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 56-67ای ه صفحه (،7 یاپیپ) 3، شماره 2، دوره 1400 پاییز

  

ناسازگار  های واره طرحبر اساس  یینگرش به روابط فرازناشو بینی پیش

 زنان شاغل پذیری مسئولیتو  ینیهمسرگز های مالک ه،یاول
 

 2الهه اسلمی ،1موالییمریم 

 
 11/06/1400پذیرش مقاله:                        20/05/1400اصالح مقاله:                          24/03/1400دریافت مقاله: 

 

چکیده            
 های مالک اولیه، ناسازگار های واره طرح اساس بر فرازناشویی روابط به نگرش بینی پیش تعیینپژوهش حاضر هدف 

جامعه  و همبستگی توصیفی از نوعپژوهش حاضر  . روشبود ریز نی شهر شاغل زنان در پذیری مسئولیتو  همسرگزینی

نفر به روش  200دادند. از بین جامعه آماری  تشکیل 1399 سال در نیریز شهر زنان شاغل آماری این پژوهش را کلیه

 آوری جمعانتخاب و با استفاده از پرسشنامه الکترونیکی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای  ای مرحله تک ای خوشه گیری نمونه

 به ، نگرش(1387همکاران ) و رفاهی همسرگزینی ، مالک(2005)ناسازگار یانگ   های واره طرح های پرسشنامه از ها داده

، ها دادهو استخراج  آوری جمعبعد از استفاده شد.  (1984گاف ) پذیری مسئولیتو  (2008) یواتل روابط فرازناشویی

-spss یآمار افزار نرمچند متغیره و به وسیله  ونیرگرس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و کنندگان شرکتنمرات 

محتوایی و ) ینیهمسرگز های مالک و پذیری مسئولیت بین که دادند نشان قرار گرفت. نتایج وتحلیل تجزیهمورد  24

 بریدگی، و طرد حوزه واره طرح بین و (> P 01/0) یمعنادار منفی همبستگی فرازناشویی روابط به نگرش با فرایندی(

 فرازناشویی روابط به نگرش با مندی جهت دیگر حوزه و مختل محدودیت حوزه مختل، عملکرد و خودگردانی حوزه

 بتای ضریب با همسرگزینی مالک که دادند نشان نتایج همچنین ؛(> P 01/0است ) برقرار معناداری مثبت همبستگی

 حوزه ،59/0 بتای ضریب با بریدگی و طرد حوزه های واره طرح ،-12/0 بتای ضریب با پذیری مسئولیت ،-13/0

 مندی جهت دیگر حوزه و 19/0 بتای ضریب با مختل محدودیت حوزه ،26/0 بتای ضریب با مختل عملکرد و خودگردانی

 دیپژوهش ام جینظر به نتا نیبنابرا؛ کنند بینی پیش زنان در را فرازناشویی روابط به تمایل توانستند 20/0 بتای ضریب با

ناسازگار  های واره طرح یبررس نیو همچن های همسرگزینی مالکالزم در خصوص  های مهارتبتوان با آموزش  رود می

 الزم را به عمل آورد های پیشگیری یادیز زانیاز ازدواج تا م شیپ های مشاورهدر  پذیری مسئولیتو  هیاول

 پذیری مسئولیت ،ینیهمسرگز های مالکناسازگار،  های واره طرح ،ییروابط فرازناشو :ها دواژهیکل  

                                                   

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایران1

 Aslami_e@yahoo.com، ایران هرانت، نور انشگاه پیامد، وانشناسیراستادیار گروه  نویسنده مسئول:. 2
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 3شماره / 2/ دوره 1400 پاییز/ زن یروانشناس فصلنامه

 مقدمه

 در موضوعات ترین مهم از یکی خانواده، مبحث تردید بی

 مفهوم خانواده، بدون که چرا ،شود می محسوب روانشناسی

تا  اجتماعی نهاد این ارزش. داشت نخواهد معنایی زندگی

 این به زیاد است که روان شناسان و مشاوران همواره یحد

. عوامل مختلفی با کیفیت روابط اند پرداخته مهم مسئله

ل یا که یکی از آنان اشتغا باشد میزناشویی زنان در ارتباط 

 تواند می(. اشتغال زنان 1398آقایی، است )عدم اشتغال زنان 

با برداشت آنان از رفتارهای همسرانشان، انتظارات و 

از زندگی، زمانشان در زمینه حضور در خانه و  هایشان خواسته

کیفیت زندگی و  تواند میغیره ارتباط داشته باشد و همین امر 

را متفاوت سازد و  دار خانهزنان شاغل و  1صمیمت زناشویی

 آلن،باشد )در ارتباط  2روابط فرازناشوییبه  ها آنبا تمایل 

امروزه (. 2019همکاران،  و 3ویلیامز مارکمن، استانل، گالنا،

است.  روابط فرازناشوییزندگی، مسئله  های زمینهیکی از 

در  هبروز این نگرانی در جامعه، نشانه تحولی آرام و پیشروند

(. خیانت در ازدواج به 1390)رضایی و کالنتری،  جامعه است

 هرگونهو عدم تعهد به ازدواج و برقراری  وفایی بیمعنای 

ارتباط عاطفی و جنسی با جنس ناهمسان است. خیانت در 

، 5)باگاروزی 4ازدواج عامل بزرگی عدم رضایت زناشویی

 های ناسازگاریو  ها تعارضزمینه اصلی  چنین هم( و 2014

( و 2018، 6وتچلر و کازانوا ، نبلون،)پالت زناشویی و جنسی

 7مشکالت در روابط زناشویی و طالق ترین برجستهیکی از 

شعاع کاظمی و جهانگیری، ) شود میزوجین به شمار آورده 

(. آشکار ساختن و یا رو کردن رابطه فرا 1390،آخوندیان

بر شخصیت، سالمت گری  تأثیرات تباه تواند میزناشویی 

 جسمی و روانی، یا رابطه مشترک زوجین بگذارد

و)اسکینسول ، 8، برادا، ناستاسی، سینگ، برلسون و بویک

که روابط فرا زناشویی در  اند دادهنشان  ها پژوهش(. 2006

جوامع امروزی و نوین رخدادی شایع شده است و 

                                                   
1. marital intimacy 

2. Intercourse relationships 

3. Allen, Galena, Stanel, Markman, Williams, & et al 

4. Marital Satisfaction 

5. Bagarossi 

6. Plaat, nalbone, Casanova  & Wetchle 

7. divorce 

8. Schensul, Berrada, Nastasi, Singh, Burleson & Bojko  

چالشی است که پای زوجین را به درمان  گیرترین همه

 وقوع که دهند می نشان اخیر یها پژوهش .گشاید می

 به را نابسامان های ازدواج که نیست ها کشمکش و ها تعارض

 عاطفی، احساسات بیان کاهش بلکه ،کشاند می خیانت

 نامناسب انتخاب همسر های مالکو  زا آسیب های واره طرح

 کند می بینی پیش را رابطه و خیانت فروپاشی که است

 یها پژوهش و نظرات اساس بر(. 2006، 9ککدمیرینیسری و )

 جدید های شاخه در پرداز نظریه روانشناسان توسط شده انجام

 یانگ، کلوسکو و نظیر درمانی روان و شناختی روانشناسی

 در زناشویی و شناختی روان مشکل نوع هر (2007) 10ویشار

 اساس بر اطرافش محیط و خود از فرد شناخت چگونگی

. دارد قرار ،اند گرفتهشکل  او ذهن در که اولیه های واره طرح

 انجام راحتی به و عادت روی از را خود کار ها واره طرح این

 اینکه برای فرد شوند، روبرو چالش با که هنگامی و دهند می

 را اطالعات کند، حفظ را ها واره طرح این درستی و صحت

 و ثابت نسبتاً ها واره طرح که آنجایی . ازنماید می تحریف

 دائماً تأییدی اطالعات عنوان به هستند، خود ثبات عامل

 باعث روابط فرازناشویی و توانند می و شوند می جستجو

 شناختی روان های آشفتگیبه  نسبت زوجین پذیری آسیب

 توانند می ناسازگار یها واره طرح. (1399، زاده یقاضشوند )

 در بعداً و بیایند وجود به اولیه ی آزارنده تجارب طریق از

 در که شوند پاسخی شدن برانگیخته باعث مشابه های موقعیت

یانگ،  و اسچمیت ،11اسچمیتبود ) شده ظاهر گذشته

2010.)  

روابط  بر تأثیرگذار عوامل شناسایی به مربوط مطالعات در

 ای کننده تعییننقش  12همسرگزینی های مالکفرازناشویی،  

 های پاسخ همسر انتخاب های مالک درباره روانشناسان دارد.

 دهی( ا2 بودن تصادفی ایده( 1 جمله از اند داده متفاوتی

 است داده نشان متعددی مطالعات. (1399جلیلی، همتاسازی )

 از ها زوج ،رود می انتظار تصادفی صورت به آنکه از بیش که

 همچنین. هستند شبیه یکدیگر به روانی و جسمی لحاظ

 دارند، تمایل افراد دهد می نشان که دارد توجهی قابل شواهد

                                                   
9. Yeniçeri & Kkdemir 

10. Klosko & Weishaar 

11. Schmidt 

12. M ateselection preference 
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 سن، مورد در مطلب این. کنند انتخاب را مشابهی یها زوج

 طبقه تحصیالت، هوش، جذابیت، فیزیکی، های ویژگی

 اجتماعی های نگرششخصیت،  مذهبی، اقتصادی، اجتماعی،

 بودن مکمل فرضیه( 3. دارد وجود شناختی آسیب های جنبه و

 اظهار او. شد مطرح 1958 سال در 1وینچ توسط بار اولین

 ها آن نیازهای که برگزینند را همسری مایلند افراد که داشت

 به دیگر بیان به. نماید تکمیل را تمایالتشان و سازد برآورده را

 بلکه همسانی و شباهت نه این نظریه، این مدافعان عقیده

 است کننده تکمیل صفات ویژه به و ناهمسانی و شباهتی بی

 و داد اله علوی،دارد ) یم وا دیگری با وصالت به را افراد که

ق  همسرگزینی مورد در زیادی تحقیقات. (2019، 2شف

 در زنان که اند رسیده نتیجه این به همه که گرفته صورت

 و اقتصادی وضعیت برای بیشتری اهمیت مردان با مقایسه

هستند. در  قائل اخالقی خوش و منش ،طلبی جاه اجتماعی،

 ( نقش1390) انیباقرهمین راستا نتایج پژوهش یوسفی و 

 به را زناشویی و فرسودگی محتوایی همسرگزینی های مالک

 زوجین در طالق احتمال کننده بینی پیش متغیرهای عنوان

 داد. قرار تائید مورد

ی مسئولیت نیز از عوامل مؤثر در روابط زناشویی  3پذیر

. (1397و دشت بزرگی، )همایی زوجین است 

 های گیری تصمیم و مؤثر دادن پاسخ توانایی پذیری مسئولیت

 .باشد می مختلف های موقعیت و شرایط در مناسب

 و پاسخگویی پذیرش، قابلیت معنای به افراد پذیری مسئولیت

 او و شود می خواسته فرد از که است کاری گرفتن عهده به یا

، 4چن و بوویاندارد ) را آن رد کردن یا پذیرفتن قدرت

 بسته ازدواج پیوند مردی و زن میان که (. هنگامی2009

 مقابل در ،کنند می آغاز را خود مشترک زندگی و شود می

 یکدیگر، کنار در آرامش احساسآورند ) می به دست منافعی

 نیز هایی مسئولیت و وظایف و غیره( و جنسی غریزه ارضای

 وظایف این انجام با تنها که شود می گذاشته ها آن عهده بر

 زن در پذیری مسئولیت روحیه وجود. ماند می پابرجا خانواده

است و  خانواده سعادت شرایط ترین مهم از یکی شوهر، و

                                                   
1. winch 

2. Alavi, M., Alahdad, R., Shafeq 

3. responsibility 

4. Chen  & Bouvain 

. در همین شود میمانع از گرایش زوجین به روابط فراخانواده 

( نتیجه گرفتند که بین 1397) یبزرگراستا همایی و دشت 

رابطه مثبت معناداری   زناشویی رضایت و پذیری مسئولیت

وجود دارد. لذا با توجه به مطالب بیان شده هدف از پژوهش 

نگرش به روابط فرازناشویی بر اساس  بینی پیشحاضر 

و همسرگزینی  های مالکناسازگار اولیه،  های واره طرح

 .باشد میدر زنان شاغل شهر نیریز  یریپذ تیمسئول

 پژوهش روش

 های پژوهش نمونه و آماری جامعه 

و از لحاظ  یپژوهش حاضر از نوع هدف کاربرد

 یهمبستگ -یفیتوص کند یمکه دنبال  یروش ،یشناس روش

 زنان شاغلکلیه  حاضر را پژوهش یجامعه آمار است.

 اداراتدر  1400که در سال  تشکیل دادند زیر ینشهرستان 

شاغل بودند و جمعیت  زیر ینشهرستان  یردولتیغدولتی و 

در این  گیری نمونهزن شاغل بود.  440مشتمل بر  ها آن

 ای مرحله تک ای خوشه گیری نمونه با استفاده ازپژوهش 

تمامی ادارات شهرستان  گرفت. بدین منظور از بینت صور

، شهرداری، کمیته امداد وپرورش آموزشاداره ) 6، زیر ین

تصادفی  طور بهامام خمینی، مالیات، پست و  بهزیستی( 

خاب شد و در هر اداره به صورت تصادفی، زنان متأهلی انت

سال از  حداقل دوداشتند )که شرایط حضور در پژوهش را 

 باشد، به بیماری حاد روانی مبتال نباشندگذشته  ها آنازدواج 

نفر بر  200داشته باشند( به تعداد  و تحصیالت دیپلم به باال

 شدند. بنمونه انتخا گروه به عنواناساس جدول مورگان 

 ابزار پژوهش
فرم ناسازگار یانگ:  های واره طرحپرسشنامه  .1

 2005ناسازگار توسط یانگ در سال  های واره طرحکوتاه 

باشد می سؤال 75ساخته شده است. این پرسشنامه حاوی 

خرده مقیاس مورد  15آزمودنی را در  های واره طرحکه 

لیکرت  سؤاالت بندی درجه. مقیاس دهد میسنجش قرار 

 محرومیت :از اند عبارتآن  های مقیاسبوده و خرده 

 تا 6 سؤاالت ثباتی بی رهاشدگی  ؛5تا  1سؤاالت  هیجانی

 انزوای ؛15 تا 11 سؤاالت بدرفتاری اعتمادی بی  ؛10

 سؤاالت شرم/ نقص ؛2 تا 16 جمالت: بیگانگی اجتماعی

: کفایتی بی/ وابستگی ؛30 تا 26 سؤاالت شکست ؛25 تا 21
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 3شماره / 2/ دوره 1400 پاییز/ زن یروانشناس فصلنامه

 بیماری و ضرر برابر در پذیری آسیب  ؛35 تا 31 جمالت

 سؤاالت نیافته تحول خویشتن/  گرفتار  ؛40 تا 36 سؤاالت

 سؤاالت ایثارگری  ؛50تا  46 سؤاالت اطاعت  ؛45 تا 41

 معیارهای ؛60 تا 56 سؤاالت هیجانی بازداری ؛55 تا 51

 منشی بزرگ/ استحقاق ؛65 تا 61 سؤاالت سرسختانه

 ناکافی انضباطی خود/ داری خویشتن ؛70 تا 66 سؤاالت

تشکیل شده است که به منظور ارزیابی  75 تا 71 سؤاالت

 گذاری نمره .رود میناسازگارانه شناختی بکار  های واره طرح

که  باشد می ای نقطه 6طیف لیکرت  صورت بهپرسشنامه 

 مورد در»، «است غلط کامالً من مورد در» های گزینهبرای 

 تا است صحیح بیشتر من مورد در»، «است غلط تقریباً من

 من مورد در»، «است صحیح اندکی من مورد در»، «غلط

به « در مورد من کامالً صحیح است»، «است صحیح تقریباً

 .شود میدر نظر گرفته  6و  5، 4، 3، 2، 1ترتیب امتیازات 

ضریب آلفای کرونباخ  ی محاسبهپایایی این پرسشنامه با 

است )غیاثی، مولوی، نشاط دوست و  شده گزارش 94/0

 ی پرسشنامه(. همچنین، پایایی 1387صلواتی، 

گویه توسط صدوقی و همکاران  75انگ با ی واره طرح

و همکاران  2(؛ آهی2001) 1(، والر، مایر و اوهانیان1387)

( و گالسر و همکاران 2002و همکاران ) 3(؛ ولبورن1385)

ها  و در زیرمقیاس 96/0تا  94/0ی از ( در مقیاس کل2002)

بوده است )غیاثی و همکاران،  93/0تا  62/0به طور کل بین 

ناکارآمد همانند  های نگرش(. با توجه به اینکه مقیاس 1390

سوم فرم کوتاه،  ی نسخهیانگ ) ی واره طرح ی پرسشنامه

و  پردازد میناکارآمد در افراد  های نگرش( به بررسی 2005

معموالً برای  زمان همشواهد  دانیم میکه  طور همان

ی که برای سنجش یک های تستتشخیصی و  های تست

(. در پژوهش 1386مناسب است )هومن،  شود میسازه تهیه 

 زمان هم(، برای تعیین میزان روایی 1390غیاثی و همکاران )

ناکارآمد استفاده  های نگرشپرسشنامه از مقیاس  های عامل

همبستگی پیرسون به کار رفت. شد و روش آماری ضریب 

که ضریب همبستگی در تمامی  شود میطبق نتایج مشاهده 

                                                   
1. Waller, Meyer and Ohanian 

2.Ahi 

3. Welborn et al 

استحقاق  ی واره طرحو فقط در  باشد میمعنادار  ها عامل

 پرسشنامه برای کرونباخ آلفای ضریب مقدار کمی است.

 به دست آمد. 83/0 حاضر

 و ثنایی و همسرگزینی رفاهی مالک پرسشنامه.2

 درباره که سؤالی 22 پرسشنامه یک (:1387) یفیشر

 تهیه (1387) یفیشر و ثنایی و رفاهی توسط همسرگزینی

 در لیکرتی ای درجه پنج مقیاس اساس بر ها پاسخ. است شده

 شده مرتب اهمیت بی بسیار تا اهمیت با بسیار از ای دامنه

 همسرگزینی در را مالک دسته دو پرسشنامه عبارت است

 - 11 - 9 - 8 - 5 - 1 سؤاالت. دهد می قرار بررسی مورد

 محتوایی های مالک 21 - 18 - 17 - 15 - 14 - 13

 محتوایی مالک از منظور که سنجد می را همسرگزینی

 های ویژگی مانند دارد همراه به فرد که است خصوصیاتی

 شغل تحصیالت سنمثل ) و خانوادگی فردی شناختی روان

 مذهب و قومیت و جسمانی و روانی سالمت نیز و (و درآمد

 - 19 - 16 - 12 - 10 - 7 - 6 - 4 - 3 - 2 سؤاالت. فرد

 سنجد می را همسرگزینی فرایندی های مالک 22 - 20

 که است هایی کنش مجموع فرایندی های مالک از منظور

 مثل هایی کنش. شوند می خانواده سیستم سازماندهی موجب

 و ارتباطی و اجتماعی مهارت و مقابل طرف درک

 و مسئله حل های مهارت و آمدن کنار های مهارت

 در پرسشنامه اعتبار و%  88 آزمون کل اعتبار پذیری انعطاف

 شده محاسبه%  74 محتوایی بعد در و%  85 فرایندی بعد

 از پایایی تعیین جهت (1397) یمحمد پژوهش در است

 برای آن نتایج که است شده استفاده کرونباخ آلفای روش

 به%  74 محتوای و%  75 فرایندی بعد و%  73 مقیاس کل

 همبستگی روش از هم روایی جهت ؛ واست آمده دست

 بعد آن ی دهنده لیتشک ها سؤال تک تک با بعد هر کلی نمره

 تمام که است شده استفاده سؤال هر با مقیاس کلی نمره و

روش  است. بوده معنادار 01/0 سطح در ضرایب

به این  همسرگزینی یها مالکپرسشنامه  گذاری نمره

؛ نمره 2=تیاهم کم نمره؛ 1=اهمیت بدونصورت است که 

نمره  5=مهم نمره و بسیار 4=، مهمنمره 3 =متوسط اهمیت

 . ردیگ یم
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 3شماره  /2دوره  /1400 پاییز /روانشناسی زنفصلنامه 

استاندارد نگرش به خیانت زناشویی پرسشنامه . 3

 جهت( 2008) ویتلی توسط مقیاس این(: 2008) یواتل

 شده ساخته زناشویی فرا روابط به مربوط های نگرش بررسی

 7 طیف در که است گویه 12 شامل مقیاس این. است

 مخالفم شدت به تا( 7 نمره) موافقم شدت به از ای درجه

 زاده قنبری، تبار، سیدعلی) است شده گذاری نمره( 1 نمره)

 در تواند می فرد که ای نمره کمینه(. 1393 حبیبی، و محمدی

 نمره. است 84 آن بیشینه و 12 آورد دست به مقیاس این

 نسبت تر گیرانه سهل نگرش معنای به مقیاس این در باالتر

 این درونی همسانی ضریب. است زناشویی فرا روابط به

 مقیاس این عامل تنها. است شده برآورد 80/0 مقیاس

 ها واریانس از 19.24% برای و دارد نام «زناشویی فرا روابط»

 برآورد مقدار این (؛2008 ویتلی،) گرفت قرار محاسبه مورد

 مقیاس، این در موجود تنوع مقدار چه که دهد می نشان شده

 افراد در پایین و باال های نمره تشخیص و تمییز موجب

 این اجرای از حاصل درونی همسانی ضریب. گردد می

 آزمایی باز پایایی و 71/0 کرونباخ آلفای روش به آزمون

 به نگرش مقیاس عاملی ساختار. است شده برآورد 87/0 آن

 از استفاده با اول مرتبه عامل یک در زناشویی فرا روابط

 تبار، سیدعلی) گرفت قرار تائید مورد تائیدی عاملی تحلیل

 (.1394 پور، محمدعلی و عسگرآبادی حبیبی پورآوری،

 این(: 1984گاف ) پذیری مسئولیت پرسشنامه .4

 پرسشنامه» در دیگر مقیاس 14 با همراه بار اولین مقیاس

 دیگرد مطرح( 1984گاف ) توسط «کالیفرنیا شناختی روان

 سؤالی 42 پذیری مسئولیت سنجش مقیاس(. 1990 مارنات،)

 احساس ،شناسی وظیفه قبیل از یهای ویژگی سنجش منظور به

 بر مبتنی رفتار اعتماد، تیقابل ،تیجد ،کوشی سخت تعهد،

 قرار مورداستفاده مسئولیت احساس و منطق مقررات، و نظم

 یها پاسخ (.1394 نیکخو، ؛ ترجمه2001 مارنات،)گرفت 

 این به. شود می گذاری نمره 1 و 0 صورت به پرسشنامه این

 در عبارت هر با بودن موافق صورت در آزمودنی که معنی

 عبارت هر با مخالفت صورت در و تیک عالمت آن مقابل

 صورت در. دهد می قرار ضربدر عالمت آن مقابل در

 ،31 ،30 ،26 ،24 ،22 ،20 ،10 ،9 ،4 ،2 عبارات با موافقت

 و نمره 1 عبارت هر برای آزمودنی 39 ،38 ،37 ،34 ،33 ،32

 سایر برای. کند یم دریافت 0 نمره مخالفت صورت در

 مخالفت صورت در آزمودنی یعنی؛ است عکس بر سؤاالت

 دریافت 0 نمره موافقت صورت در و 1 نمره ها آن با

 از پذیری مسئولیت بخش مقیاس پایایی ضرایب .کند یم

 عسکری، پژوهش در کرونباخ آلفای و تنصیف روش طریق

 و  81/0 و 70/0 با برابر ترتیب به( 1390) یروشن و عنایتی

 و 50/0 با برابر( 13986) یطاسیق و حمیدی پژوهش در

 . بود 55/0

الزم  نامه یمعرفابتدا با بیان هدف این پژوهش . اجرا شیوه

اداره  6اداره  6از دانشگاه آزاد استهبان به 

 خمینی، امام امداد کمیته شهرداری، ،وپرورش )آموزش

شهرستان داراب اخذ گردید.  (بهزیستی  و پست مالیات،

نمونه مورد نظر  ها سازمانسپس با مراجعه به این ادارات و 

آوری اطالعات در پژوهش مشخص گردید. برای جمع

  یانگ ناسازگار های واره طرح های پرسشنامهحاضر از 

 ،(1387همکاران ) و رفاهی همسرگزینی مالک ،(2005)

 و( 2008) یواتل فرازناشویی روابط به نگرش

استفاده گردید. با توجه به  (1984گاف ) پذیری مسئولیت

با  ها پرسشنامهتوزیع  19بیماری کویید  یریگ همهشیوع و 

بهداشتی به صورت حضوری انجام  های پروتکلرعایت 

 های پاسخ که شد داده خاطر اطمینان ها آزمودنی به شد.

 خواهد خواسته ها آن از لذا ماند خواهد باقی محرمانه آنان

 ها آزمودنی از. نمایند تکمیل را پرسشنامه صادقانه شد

 شدند مواجه ابهامی با پرسشنامه تکمیل در اگر شد خواسته

 ها آن از.  بدهد بیشتری توضیح بخواهند پژوهشگر از

 سؤاالت به اطمینان و آرامش با که شود می خواسته

 هر توسط ها پرسشنامه تکمیل از بعد. دهند پاسخ ها پرسشنامه

  افزار نرم از استفاده با شده آوری جمع یها داده گروه، دو

spss انحراف میانگین،) توصیفی آمار از استفاده با و 

( مسیر و ضریب همبستگی تحلیل) استنباطی آمار و( معیار

 نیز پایان در و گرفت قرار آماری وتحلیل تجزیه مورد

 .گردید تدوین تحقیق نهایی گزارش

 ها یافته
 14/32میانگین و انحراف استاندارد سنی زنان برابر با 

بر حسب درصد فراوانی بیشترین ( سال بود که 14/3)
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 60                             زنان شاغل یریپذ تیو مسئول ینیهمسرگز یها مالک ه،یناسازگار اول یها واره بر اساس طرح یینگرش به روابط فرازناشو ینیب شیپ 

 3شماره / 2/ دوره 1400 پاییز/ زن یروانشناس فصلنامه

بیشترین   .درصد بود 43با  35تا  25فراوانی در بازه سنی 

درصد  60فراوانی در شاخص مدرک تحصیلی لیسانس با 

 ماه بود. 2سال و  8ازدواج این زنان  زمان مدتبود. میانگین 

 

مالک  ،ییاسازگار، نگرش به روابط فرازناشوهای ن واره طرحهای توصیفی  یافته .1جدول 

 ی زنانریپذ تیو مسئول ینیهمسرگز

 شاخص آماری

 مقیاس

انحراف  میانگین تعداد

 استاندارد

ضریب  چولگی کشیدگی

 تحمل

توووووورم 

 واریانس

دوربین 

 واتسون

حوزه طرد و  واره طرح

 بریدگی

200 83/52 48/7 18/0 68/0 70/0 71/1  

 

 

 

 

 

90/1 

حوزه   واره طرح

 و عملکردخودگردانی 

 مختل

200 19/36 14/10 23/0- 74/0 64/0 61/1 

حوزه  واره طرح

 محدودیت مختل

200 70/42 50/9 36/0- 96/0- 73/0 74/1 

حوزه دیگر  واره طرح

 جهت مندی

200 63/44 93/7 45/0 33/1 79/0 82/1 

حوزه گوش  واره طرح

 به زنگی بیش از حد

200 14/37 40/4 01/1 46/0- 75/0 76/1  

 80/1 79/0 -48/0 50/0 73/4 54/16 200 مالک محتوایی

 68/1 68/0 39/0 -20/0 81/4 67/23 200 مالک فرایندی

 79/1 77/0 -33/0 77/0 68/5 12/32 200 پذیری مسئولیت

نگرش به روابط 

 فرازناشویی

200 65/63 29/9 58/0 14/1 - - - 

 

میوووانگین و انحوووراف اسوووتاندارد نموووره    1نتوووایج جووودول  

حوزه طرد و بریدگی، خودگردانی و عملکرد  های واره طرح

منودی و گووش بوه     مختل، محودودیت مختول، دیگور جهوت    

که طبوق جودول فووق بیشوترین نموره       دهد میزنگی را نشان 

ا میووانگین و حوووزه طوورد و بریوودگی بوو واره طوورحمربوووط بووه 

و کمترین میانگین مربووط  ( 48/7) 83/52استاندارد  انحراف

حوزه خودگردانی و عملکرد مختل با میانگین و  واره طرحبه 

( اسووت. همچنووین نمووره  10/14) 19/36انحووراف اسووتاندارد  

نگرش به روابط فرازناشویی با میانگین و انحوراف اسوتاندارد   

( 68/5) 12/32پوووووذیری بوووووا  ( و مسوووووئولیت29/9) 65/63

اسوت. همچنوین میوانگین و انحوراف اسوتاندارد       شده گزارش

( و موووالک 73/4) 54/16محتووووایی  همسووورگزینیموووالک 

( مشوواهده 81/4) 67/23همسوورگزینی فراینوودی نیووز برابوور بووا 

 و چوولگی  کوه  دهود  موی  نشان فوق جدول همچنین شود. می

 هووای داده توزیووع بنووابراین دارنوود؛ قوورار ± 2 بووین کشوویدگی

 در واتسوون  دوربوین  مقودار . اسوت  طبیعی پژوهش متغیرهای

 عودم  مفروضوه  بنوابراین  دارد؛ قورار  5/2 توا  5/1 مجواز  فاصله

 از تووان  یمو  و شوود  موی  تائیود  خطاهوا  بوین  همبسوتگی  وجود

 تووورم و تحموول ضووریب مقووادیر. کوورد اسووتفاده رگرسوویون

 نیب شیپ متغیرهای بین همپوشی نبود از داد نشان نیز واریانس

 .دارد
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 3شماره  /2دوره  /1400 پاییز /روانشناسی زنفصلنامه 

 

پذیری  های ناسازگار، مالک همسرگزینی و مسئولیت واره ضریب همبستگی پیرسون بین طرح .2ول جد

 با نگرش به روابط فرازناشویی زنان

 نگرش به روابط فرازناشویی متغیر

 سطح معناداری ضریب همبستگی

 001/0 -27/0** پذیری مسئولیت

 001/0 -29/0** مالک همسرگزینی محتوایی

 040/0 -14/0* مالک همسرگزینی فرایندی

 حوزه طرد و بریدگی واره طرح
**75/0 001/0 

 مختل و عملکردحوزه  خودگردانی  واره طرح
**19/0 001/0 

 حوزه محدودیت مختل واره طرح
**40/0 001/0 

 حوزه دیگر جهت مندی واره طرح
**61/0 001/0 

 حوزه گوش به زنگی بیش از حد واره طرح
*15/0 040/0 

 

پذیری و  دهد که بین نمره مسئولیت نشان می . 2نتایج جدول 

مالک همسرگزینی محتوایی و فرایندی با تمایل به روابط 

و بین  01/0فرازناشویی همبستگی منفی معناداری در سطح 

حوزه طرد و بریدگی، حوزه خودگردانی و  واره طرحنمره 

عملکرد مختل، حوزه محدودیت مختل و حوزه دیگر 

مندی با تمایل به روابط فرازناشویی همبستگی مثبت  جهت

حوزه گوش به  واره طرحو بین  01/0معناداری در سطح 

روابط فرازناشویی همبستگی  بهزنگی بیش از حد با تمایل 

با توجه به برقراری ست. برقرار ا 05/0مثبت در سطح 

پذیری و  ناسازگار، مسئولیت های واره طرحبین همبستگی 

در جدول  مالک همسرگزینی با تمایل به روابط فرازناشویی

تمایل به روابط فرازناشویی بر اساس  بینی پیشفوق جهت 

پذیری و مالک  ناسازگار، مسئولیت های واره طرح

 از رگرسیون چندگانه استفاده شد. همسرگزینی

 
های ناسازگار،  واره طرحبر اساس  تمایل به روابط فرازناشویی  بینی نتایج رگرسیون پیش .3جدول 

 ی در زناننیهمسرگز های و مالک یریپذ تیمسئول

مجموع  مدل 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

R R
2  

R
2
adj 

 

F  سطح

 معناداری

 001/0 41/56 66/0 67/0 80/0 23/1446 8 89/11569 رگرسیون 

      35/29 191 25/5635 باقیمانده

       199 15/17205 کل

 

سطح شود مقدار  طور که در جدول مشاهده می همان

دار بودن  شده است و نشان از معنی 01/0کمتر از  معناداری

باشد، یعنی حداقل یکی از متغیرهای  مدل رگرسیون می

 R2شاخص  بین بر متغیر مالک تأثیر معنادار دارد. پیش

کند که چند در صد از  مشخص میریب تعیین چندگانه( )ض

بین تبیین  تغییرات متغیر مالک توسط متغیرهای پیش

بین چند درصد  دیگر متغیرهای پیش عبارت شوند به می

توانایی برازش متغیر وابسته را دارند. در این پژوهش  مقدار 

R2  های واره طرحشده است به این معنا که   67/0برابر 

ی نیهمسرگز های و مالک یریپذ تیناسازگار، مسئول

بینی تمایل به  درصد توانایی پیش 67 محتوایی و فرایندی

R2شاخص  دارند. روابط فرازناشویی را
adj  ضریب تعیین(
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 3شماره / 2/ دوره 1400 پاییز/ زن یروانشناس فصلنامه

بینی متغیر وابسته را توسط  توانایی پیششده(  تصحیح

کند در واقع با کمی  بین در جامعه بررسی می متغیرهای پیش

دهد. مقدار این  تعدیل، نمونه را به تمام جامعه بسط می

شده است، به عبارت دیگر  66/0ضریب در این پژوهش  

 یها و مالک یریپذ تیمسئولناسازگار،  های واره طرح

درصد  66 در مجموع یندیو فرا ییمحتوا ینیهمسرگز

بینی تمایل به روابط فرازناشویی را دارند. با  توانایی پیش

توجه به معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد که 

یکی از ضرایب صفر نیست و یا به عبارت دیگر کدام  کدام

متغیرها تأثیر معنادار در مدل دارند. به این منظور  از متغیر یا 

 شود. استفاده می tآزمون 

 

 ضرایب استاندارد، غیراستاندارد و آماره تی متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون .4جدول 

سطح  آماره T ضرایب رگرسیون بین پیش متغیر

خطای  معناداری

 استاندارد

 استاندارد شده

Beta 

 025/0 25/2 -12/0 -04/0 مالک همسرگزینی محتوایی

 021/0 38/2 -13/0 -08/0 مالک همسرگزینی فرایندی

 031/0 13/2 -12/0 -09/0 پذیری مسئولیت

 001/0 93/9 59/0 07/0 واره حوزه طرد و بریدگی طرح

 001/0 09/6 26/0 04/0 مختل و عملکردواره حوزه  خودگردانی  طرح

 001/0 26/4 19/0 04/0 واره حوزه محدودیت مختل طرح

 001/0 22/3 20/0 07/0 واره حوزه دیگر جهت مندی طرح

 12/0 48/1 04/0 08/0 واره حوزه گوش به زنگی بیش از حد طرح

 

نشان داد مالک همسرگزینی محتوایی با  فوق نتایج جدول

فرایندی با ضریب  همسرگزینی، مالک -12/0ضریب بتای 

، -12/0پذیری با ضریب بتای  ، مسئولیت13/0بتای 

، 59/0حوزه طرد و بریدگی با ضریب بتای  های واره طرح

، 26/0حوزه خودگردانی و عملکرد مختل با ضریب بتای 

و حوزه دیگر  19/0ی حوزه محدودیت مختل با ضریب بتا

توانستند تمایل به روابط  20/0مندی با ضریب بتای  جهت

 کنند. بینی پیشفرازناشویی را در زنان 

 گیری نتیجهبحث و 
 روابط به نگرش بینی پیشپژوهش حاضر با هدف 

 اولیه، ناسازگار های واره طرح اساس بر فرازناشویی

 شاغل زنان در یریپذ تیو مسئول همسرگزینی های مالک

 نتایج به دست آمده نشان داد بین انجام شد. نیریز شهر

 روابط به تمایل با همسرگزینی مالک و پذیری مسئولیت

 بین و 01/0 سطح در معناداری منفی همبستگی فرازناشویی

 و خودگردانی حوزه بریدگی، و طرد حوزه واره طرح نمره

 دیگر حوزه و مختل محدودیت حوزه مختل، عملکرد

 مثبت همبستگی فرازناشویی روابط به تمایل با مندی جهت

 به گوش حوزه واره طرح بین و 01/0 سطح در معناداری

 همبستگی فرازناشویی روابط به تمایل با حد از بیش زنگی

-8نتایج جدول ) ادامه در .است برقرار 05/0 سطح در مثبت

 ،-13/0 بتای ضریب با همسرگزینی ( نشان داد که مالک4

 حوزه های واره طرح ،-12/0 بتای ضریب با پذیری مسئولیت

 و خودگردانی حوزه ،59/0 بتای ضریب با بریدگی و طرد

 مختل محدودیت حوزه ،26/0 بتای ضریب با مختل عملکرد

 ضریب با مندی جهت دیگر حوزه و 19/0 بتای ضریب با

زنان  در را فرازناشویی روابط به تمایل توانستند 20/0 بتای

این نتایج با نتایج حاصل از  .کنند بینی پیش شاغل

 یکرد ده و زاده مهدی ،(1399زاده ) قاضی یها پژوهش

، آرین فر و (1395) همکاران و شاگرد ، لطانی لیف(1399)

 و (، تقوی1394) همکاران و (، اصغری1396) یاریشهرپور 

(  2020) عثمان ،(1390)باقریان  و یوسفی ،(1393همکاران )
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 3شماره  /2دوره  /1400 پاییز /روانشناسی زنفصلنامه 

همسو و  (2019)  ، استیلز(2020) ، جانگور(2000) لیهو و

 . باشد میهماهنگ 

 و در همین راستا و همسو با نتایج پژوهش حاضر یوسفی

 های مالک که دادند نشان خود پژوهش در( 1390) انیباقر

 در را مشترک زندگی ادامه به تمایل توانستند  همسرگزینی

 های مالک بین و کنند بینی پیش مثبت صورت به زوجین

 دست به معناداری منفی رابطه طالق به تمایل و همسرگزینی

 که داد ( در پژوهش خود نشان1399زاده )قاضی .  آمد

 هیجان تنظیم های مهارت و ناسازگار اولیه های واره طرح

 هیجان تنظیم سبک و سازگار هیجان تنظیم سبک)

 زنان در را زناشویی خیانت به گرایش توانستند( ناسازگار

( در 1399) یکردکنند. مهدی زاده و ده  بینی پیش شاغل

از  هیناسازگار اول های واره طرحپژوهش خود نشان دادند که 

کننده نگرش به روابط  بینی پیش یابعاد ذهن آگاه قیطر

( 1395) همکاران و شاگرد لیفلطانی  .هستند ییفرازناشو

 با ناسازگار های واره طرح بین که داد نشان پژوهشی در

 وجود رابطه فرازناشویی روابط با زوجین در عشق به نگرش

( در پژوهش خود نتیجه 1394اصغری و همکاران ). دارد

 تعارضات و اولیه ناسازگار های واره طرح بین گرفتند که

 بین و عادی زوجین و طالق متقاضی زوجین زناشویی در

 زوجین درو خیانت زناشویی  اولیه ناسازگار های واره طرح

 نتایج این تبیین در دارد.  وجود مستقیم رابطه طالق متقاضی

 شناختی ساختار یک به عنوان ها واره طرح که گفت توان می

 و اثرگذارند ها محرک ارزیابی و رمزگردانی گزینش، در

به  ها سوگیری این دهند قرار تأثیر تحت را افراد ندتوان می

 های فرض شده،تحریف  های نگرش و سوءتفاهم صورت

 که کند می پیدا تجلی بینانه غیرواقع انتظارات و اهداف غلط،

 توان می بنابراین گردد، افراد بین روابط برای مانعی تواند می

 ،ها فرض ،ها واره طرح خاص نوع بر تأثیر با که داشت انتظار

 در قابل توجهی تغییرات انتظارات و اهداف ،ها نگرش

 توان می ادامه در. نمود ایجاد روابط تغییر و تنظیم راستای

 یا الگوها اولیه، ناسازگار های واره طرح که نمود عنوان

 خاطرات، از که هستند عمیقی و فراگیر یها هیما درون

 دوران در ،اند شدهتشکیل  بدنی احساسات و هیجانات

 تداوم زندگی سیر در ،اند گرفتهشکل  نوجوانی یا کودکی

 به شدت هستند، دیگران با خود رابط درباره دارند،

 داند یم فرد با اینکه. جنگند یم بقایشان برای و ناکارآمدند

 احساس آن با ولی ،شود می او ناراحتی به منجر واره طرح

 برسد نتیجه این به فرد شود می باعث این که کند می راحتی

 بریدگی واره طرح که زوجی. است درست اش واره طرح که

 همسرش با را ایمن دلبستگی تواند مین است دارا را طرد و

 محبت امنیت، ثبات، به نیاز است معتقد چراکه نماید، ایجاد

 در افراد این. شد نخواهد برآورده گاه چیه تعلق خاطر و

 ،عاطفه یب سرد، روابطی که اند افتهی رشد ییها خانواده

 زناشویی روابط در لذا. اند کرده تجربه را تندخو و منزوی

 وارد ثباتی بی این پس در هستند اعتماد یب و ثبات یب خود

 .(1399زاده، قاضیشوند ) می زناشویی فرا روابط

 های واره طرحدر تبیین نتایج به دست آمده باید گفت 

 که هستند تأثیرگذاری و عمیق یها مضمون اولیه، ناسازگار

 این. دارند نقش زناشویی زندگی یها جنبه ی همه در

 به پاسخ قبال در و زندگی ی هیاول یها سال از که ها واره طرح

 ی هسته و رندیگ یم شکل فرد باور در کودک نیازهای

 چه هر. دهند یم تشکیل را فرد رفتارهای و احساسات افکار،

 تأثیر باشند شدیدتر و تر قیعم ناسازگار های واره طرح این

 خود تأثیر ها واره طرح که ییها طهیح از یکی. دارند بیشتری

 از یکی که است فرد زندگی زناشویی دهند یم نشان را

 تحمل توان است. اینکه فردی هر زندگی یها جنبه ترین مهم

 است میزان چه و تعارضات زناشویی ها تنش برابر در زوجین

 نوع به بسته زوجین به چه میزان به هم تعهد دارند، اینکه یا

 زوجین در ها آن شدت و فرد ناسازگار های واره طرح

 که کسی (؛2010است )یانگ و همکاران،  متفاوت

مواقع  در دارد، یتر فعال ی هیاول ناسازگار های واره طرح

استرس  و تنش زناشویی، احساس یها تنشتعارضات و 

میزان تعهد زناشویی او تحت تأثیر قرار  و کند می بیشتری

و ممکن است به روابط فرازناشویی نگرش و  ردیگ یم

 ها واره طرح که ییها بخش از یکی. پیدا بکند مثبتگرایش 

 محرومیت زوجین اگر. هستند ها جانیه هستند، فعال آن در

 را حوزه این های واره طرح و باشند کرده تجربه را هیجانی

 دچار ها جانیه شناخت و پردازش در باشند داشته فعال

 آسیب دچار حوزه این در زوجین که یوقت. شوند می مشکل
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 3شماره / 2/ دوره 1400 پاییز/ زن یروانشناس فصلنامه

 و شود می مشکل دچار هم هیجانی هوش رشد در باشد شده

درنتیجه میزان  باشد؛ داشته باالیی هیجانی هوش تواند مین

تعارضات و روابط فرازناشویی که یکی از ارکان به وجود 

، تحت باشد میآن عدم هوش هیجانی قوی در زوجین  آمدن

)جانگور،  کند میناسازگار افزایش پیدا  های واره طرحتأثیر 

2020.) 

 فرازناشویی روابط با افراد از نیمی در شرم و نقص واره طرح

گرایش به روابط فرازناشویی را به  تواند میدارد و  وجود

 شایع های واره طرح از یکی و کنند  بینی پیشصورت مثبت 

 و نقص واره طرح با که احساسی بیشترین. رود می شمار به

 این که آنجائی از و است یشرمسار شود می همراه شرم

 هر به دست فرد. است ریناپذ تحمل و دردناک سخت حس

 احساس افراد این نکند شرم ساری احساس که میزند کاری

 و ندارند را کسی یصحبت هم و عشق لیاقت کنند می

 شود مین قائل ارزشی برایش و نیست او فکر به کس چیه

 شود می تر فعال بسیار واره طرح این زوجین روابط در بنابراین

 قائل فرد برای ارزشمندی و احترام همسر هم هرچقدر و

 مرا و ندارد دوست مرا که است آن درونی احساس اما باشد

 مدت کوتاه روابط ها آن یا مقابله سبک و کرد خواهد ترک

 را ها آن یکی اگر مبادا تا است شورانگیز عشق با همراه

 در دیگری افراد که باشد جمع الشانیخ کند ترک

 و نقص واره طرح با که افرادی بنابراین؛ هستند دسترسشان

 اجازه واره طرح این وجود چون و کنند می ازدواج شرم

 چارچوب در حقیقی عشق بر مبتنی و صمیمانه روابط تجربه

 روابط به نگرش گرایش لذا دهد مین ها آن به را ازدواج

 با زوجین (. 1399)جلیلی،  رود می باال ها آن در فرازناشویی

 از انتظاراتش با نیز مختل عملکرد و خودگردانی واره طرح

/  وابستگی واره طرح از لذا شود مین برآورده همسر

 کسب توانایی که کنند می احساس برند یم رنج کفایتی بی

 و جدید وظایف گرفتن عهده به مشکالت، حل درآمد،

 را خود اغلب واره طرح این. ندارند را درست یریگ میتصم

؛ دهد می نشان افراطی درماندگی و بودن منفعل به صورت

حمایت  کامالً همسری چون وابسته زوجین این بنابراین

 یدر صورت و باشند وابسته او به بتوانند که خواهند یم کننده

 کردن پیدا برای نباشد شخصیتی ویژگی این دارای همسر که

 رجوع خانواده چارچوب از بیرون روابط به شخصیتی چنین

 کسی جذب به شدت وابستگی، واره طرح با افراد. کنند می

 و کند تشویق یا تشدید ها آن در را وابستگی تله که شوند می

 از و نماید بازآفرینی برایشان را کودکی دوران شرایط

 زوجی روابط حوزه در عمل ابتکار و مسؤولیت پذیری

 و تر یقو فردی آرزوی در همیشه بنابراین کند اجتناب

 توان می یافته این تبیین در. (1394هستند )سمیعی،  تر عاقل

 همراهی و همرنگی برای کنند می سعی افراد گونه نیا گفت

 که پوشند یم ییها لباس. کنند تقلید ها آن از دیگران با

 و مردمداری با کنند می سعی و دارند دوست دیگران

 بنابراین دهند قرار تأثیر تحت را دیگران اجتماعی محبوبیت

 روابط وارد باشند داشته کسانی یا دوست که یدر صورت

 به تمایل ها آن با همرنگی جهت باشد گردیده فرازناشویی

 به همیشه چون و گردد یم ایجاد ها آن در روابط گونه نیا

 تشدید انگیزه این هستند هم مشهور و معروف همسر دنبال

 ناسازگارند، جهت مندی دیگر حوزه در که افرادی. شود می

 و مقابل فرد جانب از پذیرش بیشتر، محبت دریافت به منظور

به  درواقع. شوند می فرازناشویی روابط وارد انتقاد، از اجتناب

 ها رابطه این وارد را خود گرفتن قرار تأیید مورد منظور

 .(1394)هدایتی،  کنند می

در تبیین نتایج به دست آمده باید گفت که برگزیدن همسر 

در زندگی هر فردی  ها میتصم ترین مهمو ازدواج یکی از 

است که اگر با شناخت مناسب و مطابق با معیارهای مورد 

نوید یک زندگی پایدار را برای  تواند مینظر انجام گیرد 

 زوجین داشته باشد. بر عکس اگر انتخاب بر اساس مصلحت

 تواند میباشد و معیارهای مناسبی نداشته باشد این ازدواج 

و گرایش به روابط خارج از خانواده گام  ثباتی بی یسو به

مسؤولیت  گفت که زنان توان می(. 1399جلیلی، بردارد )

 انتظارات و نیازها ،ها درخواست به روابط زناشویی در پذیر

 خود، نیازهای به توجه ضمن. دارند خاص توجه همسر خود

 رفتار از. اند قائل اهمیت همسر خود آرزوهای و ها ارزش به

 در و کرده احساس گناه روابط زناشویی در خود نامناسب

 این. کنند می تالش خود رفتارهای اصالح و دلجویی راستای

 تعهد، ،نفس عزت ظرفیت، فکری، استقالل از افراد نوع

 خانوادگی تعامالت در باالیی یآور تاب و مقاومت
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 مسؤولیت که زنان رسد یملذا منطقی به نظر . برخوردارند

تعارضات زناشویی  زناشویی مشترک زندگی در پذیر

 و زناشویی خیانت به کمتری گرایش و نیز کمتری دارند

پژوهش حاضر  .(1398 این مصیبتیدارند ) فرازناشویی روابط

عمل با موانع و  در گریدمانند هر پژوهش و تحقیق علمی 

از این  یا دستهروبرو بوده است؛  ییها تیمحدود

جنبه درونی و برخی جنبه بیرونی مسئله را  ها تیمحدود

توان  می ها تیمحدودشود از جمله این  شامل می

های مالی، اداری و اجرایی را نام برد. این  محدودیت

 شهرستان شاغل زنان جامعه و نمونه آماری در پژوهش

زنان انجام گرفته است و تعمیم نتایج آن به دیگر  زیر ین

باید با احتیاط صورت گیرد. دیگر  یها استانشاغل در  

 از استفاده محدودیت ترین مهم پژوهش این درهمچنین 

بود  دهی خود گزارش ابزارهای و همبستگی روش

 این در )همبستگی بودن روش پژوهش و مقطعی بودن آن(.

 علی روابط عنوان به توان مین را شده کشف روابط روش

 است ممکن خودگزارش دهی ابزارهای در و کرد فرض

 ها گویه به مسئوالنه و باشند نداشته کافی ینگر شتنیخو افراد

 از زیادی تعداد حاضر پژوهش در همچنین. ندهند پاسخ

نگرش به روابط  یریگ شکل بر که دیگری متغیرهای

. است شده گرفته نادیده است، رگذاریتأثفرازناشویی زنان 

 این با رابطه در که دیگری مهم یها تیمحدود از یکی

 مفهوم دارد، وجود مربوط یها پژوهش دیگر و پژوهش

 پردازش یعنی آن به مربوط فرایند و ها واره طرح

 است معنی این به یا واره طرح پردازش. است 1یا واره طرح

 را دریافتیاطالعات  خاص واره طرح یک دارای فرد که

 واره طرح آن تأیید به منجر که کند می پردازش یا گونه به

 به منجر یا واره طرح پردازش دیگر عبارت به؛ شود می

 اطالعات یادآوری سپردن، خاطر به جستجو، تحریف،

 نادیده به منجر تر مهم همه از و شود می واره طرح با همخوان

 بنابراین؛ شود می واره طرح با ناهمخوان اطالعات گرفتن

 ییگو پاسخ به اقدام خاص یا واره طرح وجود با فردی وقتی

 به منجر یا واره طرح پردازش فرایند ،کند می نامه پرسش به

                                                   
1. Schema processing 

. شود می پرسشنامه یها گونه از یرواقعیغ و نادرست برداشت

 تمام در بلکه پژوهش این در تنها نه محدودیت این

 بین کاذب همبستگی ایجاد به منجر تواند می ها پژوهش

 پووژوهش، ایوون یها افتهی اسوواس بر .شود پژوهش متغیرهای

نگرش  میزان زنان شاغل بر پذیری مسئولیت مختلووف ابعوواد

است. به مشاوران پیشنهاد  به روابط فرازناشویی مؤثر ها آن

مشکالت خیانت زناشویی زوجین از  کاهش جهت شود می

 شود میپیشنهاد همچنین  .کنندنتایج پژوهش حاضر استفاده 

روانشناسان و مشاوران خانواده از نتایج به دست آمده در 

کاهش مشکالت  یها کارگاهپیش از ازدواج و  یها کارگاه

 و زوجین آگاهی برای پژوهش این زناشویی استفاده کنند.

 های مالکمتقابل و فراگیری  درک به ها آن توجه

 از پیشگیری و یریگ میتصم در ازدواج، از قبل همسرگزینی

 زناشویی زندگی در فرازناشویی و خیانت رفتارهای بروز

 روانشناسان و محققین برای همچنین. باشد مفید تواند می

 یو برا پذیرش خیانت زناشویی بنایی زیر علل فهم برای

 .باشد کارساز درمان روند تسریع برای درمانگران زوج

شود محققان دیگر مسئله تعداد آزمودنی را در  پیشنهاد می

نظر قرار دهند و تا آنجا که امکان دارد افراد بیشتری را در 

داشته و  یتر گستردهپژوهش شرکت دهند تا نمونه آماری 

در  شود میپیشنهاد به دست آورند.  یتر کاملنتایج 

قه ی آتی متغیرهای همانند درآمد، تحصیالت، سابها پژوهش

مورد بررسی قرار گیرد تا به روشن  ها آناشتغال و نظایر 

شدن هر چه بیشتر وضعیت عمومی زوجین فرهنگی کمک 

 کند.

 اخالقی موازین

 آگاهانه رضایت جلب با پژوهش در اخالقی مالحظات

 درباره افراد به چنین هم است؛ شده رعایتکنندگان  شرکت

 .شد داده نانیاطم نتایج بودن محرمانه

 سپاسگزاری

 در که یکسان همه و پژوهش درکنندگان  شرکت همه از 

 قدردانی و تشکر داشتند؛ همکاری پژوهش این اجرای

 . شود می
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 منافع تعارض

 منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بر بنا 

 .ندارد

 

 منابع
(. 1394اصغری، فرهاد؛ صادقی، عباس و خاکدوست، سمیه.)

 تعارض با ناسازگار های واره طرح بین رابطه بررسی
 طالق متقاضی زوجین بین در زناشویی ثباتی بی و زناشویی

 .39-22(: 1)1، خانواده یساز یغن و مشاوره زوجین. و

مقایسه صمیمیت جنسی و تحمل (. 1398آقایی، نرجس.)
 کارشناسی نامه انیپا .دار خانهپریشانی در زنان شاغل و 

 دانشکده. آزاد مرودشت دانشگاه. خانواده مشاوره ارشد

 .تربیتی علوم

احمد.  ،یزاده، محمودکاظم و برجعلو  یمیسول قاسم؛ ،یآه

 یپرسووشنامه نوسخه  کوتواه یوابیهنجار(. 1385)
چوواپ ، ارشوود یکارشناسوو رسوواله .انووگی ی واره طرح

دانشگاه  ،یتیو علوم ترب یروانشناس هنووشده، دانووشکد

 ییعالمه طباطبا

و  همسرگزینی های مالکمقایسه (. 1399جلیلی، مهناز.)
 نامه انیپا .دار خانههیجانی در زنان شاغل و  های واره طرح

 .تربیتی علوم دانشکده. کرمان دانشگاه. ارشد کارشناسی

 ،انیآخوند ؛زیمهرانگ ی،شعاع کاظم ؛یمحمدمهد ی،ریجهانگ

استرس  نیرابطه ب یا سهیمقا ی(. بررس1390فرزانه. )

شاغل در  ریزنان شاغل و غ یو سرد مزاج ییزناشو

مطالعات سال.  20-25و  40-45 یسن یها رده
 75-86(: 4)7، شناختی روان

(. مقایسه 1389و قیطاسی، معصومه. ) ؛حمیدی، فریده

پذیری در دانشجویان مراکز  گرایی، تعلل و مسئولیت کمال

، فصلنامه فرهنگی ه تفکیک جنستربیت معلم شهر اهواز ب

  . 52-43(: 18)6تربیتی زنان و خانواده، 

(. خوانش مخاطبان 1390رضایی، محمد؛ کالنتری، مونا.)

فارسی وان: مورد تماشای  یا ماهواره یها شبکه یها الیسر

 .24 -5(: 2)3، زن در فرهنگ و هنرویکتوریا، 

پرسشنامه  (.1387حسن پاشا. ) ،یفیباقر و شر ،ییژاله؛ ثنا ،یرفاه
 بعثت انتشارات. سنجش عملکرد ازدواج

ناسازگار اولیه با  های واره طرحرابطه (. 1394سمیعی، گلنسا.)

. زنانگی و مردانگی با نگرش به ازدواج دانشجویان

نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و  پایان

 روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
کری، پرویز؛ عنایتی، میرصالح الدین؛ عسگری، مانا و عس

پذیری،  (. رابطه مسئولیت1390روشنی، خدیجه. )

، اندیشه و رفتار، D پیتو هیجان خواهی با  یریپذ سکیر

5(20 :)13-22. 

، مجتبی؛ یعسگرآبادعلی تبار، سیدعلی؛ پورآوری، مینو؛ حبیبی 

(. مقایسه نگرش به روابط 1394علی پور، زینب. )

 کاربران ریغمذهبی کاربران و  یریگ جهتفرازناشویی و 

؛ فصلنامه خانواده پژوهی. بوک سیفشبکه اجتماعی 

 .308-297(؛ 43)11

 ؛طاهر دیحم ،نشاط دوست ؛نیحس ی،مولو ؛مهناز ی،اثیغ

 یساختار عامل ی(. بررس1390مژگان. ) ،یصلوات

سوم فرم کوتاه(  ی )نسخه انگی ی واره طرح ی پرسشنامه

 ،یشناخت روان یمجله دست آوردهادر شهر تهران. 
18(1): 93-118. 

 زناشویی خیانت به گرایش بینی پیش. (1399)زاده، مریم.  قاضی
 تنظیم راهبردهای و جنسیتی های واره طرح اساس بر

. ارشد کارشناسی نامه انیپا. شاغل زنان در هیجان شناختی

 تربیتی علوم دانشکده. استهبان واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 .یشناس روان و

و اکبری،  ؛سعیدی، ملوک؛ لطانی لیف شاگرد، فرشته

ناسازگار با نگرش به  های واره طرحرابطه (. 1395.)سهیال

همایش ملی  عشق در زوجین با روابط فرازناشویی،
 .اهر ،خانواده و مسائل نو پدید

 و پذیری مسئولیت ی رابطه بررسی( 1398)نیا، علی.  مصیبتی
 دانشگاه متأهل دانشجویان در زناشویی تعهد با یخودکنترل

دوره دکتری. دانشگاه  نامه انیپا. ایذه شهرستان نور پیام

 پیام نور ایذه. دانشکده علوم انسانی.

( پژوهشی با عنوان 1399مهدی زاده، فاطمه و ده کردی، علی. )

و نگرش به روابط  هیناسازگار اول های واره طرحرابطه 

به منظور  یابعاد ذهن آگاه یگر یانجیمبا  ییفرازناشو

 .56-45(: 87)19 ،شناختی روان علوم. ارائه مدل

ناسازگار اولیه  های واره طرحتعیین نقش (. 1394هدایتی، فاطمه. )
تعارضات زناشویی  بینی پیشوسبک های تفکر در 
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نامه کارشناسی  . پایانکارمندان متاهل شهرستان بندرعباس

 ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان.

 یمبستگ. ه(1397)ی، رضوان. و دشت بزرگ یی، زهراهما 

و  پذیری مسئولیتبا  ینیب خوشخود و  یافتگیزیتما

فصلنامه ی. پرستار انیدر دانشجو ییزناشو تیرضا
 .65-58(: 2)7، سالمت یارتقا تیریمد

ی. تیو ترب یروان هایرییگ اندازه(. 1386ی. )درعلیهومن، ح

 فرهنگ کیپ: تهران

 یها مالک (. بررسی1390یوسفی، ناصر و باقریان، مهرنوش.)

 متغیرهای عنوان به زناشویی فرسودگی و همسرگزینی

 زندگی ادامه به مایل و طالق متقاضی زوجین نیب شیپ

-284 (: 3)1، خانواده درمانی روانمشاوره و مشترک، 

301. 
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