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Abstract 
The purpose of this study is to compare early maladaptive 
schemas and parenting styles in women who have committed 
infidelity and those who have been victims of infidelity. This 
study is both descriptive and random-comparative in nature. 
The participants consists of women who live in twenty-two 
areas of Tehran and have committed infidelity or have been 
victims of infidelity during the period during 2019-2020. An 
available sample was used including 61 participating women 
and 57 victimized women. Data were collected using the 
Young Schema Questionnaire Short Form (YSQ-SF3) and 
Young Parenting Inventory (YPI) and analyzed using an 
independent t-test and SPSS 23 software. The results showed 
that there was a significant difference between the early 
maladaptive schemas in two groups (d=0/66). Perpetrators of 
infidelity had significantly higher levels of emotional 
deprivation, abandonment/ instability, distrust/ abuse, 
entitlement/ grandiosity, inadequate self-control/ self-
discipline, and approval/ recognition-seeking, while the 
violated women had higher scores in the defectiveness/ shame 
schema. In addition, there was a significant difference in 
parenting style scores between the two groups (d= 2/07) and 
women who had committed infidelity reported higher scores 
in the schemas of emotional deprivation, abandonment/ 
instability, distrust/ abuse, dependency, defectiveness/ shame, 
relentless standards/ hypercriticism, entitlement/ grandiosity, 
negativity/ pessimism, emotional inhibition, and approval/ 
recognition seeking. It can be said that the way parents interact 
with their children can shape schemas in the child and provide 
a foundation for their sincere behavior and adherence to 
principles in adulthood. 
Keywords: Infidelity, Early Maladaptive Schema, Parenting 
Style. 

 دهیچک
بیتی ی ناسازگار اولیه و سبک ترهاطرحوارههدف این پژوهش، مقایسۀ نقش 

از نظر  دیده است. پژوهش حاضرکرده و خیانتوالدین در دو گروه زنان خیانت
 العه رااست. جامعۀ آماری مط ایمقایسه-و توصیفی از نوع علی هدف کاربردی

 کردندیمی گانۀ شهر تهران زندگ 22در مناطق اند که زنان متأهلی تشکیل داده
 ده بودند.یا خیانت دی کرده انتیخبه همسر خود  1398-1399و در فاصلۀ زمانی 

زن  61ل شام . نمونهدردسترس اسـتفاده شد یریگانتخاب نمونه از نمونه برای
ی هاوارهطرحکمک دو پرسشنامۀ به هاداده. دیده استزن خیانت 57کرده و خیانت

کمک آوری به( جمعYPI( و سبک فرزندپروری یانگ )YSQ-SF3یانگ )
دهد بین نشان می هاافتهتحلیل شد. ی SPSSافزار آزمون تی مستقل و نرم

دیده اختالف کرده و زنان خیانتی ناسازگار اولیه در زنان خیانتهاطرحواره
دیده نتزنان خیاشرم که -و جز طرحوارۀ نقص( d =66/0داری وجود دارد )معنا

های کرده در طرحوارهدر آن نمرۀ باالتری کسب کردند، نمرۀ زنان خیانت
-داشتنآزاردیدن، استحقاق-اعتمادیبی ی،ثباتیب-هیجانی، طردشدن محرومیت

طور تأییدجویی به-توجهخودانضباطی و جلب-داریمنشی، خویشتنبزرگ
ان های فرزندپروری زنمعناداری بیشتر بوداست همچنین میان نمرات سبک

نان و ز (d =07/2دیده تفاوت معناداری مشاهده شد )کرده و زنان خیانتخیانت
-اعتمادیثباتی، بیبی-طردشدنهیجانی،  محرومیت هایکرده در حوزهخیانت

افراطی،  جوییعیب-شرم، معیارهای سرسختانه-داشتنآزاردیدن، وابستگی، نقص
-توجههیجانی و جلب بدبینی، بازداری-گراییمنفیمنشی، بزرگ-داشتناستحقاق

الدین با وچگونگی تعامل گفت  توانیمتأییدجویی، نمرات باالتری کسب کردند. 
ی رفتارهای ها شکل داده است و مبنایی براهایی را در آنطرحواره فرزندانشان،

 تعهدیعنی  زناشوییصمیمانۀ آنان در بزرگسالی و پایبندی به اصل اولیۀ زندگی 
 شود.می
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 مقدمه
با فردی خارج از رابطه  2زناشویی و برقراری صمیمیت فیزیکی و عاطفی ۀعبور فرد از مرزهای رابط 1خیانت

را ارضا کند )آپستولو،  اشیجنسکمک آن بتواند نیازهای روانی یا ( که شخص امید دارد به2010است )اگزون، 
چنین هیجانات شدیدی  گاهچیه حال به تا، معتقدند که شوندیم روهروبیی که با خیانت هازوج(. بیشتر 2019

احساس خشم، افسردگی، ترس، گناه، تنهایی و شرمساری و ترکیب آشفتۀ این  هاآناند. را تجربه نکرده
اعضای  ماند و به همۀفرد باقی نمیحوزۀ ی این رویداد، در هابیآس. ابعاد و سطح کنندیمرا گزارش  هاجانیه

(. فهم اینکه همسر یک فرد 2008)گوردون، باکوم و اشنایدر،  ابدییمخانواده، رابطه و زندگی اجتماعی تسری 
یی مانند خشم، استرس شدید، کاهش هاواکنشیقاً دردناک باشد و عم ایهتجرب تواندیماست،  کرده انتیخبه او 

و نیاز به  رهاشدن، ترس از نفسعزت، آسیب به اعتماد و نبود آن، کاهش اعتماد و صمیمیت جنسی و فردی
نیز پیامدهای عاطفی شدیدی  انتکاریخ(. خیانت زناشویی برای فرد 2008ترک همسر را برانگیزد )کیملدورف، 

با احساساتی مانند شرم، احساس گناه، تردید، عصبانیت و ناامیدی مواجه  انتکاریخبه همراه دارد. همسران 
دربارۀ شیوع خیانت، متفاوت است. در  هاافتهی(. 1391و نیسی،  هنرمند، زادهیمهرابمی، شوند )سودانی، کریمی

درصد برای مردان گزارش شده است )ایوز  75تا  33درصد برای زنان و از  70تا  26ی آمریکایی از هازوجمیان 
به درمان،  کنندهمراجعهی هازوجدرصد  27تا  14(. همچنین دلیل مراجعۀ بین 2007و روبرتسون اسمیت، 

عنوان یک مسئلۀ خیانت زناشویی در جامعۀ ایران نیز به (.2005، سنستنیکرخیانت است )آتکینر، یی، باکوم و 
)مدرسی، زاهدیان و هاشمی محمدآباد،  نگرانی مطرح و با ناپایداری در روابط و نرخ باالی طالق همراه است

 قاتیتحق یبعضاما  ،در کشور منتشر نشده است ییزناشو ییوفایب وعیش زانیدربارۀ م یقیدق آمار(؛ البته 1393
 یبه زنان ،درصد است 30که  یخانوادگ یهاآمار قتل نیشتریب ،مثال برای ؛اندموضوع کرده نیبه ا ییهااشاره

 22 گر،ید یسوز ا .انددهیهمسران خود به قتل رس وسطت ،رابطۀ نامشروع و سوءظن لیدلکه به شودمیمربوط 
 یزنان با همدست ،درصد 40 مربوط به قتل مردان توسط همسرانشان است که در یخانوادگ یهادرصد از قتل
(؛ بنابراین به دلیل 1392)فتحی، فکرآزاد، غفاری و بوالهری، ند اهشوهرانشان را به قتل رساند ،معشوق خود

ل وجود رابطۀ یمطالعات مختلفی به بررسی دالد، دیده دارکرده و خیانتاهمیت خیانت و آثاری که بر فرد خیانت
شناختی مانند سن، جنس، در چهار طبقۀ اصلی عوامل جمعیت تینها. این عوامل دراندپرداختهخارج از ازدواج 

، عوامل مربوط به رابطه هانگرشاجتماعی، عوامل مربوط به فرد از بیل عوامل شخصیتی و -وضعیت اقتصادی
، اقتضائات شغلی نداشتن رضایت زناشویی و درنهایت عوامل مربوط به محیط همچون مذهبمانند آشفتگی و 

(. مطالعاتی که بر فرد عهدشکن متمرکز بودند، مشخص 2017)فینچام و می،  شودیمی بنددستهو فرهنگ 
 والید) 5ناایمن دلبستگیباال،  4، اضطراب روانی3های شخصیتی مانند نوروزگراییکردند که عوامل و ویژگی

                                                           
1. infidelity 

2. physical and mental intimacy 

3. neuroticism 

4. mental anxiety 

5. insequre attachment 
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)هاکاتورن و برنتلی،  2یمیصم روابطبه  یگشودگ، 1داشتن روابط متعدد پیش از ازدواج ،(2011و همکاران، 
 فرد را در برابر تواندیم( 2017)ویزر، ویگل، الالز و ایوان،  3( و کیفیت نگرش به رابطۀ خارج از ازدواج2014

یت او براساس نهابعد مربوط به فرد عهدشکن است؛ زیرا در نیترمهم حال نیابا کند.  ریپذبیآسخیانت 
ی مختلف ذهنی تصمیم به خیانت گرفته است که این تصمیم براساس فرایندهای عقالنی مانند هایریدرگ

مدت و بررسی تمام ی کوتاه و بلندهاانیزی کوچک و بزرگ زندگی فرد باید براساس سودها و هامیتصمتمام 
ی فرایندی است که کاماًل تحت ریگمیتصم، کندیم( اشاره 2006) که لیهی طورهماناما  ابعاد صورت بگیرد،

. تصمیم ردیگیمو ادراک فرد از موقعیت قرار  هایریسوگ، هافرضشیپشناختی، ی روانهایشناسبیآستأثیر 
دیده شود؛ چراکه حرمان و رنج  شیهاانیزبه خیانت نیز باید فراتر از تفکر منطقی و بررسی سادۀ سودها و 

نیازهای روانی ارضانشده، سوگیری  رسدیم نظربه. دهدیمی عمیق در فرد هابیآسنهفته در آن خبر از وجود 
 بردیمپیش  حلراهعنوان یک سمت انتخاب خیانت بهدر ادراک واقعیت و سبک رفتاری ناسازگار است فرد را به

به  دنیشیاند یبرااست  یلیدل . اینشودیمدیده  4ی ناسازگار اولیههاطرحوارهر در کنار یکدیگر د هانیاو تمام 
باشند. زمانی  راهگشادر تبیین چرایی رابطۀ فرازناشویی  توانندیمی ناسازگار اولیه هاطرحواره موضوع که نیا

ۀ طرحوار)از این پس در این متن  هاطرحوارهکه نیازهای متعارف و سالم تحولی در دوران کودکی برآورده نشوند، 
شناختی های روانسازه هاطرحوارهگیرند. ( شکل میشوندیمبرابر درنظر گرفته  طرحوارهناسازگار اولیه با واژۀ 

اغلب در دوران  هاطرحوارهخود، دنیا و افراد دیگر هستند. دربارۀ مشتمل بر باورهای غیرشرطی ناسازگار فرد 
ازگارانه دارند و در بزرگسالی نادرست، ناکارآمد و محدودکننده هستند؛ با وجود این کودکی نقش و عملکردی س

یانگ، کالسکو  ؛1990هشیاری فرد قرار دارند )یانگ، طۀ یحشوند و در بیشتر موارد خارج از شدت حفظ میبه
ها تصمیم همۀشود و ردپای آن در به یک موقعیت ختم نمی تنهاناسازگار  یهاآسیب طرحواره(. 2003و ویشر، 

مرزبندی در روابط  ۀفرزندپروری، شیو ۀمهم زندگی فرد اعم از انتخاب شغل، همسر، شیو هایو انتخاب
(. نقش 2015)ورسویک، برورسن و نادرت،  خوردچشم میبه های مهم زندگی فردو دیگر حوزه یفردانیم

 شده،فیتحر یهاگمانه ،هابرداشتسوءصورت خود را به یفردانیمروابط  یروان یاسشنبیها در آسطرحواره
(. 2008، نیجو  نیکرست ،پاسکال) دهدیم نشان نانهیبرواقعیغادراک و تفاسیر  ،نادرست و انتظارات هاهدف
. از سوی شودیدر روابط عاشقانه م ی و غیرجنسیجنس تیجذاب جادیا سببها، طرحواره ختنیبرانگ نیهمچن
مربوط شود، ریشه در  با همسرشان هاآن یاز آنکه به روابط فعل شتریب نیزوج یمشکالت ارتباط دیگر

های متعددی از راه هاطرحوارهمعتقدند  پردازانهینظر(. 2003کالسکو و ویشر،  ،انگی)ی آنان دارد هاطرحواره
متضمن احساس نیاز شدید و عمیق  هاطرحوارهروهی از باشند. گ تأثیرگذاردر تصمیم فرد برای خیانت  توانندیم

یی به نیازهای فرد را نداشته باشد، آن را در جای دیگری گوپاسخهستند و در شرایطی که رابطۀ اصلی توان 

                                                           
1. greater number of relations before marriage 

2. openness to intimate relationship 

3. attitude toward infidelity 

4. early maladaptive schema 
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ۀ وجود نیازهای شدید دهندنشان 3ییجورشیپذو  2یجانیه یتمحروم، 1یثباتیب-. رهاشدگیکنندیموجو جست
-ی استحقاقهاطرحوارهاز  متأثری هاانتیخ. کنندیمارضانشده در فرد هستند و راه را برای رابطۀ موازی هموار 

با ناتوانی فرد  هاطرحوارهماهیت بسیار متفاوتی دارند. این  5خودانضباطی ناکافی-یدارشتنیخوو  4یمنشبزرگ
. گروهی دهندیمبودن، وی را به سمت خیانت سوق و ایجاد احساس محق هاتیمحدوددر پیگیری قوانین و 

، 7، انزوای اجتماعی6شرم-ی نقصهاطرحوارهبا احساس ناقصی از خود همراه هستند؛  هاطرحوارهدیگر از 
و بازداری  11، شکست10افتهینتحول، خود 9یماریب ای ضرر  برابر در یریپذبیآس، 8یتیکفایبوابستگی و 

فرد برای رفع این نقص روانی خود بارها  شودیمسبب  هاطرحواره. این رندیگیمدر این گروه قرار  12هیجانی
ی، اطرحوارهها احساس بهتری به خود داشته باشد. در این فضای کمک آنوجو کند تا بهمنابع بیرونی را جست

ی هانگرشمایل به خیانت از گاه ممکن است خیانت راهی برای رفع احساس منفی فرد به خود باشد. گاه ت
 منفیسبب نگرش  14بدبینی-ییگرایمنفو  13بدرفتاری-یاعتمادیبهای طرحواره، شودیممعیوب افراد ناشی 
، رودریگر، برنس، سکویفرانسیددهند )سینوئه و خطر رابطۀ موازی را افزایش می شوندیمفرد به رابطۀ اصلی 

2015.) 
است؛ رفتاری برای ارضای یک نیاز روانی که ممکن  رسانبیخودآسو  نهاناسازگارخیانت زناشویی رفتاری 

ی ناسازگار اولیه از طریق سبک فرزندپروری والدین ناشی شود. برای اندیشیدن به هاطرحوارهاست با ایجاد 
ظر ی فرزندپروری والدین توأمان درنهاها سبکطرحوارهبر رابطۀ فرازناشویی الزم است ترکیب  طرحوارهتأثیر 

ی ناسازگار در دوران کودکی و از طریق نوع و هاطرحوارهی بیشتر درمانۀ طرحوارگرفته شوند؛ زیرا در دیدگاه 
)یانگ،  دنشویم، ایجاد هاآنۀ دهندلیتشکترین عوامل یاساسعنوان یکی از سبک فرزندپروری والدین به

ی ناسازگار که در پی هاطرحوارهی کرد که بندجمعچنین  توانیم(. درمجموع 2003کالسکو و ویشر، 
، دهدیم، مانند لنزی بر ادراک و تعبیر فرد از آنچه پیرامون او رخ رندیگیمهای زهرآلود کودکی شکل تجربیه
، احساسات، افکار، خاطرات و حاالت بدنی را در ذهن فرد دلبستگییی با موضع هاتیموقعو در  گذارندیمتأثیر 

، دهندیمتجربۀ عشق را شکل  هاطرحواره. دهندیمبه رفتار و درواقع تمام زندگی او شکل  کنند کهایجاد می

                                                           
1. abandonment-instability 

2. emotional deprivation 

3. approval Seeking 

4. entitement-grandiosity 

5. insufficient self-control/self-discipline 

6. defectivness/shame 

7. social Isolation 

8. dependence /incompetence 

9. vulnerability to Harm or Illnes 

10. inmeshment/Undeveloped Self 

11. failure 

12. emotional inhibition 

13. mistrust- abuse 

14. negativity-pessimism 
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اساس بررسی . براینکنندیمدهند و گاه به او خیانت ، شکل رابطه با او را شکل میکنندیممعشوق را انتخاب 
دیدگاه جدیدی به این پدیده  دتوانیم متأهلی ناسازگار اولیه و سبک فرزندپروری والدین در افراد هاطرحواره

تر دربارۀ خود دست یعوس به افراد درگیر در این روابط کمک کند تا به بینشی تواندیمی سازمفهومبیافریند. این 
ی ناسازگار شکل گرفته در دورانی هاطرحوارهپیدا کنند و بدانند که این معشوق نیست که خواستنی است، بلکه 

و از  شودیمپذیرتر ترتحملخاص آنان را وارد و وابستۀ رابطه جدید کرده است. با یافتن این بینش رنج فرد 
در التیام درد همسرانی که  تواندیمتکرار این الگوی مخرب در روابط بعدی جلوگیری خواهد شد. این دیدگاه 

شد و از احساس بد آنان به خود و همسر عهدشکن بکاهد و راه را برای داشتن با راهگشانیز  انددهیدخیانت 
 نگاهی همراه با شفقت بگشاید.

ی بسیاری در این هاپژوهش، 2کردهانتیخو  1دهیدانتیخخیانت بر سالمت روان  ریتأثبا توجه به آمار و 
( در پژوهش خود نشان دادند، 1398) اینیافشارحوزه انجام شده است؛ برای مثال بختیاری، حسینی، عارفی و 

اروس، استورگ و آگاپه بر  یورزعشقهای ، ایثارگری و سبکیریپذبیمحرومیت هیجانی، آس یهاطرحواره
 یورزاضطرابی، سبک عشق دلبستگیمستقیم  . همچنین تأثیردارند یداراصمیمیت زناشویی اثر مستقیم معن

. همچنین هستند دارا، ایثارگری و صمیمیت بر خیانت زناشویی معنیریپذبیگرفتار، آس یهااستورگ، طرحواره
 کمکبهمایل به خیانت ( مشخص شد که ت1398افشان، حیدریه، دهقان و فرهادی شوربالغی )در پژوهش دست

در برابر ضرر و بیماری،  یریپذبیمتغیرهای باورهای دینی، صمیمیت و محرومیت هیجانی، اطاعت، آس
براساس  نیهمچن .شودمی ینیبشیناسازگار اولیه( پ یهاهای طرحواره)زیرمقیاس یدارشتنیخوو  یاعتمادیب

 دلبستگی یهادر روابط زناشویی، کیفیت روابط زناشویی و سبک دلبستگیرفتار بین ( 1397پژوهش فردوسی )
نشان داد نیز زمان همتحلیل رگرسیون . با نگرش به خیانت زناشویی در زنان متأهل رابطۀ معناداری وجود دارد

نگرش به خیانت  توانندیمی ناایمن اجتناب دلبستگیو  ناایمن دوسوگرای اضطرابی دلبستگین، ایم دلبستگیکه 
 د.کنن ینیبشیزناشویی در زنان متأهل را پ

ه خیانت، احتمال بی گوناگون ذهنی با میل هاسازهی فوق و مطالعات مشابه آن، به بررسی رابطۀ هاپژوهش
. از آنجا اندپرداختهدیده کرده و خیانتیا یکی از دو گروه خیانت متأهلخیانت یا نگرش به خیانت در افراد  به

این  ی هستند،شکنمانیپ، هر دو درگیر کنندهانتیخو شخص قربانی و  بعدی نیستی تکالهئمسکه خیانت 
کمک آن از شرایط و علل دیده پرداخته و بهکرده و خیانتپژوهش به مطالعۀ این دو مفهوم در دو گروه خیانت

ی کرده است تا با فهم را بررس ی این پدیدههاشهیری کرده است، فراتر رفته و شکنمانیپفعلی که فرد را درگیر 
روی آن برداشته شود. نترل و جلوگیری از پیشی عمیق و زیرین خیانت، قدمی هرچند کوچک برای کهاهیال

ی ناسازگار هاارهطرحوبوده است که آیا  سؤالشده، این پژوهش درصدد پاسخگویی به این براساس مطالب بیان
 دیده متفاوت است.کرده و خیانتاولیه و سبک فرزندپروری در افراد خیانت

 

                                                           
1. victim of infidelity 

2. committed infidelity 
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 یریگنمونهروش، جامعۀ نمونه و روش 
زنان پژوهش  یآمار ۀجامعاست.  1ایمقایسه-و توصیفی از نوع علی نظر هدف کاربردیپژوهش حاضر از 

اند؛ یعنی زنانی که متأهلی بودند که در مدت زندگی مشترک خود با خیانت عاطفی، جنسی یا هر دو مواجه شده
یا خیانت دیده بودند. معیار  کرده انتیخبه همسر خود  1398-1399گانۀ شهر تهران در سال  22در مناطق 

در این پژوهش زنان ساکن شهر تهران بودند که در زندگی زناشویی خود مرتکب خیانت  کنندگانشرکت ورود
شدند و خود به آن اذعان داشتند و زنانی که همسرانشان دارای روابط فرازناشویی بوده و بنا به اظهاراتشان 

از زمان عقد رسمی بوده است. دربارۀ  تأهلساله بودند و مالک  60تا  20 کنندگانشرکتخیانت دیده بودند. 
خود را  ییروابط فرازناشو یقانون ای یاجتماع ،یعرف ،یاعم از شخص لیبنا به هر دلمعیار خروج نیز افرادی که 

ص و مواد مخدر پزشکی، داروهای خاکننده از داروهای روان، افراد استفادهرفتندینپذ انتیعنوان ارتکاب به خهب
 ۀانتخاب نمون برایی خود را ناقص پر کردند، از گروه نمونه حذف شدند. هاپرسشنامهو همچنین اشخاصی که 

 ؛است یراحتمالیغ یریگنمونه یهاکه از جمله روش دردسترس اسـتفاده شد یریگمورد مطالعه از روش نمونه
ورود به مطالعه  یزم براال طیکه واجد شرا کردهانتیخو  دهیدانتیخ متأهلزنان  انیصورت که از م نیبه ا

. شدندهمتا و مطالعه  در دو گروه التیکه به لحاظ سن و تحص شدندعنوان نمونه انتخاب بهافرادی  ،بودند
آوری و ( و بعد از جمع1985حجم نمونه نیز با توجه به حجم نمونۀ مورد نیاز در جدول کرچسی و مورگان )

زن  57کرده و زن خیانت 61نفر، شامل  118ی کتبی و الکترونیکی و حذف موارد ناقص، هادادهافزودن همۀ 
 دیده بود.خیانت

 

 پژوهش اجرای روش
یی مانند هامکانی دستیابی به آنان تعیین شد. در شروع کار هاراهی مورد نظر و هانمونهدر این پژوهش، ابتدا 

و ارتباط مردمی  هاشگاهیآرای خانواده و حتی مشاغل خاصی مانند هادادگاهی سالمت، هاخانهمراکز مشاوره، 
از طریق صدا و سیما مدنظر قرار گرفتند. بعد از آن با توجه به محدودیت دسترسی به تعداد مورد نظر، دسترسی 

به این ترتیب ی مورد نیاز برقرار شد. هاتماسی دیگر بررسی و انجام شد. در هر روش، ارتباطات و هاوهیشبه 
یا هر دو به مرکز مشاوره  هازوجدر گام اول، به مراجعان محقق که با موضوع خیانت یکی از  هاپرسشنامهکه 

، هاکینیکلدر گام بعدی، به  شد. ارائهمراجعه کرده بودند،  -کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی-
ی بهزیستی مراجعه و از افراد واجد شرایط تحقیق و گرغربالاکز مراکز مشاوره، دفاتر وکال، دادگاه خانواده و مر

صورت کامپیوتری و آنالین بود. به این ترتیب بعد از گام بعدی تهیۀ پرسشنامه به دعوت به همکاری شد.
د و کننده قرار داده شهزار دنبال 11کردن، پرسشنامه در پیج اینستاگرام برنامۀ هزار راه نرفته با بیش از آماده

ی مرتبط هاجیپو  درمانگرزوجتبلیغات صورت گرفت. به همین ترتیب لینک آن در اختیار تعدادی از همکاران 
قرار داده شد. در گام بعد، با دعوت برای شرکت در برنامۀ هزار راه نرفته، به افرادی که واجد شرایط شرکت در 

                                                           
1. casual-comparative research 
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ی نیز استفاده شد. به برفگلولهی در این پژوهش از روش ریگادامۀ نمونهشد. در  ارائه پرسشنامهپژوهش بودند، 
، معرفی کنند. شناسندیمافراد دیگری را که  شدیمحضوری درخواست  کنندگانشرکتاین صورت که از 

آوردن موافقت آنان، لینک پرسشنامه دستمواردی هم از طریق دوستان معرفی شدند که بعد از تماس تلفنی و به
بودن صورت کتبی و درصورت امکان شفاهی به افراد اطمینان کامل مبنی بر محرمانهمرحله، بهدر هر ارسال شد. 

 اطالعات داده شد.
 

 پژوهش هایابزار
گویه  90( ساخته است که از 1998) این پرسشنامه را یانگ: (3SF-YSQ) 1یانگ ۀطرحوار پرسشنامۀ

ی کرده بنددستهطرحوارۀ ناسازگار اولیه را در قالب پنج حیطه  18مقیاس تشکیل شده است. یانگ خرده 18و 
. حیطۀ 4، 4. حیطۀ مرزهای مختل3، 3. حیطۀ خودگردانی و عملکرد مختل2، 2. حیطۀ جدایی و طرد1است: 
 .6هوشیاری افراطی و بازداری. حیطۀ 5، 5شدن از سوی دیگرانهدایت

 540و حداکثر  90ای بود وحداقل امتیاز ممکن نقطهصورت طیف لیکرت ششگذاری پرسشنامه بهنمره
 فیضعدر این جامعه  طرحوارهباشد، میزان نمرۀ  180تا  90 نیبدر صورتی که نمرات پرسشنامه  خواهد بود.

ی است. اگر متوسطدر سطح  طرحوارهشد، میزان نمرۀ با 180-360است. در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 
است. پایایی این پرسشنامه با محاسبۀ ضریب آلفای  خوببسیار  طرحوارهباشد، میزان نمرۀ  360نمرات باالی 

، ی، اعتمادیوسفهمچنین ی (.1390و صلواتی،  دوستنشاطگزارش شده است )غیاثی، مولوی،  94/0کرونباخ 
 ۀروی یک نمونرا ناسازگار اولیه  یهاطرحواره ۀ( روایی و اعتبار پرسشنام1387) زادهیفاتحی، احمدی و بهرام
 پرسشنامۀ اعتبار ی،بررس نیا در. کردند بررسی( 185 دوممرحلۀ  و 394)مرحلۀ اول  مرحله دو در نفری 579

 و 91/0ترتیب به نمونهکل در کردن مهیدون وکرونباخ  یآلفا روش دو از استفاده با هیاول ناسازگار یهاطرحواره
(، برای 1390در پژوهش غیاثی و همکاران ). بود 81/0، 84/0 و در پسران 84/0و  87/0 دختران در ،86/0

های ناکارآمد استفاده شد و روش آماری های پرسشنامه از مقیاس نگرشزمان عاملتعیین میزان روایی هم
ها معنادار است بستگی در تمامی عاملدهد، ضریب هممیکار رفت. نتایج نشان بستگی پیرسون بهضریب هم
، مناسب بود و تنها در هاعاملۀ استحقاق مقدار کمی است. ضرایب آلفای کرونباخ در بیشتر طرحوارو تنها در 

شده نیز با استفاده از ی استخراجهاعاملعامل استحقاق، کاهش نشان داد. حساسیت، ویژگی و نقاط برش 
، حساسیت آمدهدستهبآمد. مطابق نتایج  دستبهتحلیل مسیر در دو گروه افراد بهنجار و دارای اختالل روانی 

 20/51شده، حداقل ی استخراجهاعاملاست؛ به این معنا که  57-73و  20/51-60/64ترتیب بین و ویژگی به

                                                           
1. Young Schema Questionnaire Short Form (YSQ-SF3) 

2. disconnection and rejection 

3. impaired autonomy and performance domain 

4. impaired limits 

5. other-directedness 

6. overvigilance and inhibition 
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دهد و می صیتشخی درستبههستند،  ناکارآمدۀ طرحوارافرادی را که دارای درصد از  60/46درصد و حداکثر 
 غیاثی)دهد می صیتشخۀ ناکارآمد ندارند، به اشتباه طرحواردرصد افرادی را که  73درصد و حداکثر  57حداقل 

ستفاده از در پژوهش حاضر، با ا یانگ های ناسازگار اولیۀضریب پایایی پرسشنامۀ طرحواره (.1390، همکاران و
 دست آمد.به 79/0آلفای کرونباخ 

( 1994) این پرسشنامه را یانگ و براون: (YPI) 1یانگ والدین یسبک فرزندپرور پرسشنامۀ
مقیاس تشکیل شده  17گویه و  72باور اصلی منفی ساخته شده است که از  17های بالقوۀ برای شناسایی ریشه

عبارت است که افراد ممکن است برای توصیف پدر  72است. فرم اولیۀ این پرسشنامۀ خودگزارشی متشکل از 
ۀ رفتارهای کنندمنعکسهر اظهارنظری «( ن کردانتقاد بسیاری از م»و مادر خود از آن استفاده کنند )برای مثال 

گذاری های ناسازگار اولیه هستند. نمرهباور اصلی منفی طرحواره 17ی است که مرتبط با یکی از فرزندپرور
باشد، میزان  72-144ای است. در صورتی که نمرات پرسشنامه بین نقطهصورت طیف لیکرت ششپرسشنامه به

ی فرزندپروری هاسبکباشد، میزان  144-216ی ضعیف است. اگر نمرات پرسشنامه بین فرزندپروری هاسبک
ی بسیار خوب فرزندپروری هاسبکباشد، میزان  216ی باالدر سطح متوسطی است. در صورتی که نمرات 

ی یانگ و دستیابی به ابزاری دقیق در فرزندپرورهای ی پرسشنامۀ سبکسنجرواناست. برای بررسی کفایت 
( انجام دادند. جامعۀ آماری، 1395ی پژوهشی را امیرسرداری، اسماعیلی و خادمی )فرزندپرورهای نجش سبکس

نفر انتخاب شدند که از این تعداد  400ای به حجم ی خوشهریگنمونهدانشجویان آزاد ارومیه بودند که به روش 
گیری نتیجه صورتنیاعامل به  17ساس مرد بودند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی برا 124زن و  276

پرسش  30پرسش به  72پرسش کاهش یافت و در پرسشنامۀ پدر  28پرسش به  72شد که در پرسشنامۀ مادر 
کاهش یافت. در مرحلۀ اعتبارسنجی، تجزیه و تحلیل عوامل نشان داد که نسخۀ کوتاه پرسشنامه که شامل نه 

بازآزمون -ها روایی آزمونآیتم مقیاس ازرود. هرکدام  کاربهوالدین تواند برای درک هریک از مقیاس است، می
های ی از لحاظ بالینی میان مقیاستوجهقابلو  دارامعنبستگی خوب و ثبات داخلی کافی دارند. همچنین هم

 های فرزندپروری والدین وجود دارد که با این فرضی ناسازگار اولیه و نسخۀ تجدیدنظرشدۀ سبکهاطرحواره
ی سنجروانهای کند. خصیصهی میریگاندازهرا  منفیهای بالقوۀ باورهای اصلی کلی سازگار است که ریشه

نشان داده  7/0 -91/0نشان دادند که آلفای کرونباخ با دامنۀ  گونهنیااین پرسشنامه را پس از تحلیل عاملی 
ی بود. در ایران فرم اصلی قبولقابلازه نیز در حد شد. همچنین نتایج بازآزمایی بیانگر اعتبار باال بود و اعتبار س

دانشجوی ایرانی اجرا شد. با استفاده از روش  60( ترجمه کرد که سپس در 1386) این پرسشنامه را صلواتی
آمد. ضریب پایایی  دستبه 80/0و برای فرم پدر ضریب اعتبار  69/0سازی، برای فرم مادر ضریب اعتبار دونیمه

 دست آمد.به 81/0در پژوهش حاضر، با استفاده از آلفای کرونباخ  ی یانگفرزندپرورپرسشنامۀ 

 هادادهروش تجزیه و تحلیل 
ابتدا برای تحلیل  منظوربدین شدند. تحلیل تجزیه SPSS افزاری این پژوهش با استفاده از نرمهاداده

                                                           
1. Young Parenting Inventory (YPI) 
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های فراوانی، میانگین، انحراف معیار و در جدولی توصیفی شامل هاآمارههای شده از روشآوریهای جمعداده
 استفاده شد. 1ها، از آزمون تی مستقلبخش آمار استنباطی در قسمت آزمون فرضیه

 

 هاافتهی
 شناختیجمعیت یف( توصالف

نفر را زنان  57کرده و نفر آنان را زنان خیانت 61نفر بود که  118در این پژوهش  کنندگانشرکتتعداد 
 کنندگان است.دربردارندۀ برخی اطالعات دموگرافیک شرکت 1جدول  .دادندیمدیده تشکیل خیانت

 نمونه گروه دموگرافیک مشخصات. 1 جدول
 )درصد( فراوانی فراوانی  

 6/68 81 سال 20-40 سن

 4/31 37 سال 65-40
 7/45 54 سال 15 از کمتر ازدواج مدت

 3/54 64 سال 15 بیشتر از
 

 

 تحصیالت

 2/10 12 دیپلم

 4/8 10 دیپلمفوق

 1/44 52 لیسانس

 5/30 36 لیسانسفوق

 8/6 8 دکترا

ی ناسازگار اولیه هاطرحوارهانحراف استاندارد و نتایج آزمون تی مستقل بر نمرات  ،در این قسمت میانگین
 شده است. ارائهدیده کرده و خیانتو سبک فرزندپروری در دو گروه زنان خیانت

 
 هاشاخص یف( توصب

 ناسازگار  طرحوارۀ استاندارد انحراف و میانگین. 2 جدول
 کردهخیانت و دیدهیانتدر دو گروه خ یهاول

 استاندارد انحراف میانگین تعداد 

 83/22 75/210 57 دیدهیانتخ زنان

 17/20 035/225 61 کردهیانتخ زنان

 

 

  

                                                           
1. independent samples t-test 
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  فرزندپروری سبکو انحراف استاندارد  یانگین. م3 جدول

 کردهخیانت و دیدهیانتدر دو گروه خ
 استاندارد انحراف میانگین تعداد 

 1299/17 918/197 57 دیدهیانتخ زنان

 003/27 754/244 61 کردهیانتخ زنان

 
 هایهفرض آزمون( ج

 دهیدانتیخبا زنان  کردهانتیخی ناسازگار اولیه در زنان هاطرحوارهمقایسۀ 
  ناسازگار یهابر نمرات طرحواره مستقل تی آزمون نتایج. 4 جدول

 دیدهخیانت و کردهخیانت گروه دو در اولیه
 مستقل تی آزمون لون آزمون 

 
 هاوارهطرح

 F معناداری T هایانگینم اختالف دارینامع یآزاد درجۀ 

 28/14 000/0 116 591/3 215/0 553/1 هایانسوار همگنی

  000/0 649/115 606/3   هایانسوار ناهمگنی

که فرض  دهدیمآزمون تی نشان  فرضشیپآزمون تی مستقل برای مقایسه دو گروه انجام شد. آزمون لون 
بنابراین  ( است؛sig= 05/0و بیشتر از سطح خطای آزمون ) (sig= 215/0پذیرفته شده ) هاانسیوارهمگنی 

که فرض صفر مبنی بر برابری  دهدیمی دو گروه همگن هستند. بخش دوم جدول آزمون تی نشان هاانسیوار
با وجود دارد.  دارامعنرو میان دو گروه اختالف ( از اینsig=  000/0) ی دو گروه رد شده استهانیانگیم

 دییتأ دهیدانتیخبا زنان  کردهانتیخی ناسازگار اولیه در زنان هاطرحوارهبین  دارامعناختالف  صددر 95اطمینان 
بودن تفاوت میان ۀ واقعی و باالدهندنشانمحاسبه شد که  66/0شد. همچنین شاخص کوهن یا اندازۀ اثر نیز 

 ی دو گروه است.هانیانگیم

𝑑 =
𝑀1 −𝑀2

𝑆𝑝
=

14.28

√(22.83)
2 + (20.17)2

2

= 0.66 

 ناسازگار  یهاطرحواره یهامستقل بر حوزه یآزمون ت یج. نتا5 جدول
 دیدهخیانت و کردهخیانت گروه دو در اولیه

 t یمعنادار میانگین هاگروه 

 یجانیه یتمحروم
 74/12 دیدهیانتخ زنان

017/0 419/2 
 74/14 کردهیانتخ زنان

 ثباتییب –طردشدن 
 43/12 دیدهیانتخ زنان

000/0 594/7 
 63/16 کردهیانتخ زنان

 آزاردیدن – اعتمادییب
 52/10 دیدهیانتخ زنان

000/0 010/7 
 736/14 کردهیانتخ زنان
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 t یمعنادار میانگین هاگروه 

 بیگانگی – یاجتماع یانزوا
 59/10 دیدهیانتخ زنان

888/0 141/0 
 66/10 کردهیانتخ زنان

 شرم –نقص
 15/12 دیدهیانتخ زنان

04/0 072/2 
 98/10 کردهیانتخ زنان

 شکست
 33/12 دیدهیانتخ زنان

986/0 018/0 
 31/12 کردهیانتخ زنان

 یافتهخودرشدنا – وابستگی
 67/13 دیدهیانتخ زنان

579/0 557/0 
 02/14 کردهیانتخ زنان

 یماریب یادر برابر صدمه  پذیرییبآس
 43/11 دیدهیانتخ زنان

492/0 690/0 
 07/11 کردهیانتخ زنان

 یشتنکردن خویقربان – گرفتاری
 79/10 دیدهیانتخ زنان

229/0 208/1 
 28/10 کردهیانتخ زنان

 اطاعت
 37/14 دیدهیانتخ زنان

44/0 774/0 
 33/14 کردهیانتخ زنان

 کردنفدا-ایثار
 

 79/12 دیدهیانتخ زنان
89/0 130/0 

 87/12 کردهیانتخ زنان

 یجانیه یبازدار
 78/10 دیدهیانتخ زنان

637/0 473/0 
 05/11 کردهیانتخ زنان

 افراطی جویییبع-سرسختانه یارهایمع
 52/11 دیدهیانتخ زنان

405/0 837/0 
 10/11 کردهیانتخ زنان

 یمنشبزرگ-داشتناستحقاق
 84/10 دیدهیانتخ زنان

000/0 952/5 
 17/16 کردهیانتخ زنان

 خودانضباطی-دارییشتنخو
 31/10 دیدهیانتخ زنان

013/0 25/2 
 07/12 کردهیانتخ زنان

 أییدجوییت-توجهجلب
 29/10 دیدهیانتخ زنان

000/0 152/7 
 10/15 کردهیانتخ زنان

 بدبینی-گرایییمنف
 49/10 دیدهیانتخ زنان

847/0 194/0 
 40/10 کردهیانتخ زنان

 تنبیه
 24/12 دیدهیانتخ زنان

809/0 242/0 
 05/12 کردهیانتخ زنان

آمده  دهیدانتیخو زنان  کردهانتیخدر زنان  ی ناسازگار اولیههاطرحواره تکتک، نتایج مقایسۀ 5در جدول 
شرم، -آزاردیدن، نقص-یاعتمادیب ی،ثباتیب-هیجانی، طردشدن ی محرومیتهاطرحوارهاست. 
و زنان  کردهانتیختأییدجویی در زنان -توجهجلبخودانضباطی و -یدارشتنیخوی، منشبزرگ-داشتناستحقاق

 (.sig < 05/0)ی را نشان دادند دارامعنتفاوت  دهیدانتیخ
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 دیدهیانتبا زنان خ کردهیانتدر زنان خ ینوالد یسبک فرزندپرور مقایسۀ
  فرزندپروری سبک نمرات بر مستقل تی آزمون نتایج. 6 جدول

 دیدهخیانتو  کردهخیانت گروه دو در
 مستقل تی آزمون لون آزمون 

 
 فرزندپروری

 F معناداری T 
 درجۀ

 یآزاد
 هایانگینم اختالف دارینامع

 836/46 000/0 116 972/10 400/0 887/8 هایانسوار همگنی

 836/46 000/0 062/91 800/10   هایانسوار ناهمگنی

که فرض  دهدیمآزمون تی نشان  فرضشیپآزمون تی مستقل برای مقایسه دو گروه انجام شد. آزمون لون 
بنابراین  ( است؛sig= 05/0تر از سطح خطای آزمون )و بزرگ (sig=  400/0پذیرفته شده ) هاانسیوارهمگنی 

که فرض صفر مبنی بر  دهدیمی دو گروه همگن هستند. بخش دوم جدول آزمون تی نیز نشان هاانسیوار
وجود دارد.  دارامعنبنابراین بین دو گروه اختالف  (؛sig=  000/0) ی دو گروه رد شده استهانیانگیمبرابری 

 دارامعناختالف  دهیدانتیخبا زنان  کردهانتیخوالدین در زنان  بین سبک فرزندپروری درصد 95با اطمینان 
محاسبه شد که بنا به تعاریف آماری، تفاوت فراوان و معنادار میان  07/2شد. اندازۀ اثر نیز در این قسمت  دییتأ

 .دهدیمدو گروه را نشان 

 

𝑑 =
𝑀1 −𝑀2

𝑆𝑝
=

46.836

√(17.13)
2 + (27)2

2

= 2.07 

 

  والدین فرزندپروری سبک یهامستقل بر حوزه یآزمون ت یج. نتا7 جدول

 دیدهخیانت و کردهخیانت گروه دو در
 t یمعنادار میانگین هاگروه 

 36/4 000/0 049/11 دیدهیانتخ زنان یجانیه یتمحروم
 47/14 کردهیانتخ زنان

 77/6 000/0 13/11 دیدهیانتخ زنان ثباتییب –طردشدن 

 17/15 کردهیانتخ زنان

 624/6 000/0 54/9 دیدهیانتخ زنان آزاردیدن-اعتمادییب

 46/12 کردهیانتخ زنان

 492/0 624/0 81/10 دیدهیانتخ زنان پذیرییبآس

 03/11 کردهیانتخ زنان

 137/7 000/0 49/11 دیدهیانتخ زنان وابستگی

 40/14 کردهیانتخ زنان

 221/6 000/0 95/11 دیدهیانتخ زنان شرم –نقص

 53/15 کردهیانتخ زنان
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 t یمعنادار میانگین هاگروه 

 683/1 /095 04/11 دیدهیانتخ زنان شکست

 82/11 کردهیانتخ زنان

 072/0 943/0 75/12 دیدهیانتخ زنان اطاعت

 78/12 کردهیانتخ زنان

 501/0 617/0 508/13 دیدهیانتخ زنان فدا کردن-ایثار

 26/13 کردهیانتخ زنان

 267/8 000/0 02/11 دیدهیانتخ زنان افراطی جویییبع-سرسختانه یارهایمع

 82/20 کردهیانتخ زنان

 155/4 000/0 23/12 دیدهیانتخ زنان یمنشبزرگ-داشتناستحقاق

 09/15 کردهیانتخ زنان

 388/0 699/0 49/12 دیدهیانتخ زنان خودانضباطی-دارییشتنخو

 28/12 کردهیانتخ زنان

 846/1 067/0 57/12 دیدهیانتخ زنان گرفتار

 91/13 کردهیانتخ زنان

 823/11 000/0 39/11 دیدهیانتخ زنان بدبینی-گرایییمنف

 57/19 کردهیانتخ زنان

 538/2 012/0 78/11 دیدهیانتخ زنان هیجانی بازداری

 28/13 کردهیانتخ زنان

 468/3 001/0 09/12 دیدهیانتخ زنان تنبیه

 92/13 کردهیانتخ زنان

 223/5 000/0 03/11 دیدهیانتخ زنان أییدجوییت-توجهجلب

 77/14 کردهیانتخ زنان

آمده  دهیدانتیخو  کردهانتیخی والدین زنان فرزندپرورهای نتایج مقایسۀ هریک از سبک 7در جدول 
 شرم،-نقصآزاردیدن، وابستگی، -یاعتمادیبی، ثباتیب-طردشدنهیجانی،  است. سبک فرزندپروری محرومیت

 بدبینی، -ییگرایمنفی، منشبزرگ-داشتنافراطی، استحقاق ییجوبیع-سرسختانهمعیارهای 
ی را نشان دادند دارامعنتفاوت  دهیدانتیخو  کردهانتیخیی در زنان دجوأییت-توجهجلبهیجانی و  بازداری

(05/0> sig.) 
 

 گیرییجهنتو  بحث
ی هریک از ارابطهرسان و تأثیرات مخرب آن بر سالمت فردی و ی آسیبادهیپدعنوان گسترش خیانت به

، دهندیمی بسیاری به بررسی عواملی که احتمال بروز خیانت را افزایش هاپژوهشزوجین، سبب شده است تا 
ی ناسازگار اولیه یکی از همین عوامل است که در دوران کودکی و در اثر تعامل میان هاطرحوارهبپردازند. 

. براساس نتایج این پژوهش، ابدییمۀ او شکل گرفته و تا بزرگسالی ادامه زنندبیآسرشت کودک و تجربیات س
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تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین اندازۀ  کردهانتیخو  دهیدانتیخی ناسازگار اولیه در زنان هاطرحوارهمیان 
ی هاپژوهشکه این تفاوت، معنادار و بسیار است. این یافته با نتایج  دهدیم نشان (d=66/0)شده اثر محاسبه
(، بختیاری و همکاران 1399(، ملک عسگر، مظاهری، فتی، موتابی و حیدری )1399) پورمیابراهنصیری و 

( 1396( و عرب، میرمرادزهی و نظری )2018(، زینالی و امیرسرداری )1398و همکاران ) افشاندست(، 1398)
آزاردیدن، -یاعتمادیب ی،ثباتیب-شدن هیجانی، طرد ی محرومیتهاطرحوارهنگ است. در این پژوهش، هماه

 طوربه کردهانتیختأییدجویی در زنان -توجهجلبخودانضباطی و -یدارشتنیخوی، منشبزرگ-داشتناستحقاق
 بیشتر مشاهده شد. دهیدانتیخشرم در زنان -ۀ نقصطرحواربود و  دهیدانتیخمعناداری بیشتر از زنان 

دیدن در حیطۀ جدایی و طرد قرار آزار-یاعتمادیبی و ثباتیب-شدنی محرومیت هیجانی، طردهاطرحواره
ایمن و ارضاکننده با دیگران  دلبستگیۀ حیطه جدایی و طرد دارند، قادر به برقراری طرحوار. افرادی که رندیگیم

ناپایدار،  معموالً، شوندیمی این حیطه در دوران کودکی ریگشکلی این افراد که موجب هاخانوادهنیستند. 
آزاردهنده، سرد و طردکننده هستند و نیازهایی از قبیل امنیت، آرامش خاطر، همدلی، پذیرش در این افراد 

د برآورده نشده است؛ بنابراین این افراد مملو از نیازهای ارضانشده هستند، همواره انتظار طردشدن از شریک خو
ی هامهارتدلیل ناتوانی در برقراری رابطۀ صمیمانه و نداشتن ، بهشوندیمرا دارند و زمانی که وارد رابطۀ زوجی 

نیازهای خود را ارضا کنند؛ درنتیجه خیانت را راهی برای بازیابی  توانندینمشوند و ارتباطی، با بحران مواجه می
با مطالب فوق، رفیعی،  همسو (.2009؛ مارچس جنفرو، 2018 )زینالی و امیرسرداری، دانندیممحبت و پذیرش 

( در پژوهش خود نشان دادند که زنان دارای خیانت زناشویی، بیشتر دارای سبک 1390حاتمی و فروغی )
ی حوزۀ هاطرحوارهاجتنابی، بیشترین ارتباط را با  دلبستگیهستند. بنا به نظر یانگ، سبک 1اجتنابی  دلبستگی

( در پژوهش خود نشان دادند، 2019. همچنین برونس، هانس و هایر )(2005 یانگ،)بریدگی و طرد دارد 
ۀ حوزۀ بریدگی و طرد است، در افراد درگیر خیانت طرحواری افراد دارای هایژگیوکه یکی از  2احساس تنهایی

بیشتر مشاهده  دهیدانتیخکه در زنان  3شرم-ۀ نقصطرحوار. دربارۀ شودیمطور معناداری بیشتر مشاهده به
ها را هستند و دیگران آن ارزشیبمعتقدند که ناقص و حقیر و  طرحوارهگفت افراد دارای این  توانیمشد، 

ها شوند و دیگران متوجه نقایص آن ترسندیم؛ زیرا کنندیمدوست ندارند. این افراد از روابط صمیمانه اجتناب 
، هاتیموقعاگر وارد رابطه شوند، به طرد و سرزنش بسیار حساس هستند و درصورت قرارگرفتن در این 

 طردکنندهافراد  معموالً. نکتۀ جالب اینکه این افراد دهندیمی انفجاری خشم و غم را از خود نشان هاواکنش
حساسیت زیاد این  رسدیمنظر (. به1399دوست،  زدانیکه)صلواتی و ی ندکنیمعنوان شریک خود انتخاب را به
گرفتن همسر از خودشان را نشانۀ ترک ی یا فاصلهتوجهیب نیترکوچکتا کمترین و  شودیمبه طرد سبب  افراد

از خود  ازحد یا چسبندگی زیاد رای افراطی از قبیل کنترل بیشهاواکنشنبودن قلمداد کنند و یداشتندوستو 
دهد و با باالگرفتن مدت، نفر مقابل را تحت فشار قرار مینشان دهند. واضح است که بروز این رفتارها در طوالنی

                                                           
1. avoidant attachment style 

2. feeling lonely 

3. defectiveness/shame 
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 .ابدییمتعارضات زناشویی، خطر ارتکاب خیانت در همسران این افراد افزایش 

ی که خودانضباط-یاردشتنیخوی و منشبزرگ-داشتنی حوزۀ بریدگی و طرد، استحقاقهاطرحوارهبر عالوه
دهد. تفاوت معناداری نشان می کردهانتیخو  دهیدانتیخی مختل هستند، در افراد مرزهای حیطۀ هاحوزهاز 

پذیری در قبال منشی در رعایت حقوق دیگران و مسئولیتبزرگ-داشتنۀ حوزۀ استحقاقطرحوارافراد دارای 
ی کارآمد و با کفایت کنترل کنند. همچنین درصورت اگونهخود را به توانندینمآنان دچار مشکل هستند و 
نمرۀ باالیی  طرحوارهاشخاصی که در این  .دهندیمی تکانشی از خود نشان رفتارهامواجهه با ناکامی و سختی، 

بودن دارند؛ بنابراین و همواره در رابطه حس محق آورندینمرا تاب  هاتیمحدود، قوانین و اندکردهرا کسب 
کنند، به خود مجوز ی اصلی زندگی است، کمتر عمل میهاهیپاگفت این افراد به تعهد که از  انتویم
)سینوئه دیفرانسیسکو، رودیگر و استون،  کنندیمدهند و راه را برای خیانت در زندگی خود باز ی میشکنمانیپ

 (. 1393، زادهیرحمت؛ خدابخشی کوالکی، بساطی مطلق، اسماعیلی و 2015
تفاوت معناداری نشان  کردهانتیخو  دهیدانتیخیی که در این پژوهش در زنان هاطرحوارهیکی دیگر از 

زاده، امیرشاهی ، عبدهللپورغالمتأییدجویی است که این یافته با نتایج مطالعۀ عنایت -توجهۀ جلبطرحوارداد، 
 طرحوارهش خود نشان دادند، میان این ( نیز در پژوه1396( هماهنگ است. پیروی و بهرامی )1396و ثناگو )

مدت گفت ناسازگاری زوجین در طوالنی توانیمو سازگاری زناشویی رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد و 
، دییتأ، تأکید افراطی بر کسب طرحواره. افراد دارای این بردیماحتمال درگیری آنان در روابط فرازناشویی را باال 

و مورد توجه قرارگرفتن از جانب دیگران دارند تا بتوانند تجربۀ ذهنی امنی از خود شدن به رسمیت شناخته
ی دیگران بستگی هاواکنششدت به نفس خود بهدست آورند. در این اشخاص، تجربۀ ذهنی فرد از اعتمادبهبه

شده شکل گرفته ی(. در بسیاری از افراد دارای این طرحواره این باور شرط2003)یانگ، کالسکو و ویشر، دارد 
شاید بتوان گفت افراد دارای این «. کنند دییتأدر صورتی باارزش خواهم بود که دیگران من را »است که 

جویی افراطی از جانب همسرشان هستند و در صورتی دییتأدنبال طرحواره در زندگی زناشویی خود نیز همواره به
رو برای شود؛ از این َشان تحقیر میشوند و حس ارزشمندیتوجه مورد انتظار خود را دریافت نکنند، ناکام می که

صورت افراطی توجه کند که به آنان به آورندیمنفس به روابطی پناه فرار از احساس کهتری و افزایش اعتمادبه
 .ی نجات دهدارزشیبو آنان را از حس 

ی ناسازگار اولیه از جمله عوامل تأثیرگذار بر بروز خیانت زناشویی هستند هاطرحواره بنا بر آنچه بیان شد،
کودک در آن دوران -، تجارب ناگوار دوران کودکی و کیفیت روابط والددهدیمرا شکل  هاطرحوارهو آنچه 

مبنایی برای تمام  دلبستگیایجاد شده و این  دلبستگیکودک در نظام خانواده، -است. در نتیجۀ تعامالت والد
ی اعضایش روکجکنندۀ سالمتی و عنوان نهاد اولیۀ تعیینشود؛ به این دلیل خانواده بهتعامالت بعدی وی می

(. در 1397)جوادی و زینالی،  کندیمنقش را در آن ایفا  نیترمهم، نیوالدی تربیتی هاوهیشو  شودیممحسوب 
کرده تفاوتی معنادار و با اندازۀ اثر باال دیده و زنان خیانتی زنان خیانتفرزندپروراین پژوهش بین سبک 

 ی،ثباتیب-طردشدن هیجانی، ی محرومیتفرزندپروری هاسبک( و این تفاوت در d=07/2مشاهده شد )
-ییگرایمنفافراطی،  ییجوبیع-معیارهای سرسختانه شرم، وابستگی،-داشتنآزاردیدن، نقص-یاعتمادیب
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(. sig <05/0)تأییدجویی معنادار بود.  –توجه جلبی و منشبزرگ –داشتن استحقاقهیجانی،  بدبینی، بازداری
دربارۀ  فرزندانشاندهد که سبک تربیتی والدین در نگرش و رفتار به عبارت دیگر، نتایج این پژوهش نشان می

( و جوادی و 2011و السون )(، استپ 2017تعهد زناشویی تأثیرگذار است. این یافته با نتایج تحقیقات سابرال )
دهند، رفتار والدین با فرزندان در دوران کودکی، در ی فوق نشان میهاپژوهشخوانی دارد. ( هم1397زینالی )
ی فرزندپروری که هاسبکشود. همچنین در مطالعۀ حاضر، ها با همسرانشان در بزرگسالی منعکس میرفتار آن

دیده تفاوت معناداری دارد. افرادی که کرده و خیانت، در زنان خیانتردیگیمدر حوزۀ جدایی و طرد قرار 
ی با دیگران برقرار کنند. بخشتیرضاایمن و  دلبستگی توانندینم، ردیگیمدر این حوزه قرار  شانیهاطرحواره
سیاری از آنان یا منزوی هستند. ب طردکنندهعاطفه، ، بدرفتار، سرد و بیثباتیب معموالًی اصلی آنان هاخانواده

ی به رابطۀ دیگر پناه ببرند )یانگ ارابطهو در بزرگسالی تمایل دارند از  اندداشتهی ادهندهتکاندوران کودکی 
، انفجاری طردکننده، ثباتیبگفت والدینی که در سبک فرزندپروری خود سرد، بدرفتار،  توانیم(. 1994و براون، 

بات، امنیت، پذیرش و همدلی را در فرزند خود برآورده کنند. از آنجا که نیاز به ث توانندینمو منزوی هستند، 
)جونز، کاسیدی و شاور،  شودیم، احساسات و رفتارها در فرد هاشناختی ریگشکلسبب  میمستقفرزندپروری 

بخشی با همسران خود داشته باشند. همسو با یافتۀ روابط رضایت توانندینم(، فرزندان دارای این والدین 2015
( نشان دادند که هرچه والدین در شیوۀ 1390بخش )ی، حاتمی، اسماعیلی و فرحآبادهاشمفوق، قنبری 

کمتر خواهد بود. درواقع والدین مقتدر  هاآن، احتمال خیانت در فرزندان کنند عملفرزندپروری خود مقتدرانه 
دهی باال شامل گرمی، محبت و پذیرش به همراه کنترل رفتاری و نظارت، به ایجاد دلیل پاسخبه نندتوایم

منجر ان ای مثبت به خود و دیگران در فرزندانشان کمک کنند و به این ترتیب به رشد تعهد در فرزندانشانگاره
 دلبستگیبر سبک  ریتأثوالدین با دهند که شیوۀ فرزندپروری شوند. همسو با موارد باال، مطالعات نشان می

( و افرادی 1397کنندۀ خیانت و تعارضات زناشویی در آنان باشد )جوادی و زینالی، ینیبشیپ تواندیم فرزندان
 (.2006ایمن کمتر احتمال دارد در روابط فرازناشویی درگیر باشند )فریکر،  دلبستگیبا 

دیده کرده و خیانتمنشی نیز در زنان خیانتبزرگ-داشتناستحقاقدر این پژوهش سبک فرزندپروری 
 رسدیمنظر دست آوردند. بهکرده نمرۀ باالتری را در این سبک بهو زنان خیانت تفاوت معناداری نشان داد

 قائلفرزندان خود  محدودیت و مقرراتی برای چیهی پایین هستند، گرمطالبهوالدین دارای این سبک، در بعد 
. دهندینمانجام  و هیچ کوششی برای کنترل رفتاری کودکان خواهندینمی پخته رفتارهایستند، از کودکان ن

عیف باشند ضیی مانند خودتنظیمی و مسئولیت اجتماعی هایژگیودر  هاآنفرزندان  شودیماین امر سبب 
تی، شریفی، عنای ناایمن در آنان شکل بگیرد )زینالی، دلبستگی( و به احتمال زیاد، سبک 2009)گوپالن، 

زناشویی یعنی تعهد را  قانون زندگی نیترمهمکه در آینده نیز  رودیم(؛ بنابراین احتمال 1390عسگری و پاشا، 
 .(2017سبرال، گذارند )نیز زیر پا ب

، سه طرحواره مربوط به حیطۀ طور معناداری بیشتر بودکرده بهی تربیتی که در زنان خیانتهاسبکاز دیگر 



 373                                    ازدهمدو، سال 2پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیهای کاربردی روانفصلنامه پژوهش

یی جوبیع-ناعادالنهو استانداردهای  2، بازداری هیجانی1ینیبدب-ییگرایمنفهوشیاری افراطی و بازداری شامل 
ۀ هیجان نندکسرکوبگرا، پیرو قانون، ، پرتوقع، کمالگرهیتنب معموالً، هاطرحوارهبود. والدین افراد این  3افراطی

. این یافته شوندیمقلمداد  ریگسختاز هرگونه خطا، شادی و آرامش هستند و درنتیجه والدینی  کنندهاجتنابو 
ۀ ویدر ش نیقدر والد(، هماهنگی دارد. استپ و السون دریافتند که هر چ2011با نتیجۀ مطالعۀ استپ و السون )

 انتیعمال کنند، نگرش به خا خود فرزندان یبر رفتارها یدیعمل کنند و نظارت شد رانهیگسختتربیتی خود 
باید گفت رفتارهای سخت،  (2011. درواقع براساس پژوهش فتحی، گرجی و اسماعیلی )تر خواهد بودسهل

ناایمن در فرزندان  دلبستگیی ریگشکلی والدینی که سبک تربیتی مستبدانه دارند، سبب ریناپذانعطافخشک و 
گو نیستند شان بر این باورند که دیگران پاسخناایمن براساس تجارب کودکی دلبستگی. افرادی با سبک شودیم

دلیل ، بهشوندیمکه وارد این روابط سالی نیز از روابط نزدیک و صمیمی گریزان هستند و حتی زمانیو در بزرگ
، به خیانت روی زابیآسشوند و برای رهایی از این روابط ( ناکام می2009خشونت باال و ابرازگری پایین )بایرز، 

ی تربیتی است که هاسبکتأییدجویی نیز از دیگر -توجه(. جلب2011)فتحی، گرجی و اسماعیلی،  آورندیم
دیده داشتند. فرزندان والدینی دارای این سبک به این باور کرده در آن نمرۀ بیشتری از زنان خیانتزنان خیانت

به عبارت دیگر محیط همراه با پذیرش بدون قید و شرط در  شوند.که تحت شرایطی پذیرفته می انددهیرس
خانواده هرگز برای این افراد وجود نداشته و کودک آموخته است که محبت، امری مشروط است. این سبک 

ناایمن در فرزندان این افراد منجر  دلبستگیی ریگشکلزدن هیجانات و نیازهای طبیعی و تربیتی، به پس
الگو و راهنمای روابط صمیمی فرد در بزرگسالی است. از آنجا  دلبستگی( و این 2018جی، )فغانپور گن شودیم

ی مختلف نشان داده شده است هاپژوهشناایمن و نقص تعهد در زندگی زناشویی در  دلبستگیکه رابطۀ 
 دلبستگیبا ایجاد  4ییجورشیپذ-جوییدییتأگفت سبک تربیتی  توانیم( 2013نالتی، راسل، بیکر و مک)

. درمجموع باید گفت خیانت نه یک اتفاق، بردیمناایمن، احتمال بروز خیانت و روابط فرازناشویی در افراد را باال 
نقش عوامل ناخودآگاه  توانینم، دهدیمکند و انجام ، آن را انتخاب میخیانتکارتصمیمی است که اگرچه فرد 

 نیترمهمتا  راندیمپیش ی از همان عواملی است که فرد را بهیک هاطرحوارهی را در آن نادیده گرفت. اشهیر
قانون زندگی مشترک یعنی تعهد را زیر پا بگذارد و باید گفت این والدین هستند که با رفتارهای تربیتی خود، 

، تشکیل الگوهای ذهنی و درنهایت رفتار سالم یا ناسالم در هاطرحوارهی ریگشکلنقش را در  نیتریدیکل
 گی زناشویی دارند.زند

پژوهش حاضر، پژوهشی کمی است که بر تعداد محدودی نمونه در شهر تهران انجام شده است. از آنجا 
)برداشت  دهندهپاسخسوگیری  ریتأثاند، ممکن است تحت ی شدهآورجمعاز طریق پرسشنامه  هادادهکه 

( قرار گرفته باشد؛ بنابراین با درنظرگرفتن این سؤاالتی در پاسخ به دقتیبنادرست، نداشتن صداقت و 
یی در هاپژوهش شودیمباید در تعمیم آن به کل جامعه، جانب احتیاط را درنظر گرفت. پیشنهاد  هاتیمحدود

                                                           
1. negativity/pessimism 

2. emotional inhibition 

3. unrelenting standard/ hypercriticalness 

4. approval seeking/recognition seeking 
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 ابزاری مختلف و با تعداد نمونۀ بیشتر انجام شود و در کنار پرسشنامه از هافرهنگاین موضوع در شهرها و 
 ی در این حیطه رسید.ترجامعاده شود تا به این ترتیب بتوان به درک مصاحبه نیز استف

 

 منابع
. انگی یفرزندپرور ۀپرسشنام یسنجروان یهاشاخص تی(. کفا1395ع. ) ،یخادم وا.،  ،ی.، اسمعلل ،یرسرداریما

 .10-1 ،(1)7. یتیترب یشناسروان ۀفصلنام

ـ  258 ،(2)7. رانیسالمت ا یآموزش بهداشت و ارتقا(. 1398. )ک.، اینیافشار وم.،  ،یس.، عارف ،ینیا.، حس ،یاریبخت
245. 

 دانشجویان در زناشویی سازگاری و زوجین یۀاول ناسازگار هایطرحواره ۀرابط بررسی(. 1396. )ه بهرامی، و ،.م پیروی،
های و طرحواره دلبستگیهای مدل علی روابط فرازناشویی بر اساس سبک. تهران تحقیقات علوم واحد متأهل

 .131-158 ،(1)6 .شناسیروان رویش ،ورزیهای عشقای صمیمیت زناشویی و سبکناسازگار اولیه: نقش واسطه

. دلبستگی هایسبک و والدین تربیتی هایشیوه نقش: زناشویی خیانت برای آمادگی(. 1397. )ع زینالی، و ،.س جوادی،
 .533-548 ،(56)14 .پژوهیخانواده

و نگرش  هیناسازگار اول یهاطرحواره (.1393، ا. )زادهیرحمت.، و ع یلیاسماع .،ط مطلق، ی، بساط.ا ،ییکوال یخدابخش
 .12-23 ،(3)2. تاریپرسروان یۀنشر .شکنمانیرپیو غ شکنمانیدر مردان متأهل پ مانهیصم

 تیمیصم یۀبه همسر بر پا انتیخ لیم ینیبشی(. پ1398ا. ) ،یشوربالغ یفرهاد وز.، دهقان، ع.،  ه،یدری.، حاافشان، دست
 یالمللنیب کنفرانس نی. چهارمزدیهل شهرستان أدر زنان مت ینید یو باورها هیناسازگار اول یهابا همسر، طرحواره

 اصفهان. .یشناسو روان یتیعلوم ترب ،یدر علوم اجتماع یپژوهش نینو یدستاوردها

 یدر زنان دارا دلبستگیو سبک  هیناسازگارانه اول یهاطرحواره نیب ۀرابط(. 1390ی، ع. )فروغی، ا.، و حاتم ی، س.،عیرف
 .21-36، (5)2 زن و جامعه.یی. زناشو انتیخ

 یتیترب یهاسبک ۀپرسشنام یگسترش و رواساز(. 1390. )و پاشا، غ .پ، ی، عسگر.، میتی، عنا.، حیفی، شر.، عینالیز
 .129-145، (6)3 .یتیدر علوم ترب تازهی هاشهیاندۀ فصلنام .نیوالد

مدار بر کاهش درمانی هیجان(. اثربخشی زوج1391زاده هنرمند، م.، و نیسی، ع. )سودانی، م.، کریمی، ج،. مهرابی
 .258-268، (10)4. ۀ تحقیقات علوم رفتاریمجلی ناشی از خیانت همسر. هابیآس

. درمانی در بیماران زن مبتال به اختالل شخصیت مرزیطرحواره ی غالب و اثربخشیهاطرحواره(. 1386صلواتی، م. )
 پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران.ۀ دکتری. انستیتو روانرسال

(. تهران: ی بالینیشناسروانۀ متخصصان ژیودرمانی )راهنمای طرحواره(. 1399دوست، ر. ) زدانیکهصلواتی، م.، و ی
 دانژه.

 انتیو نگرش به خ هیناسازگار اول یهاطرحواره نیب ۀرابط ی(. بررس1396. )ر ،ینظر و.، م ،یبیس یرمرادزهیب، ع.، معر
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 .چابهار. یاجتماع-یروان یهابیو آس یشناسروان یمل ۀکنگر نیدومکارکنان دانشگاه آزاد زاهدان.  نیدر ب

 ناسازگار الگوهای، شخصیتی هایویژگی ارتباط(. 1396. )ا ثناگو، و ،.م امیرشاهی، ،.ح زاده،عبداله ،.م پور،غالم عنایت
 .8-14 ،(2)5 ،پرستاریروان. متأهل در افراد زناشویی خیانت توجیه با بدبینی و بینیخوش اولیه،

 ۀ)نسخ یانگ ۀطرحوار ۀپرسشنام عاملی ساختار بررسی(. 1390. )م صلواتی، و ،.ح دوست،نشاط ،.ح مولوی، ،.م غیاثی،
 .93-118 ،(1)18 ،(شناسیروان و تربیتی علوم) شناختیروان دستاوردهای. تهران شهر در( کوتاه فرم سوم

رفاه مردان.  ییزناشو ییوفایب سازنهیعوامل زم یی(. شناسا1392ج. ) ،یبوالهر وغ.،  ،یح.، غفار ،.، فکرآزادم ،یفتح
 .131-109 ،(51)13. یاجتماع

در روابط زناشویی، کیفیت روابط  دلبستگینگرش به خیانت زناشویی براساس رفتار  ینیبشیپ (.1397ردوسی، س. )ف
 .149ـ  157، (2)13ر، شناسی معاصرواندر زنان متأهل.  دلبستگیهای زناشویی و سبک

 فرزندپروری، هایسبک بین(. رابطۀ 1390. )ک بخش،فرح و ،.م اسمعیلی، ،.ا ورزنه، حاتمی ،.ب آبادی،هاشم قنبری
-60 (،3)2 .(زنان شناسیجامعه) جامعه و زن. طباطبایی عالمه دانشگاه متأهل زنان در زناشویی تعهد و دلبستگی

39. 

 متقاضیان در عشق کیفیت و زناشویی سازگاری میزان(. 1393. )س محمدآباد، هاشمی و ،.س زاهدیان، ،.ف مدرسی،
 .78-88 ،(1)19 ،دانش ارمغان. زناشویی خیانت ۀسابق فاقد و زناشویی خیانت ۀسابق دارای طالق

 نقش به نسبت درمانگران طرحوارۀ دیدگاه(. 1399. )م حیدری، و ،.ف موتابی، ،.ل فتی، ،.م مظاهری، ،.س عسگر، ملک
 .199-216 ،(62)16 ،پژوهیخانواده. کیفی ۀمطالع یک: زناشویی خیانت شناسیسبب در ایطرحواره هایمؤلفه

 یاجتماع یو سازگار هیناسازگار اول یهابراساس طرحواره یطالق عاطف ینیبشی(. پ1399ق. ) پور،میابراه و.، م ،یرینص
در  نینو یهاپژوهش یالمللنیکنفرانس ب نی. پنجمیکننده به مرکز کاهش طالق اورژانس اجتماعدر زنان مراجعه

 تهران. .یو مطالعات اجتماع یشناسو روان یتیعلوم ترب ۀحوز
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