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Introduction: Extramarital relationship is one of the most critical threats to the stability of marital
relations and one of the main reasons for divorce in different cultures. Early maladaptive schemas
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and social support affect the quality of marital relationships and the tendency to extramarital relationships. The present study aimed to investigate the role of early maladaptive schemas and social
support in predicting couples’ tendency to extramarital relationships.
Methods: This study is a survey and correlation study. The statistical population of the present
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study was women who were referred to counseling centers in Tehran's district 6 in the second half
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this research. Data were analyzed using SPSS-24.

of 2019, from which a sample of 200 people was randomly selected in a multi-stage sampling.
Tendency to extramarital relationship, social support, and early maladaptive schemas questionnaires
were used for data collection. Correlation and multiple regression were used to analyze the data in
Results: The findings revealed that a linear combination of predictive variables could predict the
tendency to extramarital relationship. Based on regression analysis, 24% of the variance of tendency
to extramarital relationship is predictable with the predictive variables (early maladaptive schemas
and social support) (P<0.001).
Conclusion: Considering the relationship between early maladaptive schemas and social support
with a tendency to extramarital relationship, it is suggested that by identifying and challenging the
early maladaptive schemas and increasing the amount of social support, the necessary ground be
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provided to increase couples' understanding and reduce the tendency to extramarital relationship.
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Extended Abstract
Introduction
Extramarital relationship is one of the most critical

to the fulfillment of a person's emotional or sexual needs

threats to the stability of marital relations and one of the

through relationships outside of marriage. Research has

main reasons for divorce in different cultures. Extramar-

shown that one of the factors influencing the Tendency

ital relationship is a phenomenon that often occurs due

to extramarital relationship is early maladaptive schemas.
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Early maladaptive schemas are memories, emotions,

informed consent to participate and knowledge about the

bodily sensations, and cognitions that are formed in the

research goals. Also, the criteria for exclusion included a

mind at the beginning of development and are repeated

history of psychiatric disorder, physical illness, and dis-

throughout life, and affect the way of interprets experi-

ability affecting a person's life. Moreover, to adhere to

ences and relationships with others. Another factor that

ethical principles of research, the researcher introduced

plays a role in the tendency to extramarital relationship is

himself, explained the research objectives, and received

social support. Social support is one of the most import-

informed consent from the participants. Notably, partic-

ant sources of protection, which refers to the perception

ipation in the research was voluntary, and the subjects

of comfort, care, and assistance to the individual or group.

were ensured of the confidentiality terms regarding their

In couple's relationships, social support acts as a shock

personal information., Drigotas et al.’s tendency to extra-

absorber and a means of relieving psychological distress.

marital affairs questionnaire, Young early maladaptive

Extramarital affairs are one of the main reasons for di-

schemas questionnaire, and Vaux et al.’s social support

vorce and marriage breakdown. Due to the importance

were used to measure the research variables. Data analysis

of the above and considering the research background,

was performed by descriptive statistical methods (mean,

the present study was conducted to investigate the role of

standard deviation, frequency, and percentage), Pearson

early maladaptive schemas and social support in predict-

correlation, and multiple regression by SPSS-24 software.

ing the Tendency to extramarital relationships of couples.

(In multiple regression, multivariate normality is one of
the essential assumptions that must be considered. The

Methods

normality of data distribution was checked using Kolmog-

The research method was descriptive correlational in which

orov-Smirnov statistical test. In this study, a significance

the relationship between research variables is analyzed. In

level of less than 0.05 was considered.

this study, the tendency to extramarital relationships was
used as criterion variables, and early maladaptive sche-

Results

mas and social support were used as predictive variables.

In this study, the mean and standard deviation of the age

The statistical population of this study included all women

of the subjects were 27.48 and 6.28, respectively. In terms

referred to counseling centers in Tehran's district 6 in the

of education, 148 people had diplomas, 12 had associate's

second half of 2019, which was about 2000 people. The

degree, 35 had bachelor's degrees, and five had master's

minimum sample required for correlation research is 200

degrees. In terms of the duration of marriage, 126 persons

people. Two hundred people (100 females and 100 males)

(1-10 years), 38 persons (11-20 years), and 36 persons

were selected from the statistical population using a multi-

(21-39 years) had been married. To ensure that the data

stage random sampling method. For this purpose, at first,

of this study meet the basis of regression analysis, the

six centers were selected from the districts of Tehran, four

normality of data distribution was checked and confirmed

centers from this district, and 55 people from each center.

using Kolmogorov-Smirnov statistical test (P<0.05). The

After reviewing the questionnaire, 20 incomplete ques-

significance of Wilks’ Lambda demonstrated a signifi-

tionnaires were filled out, which were excluded from the

cant relationship between the tendency to extramarital

research and the final sample included 200 questionnaires.

relationship variables and the early maladaptive schemas

The criteria for entering the research included obtaining

and social support (F=75.38, λ=0.76, and P<0.001). In
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other words, the early maladaptive schemas and social

was correlational research, which means that we were un-

support had a significant correlation with the tendency

able to determine the causal relations. It is recommended

to extramarital relationships of couples. Moreover, the

that qualitative methods be used in future studies to enrich

model presented in the current research explained 24%

the findings in the field. Another limitation of this study is

of the variance of the early maladaptive schemas and

that since the subjects of this study were limited to women

social support (in the role of the predictor) and the ten-

referred to counseling centers in Tehran's district 6 in the

dency to extramarital relationships (in the role of crite-

second half of 2019, the generalization of the results to

rion variable). According to the simultaneous multiple

other student should be made with caution. Therefore, it

regression results, the multiple correlation coefficient for

is suggested that other similar studies be conducted with

the linear composition of the early maladaptive schemas

different occupational groups in other cities and various

and social support with the tendency to extramarital re-

cultures to increase the generalizability of the results.

lationships was estimated at R=0.48, and the coefficient
of determination was calculated at R2=0.24. In addition,

Ethical Considerations

F related to the multiple correlations obtained was equal

Compliance with ethical guidelines

to 28.56, which was significant at P<0.001. According to

All participants received information about the study.

the calculated coefficient of determination, about 24% of

They were assured that all information would remain

the variance of the tendency to extramarital relationships

confidential and would only be used for research pur-

variable could be predicted by predictors of the early mal-

poses. For privacy reasons, the subjects' details were not

adaptive schemas and social support. In other words, ear-

recorded. The participants signed the informed consent

ly maladaptive schemas and social support predicted the

form and had the right to leave the study at any time.

tendency to extramarital relationships of couples. As observed, the beta of all variables is significant (P<0.001).
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صفحات 133-146

پیش بینی گرایش به روابط فرازناشویی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و حمایت اجتماعی در زنان
گلنار رضاخانی ها

1

 ،ساناز اشکان

*2

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی ،گروه روان شناسی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران
 .2گروه روان شناسی ،واحد پردیس البرز ،تهران ،ایران

چکیده

دریافت1400/08/29 :

اصالح نهایی1400/10/21 :

مقدمه :روابط ف رازناشویی یکی از مهم ترین تهدیدها ب رای ثبات روابط زناشویی و از عمده ترین دالیل طالق در فرهنگ های

پذیرش1400/11/11 :

مختلف است .طرحواره های ناسازگار اولیه و حمایت اجتماعی با کیفیت روابط زناشوئی و گ رایش به روابط ف رازناشویی

واژه های کلیدی

ارتباط دارند .هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و حمایت اجتماعی در پیش بینی گ رایش به

حمایت اجتماعی

روابط ف رازناشویی زوجین می باشد.

طرحوارههای ناساگار اولیه

روش کار :روش انجام مطالعه توصیفی_ تحلیلی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش حاضر زنان م راجعه کننده

روابط فرازناشویی

به م راکز مشاوره ای منطقه  ۶ته ران در نیمه دوم سال  1398بودند که نمونه ای  200نفری به صورت تصادفی چندمرحله ای

نویسنده مسئول
ساناز اشکان ،گروه روان شناسی ،واحد پردیس
البرز ،تهران ،ایران
ایمیلSanazashkan.c@gmail.com :

از میان آنان انتخاب شدند .ب رای گردآوری داده ها از پرسشنامه های گ رایش به روابط ف رازناشویی ،طرحواره های ناسازگار اولیه
و حمایت اجتماعی استفاده شد .در این پژوهش به منظور تحلیل داده ها از همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS-24تحلیل شدند.
یافته ها :نتایج نشان دادند گ رایش به روابط ف رازناشویی را میتوان با ترکیب خطی متغیرهای پیشبین ،تبیین کرد .بر
اساس نتایج تحلیل رگرسیون 24 ،درصد از واریانس متغیر گ رایش به روابط ف رازناشویی به کمک متغیرهای پیش بین
(طرحواره های ناسازگار اولیه و حمایت اجتماعی) قابل پیش بینی است (.)P≥0/001
نتیج هگیری :با توجه به رابطه بین طرحواره های ناساگار اولیه و حمایت اجتماعی با گ رایش به روابط ف رازناشویی ،پیشنهاد
می شود با شناسايي و چالش با طرحواره هاي ناسازگار اولیه و افزایش می زان حمایت اجتماعی زمینه الزم ب رای افزایش تفاهم
زوجین و کاهش گ رایش به روابط ف رازناشویی ف راهم گردد.

doi.org/10.30514/icss.24.1.133

مقدمه

همسر است .به عنوان نمونه این مقوله می تواند رفتارهایی مانند داشتن

روابط فرازناشویی ( )Extramarital relationshipsیکی از مهم ترین

رابطه نامشروع ،فریب دادن ،آمیزش جنسی ،دیدن پورنوگرافی (عکس،

تهدیدها برای ثبات روابط زناشویی و از عمده ترین دالیل طالق در

فیلم ،یا نوشته های شهوت انگیز) صمیمیت فیزیکی زیاد با فردی دیگر

فرهنگ های مختلف است ( .)1روابط فرازناشویی پدیده ای است که

غیر از همسر مانند گرفتن دست ها و نوازش کردن و حتی صمیمیت

اغلب به خاطر برطرف شدن نیازهای عاطفی یا جنسی فرد ،از طریق

عاطفی فراتر از روابط دوستانه معمولی با فردی غیر از همسر را در بر

روابط خارج از حیطه زناشویی به وقوع می پیوندد ( .)2بی وفایی و روابط

می گیرد .بنابراین می توان هر رفتاری را که به نقض پیمان ازدواج میان

خارج از ازدواج ،ارتباط با فردی غیر از همسر و هر نوع پنهان کاری از
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می توان به حمایت اجتماعی ( )Social supportاشاره کرد (.)12

دو نفر منجر می شود ،تحت عنوان روابط فرازناشویی طبقه بندی کرد

حمایت اجتماعی مفهومی چندبعدی است که به اشکال و طرق مختلفی

( .)3آمارها نشان می دهد که روابط فرازناشویی در حال افزایش است

تعریف شده است .برخی از پژوهشگران حمایت اجتماعی را میزان

( .)4 ،3با این حال در ایران ،علی رغم انجام پژوهش های گوناگون در
این زمینه ،احتماالً به دلیل حساسیت شدید موضوع ،از ابعاد روابط

برخورداری از محبت ،همراهی ،مراقبت ،احترام ،توجه و کمک دریافت

فرازناشویی اطالعات دقیقی در دسترس نیست ( )5و صرفا بعضی

شده توسط فرد از سوی افراد یا گروه های دیگر نظیر خانواده ،دوستان

عنوان مثال نتایج پژوهشی نشان می دهد بیشترین قتل های خانوادگی

حفاظت است که به دریافت ادراك آرامش ،مراقبت و کمک به فرد یا

سوء ظن توسط همسران خود به قتل رسیده اند ( )6و مورد همسرآزاری

خانواده ،دوستان ،همکاران ،پزشک یا سازمان هاي اجتماعی منشاء

این نوع روابط باعث بروز نشانه هایی شبیه به اختالل استرس پس از

عمل نموده و وسیله اي براي تسکین پریشانی روان شناختی می باشد.

اعتماد به نفس ،از دست دادن هویت و احساس بی ارزشی در همسر

طور منفی با افسردگی ،اضطراب و استرس رابطه دارد ( .)14در همین

و دیگران تعریف کردند ( .)13حمایت اجتماعی یکی از منابع مهم براي

پژوهش ها قدیمی در بطن خود اشاره هایی به این مساله کرده اند .به

گروه اشاره دارد .این حمایت می تواند از منابع متعددي مانند همسر،

که  30درصد است ،به زنانی مربوط است که به دلیل رابطه نامشروع و

بگیرد ( .)12در روابط زوجین حمایت اجتماعی به عنوان یک ضربه گیر

قرار گرفته اند (.)7

همچنین ،حمایت اجتماعی به طور مثبت با سازگاري زناشویی و به

سانحه و همچنین احساس هایی مانند افسردگی ،خشم ،ناامیدی ،عدم

راستا ،عباسی و منتظر در پژوهشی نشان دادند که زوجین از طریق

زخم خورده می شود .عالوه بر آن ،روابط فرازناشویی باعث بروز احساس

حمایت اجتماعی می توانند رویدادهاي استرس زاي زندگی را کاهش

تردید ،افسردگی و عذاب وجدان در همسر خیانت کار می گردد (.)8

داده و یا از بروز آنها ممانعت به عمل آورند و احساس تعلق پذیري و

پژوهش ها نشان داده اند ،یکی از عوامل موثر بر گرایش به روابط

تقویت مثبت را فراهم نموده و رضایت از زندگی و زناشویی را ارتقاء

فرازناشویی ،طرحواره های ناسازگار اولیه (Early Maladaptive

 )Schemasمی باشد ( .)9 ،5طرحواره های ناسازگار اولیه ،الگوهای

بخشند و از این طریق احتمال روابط فرازناشویی را کاهش دهند (.)15

در ذهن شکل می گیرند و در مسیر زندگی تداوم می یابند .همان گونه که

اجتماعی دریافت شده از همسر نقش قابل توجهی در گرایش به روابط

همچنین صمدی کاشان و همکاران در پژوهشی نشان دادند که حمایت

هیجانی و شناختی خود آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول

فرازناشویی دارد (.)16

از این تعریف می توان فهمید ،طرحواره ها شامل رفتار افراد نمی شوند،

روابط فرازناشویی یکی از دالیل عمدة طالق و از هم پاشیدن ازدواج

بلکه رفتار بخشی از پاسخ های مقابله ای است که از طرحواره ها نشات

است ( .)17همچنین جامعه ساالنه هزینه های زیادی به منظور دست

می گیرد ( .)10طرحواره های ناسازگار موجب سوگیری در تفسیر

و پنجه نرم کردن با مشکالت یاد شده متحمل خواهد شد .پژوهش

رویدادها می شوند .این سوگیری ها در آسیب شناسی روانی به صورت

سوءتفاهم ،نگرش های تحریف شده ،فرض های نادرست ،هدف ها و

حاضر بر آن است که با نگاهی نو و با معرفی متغیرهایی از قبیل حمایت

بر ادراک ها و ارزیابی های بعدی تاثیر می گذارند؛ زیرا طرحواره ها در

را روی دانش موجود در این زمینه بگشاید و سازوکار تأثیر این دو متغیر

اجتماعی و طرحواره های ناسازگار اولیه در عرصه خانواده ،مسیر جدیدی

انتظارهای غیرواقع بینانه در همسران پدید می آیند و این سوءبرداشت ها

بر گرایش به روابط فرازناشویی را روشن کند و با پرکردن خال پژوهشی

مسیر زندگی تداوم دارند و بر چگونگی رابطه فرد با خود و دیگران به

در این زمینه ،موجب تقویت دانش در این زمینه گردد .بدین ترتیب

ویژه شریك زندگی تاثیر دارند ( .)11از آنجا که طرحواره های ناسازگار

پژوهش بر روی متغیرهای یاد شده و تبیین رابطه و تأثیر آنها بر یکدیگر،

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

ضمن این که گسترش دیدگاه های نظری در حوزه خانواده و ازدواج را

روابط فرازناشویی فراهم می کنند ( .)5در همین راستا ،مهدی زاده و

فراهم می سازد؛ در عین حال می تواند به مثابه چراغ راهنما فرا روی

ده کردی در پژوهشی نشان دادند که طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد

خانواده ها ،مشاوران و درمانگران حیطه خانواده قرار گیرد و زمینه به

ذهن آگاهی روابط فرازناشویی را پیش بینی می کنند ( .)9همچنین ،نوائی

و محمدی آریا در پژوهشی نشان دادند بین تمام طرحواره های ناسازگار

کارگیری و انتخاب راهکارهای مؤثر برای افزایش تفاهم زوجین و کاهش

کلی طرحواره ها رابطه آماری معنادار مشاهده شد (.)5

شده ،پژوهش حاضر به دنبال پیش بینی گرایش به روابط فرازناشویی

گرایش به روابط فرازناشویی را فراهم کند .لذا با توجه به مطالب ذکر

اولیه (به جز طرحواره ایثار) با توجیه روابط فرازناشویی و همچنین نمره

زوجین بر اساس طرحواره های ناسازگاز اولیه و حمایت اجتماعی بود.

از جمله عوامل دیگری که در گرایش به روابط فرازناشویی نقش دارد،
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روش کار

را از طریق همبستگی بین نمرات آزمودنی ها با رفتار خیانت آمیز 0/8

گزارش کردند که نشان دهنده روایی مالک مناسب این پرسشنامه است

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش پژوهش ،توصیفی_

( .)19بهادری جهرمی و همکاران آلفای کرونباخ این پرسشنامه را 0/85

تحلیلی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه

گزارش کردند (.)20

زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ای منطقه  ۶تهران در نیمه دوم
سال  1398بود که حدود  2000نفر بودند .حداقل نمونه مورد نیاز برای

پرسشنامه حمایت اجتماعی

پژوهش های همبستگی  200نفر می باشد ،البته با توجه به لزوم در نظر

این پرسشنامه توسط  Vauxو همکاران ساخته شد ( .)21این

گرفتن ریزش احتمالی ،نمونه  220نفری انتخاب شد ( .)17با استفاده

از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای  200نفر ( 100زن و 100

پرسشنامه دارای  23گویه است که با استفاده از مقیاس چهار درجه ای

تهران منطقه  ،6و از این منطقه  4مرکز و از هر مرکز  55نفر انتخاب

کل ابزار از طریق مجموع نمره گویه ها به دست می آید و نمره بیشتر

لیکرت (=۱کامال موافق تا =4کامال مخالف) نمره گذاری می شود .نمره

مرد) از میان آنان انتخاب گردید .بدین منظور ابتدا از بین مناطق شهر

شدند .پس از بررسی پرسشنامه ها ،تعداد  20پرسشنامه ناقص پر شده

به معنای حمایت اجتماعی بیشتر است پایائی این پرسشنامه از طریق

بود .دستورالعمل نحوه پاسخ دادن به سواالت به آزمودني ها آموزش داده

بر روی پسران نوجوان ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را 0/74

آلفای کرونباخ  0/81گزارش شده است .خباز و همکاران در پژوهشی

بود که از مطالعه کنار گذاشته شد و نمونه نهایی شامل  200پرسشنامه

گزارش کردند (.)22

شد و از آنها خواسته شد كه به دقت سواالت را مطالعه و پاسخ هاي مورد

نظر را متناسب با ويژگي هاي خود انتخاب كنند و سوالي را تا حد امكان

بدون پاسخ نگذارند .از جمله مالک های ورود به پژوهش ،داشتن پرونده

فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه

پژوهش و رضایت نامه آگاهانه برای شرکت در پژوهش بود .همچنین از

خودگزارشی طرحواره های ناسازگار اولیه ،دارای  90ماده است

این پرسشنامه توسط  Youngو  Brownساخته شد ( .)23پرسشنامه

در مراکز مشاوره ،سابقه مشکل در روابط زناشوئی ،آگاهی از اهداف

که  18حیطه از طرحواره های ناسازگار اولیه از قبیل" :محرومیت

مهم ترین مالک های خروج ،سابقه بیماری روان پزشکی ،بیماری جسمی

هیجانی"" ،رهاشدگی/بی ثباتی"" ،بی اعتمادی/بدرفتاری"" ،انزوای

و معلولیت تأثیرگذار در زندگی فرد بود .جهت رعایت مالحظات اخالقی:

اجتماعی/بیگانگی"" ،نقص/شرم"" ،شکست"" ،وابستگی/بی کفایتی"،

کلیه آزمودنی ها اطالعاتی در مورد پژوهش دریافت کردند .این اطمینان

"آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری"" ،گرفتار/خویشتن تحول نیافته"،

به آنان داده شد که تمام اطالعات محرمانه خواهد ماند و فقط برای امور

"اطاعت"" ،ایثارگری"" ،بازداری هیجانی"" ،معیارهای سرسختانه"،

پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد .به منظور رعایت حریم خصوصی،

"استحقاق/بزرگ منشی"" ،خویشتن داری/انضباط ناکافی"" ،تحسین/

مشخصات آزمودنی ها ثبت نشد .در پایان از همه آنان رضایت نامه

جلب توجه"" ،نگرانی/بدبینی"" ،خود تنبیهی" را می سنجد .نمره گذاری

آگاهانه دریافت شد .برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تمایل به

گویه های پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت  6قسمتی است .به این

روابط فرازناشویی ،حمایت اجتماعی و طرحواره ناسازگار اولیه استفاده

صورت که این گزینه در مورد من (پاسخ گو .1 :کامال غلط است .2 ،اکثرا

شد .داده ها با آزمون آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در

غلط است .3 ،کمی صحیح است .4 ،به میزان متوسط صحیح است.5 ،

نرم افزار  SPSS-24تجزیه و تحلیل شدند.

اکثرا صحیح است .6 ،کامال صحیح است .نمره باالتر نشان دهنده وجود

پرسشنامه تمایل به روابط فرازناشویی

طرحواره های ناسازگار اولیه است .برای طرحواره ناسازگار اولیه ضریب
آلفایی از  0/83تا  0/96به دست آمد و ضریب بازآزمایی در جمعیت غیر

 Drigotasو همکاران این ابزار را به عنوان پرسشنامه خیانت معرفی

بالینی بین  0/50تا  0/82بود ( .)23نوائی و محمدی آریا آلفای کرونباخ

کردند ( .)19این پرسشنامه دارای  12گویه است که با استفاده از

این پرسش نامه را  0/95گزارش کردند (.)5

مقیاس پنج درجه ای لیکرت (=۱کامال مخالفم تا =5کامال موافقم)

نمره گذاری می شود .نمره کل آن از طریق مجموع نمره گویه ها به

دست می آید و نمره بیشتر به معنای تمایل بیشتر به روابط فرازناشویی

یافت هها

کرونباخ  0/93گزارش کرده است ( .)19همچنین روایی این پرسشنامه

با  27/48و  6/28سال بود .از نظر تحصیالت  148نفر دیپلم 12 ،نفر

در این پژوهش میانگین و انحراف معیار سن آزمودنیها به ترتیب برابر

است Drigotas .و همکاران ثبات و پایایی پرسشنامه را به روش آلفای
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نفر (20سال) از زمان ازدواجشان می گذشت.

فوق دیپلم 35 ،نفر کارشناسی و  5نفر کارشناسی ارشد داشتند .از نظر

در جدول  1شاخصهای متغیرهای پیشبین و مالک آورده شده است.

مدت زمان ازدواج 126 ،نفر ( 1-10سال) 38 ،نفر ( 11-20سال) و 36

جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرها

متغیر

میانگین

انحراف معیار

تمایل به روابط فرازناشویی

46/70

11/01

حمایت اجتماعی

16/26

5/62

طرحواره محرومیت هیجانی

15/22

6/06

طرحواره رهاشدگی/بی ثباتی

16/74

6/28

طرحواره بی اعتمادی/بد رفتاری

14/05

5/31

طرحواره انزوای اجتماعی/بیگانگی

13/34

4/62

طرحواره نقص/شرم

9/37

5/13

طرحواره شکست

9/70

5/66

طرحواره وابستگی/بی کفایتی

11/24

4/91

طرحواره آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری

9/76

5/25

طرحواره گرفتار/خویشتن تحول نایافته

10/41

5/92

طرحواره اطاعت

11/19

4/87

طرحواره ايثارگري

12/37

5/48

طرحواره بازداری هیجانی

14/11

6/12

طرحواره معیارهای سرسختانه/عیب جوئی افراطی

19/17

5/22

طرحواره استحقاق/بزرگ منشی

16/48

5/36

طرحواره خویشتن داری/خودانضباطی ناکافی

14/37

4/78

چنین گفت که توزیع این متغیرها نرمال بوده و مجاز به استفاده از

برای تعیین توزیع جامعه و نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف_

آزمون های پارامتری هستیم.

اسمیرنوف استفاده شد و نتایج نشان داد که تمام متغیرها ،دارای سطح

در جدول  2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه شده است.

معناداری بزرگتر از  0/05بودند ،لذا با اطمینان  95درصد می توان

جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
ردیف
1
2

متغیر
گرایش به روابط
فرازناشویی
حمایت اجتماعی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1
-0/38
**

1
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16

17

18

19

20
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ردیف

متغیر

3

محرومیت هیجانی

4

رهاشدگی/بی ثباتی

5
6

**

رفتاری
انزوای اجتماعی/

0/23

بیگانگی

**

8
9

وابستگی/بی کفایتی

0/23
**

0/19
**

0/22
**

آسیب پذیری در برابر

0/18

ضرر و بیماری

**

گرفتار/خویشتن

0/28

تحول نایافته

**

12

اطاعت

13

ايثارگري

14

بازداری هیجانی

15

معیارهای سرسختانه

16

استحقاق/بزرگ منشی

18

0/23

**

شکست

17

**

**

بی اعتمادی /بد

7

11

0/46

-0/31

0/58

نقص/شرم

10

1

2

0/31
**

0/17
**

0/39
**

0/58
**

0/33
**

خویشتن داری/

0/29

خودانضباطی ناکافی

**

تمرکز افراطی بر

0/24

ارضاء نیازهای دیگران

**

19

منفی گرائی/بدبینی

20

تنبیه گرائی

0/35
**

0/21
**
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3
1

0/33 -0/40
**

4

**

1

0/35 0/23 -0/37
**

5

**

**

1

0/42 0/38 0/26 -0/42
**

6

**

**

**

1

0/25 0/35 0/28 0/31 -0/28
**

7

**

**

**

**

1

0/31 0/25 0/31 0/21 0/45 -0/27
**

8

**

**

**

**

**

1

0/36 0/34 0/20 0/29 0/18 0/40 -0/19
**

9

**

**

**

**

**

**

1

0/33 0/31 0/25 0/31 0/21 0/41 0/27 -0/32
**

10

**

**

**

**

**

**

**

1

0/33 0/18 0/25 0/31 0/19 0/35 0/27 0/23 -0/19
**

11

**

**

**

**

**

**

**

**

1

0/28 0/33 0/22 0/30 0/24 0/18 0/20 0/37 0/23 -0/25
**

12

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

0/29 0/34 0/28 0/30 0/31 0/22 0/34 0/25 0/42 0/27 -0/28
**

13

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

0/31 0/25 0/31 0/21 0/39 0/27 0/19 0/32 0/27 0/31 0/21 -0/41
**

14

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

0/19 0/39 0/33 0/41 0/32 0/30 0/33 0/36 0/25 0/31 0/21 0/45 -0/43
**

15

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

0/39 0/33 0/38 0/27 0/36 0/32 0/30 0/25 0/30 0/21 0/41 0/27 0/23 -0/28
**

16

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

0/23 0/31 0/33 0/40 0/32 0/32 0/27 0/24 0/20 0/31 0/21 0/25 0/32 0/19 -0/25
**

**

**

**

**

**

**

**

0/19 0/29 0/28 0/25 0/23 0/17 0/18 -0/32
**

**

**

**

**

**

**

**

**

0/10

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

0/31 0/22 0/38 0/23 0/33 0/31 0/24 0/29 -0/28
**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

0/21 0/16 0/20 0/33 0/31 0/23
**

**

0/32 0/27 0/26 0/18 0/33 0/21 0/36 0/38 0/24 0/25 -0/30
**

17

18

19

20

**

**

0/10 0/11

**

**

0/13 0/10

**

**

1

0/11

0/21 0/17 0/21
**

**

**

0/26 0/21 0/19 0/27 0/18
**

**

**
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**

1

0/11

1

0/13 0/09

1
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معناداری مدل کامل همبستگی متعارف

نتایج آزمونهای معناداری مدل کامل تحلیل همبستگی متعارف در

یعنی؛ حمایت اجتماعی ،طرحواره های ناسازگار اولیه با تمایل به روابط

این پژوهش در جدول  3آمده است .همان طورکه در جدول  3مشاهده

فرازناشویی دانشجویان رابطه معنادار دارد .همچنین ،مدل به دستآمده

تمایل به روابط فرازناشویی با حمایت اجتماعی ،طرحواره های ناسازگار

ناسازگار اولیه (در نقش متغیر پیشبین) تمایل به روابط فرازناشویی (در

میشود ،معناداری المبدای ویلکز نشان میدهد که بین متغیرهای

در این پژوهش 24 ،درصد از واریانس حمایت اجتماعی و طرحواره های

اولیه رابطه معناداری وجود دارد ( P>0/001و  λ=0/76و .)F=75/38

نقش متغیر مالک) را تبیین میکند.

جدول  .3آزمون معناداری مدل کامل همبستگی متعارف

آزمون

مقدار

F

 dfفرضیه

 dfخطا

P

ضرایب اتا

اثر پیالیی

0/49

58/42

3

498

0/001

0/53

المبدای ویلکز

0/76

77/48

3

365

0/001

0/53

هتلینگ

0/88

83/52

3

302

0/001

0/53

ریشه روی

0/46

_

_

_

0/001

0/53

جدول  4نتايج تحليل رگرسيون پيش بيني گرایش به روابط فرازناشویی

 P≥0/001معنادار است .با توجه به ضریب تعیین به دست آمده،

نشان می دهد.

متغیرهای پیشبین (طرحواره های ناسازگاز اولیه و حمایت اجتماعی)

حدود  24درصد از واریانس متغیر تمایل به روابط فرازناشویی به کمک

زوجین بر اساس طرحواره های ناسازگاز اولیه و حمایت اجتماعی را

بر اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه با روش ورود در

قابل پیشبینی است .یعنی؛ طرحواره های ناسازگاز اولیه و حمایت

ناسازگاز اولیه و حمایت اجتماعی با تمایل به روابط فرازناشویی برابر

همان طورکه مالحظه میشود ،از میان متغیرهای پیشبین مطالعه شده،

همبستگی چندگانه به دست آمده برابر است با  38/65که در سطح

رفتاری ( )β=0/45بیشترین قدرت پیشبینی را دارد.

اجتماعی با پیشبینی کننده تمایل به روابط فرازناشویی زوجین هستند.

جدول  ،4ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی طرحواره های

بتای همه متغیرها معنادار میباشد ،با اینحال ،طرحواره بی اعتمادی/بد

با  R=0/48و ضریب تعیین برابر با  R2=0/24است F .مربوط به

جدول  .4نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني گرایش به روابط فرازناشویی زوجین براساس طرحواره های ناسازگاز اولیه و حمایت اجتماعی

متغیر مالک

گرایش

به روابط

فرازناشویی

متغیر پیش بین

R

R2

F

Beta

t

P

حمایت اجتماعی

-0/38

0/19

36/12

-0/36

-4/48

0/001

محرومیت هیجانی

0/46

0/23

39/43

0/42

4/68

0/001

رهاشدگی/بی ثباتی

0/23

0/12

24/65

0/18

2/86

0/001

بی اعتمادی /بد رفتاری

0/58

0/27

43/56

0/45

5/69

0/001

انزوای اجتماعی/بیگانگی

0/23

0/12

24/68

0/19

2/98

0/001

نقص/شرم

0/23

0/12

24/71

0/18

2/96

0/001

شکست

0/19

0/10

21/95

0/15

2/68

0/001

وابستگی/بی کفایتی

0/22

0/11

23/15

0/16

2/86

0/001
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متغیر مالک

گرایش

به روابط

فرازناشویی

دوره  ،24شماره  ،1بهار 1401

متغیر پیش بین

R

R2

F

Beta

t

P

آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری

0/18

0/09

20/35

0/15

2/69

0/001

گرفتار/خویشتن تحول نایافته

0/28

0/14

26/45

0/23

3/08

0/001

اطاعت

0/31

0/16

30/33

0/28

3/28

0/001

ايثارگري

0/17

0/08

19/46

0/13

2/54

0/001

بازداری هیجانی

0/39

0/20

37/45

0/39

4/48

0/001

معیارهای سرسختانه/عیب جوئی افراطی

0/58

0/26

43/06

0/44

5/64

0/001

استحقاق /بزرگ منشی

0/33

0/17

32/13

0/30

3/68

0/001

خویشتن داری/خودانضباطی ناکافی

0/29

0/15

28/75

0/24

3/12

0/001

تمرکز افراطی بر ارضاء نیازهای دیگران در زندگی روزمره

0/24

0/12

24/85

0/22

3/04

0/001

منفی گرائی/بدبینی

0/35

0/18

34/93

0/31

3/87

0/001

تنبیه گرایی

0/21

0/10

22/65

0/17

2/91

0/001

ترکیب خطی متغیرها

0/48

0/24

38/65

بحث

او را رها کند ترس افراطی دارد ،اما اغلب این افراد به منظور مقابله
با طرحوارة فعال ناسازگار خود از مکانیسم اجتناب طرحواره استفاده

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی گرایش به روابط فرازناشویی بر

می کنند .،از این رو اجتناب از همراهی و وابستگی به همسر تعارضات

اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و حمایت اجتماعی در زوجین انجام

زناشویی را به وجود مي آورد و از آثار مخرب این تعارضات به خطر

شد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مولفه های

انداختن سالمت خانواده و شکل گیری نگرش مثبت افراد به روابط خارج

طرحواره های ناسازگار اولیه و حمایت اجتماعی در کنار هم می توانند

از چهارچوب خانواده است ،اما از طرفی در راستای تبیین ارتباط منفی و

 24درصد از واریانس گرایش به روابط فرازناشویی را پیش بینی کنند.

مستقیم طرحواره های خود تحول نیافته_گرفتار و ایثارگری با نگرش به

این یافته با یافته پژوهش های نوائی و محمدی آریا ()5؛ مهدی زاده و

روابط فرازناشویی باید گفت این افراد با این طرحواره ها اغلب احساس

ده کردی ()9؛ الهائی و همکاران ()11؛ عباسی و منتظر ()15؛ بختیاری

تعلق خاطر شدید به همسر دارند و نمی توانند مرز ارتباطی با همسرشان

و همکاران ()24؛  Malikو همکاران ( )25همسو می باشد.
در تبیین این یافته می توان گفت اساساً طرحواره های ناسازگار موجب

داشته باشند .لذا آنچه در این افراد دیده می شود به گونه ای چسبیدن

افراطی به همسر و صمیمیت بیش از اندازه به اوست (.)9

سوگیری در تفسیر رویدادها می شوند .این سوگیری ها در آسیب شناسی

فرد داراي طرحواره رهاشدگي/بيثباتي بر اين باور است كه هر لحظه

روانی به صورت سوءتفاهم ها ،نگرش های تحریف شده ،فرض های

ممكن است افراد مهم زندگياش بميرند يا اين كه او را رها كنند و به

نادرست ،هدف ها و چشم داشت های غیر واقع بینانه در همسران پدید

فرد ديگري عالقهمند شوند .فرد داراي طرحواره بياعتمادي/بدرفتاري

می آیند و این سوء برداشت ها بر ادراک ها و ارزیابی های بعدی تاثیر

بر اين باور است كه ديگران به انسان ضربه ميزنند ،بدرفتارند ،انسان

می گذارند ،زیرا طرحواره ها در مسیر زندگی تداوم دارند و بر چگونگی

را سرافكنده مي كنند ،دروغ ميگويند و دغل كار و سودجو هستند و

رابطه فرد با خود و دیگران تاثیر دارند ،ناخشنودی در روابط را در پی

ممكن است زمينهاي براي خيانت باشد .در طرحواره محروميت هيجاني

دارند و زمینه را برای جدایی فراهم می کنند (.)26

تمايالت و نيازهاي فرد به حمايت عاطفي به اندازه كافي از جانب ديگران

همسرانی که دارای های طرحواره ناسازگار و محرومیت هیجانی هستند

ارضاء نميشود .فرد داراي طرحواره نقص/شرم بر اين باور است كه فرد

و خودکنترلی پایینی دارند ،احتمال از هم پاشیدگی و نداشتن تعهد در

در مهمترين جنبههاي شخصيتش ،انساني ناقص ،نا مطلوب ،بد ،حقير

آنها بیشتر است ( .)5فرد با طرحوارة آسیب پذیری از این که همسرش
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گلنار رضاخانی ها و همکاران

گرایش به روابط فرازناشویی و طرحواره های ناسازگار اولیه و حمایت اجتماعی

و بيارزش است .در طرحواره انزواي اجتماعي/بيگانگي فرد از جهان

پژوهش حاضر میتوان به محدود پژوهش بر زنان مراجعهکننده به مراکز

خاطر ندارد .همچنين ،همسراني كه داري طرحواره ناسازگارانه رهاشدگي،

دیگری در مردان در سایر شهرها و با فرهنگهای متفاوت انجام شود تا

مشاورهای منطقه  ۶اشاره کرد ،لذا پیشنهاد میشود پژوهشهای مشابه

كنارهگيري كرده و با ديگران متفاوت است يا اين كه به گروه خاصي تعلق
بياعتمادي_بدرفتاري ،كاستي_بيمهري و محروميت هيجاني هستند،

محدودیت تعمیمپذیری نتایج رفع گردد.

در تبیین رابطه حمایت اجتماعی و گرایش به روابط فرازناشویی می توان

نتیج هگیری

و همراستا با دیگر منابع در جهت رشد فرد و افزایش سالمت روان

و حمایت اجتماعی میتوانند گرایش به روابط فرازناشویی را پیشبینی

احتمال از هم پاشيدگي و جدايي آنها بسيار زياد است (.)27

نتایج پژوهش حاضر نشان داد مولفههای طرحوارههای ناسازگار اولیه

گفت محیط خانواده به عنوان محل اولین تجارب حمایت اجتماعی

کنند .با توجه به رابطه بین طرحوارههای ناساگار اولیه و حمایت اجتماعی

و روابط اجتماعی افراد اقدام می نماید .به بیانی دیگر تجربه حمایت
اجتماعی مستقیماً به صورت یک عامل ضربه گیر واقعی بین موقعیت

با گرایش به روابط فرازناشویی ،پیشنهاد میگردد کارگاهها و جلسات

متغیرهای مداخله کننده ،همچون مقابله در برابر اثرات موقیعت های

پیشنهاد میشود مشاوران و درمانگران با شناسايي و چالش با طرحوارههاي

آموزشی برای افزایش آگاهی جوانان از این مسائل برگزار گردد .همچنین

ناخوشایند و آسیب روان شناختی ظاهر شده و از طریق اثرگذاری بر

ناسازگار اولیه و افزایش میزان حمایت اجتماعی زمینه الزم برای افزایش

منفی یا رخدادهای استرس زاد عمل می کند ( .)28لذا می توان انتظار

تفاهم زوجین و کاهش گرایش به روابط فرازناشویی را فراهم کنند.

داشت که با افزایش قدرت این ضربه گیر روانی ،روابط زناشویی نیز از

استحکام بیشتری برخوردار بوده و به موازات آن احتمال گرایش به

مالحظات اخالقی

روابط فرازناشویی کاهش می یابد .منابع حمايتی موجب می شوند که

پیروی از اصول اخالق در پژوهش

فرد احساس مراقبت ،دوست داشته شدن ،عزت نفس و ارزشمند بودن

کند و احساس نمايد که در بخشی از شبکه وسيع ارتباطی قرار دارد و

کلیه آزمودنیها اطالعاتی در مورد پژوهش دریافت کردند .این اطمینان به

می تواند در برابر عوامل تنيدگی به خوبی مقابله نمايد (.)15

آنان داده شد که تمام اطالعات محرمانه خواهد ماند و فقط برای امور پژوهشی

به طور کلی می توان گفت که دارا بودن حمایت اجتماعی زمینه حل

مورد استفاده قرار میگیرد .به منظور رعایت حریم خصوصی ،مشخصات

آسان تر مسائل را فراهم آورده و افراد دارای حمایت اجتماعی باال،

آزمودنیها ثبت نشد .در پایان از همه آنان رضایتنامه آگاهانه دریافت شد.

آسان تر می توانند مشکالت را حل کنند ( .)29همچنین وجود حمایت

مشارکت نویسندگان

اجتماعی باعث افزایش میزان اعتماد به نفس زوجین شده و در رویارویی

با تنش های زندگی مؤثر واقع می گردد ( .)30به این ترتیب میزان

هر دو نویسنده در انتخاب موضوع ،طراحی مطالعه ،تعریف مفاهیم

از افرادی خواهد بود که حمایت اجتماعی پایین تری را دارا می باشند.

پیش نویس مقاله را تهیه کردند .نسخه نهایی مقاله نیز توسط هر دو

سازگاری روانی اجتماعی افراد دارای حمایت اجتماعی ادراک شده بیش

و جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها نقش داشتند .نگارش و تهیه

مطابق با مطالعات صورت گرفته ،درک حمایت عاطفی از سمت اطرافیان

نویسنده مطالعه و تایید شد.

روان را هم در پی خواهد داشت ( .)31از این رو می توان گفت که حمایت

منابع مالی

موجب افزایش کیفیت زندگی افراد گشته و زمینه های افزایش سالمت
اجتماعی به ویژه از سمت خانواده و همسر اثرات به سزایی در وضعیت

برای انجام این پژوهش از هیچ سازمانی کمک مالی دریافت نشده است.

می کند گرایش به روابط فرازناشویی را کاهش می دهد (.)15

تشکر و قدردانی

جسمانی و روانی فرد داشته و به تبع آن ارتباط بین زوجین را نیز تقویت

همچون سایر پژوهشهای علوم رفتاری پژوهش حاضر نیز با محدودیتهای

بدینوسیله از کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ای منطقه ۶

مواجه بود .از جمله میتوان به استفاده از پرسشنامههای خود گزارشی

تهران که در این پژوهش ما را یاری کردند ،کمال تشکر را داریم.

کنار پرسشنامه ،از ابزارهاي دیگر مثل مصاحبه و آزمونهای روانشناختی

تعارض منافع

اشاره کرد ،لذا براي حصول اطمینان بیشتر از نتایج ،پیشنهاد میشود در

استفاده شود تا بر غناي یافتهها افزوده گردد .از دیگر محدودیتهای

این مطالعه برای نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی نداشته است.
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