، تنوع طلبی و هیجان خواهی، اثبات .دانند

رج از ازدواج برای روابط زناشویی، تجارب رابطه با جنس مخالف قبل از ازدواج، اعتمادبه مردانگی و احساس جوانی، بی ضرر دانستن روابط خا

نفس کم، داشتن شغلی که امکان تعامل و ارتباط بیشتر با جنس مخالف را فراهم می کند، سوء استفاده از امکان تعدد زوجات و ازدواج موقت 

ره خیانت مردان، تأثیر دوستان و ماهواره و فیلم های پورن و و نقش تسهیل گری برای مردان، نگرش های سهل گیرانه و مجاز جامعه دربا

 (.8935اینترنت و تلفن همراه در ایجاد فرصت تعامل با جنس مخالف)فتحی و همکاران، 

متخصصان بالینی گزارش می دهند که در فرد آسیب دیده از خیانت زناشویی، عواطف شدید اغلب بین احساس خشم نسبت به همسر  

(. همچنین می توان به واکنش هایی نظیر پرخاشگری و 8935احساسات درونی شرم، افسردگی، درماندگی و طرد در نوسان است)رحیمی، 

 احساس شوک، ناباوری و انکار، ضرب و .رمقی، بی حوصلگی، بی ارادگی، احساس قربانی شدن و رهاشدگیانتقام نسبت به فرد عهدشکن، بی 

( بعد از افشای خیانت اشاره کرد. از عواملی که سالمت خانواده را با چالش مواجه می 5382، 8شتم و قتل همسر و یا خودکشی)فینچمن و می

و  5تهدیدکننده عملکرد، ثبات و تداوم روابط زناشویی است)مارک که مهمترین عامل ودمی ش کند، تحت عنوان کلی خیانت زناشویی بحث 

 (. 5388همکاران، 

نگرش به خیانت، سبک دلبستگی می باشد. نظریه دلبستگی فرض می کند مدل ها و الگوهای فعال درونی در کودکی از عوامل موثر بر  

( 2831، 9وقایع را ادراک و تفسیر و حوادث را پیش بینی می کند)هازان و شیور ص،افراد شکل می گیرد و به کمک همین الگوهاست که شخ

ین .از اکه در اثرقواعدی که درتعامالت با مظاهر دلبستگی اصلی وجود داشته، شکل می گیرند ،طرحواره هایی هستندطرحواره های ارتباطی

واره های شناختی قدیمی یا عقاید ما درمورد خودمان و دیگران ارتباط این گونه استنباط می شود که مدل های دلبستگی با طرحطرحواره ها 

نتیجه منشا پیدایش سبک های دلبستگی و طرحواره های  آنها تاثیرمی پذیرند. در از گذاشته و نزدیک دارند و به تعامالت بین فردی اثر

  .ردناسازگار اولیه، تجربیات کودکی می باشد که در رابطه با مراقبان شکل می گی

طرحواره را به عنوان موضوعی گسترده و فراگیر که شامل هیجان، حافظه و شناخت راجع به خود شخص یا  ،الگوی طرحواره محور

ارتباط با دیگران است که در دوره کودکی یا نوجوانی رشد و پرورش می یابد و چگونگی تفکر انسان از محرک ها را هدایت کرده و در طول 

  (2،5333اشمیتحد زیادی ناکارامد می شود تعریف می کند) زندگی پیچیده و تا

یکی از علل ایجاد نگرش به خیانت، سبک های دلبستگی می باشد. دلبستگی به توانایی غریزی برای ایجاد ارتباطات هیجانی قوی و 

هیجان ها جزء اساسی دلبستگی هستند. افراد با تاکید می کنند،  2( به نقل از بالبی8333) 2کالینز و رید.معنی دار با خانواده و مراقبان اوست

سبک دلبستگی ایمن، دارای تجارب سرشار از ایمنی و به دور از اضطراب مختل کننده هستند و در مقابل، افراد با سبک دلبستگی 

ا با مشکالت و موقعیت های تنش زناایمن)اجتنابی و دو سوگرا( دنیا را محیطی ناامن و استرس زا تصور کرده و توانایی مقابله موثر و سازنده 

در واقع از .شواهد جمع آوری شده نشان داده است که دلبستگی های ناایمن با سطوح باالی اختالالت هیجانی در جوانی همراه است.را ندارند

 واره هایمتغیرهایی که در شکل گیری شخصیت موثر است و مانند سبک های دلبستگی در دوران کودکی انسان شکل می گیرد، طرح

(.از موضوعاتی که باعث تعارض دائمی 8932ناسازگار اولیه است، که اصلی ترین مفهوم در رویکرد طرحواره محور است)سهرابی و همکاران، 

می باشد. مطابق پژوهش های انجام شده، طرحواره ها در حیطه های مختلف       در فضای خانواده و زن و شوهر می شود، طرحواره ها 

 (. 8932خصوصاً در زندگی زناشوئی است)آرین فر و پورشهریاری، ،أثیر می گذارند و یکی از این حیطه ها، روابط زندگی ت

(نشان داد طرحواره ناسازگار شکست، ارتباط منفی با احساس اعتماد و قابل پیش بینی بودن شریک داشت 8332) 1تحقیقات کلیفتون

م با قابلیت اطمینان شریک رابطه داشت. افرادی که دارای طرحواره های ناسازگار یمستق و طرحواره ی بدرفتاری و بی اعتمادی به طور

                                                           
1 Fincham & May 
2 Mark 
3 Hazan, & shaver 
4 Schmitt 
5 Collins and Read 
6 bowlby 
7 Clifton 
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محرومیت هیجانی و نقص بودند، کمتر به شریک خود ایمان داشتند و طرحواره ناسازگار نقص به طور مستقیم و منفی بر نزدیکی، رضایت، 

  .محبت و به طور کلی سازگاری رابطه اثر داشت

 

 فرضيات پژوهش
  د. معنادار وجود دارتفاوت عادی در شهر جهرم  زنانمتقاضی طالق و  زناندر بین نگرش به خیانت 

  معنادار وجود داردتفاوت عادی در شهر جهرم  زنانمتقاضی طالق و  زناندر بین سبک دلبستگی و ابعاد آن. 

  معنادار وجود داردتفاوت عادی در شهر جهرم  زنانمتقاضی طالق و  زناندر بین شدت طرحواره و ابعاد آن . 

 

 مبانی نظري پژوهش
 :است اصلی زمینه پیش سه دارای دیگر سخنی به یا گیرد می شکل کننده تعیین بستر سه برخیانت  فرایند

 از ازدواج(  قبل محیطی -اجتماعی علل)شکن پیمان فرد ازدواج از قبل زندگی در خطر موقعیت-8

 همسرش با او رابطه چگونگی-5

 (ازدواج از بعد محیطی-اجتماعی)علل ازدواج از بعد آفرین خطر افراد و ها موقعیت-9

 جنس با خود ازدواج از پیش های رابطه در فرد شکنی پیمان تجربه است، موثر همسران خیانت به گرایش تقویت در که موثر عوامل از

 تقویت در نیز اخیر های سال در ویژه به – اجتماعی، های شبکه و اینترنت ها، سریال و فیلم و ماهواره :ها رسانه براین، افزون .است مخالف

 در اند توانسته ها رسانه دهند، می نشان متعدد های پژوهش که گونه آن دیگر، سخنی به .اند بوده سهیم)گرایش به خیانت( گرایش این

. هستند ماهواره های فیلم کند، می فراهم ما زوجین برای را مقایسه زمینه امروز که آنچه متخصصان نظر طبق: باشند مؤثر فرد یادگیرهای

 رفتارهای بر خواسته نا و مستقیم غیر ای گونه به و دهند می اختصاص خود به را مردم فراغت اوقات از مهمی بخش روزانه ها فیلم این زیرا

 را ها شبکه این کابران اجتماعی، های شبکه در ماندن گمنام میان این در.گذارند می تأثیر . . . و باورها ها، نگرش احساسات، از اعم – افراد

 در حتی و کنند برقرار رابطه ن دیگرا با او چشم از دور و همسر از ترس بدون که دهند می اجازه آنان به و داده قرار "مناسب موقعیتی" در

 افراد برای معموال که را ای صمیمانه احساسات تا سازد می قادر را شخص اینترنتی فضای حریم .نمایند شرکت نیز "شهوانی های چت"

 نسبت وفایی بی در شدن ور غوطه آغاز موجب خود، مخاطب با عاطفی ای رابطه ایجاد با و بگذارد میان در غریبه افراد با کند، می بیان خاص

 (.8932)اجتهادی و واحدی، شود خود همسر به

 زناشویی تعهد قواعد افراد تا شوند می باعث عواملی چهگاهی جهت پیشگیری از بی وفایی زناشویی یا خیانت نیاز است بررسی گردد که 

 تنها و است بوده کمی بصورت فرازناشویی روابط علل زمینه در گرفته صورت های پژوهش اغلب. شوند فرازناشویی روابط وارد و بزنند برهم را

 آمده بدست کالن و میانه خرد، سطح سه در فرعی مضمون چندین و اصلی مضمون ده مجموع. در کنند می اشاره عوامل از سطح یک به

 به صورت زیر ارائه می گردد: مفهومی مدلبدست آمده،  نتایج به توجه(  با 8932)فیروزجائیان و قدیری،  است

 

 
 

 (21صفحه1931خيانت زناشویی )فيروزجائيان و قدیري، افرادبه  ورود دالیل به مربوط (: مضامين1-2نمودار )
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 از اخالقی و دینی باورهای ضعف و فردگرایی و هستند فرد شخصی های ارزش به ناظر که هستند دالیلی آن فردی، سطح از منظور

 سطح و است خود باهمسران زنان کیفیت و کمیت به ناظر فردی، میان سطح از منظور .روند می شمار به حاضر درپژوهش آن مصادیق جمله

 (.5331)لی،است بوده جامعه تاثیر تحت بیشتر فرد که کند می اشاره دالیل از دسته آن به کالن،

 

 انواع سبک هاي دلبستگی و نشانه هاي آن

هند، دافراد دارای سبک دلبستگی ایمن در برقراری روابط صمیمی راحت هستند به دریافت حمایت از سوی دیگران تمایل نشان می 

 (. 5389مثبت از خود دارد و از دیگران توقعات و انتظارات مثبت دارند )مارکوس،  1تصویری

داشتن رابطه صمیمانه و دلبستگی عاطفی با افراد نزدیک زندگی چون والدین، همسر، و فرزندان یکی از مهمترین نیازهای بشری است. 

یک اصل انگیزشی بوده و در تمام طول زندگی با فرد همراه است. دلبستگی و تالش در جهت جستجو و حفظ رابطه با افراد مهم زندگی 

داشتن رابطه برای رشد روانی، تکوین شخصیت و سالمت هیجانی، احساس امنیت و بهداشت روان انسانها تأثیر می گذارد. توانایی تنظیم 

( افرادی که دلبستگی ایمن دارند نسبت به خودشان و 8933هیجان ها و تجربه همدلی مستلزم داشتن یک دلبستگی ایمن است )نایبی نیا،

شخص مورد عالقه خودشان مثبت فکر می کنند آنها نسبت به روابط بین فرزندانشان نیز نگاه مثبتی دارند. این افراد البته از روابط خود 

ر روابط خود برقرار کنند. دلبستگی ایمن احساس رضایت و خشنودی می کنند و اکثر اوقات می خواهند تعادلی بین صمیمیت و استقالل د

یک منبع درونی است که سالمت روان شناختی فرد را حفظ می کند در صورتی که نبود این منبع مشکالت روان شناختی در پی دارد. 

 همچنین دلبستگی ایمن سوگیری مثبت دارد و سالمت روان را باال می برد.

 

 و عالئم آندلبستگی اجتنابی 

ی سبک دلبستگی اجتنابی خود را از لحاظ هیجانی سرد و دارای سوء ظن تلقی می شوند، آنها اعتماد و اتکا به دیگران را برای افراد دارا

خود مشکل می یابند و هنگامی که دیگران خیلی با آنها صمیمی می شوند احساس نگرانی می کنند.کسانی که در این گروه قرار می گیرند 

ب نمی شوند و موقعی که مادر کودک را ترک می کند کودک اعتراض کمتری می کند و به بازی اش ادامه می دهد در برابر غریبه ها مضطر

(.سبک اجتنابی 8933و در دیدار مجدد با مادر کودک از نزدیک شدن به مادر دوری می کند و ممکن است مادر را نادیده بگیرد )صادقی،

یگران مشخص می شود. این افراد آسیب پذیری را انکار و ادعا می کنند نیازی به روابط نزدیک بزرگساالن با تکیه بر خود و بی نیازی از د

ندارند .تمایل به اجتناب  از صمیمیت را نشان میدهند ، همچنین افراد دلبسته اجتنابی نگرش منفی و توانایی کمی در بخشیدن همسر خود 

 .دارند

 

 دلبستگی ناایمن اضطرابی و عالئم آن
دو سوگرا در روابط عاطفی، نسبت به دیگران انحصار طلب و وابسته اند، دائماً نگران طرد شدن و رها شدن از  -نا ایمن اجتنابیافراد 

 (.3،5385سوی دیگرانند و توسط وابستگی شدید به دیگران سعی درکاهش اضطراب جدایی خود دارند)مگان

تشافات محیط استفاده می کنند. کودکان ایمن در اکثر موقعیتها احساس راحتی کودکان ایمن از والدین به عنوان پایگاه امنی برای اک

 (. 8938و امنیت می کنند و تجسمی مثبت حمایت گر و پاسخ دهنده از مادر خود دارند)بیرامی و همکاران، 

که به هیجان های منفی  اشخاص دارای سبک های ناایمن اجتنابی و دو سوگرا از آن دسته راهبردهای تنظیم هیجانی سود می برند

 (.83،5382تأکید دارند، یا تجربه های هیجانی را سرکوب می کنند، یا آنکه باعث می شوند موقعیت های استرس زا تجربه شوند)هیل

 دکودکان دوسوگرا سعی می کنند در نزد منبع دلبستگی خود )اکثرا مادر یا والدین( بمانند و هنگامی که مادر در کنار آنها حضور دار

کمتر به جستجوی محیط پیرامون می پردازند و زمانی که از مادر جدا         می شوند به شدت ناراحتی خود را نشان می دهند اما هنگامی 

که مادر بر می گردد ، کودک دو سو گرا )دمدمی مزاج ( است به این معنی که از طرفی تمایل برای مجاورت به مادر دارد و از طرفی دیگر 

 (.8932در با گرمی و صمیمیت با او برخورد می کند از خود مقاومت نشان می دهد. )رضوانی زاده،وقتی ما

 

 

                                                           
8- positive Image 
9 Megan 
10  Hill 
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 مفاهيم نظري طرحواره 

به برخی از تجارب متداول دوران کودکی بیماران مبتال به اختالل شخصیت خودشیفته اشاره کردیم. اگرچه این تجارب متداول هستند، 

ومیت ندارند. یکی از والدین این بیماران که فداکاری زیادی در حق آن ها روا داشته است، را نسبت به سایر اما در همه افراد خودشیفته عم

بچه ها ترجیح داده است، ان ها را نازپرورده بار آورده است و محدودیت های اندکی برای آن ها قائل شده است. معموال این نقش را مادر 

پدران نیز این کار را ادامه می داده اند. تعداد زیادی از بیماران خودشیفته چنین تجاربی داشته اند.  برعهده داشته است، هرچندگاهی اوقات

از  این مادران بچه هایشان را نازپرورده و لوس بار آورده اند. اما رفتارشان براساس نیازهای خودشان بوده نه نیازهای کودکان. این مادران

ثل منزلت طلبی و توجه طلبی استفاده کرده اند. این مادران فررزندان خود را ایده ال ساخته اند و برایشان کودکان برای ارضاء نیازهای خود م

ن یانتظارات بلندپروازانه ای در نظر گرفته اند. برای دستیابی به خواسته هایشان می بایستی کودکانشان را دست بیندازند و کنترل کنند. چن

ها و نیازهای کودکانشان همدلی کنند و به آن ها صمیمیت جسمی نشان دهند )مگر در مواردی نادر برای  مادرانی نتوانسته اند با احساس

 ریاکاری در حضور دیگران، کودک خود را در بغل گرفته اند یا زمانی که به او نیاز داشته اند(. همچنین والد دیگر این بیماران ممکن است

ماران، نقش کامال متفاوتی با مادر داشته است. پدران این بیماران، منفعل، سرد و بی عاطفه، نقش مهم تری بازی کند. پدر اغلب این بی

ت کرده فطردکننده، انتقادگر، بدرفتار و گیج بوده اند. بنابراین این بیماران در دوران کودکی اغلب پیام های کامال متناقضی از والدینشان دریا

ی قائل شده است، درحالیکه والد دیگر آن ها را نادیده گرفته یا ارزشی به آن ها نداده است )حمیدپور اند: یکی از والدین به آن ها ارزش زیاد

 (.8932و اندوز، 

بسیاری از بیماران مبتال به اختالل شخصیت خودشیفته در دوران کودکی به نحوی سرآمد بوده اند: آن ها باهوش، زیبا، ورزشکار یا 

از والدین یا هر دوی آن ها سخت در تالش بوده اند تا کودکشان را وادار کنند از طریق استعدادش، مورد تحسین هنرمند بوده اند. معموال یکی 

و تمجید دیگران قرار بگیرد. این کودکان وقتی در زمینه ی پیشرفت و ظاهر، گوی سبقت را از دیگران می ربودند، مورد تشویق، تحسین و 

نمی توانستند به خواسته های والدین جامه ی عمل بپوشند، نادیده گرفته می شدند یا مورد انتقاد قرار  توجه قرار می گرفتند، اما زمانی که

می گرفتند. آن ها به خاطر تأیید گرفتن والد سخت تالش می کرده اند استعدادهای خود را نشان دهند چون می ترسیدند که اگر این کار را 

یا بی رحمانه مورد انتقاد و عیب جویی قرار می گرفتند. این کودکان در یک موقعیت بسیار خاص،  نکنند بالفاصله از چشم والدین می افتند

ارزشمند بوده اند )زمانی که استعدادهای خود را نشان می داده اند( و در موقعیتی دیگر بی ارزش بوده اند )زمانی که مثل سایر کودکان 

اوت هایی را تجربه کرده اند.به همین نحو برخی از بیماران مبتال به اختالل شخصیت معمولی عمل می کرده اند(.  این کودکان چنین تف

ا، هخودشیفته در خانواده هایی بزرگ شده اند که از نظر دیگران خیلی خاص بوده اند. شاید خانواده این بیماران در مقایسه با سایر خانواده 

فق بوده است یا خانواده از منزلت اجتماعی باالیی برخوردار بوده است. این وضعیت ثروتمندتر بوده است، یکی از والدین مشهور یا خیلی مو

خاصی  من آدم"باعث شده که از همان ابتدای دوران کودکی در ذهن بیماران مبتال به اختالل شخصیت خودشیفته چنین باوری شکل بگیرد: 

ن ادعا می کنند خانواده ی ویژه ای داشته اند، اما واقعیت این است که . اگرچه این بیمارا"هستم چون در خانواده ی ویژه ای بزرگ شده ام

ود خ در خانواده این بیماران طرد شده و نادیده گرفته شده اند. در خانواده یاد گرفته اند تنها کودکانی الیق تشویق و توجه هستند که برتری

ب نداشته اند. این کودکان دائم درگیر تنش و تعارض می شده اند: از یک سو، را به اثبات برسانند. کودکان معمولی و میان مایه، محلی از اعرا

بزرگ انگاری و ارزنده سازی در یک موقعیت )خارج از محیط خانواده( و از سوی دیگر، کوچک انگاری و ناارزنده سازی در موقعیتی دیگر )در 

 (.5339خانواده( )یانگ و همکاران، 

متداول در شکل گیری خودشیفتگی همانا طرد اجتماعی یا بیگانگی است. برخی از بیماران در خانه یکی دیگر از ریشه های تحولی 

ند مورد عشق و محبت قرار گرفته اند، اما خارج از خانواده، همساالنشان دست رد به سینه آن ها زده اند یا در برخی زمینه ها احساس کرده ا

نش مخالف جذابیت نداشته اند، بدقیافه بوده اند یا در دوره کودکی نمی توانستند از خیلی با همساالنشان خیلی فرق دارند. شاید برای ج

 (.8932جهات به گرد پای همساالنشان برسند. در دوران نوجوانی محبوب نبوده اند یا در جمع جایی نداشته اند )حمیدپور و اندوز، 
 

 سبک هاي مقابله اي ناسازگار
بیانگر تالش کودک برای کنار آمدن با نیازهای هیجانی ارضاء نشده در محیط آسیب زاست. این سبک سبک های مقابله ای ناسازگار 

یم لهای مقابله ای در دوران کودکی انطباقی هستند، اما غالبا در دوران بزرگسالی ناسازگارند. ما سه نوع سبک مقابله ای را شناخته ایم: تس

ه ی افراطی .آنها به ترتیب مطابق با فرآیندهای مقابله ای تسلیم، اجتناب و جبران افراطی شده ی مطیع، محافظ بی تفاوت و جبران کنند

هستند. عملکرد سبک مقابله ای تسلیم شده ی مطیع، اجتناب از بدرفتاری های بعدی است. عملکرد دو سبک مقابله ای دیگر یعنی محافظ 

فته سازی است که در پی فعال سازی طرحواره ها بوجود آمده اند. سبک مقابله بی تفاوت و جبران کننده ی افراطی، گریز از هیجان های آش

ای تسلیم شده ی مطیع به درستی طرحواره ها اذعان می کند و گردن می نهد. بیمارانی که چنین سبکی اتخاذ می کنند، منفعل و وابسته 
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و چرا اطالعت می کنند. افرادی که سبک مقابله ای تسلیم شده ی به نظر می رسند. آنها از دستورهای درمان گر)یا هر فرد دیگری( بی چون 

مطیع دارند، در برابر مراجع قدرت، خودشان را افرادی درمانده و ضعیف می پندارند. آنها احساس می کنند هیچ حق انتخابی ندارند و تالش 

مطیع هستند و تنها برای ادامه ارتباط یا جلوگیری از انتقام  می کنند برای اجتناب از تعارض با دیگران، حرف شنوی داشته باشند. آنها افرادی

( 8932، )البرزیو تالفی سایرین، به دیگران اجازه می دهند هر کاری با ایشان بکنند مثل بدرفتاری، کنترل، نا ارزنده سازی و نادیده انگاری 

. 

کند. این سبک مقابله ای نوعی کناره گیری روان شناختی  محافظ بی تفاوت از اجتناب طرحواره به عنوان سبک مقابله ای استفاده می

محسوب می شود. افرادی که سبک مقابله ای محافظ بی تفاوت را اتخاذ می کنند، از مردم کناره گیری می کنند و هیجان هایشان را نادیده 

دن محافظت کنند. این سبک مقابله ای شبیه زره یا می گیرند. تمام این راهکارها بدین منظور انجام می شود که فرد را از درد آسیب پذیر بو

دیوار محافظتی است که ذهنیت های آسیب پذیر آن پنهان شده اند. بیمارانی که این سبک مقابله ای را بر می گزینند، ممکن است دچار 

ه ی روابط اجتماعی و درگیر نشدن احساس کرختی یا پوچی شوند. چنین بیمارانی ممکن است برای اجتناب از سرمایه گذاری عاطفی در زمین

در فعالیت ها، به بدبینی تمام عیار یا کناره گیری روی بیاورند. رفتارهایی نظیر کناره گیری اجتماعی، خوداتکایی افراطی، اعتیادهای 

 ( .8932مکاران، رشیدی و هخودآرامبخش، خیالپردازی، توجه برگردانی وسواس گونه و محرک طلبی از این سبک مقابله ای برمی خیزد)

تجارب ما نشان می دهد که سبک مقابله ای محافظ بی تفاوت در بسیاری از بیماران مبتال به مشکالت منشی شناختی، دردسرساز 

است مخصوصا در بیماران مبتال به اختالل شخصیت مرزی. اغلب اوقات تغییر این سبک، بی نهایت مشکل و طاقت سوز است. این بیماران در 

دکی این سبک مقابله ای را به عنوان راهبرد انطباقی برگزیده اند. آنها در یک محیط آسیب زاگیر می کنند که به شدت آزارشان می سنین کو

دهد و باعث می شود که از خودشان فاصله بگیرند،نسبت به همه چیز بی تفاوت باشند و هیچ احساسی نداشته باشند. همزمان که کودکان به 

رسند و به جهانی کمتر خصمانه و محروم کننده وارد می شوند، امید می رود که سبک مقابله ای محافظ بی تفاوت،  سنین بزرگسالی می

عادت می کنند و چنین سبکی برای آنها حالت خودکار پیدا می کند. آنها اغلب نمی دانند چگونه در سیر زندگی این سبک مقابله ای را یاد 

به عنوان یک زندانی به این سبک پناه می برند.جبران کننده ی افراطی از جبران افراطی به عنوان سبک مقابله بگیرند و به کار می برند. آنها 

ای استفاده می کند. آنها برخالف طرحواره ی واقعی عمل می کنند. به عنوان مثال اگر بیماری احساس نقص کند، سخت در تالش است تا 

ا اتخاذ می کند. اگر دچار احساس گناه شود، دیگران را سرزنش می کند. اگر احساس کند تحت بی نقص جلوه کند و شیوه ی برتری طلبی ر

سلطه دیگران قرار گرفته است، آنها را تهدید می کند. اگر احساس کند با او بدرفتاری شده است، با دیگران به خشونت رفتار می کند. اگر 

یت ها، به دنبال تاثیر گذاشتن بر دیگران است. برخی از افرادی که سبک مقابله ای احساس حقارت کند با منزلت طلبی و به رخ کشیدن موفق

 .پرخاشگرانه بیفتند -جبران کننده ی افراطی را برمی گزینند ممکن است در دام رفتارهای منفعالنه

  

 سوابق و پيشينه پژوهش
زناشویی از روی سبکهای دلبستگی، عزت نفس و  بینی روابط فرا ( در تحقیق خود به پیش8932رضوانی زاده و اصالنی کتولی)

خودشیفتگی بود. جامعه پژوهش حاضر دانشجویان متاهل دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و عالمه طباطبایی پرداخته و به این نتایج رسیدند 

 مچنین عزت نفس اجتماعی و خانوادگیبینی روابط فرا زناشویی در افراد را دارند. ه که سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا توان پیش

ینی می ب بینی گرایش افراد به روابط فرا زناشویی را دارند. میزان خودشیفتگی نیز گرایش افراد به روابط فرا زناشویی را پیش نیز توان پیش

فراد به می توانند گرایش اکند. سبک های دلبستگی ناایمن و عزت نفس آسیب دیده و پایین و همچنین خودشیفتگی از عواملی هستند که 

 .بینی نمایند روابط فرا زناشویی را پیش

( در تحقیق خود با هدف بررسی نقش واسطه گری طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک های 8932سهرابی و همکاران)

م داراى من به دو شکل مستقیم و غیرمستقیدلبستگی و افسردگی در دانشجویان، به این نتیجه رسیدند که سبک های دلبستگی ایمن و ناای

بر افسردگی می باشند، به این صورت که سبک دلبستگی ایمن فرد بر طرحواره او اثر مثبت گذاشته و از این طریق، میزان  معنادارتأثیر

ی در د باعث افزایش افسردگیابد. از طرف دیگر سبک دلبستگی ناایمن با اثر منفى که بر طرحواره فرد می گذار افسردگی در فرد کاهش می

 فرد می شود. بنابراین نتایج به دست آمده نشان داد که سبک های دلبستگی از طریق طرحواره های ناسازگار اولیه، افسردگی را در فرد موجب

 .می شوند

ی مرتکب به بی وفای ( در تحقیق خود با هدف بررسی رابطه سبک های دلبستگی با تعهد زناشویی در افراد8932اسکندری و همکاران)

درصد از تغییرات تعهد زناشویی را پیش بینی کنند. همچنین ضریب  89زناشویی، به این نتیجه رسیدند که سبک های دلبستگی می توانند 

 .بودنبتا سبک دلبستگی اضطرابی و ضریب بتا سبک دلبستگی اجتنابی برتعهد زناشویی معنادار بود. اما ضریب بتا دلبستگی ایمن معنادار 
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(، تحقیقی با هدف بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش به خیانت در بین کارکنان دانشگاه 8932عرب و همکاران) 

هاشدگی/بی ثباتی، استحقاق/بزرگ منشی، بی اعتمادی/بدرفتاری، محرومیت هیجانی و رآزاد زاهدان انجام داده و به این نتیجه رسیدند که 

یانت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی بین آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری، خویشتن داری/خود انضباطی ناکافی، شکست با خ

ا باطاعت، انزوای اجتماعی/بیگانگی، گرفتار/خود تحول نیافته، ایثار، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه، نقص/شرم و وابستگی/بی کفایتی 

 .معکوس و معناداری وجود داردخیانت رابطه 

( در تحقیق خود به بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی، دلزدگی زناشویی وروابط فرازناشویی دربین زوجین 8932جهانتیغ و مجاهد)

ارای سبک اد دگرش به خیانت بین افرندرگیر با مساله خیانت زناشویی در مناطق چهار و پنج شهر مشهد پرداخته و به این نتیجه رسیدند که 

داری متفاوت است اما نگرش به خیانت در دو جنس متفاوت نیست. در این تحقیق اثر تعاملی سبک  اهای مختلف دلبستگی درحد معن

ود در این داری متفاوت ب ادلبستگی و جنسیت بر نگرش به خیانت نیز رد شد. میانگین دلزدگی در سبک های مختلف دلبستگی در حد معن

 .ی عامل جنسیت نیز تایید گردید. اما بین نگرش به خیانت و دلزدگی رابطه معنی داری مشاهده نشدجا اثر تعامل

( تحقیقی با هدف بررسی همبستگی بین سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با تیپ شخصیتی 8932رشیدی و همکاران)

D  آن بود که بین تیپ شخصیتی در بیماران قلبی انجام دادند. یافته های آنها حاکی ازD  و سبک های دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی

اضطرابی، طرحواره محرومیت هیجانی، طرح واره رهاشدگی، طرحواره بی اعتمادی بدرفتاری، طرحواره انزوای اجتماعی و طرحواره نقص و 

درصد از  22حواره های ناسازگار قادر به تبیین درصد و طر 85دار مشاهده شد. سبک های دلبستگی قادر به تبیین  اشرم همبستگی معن

در بیماران قلبی با وضعیت روانی و جسمانی ضعیف  Dبودند. به طورکلی نتایج آنها نشان داد تیپ شخصیتی  Dواریانس تیپ شخصیتی 

 .همبستگی دارد

( در تحقیق خود با بررسی ارتباط طرحواره ها و سبک های دلبستگی، به این نتیجه رسیدند که طرحواره 5383و همکاران) 88منسبو

های حوزه طرد و بریدگی و حوزه دیگر جهت مندی به طور کامل رابطه بین دلبستگی اضطرابی و آسیب شناسی روانی را وساطت می کنند 

 .تا حدی ارتباط بین دلبستگی اجتنابی و آسیب شناسی روانی وساطت می کنند و طرحواره های حوزه طرد و رهاشدگی

به این  D( در تحقیق خود با هدف بررسی ارتباط سبک دلبستگی و عزت نفس: نقش واسطه شخصیت نوع 5388و همکاران) 85هویس

ی شدن ی ایمن، شانس بیشتری در طبقه بندنتیجه رسیدند که افراد دارای سبک های دلبستگی اضطرابی و اجتنابی بر خالف سبک دلبستگ

 .دارندD به عنوان تیپ شخصیتی

( در مطالعه ای به منظور بررسی اینکه آیا طرحواره های ناسازگار اولیه واسطه ارتباط بین دلبستگی با والدین 5389و همکاران)89رولوفز

ناسازگاری جدایی/ طرد واسطه ارتباط بین کیفیت و  ه هایو همساالن و نشانه های افسردگی می شوند؛ به این نتیجه رسیدند که طرحوار

 .سبک های دلبستگی و نشانگان افسردگی هستند

مورد از  82 بین ( با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با سازه های طرحواره نشان داد5382و همکاران) 82نتایج تحقیقات بچ

توسط روان درمانگران، می  شخصیتیصفات  با شناخت. ط معنادار  وجود داردارتبابه شدت به ساختارهای طرحواره شخصیت، ویژگی  52

 دست یافت.   ساختارهای طرحواره تراپی  توان به

( در تحقیق خود با هدف بررسی رابطه بین طرح های اولیه ناسازگارانه، رضایت زناشویی و ارزش مادی فرد: 5382) 82دمیترسکو و روسو

ینی ب های ناسازگار اولیه می توانند سطوح رضایت زناشویی را پیش -این نتیجه رسیدند که سطوح طرحواره رویکرد روانشناسی تکاملی به

 .کنند

 

 روش پژوهش
جامعه .است مقایسه ای از نوع پس رویدادی -علیدی و از منظر گردآوری داده ها، پژوهشی بنیاهدف، پژوهشی لحاظ تحقیق حاضر از 

نفر می باشد  522، به تعداد  8931سال دوم مراجعه کننده به دفاتر طالق و ازدواج در شهر جهرم در نیمه  زنانآماری این تحقیق شامل کلیه 

نفر از زنان عادی نیز  بر  93. برای همتاشدن تعداد نمونه های مقایسه ای، متقاضی طالق ن بوده استزنان  نفر شامل 93که از این تعداد 

 نمونه گیری هدفمند، همتا و همانندسازی می شوند.ابزار گرداوری اطالعات این پزوهش پرسشنامه است. اساس سابقه زندگی زوجین به شیوه

                                                           
11 Bosman 
12 Huis 
13 Roelofs 
14 Batch 
15 Dumitrescu and  Rusu 
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 (2001الف( پرسشنامه نگرش به خيانت مارک واتلی)

سوال بوده  85( ترجمه شد. این پرسشنامه دارای 8913طراحی و توسط عبداهلل زاده) 5332این پرسشنامه توسط مارک واتلی در سال 

گانه از بسیار  1ف آن شامل شناسایی، ارزیابی و سنجش میزان وجود دیدگاه و نگرش به خیانت در همسران است. هر سوال در طیف و هد

امتیاز( دارد. در واقع این پرسشنامه، تمایل به  1امتیاز(، مخالفم، نسبتا مخالفم، نظری ندارم، نسبتا موافقم، موافقم و بسیار موافقم) 8مخالفم)

 ذیرندگی یا رد کنندگی خیانت را از منظر افراد مختلف می سنجد.میزان پ

 

 گویه ها و نمره گذاري پرسشنامه نگرش به خيانت  
 

 نحوه نمره گذاری طیف لیکرت گویه ها

 (1، ...،  کامال موافق=8)کامال مخالف= 85و  1، 1، 2، 2، 5سواالت 

 (8کامال موافق=، ...،  1)کامال مخالف= 88و  83، 3، 2، 9، 8سواالت 

  

دوکام و  گزارش کرده است که حاکی از همسانی درونی باالی مقیاس است. 33/3تا  11/3مارک واتلی، ضریب آلفای کرونباخ را بین 

به  13/3( ضریب آلفا را 8938برای نمره کلی آزمون گزارش کرده اند. عباسپور و همکاران) 11/3( ضریب آلفای کرونباخ را 5333همکاران)

   دست آوردند

 (    RAAS )(1330ب( پرسشنامه سبک هاي دلبستگی کولينز و رید)

سوال بوده و هدف آن شامل خود ارزیابی از مهارت های ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل دهی روابط  81این پرسشنامه دارای 

امتیاز، ... ، کامال موافقم  3به صورت )کامال مخالفم= رت طیف پاسخگویی آن از نوع لیک دلبستگی نسبت به چهره های دلبستگی نزدیک است.

این پرسشنامه، دارای سه زیرمقیاس بوده می باشد.معکوس   81،81،82،1،2،8ه  این شیوه نمره گذاری در سواالت شمارامتیاز( می باشد.  2= 

 که سواالت مربوط به هر زیرمقیاس در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

 گویه ها و نمره گذاري پرسشنامه سبک هاي دلبستگی  
 

 سواالت مربوطه زیرمقياس

 81،89،85،1،2،8 دلبستگی ایمن

 81،82،82،1،2،5 دلبستگی اجتنابی

 82،88،83،3،2،9 دلبستگی دو سوگرا/اضطرابی

  
را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سواالت مربوط به آن بعد 

 کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سواالت را با هم جمع کنید.

: میزانی راکه آزمودنی ها به دیگران اعتماد می کنند و به آنها متکی می شوند به این صورت که آیا در مواقع لزوم 82(Dوابستگی) –

 کند.قابل دسترسی اند، اندازه گیری می 

 : میزان آسایش در رابطه با صمیمیت و نزدیکی هیجانی را اندازه گیری می کند.81(Cبودن) نزدیک –

 : ترس از داشتن رابطه را می سنجد.81(A)اضطراب -

                                                           
16 dependance 
17 closeness 
18 anxiety 
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( یک بعد دو قطبی است که C) بودن نزدیک مقیاس زیر و دارد مطابقت دوسوگرا -( با دلبستگی اضطرابی Aزیر مقیاس اضطراب )

( در تطابق با دلبستگی ایمن C(. بنابراین نزدیک بودن )8332توصیف های ایمن و اجتنابی را در مقابل هم قرار می دهد )فنی ونوللر، ً اساسا

( RAAS( را می توان تقریباً عکس دلبستگی اجتنابی قرار داد. مدت اجرای پرسشنامه کولینز و رید )Dمی باشد و زیر مقیاس وابستگی )

 دقیقه در نظر گرفته شده است. 83ابی انجام شده براساس زمینه ی

ماه  1ماه و حتی درطول  5( نشان دادند که زیر مقیاس های نزدیک بودن، وابستگی و اضطراب در فاصله زمانی 8333کولینز و رید)

نامه برای هر زیر مقیاس این پرسشپایدار ماندند و در مورد قابلیت اعتماد مقیاس دلبستگی بزرگسال کولینز و رید میزان آلفای کرونباخ را 

 نمونه از دانشجویان بصورت زیر گزارش دادند: 9در

 

 آلفاي کرونباخ در سبک هاي پرسشنامه نگرش به خيانت  

 

 اضطراب اجتنابی ایمن تعداد

819 18/3 11/3 12/3 

893 13/3 11/3 12/3 

833 15/3 13/3 19/3 

  
است آزمون از اعتبار باالیی برخوردار است. از سوی  13/3در تمامی موارد مساوی یا بیش از  با توجه به این که مقادیر آلفای کرونباخ

( میزان اعتبار آزمون با استفاده از آزمودن مجدد بصورت همبستگی بین این دو اجرا مشخص شده است.این 8913دیگر در پژوهش پاکدامن)

دبیرستان که بطور تصادفی انتخاب شده بودند اجرا گردید. نتایج حاصل از دوبار دختر و پسر کالس دوم  833در مورد   RAASپرسشنامه

 دارای اعتبار است. 32/3اجرای این پرسشنامه با فاصله زمانی یک ماه از یکدیگر بیانگر آن بود که این آزمون در سطح 
 

   ( YSQ)ج( پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ

توسط یانگ برای اندازه گیری طرحواره های ناسازگار اولیه ساخته  8331نسخه اصلی در سال سوال 532از  سوال 12زیر مجموعه ای با 

به دست آمد. پایایی زیر  3931و در جمعیت آقایان  3931همسانی درونی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در جمعیت بانوان . شد

دهنده  نمره باال نشان  در زیر مولفه بی اعتمادی است 3911در زیر مولفه ثبات تا  3992ه ای از مولفه ها با استفاده از آلفای کرونباخ در دامن

 ( نمره گذاری می شود. 2، ...، کامال درست=8درجه ای)کامال غلط= 2طرحواره های ناسازگار اولیه است. هر سوال بر روی یک مقیاس 

 

 حروف اختصاري و سواالت مربوط به طرح واره ها  
 

 بریدگی و طرد

Ed-  2تا 8محرومیت هیجانی: جمالت 

Ab-  83تا  2رها شدگی بی ثباتی: جمالت 

Ma-  82تا  88بی اعتمادی بد رفتاری: جمالت 

Si-  53تا  82انزوای اجتماعی بیگانگی: جمالت 

Ds-  52تا  58نقص/ شرم: جمالت 

 مختل عملکرد و خودمختاری

Fa-  93تا  52شکست: جمالت 

di-  92تا  98وابستگی/ بی کفایتی: جمالت 

Vh-  23تا  92آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری: جمالت 

Em-  22تا  28گرفتار / خویشتن تحول نیافته: جمالت 

 جهت مندی دیگر

 

Sb-  23تا 22اطاعت: جمالت 

SS -  22تا  28ایثار گری: جمالت 

 و بازداری حد از بیش زنگی به گوش
Ei- 23تا  22انی : جمالت بازداری هیج 

Us-  22تا  28معیار های سرسختانه:جمالت 
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 محدودیت های مختل
Et-  13تا  22استحقاق /بزرگ منشی: جمالت 

Is-  12تا  18خویشتن داری/ خود انضباطی ناکافی: جمالت 

  

، خودگردانی و عملکرد  3913و برای حوزه های بریدگی و طرد  3939( ضریب اعتبار پرسشنامه 8939در پژوهش احمدی و قریشی)

 .بدست آمد 3919و محدودیت های مختل  3911، گوش به زنگی بیش از حد و بازداری  3923، دیگر جهت مندی  3912مختل 

 

 یافته هاي پژوهش
 .معنادار وجود داردتفاوت عادی در شهر جهرم  زنانمتقاضی طالق و  زناندر فرضیه اول: بین نگرش به خیانت 

 

 ميانگين نگرش به خيانت در دو گروهرتبه بندي 
 

 رتبه بندی میانگین

 

 36.62 نگرش به خیانت در افراد عادی

 24.38 نگرش به خیانت در افراد متقاضی طالق

  مجموع

 

 گروه دو در خيانت به نگرش ویتنی من آزمون نتایج
 

 266.500 من ویتنی

 007. سطح معناداری

 

سطح  ( است. با توجه به91/52( بیشتر از زنان متقاضی طالق )25/95به خیانت در زنان عادی)نتایج رتبه بندی میانگین نگرش 

 کمتر است، فرضیه تایید می شود.  32/3معناداری که از 

 .معنادار وجود داردتفاوت عادی در شهر جهرم  زنانمتقاضی طالق و  زناندر فرضیه دوم: بین سبک دلبستگی و ابعاد آن 
 

 مستقل براي سنجش سبک هاي دلبستگی و ابعاد آن بين دو گروهآزمون تی تست 

 

 

 

 

کمتر هستند، بین دو گروه با اختالف  32/3از آنجایی که سطوح معناداری هم در آزمون لون و هم در آزمون تی تست میانگین از 

ادی در ع زنانمتقاضی طالق و  زنان در، تفاوت معنادار وجود دارد. بنابراین سوال تایید شده بین سبک دلبستگی و ابعاد آن 252/59میانگین 

 داشت.معنادار وجود تفاوت شهر جهرم 

 . معنادار وجود داردتفاوت عادی در شهر جهرم  زنانمتقاضی طالق و  زناندر فرضیه سوم: بین شدت طرحواره و ابعاد آن 
 

 گروه دو در طرحواره شدت ميانگين بندي رتبه
 

 رتبه بندی میانگین شدت طرحواره و ابعاد آن

 

 تی تست برای میانگین دو گروه آزمون لون

F 
سطح 

 معناداری
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

انحراف 

 استاندارد

F
2

.D
el

 

 1.24676 23.62414- 39338 57 18.948- 000. 17.866 فرض واریانس برابر است

 1.26181 23.62414- 39338 37.465 18.722-   فرض واریانس برابر نیست
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 242.10 طرد )افراد عادی( و بریدگی

 180.85 مختل)افراد عادی( عملکرد و خودمختاری

 98.88 جهت مندی)افراد عادی( دیگر

 120.20 و بازداری)افراد عادی( حد از بیش زنگی به گوش

 106.72 محدودیت های مختل)افراد عادی(

 324.20 )افراد عادی(شدت طرحواره

 226.53 طرد )افراد متقاضی طالق( و بریدگی

 191.07 مختل)افراد متقاضی طالق( عملکرد و خودمختاری

 103.12 جهت مندی)افراد متقاضی طالق( دیگر

 107.59 و بازداری)افراد متقاضی طالق( حد از بیش زنگی به گوش

 104.97 محدودیت های مختل)افراد متقاضی طالق(

 323.50 )افراد متقاضی طالق(شدت طرحواره

 

 گروه دو آن ابعاد و واره طرح شدت براي واليس کروسکال آزمون نتایج
 

 224.819 کروسکال والیس

 001. سطح معناداری

 

شدت طرحواره  -8در گروه افراد عادی، رتبه بندی میانگین شدت طرحواره و ابعاد آن به ترتیب از بیشترین به کمترین عبارت بودند از :  

(، 53/853و بازداری) حد از بیش زنگی به گوش -2(، 12/813مختل) عملکرد و خودمختاری -9(، 83/525بریدگی و طرد ) -5(، 53/952)

 (. 11/31جهت مندی) دیگر -2( و 15/832محدودیت های مختل) -2

شدت  -8در گروه زنان متقاضی طالق، رتبه بندی میانگین شدت طرحواره و ابعاد آن به ترتیب از بیشترین به کمترین عبارت بودند از : 

و  حد از بیش زنگی به گوش -2(، 31/838مختل) عملکرد و خودمختاری -9(، 29/552طرد ) و بریدگی -5( ، 23/959طرحواره )

(.از مقایسه رتبه بندی های فوق و با توجه به سطح 85/839جهت مندی) دیگر -2( و  31/832محدودیت های مختل) -2(، 23/831بازداری)

و بازداری، محدودیت  حد از بیش زنگی به شدت طرحواره، بریدگی و طرد، گوشکمتر است، مشاهده شد که میانگین  32/3معناداری که از 

جهت مندی در زنان متقاضی طالق بیشتر بود. به طور  های مختل، در زنان عادی بیشتر بود. میانگین خودمختاری و عملکرد مختل و دیگر

 داشت. معنادار وجودتفاوت عادی در شهر جهرم  زنان متقاضی طالق و زنان درکلی سوال تایید شد و بین شدت طرحواره و ابعاد آن 

 

 بحث و نتيجه گيري
( است. با توجه به سطح معناداری 91/52( بیشتر از زنان متقاضی طالق)25/95نتایج رتبه بندی میانگین نگرش به خیانت در زنان عادی)

عرب و همسو بود.( 8932جهانتیغ و مجاهد) و (8932همکاران)عرب و کمتر است، فرضیه تایید می شود. این نتایج با مطالعات  32/3که از 

هاشدگی/بی ثباتی، استحقاق/بزرگ منشی، بی اعتمادی/بدرفتاری، محرومیت هیجانی و شکست ربه این نتیجه رسیدند که  (8932همکاران)

، خویشتن داری/خود انضباطی ناکافی، اطاعت، با خیانت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی بین آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری

 تانزوای اجتماعی/بیگانگی، گرفتار/خود تحول نیافته، ایثار، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه، نقص/شرم و وابستگی/بی کفایتی با خیان

اد دارای سبک های مختلف دلبستگی گرش به خیانت بین افرن دریافتند که( 8932و مجاهد) جهانتیغ.رابطه معکوس و معناداری وجود دارد

اثر تعاملی سبک دلبستگی و جنسیت بر  پژوهشدرحد معنی داری متفاوت است اما نگرش به خیانت در دو جنس متفاوت نیست. در این 

عامل  ینگرش به خیانت نیز رد شد. میانگین دلزدگی در سبک های مختلف دلبستگی در حد معنی داری متفاوت بود در این جا اثر تعامل

 .جنسیت نیز تایید گردید. اما بین نگرش به خیانت و دلزدگی رابطه معنی داری مشاهده نشد

کمتر هستند، بین دو گروه با اختالف میانگین  32/3آنجایی که سطوح معناداری هم در آزمون لون و هم در آزمون تی تست میانگین از 

هر عادی در ش زنانمتقاضی طالق و  زناندر تایید شده بین سبک دلبستگی و ابعاد آن ، تفاوت معنادار وجود دارد. بنابراین سوال  252/59

، (8932سهرابی و همکاران)، (8932اسکندری و همکاران)، (5388هویس و همکاران)داشت. این نتایج با مطالعات معنادار وجود تفاوت جهرم 

( حاکی از آن بود که بین تیپ 8932و همکاران) رشیدیسو بود.نتایج هم (8932رشیدی و همکاران)، (8932رضوانی زاده و اصالنی کتولی)
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اره رهاشدگی، طرحواره بی اعتمادی وو سبک های دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی اضطرابی، طرحواره محرومیت هیجانی، طرح Dشخصیتی 

درصد  85دار مشاهده شد. سبک های دلبستگی قادر به تبیین  ااره انزوای اجتماعی و طرحواره نقص و شرم همبستگی معنوبدرفتاری، طرح

در  Dبودند. به طورکلی نتایج آنها نشان داد تیپ شخصیتی  Dدرصد از واریانس تیپ شخصیتی  22و طرحواره های ناسازگار قادر به تبیین 

 .بیماران قلبی با وضعیت روانی و جسمانی ضعیف همبستگی دارد

بینی روابط فرا زناشویی  سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا توان پیش نشان داد( 8932اصالنی کتولی)زاده و  رضوانییافته های 

بینی گرایش افراد به روابط فرا زناشویی را دارند. میزان خودشیفتگی  در افراد را دارند. همچنین عزت نفس اجتماعی و خانوادگی نیز توان پیش

بینی می کند. سبک های دلبستگی ناایمن و عزت نفس آسیب دیده و پایین و همچنین  شویی را پیشنیز گرایش افراد به روابط فرا زنا

( به این نتیجه 8932سهرابی و همکاران).بینی نمایند خودشیفتگی از عواملی هستند که می توانند گرایش افراد به روابط فرا زناشویی را پیش

ین صورت بر افسردگی می باشند، به ا معنی دار و شکل مستقیم و غیرمستقیم داراى تأثیررسیدند که سبک های دلبستگی ایمن و ناایمن به د

ک یابد. از طرف دیگر سب که سبک دلبستگی ایمن فرد بر طرحواره او اثر مثبت گذاشته و از این طریق، میزان افسردگی در فرد کاهش می

ث افزایش افسردگی در فرد می شود. بنابراین نتایج به دست آمده نشان داد که دلبستگی ناایمن با اثر منفى که بر طرحواره فرد می گذارد باع

نشان ( 5388هویس و همکاران).تحقیقات سبک های دلبستگی از طریق طرحواره های ناسازگار اولیه، افسردگی را در فرد موجب می شوند

 ی ایمن، شانس بیشتری در طبقه بندی شدن به عنوان تیپافراد دارای سبک های دلبستگی اضطرابی و اجتنابی بر خالف سبک دلبستگ داد

 .دارندD شخصیتی

و بازداری، محدودیت های مختل، در زنان عادی بیشتر بود. میانگین  حد از بیش زنگی به میانگین شدت طرحواره، بریدگی و طرد، گوش

کمتر بود  32/3جهت مندی در زنان متقاضی طالق بیشتر بود. با توجه به اینکه سطح معناداری که از  خودمختاری و عملکرد مختل و دیگر

داشت.  معنادار وجودتفاوت عادی در شهر جهرم  زنانمتقاضی طالق و  زناندر به طور کلی سوال تایید شد و بین شدت طرحواره و ابعاد آن 

 (8932لعل زاده کندکلی و همکاران)، (5382دمیترسکو و روسو)، (5389و همکاران) رولوفز ،(5383بوزمن و همکاران)این نتایج با مطالعات 

 همسو بود.  (8932علوی لواسانی و احمدی طهور سلطانی)و 

به این نتیجه رسیدند که بین بدرفتاری در کودکی با طرحواره های ناسازگار حیطه  (8932علوی لواسانی و احمدی طهور سلطانی)

ی ای طرحواره های ناسازگار اولیه همبستگ د همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. بین این متغیر با طالق عاطفی با نقش واسطهبریدگی و طر

مثبت وحود دارد. بین بدرفتاری در کودکی و دشواری در تنظیم هیجان با نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه همبستگی مثبت 

تنظیم هیجان همبستگی مثبت وجود دارد. بین  گی نا ایمن و طالق عاطفی با نقش واسطه ای دشواری دروجود دارد. بین سبک دلبست

دشواری در تنظیم هیجان و طالق عاطفی همبستگی مثبت وجود دارد. به طور کلی نتایج نشان داد بدرفتاری در کودکی به طور مستقیم با 

با طالق عاطفی به واسطه طرحواره های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان رابطه  طرحواره های ناسازگار اولیه و به طور غیر مستقیم

دارد. بدرفتاری در کودکی موجب شکل گیری دلبستگی ناایمن و طرحواره های ناسازگار اولیه و دشواری درتنظیم هیجان که نقش موثری در 

بین نمره کل طرحواره ها با طالق عاطفی رابطه مثبت  دریافتند( 8932مکاران)لعل زاده کندکلی و ه.تخریب روابط بین فردی دارند، می شود

و معنادار وجود دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد، انزوای اجتماعی، شکست در پیشرفت، محرومیت هیجانی توانایی پیشبینی کنندگی طالق 

زه طرد و بریدگی و حوزه دیگر جهت مندی به طور کامل رابطه طرحواره های حو نشان داد( 5383بوزمن و همکاران).نتایج عاطفی را دارند

های حوزه طرد و رهاشدگی تا حدی ارتباط بین دلبستگی -بین دلبستگی اضطرابی و آسیب شناسی روانی را وساطت می کنند و طرحواره 

 .اجتنابی و آسیب شناسی روانی وساطت می کنند

 

 

 

 

 و مراجع منابع

(، بررسی جامعه شناختی پتانسیل خیانت در روابط زناشویی و عوامل مؤثر بر آن 8932گلناز.)اجتهادی، مصطفی و واحدی،  [8]

 .2در بین کارمندان ادارات دولتی و خصوصی ، مجله جامعه شناسی ایران، دوره هفدهم، شمارة 

در افراد مرتکب  (، رابطه سبک های دلبستگی با تعهد زناشویی8932اسکندری، حسین؛ هادی، سعیده و سهرابی، فرامرز.) [5]

 .23، شماره 82به بی وفایی زناشویی، پژوهش های مشاوره، جلد 
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 دلبستگی های سبک (، رابطه8932اسکندری، حسین؛ هادی، سعیده؛ سهرابی، فرامرز؛ معتمدی، عبداهلل و فرخی، نورعلی.) [9]

 . 23اره ، شم82زناشویی ، پژوهش های مشاوره، جلد  وفایی بی مرتکب افراد زناشویی در تعهد با

(، مقایسه ویژگی های شخصیت، فرایند و محتوای خانواده سازگاری در مردان خیانتکار و 8935امیرحاتمی، روشنک.) [2]

 غیرخیانتکار، پایاننامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی، دانشگاه آزاد مرودشت.

نی تعارضات زناشویی بر اساس طرحواره ( ، مدل معادالت ساختاری پیشبی8932آرین فر، نیره و پورشهریاری، مه سیما. ) [2]

های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و متغیر میانجی سبک های عشق ورزی ، فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 

 . 53سال هشتم، شمارة 

آوری: و تابهای دلبستگی (. رابطه بین سبک8932البرزی، محبوبه؛ خوشبخت، فریبا؛ گلزار، حمیدرضا؛ صبری، مصطفی.) [2]

 . 292 - 252 22، شماره   88ای هوش هیجانی.نشریه روانشناسی تحولی )روانشناسان ایرانی(، دوره  نقش واسطه

(، ویژگی های روانسنجی مقیاس گرایش به خیانت 8931بشیرپور، محراب؛ شفیع آبادی، عبداهلل و دوکانه ای فرد، فریده.) [1]

 .52نجی، دوره ششم، شماره پژوهشی روانس -زناشویی، فصلنامه علمی

(. مقاله پژوهشی تاثیر زوج درمانی مبتنی بر دلبستگی بر 8913بطالئی، سعیده، احمدی، احمد، بهرامی فاطمه، سیاه، فامه ) [1]

 .223-232، صفحه 8913( تابستان 53، )85رضایت جنسی وصمیمیت جنسی، مجله اصول بهداشت روانی، سال 

 .8938اردیبهشت  52تهدیدی ویرانگر برای خانواده، خبرگزاری مهر،  بهنام، لیال. روابط فرازناشویی: [3]

(، پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس 8938بیرامی، منصور، فهیمی، صمد، اکبری، ابراهیم، ایری بیجا کالمی، احمد. ) [83]

 . 21-11حه ، صف8938( بهار 8)82سبک های دلبستگی و مولفه های تمایز بافتگی. مجله اصول بهداشت روانی، سال 

(، بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانی، پایان نامه دکترای روانشناسی، دانشگاه 8913پاکدامن، شهال.) [88]

 تهران.

های دلبستگی و ترس از ارزیابی منفی با اعتیاد به اینترنت در (. رابطه سبک8935توکلی، نازلی؛ جمهری، فرخی نورعلی. ) [85]

 .11-28(: 5)2آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی. فندانشجویان. فصلنامه 

(، بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی، دلزدگی زناشویی و روابط فرا زناشویی در 8932جهانتیغ9 هدی و عزیزاهلل مجاهد.) [89]

گاه اعی، چابهار، دانشاجتم-دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی بین زوج های درگیر با مساله خیانت زناشویی،

شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استانداری استان سیستان و  -علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان 

 .سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار و سایر دستگاه های علمی و اجرایی استان -بلوچستان 

تبیین رابطه تعارضات زناشویی و طرحواره های ناسازگار اولیه نگرش به روابط چهرآزابوالحسنی، مرضیه و هنرپروران،نازنین. [82]

 .8932فرازناشویی در زوجین، مرکز کنفرانس دانشگاه شیراز، مرداد 

(، بی وفایی همسران:روش های پیشگیری و رویارویی با بی وفایی، 8911خدمتگزار، حسین؛ جعفر بوالهری، سمیرا کرملو.) [82]

 تهران: نشر قطره.

دوره  ،روانشناسی تحولی )روانشناسان ایرانی(های مختلف دلبستگی و رضایتمندی زناشویی، ( سبک8938)علیرضارجایی،  [82]

 929-921: 85، شماره 9

(، بررسی آسیب شناسی تعاملی رابطه زوجین قبل و بعد از عهدشکنی شوهران در بین زنان آسیب 8935رحیمی، اکرم.) [81]

 دیده شهر اصفهان. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات اصفهان.

وابط فرا زناشویی از روی سبک های دلبستگی، عزت نفس و ، پیش بینی ر8932رضوانی زاده9 اکرم و انسیه اصالنی کتولی،  [81]

 میزان خودشیفتگی در بین دانشجویان متاهل،ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری .

(، آنومی یا آشفتگی اجتماعی: پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران، تهران: 8911رفیع پور، فرامرز.) [83]

 (.سروش)انتشارات صدا و سیما

( رابطه بین سبک های دلبستگی و بخشش 8935) صادق خانی،اسد اهلل؛ شمس نطنزی،علیرضا؛ غباری بناب،باقر؛ زارع،حسین [53]

 21 -55: 1با رضایت زناشویی زوج ها، مشاوره و روان درمانی خانواده، شماره

(، نقش واسطه گری طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک 8932و راستگو، ناهید. ) سهرابی، فرامرز؛ دارابی، افسانه [58]

 .52های دلبستگی و افسردگی در دانشجویان، فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال هفتم، شمارة 

مجله علمی پژوهشی  بررسی رابطه رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرستان شهرضا،.(8911شاه سیاه، مرضیه) [55]

 .9اصول بهداشت روانی، سال یازدهم، شماره 
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(، دیدگاه های نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط با تأکید بر راهبردهای عملی مشاورهای، 8933شعاع کاظمی، مهرانگیز.) [59]

 .تهران: انتشارات آوای نور

ید بر تئوری های زیر بنایی و راهکارهای مقابله ای، )نوپدید(: با تأک (، آسیب های اجتماعی8938شعاع کاظمی، مهرانگیز.) [52]

 تهران: انتشارات آوای نور

(.رابطه سبک های دلبستگی و سالمت روان در میان پرستاران مرکز 8939صدیق ارفعی،فریبز،رحیمی،حمید،قدوسی،زینب،) [52]

-8938،58، تیرماه  11، شماره51تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران. نشریه پرستاری ایران، دوره 

88. 

( ، بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگاراولیه و نگرش به خیانت 8932عرب9 علی؛ مژده میرمرادزهی سیبی و رضا نظری.) [52]

اجتماعی، چابهار، دانشگاه علوم -دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد زاهدان،

شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استانداری استان سیستان و  -ی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان پزشک

 .سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار و سایر دستگاه های علمی و اجرایی استان -بلوچستان 

ر کودکی با طالق عاطفی: نقش واسطه (، همبستگی بدرفتاری د8932علوی لواسانی، اکرم و احمدی طهور سلطانی، محسن.) [51]

، 2ای سبک های دلبستگی، طرحواره های ناسازگار اولیه و دشواری درتنظیم هیجان، نشریه مدیریت ارتقای سالمت، دوره 

 .2شماره 

های دلبستگی و خالقیت هیجانی با سازگاری تحصیلی در دانشجویان  دوره ( رابطه سبک8931عینی، پ.کریمی، ب.) [51]

 .93-89: 83وپرورش. شماره شناسی آموزشارشد دختر، دو فصلنامه جامعهکارشناسی 

(، عوامل زمینه ساز بیوفایی زناشویی زنان. فصلنامه 8935فتحی، منصور، فکر آزاد، حسین، غفاری، غالمرضا و بوالهری، جعفر.) [53]

 .28پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سیزدهم، شماره -علمی

 غیرکاربران و کاربران در تعارضات زناشویی و فرازناشویی روابط به نگرش میزان یسه(، مقا8939هاشم.) سید فرخجسته، [93]

 هرمزگان. دانشگاه کارشناسی ارشد، نامه چایان اجتماعی، های شبکه

(، مطالعه پدیدارشناختی دالئل بی وفائی زناشویی، مجلة مطالعات اجتماعی 8932فیروزجائیان، علی اصغر و قدیری، حسن.) [98]

 .8ة یازدهم، شمارة ایران، دور

 .39تیرماه  82ایرنا،  خبرگزاری فرازناشویی، روابط و خیانت (، شوکران8939اهلل.) امان مقدم، قرائی [95]

(. بررسی ارتباط سبک دلبستگی بالغین به والدین با 8933نایبی نیا، انور سادات؛ ساالری، پروین؛ مدرس غروی، مرتضی.) [99]

 .535-832، 23، شماره 89داشت روانی، دوره تنش، اضطراب و افسردگی.مجله ی اصول به

(. طرحواره درمانی)راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی(، 5339یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت و ویشار، مارجوری .) [92]
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