
دلبستگی  هایبینی تعهد زناشویی بر اساس سبکمدل ساختاری پیش

 های ناسازگار اولیه رهای میانجی خودکنترلی و طرحوارهو متغی

 عاطفی( دارای روابط فرازناشویی)در افراد 

 5و نور علی فرخی 4، عبداهلل معتمدی3، فرامرز سهرابی2، حسین اسکندری1سعیده هادی

 50/55/5930تاریخ پذیرش:              50/50/5930تاریخ دریافت: 

 چکیده
متغیرهای  های دلبستگی ویش بینی تعهد زناشویی براساس سبکین مدل ساختاری پوهدف اصلی این پژوهش تد

حاضر  بود. روش پژوهشعاطفی های ناسازگار اولیه در افراد با روابط فرازناشویی میانجی خودکنترلی و طرحواره 

هار سال ، می باشد که در باندشدهجامعه مورد پژوهش کلیه افراد متأهل که مرتکب خیانت از نوع همبستگی بود. 

نفر به روش دردسترس انتخاب شدند. برای جمع  242ه مراکز مشاوره شهر تهران مراجعه کرده بودند، که ب 30

ه یانگ، سبک دلبستگی بزرگساالن هازن و شیور، های ناسازگار اولیپرسشنامه های طرحوارهآوری داده ها از 

الت ها به روش معاداده شده است. تجزیه و تحلیل دادهخودکنترلی تانجی، و تعهد زناشویی آدامز و جونز استف

نشان داد که مدل آزمون شده از نتایج بدست آمده انجام شده است.  PLS-3ساختاری و با استفاده از نرم ازفزار 

 های ناسازگار استحقاق، پذیرش جوییاثر مستقیم خودکنترلی و طرحوارهکیفیت مطلوبی برخوردار است. 

(50/5p≤) ( 55/5و محرومیت هیجانیp≤ ) .در مورد رابطه بین سبک دلبستگی بر تعهدزناشویی معنادار بود

، و طرحواره های بی اعتمادی، رهاشدگی، بیگانگی و محرومیت اضطرابی با تعهد زناشویی، متغیرهای خودکنترلی

هیجانی نقش میانجی ایفا می کردند. در رابطه بین سبک دلبستگی اجتنابی با تعهد زناشویی نیز تنها طرحواره 

ی نداشتند. نقش میانج هیچکدام از متغیرهاسبک دلبستگی ایمن اما در مورد  محرومیت هیجانی نقش میانجی داشت.

از آنجا که ازدواج و انتخاب همسر یکی از تصمیمات مهم زندگی می باشد و با توجه به نقش پیش بینی کنندگی 
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سبک دلبستگی اضطرابی و خودکنترلی و برخی از طرحواره های ناسازگار بر تعهد زناشویی دارد، لذا پیشنهاد می 

 ای در هر دو زوج پرداخته شود.شود در مشاوره های پیش از ازدواج به سنجش و بررسی این متغیره

 روابطتعهد زناشویی، سبک دلبستگی، خودکنترلی، طرحواره های ناسازگار، : واژگان کلیدی

 فرازناشویی عاطفی

 مقدمه

نین به می کنند و همچ ازدواج به عنوان اولین تعهد عاطفی و حقوقی که افراد در بزرگسالی قبول

رد توجه راد، همواره موابی به نیازهای عاطفی و ایمنی افترین رسم اجتماعی برای دستیعنوان عالی

 گیری های هر فرد در زندگیترین تصمیماز اساسیتوان ازدواج را یکی در واقع میبوده است. 

باشد، حساس ترین مسائل فیمابین زوج می او دانست و متعهد ماندن به این عهد و پیمان نیز از

 ها بوده است )آدامز وائز اهمیت موضوع بسیاری از پژوهشچنانکه تعهد به عنوان یک مفهوم ح

ازدواج عرصه نشان دادن تعهد است، عهد به اینکه از لحاظ عاطفی و جنسی به  (.5331 ،5جونز

با  و تا پایان عمر گذاری کردوی رابطه احساسی و صمیمیت سرمایهو ر همسر خود پایبند ماند

بین  باشد، در غیر این صورت اعتماد متقابلشترک میاین تعهد شالوده زندگی م یکدیگر زیست.

همسران کمتر خواهد شد. تعهد زناشویی حدی ست که در آن، افراد دیدگاه بلند مدتی روی 

یت همبستگی و کنند، برای حفظ و تقورند و برای رابطه خود فداکاری میازدواجشان دا

می  ،ازدواجشان پاداش دهنده نیستی که دارند و با همسرشان حتی هنگاماتحادشان قدم بر می

 (.5935؛ نقل از قنبری هاشم آبادی، حاتمی ورزنه، اسمعیلی، و فرحبخش، 2550 ،2مانند )هارمون

                                                           
1. Adams & Jones 

2. Harmon  
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، رضایت 9به معنای چندین عنصر مانند: تعهد 2( ازدواج سالم5334) 5و سینز به اعتقاد اندرسون

 است. 0و عدم وجود عناصری مانند خشنونت و خیانت 0، ارتباط4زناشویی

های فیزیکی مشخص شود توسط نزدیکی و تماس یانت عاطفی به جای آنکه با مولفهخ 

ها به اشتراک گذاشته می شود های آنشود که میان دو نفر جز جفتف میهیجانی تعری

زناشویی عاطفی، منابعی نظیر عشق (. افراد با خیانت 5333، 7)دریگوتاس، سافستروم، و جنتیلیا

رد ورمانتیک، زمان و توجه را بر فرد دیگری جز جفت خویش سرمایه گذاری می کند )شاکلف

(. ظاهرا خیانت هیجانی فراگیرتر از خیانت فیزیکی است. برای مثال، گالس 5337، 1و باس

د که در خیانت همسران در مطالعه وی بیان داشته ان %07شوهران و  %44گزارش می کند که 

خویش درگیری عاطفی شدیدی با شخص دیگری داشته اند بدون آنکه با وی رابطه جنسی داشته 

بر اینکه، زنان بیش از مردان در خیانت صاحب مولفه های عاطفی هستند )گالس و  باشند. مضافاً

ی مندوضوح پیوند قدرت (. حال آنکه نزدیکی عاطفی به5337، د و باس؛ شاکلفور5332 3رایت،

 (.2550، 55به نقل از هرتلین، وتلر، و پیرسی 2559است برای حفظ خیانت )گالس، 

اولین اشخاصی بودند که تعهد در ارتباط زناشویی را مورد بررسی  (5374) 55دین و اسپانیر

ا زیر ب قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که تعهد بطور فزاینده مربوط به تنظیم زناشویی می باشد.

پا گذاشتن این عهد و پیمان، با پدیده آسیب زایی به نام خیانت زناشویی )پیمان شکنی( مواجه 

خواهیم شدکه مانند بسیاری از پدیده های اجتماعی، رویدادی چند بعدی می باشد و عوامل 

                                                           
1. Anderson & Saenz 
2. healty marige  
3. Sommitmnt  
4. marital satisfaction  
5. communication 
6. violence infidelity 
7. Drigotas, Safstrom,& Gentilia 
8. Shackelford & Buss 
9. Glass & Wright 
10. Hertlein, Wetchler & Piercy 
11. Deen & Spanier 
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پیدایی این پدیده،  گر درالت دارند، از جمله عوامل مداخلهمتعددی در بروز و ظهور آن دخ

عوامل شخصیتی و درون فردی و عوامل موقعیتی و محیطی و عوامل بین فردی است. از آنجا که 

در مسیر رشد و تحول افراد، دلبستگی در آنان شکل می گیرد، بنابراین سبک دلبستگی افراد یکی 

از مهم ترین عوامل موثر در تعامالت بین فردی خواهد بود. الجرم سبک دلبستگی یکی از عوامل 

حوه در واقع نظریه دلبستگی نی اثرگذار بر تعهد زناشویی و کم و کیف آن خواهد بود. شخص

ثیر ویژگی های فردی بر عملکرد رابطه را توصیف می کند و همینطور توضیح می دهند چطور تأ

فرایند های دلبستگی رابطه ای خاص، عملکرد را تحریک می کند. این نظریه به فرایند های بین 

های بین خکند که پاسازد. نظریه دلبستگی به ما کمک میر در ارتباط نیز می پردفردی و رفتا

(. سبک 5333های دلبستگی متفاوتی دارند را بدانیم )جانسون و ویفن، فردی افرادی که سبک

(. 5317، 5ن و شاورهازشود )اجتنابی تقسیم می ، اضطرابی ودلبستگی بزرگساالن به سه دسته ایمن

قد بود دلبستگی نقطه شروع نظام ارتباطی زوجین بوده و پایه و اساس سایر تعم (5314) 2وینه

بیان  (2553) 9ویزون و همکارانالگوها و فرآیندهای مانند صمیمت و ارتباط محسوب می شود. 

نقش تنظیم  مسر موثر بوده وسبک دلبستگی از جمله متغیرهای است که در گزینش هکنند که می

های  کند، بیان شده که بازنماییو شاید مشکالت زناشویی ایجاد می عاشقانهای در روابط کننده

دلبستگی می تواند به عنوان طرحواره های شناختی برای روابط مفهوم سازی شوند که در پاسخ 

 (.5912دوران کودکی شکل گرفته است )نقل از صدقی،  به تجارب ما با مراقبان اولیه

اط بیز از جمله متغیرهایی است که هم با سبک دلبستگی ارتطرحواره های ناسازگار اولیه ن

ه یانگ بر این باور است که طرحوارشویی می تواند اثر داشته باشد. دارد و هم بر میزان تعهد زنا

هیجانی،  ست از: نیازهایا ها در سه موقعیت شکل گرفته و تداوم می یابند. این سه موقعیت عبارت

وی هیجانی و ریشه های تحولی آن در تجارب ناگوار کودکی تجارب اولیه کودکی، خلق و خ

                                                           
1. Hazan, & Shaver 
2. Winne 
3. Vison  
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تر هم هستند. طرحواره های گیرند، معموال قویهایی که زودتر شکل مینهفته است. طرحواره

های عمیقی هستند که در دوران کودکی یا نوجوانی شکل ه، الگوها یا درون مایهناسازگار اولی

وط ، دیگران، دنیای اطرافش مربرابطه فرد با خودش گرفته و در بزرگسالی تداوم یافته و به

این باورها و طرحواره ها در بزرگسالی و در  .(5،5335شوند و به شدت ناکارآمدند )یانگمی

 (.5337 ،2گلوسکی و روابط زناشویی نمود پیدا کرده و تاثیر زیانباری بر آن می گذارند )یانگ

ها ناسازگارتر یجه رسیدند که هر چه طرحوارهتندر پژوهشی به این  (5910حمیدپور )اندوز و 

ی یافته و همچنین گزارش کردند که سه سبک دلبستگرضایت از زندگی مشترک کاهش د،نباش

  و طرحواره ها ناسازگار رابطه معنادار دارند.

ی درونی است کنترلی مراقبتخود خودکنترلی می باشد. ،های سبک دلبستگیاز دیگر همبسته

و غیر معمول و غیر قانونی ترک که بر اساس آن وظایف محوله انجام و رفتارهای نا هنجار 

شود. بنابراین مهارت خودکنترلی بازتاب رشد خویشتن است برای اینکه فردی بتواند رفتارش می

شد که و متوجه با را کنترل کند باید این نکته را که او عامل علی یک رفتار است درک کند

ها د بر آن کنترل داشته باشد. بررسیحدی می توان رفتار و پیامد آن حاصل عملی است که او تا

نشان می دهد که عدم توانایی نسبی در کنترل تکانه به رفتارهای هیجانی و جنسی پرخطر و 

ربی نشان (. در واقع شواهد تج2553پرخوری و رفتار  مشروب خواری منجر می شود )شمایکل، 

ت هتری را در زوایای مختلف بدسمی دهند که افراد با استعداد خود کنترلی باالتر، پیامدهای ب

آورند که از آن جمله می توان به مواردی چون دستاوردها و انجام وظایف، کنترل تکانه، می

، ویژگی های شخصیتی اشاره کرد 9سازگاری و انطباق، روابط بین فردی، هیجانات اخالقی

( در پژوهش خود سه مجموعه از متغیرهای 2554(. تانجنی، بامسیتر، و بونی )5910صیادپور، )

مربوط به روابط بین فردی یعنی کیفیت روابط در خانواده اصلی )تعارض خانوادگی و انسجام 

                                                           
1. Young 
2. Young & Gluhoski  
3. moral emotions  
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خانوادگی(، ظرفیت برای همدردی بین فردی و کیفیت دلبستگی را مورد مطالعه قرار دادند. آن 

دادند که نمرات باال در خودکنترلی با کیفیت باالتر در روابط، همدردی بیشتر، تمایل ها نشان 

 و سبک دلبستگی ایمن رابطه دارد. برای بخشش دیگران به دلیل جرایم آن ها

 روری،رهایی همچون سبک فرزندپیتاکنون تحقیقات زیادی در خصوص تعهد زناشویی با متغ

 و ذیریمسئولیت پ دینداری، اره های ناسازگار اولیه،طرحو سبک دلبستگی، رضایت زناشویی،

اما پژوهشی که در آن توامان رابطه سه متغییر درون فردی  های متفاوت انجام شده، میان گروه ...

سبک دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه و خودکنترلی در میان زوج هایی که مرتکب 

مورد غفلت  ،با توجه به اهمیت موضوع انجام نپذیرفته و ،شکنی شده باشند خیانت زناشویی و عهد

پیش  به عنوان متغیرهای دلبستگیسبک های  ،در این مطالعه پژوهشی پژوهشگران بوده است.

رهای به عنوان متغی خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیهو دو همبسته قوی آن یعنی  بین

رتکب مشویی در بین زنان و مردانی که از تعهد زنا انتخاب شدند تا بتوان مدل ساختاریمیانجی 

 و مدلآورد. در ادامه سواالت و فرضیات پژوهشی  بدست ،عاطفی شده اند خیانت زناشویی

 ارائه شده است. مفهومی پژوهش 

انجی براساس سبک های دلبستگی، و متغیرهای می: مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی سوال

 چگونه است؟ روابط فرازناشویی عاطفیدر افراد با  و خودکنترلی طرحواره های ناسازگار

: سبک های دلبستگی بر تعهد زناشویی افراد با روابط فرازناشویی عاطفی اثر مستقیم فرضیه اول

 دارد. 

طرحواره های ناسازگار بر تعهد زناشویی افراد با روابط فرازناشویی عاطفی اثر  فرضیه دوم:

 مستقیم دارد. 

خودکنترلی در رابطه سبک های دلبستگی و تعهد زناشویی در افراد با روابط  سوم:فرضیه 

 فرازناشویی عاطفی نقش میانجی دارد. 
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طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه سبک های دلبستگی و تعهد زناشویی در  فرضیه چهارم:

 افراد با روابط فرازناشویی عاطفی نقش میانجی دارد. 

 

 
 مدل فرضی پژوهش برگرفته از مطالعات پیشین. 1 شکل

 روش

جامعه مورد پژوهش کلیه افراد متأهل که مرتکب طرح تحقیق از نوع طرح همبستگی می باشد. 

از به مراکز مشاوره شهر تهران مراجعه کرده بودند.  30خیانت شده اند می باشد که در بهار سال 

مرکز داوطلب همکاری با پژوهش حاضر شدند. گروه  27بین مراکز مشاوره موجود در تهران 

ی همکاری در پژوهش انتخاب شدند. با توجه بر رضایت افراد برا دسترس و بنا نمونه به روش در

 و از آنجا دهندبین ورودی تحلیل رگرسیون را در این پژوهش تشکیل میمتغیر پیش 22به اینکه 

، 5بین حداقل ده نمونه باید حاضر باشند )بارلت، کوترلیک و هیگینزکه برای هر متغیر پیش

پرسشنامه جمع آوری  242که در نهایت  نفر درنظرگرفته شد، 205نان بیشتر (، برای اطمی2555

 پرسشنامه های مورد استفاده از قرار زیر است: گردید.

                                                           
1. Barlett , Kotrlik, & Higgins 

سبک های  

 دلبستگی 

طرح واره های 

 ناسازگار اولیه

 خود کنترلی

 

 تعهد زناشویی
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 که ساخته شد( 5335این پرسشنامه توسط یانگ ) :های ناسازگار اولیه یانگپرسشنامه طرحواره

های ناسازگار اولیه شامل، طرحواره های شکست، حیطه از طرحواره 51ماده است که  35دارای 

تگی، آسیب پذیری در برابر بیماری، خودتحول نیافته، خودانضباطی ناکافی، استحقاق، وابس

نقص و شرم، محرومیت هیجانی، رهاشدگی، بی اعتمادی، بیگانگی، اطاعت، ایثار، پذیرش 

جویی، بازداری هیجانی، معیار سرسختانه، تنبیه، و بدبینی می باشد. هر آیتم در یک مقیاس 

 0شود. هر مقیاس دارای گذاری می( نمره5تا کامالً غلط= 7امالً درست=)ک تایی 0بندی درجه

طرحواره  گیریسنجد کمینه و بیشینه نمره اندازهماده است که نوع طرحواره ناسازگار اولیه را می

 است که نمره باال حاکی از میزان باالی طرحواره ناسازگار در آزمودنی است.  95تا  0بین 

مرحله  2نفری در  073روی یک نمونه  (5913) توسط یوسفیپرسشنامه این  روایی و اعتبار 

( بررسی شد؛ در این بررسی اعتبار پرسشنامه با استفاده از دو 510و مرحله دوم  934)مرحله اول 

بدست آمد. در  10/5و  35/5 روش آلفای کرونباخ و دونیمه کردن در کل نمونه به ترتیب

 قرار دارد. 103/5تا  050/5خرده مقیاس آن بین  51باخ پژوهش حاضر نیز آلفای کرون

سؤالی است  50این مقیاس یک آزمون  :(AAIپرسشنامه سبک دلبستگی بزرگساالن هازن و شیور )

= خیلی کم 5ای لیکرت )درجه 0و سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا را در مقیاس 

 هایضرایب همبستگی بین نمرهسؤال می باشد.  0. هر مقیاس دارای سنجد=خیلی زیاد( می0تا 

ها در دو نوبت با فاصله چهار هفته برای سنجش بازآزمایی نفری از آزمودنی 955یک نمونه 

های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا برای کل محاسبه شد. این ضرایب در مورد سبک

 بخشاعتبار بازآزمایی رضایتمحاسبه شد که نشانه  14/5، 19/5، 17/5ها به ترتیب نیآزمود

های روایی محتوایی مقیاس دلبستگی بزرگسال با سنجش ضریب (.5910مقیاس است )بشارت، 

ب شناسی مورد بررسی قرار گرفت. ضرایهای پانزده نفر از متخصصان روانهمبستگی بین نمره

 07/5و  05/5، 15/5های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب توافق کندال برای سبک

 (.5935 ،5910بشارت، بدست آمد )
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و دارای  ه( تهیه شد2554) 5، بامیستر، و بوناین آزمون توسط تانجنی :ینتانج مقیاس خودکنترلی

هایی ماده است این آزمون با الهام از ابزارهای قبلی و برای برطرف کردن نواقص پرسشنامه 90

طیف  مقیاس در یک اینهای ه بود تهیه شد. پاسخرای سنجش خودکنترلی بود ساخته شدکه ب

( در نظر گرفته شده است 0( تا شباهت خیلی زیاد )5ای از اصالً شباهت ندارد )درجه 0لیکرت 

آلفای کرونباخ  خواهد بود. 515و بیشترین حالت  90نمره کل افراد در آزمون در کمترین حالت 

  بدست آمد. 190/5این پرسشنامه در پژوهش حاضر 

تهیه شده و دارای  5337این پرسشنامه در سال : (DCI)پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز 

این ابعاد عبارتند از: تعهد . سوال است و سه بعد تعهد زناشویی را اندازه گیری می کند 44

شخصی که تعهد نسبت به همسر مبتنی بر جذابیت همسر است. پرسشنامه روی مقیاس پنج درجه 

(. در این پرسشنامه 0تا کامال موافقم نمره  5ای لیکرت نمره گذاری می شوند )کامال مخالفم نمره 

می باشد. اخذ  44ایین ترین نمره و پ 572باالترین نمره ای که فرد می تواند اخذ نماید برابر با 

نشان دهنده سطح تعهد پایین  44نشان دهنده تعهد باال و اخذ نمره نزدیک به  572نمره نزدیک به 

و در پژوهش  17/5ونباخ کل پرسشنامه ( نیز آلفای کر5932)در پژوهش محمدی  .می باشد

 بدست آمد. 105/5حاضر 

از روش معادالت های و بررسی مدل پژوهش، ادهرای تحلیل دب :داده هاروش تجزیه و تحلیل 

ه عنوان بسبک دلبستگی اجتنابی، اضطرابی و ایمن  بر مبنای این مدل،ساختاری استفاده شده است 

 متغیر های خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه )شاملو )مستقل(  دبرونزاپیش بین و متغیر 

درونزاد و متغیر تعهد زناشویی به عنوان متغیر مالک  های میانجی وه عنوان متغیرطرحواره( ب 51

ده برای این منظور با توجه به اینکه حجم نمونه کم بو .و درونزاد )وابسته( در نظر گرفته شده است

که این نرم افزار مبتنی بر روش حداقل  PLS-3برای انجام معادالت ساختاری از روش 

 ایب رگرسیون اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کلو ضرمجذورات جزئی است، استفاده شده است. 

                                                           
1. Tangney, Baumeister & Boone  
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مدل ساختاری پژوهش از شاخص  ارزشیابیبرای  برای تمام مسیرهای مدل گزارش شده است.

CV-) 2(، و شاخص اعتبار مشترکred-CV) 5، اعتبار افزونگی(2R) های ضرایب تعیین

com9(، شاخص کلی برازش مدل (GOFو شاخص متوسط واریانس استخراج شده )4 (AVE )

 استفاده شده است.

 یافته ها

اطالعات توصیفی مربوط  5در جدول  نفر مرد بودند. 11نفر زن و  504نفر گروه نمونه  242از بین 

به متغیرهای تعهد زناشویی، سبک های دلبستگی، خودکنترلی، و طرحواره های ناسازگار اولیه 

 گزارش شده است.

 پژوهش در افراد خیانت کرده عاطفییفی متغیرهای . شاخص های توص1جدول 

 میانگین متغیر
انحراف 

 استاندارد
 میانگین متغیر

انحراف 

 استاندارد

 5/564 17/587 طرحواره محرومیت هیجانی 23/209 124/983 تعهد زناشویی

 5/083 17/079 طرحواره رهاشدگی 3/610 14/504 دلبستگی اجتنابی

 5/049 15/764 بی اعتمادیطرحواره  3/913 14/050 دلبستگی اضطرابی

 5/178 16/140 طرحواره بیگانگی 3/286 15/831 دلبستگی ایمن

 5/142 15/562 طرحواره اطاعت 16/207 115/917 خودکنترلی

 4/923 17/921 ایثارطرحواره  5/339 14/174 طرحواره شکست

 4/650 19/314 طرحواره پذیرش جویی 5/325 13/579 طرحواره وابستگی

 4/207 15/769 طرحواره بازداری هیجانی 5/226 14/517 طرحواره آسیب پذیری دربرابر بیماری

 4/268 18/731 طرحواره سرسختانه 4/728 14/649 طرحواره خود تحول نیافته

 4/766 17/417 طرحواره تنبیه 3/890 16/690 طرحواره خود انضباطی ناکافی

                                                           
1. Construct Crossvalidated Redundancy 

2. Construct Crossvalidated Communality 
3. Global Goodness of fit 
4. Average Variance Extracted 
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 5/213 16/479 بدبینی طرحواره 4/143 18/174 طرحواره استحقاق

    5/015 14/901 طرحواره نقص و شرم

یرهای براساس سبک های دلبستگی، و متغسؤال: آیا مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی 

ز کیفیت طفی اروابط فرازناشویی عامیانجی طرحواره های ناسازگار و خودکنترلی در افراد با 

 مطلوبی برخوردار است؟

 pls-3در شکل زیر مدل ساختاری پژوهش در افراد خیانت کرده عاطفی در محیط نرم افزار 

 نشان داده شده است. 

 
 مدل ساختاری پژوهش )ضرایب رگرسیون استاندارد(. 2شکل 



 1315 زمستان، 22، شمارة هفتمفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال  44

 

در این شکل متغیرهای سبک های دلبستگی، خودکنترلی، طرحواره های ناسازگار و 

رها به وسیله مشخص شده اند که این متغی بوده که با شکل دایرهیر نهفته تعهدزناشویی به عنوان متغ

اخص ن ششاخص هایی )سؤاالت یا خرده مقیاس های مربوط به هر متغیر( برآورد می شوند که ای

به متغیرها متصل شده اند. برای اینکه مدل مشخص باشد و بیش از حد  ها به صورت مستطیل

خودکنترلی و طرحواره ها به صورت پنهان قرار داده شلوغ نباشد سؤاالت مربوط به متغیرهای 

 شده اند که این مورد با عالمت مثبت بر روی این متغیرهای نهفته مشخص شده است. 

 . شاخص های کیفیت مدل ساختاری در گروه خیانت عاطفی2جدول 

 متغیرهای وابسته
 ضریب تعیین

CV-red CV-com AVE 
 R T sigمجذور

 0/752 0/483 0/144 555/5 5/145 0/268 تعهد زناشویی

 0/158 0/006 0/019 555/5 5/306 0/204 خودکنترلی

 0/608 0/389 0/109 555/5 4/032 0/198 طرحواره شکست

 0/608 0/367 0/119 555/5 4/473 0/213 طرحواره وابستگی

طرحواره آسیب پذیری 

 دربرابر بیماری
0/241 4/936 555/5 0/113 0/217 0/510 

 0/434 0/176 0/067 555/5 4/602 0/204 طرحواره خود تحول نیافته

 0/346 0/042 0/050 555/5 4/162 0/194 طرحواره خود انضباطی ناکافی

 0/356 0/048 0/024 555/5 2/743 0/120 طرحواره استحقاق

 0/518 0/317 0/165 555/5 7/233 0/343 طرحواره نقص و شرم

 0/539 0/295 0/105 555/5 4/752 0/219 هیجانیطرحواره محرومیت 

 0/505 0/232 0/109 555/5 4/865 0/236 طرحواره رهاشدگی

 0/505 0/250 0/136 555/5 5/211 0/283 طرحواره بی اعتمادی

 0/534 0/305 0/154 555/5 6/211 0/308 طرحواره بیگانگی

 0/499 0/217 0/108 555/5 5/313 0/242 طرحواره اطاعت

 0/414 0/131 0/025 555/5 3/280 0/133 طرحواره ایثار

 0/450 0/169 0/014 0/055 1/926 0/070 طرحواره پذیرش جویی



 45  ... دلبستگی هایسبک اساس بر زناشویی تعهد بینیپیش ساختاری مدل

 

 0/385 0/117 0/097 555/5 6/008 0/280 طرحواره بازداری هیجانی

 0/317 0/059 0/032 0/005 2/860 0/142 طرحواره سرسختانه

 0/370 0/111 0/018 0/002 3/113 0/119 طرحواره تنبیه

 0/523 0/274 0/111 555/5 4/827 0/234 طرحواره بدبینی

 5میزان واریانس تبیین شده متغیرهای نهفته درونزاد را نشان می دهد. چین 2Rشاخص 

را به ترتیب قابل توجه، متوسط و  PLSرا در مدل مسیر  53/5و  2R، 07/5 ،99/5( مقادیر 5331)

مشاهده می شود (. 5935ضعیف توصیف می کند )نقل از عباس زاده، امانی، خضری، و پاشوی، 

معنادار می  55/5که ضرایب تعیین همه متغیرهای وابسته به جزء پذیرش جویی هیجانی در سطح 

دهد که تمام متغیرهای پیش می باشد که نشان می  201/5تعیین متغیر تعهد زناشویی  باشد. ضریب

بین و میانجی یعنی سبک های دلبستگی به همراه متغیرهای خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار 

درصد از تغییرات تعهد زناشویی را در افراد خیانت کرده پیش بینی کنند که این  27می توانند 

رتیب ریب تعیین به تمیزان در حد متوسط می باشد. همچنین مشاهده می شود که بیشترین ض

(، بازداری 219/5(، بی اعتمادی )951/5(، بیگانگی )949/5مربوط به متغیرهای نقص و شرم )

( می باشد، کمترین ضرایب تعیین نیز به ترتیب مربوط 210/5( و تعهد زناشویی )215/5هیجانی )

 ( می باشد.525/5(، استحقاق )553/5(، تنبیه )575/5به طرحواره های پذیرش جویی هیجانی )

 CV-comکه کیفیت ساختاری مدل را نشان می دهد، و شاخص  CV-redشاخص های 

که اعتبار مشترک هر مؤلفه پنهان را نشان می دهد، برای تمام متغیرها مثبت شده است که نشان 

نشانگر میانگین واریانس مشترک بین سازه  ،AVEقادیر مدهنده کیفیت مناسب مدل می باشد. 

و بیشتر را توصیه می کنند این امر به معنای  0/5( 5315) 2فرنل و الکر و نشانگرهایشان است که 

درصد و یا بیشتر واریانس نشانگرهای خود را تبیین می  05آن است که سازه مورد نظر حدود 

نیز نشان می دهد که روایی تشخیصی  AVE مقادیر (.5935کند )نقل از عباس زاده و همکاران، 

                                                           
1. Chin 
2. Fornell & Larcker 
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نیز که برابر مجذور مضروب میانگین  GOFشاخص برای اکثر سازه های مدل خوب می باشد. 

 90/5و  20/5، 5/5واریانس استخراج شده و ضرایب تعیین متغیرهای دورنزاد می باشد، که مقادیر 

، 5به ترتیب برابر مقادیر کوچک، متوسط و بزرگ می باشند )وتزلو، اودکرکن، و ون اوپن

ی شد، با این وجود می تواند برا(. اگرچه این شاخص برای تأیید اعتبار مدل مناسب نمی با2553

ارزیابی اینکه چقدر مدل پیشنهادی می تواند مجموعه ای از داده ها را خوب توصیف کند، مفید 

بدست آمده است که با توجه به  950/5نیز  GOFشاخص  (.2559، 2باشد )هنسلر و ساراستد

 تغیرهای مکنونمدل آزمون شده در پیش بینی م که نشان می دهدکه مالک بزرگ می باشد 

 درون زا موفق بوده است.

فرضیه اول: سبک های دلبستگی بر تعهد زناشویی افراد با روابط فرازناشویی عاطفی اثر مستقیم 

 دارد. 

فرضیه دوم: طرحواره های ناسازگار بر تعهد زناشویی افراد با روابط فرازناشویی عاطفی اثر 

 مستقیم دارد. 

اثرات مستتقیم ستبک های دلبستگی بر خودکنترلی، طرحواره های ناسازگار و    9در جدول 

تعهد زناشتویی و همچنین اثرات مستقیم خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار بر تعهد زناشویی  

 گزارش شده است.  

 مقادیر تی اثرات مستقیم متغیرها. ضرایب رگرسیون استاندارد و 3جدول 

 B T متغیرهارابطه  B T رابطه متغیرها
 -234/0** -977/5 ترلیخودکن ←دلبستگی اضطرابی  942/2* 513/5 تعهد زناشویی ←خودکنترلی 

 120/0** 452/5 تشکس   ←دلبستگی اضطرابی  000/5 517/5 تعهد زناشویی ←شکست   

 327/0** 914/5 تگیوابس   ←دلبستگی اضطرابی  515/5 549/5 تعهد زناشویی ←وابستگی   

 ←آسیب پذیری برابر بیماری   

 تعهدزناشویی
570/5 272/5 

آسیب ←دلبستگی اضطرابی

 پذیری برابر بیماری
497/5 **457/7 

                                                           
1. Wetzels, Odekerken-Schröder, & Van Oppen 
2. Henseler & Sarstedt 
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 554/5 554/5 تعهد زناشویی ←خود تحول نیافته   
خود    ←دلبستگی اضطرابی 

 تحول نیافته
450/5 **040/0 

 -051/5 -507/5 یتعهد زناشوی ←خود انضباطی ناکافی 
خود  ←دلبستگی اضطرابی 

 انضباطی ناکافی
910/5 **001/0 

 390/4** 991/5 قاقاستح   ←دلبستگی اضطرابی  -553/2* -500/5 تعهد زناشویی ←استحقاق   

 -015/5 -573/5 تعهد زناشویی ←نقص و شرم   
و  نقص   ←دلبستگی اضطرابی 

 شرم
051/5 **253/1 

 -402/9** -921/5 تعهد زناشویی ←محرومیت هیجانی   
یت محروم   ←دلبستگی اضطرابی 

 هیجانی
953/5 **044/4 

 924/0** 934/5 یرهاشدگ  ←دلبستگی اضطرابی  -554/5 -595/5 تعهد زناشویی ←رهاشدگی   

 252/5 529/5 تعهد زناشویی ←بی اعتمادی   
بی   ←دلبستگی اضطرابی 

 اعتمادی
454/5 **510/0 

 954/1** 470/5 انگیبیگ  ←دلبستگی اضطرابی  -501/5 -557/5 تعهد زناشویی ←بیگانگی   

 004/7** 490/5 اطاعت  ←دلبستگی اضطرابی  -000/5 -511/5 تعهد زناشویی ←اطاعت   

 590/0** 911/5 ایثار  ←دلبستگی اضطرابی  900/5 527/5 تعهد زناشویی ← ایثار  

 225/2* 255/5 تعهد زناشویی ←پذیرش جویی   
ش پذیر  ←دلبستگی اضطرابی 

 جویی
250/5 **750/2 

 -057/5 -507/5 تعهد زناشویی ←بازداری هیجانی   
ی بازدار  ←دلبستگی اضطرابی 

 هیجانی
970/5 **729/0 

 147/9** 995/5 تانهسرسخ  ←دلبستگی اضطرابی  -550/5 -555/5 تعهد زناشویی ←سرسختانه   

 009/4** 952/5 هتنبی  ←دلبستگی اضطرابی  -579/5 -557/5 تعهد زناشویی ←تنبیه   

 233/0** 932/5 نیبدبی  ←دلبستگی اضطرابی  -704/5 -515/5 تعهد زناشویی ←بدبینی   

 109/5 500/5 خودکنترلی ←دلبستگی ایمن  505/5 550/5 خودکنترلی ←دلبستگی اجتنابی 

 -230/5 -595/5 شکست  ←دلبستگی ایمن  330/5 570/5 شکست   ←دلبستگی اجتنابی 

 -702/5 -554/5 وابستگی  ←دلبستگی ایمن  529/5 574/5 وابستگی   ←دلبستگی اجتنابی 

برابر  آسیب پذیری←دلبستگی اجتنابی

 یماریب
509/5 510/5 

 آسیب پذیری ←دلبستگی ایمن

 برابر بیماری
570/5- 007/5- 

 551/5 551/5 یافتهخود تحول ن   ←دلبستگی اجتنابی 
خود تحول   ←دلبستگی ایمن 

 نیافته
510/5- 752/5- 

 خود انضباطی←دلبستگی اجتنابی 

 ناکافی
539/5 942/5 

 خود انضباطی  ←دلبستگی ایمن 

 ناکافی
593/5- 450/5- 

 -205/5 -520/5 استحقاق  ←دلبستگی ایمن  953/5 525/5 استحقاق   ←دلبستگی اجتنابی 
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 -150/5 -527/5 نقص و شرم  ←دلبستگی ایمن  755/5 540/5 نقص و شرم    ←دلبستگی اجتنابی 

محرومیت    ←دلبستگی اجتنابی 

 هیجانی
512/5 *090/2 

محرومیت   ←دلبستگی ایمن 

 هیجانی
525/5- 712/5- 

 -351/5 -515/5 رهاشدگی  ←دلبستگی ایمن  50/5 525/5 رهاشدگی   ←دلبستگی اجتنابی 

 -171/5 -597/5 بی اعتمادی  ←دلبستگی ایمن  543/2* 523/5 بی اعتمادی   ←دلبستگی اجتنابی 

 -732/5 -551/5 بیگانگی  ←دلبستگی ایمن  235/5 515/5 بیگانگی   ←دلبستگی اجتنابی 

 -933/5 -590/5 اطاعت  ←دلبستگی ایمن  514/5 504/5 اطاعت   ←دلبستگی اجتنابی 

 -551/5 -555/5 ایثار  ←دلبستگی ایمن  -554/5 -535/5 ایثار   ←دلبستگی اجتنابی 

 -447/5 -500/5 پذیرش جویی  ←دلبستگی ایمن  710/5 505/5 یپذیرش جوی   ←دلبستگی اجتنابی 

 950/2* 540/5 انیبازداری هیج   ←دلبستگی اجتنابی 
بازداری   ←دلبستگی ایمن 

 هیجانی
515/5- 301/5- 

 431/5 545/5 سرسختانه  ←دلبستگی ایمن  239/5 559/5 سرسختانه   ←دلبستگی اجتنابی 

 -254/5 -525/5 تنبیه  ←دلبستگی ایمن  729/5 503/5 تنبیه   ←دلبستگی اجتنابی 

 -140/5 -549/5 بدبینی  ←دلبستگی ایمن  517/5 575/5 بدبینی   ←دلبستگی اجتنابی 
               **10/1≥p    -    *10/1≥p 

مشاهده می شود اثر مستقیم خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار  9همانطور که در جدول 

معنادار است. و اثر طرحواره محرومیت  50/5استحقاق و پذیرش جویی بر تعهدزناشویی در سطح 

 معنادار است. 55/5هیجانی بر تعهد زناشویی در سطح 

ه اثر مستقیم سبک کاما در رابطه بین سبک دلبستگی اجتنابی بر متغیرهای میانجی باید گفت  

دلبستگی اجتنابی بر طرحواره های محرومیت هیجانی، بی اعتمادی، و بازداری هیجانی مثبت و 

معنادار می باشد. همچنین اثر مستقیم سبک های دلبستگی اضطرابی بر  50/5بوده در سطح 

ار می معناد 55/5خودکنترلی منفی و همه طرحواره های ناسازگار مثبت بوده و همگی در سطح 

 باشند. اما اثر مستقیم سبک دلبستگی ایمن بر هیچکدام از متغیرهای میانجی معنادار نبود.

فرضیه سوم: خودکنترلی در رابطه سبک های دلبستگی و تعهد زناشویی در بین افراد با روابط 

 فرازناشویی عاطفی نقش میانجی دارد. 
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ر سبک های دلبستگی و تعهد زناشویی دفرضیه چهارم: طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه 

 بین افراد با روابط فرازناشویی عاطفی نقش میانجی دارد. 

در مورد رابطه سبک های دلبستگی با تعهد زناشویی، عالوه بر اینکه یک رابطه مستقیم وجود 

دارد، یک رابطه غیر مستقیم نیز با میانجیگری خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار نیز وجود 

 .دارد که میزان آن با اثر غیر مستقیم مشخص شده است

 تعهد زناشویی . اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل سبک های دلبستگی بر4جدول 

 B T اثرات رابطه ها

متغیرهای خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار  ←دلبستگی اجتنابی 

 تعهد زناشویی ←

 -071/5 -507/5 مستقیم

 -557/5 -505/5 غیرمستقیم

 -495/5 -557/5 کل

متغیرهای خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار  ←دلبستگی اضطرابی 

 تعهد زناشویی ←

 -370/5 -514/5 مستقیم

 -509/2* -592/5 غیرمستقیم

 -730/2** -257/5 کل

 ←متغیرهای خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار  ←دلبستگی ایمن 

 تعهد زناشویی

 -242/5 -553/5 مستقیم

 554/5 512/5 غیرمستقیم

 015/5 509/5 کل
     **10/1≥p -  *10/1≥p 

مشاهده می شود اثر مستقیم، غیر مستقیم و کل سبک دلبستگی  4همانطور که در جدول 

اجتنابی بر تعهد زناشویی معنادار نمی باشد. اثر مستقیم سبک دلبستگی اضطربی نیز در مدل حاضر 

بر تعهد زناشویی معنادار نمی باشد اما اثر غیر مستقیم آن با میانجیگری خودکنترلی و طرحواره 

درصد  30معنادار می باشد. بنابراین می توان با احتمال  50/5سطح های ناسازگار به طور کل در 

متغیرهای خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار در رابطه بین سبک دلبستگی اضطرابی و تعهد 

زناشویی نقش میانجی ایفا می کنند. اثر کل سبک دلبستگی اضطرابی بر تعهد زناشویی نیز که 

معنادار می باشد. در رابطه با اثر سبک  55/5میانجی در سطح برابر با مجموع اثرات مستقیم و 
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دلبستگی ایمن بر تعهد زناشویی در گروه افراد خیانت کرده عاطفی نیز باید گفت که هیچ یک 

قا برای اینکه مشخص شود دقیاز اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل معنادار نمی باشد. در ادامه 

طرحواره های ناسازگار نقش میانجی دارند و کدامیک فاقد کدامیک از متغیرهای خودکنترلی و 

 جداگانه ارائه شده است.اثرات غیرمستقیم هر یک از آن ها به صورت این نقش هستند، 

 تعهد زناشویی . اثرات غیرمستقیم سبک های دلبستگی بر5جدول 

 B T مسیر/متغیرهای میانجی B T مسیر/متغیرهای میانجی

 ترلیخودکن ←دلبستگی اجتنابی

 تعهدزناشویی ←
550/5- 442/5- 

بی ←دلبستگی اجتنابی

 تعهدزناشویی←اعتمادی
557/5- 575/5- 

 ←دلبستگی اضطرابی

 تعهدزناشویی ←خودکنترلی
507/5- *530/2- 

بی ←دلبستگی اضطرابی

 تعهدزناشویی←اعتمادی
500/5- *301/5- 

 ← خودکنترلی ←دلبستگی ایمن

 تعهدزناشویی
550/5 935/5 

 ← ی اعتمادیب ←دلبستگی ایمن

 تعهدزناشویی
553/5 177/5 

 ← ت شکس  ←دلبستگی اجتنابی

 تعهدزناشویی
552/5- 502/5- 

 ← یبیگانگ  ←دلبستگی اجتنابی

 تعهدزناشویی
554/5- 554/5- 

 ←تشکس ←دلبستگی اضطرابی

 تعهدزناشویی
550/5- 530/5- 

دلبستگی 

 وییتعهدزناش←بیگانگی←اضطرابی
511/5- *515/2- 

 ←شکست   ←دلبستگی ایمن

 تعهدزناشویی
555/5- 595/5- 

  ←دلبستگی ایمن

 تعهدزناشویی←بیگانگی
555/5- 505/5- 

 گی وابست  ←دلبستگی اجتنابی

 تعهدزناشویی ←
552/5- 573/5- 

 ← اطاعت  ←دلبستگی اجتنابی

 تعهدزناشویی
550/5- 757/5- 

 نگی وابس  ←دلبستگی اضطرابی

 تعهدزناشویی ←
557/5- 222/5- 

 ← اطاعت  ←دلبستگی اضطرابی

 تعهدزناشویی
544/5- 900/5- 

 ←وابستگی   ←دلبستگی ایمن

 تعهدزناشویی
555/5 501/5- 

 ← اطاعت  ←دلبستگی ایمن

 تعهدزناشویی
555/5 571/5 

ذیری آسب پ ←دلبستگی اجتنابی

 تعهدزناشویی←
555/5- 239/5- 

 ← ایثار  ←دلبستگی اجتنابی

 تعهدزناشویی
555/5- 557/5- 
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آسب ←دلبستگی اضطرابی

 تعهدزناشویی←پذیری
559/5- 939/5- 

 ← ایثار  ←دلبستگی اضطرابی

 تعهدزناشویی
559/5 543/5 

آسب   ←دلبستگی ایمن

 تعهدزناشویی ←پذیری
552/5 253/5 

 ← ایثار  ←دلبستگی ایمن

 تعهدزناشویی
555/5 544/5 

ل خودتحو←دلبستگی اجتنابی

 تعهدزناشویی←نیافته
555/5- 549/5- 

پذیرش ←دلبستگی اجتنابی

 تعهدزناشویی←جویی
552/5- 955/5- 

ول خودتح←دلبستگی اضطرابی

 تعهدزناشویی←نیافته
525/5- 770/5- 

پذیرش ←دلبستگی اضطرابی

 تعهدزناشویی←جویی
553/5- 051/5- 

خود تحول  ←دلبستگی ایمن

 تعهدزناشویی ←نیافته
559/5 430/5- 

پذیرش ←ایمندلبستگی 

 تعهدزناشویی←جویی
552/5 270/5 

خود ←دلبستگی اجتنابی

 تعهدزناشویی ←انضباطی
552/5- 555/5- 

بازداری ←دلبستگی اجتنابی

 تعهدزناشویی←هیجانی
550/5- 507/5- 

خود ←دلبستگی اضطرابی

 تعهدزناشویی ←انضباطی
523/5- 505/5- 

بازداری ←دلبستگی اضطرابی

 تعهدزناشویی←هیجانی
593/5- 950/5- 

 خود انضباطی ←دلبستگی ایمن

 تعهدزناشویی ←
550/5- 005/5- 

بازداری ←دلبستگی ایمن

 تعهدزناشویی←هیجانی
559/5 990/5 

 قاقاستح  ←دلبستگی اجتنابی

 تعهدزناشویی ←
555/5- 595/5- 

تانه معیارسرسخ←دلبستگی اجتنابی

 تعهدزناشویی←
555/5 573/5- 

 قاقاستح  ←دلبستگی اضطرابی

 تعهدزناشویی ←
590/5- 533/5- 

دلبستگی 

 ←معیارسرسختانه←اضطرابی

 تعهدزناشویی

550/5- 231/5- 

 ← استحقاق  ←دلبستگی ایمن

 تعهدزناشویی
557/5- 449/5- 

 ←معیارسرسختانه ←دلبستگی ایمن

 تعهدزناشویی
555/5- 502/5- 

 شرم نقص و ←دلبستگی اجتنابی

 تعهدزناشویی ←
555/5- 735/5- 

 ← تنبیه←دلبستگی اجتنابی

 تعهدزناشویی
555/5 500/5 

 نقص و←دلبستگی اضطرابی

 تعهدزناشویی←شرم
571/5- 750/5- 

 ← تنبیه←دلبستگی اضطرابی

 تعهدزناشویی
527/5- 050/5- 

نقص و   ←دلبستگی ایمن

 تعهدزناشویی←شرم
554/5- 914/5- 

 ← تنبیه←دلبستگی ایمن

 تعهدزناشویی
554/5 455/5 
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 محرومیت←اجتنابی دلبستگی

 تعهدزناشویی←هیجانی
502/5- *577/2- 

 ← بدبینی←دلبستگی اجتنابی

 تعهدزناشویی
550/5- 700/5- 

ت محرومی←دلبستگی اضطرابی

 تعهدزناشویی←هیجانی
557/5- **234/9- 

 ← بدبینی←دلبستگی اضطرابی

 تعهدزناشویی
547/5- 455/5- 

محرومیت ←دلبستگی ایمن

 تعهدزناشویی←هیجانی
554/5- 001/5 

 ← بدبینی←دلبستگی ایمن

 تعهدزناشویی
554/5 450/5 

  ←دلبستگی اجتنابی

 تعهدزناشویی ←رهاشدگی
555/5 540/5- 

 ←رهاشدگی  ←دلبستگی ایمن

 تعهدزناشویی
559/5 535/5 

  ←دلبستگی اضطرابی

 تعهدزناشویی ←رهاشدگی
503/5- *512/2- 

   

             **10/1≥p    -    *10/1≥p 

در مورد رابطه بین سبک دلبستگی اضطرابی با تعهد زناشویی اثر غیر  مشاهده می شود که

مستقیم متغیرهای خودکنترلی، و طرحواره های بی اعتمادی، رهاشدگی و بیگانگی در سطح 

معنادار می باشد. بنابراین می توان گفت که  55/5و طرحواره محرومیت هیجانی در سطح  50/5

نند. و ی اضطرابی و تعهد زناشویی نقش میانجی ایفا می کگرابطه بین سبک دلبستاین متغیرها در 

در رابطه بین سبک دلبستگی اجتنابی با تعهد زناشویی باید گفت که تنها طرحواره محرومیت 

نقش میانجی ایفا می کند و در مورد سایر متغیر ها در این رابطه  50/5هیجانی در سطح معناداری 

هده نگردید. اما در رابطه بین سبک دلبستگی ایمن با تعهد زناشویی در گروه نقش میانجی مشا

قش نخود کنترلی و طرحواره های ناسازگار عاطفی نیز باید گفت که هیچکدام از متغیرهای 

 میانجی نداشتند.  

 گیریبحث و نتیجه

هدف این مطالعه پیش بینی تعهد زناشویی براساس سبک های دلبستگی و متغیرهای میانجی 

نتایج  ست.بوده ا با روابط فرازناشویی عاطفیدر افراد خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه 

نشان داد که مدل ساختاری پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار بود و تمام متغییرهای پیش بین 
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 نندامیانجی یعنی سبک دلبستگی به همراه طرحواره های ناسازگار اولیه و خود کنترلی، می تو و

از تغییرات تعهد زناشویی را در افراد خیانت کرده عاطفی پیش بینی کنند که این میزان در  27%

 حد متوسطی قرار دارد.

یجانی، محرومیت ه نشان داد که بین خودکنترلی، طرحواره های استحقاق، نتایج بدست آمده

که این نتایج با یافته پژوهش های  رابطه معنادار وجود دارد. و تعهد زناشوییپذیرش جویی 

های ناسازگار موجب  اساساً طرحواره ( همسو می باشد.5913(، یوسفی )5932محمدی )

ت رها در آسیب شناسی روانی به صو شوند. این سوگیریسوگیری در تفسیر رویدادها می

های غیر  ها و چشم داشت های نادرست، هدف های تحریف شده، فرضسوءتفاهم ها، نگرش

ی های بعد ها و ارزیابی ها بر ادراک آیند و این سوء برداشت واقع بینانه در همسران پدید می

ها در مسیر زندگی تداوم دارند و بر چگونگی  گذارند زیرا طرحواره )زندگی مشترک( تأثیر می

ای ه با خود و دیگران )بویژه شریک زندگی( تأثیر دارند، از آنجا که طرحواره ی فرد رابطه

ناخشنودی در روابط زناشویی را در پی دارند و زمینه را برای جدایی  ،ناسازگار ناکارآمد هستند

در واقع می توان گفت همسرانی که دارای طرحواره های (. 5913)یوسفی،  کنند فراهم می

محرومیت هیجانی و پذیرش جویی هستند و خودکنترلی پایینی دارند، احتمال ناسازگار استحقاق، 

در خصوص رابطه خودکنترلی و تعهد از هم پاشیدگی و نداشتن تعهد در آن ها بیشتر است. 

( داشته باشیم 2552) 5اشاره ای به نتایج پژوهشی مارک، جانسن، و میلهوسنزناشویی الزم است 

که نمره کمتری در کنترل تکانه کسب می کنند و میزان بازداری  که معتقدند: مردان و زنانی

کمتری دارند به احتمال بیشتر درگیر روابط فرازناشویی می شوند و همینطور افرادی که تمایل 

ویژگی های  یکی ازبیشتری به خیانت دارند میزان هیجانات منفی بیشتری را گزارش می کنند. 

امری که خودکنترلی مدیون آن می باشد. در واقع خودکنترلی مختص انسان اراده و آزادی است، 

                                                           
1. Mark, Janssen, & Milhausen 
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نوعی مدیریت بر خویشتن است که فرد با تقویت آن می تواند بر خویشتن لگام زده و از انحراف 

 و اشتباه و جرائم دوری کند.

( بیان کرد که بین طرحواره ها و ابعاد صمیمیت 5917ذوالفقاری، فاتحی زاده و عابدی )

زناشویی همبستگی معنادار وجود دارد و هر چه طرحواره ها ناسازگارتر صمیمیت زناشویی کمتر 

خواهد شد. در گروه خیانت کرده عاطفی رابطه مستقیم و معنادار طرحواره های ناسازگار 

منشی )احساس مبنی بر یک سرو گردن از بقیه باالتربودن و حق ویژه ای برای استحقاق/ بزرگ 

خود قائل شدن و عدم تعهد به رعایت اصول روابط متقابل( پذیرش جویی )تاکید افراطی بر جلب 

توجه و دریافت تایید و تحسین از طرف دیگران( محرومیت هیجانی )عدم جبران ناکافی نیازها 

یت عاطفی و احساسی( نشان دهنده تاثیر احساسات ناشی از طرحواره ها و تمایالت فرد به حام

در زندگی زناشویی است و همین امر می تواند روی پایبندی یا عدم پایبندی بر تعهد زناشویی 

اثرگذار باشد. درواقع فرد با مجاز شمردن خود ناشی از طرحواره استحقاق و نیاز به داشتن منبع 

طرحواره محرومیت هیجانی وارد فضاهای دیگری از ارتباط شود که با حمایتی بیشتر ناشی از 

 تعهدات زناشویی منافات دارد. 

غیر  بر تعهد زناشویی معنادار نبوده اما اثر دلبستگی اضطرابی اثر مستقیم سبک همچنین

و کل آن با میانجیگیری خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار معنادار بود که نشان می مستقیم 

هد اثری که دلبستگی اضطرابی بر تعهد زناشویی دارد به واسطه اثر متغیرهای خودکنترلی و د

قیق را مورد حمایت قرار می پژوهش های همسو نیز نتایج تحطرحواره های ناسازگار می باشد. 

 بدیع ( بیان کرد که دلبستگی ناایمن تعهد پایین تری را پیش بینی می کند.2553توماس ) دهند.

 وارزمیخ بین سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با خیانت اینترنتی رابطه معنادار یافت. (5935)

ارج از یزان رابطه خاشاره به معناداری رابطه سبک دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی با م (5935)

بیان کرد سبک دلبستگی ناایمن با بعد شناختی و عاطفی در  (5935) رضاییزناشویی کرده، و 

زنان دارای سبک دلبستگی  (5917) سولیر روابط فرازناشویی ارتباط معنادار دارد. تمایل به
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( حاکی از این 5910) و باالخره نتیجه تحقیق حمیدی زناشویی بیشتری دارند ایمن رابطه فرانا

است که دانشجویان دارای سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی میزان رضایتمندی زناشویی 

( در بررسی پژوهشی خود اعالم کردند 2554) 5آلن و باکلوم یمن دارند.کمتری نسبت به سبک ا

 که افراد با سبک دلبستگی اضطرابی انگیزه بیشتری برای خیانت بروز می دهند.

همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در مورد رابطه بین سبک دلبستگی اضطرابی با 

اعتمادی، رهاشدگی، بیگانگی و طرحواره طرحواره های بی زناشویی اثر غیر مستقیم تعهد 

و طرحواره های بی اعتمادی، اشد. بنابراین می توان گفت که محرومیت هیجانی معنادار می ب

رهاشدگی، بیگانگی و طرحواره محرومیت هیجانی در رابطه بین سبک دلبستگی اضطرابی و 

 )اضطرابی( دارای ویژگی از آنجا که افراد ناایمنتعهد زناشویی نقش میانجی ایفا می کنند. 

درگیر شدن بیش از حد در روابط صمیمانه، وابستگی به دیگران برای احساس ارزشمندی هستند 

با مداخله گری ضعف در خویشتنداری و کنترل بر هیجانات و تمایالت خود )خودکنترلی( می 

خود  وییتوانند درگیر در روابط عاطفی خارج از چارچوب زندگی مشترک شوند و تعهد زناش

را زیر پا بگذارند. چنانکه بررسی ها نشان دادند رابطه فرازناشویی به افرادی که در مجاز شمردن 

خود برای نزدیکی عاطفی و گشودگی به شریک اصلی خود مشکل دارند، اجازه می دهد تا 

، 2براون)آزادی بیشتری احساس کرده و در انجام آن با جفت فرازناشویی خود گشوده تر باشند 

حمید (، 2554وم )ل( و آلن و باک2551) پالت، نالبون،کانوا، تچلریافته های پژوهش های (. 2555

در رابطه  ( با این نتایج همسو می باشند.5911و رفیعی ) (5935شاللوند )(، 5914پور و اندوز )

طرحواره های بیگانگی، بی اعتمادی و بین سبک اضطرابی با تعهد زناشویی، میانجیگری 

رهاشدگی حاکی از این است که افراد مضطرب برای غلبه بر ترس ناشی از طرد شدن و رهاشدن 

دست به اعمالی می زنند که موقتا آنان را، از اضطراب رها سازد و برای مطالبه بیشتر نیازهایشان 

                                                           
1. Allen & Baucom 
2. Brown 
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و یافتن حس امنیت مختل شده خود، وفاداری به همسر را قربانی سازند و در چالش خیانت قرار 

 گیرند. ب

ناشویی عاطفی زهمچنین رابطه سبک دلبستگی اضطرابی بر خودکنترلی نیز در افرد با خیانت 

واقع خودکنترلی نوعی مدیریت بر خویشتن است که فرد با تقویت آن می نیز مشاهده شد. در

تواند بر خویشتن لگام زده و از انحراف و اشتباه و جرائم دوری کند. از طرفی فرد دارای سبک 

لبستگی اضطرابی نیز ضعف در تسلط بر هیجانات خود دارد، بنابراین رابطه بین این دو متغیر نیز د

( خودکنترلی را تحت عنوان کاربرد 5337چنانکه مایر و سالودی ). حاکی از این واقعیت است

صحیح هیجانات معرفی می کند و اعتقاد دارد که قدرت تنظیم احساسات موجب افزایش ظرفیت 

راد از آنجا که اف ای تسکین دادن خود، دور کردن اضطراب و بی حوصلگی می شود.شخص بر

ناایمن )اضطرابی(دارای ویژگی درگیر شدن بیش از حد در روابط صمیمانه ،وابستگی به دیگران 

برای احساس ارزشمندی هستند با مداخله گری ضعف در خویشتنداری و کنترل بر هیجانات و 

لی(می توانند درگیر در روابط عاطفی خارج از چهارچوب زندگی تمایالت خود )خود کنتر

مشترک شوند و تعهد زناشویی خود را زیر پا بگذارند .چنانکه بررسی ها نشان دادند رابطه 

فرازناشویی به افرادی که در مجاز شمردن خود برای نزدیکی عاطفی و گشودگی به شریک 

ی بیشتری احساس کرده و در انجام آن با جفت اصلی خود مشکل دارند ،اجازه می دهد تا آزاد

. بنابر این با داشتن سبک دلبستگی اضطرابی و (2555خود گشوده تر باشند )براون،  فرازناشویی

طبیعی به نظر می رسد فرد تعهد زناشویی خود را زیر پا  همراه شدن با ضعف در خود کنترلی،

 بگذارد و عهد شکنی کند.

ی در رابطه بین سبک دلبستگطرحواره محرومیت هیجانی نتایج بدست آمده نشان داد که 

 که می تواند حاکی از تأثیر پر فشارمعناداری دارد،  نقش میانجیاجتنابی با تعهد زناشویی، 

تمایالت و نیازهای عاطفی برآورده نشده فرد باشد که علیرغم زمینه بی اعتمادی و ابراز هیجان و 

ی ایجاد احساس ارزشمندی در خود، محدودی که ریشه در دوران کودکی او دارد، باز براعاطفه 
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 و در رابطه بین سبک دلبستگی وارد رابطه ای خارج از تعهدات زندگی مشترک با همسر شود.

رلی و تایمن با تعهد زناشویی در گروه عاطفی نیز باید گفت که هیچکدام از متغیرهای خود کن

 رابطه سبک دلبستگی اجتنابی )ابراز در واقع، سازگار نقش میانجی نداشتند.نا طرحواره های

هیجان و عاطفه محدودتر، بی اعتمادی و دغدغه های ذهنی پیرامون ارزشمندی یا عدم ارزشمندی 

وجه ز فرد به حمایت و تدر فرد( با طرحواره محرومیت هیجانی )احساس برآورده نشدن کافی نیا

 می تواند انگیزه ای برای فرد جهت زیر پا گذاشتن تعهد و وفاداری به همسر ایجاد کند. عاطفی( 

با توجه به نتایج پژوهش حاضر، از آنجا که ازدواج و انتخاب همسر یکی از تصمیمات مهم 

زندگی می باشد و با توجه به نقش پیش بینی کنندگی سبک دلبستگی اضطرابی و خودکنترلی و 

یش های پشود در مشاورههد زناشویی دارد، لذا پیشنهاد میه های ناسازگار بر تعبرخی از طرحوار

رد دیگر کاربهمچنین از ازدواج به سنجش و بررسی این متغیرهای در هر دو زوج پرداخته شود. 

زش و آموها الح در طرحوارهدر تعارضات زناشویی و مشکالت ارتباطی و ایجاد تغییر و اصآن 

بل از آموزش زوجین قمی باشد. همچنین  با تکنیک های شناختی دکنترلیخویشتنداری و خو

و  والد شدن و همچنین مربیان مهدهای کودک، در جهت یادگیری تعامل صحیح با فرزند،

 برای پیشگیری به هنگام و کم هزینه، از شکلآموزش خودکنترلی به عنوان یک مهارت زندگی، 

یشنهاد . همچنین پپیشنهاد می شود ره های ناسازگارگیری سبک های دلبستگی ناایمن و طرحوا

که چنین پژوهشی در استان های دیگر کشور و همچنین در زوج های موفق نیز انجام  می شود

 شود تا با مقایسه نتایج آن ها اطالعات جامعه تری بدست آید. 

 منابع

بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک (. 5910) .سنپور، ح حمید ؛هرااندوز، ز

های دلبستگی و رضایت زناشویی در زوجین. دومین کنگره سراسری آسیب شناسی 

 .دانشگاه شهید بهشتیپایان نامه کارشناسی ارشد خانواده در ایران. 
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 .آموزان دانش پرخاشگری و پروری فرزند سبک ی رابطه (. بررسی5910. )حمد علیم بشارت،

 .1 ,1شماره  (. 4)9  ،تهران دانشگاه اجتماعی علوم فصلنامه

 های سبک بین رابطه در دفاعی های مکانیسم ای واسطه (. نقش5935. )حمد علیم بشارت،

 (. 7) 22. شناسی کاربردی روان فصلنامههیجانی.  ناگویی و دلبستگی

 دانشجویان در زناشویی مندی رضایت با دلبستگی سبک رابطه بررسی.(. 5910حمیدی، فریده )

 . 3، شماره 3سال .پژوهی  خانواده فصلنامه. دبیری متاهل

 خارج روابط به گرایش با دلبستگی های سبک بین رابطه (. بررسی5935خوارزمی، سودابه. )

 واحد هرمزگان دانشگاه.ارشد نامه کارشناسی پایان .بندرعباس شاغل زنان ازدواج از

 .الملل بین

تعیین رابطه بین  (.5917. )، محمدرضاابدی. و عریم الساداتم ،اتحی زاده. فریم، مذوالفقاری

خانواده  زناشویی زوجین شهر اصفهان. طرحواره های ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمیت

 . 247-205(. 4) 50. پژوهی

 زنان فرازناشویی جنسی روابط و دلبستگی سبک بین رابطه (. بررسی5917فاطمه. ) ،رسولی

 .هیپژو خانواده فصلنامه .تهران اجتماعی شهر مفاسد با مبارزه مرکز در شده بازداشت

 . 54، شماره 4سال 

 روابط به تمایل با دلبستگی ،سبک شخصیت ویژگی بین رابطه (. بررسی5935رضایی، مرجان. )

 .مدرس تربیت دانشگاه .کارشناسی ارشد نامه پایان .فرازناشویی

 دارای زنان در دلبستگی سبک و اولیه ناسازگار های طرحواره رابطه(. 5935سحر. ).رفیعی

 . 5 شماره .2سال .زنان جامعه شناسی پژوهشی علمی فصلنامه.خیانت

 مالک در اولیه ناسازگار های طرحواره و دلبستگی نقش بررسی(. 5935. )عشرت شاللوند،

 دانشگاه .ارشد کارشناسی نامه پایان .کرمانشاه آزاد دانشگاه دانشجویان همسرگزینی

 .طباطبایی عالمه
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(. بررسی تحول مفهوم خانواده در کودکان پرورشگاهی و غیر 5910) زهره. ،صیادپور

 .5 ,مجله روان شناسی و علوم تربیتی پرورشگاهی.

(. 5935. )اسمو پاشوی، ق یمن. خضری آذر، هواد. امانی ساری بگلو، جیرمحمدعباس زاده، م

. و کاربرد آن در علوم رفتاری PLSمقدمه ای بر مدلیابی معادالت ساختاری به روش 

 ارومیه. انتشارات دانشگاه

(. بررسی 5935. )وح اهللر، . محمدیقیت ،. پورابراهیمبوالقاسما ،کنشخوش. حمدرضاعبدی, م

مطالعات  خیانت اینترنتی. سبک دلبستگی و رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر
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