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و نگرش صمیمانه در مردان متاهل پیمان شکن و غیر پیمان شکنناسازگار اولیهطرحواره هاي 
5معصومه رحمتی زاده،4داوود تقوایی،3، عزیزاهللا تاجیک اسماعیلی2طیبه بساطی مطلق، 1آناهیتا خدابخشی کوالیی

چکیده
هدف .ثر از خود می سازدتمامی رابطه زناشویی را متأست کهکنی در تعهد زناشویی آسیب زننده ترین مشکلی اپیمان ش:مقدمه

.هل پیمان شکن و غیر پیمان شکن می باشدو نگرش صمیمانه در مردان متأناسازگار اولیهپژوهش حاضر مقایسه طرحواره هاي 
طرحواره هايتاه فرم کوپرسشنامه  پرسشنامه جمعیت شناختی، ابزار پژوهش. مقایسه اي است-روش پژوهش از نوع علی:روش ها

داده هاي به دست آمده از پژوهش از طریق آزمون تی مستقل و رگرسیون خطی .بودنگرش صمیمانه پرسشنامه و یانگ شناختی ناسازگار
.و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند

ان شکن و غیرپیمان شکن تفاوت یافته هاي پژوهش نشان داد بین نگرش صمیمانه  و طرحواره هاي شناختی در مردان پیم:یافته ها
داشتدوجوو غیر پیمان شکن تفاوت معناداري همچنین بین نگرش صمیمانه در گروه پیمان شکن . )P>006/0(داشتوجود 

)024/0<P( .،می تو ان از طریق نگرش هاي صمیمانه پیش بینی کردمردان پیمان شکنطرحواره هاي شناختی را در  گروههمچنین
)0001/0<P(.

یافته هاي پژوهش نشان داد که مردان پیمان شکن احساس نیاز به صمیمت بیشتري را در رابطه زوجی خود دارند و :نتیجه گیري
. چنانچه احساس به صمیمت در رابطه زوجی برآورده نشود به احتمال بیشتري اقدام به رابطه خارج از ازدواج خواهند کرد

.اولیه ناسازگار، پیمان شکنینگرش صمیمانه، طرحواره:کلید واژه

20/6/1393: تاریخ پذیرش24/11/1392: تاریخ دریافت

)ولؤنویسنده مس(.استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی اراك، واحد علوم و تحقیقات اراك، اراك، ایران - 1
Anna_khodabakhshi@yahoo.com:پست الکترونیکی

.، دانشگاه آزاد اسالمی  واحد علوم و تحقیقات اراك، اراك، ایرانمشاورهکارشناس ارشد ، روان شناسی - 2
.اناستادیار، گروه مشاوره ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات اراك، اراك، ایر- 3
.استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات اراك، اراك، ایران- 4
.کارشناس ارشد، روانشناسی بالینی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران-5
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مقدمه
پیمان شکنی یکی از مهم ترین و جدي ترین مشکالت 

به هاي زیادي از که جندر حالی. )1(بسیاري از زوج ها است
تغییر یافته است؛ تک ) نوین(روابط عاطفی و جنسی امروزي 

همسري هم چنان به عنوان یک توقع و انتظار و نیز پیمان 
شکنی به عنوان یک وضعیت دردناك براي زوج ها باقی مانده 

بی وفایی همسران از زمان بنابراین می توان گفت). 2(است 
پیمان شکنی یکی از دالیل هاي گذشته وجود داشته است و 

پیمان شکنی بین ).3(ي از هم پاشیده شدن ازدواج است عمده
پیمان .)4(ن علت طالق در زوجین می باشد، اولی%50تا 25

شکنی به عنوان نخستین مشکل مطرح شده در طول حیات زوج 
پیمان شکنی اعتماد موجود در ). 2،3(است درمانی مقرر شده 

پیمان . زوج ها را کاهش می دهدرابطه و سطح صمیمیت
از . بر روي ازدواج می گذاردو مخربیشکنی تأثیرات منفی 

جمله این تأثیرات منفی می توان به پیامدهایی چون طالق و 
هاي درمانگران بر اساس گزارش.)5(افسردگی اشاره کرد

زنان خود را مردان،%50خانواده و زوج درمانگرها، در حدود 
زنان نیز این کار را با مردان خود %40تا30و دهندفریب می
شکنیاین در حالی است که گزارش پیمان ).6(دهند انجام می

در %22زنان و در %15کمتر از افراد توسط جمعیت عادي 
برخی مطالعات نیز حاکی است که در صورت .)7(مردان است

ل تماینسبت به زنانی مردانیعدم رضایت در زندگی زناشو
گزارش ). 8(بیشتري به برقراري روابط خارج از ازدواج دارند 

هاي  مشاوران و درمانگران خانواده حاکی است این پدیده یکی 
از مهم ترین و جدي ترین مشکالت زوج هاي مراجعه کننده به 

مطالعات قبلی  نشان که با وجود این).9(مشاوره است مراکز 
فی خلقی  گرایش بیشتري داد که مردان در حاالت مثبت و من

به نظر می رسد متغیرهایی از ولی . )4(به پیمان شکنی دارند
قبیل نگرش ها و رفتارهاي صمیمانه، باورهاي ذهنی و طرحواره 
هاي شناختی از جمله متغیرهایی است که در چگونگی روابط 
زوج ها و افزایش یا کاهش احتمال پیمان شکنی در آن مؤثر 

در این تحقیق  نقش دو متغیر نگرش به از این رو باشد
در پیمان شکنی مردان هاي ناسازگار اولیهصمیمیت و طرحواره

عنوان یکی از نیازهاي ه صمیمیت ب. مورد برسی قرار می گیرد
روانشناختی اولیه و ویژگی کلیدي روابط زناشویی شناخته می 

ر این سازه در بسیاري از پژوهش ها مورد بررسی قرا. )10(شود
. )11(گرفته و تعاریف و ابعاد مختلفی براي آن ارائه شده است

لفه صمیمیت را در حیطه هاي ؤم)12(الرسون و همکاران
، جنبه )فردي یا تعاملی(سطح تحلیل : متفاوتی تقسیم می کنند

ه ب(و مولفه هاي اصلی ) ایستا در مقابل فرایند(هاي زمانی 
با این وجود، اکثر ). یريخود افشاگري، مسئولیت پذ: عنوان مثال

و تمامی ) 13(دیدگاه ها بر نقش دانش، محبت، اعتماد، تعهد 
در پژوهش .)10،12(آنها بر خود افشاگري  تاکید کرده اند

مفهوم «از حاضر تعریف پذیرفته شده از صمیمیت عبارت است 
چند بعدي مرکب از عناصر مختلف که بیان کننده نوعی رابطه 

است که در خالل آن جنبه هاي خصوصی ویژه بین دو نفر 
افکار، عواطف و احساسات و باورهاي خود را با یکدیگر به 

نگرش صمیمانه نیز شناخت، احساس و .»مشارکت می گذارند
گرایش رفتاري فرد به صمیمیت در ارتباط با دیگران، به ویژه 

فقدان صمیمیت در روابط باعث . )14(می باشدجنس مقابل
روانی و عکس العمل هاي نابهنجار مستقیم و بروز تنش هاي

حسادت در روابط بین فردي غیر مستقیم مانند پرخاشگري و 
برقراري روابط صمیمانه در زندگی روزمره افراد ).15(می شود

باعث تسهیل و پیشبرد در روابط بین فردي می شود و ،نیز
ضمن ایجاد شروعی مناسب براي ارتباط، بر خروج یک رابطه از

از سویی دیگر، ترس و اجتناب از ). 16(بحران نیز مؤثر است 
صمیمیت می تواند در پی نوعی سو گیري در ادراك از یک 

این در حالی است که مطالعات خودافشایی را ).17(رابطه باشد 
عنوان مولفه اي از صمیمیت می داند و نشان می دهد که  ه ب

یمانه ممکن است خود افشائی افراد در موقعیت هاي رفتار صم
تحت تأثیر انگیزه پیوند جوئی به منظور حفظ و ایجاد یک رابطه 

برخی مطالعات حاکی است  که زنان  و مردان . )18(قرار گیرد 
صورت متقابل دست به خود ه به صورت هائی متفاوت و ب

وضعیت بیانگر ان است کهمطالعات اخیر .)1(افشائی می زنند 
عواطف و . مانه و اظهار آن مؤثر استخلقی افراد بر روابط صمی

هیجانات بر فرایند هاي پردازش اطالعات شخص تأثیر دارند و 
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از این طریق بر چگونگی ادراك و رفتار بین فردي از جمله 
براساس اصولاز سویی دیگر،).19(صمیمیت اثر می گذارند 

اصل سازمانیکدرمانی، طرحواره به عنوان شناسی و روانروان
بر .)20،21(براي درك تجارب زندگی فرد ضروري استهیافت

هاي طبق تئوري بک، تئوري شناختی روانشناختی و مدل
عنوان طرحواره هاي ناسازگار در ه ناکارآمدي درونی می تواند ب

از سویی دیگر، روابط تئوري طرحواره بر . )22(نظر گرفته شود
احی شده اساس رفتارهاي شناختی اولیه اختالالت شخصیت طر

عبارت طرحواره اولیه ناسازگار اشاره به طرحواره .)23(است
هاي ناکارآمد اولیه و گسترده اي دارد که در ارتباط با شخص و 

این طرحواره ها در دوران کودکی و . )24(دیگران می باشد
عبارتی دیگر، در نتیجه نیازهاي ه نوجوانی شکل می گیرند و ب

که هسته مشکالت ) امنیت: ن مثالبعنوا(برآورده نشده اولیه 
شکل می منش شناختی پایدار و اختالالت شخصیت هستند

گیرند و تالش در جهت حفظ طرحواره در تمامی دوران زندگی 
امل طرحواره اولیه ناسازگار ش. )22(موجب گسترش آن می شود

، احساسات جسمانی می باشد و خاطره ها، احساسات، شناخت ها
ه اولیه ناسازگار کنونی و پاسخ هاي ناهنجار در نهایت، طرحوار

مقابله اي، هسته تئوري اختالالت شخصیت را تشکیل می دهد
5نوع طرحواره اولیه ناسازگار بر طبق 18در حال حاضر، . )25(

که شده است قسیم بنديحیطه نیازهاي براورده نشده اولیه ت
- ب، )امنیت، ثبات و محبت (بریدگی و طرد -الفشامل 

- ج، )استقالل و صالحیت(خودگردانی و عملکرد مختل
روابط محدود، مسئوایت پذیري نسبت به (اي مختلهمحدودیت

منديدیگر جهت-د، )دیگران، و جهت گیري اهداف بلند مدت
تکانه (زنگی بیش از حد و بازداري ش بهو گو) خودافشاگري(

هاي که، طرحوارهخالصه این. )26(می باشد)هاي ناگهانی
رسانی آسیب- ناسازگار اولیه، الگوهاي هیجانی و شناختی خود

اند و در هستند که در ابتداي رشد و تحول در ذهن شکل گرفته
ها، ریشه اگر چه تمام طرحواره.شوندسیر زندگی تکرار می

ها مخل زندگی سالم زا ندارد، ولی همه آنتحولی وقایع آسیب
طرح واره لی نشان داد کهنتایج یافته هاي قب.)27(هستند

طراب ند منجر به بدبینی،  افسردگی و اضناسازگار اولیه می توا

در پژوهشی دیگر نتایج نشان داد که ).28(شوددر بین زوجین 
عدم  ابراز (طرحواره هاي ناسازگار مانند خویشتن داري افراطی 

. منجر به تزلزل در بنیان خانواده می شوددر زوجین) احساسات
سویی دیگر بین طرحواره ها و رضایت جنسی رابطه منفی و از 

، تحقییقات پیشین نشان داد همچنین).29(داردمعناداري وجود
تالش زوجین براي بقاي طرحواره هاي ناسازگار اولیه منجر به 

در از آنجا که . )30،31،32،33(بروز تعارضات زناشویی می شود 
از این ران اندك استایران مطالعه پیرامون پیمان شکنی همس

در پی پاسخ به این پرسش است که چه تفاوتیپژوهش این رو،
حواره هاي شناختی ناسازگار و میزان صمیمیت زناشویی بین طر

.وجود دارددر مردان پیمان شکن

روش مطالعه
. مقایسه اي می باشد-این پژوهش از نوع مطالعات علی

دان متاهل شهر کرج جامعه پژوهشی در این مطالعه کلیه مر
بودند به دلیل مشکالت زوجی به کلینک هاي مشاوره سطح 

از بین آنها دو گروه . مراجعه کرده بودند1392شهر در سال 
) نفر40(و غیر پیمان شکن ) نفر40(مردان متاهل پیمان شکن

به صورت هدفدار از کلینک هاي مشاوره شهر کرج و در سال 
یمان شکن در این پژوهش، مردانی مردان پ. انتخاب شدند1392

هستند که در روابط خارج از ازدواج قرار گرفته اند و به همسر
همچنین، مران . خود خیانت جنسی، عاطفی و روانی کرده اند

متاهلی غیرپیمان شکن در این پژوهش، شامل آزمودنی هایی 
بودند که به دلیل مشکالت دیگري غیر از پیمان شکنی از 

بر سر حوزه اقتصادي خانواده، فرزندپروري وجمله؛ اختالف
مشکل با خانواده هاي پدري به کلینک هاي مشاوره مراجعه 

شناختی گروه نمونه از نظر ویژگی هاي جمعیت.  کرده بودند
با گروه آزمودنی ) سن، مدت ازدواج و سطح تحصیالت(

پرسشنامه در این پژوهش  از سه. همتاسازي گروهی شدند
ی، سنجش نگرش صمیمانه و طرحواره هاي جمعیت شناخت

.شناختی یانگ استفاده شد
Intimacy( به منظور سنجش نگرش صمیمانه

attitude scale(از مقیاس تجدید نظر شدهAmidon,
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Kumar & Treadwell)1983 (استفاده شده است)34 .(
IAS-R است که در ) آیتم به صورت منفی26(آیتم 50شامل

کامال مخالف، نسبتا مخالف، به یک میزان (، نمره اي5مقیاس 
. ارزیابی می شود) ق، کامال موافقموافق و مخالف، نسبتا مواف

چهار عامل مورد سنجش در این پرسشنامه شامل تمایل به 
صمیمت، گریز از صمیمیت، جذابیت و ترس از صمیمیت می 

بر روي ) 1391(پرسشنامه مذکور در ایران توسط قلمی . باشد
در این .  فر از دانشجویان تهرانی هنجاریابی شده استن500

و ضریب بازآزمایی 84/0مطالعه آلفاي کرونباخ اجراي ابزار 
.)35(گزارش گردید83/0

earlyهاي ناسازگار اولیهفرم کوتاه پرسشنامه طرحواره

maladaptive schemas questionnaire توسط
ناسازگار اولیه ساخته طرحوارة15براي ارزیابی ) 1998(یانگ 

6سؤال 75شده است و یک ابزار خود توصیفی است که شامل 
هاي پایایی و روایی این ابزار در پژوهش. باشداي میگزینه

پایایی مقیاس بوسیلۀ آلفاي ).35(متعددي به اثبات رسیده است 
ها و براي تمام خرده مقیاس964/0کرونباخ براي کل آزمون 

هنجاریابی این پرسشنامه در ایران توسط .بود80/0باالتر از 
همسانی . هاي تهران انجام گرفته استدر دانشگاه) 1384(آهی 

و در 97/0درونی با استفاده از آلفاي کرونباخ در جمعیت مؤنث 
).36(شده استگزارش 98/0جمعیت مذکر 

براي اجراي این پژوهش، ابتدا معرفی نامه از دانشگاه ازاد  
دید، سپس با مراجعه به کلینک هاي مشاوره سطح شهر اخذ گر

با مراجعانی که به دلیل مشکالت زناشویی مراجعه کرده بودند، 
مصاحبه صورت گرفت و پس از کسب رضایت آن ها و رعایت 

و پس . ر آن ها قرار گرفتاصل رازداري، پرسشنامه ها در اختیا
یه در انجام این پژوهش کل.وري گردیدآجمعلاز تکمی

مالحظات اخالقی در پژوهش از جمله، رضایت آگاهانه و 
در نهایت داده ها با .مجرمانگی پرسشنامه ها انجام گردید

استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و تی 
مورد تجزیه و 18نسخه SPSSنرم افزارو به کمک مستقل 

.تحلیل قرار گرفت

یافته ها
ختی افراد شرکت کننده در پژوهش داده هاي جمعیت شنا

سال 50تا 30ها بین به شرح زیر می باشد؛ دامنه سنی آزمودنی
و ) %47.0(سال 1- 5بیشترین طول مدت ازدواج بین. بود

%67.4همچنین. بود) %35.9(یالت لیسانس بیشترین تحص
افراد پیمان شکن دراي%69.2افراد غیرپیمان شکن کارمند و 

بر طبق نتایج به دست آمده در این پژوهش .شغل آزاد بودند
میانگین و انحراف معیار مردان پیمان شکن و غیر پیمان شکن  

هاي شناختی و با توجه به نتایج، میانگین همه ابعاد طرحواره
ناسازگار اولیه مردان پیمان شکن از غیر پیمان شکن بیشتر بود 

.)1جدول (

نواره اولیه ناسازگار در دو گروه پیمان شکن غیر پیمان شکمقایسه خرده مقیاس هاي طرح-1جدول 
معناداريسطح  درجه آزادي tمقدار Fمقدار انحراف معیار میانگین گروه متغیر

0/085 84 1/25 3/03 6/70 12/69 مردان پیمان شکن محرومیت 
6/70هیجانی 10/41 مردان غیر پیمان شکن

0/085 84 1/25 3/03 6/70 12/69 مردان پیمان شکن
4/29رها شدگی 10/41 مردان غیر پیمان شکن

138/0 84 00/1 24/2 4/29 10/41 مردان پیمان شکن بی اعتمادي
4/93 10/37 مردان غیر پیمان شکن

0/025 75/78 0/63 5/21 6/43 10/74 مردان پیمان شکن انزوا اجتماعی
4/59 9/97 کنمردان غیر پیمان ش

0/002 67/97 1/21 10/39 6/37 10/11 مردان پیمان شکن شرم/نقص
3/74 8/74 مردان غیر پیمان شکن

0/002 67/02 0/93 10/11 6/38 11/18 مردان پیمان شکن شکست
3/64 10/13 مردان غیر پیمان شکن



نو همکاراآناهیتا خدابخشی کوالیی...طرحواره هاي ناسازگار اولیه و نگرش صمیمانه

1393پاییز3شماره 2دوره 16روان پرستاري 

0/002 84 0/84 1/92 5/96 10/18 مردان پیمان شکن وابستگی
4/65 9/20 مردان غیر پیمان شکن

0/003 74/40 0/29 19/9 34/6 9/48 مردان پیمان شکن آسیب پذیري 
4/35در برابر بیماري 13/9 مردان غیر پیمان شکن

0/00011 56/18 0/77 14/31 8/18 12/27 مردان پیمان شکن خود تحول 
3/41نیافته 11/23 مردان غیر پیمان شکن

0/603 84 1/41 0/27 7/45 17/16 مردان پیمان شکن استحقاق
5/92 15/11 مردان غیر پیمان شکن

0/016 69/25 2/00 6/04 6/94 13/48 مردان پیمان شکن خویشتن داري
4/21 11/00 مردان غیر پیمان شکن

0/002 63/98 0/45 21/36 6/75 11/62 مردان پیمان شکن اطاعت
3/59 11/09 ان غیر پیمان شکنمرد

0/0012 64/10 0/55 13/10 7/97 15/74 مردان پیمان شکن ایثار
4/25 14/97 مردان غیر پیمان شکن

0/008 71/76 1/58 7/33 8/25 16/53 مردان پیمان شکن پذیرش جویی
5/31 14/16 مردان غیر پیمان شکن

0/127 84 0/22 2/36 6/02 13/65 نمردان پیمان شک منفی گرایی
4/32 13/39 مردان غیر پیمان شکن

0/018 68/98 -0/03 5/81 6/85 11/65 مردان پیمان شکن بازداري 
4/13هیجانی 11/69 مردان غیر پیمان شکن

0/002 78/96 -0/25 10/95 7/42 14/30 مردان پیمان شکن معیارهاي 
4/08سرسختانه 14/62 کنمردان غیر پیمان ش

062/0 84 0/31 3/58 6/99 14/06 مردان پیمان شکن تنبیه
5/40 13/65 مردان غیر پیمان شکن

نمرات  میانگین و انحراف معیار کل در بعد  2در جدول 
و در ) 51/254±65/78(طرحواره شناختی  در گروه پیمان شکن

نشان دهنده تفاوت )37/211±52/56(گروه غیر پیمان شکن
و df=80وt=87/2(ادار در بعد طرحواره شناختیمعن

006/0<P (نشان 2همانگونه که جدول. در دو گروه می باشد
میانگین و انحراف معیار در گروه نیز می دهد در بعد صمیمیت

و غیر پیمان شکن)49/170±71/16(پیمان شکن
تفاوت معناداري بین نگرش نشان دهنده )34/15±28/162(

در دو  گروه می )P>024/0و df=37/77و t=30/2(صمیمانه
و طرحواره و این بدان معناست که نگرش صمیمانه باشد

در مردان پیمان شکن نسبت به مردان غیر پیمان شکن شناختی 
.)2جدول (باالتر می باشد

ر پیمان شکنمقایسه نگرش صمیمانه و طرحواره ناسازگار اولیه در دو  گروه مردان پیمان شکن و غی-2جدول 

سطح معناداري درجه آزادي t انحراف معیار±میانگین

024/0 37/77 30/2 49/170 ± 71/16 پیمان شکن نگرش 
28/162صمیمانه ± 34/15 غیر پیمان شکن

006/0 80 87/2 51/254 ± 65/78 پیمان شکن طرحواره 
37/211شناختی ± 52/56 غیر پیمان شکن

و P>0001/0(می دهد که پیش بینی طرحواره هاي شناختی از روي نگرش هاي صمیمانه بانشان)3لجدو(نتایج رگرسیون خطی 
11/38=F(می تو ان از طریق نگرش هاي صمیمانه رااز طرحواره هاي شناختی %69معناست که ه این پیش بینی معناداري است این ب

. پیش بینی کرد
روي نگرش صمیمانه در گروه مردان پیمان شکنطرحواره شناختی از رگرسیون خطی-3جدول 

سطح معناداريFمقدارهمبستگی رگرسیونtمقدار درجه آزاديرگرسیون استانداردβمتغیرپیش بین
69/039/14117/669/011/380001/0طرحواره شناختی از روي نگرش صمیمانه

⃰ ⃰ p<0.0001
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بحث
بین طرحواره بررسی مقایسه پژوهش حاضر به منظور 

نتایج .شناختی و نگرش صمیمانه در مردان متاهل انجام شد
که تفاوت معناداري بین نگرش داد نشان پژوهش حاضر

ردان غیر پیمان شکن وجود صمیمانه مردان پیمان شکن و م
این بدان معناست که نگرش صمیمانه در مردان پیمان . دارد

از این .شکن باالتر می باشدشکن نسبت به مردان غیر پیمان
که مبادرت به پیمان مردانییافته ها می توان نتیجه گرفت که 

بنابراین کنند گرایش هاي صمیمانه باالتري دارندشکنی می
عدم صمیمیت ممکن است نشان دهنده اختالل در کارکرد بین 

زوجی نباشد بلکه نتیجه عدم رضایت در رابطه کنونی فردي
کلی، نتایج پژوهشی آشکار ساخته اند که به طور . باشد

همسرانی که به دنبال برقراري روابط خارج از ازدواج هستند، در 
واقع صمیمت زوجی را کافی در رابطه با همسر خود تجربه 

آنها احساس نیاز بیشتري به داشتن رابطه براي به . نگرده اند
برطبق تحقیقات قبلی بین.)37(دست آوردن صمیمت می کنند

.)38(عدم صمیمیت و پیمان شکنی رابطه مثبتی وجود دارد
تحقیقات پیشین رابطه منفی بین عدم صمیمت در همچنین

این در حالی است که .)40،39(رابطه رمانتیک را نشان داده اند
ویژگی هاي آسیب شناختی از قبیل اضطراب و یا ترس مرضی 

این . )41(گذارد بر میزان و کیفیت روابط صمیمانه اثر می نیز 
ایی نیز خودافشاز آنجا که. تأثیرات معموالً منفی و بازدارنده اند

تحقیقات قبلی .)42(می باشدیکی از مولفه هاي صمیمیت
زوج هاي رمانتیک  اغلب در خودافشایی در حین نشان داده اند

متغیرهاي پس)1(کنندصورت تقابلی عمل می ه مکالمات، ب
مکالمه و همچنین متغیرهاي بافتاري و پایینچون کیفیت

و صمیمت اندك در عوامل محیطی، شرایط شغلی(موقعیتی 
بنابراین.)43(تواند منجر به پیمان شکنی شودمی) روابط زوجی

می توان گفت فقدان صمیمیت در این زوجین که می تواند به 
یل در پیمان وتی رخ دهد یکی از متغیرهاي دخدالیل متفا
تحقیق یافته هاياز سویی دیگر،. ن محسوب گرددشکنی مردا

مردان طرحواره شناختی بیانگر تفاوت معناداري بین حاضر، 
به عبارت . ان شکن و مردان غیر پیمان شکن وجود داردپیم

در مردان پیمان شکن نمره طرحواره هاي اولیه ناسازگار،دیگر
نگر نسبت به مردان غیر پیمان شکن باالتر می باشد که بیا

آشفتگی ذهنی و یا وجود طرحواره هاي ناسازگار در بین مردان 
از آنجا که طرحواره ها هسته ي اصلی .پیمان شکن است

مشکالت منش شناختی خفیف تر و اختالالت شخصیت،
پس می )44(می باشدیکبسیاري از اختالالت مزمن محور

مسو هاین بعددرپیشین با پژوهش هاي یافته اینتوان گفت
خصیصه شخصیت در ارتباط با پیمان شکنی 5می باشد که بر 

ند بر طبق این نتایج  برون گرایی، سازگاري پایین، تمرکز کرده ا
، وظیفه شناسی پایین و روانپریشی باال با پیمان خودشیفتگی باال

از طرفی پژوهش ها ). 43،45،46،47(شکنی در ارتباط است
خودشیفتگی و رفتار پیمان نشان داده است بین صفت شخصیتی 

همچنین پژوهش ). 48(شکنی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد
هاي قبلی رابطه بین شخصیت اجتنابی و پیمان شکنی را نشان 

حاکی از آن است که بیني پیشینیافته ها).49(داده است
4و سبک دلبستگی اجتنابیسبک دلبستگی دوسوگرا و

طرد، خودگردانی و عملکرد -بریدگی(طرحواره هاي حوزه 
) مختل، محدودیت مختل، گوش به زنگی بیش از حد و بازداري

یافته ها، رابطه اي بطه اي مثبت و معنادار وجود داردهمچنین،را
منفی و معنادار را بین سبک دلبستگی ایمن و طرحواره هاي 
حوزه ي بریدگی طرد و خود گردانی و عملکرد مختل و حوزه ي 

از .)51،50(ی بیش از حد و بازداري نشان دادندگوش به زنگ
خصوصیاتی از می دهد پژوهش هاي قبلی نشان سویی دیگر،

قبیل تکانشگري و هیجان خواهی با پیمان شکنی در ارتباط 
طرحواره بدین معنا که  افرادي  که داراي ) 40،43(است

ناکامی دارند نمی توانند براي دستیابی -خویشتن داري از خود
و ممکن است به دلیل به اهدافشان خویشتن داري نشان دهند

وجود نارسایی در حوزه ي محدودیت هاي مختل نتوانند تکانه 
هاي جنسی خود را کنترل کنند و در نتیجه وارد روابط 

حاکی از آن هش کنونی پژوهمچنین،  نتایج .فرازناشویی شوند
است که رابطه مثبت و معنادار بین نگرش صمیمانه با طرح واره 

این بدان معناست .هاي شناختی مردان پیمان شکن وجود دارد
در گرش صمیمانه، طرح واره هاي اولیه ناسازگارکه با افزایش ن
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این با یافته هاي قبلی که نشان داد . می یابداین مردان افزایش
طرحواره هاي ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمیت زناشویی ، بین 

همبستگی منفی و معناداري وجود دارد و همچنین محدودیت 
هاي مختل که شامل استحقاق، بزرگ منشی و خویشتن داري 
ناکافی  می باشد پیش بینی کننده صمیمیت زناشویی می باشد 

از سویی دیگر، بر طبق ادبیات ).53،52(همسو می باشد
یکی از نیازهاي هیجانی اساسی دلبستگی ایمن به پژوهشی ،

افرادي که طرحواره هایشان در حوزه ي بنابراین، .دیگران است
با دیگران دلبستگی هاي ایمن است نمیتوانند"بریدگی و طرد"

یافته ها نشان می دهد که .)54،5(دو رضایت بخش برقرار کنن
سخ هاي هیجانی، احساس افراد با دلبستگی اجتنابی با حذف پا

بی ارزشی و نگرانی بیش از حد و نشانه هاي افسردگی رابطه 
این نتایج با تحقیقات قبلی که رابطه بین بنابر.)55(دارد

را نشان می ) 56،57(صمیمیت جنسی ، صمیمیت و دلبستگی 
پژوهش هاي قبلی بر این در حالی است که . دهد همسوست

یمن و فقدان صمیمیت تاکید داردارابطه مثبت بین دلبستگی نا
متغیرهایی از قبیل طور کلی می توان گفتب.)59،58،42(

نگرش ها و رفتارهاي صمیمانه، باورهاي ذهنی و طرحواره هاي 
ر شناختی از جمله متغیرهایی است که به نظر می رسد د

ا کاهش احتمال پیمان شکنی چگونگی روابط زوج ها و افزایش ب
میم یافته یکی از محدودیت هاي پژوهش تع.در آن مؤثر باشد

با توجه به این که جامعه مورد مطالعه هاي پژوهش می باشد،
مردان پیمان شکن ساکن کرج هستند تعمیم نتایج باید با احتیاط 

همچنین، نمونه هاي آزمودنی در مقایسه با .صورت گیرد
دلیل این امر، بار . مقایسه اي کمتر است-پژوهش هاي علی

با توجه به این که تمامی . القی موضوع پژوهشی می باشداخ

اصول اخالقی پژوهش در این انجام این مهم مدنظر قرار 
گرفت، با این حال، تمایل اندکی به مشارکت در این گونه 

نتایج در آخر پیشنهاد می شود که،. پژوهش ها وجود دارد
در ، همچنین،ناسازگارهايزوجدرمان پژوهش حاضر عالوه بر 

. مدنظر قرار گیردمشاوره هاي پیش از ازدواج نیز می تواند

نتیجه گیري نهایی
ازدواج در پی ایجاد محیطی امن و روابطی پویا بین زوج ها 
است، و نتایج این پژوهش نشان داد که هر چقدر نگرش 

ها باشد و زوج ها احساس نیاز به صمیمت صمیمانه در زوج
ه باشند و این صمیمت در رابطه بیشتري در روابط خود داشت

زوجی وجود نداشته باشد، احتمال این که به روابط خارج از 
بسیار ،ازدواج براي یافتن صمیمت از دست رفته خود دست بزنند

همچنین، شکل گیري طرحواره هاي ناسازگار اولیه . زیاد است
در ایجاد نوع شخصیت افراد در دوره کودکی موثر است، هر 

احساس نیاز به توجه و تایید داشته باشند و از سوي چقدر افراد
دیگر احساس ایمنی در روابط زوجی نکند، به احتمال بیشتري 

به نظر می رسد که . در روابط خارج از ازدواج وارد می شوند
متخصصان بهداشت روان باید به این دو مولفه روان شناختی در 

توجه بیشتري مشاوره هاي قبل از ازدواج و درمان هاي زوجی 
.داشته باشند

تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از تمامی شرکت کنندگان محترم در این 
پژوهش و مدیران کلینکهاي مشاوره شهر کرج، که ما را در 

.انجام این پژوهش صمیمانه یاري رساندند تشکر می نمایند
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The comparison of early maladaptive schema and intimacy in married
infidelity and non-infidelity men

Koolaee1 K (Ph.D) - Motlagh2 B (MSc.) - Esmaili3 T (Ph.D) - taghvaee4 D (Ph.D) - Rahmatizadeh5 (MSc.)

Abstract
Introduction: The infertility is hardest experience in couple’s relationship. The aim of

current research is the comparison of early maladaptive schema and intimacy in married men

infidelity and non-infidelity.

Methods: The sample includes 40 infidelity men and 40 men non-infidelity that were

selected through targeting sampling, respectively, in the Karaj city and in 2013. The research

instruments were early maladaptive schema and intimacy questionnaires.

Results: The findings of current research show that there is a significant difference

between intimacy and early maladaptive schema in infidelity and non-infidelity men

(p<0.0006). furthermore, there is significant difference between intimacy in two group of

participants(P<0.024). In addition, there is a significant between intimacy and early

maladaptive schema and it can predict early maladaptive schema through intimacy in this

group (p<0.0001).

Conclusion: According the results of the present study, males who had extra marital

relationship need high level of intimacy in their relationships with their couples. If they did

not received enough intimacy from his partner they would be entrance in new relationship.

Also, early maladaptive schema has influence on infidelity in men.

Key words: Intimacy, early maladaptive schema, infidelity.
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