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Abstract

رضا قربان جهرمی
چکیده

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/ selfdiscipline, 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.

 مقایسۀ نقش طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبک تربیتی،هدف این پژوهش
 پژوهش حاضر از نظر.والدین در دو گروه زنان خیانتکرده و خیانتدیده است
 جامعۀ آماری مطالعه را.مقایسهای است-هدف کاربردی و توصیفی از نوع علی
 گانۀ شهر تهران زندگی میکردند22 زنان متأهلی تشکیل دادهاند که در مناطق
. به همسر خود خیانت کرده یا خیانت دیده بودند1398-1399 و در فاصلۀ زمانی
 زن61  نمونه شامل.برای انتخاب نمونه از نمونهگیری دردسترس اسـتفاده شد
 دادهها بهکمک دو پرسشنامۀ طرحوارههای. زن خیانتدیده است57 خیانتکرده و
) جمعآوری بهکمکYPI( ) و سبک فرزندپروری یانگYSQ-SF3( یانگ
 یافتهها نشان میدهد بین. تحلیل شدSPSS آزمون تی مستقل و نرمافزار
طرحوارههای ناسازگار اولیه در زنان خیانتکرده و زنان خیانتدیده اختالف
شرم که زنان خیانتدیده-) و جز طرحوارۀ نقصd =0/66( معناداری وجود دارد
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تأییدجویی بهطور-خودانضباطی و جلبتوجه- خویشتنداری،بزرگمنشی
معناداری بیشتر بوداست همچنین میان نمرات سبکهای فرزندپروری زنان
) و زنانd =2/07( خیانتکرده و زنان خیانتدیده تفاوت معناداری مشاهده شد
- بیاعتمادی،بیثباتی- طردشدن،خیانتکرده در حوزههای محرومیت هیجانی
،عیبجویی افراطی- معیارهای سرسختانه،شرم- نقصداشتن، وابستگی،آزاردیدن
- بازداری هیجانی و جلبتوجه،بدبینی- منفیگرایی،بزرگمنشی-استحقاقداشتن
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مقدمه
خیانت 1عبور فرد از مرزهای رابطۀ زناشویی و برقراری صمیمیت فیزیکی و عاطفی 2با فردی خارج از رابطه
است (اگزون )2010 ،که شخص امید دارد بهکمک آن بتواند نیازهای روانی یا جنسیاش را ارضا کند (آپستولو،
 .)2019بیشتر زوجهایی که با خیانت روبهرو میشوند ،معتقدند که تا به حال هیچگاه چنین هیجانات شدیدی
را تجربه نکردهاند .آنها احساس خشم ،افسردگی ،ترس ،گناه ،تنهایی و شرمساری و ترکیب آشفتۀ این
هیجانها را گزارش میکنند .ابعاد و سطح آسیبهای این رویداد ،در حوزۀ فرد باقی نمیماند و به همۀ اعضای
خانواده ،رابطه و زندگی اجتماعی تسری مییابد (گوردون ،باکوم و اشنایدر .)2008 ،فهم اینکه همسر یک فرد
به او خیانت کرده است ،میتواند تجربهای عمیقاً دردناک باشد و واکنشهایی مانند خشم ،استرس شدید ،کاهش
اعتماد و نبود آن ،کاهش اعتماد و صمیمیت جنسی و فردی ،آسیب به عزتنفس ،ترس از رهاشدن و نیاز به
ترک همسر را برانگیزد (کیملدورف .)2008 ،خیانت زناشویی برای فرد خیانتکار نیز پیامدهای عاطفی شدیدی
به همراه دارد .همسران خیانتکار با احساساتی مانند شرم ،احساس گناه ،تردید ،عصبانیت و ناامیدی مواجه
میشوند (سودانی ،کریمی ،مهرابیزاده ،هنرمند و نیسی .)1391 ،یافتهها دربارۀ شیوع خیانت ،متفاوت است .در
میان زوجهای آمریکایی از  26تا  70درصد برای زنان و از  33تا  75درصد برای مردان گزارش شده است (ایوز
و روبرتسون اسمیت .)2007 ،همچنین دلیل مراجعۀ بین  14تا  27درصد زوجهای مراجعهکننده به درمان،
خیانت است (آتکینر ،یی ،باکوم و کریستنسن .)2005 ،مسئلۀ خیانت زناشویی در جامعۀ ایران نیز بهعنوان یک
نگرانی مطرح و با ناپایداری در روابط و نرخ باالی طالق همراه است (مدرسی ،زاهدیان و هاشمی محمدآباد،
)1393؛ البته آمار دقیقی دربارۀ میزان شیوع بیوفایی زناشویی در کشور منتشر نشده است ،اما بعضی تحقیقات
اشارههایی به این موضوع کردهاند؛ برای مثال ،بیشترین آمار قتلهای خانوادگی که  30درصد است ،به زنانی
مربوط میشود که بهدلیل رابطۀ نامشروع و سوءظن ،توسط همسران خود به قتل رسیدهاند .از سوی دیگر22 ،
درصد از قتلهای خانوادگی مربوط به قتل مردان توسط همسرانشان است که در  40درصد ،زنان با همدستی
معشوق خود ،شوهرانشان را به قتل رساندهاند (فتحی ،فکرآزاد ،غفاری و بوالهری)1392 ،؛ بنابراین به دلیل
اهمیت خیانت و آثاری که بر فرد خیانتکرده و خیانتدیده دارد ،مطالعات مختلفی به بررسی دالیل وجود رابطۀ
خارج از ازدواج پرداختهاند .این عوامل درنهایت در چهار طبقۀ اصلی عوامل جمعیتشناختی مانند سن ،جنس،
وضعیت اقتصادی-اجتماعی ،عوامل مربوط به فرد از بیل عوامل شخصیتی و نگرشها ،عوامل مربوط به رابطه
مانند آشفتگی و نداشتن رضایت زناشویی و درنهایت عوامل مربوط به محیط همچون مذهب ،اقتضائات شغلی
و فرهنگ دستهبندی میشود (فینچام و می .)2017 ،مطالعاتی که بر فرد عهدشکن متمرکز بودند ،مشخص
کردند که عوامل و ویژگیهای شخصیتی مانند نوروزگرایی ،3اضطراب روانی 4باال ،دلبستگی ناایمن( 5دیوال
1. infidelity
2. physical and mental intimacy
3. neuroticism
4. mental anxiety
5. insequre attachment
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و همکاران ،)2011 ،داشتن روابط متعدد پیش از ازدواج ،1گشودگی به روابط صمیمی( 2هاکاتورن و برنتلی،
 )2014و کیفیت نگرش به رابطۀ خارج از ازدواج( 3ویزر ،ویگل ،الالز و ایوان )2017 ،میتواند فرد را در برابر
خیانت آسیبپذیر کند .با این حال مهمترین بعد مربوط به فرد عهدشکن است؛ زیرا درنهایت او براساس
درگیریها ی مختلف ذهنی تصمیم به خیانت گرفته است که این تصمیم براساس فرایندهای عقالنی مانند
تمام تصمیمهای کوچک و بزرگ زندگی فرد باید براساس سودها و زیانهای کوتاه و بلندمدت و بررسی تمام
ال تحت
ابعاد صورت بگیرد ،اما همانطور که لیهی ( )2006اشاره میکند ،تصمیمگیری فرایندی است که کام ً
تأثیر آسیبشناسیهای روانشناختی ،پیشفرضها ،سوگیریها و ادراک فرد از موقعیت قرار میگیرد .تصمیم
به خیانت نیز باید فراتر از تفکر منطقی و بررسی سادۀ سودها و زیانهایش دیده شود؛ چراکه حرمان و رنج
نهفته در آن خبر از وجود آسیبهای عمیق در فرد میدهد .بهنظر میرسد نیازهای روانی ارضانشده ،سوگیری
در ادراک واقعیت و سبک رفتاری ناسازگار است فرد را بهسمت انتخاب خیانت بهعنوان یک راهحل پیش میبرد
و تمام اینها در کنار یکدیگر در طرحوارههای ناسازگار اولیه 4دیده میشود .این دلیلی است برای اندیشیدن به
این موضوع که طرحوارههای ناسازگار اولیه میتوانند در تبیین چرایی رابطۀ فرازناشویی راهگشا باشند .زمانی
که نیازهای متعارف و سالم تحولی در دوران کودکی برآورده نشوند ،طرحوارهها (از این پس در این متن طرحوارۀ
ناسازگار اولیه با واژۀ طرحواره برابر درنظر گرفته میشوند) شکل میگیرند .طرحوارهها سازههای روانشناختی
مشتمل بر باورهای غیرشرطی ناسازگار فرد دربارۀ خود ،دنیا و افراد دیگر هستند .طرحوارهها اغلب در دوران
کودکی نقش و عملکردی سازگارانه دارند و در بزرگسالی نادرست ،ناکارآمد و محدودکننده هستند؛ با وجود این
بهشدت حفظ میشوند و در بیشتر موارد خارج از حیطۀ هشیاری فرد قرار دارند (یانگ1990 ،؛ یانگ ،کالسکو
و ویشر .)2003 ،آسیب طرحوارههای ناسازگار تنها به یک موقعیت ختم نمیشود و ردپای آن در همۀ تصمیمها
و انتخابهای مهم زندگی فرد اعم از انتخاب شغل ،همسر ،شیوۀ فرزندپروری ،شیوۀ مرزبندی در روابط
میانفردی و دیگر حوزههای مهم زندگی فرد بهچشم میخورد (ورسویک ،برورسن و نادرت .)2015 ،نقش
طرحوارهها در آسیبشناسی روانی روابط میانفردی خود را بهصورت سوءبرداشتها ،گمانههای تحریفشده،
هدفها و انتظارات نادرست ،ادراک و تفاسیر غیرواقعبینانه نشان میدهد (پاسکال ،کرستین و جین.)2008 ،
همچنین برانگیختن طرحوارهها ،سبب ایجاد جذابیت جنسی و غیرجنسی در روابط عاشقانه میشود .از سوی
دیگر مشکالت ارتباطی زوجین بیشتر از آنکه به روابط فعلی آنها با همسرشان مربوط شود ،ریشه در
طرحوارههای آنان دارد (یانگ ،کالسکو و ویشر .)2003 ،نظریهپردازان معتقدند طرحوارهها از راههای متعددی
میتوانند در تصمیم فرد برای خیانت تأثیرگذار باشند .گروهی از طرحوارهها متضمن احساس نیاز شدید و عمیق
هستند و در شرایطی که رابطۀ اصلی توان پاسخگویی به نیازهای فرد را نداشته باشد ،آن را در جای دیگری

1. greater number of relations before marriage
2. openness to intimate relationship
3. attitude toward infidelity
4. early maladaptive schema
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جستوجو میکنند .رهاشدگی-بیثباتی ،1محرومیت هیجانی 2و پذیرشجویی 3نشاندهندۀ وجود نیازهای شدید
ارضانشده در فرد هستند و راه را برای رابطۀ موازی هموار میکنند .خیانتهای متأثر از طرحوارههای استحقاق-
بزرگمنشی 4و خویشتنداری-خودانضباطی ناکافی 5ماهیت بسیار متفاوتی دارند .این طرحوارهها با ناتوانی فرد
در پیگیری قوانین و محدودیتها و ایجاد احساس محقبودن ،وی را به سمت خیانت سوق میدهند .گروهی
دیگر از طرحوارهها با احساس ناقصی از خود همراه هستند؛ طرحوارههای نقص-شرم ،6انزوای اجتماعی،7
وابستگی و بیکفایتی ،8آسیبپذیری در برابر ضرر یا بیماری ،9خود تحولنیافته ،10شکست 11و بازداری
هیجانی 12در این گروه قرار میگیرند .این طرحوارهها سبب میشود فرد برای رفع این نقص روانی خود بارها
منابع بیرونی را جستوجو کند تا بهکمک آنها احساس بهتری به خود داشته باشد .در این فضای طرحوارهای،
گاه ممکن است خیانت راهی برای رفع احساس منفی فرد به خود باشد .گاه تمایل به خیانت از نگرشهای
معیوب افراد ناشی میشود ،طرحوارههای بیاعتمادی-بدرفتاری 13و منفیگرایی-بدبینی 14سبب نگرش منفی
فرد به رابطۀ اصلی میشوند و خطر رابطۀ موازی را افزایش میدهند (سینوئه دیفرانسیسکو ،رودریگر ،برنس،
.)2015
خیانت زناشویی رفتاری ناسازگارانه و خودآسیبرسان است؛ رفتاری برای ارضای یک نیاز روانی که ممکن
است با ایجاد طرحوارههای ناسازگار اولیه از طریق سبک فرزندپروری والدین ناشی شود .برای اندیشیدن به
تأثیر طرحواره بر رابطۀ فرازناشویی الزم است ترکیب طرحوارهها سبکهای فرزندپروری والدین توأمان درنظر
گرفته شوند؛ زیرا در دیدگاه طرحوارۀ درمانی بیشتر طرحوارههای ناسازگار در دوران کودکی و از طریق نوع و
سبک فرزندپروری والدین بهعنوان یکی از اساسیترین عوامل تشکیلدهندۀ آنها ،ایجاد میشوند (یانگ،
کالسکو و ویشر .)2003 ،درمجموع میتوان چنین جمعبندی کرد که طرحوارههای ناسازگار که در پی
تجربیههای زهرآلود کودکی شکل میگیرند ،مانند لنزی بر ادراک و تعبیر فرد از آنچه پیرامون او رخ میدهد،
تأثیر میگذارند و در موقعیتهایی با موضع دلبستگی ،احساسات ،افکار ،خاطرات و حاالت بدنی را در ذهن فرد
ایجاد میکنند که به رفتار و درواقع تمام زندگی او شکل میدهند .طرحوارهها تجربۀ عشق را شکل میدهند،
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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معشوق را انتخاب میکنند ،شکل رابطه با او را شکل میدهند و گاه به او خیانت میکنند .برایناساس بررسی
طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبک فرزندپروری والدین در افراد متأهل میتواند دیدگاه جدیدی به این پدیده
بیافریند .این مفهومسازی میتواند به افراد درگیر در این روابط کمک کند تا به بینشی وسیعتر دربارۀ خود دست
پیدا کنند و بدانند که این معشوق نیست که خواستنی است ،بلکه طرحوارههای ناسازگار شکل گرفته در دورانی
خاص آنان را وارد و وابستۀ رابطه جدید کرده است .با یافتن این بینش رنج فرد تحملترپذیرتر میشود و از
تکرار این الگوی مخرب در روابط بعدی جلوگیری خواهد شد .این دیدگاه میتواند در التیام درد همسرانی که
خیانت دیدهاند نیز راهگشا باشد و از احساس بد آنان به خود و همسر عهدشکن بکاهد و راه را برای داشتن
نگاهی همراه با شفقت بگشاید.
2
1
با توجه به آمار و تأثیر خیانت بر سالمت روان خیانتدیده و خیانتکرده  ،پژوهشهای بسیاری در این
حوزه انجام شده است؛ برای مثال بختیاری ،حسینی ،عارفی و افشارینیا ( )1398در پژوهش خود نشان دادند،
طرحوارههای محرومیت هیجانی ،آسیبپذیری ،ایثارگری و سبکهای عشقورزی اروس ،استورگ و آگاپه بر
صمیمیت زناشویی اثر مستقیم معناداری دارند .همچنین تأثیر مستقیم دلبستگی اضطرابی ،سبک عشقورزی
استورگ ،طرحوارههای گرفتار ،آسیبپذیری ،ایثارگری و صمیمیت بر خیانت زناشویی معنادار هستند .همچنین
در پژوهش دستافشان ،حیدریه ،دهقان و فرهادی شوربالغی ( )1398مشخص شد که تمایل به خیانت بهکمک
متغیرهای باورهای دینی ،صمیمیت و محرومیت هیجانی ،اطاعت ،آسیبپذیری در برابر ضرر و بیماری،
بیاعتمادی و خویشتنداری (زیرمقیاسهای طرحوارههای ناسازگار اولیه) پیشبینی میشود .همچنین براساس
پژوهش فردوسی ( )1397بین رفتار دلبستگی در روابط زناشویی ،کیفیت روابط زناشویی و سبکهای دلبستگی
با نگرش به خیانت زناشویی در زنان متأهل رابطۀ معناداری وجود دارد .تحلیل رگرسیون همزمان نیز نشان داد
که دلبستگی ایمن ،دلبستگی ناایمن دوسوگرای اضطرابی و دلبستگی ناایمن اجتنابی میتوانند نگرش به خیانت
زناشویی در زنان متأهل را پیشبینی کنند.
پژوهشهای فوق و مطالعات مشابه آن ،به بررسی رابطۀ سازههای گوناگون ذهنی با میل به خیانت ،احتمال
به خیانت یا نگرش به خیانت در افراد متأهل یا یکی از دو گروه خیانتکرده و خیانتدیده پرداختهاند .از آنجا
که خیانت مسئلهای تکبعدی نیست و شخص قربانی و خیانتکننده ،هر دو درگیر پیمانشکنی هستند ،این
پژوهش به مطالعۀ این دو مفهوم در دو گروه خیانتکرده و خیانتدیده پرداخته و بهکمک آن از شرایط و علل
فعلی که فرد را درگیر پیمانشکنی کرده است ،فراتر رفته و ریشههای این پدیده را بررسی کرده است تا با فهم
الیههای عمیق و زیرین خیانت ،قدمی هرچند کوچک برای کنترل و جلوگیری از پیشروی آن برداشته شود.
براساس مطالب بیانشده ،این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سؤال بوده است که آیا طرحوارههای ناسازگار
اولیه و سبک فرزندپروری در افراد خیانتکرده و خیانتدیده متفاوت است.

1. victim of infidelity
2. committed infidelity
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روش ،جامعۀ نمونه و روش نمونهگیری
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و توصیفی از نوع علی-مقایسهای 1است .جامعۀ آماری پژوهش زنان
متأهلی بودند که در مدت زندگی مشترک خود با خیانت عاطفی ،جنسی یا هر دو مواجه شدهاند؛ یعنی زنانی که
در مناطق  22گانۀ شهر تهران در سال  1398-1399به همسر خود خیانت کرده یا خیانت دیده بودند .معیار
ورود شرکتکنندگان در این پژوهش زنان ساکن شهر تهران بودند که در زندگی زناشویی خود مرتکب خیانت
شدند و خود به آن اذعان داشتند و زنانی که همسرانشان دارای روابط فرازناشویی بوده و بنا به اظهاراتشان
خیانت دیده بودند .شرکتکنندگان  20تا  60ساله بودند و مالک تأهل از زمان عقد رسمی بوده است .دربارۀ
معیار خروج نیز افرادی که بنا به هر دلیل اعم از شخصی ،عرفی ،اجتماعی یا قانونی روابط فرازناشویی خود را
بهعنوان ارتکاب به خیانت نپذیرفتند ،افراد استفادهکننده از داروهای روانپزشکی ،داروهای خاص و مواد مخدر
و همچنین اشخاصی که پرسشنامههای خود را ناقص پر کردند ،از گروه نمونه حذف شدند .برای انتخاب نمونۀ
مورد مطالعه از روش نمونهگیری دردسترس اسـتفاده شد که از جمله روشهای نمونهگیری غیراحتمالی است؛
به این صورت که از میان زنان متأهل خیانتدیده و خیانتکرده که واجد شرایط الزم برای ورود به مطالعه
بودند ،افرادی بهعنوان نمونه انتخاب شدند که به لحاظ سن و تحصیالت در دو گروه همتا و مطالعه شدند.
حجم نمونه نیز با توجه به حجم نمونۀ مورد نیاز در جدول کرچسی و مورگان ( )1985و بعد از جمعآوری و
افزودن همۀ دادههای کتبی و الکترونیکی و حذف موارد ناقص 118 ،نفر ،شامل  61زن خیانتکرده و  57زن
خیانتدیده بود.

روش اجرای پژوهش
در این پژوهش ،ابتدا نمونههای مورد نظر و راههای دستیابی به آنان تعیین شد .در شروع کار مکانهایی مانند
مراکز مشاوره ،خانههای سالمت ،دادگاههای خانواده و حتی مشاغل خاصی مانند آرایشگاهها و ارتباط مردمی
از طریق صدا و سیما مدنظر قرار گرفتند .بعد از آن با توجه به محدودیت دسترسی به تعداد مورد نظر ،دسترسی
به شیوههای دیگر بررسی و انجام شد .در هر روش ،ارتباطات و تماسهای مورد نیاز برقرار شد .به این ترتیب
که پرسشنامهها در گام اول ،به مراجعان محقق که با موضوع خیانت یکی از زوجها یا هر دو به مرکز مشاوره
کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی -مراجعه کرده بودند ،ارائه شد .در گام بعدی ،به کلینیکها،مراکز مشاوره ،دفاتر وکال ،دادگاه خانواده و مراکز غربالگری بهزیستی مراجعه و از افراد واجد شرایط تحقیق و
دعوت به همکاری شد .گام بعدی تهیۀ پرسشنامه بهصورت کامپیوتری و آنالین بود .به این ترتیب بعد از
آمادهکردن ،پرسشنامه در پیج اینستاگرام برنامۀ هزار راه نرفته با بیش از  11هزار دنبالکننده قرار داده شد و
تبلیغات صورت گرفت .به همین ترتیب لینک آن در اختیار تعدادی از همکاران زوجدرمانگر و پیجهای مرتبط
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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پژوهش بودند ،پرسشنامه ارائه شد .در ادامۀ نمونهگیری در این پژوهش از روش گلولهبرفی نیز استفاده شد .به
این صورت که از شرکتکنندگان حضوری درخواست میشد افراد دیگری را که میشناسند ،معرفی کنند.
مواردی هم از طریق دوستان معرفی شدند که بعد از تماس تلفنی و بهدستآوردن موافقت آنان ،لینک پرسشنامه
ارسال شد .در هر مرحله ،بهصورت کتبی و درصورت امکان شفاهی به افراد اطمینان کامل مبنی بر محرمانهبودن
اطالعات داده شد.

ابزارهای پژوهش
پرسشنامۀ طرحوارۀ یانگ :)YSQ-SF3( 1این پرسشنامه را یانگ ( )1998ساخته است که از  90گویه
و  18خردهمقیاس تشکیل شده است .یانگ  18طرحوارۀ ناسازگار اولیه را در قالب پنج حیطه دستهبندی کرده
است .1 :حیطۀ جدایی و طرد .2 ،2حیطۀ خودگردانی و عملکرد مختل .3 ،3حیطۀ مرزهای مختل .4 ،4حیطۀ
هدایتشدن از سوی دیگران .5 ،5حیطۀ هوشیاری افراطی و بازداری.6
نمرهگذاری پرسشنامه بهصورت طیف لیکرت ششنقطهای بود وحداقل امتیاز ممکن  90و حداکثر 540
خواهد بود .در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  90تا  180باشد ،میزان نمرۀ طرحواره در این جامعه ضعیف
است .در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  180-360باشد ،میزان نمرۀ طرحواره در سطح متوسطی است .اگر
نمرات باالی  360باشد ،میزان نمرۀ طرحواره بسیار خوب است .پایایی این پرسشنامه با محاسبۀ ضریب آلفای
کرونباخ  0/94گزارش شده است (غیاثی ،مولوی ،نشاطدوست و صلواتی .)1390 ،همچنین یوسفی ،اعتمادی،
بهرامی ،احمدی و فاتحیزاده ( )1387روایی و اعتبار پرسشنامۀ طرحوارههای ناسازگار اولیه را روی یک نمونۀ
 579نفری در دو مرحله (مرحلۀ اول  394و مرحلۀ دوم  )185بررسی کردند .در این بررسی ،اعتبار پرسشنامۀ
طرحوارههای ناسازگار اولیه با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و دونیمهکردن در کل نمونه بهترتیب  0/91و
 ،0/86در دختران  0/87و  0/84و در پسران  0/81 ،0/84بود .در پژوهش غیاثی و همکاران ( ،)1390برای
تعیین میزان روایی همزمان عاملهای پرسشنامه از مقیاس نگرش های ناکارآمد استفاده شد و روش آماری
ضریب همبستگی پیرسون بهکار رفت .نتایج نشان میدهد ،ضریب همبستگی در تمامی عاملها معنادار است
و تنها در طرحوارۀ استحقاق مقدار کمی است .ضرایب آلفای کرونباخ در بیشتر عاملها ،مناسب بود و تنها در
عامل استحقاق ،کاهش نشان داد .حساسیت ،ویژگی و نقاط برش عاملهای استخراجشده نیز با استفاده از
تحلیل مسیر در دو گروه افراد بهنجار و دارای اختالل روانی بهدست آمد .مطابق نتایج بهدستآمده ،حساسیت
و ویژگی بهترتیب بین  51/20-64/60و  57-73است؛ به این معنا که عاملهای استخراجشده ،حداقل 51/20
)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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درصد و حداکثر  46/60درصد از افرادی را که دارای طرحوارۀ ناکارآمد هستند ،بهدرستی تشخیص میدهد و
حداقل  57درصد و حداکثر  73درصد افرادی را که طرحوارۀ ناکارآمد ندارند ،به اشتباه تشخیص میدهد (غیاثی
و همکاران .)1390 ،ضریب پایایی پرسشنامۀ طرحوارههای ناسازگار اولیۀ یانگ در پژوهش حاضر ،با استفاده از
آلفای کرونباخ  0/79بهدست آمد.
پرسشنامۀ سبک فرزندپروری والدین یانگ :)YPI( 1این پرسشنامه را یانگ و براون ()1994
برای شناسایی ریشههای بالقوۀ  17باور اصلی منفی ساخته شده است که از  72گویه و  17مقیاس تشکیل شده
است .فرم اولیۀ این پرسشنامۀ خودگزارشی متشکل از  72عبارت است که افراد ممکن است برای توصیف پدر
و مادر خود از آن استفاده کنند (برای مثال «انتقاد بسیاری از من کرد») هر اظهارنظری منعکسکنندۀ رفتارهای
فرزندپروری است که مرتبط با یکی از  17باور اصلی منفی طرحوارههای ناسازگار اولیه هستند .نمرهگذاری
پرسشنامه بهصورت طیف لیکرت ششنقطهای است .در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  72-144باشد ،میزان
سبکهای فرزندپروری ضعیف است .اگر نمرات پرسشنامه بین  144-216باشد ،میزان سبکهای فرزندپروری
در سطح متوسطی است .در صورتی که نمرات باالی  216باشد ،میزان سبکهای فرزندپروری بسیار خوب
است .برای بررسی کفایت روانسنجی پرسشنامۀ سبکهای فرزندپروری یانگ و دستیابی به ابزاری دقیق در
سنجش سبکهای فرزندپروری پژوهشی را امیرسرداری ،اسماعیلی و خادمی ( )1395انجام دادند .جامعۀ آماری،
دانشجویان آزاد ارومیه بودند که به روش نمونهگیری خوشهای به حجم  400نفر انتخاب شدند که از این تعداد
 276زن و  124مرد بودند .نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی براساس  17عامل به اینصورت نتیجهگیری
شد که در پرسشنامۀ مادر  72پرسش به  28پرسش کاهش یافت و در پرسشنامۀ پدر  72پرسش به  30پرسش
کاهش یافت .در مرحلۀ اعتبارسنجی ،تجزیه و تحلیل عوامل نشان داد که نسخۀ کوتاه پرسشنامه که شامل نه
مقیاس است ،میتواند برای درک هریک از والدین بهکار رود .هرکدام از آیتم مقیاسها روایی آزمون-بازآزمون
خوب و ثبات داخلی کافی دارند .همچنین همبستگی معنادار و قابلتوجهی از لحاظ بالینی میان مقیاسهای
طرحوارههای ناسازگار اولیه و نسخۀ تجدیدنظرشدۀ سبکهای فرزندپروری والدین وجود دارد که با این فرض
کلی سازگار است که ریشههای بالقوۀ باورهای اصلی منفی را اندازهگیری میکند .خصیصههای روانسنجی
این پرسشنامه را پس از تحلیل عاملی اینگونه نشان دادند که آلفای کرونباخ با دامنۀ  0/7 -0/91نشان داده
شد .همچنین نتایج بازآزمایی بیانگر اعتبار باال بود و اعتبار سازه نیز در حد قابلقبولی بود .در ایران فرم اصلی
این پرسشنامه را صلواتی ( )1386ترجمه کرد که سپس در  60دانشجوی ایرانی اجرا شد .با استفاده از روش
دونیمهسازی ،برای فرم مادر ضریب اعتبار  0/69و برای فرم پدر ضریب اعتبار  0/80بهدست آمد .ضریب پایایی
پرسشنامۀ فرزندپروری یانگ در پژوهش حاضر ،با استفاده از آلفای کرونباخ  0/81بهدست آمد.

روش تجزیه و تحلیل دادهها
دادههای این پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSSتجزیه تحلیل شدند .بدینمنظور ابتدا برای تحلیل
)1. Young Parenting Inventory (YPI
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دادههای جمعآوریشده از روشهای آمارههای توصیفی شامل جدولهای فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار و در
بخش آمار استنباطی در قسمت آزمون فرضیهها ،از آزمون تی مستقل 1استفاده شد.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
تعداد شرکتکنندگان در این پژوهش  118نفر بود که  61نفر آنان را زنان خیانتکرده و  57نفر را زنان
خیانتدیده تشکیل میدادند .جدول  1دربردارندۀ برخی اطالعات دموگرافیک شرکتکنندگان است.
جدول  .1مشخصات دموگرافیک گروه نمونه
سن
مدت ازدواج

تحصیالت

 40-20سال
 65-40سال
کمتر از  15سال
بیشتر از  15سال
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
دکترا

فراوانی

فراوانی (درصد)

81
37
54
64
12
10
52
36
8

68/6
31/4
45/7
54/3
10/2
8/4
44/1
30/5
6/8

در این قسمت میانگین ،انحراف استاندارد و نتایج آزمون تی مستقل بر نمرات طرحوارههای ناسازگار اولیه
و سبک فرزندپروری در دو گروه زنان خیانتکرده و خیانتدیده ارائه شده است.

ب) توصیف شاخصها
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد طرحوارۀ ناسازگار
اولیه در دو گروه خیانتدیده و خیانتکرده
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

زنان خیانتدیده

57

210/75

22/83

زنان خیانتکرده

61

225/035

20/17

1. independent samples t-test
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جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد سبک فرزندپروری
در دو گروه خیانتدیده و خیانتکرده
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

زنان خیانتدیده

57

197/918

17/1299

زنان خیانتکرده

61

244/754

27/003

ج) آزمون فرضیهها
مقایسۀ طرحوارههای ناسازگار اولیه در زنان خیانتکرده با زنان خیانتدیده
جدول  .4نتایج آزمون تی مستقل بر نمرات طرحوارههای ناسازگار
اولیه در دو گروه خیانتکرده و خیانتدیده
آزمون لون

طرحوارهها

همگنی واریانسها
ناهمگنی واریانسها

آزمون تی مستقل
F

معناداری

T

درجۀ آزادی

معناداری

اختالف میانگینها

1/553

0/215

3/591
3/606

116
115/649

0/000
0/000

14/28

آزمون تی مستقل برای مقایسه دو گروه انجام شد .آزمون لون پیشفرض آزمون تی نشان میدهد که فرض
همگنی واریانسها پذیرفته شده ( )sig= 0/215و بیشتر از سطح خطای آزمون ( )sig= 0/05است؛ بنابراین
واریانسهای دو گروه همگن هستند .بخش دوم جدول آزمون تی نشان میدهد که فرض صفر مبنی بر برابری
میانگینهای دو گروه رد شده است ( )sig = 0/000از اینرو میان دو گروه اختالف معنادار وجود دارد .با
اطمینان  95درصد اختالف معنادار بین طرحوارههای ناسازگار اولیه در زنان خیانتکرده با زنان خیانتدیده تأیید
شد .همچنین شاخص کوهن یا اندازۀ اثر نیز  0/66محاسبه شد که نشاندهندۀ واقعی و باالبودن تفاوت میان
میانگینهای دو گروه است.
= 0.66

14.28
2
2
)√(22.83) + (20.17
2

𝑀1 − 𝑀2
=
𝑝𝑆

=𝑑

جدول  .5نتایج آزمون تی مستقل بر حوزههای طرحوارههای ناسازگار
اولیه در دو گروه خیانتکرده و خیانتدیده
محرومیت هیجانی
طردشدن – بیثباتی
بیاعتمادی – آزاردیدن

گروهها

میانگین

زنان خیانتدیده
زنان خیانتکرده
زنان خیانتدیده
زنان خیانتکرده
زنان خیانتدیده
زنان خیانتکرده

12/74
14/74
12/43
16/63
10/52
14/736

معناداری

t

0/017

2/419

0/000

7/594

0/000

7/010
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انزوای اجتماعی – بیگانگی
نقص– شرم
شکست
وابستگی – خودرشدنایافته
آسیبپذیری در برابر صدمه یا بیماری
گرفتاری – قربانیکردن خویشتن
اطاعت
ایثار-فداکردن
بازداری هیجانی
معیارهای سرسختانه-عیبجویی افراطی
استحقاقداشتن-بزرگمنشی
خویشتنداری-خودانضباطی
جلبتوجه-تأییدجویی
منفیگرایی-بدبینی
تنبیه

گروهها

میانگین

زنان خیانتدیده

10/59

زنان خیانتکرده
زنان خیانتدیده
زنان خیانتکرده

10/66
12/15
10/98

زنان خیانتدیده

12/33

زنان خیانتکرده
زنان خیانتدیده
زنان خیانتکرده
زنان خیانتدیده
زنان خیانتکرده
زنان خیانتدیده
زنان خیانتکرده

12/31
13/67
14/02
11/43
11/07
10/79
10/28

زنان خیانتدیده

14/37

زنان خیانتکرده
زنان خیانتدیده
زنان خیانتکرده
زنان خیانتدیده
زنان خیانتکرده

14/33
12/79
12/87
10/78
11/05

زنان خیانتدیده

11/52

زنان خیانتکرده

11/10

زنان خیانتدیده

10/84

زنان خیانتکرده

16/17

زنان خیانتدیده

10/31

زنان خیانتکرده
زنان خیانتدیده
زنان خیانتکرده
زنان خیانتدیده
زنان خیانتکرده
زنان خیانتدیده
زنان خیانتکرده

12/07
10/29
15/10
10/49
10/40
12/24
12/05
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معناداری

t

0/888

0/141

0/04

2/072

0/986

0/018

0/579

0/557

0/492

0/690

0/229

1/208

0/44

0/774

0/89

0/130

0/637

0/473

0/405

0/837

0/000

5/952

0/013

2/25

0/000

7/152

0/847

0/194

0/809

0/242

در جدول  ،5نتایج مقایسۀ تکتک طرحوارههای ناسازگار اولیه در زنان خیانتکرده و زنان خیانتدیده آمده
است .طرحوارههای محرومیت هیجانی ،طردشدن-بیثباتی ،بیاعتمادی-آزاردیدن ،نقص-شرم،
استحقاقداشتن-بزرگمنشی ،خویشتنداری-خودانضباطی و جلبتوجه-تأییدجویی در زنان خیانتکرده و زنان
خیانتدیده تفاوت معناداری را نشان دادند (.)sig > 0/05
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مقایسۀ سبک فرزندپروری والدین در زنان خیانتکرده با زنان خیانتدیده
جدول  .6نتایج آزمون تی مستقل بر نمرات سبک فرزندپروری
در دو گروه خیانتکرده و خیانتدیده
آزمون لون

فرزندپروری

همگنی واریانسها
ناهمگنی واریانسها

آزمون تی مستقل
F

معناداری

T

8/887

0/400

10/972
10/800

درجۀ
آزادی

116
91/062

معناداری

اختالف میانگینها

0/000
0/000

46/836
46/836

آزمون تی مستقل برای مقایسه دو گروه انجام شد .آزمون لون پیشفرض آزمون تی نشان میدهد که فرض
همگنی واریانسها پذیرفته شده ( )sig = 0/400و بزرگتر از سطح خطای آزمون ( )sig= 0/05است؛ بنابراین
واریانسهای دو گروه همگن هستند .بخش دوم جدول آزمون تی نیز نشان میدهد که فرض صفر مبنی بر
برابری میانگینهای دو گروه رد شده است ()sig = 0/000؛ بنابراین بین دو گروه اختالف معنادار وجود دارد.
با اطمینان  95درصد بین سبک فرزندپروری والدین در زنان خیانتکرده با زنان خیانتدیده اختالف معنادار
تأیید شد .اندازۀ اثر نیز در این قسمت  2/07محاسبه شد که بنا به تعاریف آماری ،تفاوت فراوان و معنادار میان
دو گروه را نشان میدهد.
= 2.07

46.836
2
2
)√(17.13) + (27
2

𝑀1 − 𝑀2
=
𝑝𝑆

=𝑑

جدول  .7نتایج آزمون تی مستقل بر حوزههای سبک فرزندپروری والدین
در دو گروه خیانتکرده و خیانتدیده
گروهها

میانگین

معناداری

t

زنان خیانتدیده
زنان خیانتکرده
زنان خیانتدیده
زنان خیانتکرده
زنان خیانتدیده
زنان خیانتکرده

0/000

6/77

0/000

6/624

آسیبپذیری

زنان خیانتدیده

11/049
14/47
11/13
15/17
9/54
12/46
10/81

0/000

4/36

0/624

0/492

وابستگی

زنان خیانتکرده
زنان خیانتدیده
زنان خیانتکرده

نقص– شرم

زنان خیانتدیده

11/03
11/49
14/40
11/95

زنان خیانتکرده

15/53

محرومیت هیجانی
طردشدن – بیثباتی
بیاعتمادی-آزاردیدن

0/000

7/137

0/000

6/221
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شکست
اطاعت
ایثار-فدا کردن
معیارهای سرسختانه-عیبجویی افراطی
استحقاقداشتن-بزرگمنشی
خویشتنداری-خودانضباطی
گرفتار
منفیگرایی-بدبینی
بازداری هیجانی
تنبیه
جلبتوجه-تأییدجویی
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گروهها

میانگین

معناداری

t

زنان خیانتدیده
زنان خیانتکرده
زنان خیانتدیده
زنان خیانتکرده
زنان خیانتدیده
زنان خیانتکرده

11/04
11/82
12/75
12/78
13/508
13/26
11/02

/095

1/683

0/943

0/072

0/617

0/501

0/000

8/267

زنان خیانتکرده
زنان خیانتدیده
زنان خیانتکرده
زنان خیانتدیده
زنان خیانتکرده

زنان خیانتدیده

20/82
12/23
15/09
12/49
12/28
12/57

0/000

4/155

0/699

0/388

0/067

1/846

زنان خیانتکرده

13/91
11/39

0/000

زنان خیانتکرده

19/57
11/78

0/012

زنان خیانتکرده
زنان خیانتدیده
زنان خیانتکرده
زنان خیانتدیده
زنان خیانتکرده

13/28
12/09
13/92
11/03
14/77

زنان خیانتدیده
زنان خیانتدیده
زنان خیانتدیده

11/823
2/538

0/001

3/468

0/000

5/223

در جدول  7نتایج مقایسۀ هریک از سبکهای فرزندپروری والدین زنان خیانتکرده و خیانتدیده آمده
است .سبک فرزندپروری محرومیت هیجانی ،طردشدن-بیثباتی ،بیاعتمادی-آزاردیدن ،وابستگی ،نقص-شرم،
معیارهای سرسختانه-عیبجویی افراطی ،استحقاقداشتن-بزرگمنشی ،منفیگرایی-بدبینی،
بازداری هیجانی و جلبتوجه-تأییدجویی در زنان خیانتکرده و خیانتدیده تفاوت معناداری را نشان دادند
(.)sig >0/05

بحث و نتیجهگیری
گسترش خیانت بهعنوان پدیدهای آسیبرسان و تأثیرات مخرب آن بر سالمت فردی و رابطهای هریک از
زوجین ،سبب شده است تا پژوهشهای بسیاری به بررسی عواملی که احتمال بروز خیانت را افزایش میدهند،
بپردازند .طرحوارههای ناسازگار اولیه یکی از همین عوامل است که در دوران کودکی و در اثر تعامل میان
سرشت کودک و تجربیات آسیبزنندۀ او شکل گرفته و تا بزرگسالی ادامه مییابد .براساس نتایج این پژوهش،
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میان طرحوارههای ناسازگار اولیه در زنان خیانتدیده و خیانتکرده تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین اندازۀ
اثر محاسبهشده ( )d=0/66نشان میدهد که این تفاوت ،معنادار و بسیار است .این یافته با نتایج پژوهشهای
نصیری و ابراهیمپور ( ،)1399ملک عسگر ،مظاهری ،فتی ،موتابی و حیدری ( ،)1399بختیاری و همکاران
( ،)1398دستافشان و همکاران ( ،)1398زینالی و امیرسرداری ( )2018و عرب ،میرمرادزهی و نظری ()1396
هماهنگ است .در این پژوهش ،طرحوارههای محرومیت هیجانی ،طرد شدن-بیثباتی ،بیاعتمادی-آزاردیدن،
استحقاقداشتن-بزرگمنشی ،خویشتنداری-خودانضباطی و جلبتوجه-تأییدجویی در زنان خیانتکرده بهطور
معناداری بیشتر از زنان خیانتدیده بود و طرحوارۀ نقص-شرم در زنان خیانتدیده بیشتر مشاهده شد.
طرحوارههای محرومیت هیجانی ،طردشدن-بیثباتی و بیاعتمادی-آزاردیدن در حیطۀ جدایی و طرد قرار
میگیرند .افرادی که طرحوارۀ حیطه جدایی و طرد دارند ،قادر به برقراری دلبستگی ایمن و ارضاکننده با دیگران
نیستند .خانوادههای این افراد که موجب شکلگیری این حیطه در دوران کودکی میشوند ،معموالً ناپایدار،
آزاردهنده ،سرد و طردکننده هستند و نیازهایی از قبیل امنیت ،آرامش خاطر ،همدلی ،پذیرش در این افراد
برآورده نشده است؛ بنابراین این افراد مملو از نیازهای ارضانشده هستند ،همواره انتظار طردشدن از شریک خود
را دارند و زمانی که وارد رابطۀ زوجی میشوند ،بهدلیل ناتوانی در برقراری رابطۀ صمیمانه و نداشتن مهارتهای
ارتباطی ،با بحران مواجه میشوند و نمیتوانند نیازهای خود را ارضا کنند؛ درنتیجه خیانت را راهی برای بازیابی
محبت و پذیرش میدانند (زینالی و امیرسرداری2018 ،؛ مارچس جنفرو .)2009 ،همسو با مطالب فوق ،رفیعی،
حاتمی و فروغی ( )1390در پژوهش خود نشان دادند که زنان دارای خیانت زناشویی ،بیشتر دارای سبک
دلبستگی اجتنابی 1هستند .بنا به نظر یانگ ،سبک دلبستگی اجتنابی ،بیشترین ارتباط را با طرحوارههای حوزۀ
بریدگی و طرد دارد (یانگ .)2005 ،همچنین برونس ،هانس و هایر ( )2019در پژوهش خود نشان دادند،
احساس تنهایی 2که یکی از ویژگیهای افراد دارای طرحوارۀ حوزۀ بریدگی و طرد است ،در افراد درگیر خیانت
بهطور معناداری بیشتر مشاهده میشود .دربارۀ طرحوارۀ نقص-شرم 3که در زنان خیانتدیده بیشتر مشاهده
شد ،میتوان گفت افراد دارای این طرحواره معتقدند که ناقص و حقیر و بیارزش هستند و دیگران آنها را
دوست ندارند .این افراد از روابط صمیمانه اجتناب میکنند؛ زیرا میترسند دیگران متوجه نقایص آنها شوند و
اگر وارد رابطه شوند ،به طرد و سرزنش بسیار حساس هستند و درصورت قرارگرفتن در این موقعیتها،
واکنشهای انفجاری خشم و غم را از خود نشان میدهند .نکتۀ جالب اینکه این افراد معموالً افراد طردکننده
را بهعنوان شریک خود انتخاب میکنند (صلواتی و یکهیزدان دوست .)1399 ،بهنظر میرسد حساسیت زیاد این
افراد به طرد سبب میشود تا کمترین و کوچکترین بیتوجهی یا فاصلهگرفتن همسر از خودشان را نشانۀ ترک
و دوستداشتنینبودن قلمداد کنند و واکنشهای افراطی از قبیل کنترل بیشازحد یا چسبندگی زیاد را از خود
نشان دهند .واضح است که بروز این رفتارها در طوالنیمدت ،نفر مقابل را تحت فشار قرار میدهد و با باالگرفتن
1. avoidant attachment style
2. feeling lonely
3. defectiveness/shame
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تعارضات زناشویی ،خطر ارتکاب خیانت در همسران این افراد افزایش مییابد.
عالوهبر طرحوارههای حوزۀ بریدگی و طرد ،استحقاقداشتن-بزرگمنشی و خویشتنداری-خودانضباطی که
از حوزههای حیطۀ مرزهای مختل هستند ،در افراد خیانتدیده و خیانتکرده تفاوت معناداری نشان میدهد.
افراد دارای طرحوارۀ حوزۀ استحقاقداشتن-بزرگمنشی در رعایت حقوق دیگران و مسئولیتپذیری در قبال
آنان دچار مشکل هستند و نمیتوانند خود را بهگونهای کارآمد و با کفایت کنترل کنند .همچنین درصورت
مواجهه با ناکامی و سختی ،رفتارهای تکانشی از خود نشان میدهند .اشخاصی که در این طرحواره نمرۀ باالیی
را کسب کردهاند ،قوانین و محدودیتها را تاب نمیآورند و همواره در رابطه حس محقبودن دارند؛ بنابراین
میتوان گفت این افراد به تعهد که از پایههای اصلی زندگی است ،کمتر عمل میکنند ،به خود مجوز
پیمانشکنی میدهند و راه را برای خیانت در زندگی خود باز میکنند (سینوئه دیفرانسیسکو ،رودیگر و استون،
2015؛ خدابخشی کوالکی ،بساطی مطلق ،اسماعیلی و رحمتیزاده.)1393 ،
یکی دیگر از طرحوارههایی که در این پژوهش در زنان خیانتدیده و خیانتکرده تفاوت معناداری نشان
داد ،طرحوارۀ جلبتوجه-تأییدجویی است که این یافته با نتایج مطالعۀ عنایت غالمپور ،عبدهللزاده ،امیرشاهی
و ثناگو ( )1396هماهنگ است .پیروی و بهرامی ( )1396نیز در پژوهش خود نشان دادند ،میان این طرحواره
و سازگاری زناشویی رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد و میتوان گفت ناسازگاری زوجین در طوالنیمدت
احتمال درگیری آنان در روابط فرازناشویی را باال میبرد .افراد دارای این طرحواره ،تأکید افراطی بر کسب تأیید،
به رسمیت شناختهشدن و مورد توجه قرارگرفتن از جانب دیگران دارند تا بتوانند تجربۀ ذهنی امنی از خود
بهدست آورند .در این اشخاص ،تجربۀ ذهنی فرد از اعتمادبهنفس خود بهشدت به واکنشهای دیگران بستگی
دارد (یانگ ،کالسکو و ویشر .)2003 ،در بسیاری از افراد دارای این طرحواره این باور شرطیشده شکل گرفته
است که «در صورتی باارزش خواهم بود که دیگران من را تأیید کنند» .شاید بتوان گفت افراد دارای این
طرحواره در زندگی زناشویی خود نیز همواره بهدنبال تأییدجویی افراطی از جانب همسرشان هستند و در صورتی
که توجه مورد انتظار خود را دریافت نکنند ،ناکام میشوند و حس ارزشمندیشان تحقیر میَشود؛ از اینرو برای
فرار از احساس کهتری و افزایش اعتمادبهنفس به روابطی پناه میآورند که به آنان بهصورت افراطی توجه کند
و آنان را از حس بیارزشی نجات دهد.
بنا بر آنچه بیان شد ،طرحوارهها ی ناسازگار اولیه از جمله عوامل تأثیرگذار بر بروز خیانت زناشویی هستند
و آنچه طرحوارهها را شکل میدهد ،تجارب ناگوار دوران کودکی و کیفیت روابط والد-کودک در آن دوران
است .در نتیجۀ تعامالت والد-کودک در نظام خانواده ،دلبستگی ایجاد شده و این دلبستگی مبنایی برای تمام
تعامالت بعدی وی میشود؛ به این دلیل خانواده بهعنوان نهاد اولیۀ تعیینکنندۀ سالمتی و کجروی اعضایش
محسوب میشود و شیوههای تربیتی والدین ،مهمترین نقش را در آن ایفا میکند (جوادی و زینالی .)1397 ،در
این پژوهش بین سبک فرزندپروری زنان خیانتدیده و زنان خیانتکرده تفاوتی معنادار و با اندازۀ اثر باال
مشاهده شد ( )d=2/07و این تفاوت در سبکهای فرزندپروری محرومیت هیجانی ،طردشدن-بیثباتی،
بیاعتمادی-آزاردیدن ،نقصداشتن-شرم ،وابستگی ،معیارهای سرسختانه-عیبجویی افراطی ،منفیگرایی-
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بدبینی ،بازداری هیجانی ،استحقاقداشتن – بزرگمنشی و جلبتوجه – تأییدجویی معنادار بود.)sig >0/05( .
به عبارت دیگر ،نتایج این پژوهش نشان میدهد که سبک تربیتی والدین در نگرش و رفتار فرزندانشان دربارۀ
تعهد زناشویی تأثیرگذار است .این یافته با نتایج تحقیقات سابرال ( ،)2017استپ و السون ( )2011و جوادی و
زینالی ( )1397همخوانی دارد .پژوهشهای فوق نشان میدهند ،رفتار والدین با فرزندان در دوران کودکی ،در
رفتار آنها با همسرانشان در بزرگسالی منعکس میشود .همچنین در مطالعۀ حاضر ،سبکهای فرزندپروری که
در حوزۀ جدایی و طرد قرار میگیرد ،در زنان خیانتکرده و خیانتدیده تفاوت معناداری دارد .افرادی که
طرحوارههایشان در این حوزه قرار میگیرد ،نمیتوانند دلبستگی ایمن و رضایتبخشی با دیگران برقرار کنند.
خانوادههای اصلی آنان معموالً بیثبات ،بدرفتار ،سرد و بیعاطفه ،طردکننده یا منزوی هستند .بسیاری از آنان
دوران کودکی تکاندهندهای داشتهاند و در بزرگسالی تمایل دارند از رابطهای به رابطۀ دیگر پناه ببرند (یانگ
و براون .)1994 ،میتوان گفت والدینی که در سبک فرزندپروری خود سرد ،بدرفتار ،بیثبات ،طردکننده ،انفجاری
و منزوی هستند ،نمیتوانند نیاز به ثبات ،امنیت ،پذیرش و همدلی را در فرزند خود برآورده کنند .از آنجا که
فرزندپروری مستقیم سبب شکلگیری شناختها ،احساسات و رفتارها در فرد میشود (جونز ،کاسیدی و شاور،
 ،)2015فرزندان دارای این والدین نمیتوانند روابط رضایتبخشی با همسران خود داشته باشند .همسو با یافتۀ
فوق ،قنبری هاشمآبادی ،حاتمی ،اسماعیلی و فرحبخش ( )1390نشان دادند که هرچه والدین در شیوۀ
فرزندپروری خود مقتدرانه عمل کنند ،احتمال خیانت در فرزندان آنها کمتر خواهد بود .درواقع والدین مقتدر
میتوانند بهدلیل پاسخ دهی باال شامل گرمی ،محبت و پذیرش به همراه کنترل رفتاری و نظارت ،به ایجاد
انگاره ای مثبت به خود و دیگران در فرزندانشان کمک کنند و به این ترتیب به رشد تعهد در فرزندانشان منجر
شوند .همسو با موارد باال ،مطالعات نشان میدهند که شیوۀ فرزندپروری والدین با تأثیر بر سبک دلبستگی
فرزندان میتواند پیشبینیکنندۀ خیانت و تعارضات زناشویی در آنان باشد (جوادی و زینالی )1397 ،و افرادی
با دلبستگی ایمن کمتر احتمال دارد در روابط فرازناشویی درگیر باشند (فریکر.)2006 ،
در این پژوهش سبک فرزندپروری استحقاقداشتن-بزرگمنشی نیز در زنان خیانتکرده و خیانتدیده
تفاوت معناداری نشان داد و زنان خیانتکرده نمرۀ باالتری را در این سبک بهدست آوردند .بهنظر میرسد
والدین دارای این سبک ،در بعد مطالبهگری پایین هستند ،هیچ محدودیت و مقرراتی برای فرزندان خود قائل
نیستند ،از کودکان رفتارهای پخته نمیخواهند و هیچ کوششی برای کنترل رفتاری کودکان انجام نمیدهند.
این امر سبب میشود فرزندان آنها در ویژگیهایی مانند خودتنظیمی و مسئولیت اجتماعی ضعیف باشند
(گوپالن )2009 ،و به احتمال زیاد ،سبک دلبستگی ناایمن در آنان شکل بگیرد (زینالی ،شریفی ،عنایتی،
عسگری و پاشا)1390 ،؛ بنابراین احتمال میرود که در آینده نیز مهمترین قانون زندگی زناشویی یعنی تعهد را
نیز زیر پا بگذارند (سبرال.)2017 ،
از دیگر سبکهای تربیتی که در زنان خیانتکرده بهطور معناداری بیشتر بود ،سه طرحواره مربوط به حیطۀ
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هوشیاری افراطی و بازداری شامل منفیگرایی-بدبینی ،1بازداری هیجانی 2و استانداردهای ناعادالنه-عیبجویی
افراطی 3بود .والدین افراد این طرحوارهها ،معموالً تنبیهگر ،پرتوقع ،کمالگرا ،پیرو قانون ،سرکوبکنندۀ هیجان
و اجتنابکننده از هرگونه خطا ،شادی و آرامش هستند و درنتیجه والدینی سختگیر قلمداد میشوند .این یافته
با نتیجۀ مطالعۀ استپ و السون ( ،)2011هماهنگی دارد .استپ و السون دریافتند که هر چقدر والدین در شیوۀ
تربیتی خود سختگیرانه عمل کنند و نظارت شدیدی بر رفتارهای فرزندان خود اعمال کنند ،نگرش به خیانت
سهلتر خواهد بود .درواقع براساس پژوهش فتحی ،گرجی و اسماعیلی ( )2011باید گفت رفتارهای سخت،
خشک و انعطافناپذیری والدینی که سبک تربیتی مستبدانه دارند ،سبب شکلگیری دلبستگی ناایمن در فرزندان
میشود .افرادی با سبک دلبستگی ناایمن براساس تجارب کودکیشان بر این باورند که دیگران پاسخگو نیستند
و در بزرگسالی نیز از روابط نزدیک و صمیمی گریزان هستند و حتی زمانیکه وارد این روابط میشوند ،بهدلیل
خشونت باال و ابرازگری پایین (بایرز )2009 ،ناکام میشوند و برای رهایی از این روابط آسیبزا ،به خیانت روی
میآورند (فتحی ،گرجی و اسماعیلی .)2011 ،جلبتوجه-تأییدجویی نیز از دیگر سبکهای تربیتی است که
زنان خیانتکرده در آن نمرۀ بیشتری از زنان خیانتدیده داشتند .فرزندان والدینی دارای این سبک به این باور
رسیدهاند که تحت شرایطی پذیرفته میشوند .به عبارت دیگر محیط همراه با پذیرش بدون قید و شرط در
خانواده هرگز برای این افراد وجود نداشته و کودک آموخته است که محبت ،امری مشروط است .این سبک
تربیتی ،به پسزدن هیجانات و نیازهای طبیعی و شکلگیری دلبستگی ناایمن در فرزندان این افراد منجر
میشود (فغانپور گنجی )2018 ،و این دلبستگی الگو و راهنمای روابط صمیمی فرد در بزرگسالی است .از آنجا
که رابطۀ دلبستگی ناایمن و نقص تعهد در زندگی زناشویی در پژوهشهای مختلف نشان داده شده است
(راسل ،بیکر و مکنالتی )2013 ،میتوان گفت سبک تربیتی تأییدجویی-پذیرشجویی 4با ایجاد دلبستگی
ناایمن ،احتمال بروز خیانت و روابط فرازناشویی در افراد را باال میبرد .درمجموع باید گفت خیانت نه یک اتفاق،
تصمیمی است که اگرچه فرد خیانتکار ،آن را انتخاب میکند و انجام میدهد ،نمیتوان نقش عوامل ناخودآگاه
ریشهای را در آن نادیده گرفت .طرحوارهها یکی از همان عواملی است که فرد را بهپیش میراند تا مهمترین
قانون زندگی مشترک یعنی تعهد را زیر پا بگذارد و باید گفت این والدین هستند که با رفتارهای تربیتی خود،
کلیدیترین نقش را در شکلگیری طرحوارهها ،تشکیل الگوهای ذهنی و درنهایت رفتار سالم یا ناسالم در
زندگی زناشویی دارند.
پژوهش حاضر ،پژوهشی کمی است که بر تعداد محدودی نمونه در شهر تهران انجام شده است .از آنجا
که دادهها از طریق پرسشنامه جمعآوری شدهاند ،ممکن است تحت تأثیر سوگیری پاسخدهنده (برداشت
نادرست ،نداشتن صداقت و بیدقتی در پاسخ به سؤاالت) قرار گرفته باشد؛ بنابراین با درنظرگرفتن این
محدودیتها باید در تعمیم آن به کل جامعه ،جانب احتیاط را درنظر گرفت .پیشنهاد میشود پژوهشهایی در
1. negativity/pessimism
2. emotional inhibition
3. unrelenting standard/ hypercriticalness
4. approval seeking/recognition seeking
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این موضوع در شهرها و فرهنگهای مختلف و با تعداد نمونۀ بیشتر انجام شود و در کنار پرسشنامه از ابزار
مصاحبه نیز استفاده شود تا به این ترتیب بتوان به درک جامعتری در این حیطه رسید.
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رسالۀ دکتری .انستیتو روانپزشکی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی ایران.
صلواتی ،م ،.و یکهیزدان دوست ،ر .)1399( .طرحوارهدرمانی (راهنمای ویژۀ متخصصان روانشناسی بالینی) .تهران:
دانژه.
عرب ،ع ،.میرمرادزهی سیبی ،م ،.و نظری ،ر .)1396( .بررسی رابطۀ بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و نگرش به خیانت
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در بین کارکنان دانشگاه آزاد زاهدان .دومین کنگرۀ ملی روانشناسی و آسیبهای روانی-اجتماعی .چابهار.
عنایت غالمپور ،م ،.عبدالهزاده ،ح ،.امیرشاهی ،م ،.و ثناگو ،ا .)1396( .ارتباط ویژگیهای شخصیتی ،الگوهای ناسازگار
اولیه ،خوشبینی و بدبینی با توجیه خیانت زناشویی در افراد متأهل .روانپرستاری.14-8 ،)2(5 ،
غیاثی ،م ،.مولوی ،ح ،.نشاطدوست ،ح ،.و صلواتی ،م .)1390( .بررسی ساختار عاملی پرسشنامۀ طرحوارۀ یانگ (نسخۀ
سوم فرم کوتاه) در شهر تهران .دستاوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روانشناسی).118-93 ،)1(18 ،

فتحی ،م ،.فکرآزاد ،ح ،.غفاری ،غ ،.و بوالهری ،ج .)1392( .شناسایی عوامل زمینهساز بیوفایی زناشویی مردان .رفاه
اجتماعی.131-109 ،)51(13 .
فردوسی ،س .)1397( .پیشبینی نگرش به خیانت زناشویی براساس رفتار دلبستگی در روابط زناشویی ،کیفیت روابط
زناشویی و سبکهای دلبستگی در زنان متأهل .روانشناسی معاصر 157 ،)2(13 ،ـ .149
قنبری هاشمآبادی ،ب ،.حاتمی ورزنه ،ا ،.اسمعیلی ،م ،.و فرحبخش ،ک .)1390( .رابطۀ بین سبکهای فرزندپروری،
دلبستگی و تعهد زناشویی در زنان متأهل دانشگاه عالمه طباطبایی .زن و جامعه (جامعهشناسی زنان)-60 ،)3(2 .
.39
مدرسی ،ف ،.زاهدیان ،س ،.و هاشمی محمدآباد ،س .)1393( .میزان سازگاری زناشویی و کیفیت عشق در متقاضیان
طالق دارای سابقۀ خیانت زناشویی و فاقد سابقۀ خیانت زناشویی .ارمغان دانش.78-88 ،)1(19 ،
ملک عسگر ،س ،.مظاهری ،م ،.فتی ،ل ،.موتابی ،ف ،.و حیدری ،م .)1399( .دیدگاه طرحوارۀ درمانگران نسبت به نقش
مؤلفههای طرحوارهای در سببشناسی خیانت زناشویی :یک مطالعۀ کیفی .خانوادهپژوهی.199-216 ،)62(16 ،
نصیری ،م ،.و ابراهیمپور ،ق .)1399( .پیشبینی طالق عاطفی براساس طرحوارههای ناسازگار اولیه و سازگاری اجتماعی
در زنان مراجعهکننده به مرکز کاهش طالق اورژانس اجتماعی .پنجمین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در

حوزۀ علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی .تهران.
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