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 چکیده

تنهایی با خیانت های دلبستگی و احساس هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک

كلیه  همبستگی و جامعه آماری شامل-زناشویی بود. روش تحقیق توصیفی

 بازه زماني درکننده به مراکز مشاوره خانواده شهر رشت زنان مراجعه

مورد  ،نفر به شیوه در دسترس 85بود که  98مهرماه  تا 98 فروردین ماه

بستگی بزرگساالن مقیاس سبک های دل ،مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش

( و مقیاس 1984و رنشاو ) هایمل آشر، تنهایی مقیاس (،1987هازن و شیور )

( بود. تحلیل داده ها با استفاده 1392خیانت زناشویی مرامی و خادمی )

از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسون و با استفاده از 

spss22 .درصد تغییرات  67داد که تجریه و تحلیل داده ها نشان  انجام شد

خیانت زناشویی توسط سبک های دلبستگی تبیین می شود و دلبستگی ایمن 

(001/0  >p پیش بین منفی و معنی دار خیانت زناشویی؛ دلبستگی اجتنابی )

(001/0  >p( و دوسوگرا )001/0  >p پیش بین مثبت و معنی دار خیانت )

مثبت و معنی داری با خیانت  زناشویی است. همچنین، احساس تنهایی رابطه

توجه به نتایج پژوهش، با (. xy r = 85/0؛   p<  001/0زناشویی دارد )

برگزاری کارگاه های قبل از ازدواج با هدف آشنایی زنان و مردان جامعه 

ایرانی با انواع سبک های دلبستگی و تاثیرات آنها در زندگی زناشویی، 

روانشناختی مثل احساس تنهایی و و همچنین آشنایی آنان با سازه های 

علل و عوامل پدیدآورده و تحریک کننده آن، می تواند گام مثبتی در 

 جهت تشکیل خانواده های متعهد و پایبند به پیوند زناشویی باشد.

 

خیانت زناشویی، سبک های دلبستگی، احساس تنهایی، زنان، واژگان كلیدي: 

 بهزیستی
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فرازناشویی در جوامع امروزی و نوین رخدادی شایع شده است و روابط 

همه گیر ترین چالشی است که پای زوجین را به درمان می گشاید )گوردون 

، یکی از مخرب 3روابط فرازناشویی(. 2008، 2؛ باگاروزی2004، 1و همکاران

ترین مسائلی است که زوج ها با آن مواجه شده و یکی از مشکل ترین 

 5(. خیانت زناشویی2010، 4و همکاران  برای درمان است )اتکینزمسائل 

شان با موضوعی است که زوج درمانگران به صورت منظم در کارهای بالینی

و یکی از مسائلی  (2008، 6و همکاران  آن مواجه می شوند )اسچیکفورد

است که تعارض های زناشویی و طالق را در بسیاری از زنان افزایش می 

. خیانت زناشویی، شامل مجموعه ای از (2014، 7رین و همکاراندهد )ما

رفتارهایی است که به وسیله آن، یک همسر از ارتباط معمول با همسر 

خود تخطی می کند و اقدام به تعامل با فرد دیگری غیر از همسر خود می 

( خیانت زناشویی را 2013) 9(. شانین1999، 8و همکاران کند )دریگوتاس

( 2006) 10وع خیانت جنسی، عاطفی و اینترنتی می داند. فریکرشامل سه ن

تمایل و آمادگی فرد برای خیانت زناشویی را سطحی از صمیمت عاطفی، 

فیزیکی و شناختی می داند که یک شخص با فردی خارج از روابط اولیه 

نقش ت زناشویی نزناشویی، برقرار می کند. عوامل تعددی در بروز خیا

( فکر کردن زیاد به شخص دیگر با 1999) 11کافمندارند. فلدمن و 

 رویاپردازی را زمینه بروز آمادگی برای خیانت زناشویی می داند. 

خیانت زمانی اتفاق می افتد که یکی از زوج ها بر این باور باشد که 

زندگی زناشویی او وفادارانه است، در صورتی که زوج دیگر به طور 

پنهانی این پیمان را شکسته است اما امروزه با توجه به دگرگونی در 

روابط اجتماعی و همچنین تغییر در نگرش ها، عالوه بر روابط جنسی به 

ص، داشتن سَر و ِسرّ با فرد دیگر، شیفتگی و محبت نامتعارف، روابط طور خا

عاطفی فراتر از دوستی عادی، استفاده از پورنوپرافی، ارتباط نامتعارف 

در فضاهای مجازی نشانه هایی از بروز خیانت زناشویی و نقض تعهد در 

( 2006فریکر )(. 1396یکی از زوجین است )قاسمی، سودجانی و شریفی، 

ض تعهد را متاثر از شکل گیری دلبستگی ناایمن دانسته که زمینه را نق

( نیز 2013) 12و همکاران برای خیانت در بزرگسالی فراهم می کند. راسل

ا سبک دلبستگی دریافتند که احتمال بروز خیانت زناشویی در افراد ب

پژوهش بر روی دلبستگی بزرگساالن  1994در اواخر دهه ناایمن بیشتر است.

 ،یکی از اصلی ترین و گسترده ترین موضوعات پژوهشی تبدیل شده است به

ترین ترین و خالقانهترین، عمیقبه شکلی که مطالعات دلبستگی یکی از وسیع

نظریه دلبستگی  .خطوط پژوهشی در روانشناسی قرن بیستم تلقی می شود

که یکی از دست آوردهای مهم روانشناسی معاصر محسوب می شود،  13بالبی

دارای یک مفهوم محوری و اصلی است و به تشریح این نکته می پردازد که 

چگونه نوزاد از نظر هیجانی نسبت به فردی که از او مراقبت و نگهداری 

می کند، دلبسته می شود و هنگام جدایی از او دچار تنش و اضطراب می 

                                                             
1 . Gordon et al 
2 . Bagarozzi 
3 . Extra-Marital 
4 . Atkins et al 
5 . Marital Infidility 
6 . Shackelford  et al 
7 . Marin 
8. Drigotas et al 
9 . Schonian 
10 . Fricker 
11 . Feldman, S., Cauffman 
12 . Russell et al 
13 .bowlby 
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های متقابل بسیاری از روانشناسان، کنش (.2015، 1انسیلیاسوک و گردد )ک

اساس و بنیاد رشد عاطفی و اجتماعی می دانند  ،کودک و مراقبان آنان را

در واقع، دلبستگی به علت ایجاد احساس امنیت  (.2015، 2)یانت و همکاران

برای کودک ارزش حیاتی دارد و به عنوان یک تکیه گاه،  ،و آرامش

رهای کاوشگرانه کودک را در محیط و روبرو شدن او را با امور غیر رفتا

پیش بینی، تسهیل می کند. بدیهی است که حساسیت و همگامی کنش قابل 

متقابل در رابطه با کودک، کیفیت و چگونگی دلبستگی وی را رقم می زند 

 (.2015، 3)آساف و همکاران

تقابل بین دو فرد در بالبی معتقد است دلبستگی، نگهدارنده نزدیکی م

 (.2008ی زاده هنرمند و همکاران، تمام مراحل زندگی است )مهراب
رفتارهای دلبستگی و پیامدهای آن ها در سراسر  زندگی فعال باقی می 

ماند و به هیچ وجه به دوره ی کودکی محدود نمی شود. در بزرگسالی، 

شک می تواند  افکار و احساسات و نگرش نسبت به رابطه ی دلبستگی، بدون

با  افراد (.2004 ،4بر نحوه ی رفتار تأثیر بگذارد )هانتسینگر و لونچر

در برقراری روابط صمیمی راحت هستند، تمایل دارند  ،ایمن سبک دلبستگی

برای دریافت حمایت به دیگران وابسته باشند و اطمینان دارند دیگران 

آنها را دوست دارند. چهره های دلبستگی خود را به عنوان افراد گرم 

و از دیگران توقعات و  داشته توصیف می کنند، تصویر مثبتی از خود

افراد با سبک دلبستگی  (.2015، 5برانت)آمیت و  انتظارات مثبتی دارند

ایمن گرایش دارند تا تجارب رابطه شان را بیشتر به صورت مثبت توصیف 

با سبک دلبستگی دوسوگرا  دکنند و به ادامه رابطه شان بیشتر از افرا

 (.2009، 6تمایل دارند )کارداکتز

با سطوح پایین تری از صمیمیت و تعهد  ،سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی

افراد با سبک دلبستگی اجتنابی به  در روابط اجتماعی پیوند می یابد.

کودکانی اشاره می کند که نمی توانند از مراقبشان به عنوان منبع 

آرامش و تنظیم عواطف منفی استفاده کنند، این کودکان تمایل به اجتناب 

افرادی که  (.1391)صفوی و همکاران،  دیا نادیده گرفتن مراقبشان دارن

در سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی قرار می گیرند، اظهار می کنند روابط 

آنها با دیگران سطحی و رسیدن به اهداف خودشان، مهمتر از ایجاد رابطه 

. بزرگساالن دارای سبک (2015، 7با دیگران است )اکسیانگفی و همکاران

ند که از صمیمت و فراز و فرودهای هیجانی دلبستگی اجتنابی تمایل دار

بیمناک باشند، اعتماد کردن به دیگران را مشکل می یابند و از نزدیک 

شدن زیادی به دیگران نگرانند. شریکان زندگی اجتنابی معموالً این باور 

% 25را ندارند که عشق رومانیتک دوام دارد. بزرگساالن اجتنابی حدود 

افرادی که دارای  (.13987، 8هند )هازان و شیوراز جمعیت را تشکیل می د

سبک دلبستگی اجتنابی می باشند، از نزدیکی به دیگران و اعتماد به 

توانند به دیگران اتکا کنند و وقتی کسی خیلی آنها گریزان هستند، نمی

  (.2015، 9و همکاران به آنها نزدیک می شود، عصبی می شوند )وودهوس
حس عمیقی از بی ارزش بودن را تجربه  ،اضطرابی با سبک دلبستگی افراد

کنند. خود افشاگری نامناسب، ابزار نامناسب هیجان ها، گریه های می

مکرر در حضور مراقب و وابستگی به دیگران در افراد دوسوگرا گزارش 

                                                             
1 . Kaisook& Eunsil 
2 . Yanet et al 
3 . Assaf et al 
4 . Huntsinger&, Luecken 
5 . Amit& Berant 
6 . Kardatzke 
7 . Xiangfei et al 
8 . Hazan& Shaver 
9 . Woodhouse 



4 
 

شده است و زمانی که نیازهای آنها در روابط نزدیک برآورده نمی شود، 

ریه می کنند و آسیب پذیری باالیی در این آزردگی بیش از حدی را تج

 ،افراد دلبسته مضطرب (.2015، 1گروه دیده می شود )سالوم و همکاران

فکر می کنند دیگران به اندازه ای که آنها دوست دارند، تمایل برای 

نزدیکی به آنها ندارند، اغلب نگرانند که شریکشان دوستشان نداشته و 

(. به عالوه، سبک 1386جعلی و همکاران، یا نخواهد با آنها بماند )بر

 ،دلبستگی ناایمن اضطرابی با دلمشغولی در روابط اجتماعی و خرسندی کم

پیوند می یابد. افرادی که در سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی قرار می 

گیرند، اظهار می کنند برای آنها مهم این است که دیگران آنها را 

 (.1391دوست بدارند )خدابخش، 

ک های دلبستگی با چندین متغیر از جمله انتخاب همسر و عشق پایدار، سب

افسردگی بزرگساالن، روابط بین فردی و چگونگی کنار آمدن با بحران ها 

و با رضایت زناشویی مرتبط است. افزون بر این افراد با سبک های 

دلبستگی متفاوت، در پاسخ به استرس محیطی به گونۀ متفاوتی عمل می 

صاحبنظران بسیاری مطرح کرده اند که  (.1386، 2)پروین و اولیورکنند  

دلبستگی ناایمن می تواند برای تبیین خیانت به کار رود و افراد دارای 

دلبستگی ایمن تمایل کمتری به خیانت زناشویی دارند زیرا آنها در 

روابط زناشویی شان احساس راحتی و اطمینان دارند که این احساس به 

نعی برای شروع روابط جنسی فرازناشویی عمل خواهد کرد عنوان ما

( دریافتند بین سبک های 2012) 4ارنبرگ و همکاران(. 2009، 3)جینفریو

دلبستگی و تعهد زناشویی ارتباط معنی داری وجود دارد. افراد با سبک 

دلبستگی ایمن تعهد زناشویی بیشتری نسبت به افراد ناایمن نشان می 

دهند. مطالعات نشان می دهد ارتباط معناداری بین دلبستگی ناایمن فرد 

(. بین افراد 2013، 5همکاران و میزان بروز خیانت وجود دارد )راسل و

( و اجتنابی )فتحی، 2013، 6با دلبستگی ناایمن و اضطرابی )فام و دوی

 ( با خیانت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد. 1392گرجی و اسماعیلی، 

یکی از مسائل مهم در روابط اجتماعی، احساس تنهایی است. همه افراد 

ی از مردم با این احساس، گهگاهی تنهایی را تجربه می کنند اما برخ

احساس تنهایی با روزها، سال ها و گاه تا پایان عمر زندگی می کنند. 

تهی شدن عاطفی، عدم ابراز احساسات بین فردی و پسرفت روانشناختی 

همراه است، به گونه ای که نیازهای مربوط به صمیمیت برآورده نشده 

ًا به نحوی نارضایت ، اساساند و اگر هم تا حدودی برآورده شده باشند

بخش باقی می مانند. اجساس تنهایی گویای کاستی ها و کمبودهایی در 

برقراری پیوندهای عاطفی و اجتماعی است. به بیان دیگر احساس تنهایی 

تجربه ذهنی و آزار دهنده است که در پیوندهای عاطفی و میان فردی 

ابطه فرد با است. احساس تنهایی زمانی به وجود می آید که تماس و ر

کاذب باشد، به نحوی که تجربه عاطفی مشترکی برای این رابطه دیگران 

دوجانبه فرد با دیگران متصور نباشد و انسان در فرایند تماس با 

، 7دیگران، فاقد یک ارتباط حقیقی و صمیمانه باشد )ون هالست و همکاران

2013.) 
و ضعف در روابط احساس تنهایی، نوعی هیجان منفی است که از نارسایی 

بین فردی به وجود می آید و در نتیجه آن فرد احساس غمگینی، پوچی و 

                                                             
1 . Salome et al 
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پژوهش ها حاکی از آن است (. 2003، 1بی تعلیقی می کند )آشر و پاکویت

که مدت زمانی که فرد در تنهایی به سر می برد، تعیین کننده اساسی 

با  باطبلکه تهدید جدایی، کیفیت ارت میزان احساس تنهایی نیست،

، 2و همکاران  نزدیکان، در احساس تنهایی نقش مهم دارد )هومبرادوز

طرد ناشی از همسر بی وفا، منجر به احساس بی کفایتی و عدم (. 2013

خود منجر به احساس بی ارزشی  ،جذابیت در زنان آسیب دیده می شود و این

در این زنان شده و به دنبال آن ارتباط با همسر و دیگران کاهش می 

(. از طرف دیگر زنان آسیب دیده از 2012، 3سامر-یابد )داناوان و امرس

به دلیل این که خود را در این خیانت زناشویی مقصر خیانت زناشویی، 

نتیجه، باعث کاهش عزت نفس  می دانند، به سرزنش خود می پردازند و در

در و خودارزشمندی و دیدگاه منفی نسبت به خود در این زنان می شود. 

طرد از سوی شریک زندگی مورد عالقه از یک سو و خودارزشی پایین  ،مجموع

تر از سوی دیگر می تواند به احساس تنهایی در زنان آسیب دیده از 

احساس  (.2015، 4یگنرثل-خیانت زناشویی منجر شود )روکاچ و فلیپرت

تنهایی عالوه بر این که خود احساس آزار دهنده ای است، می تواند باعث 

مشکالت روانی دیگر نظیر افسردگی گردد، همچنین خطر خودکشی را نیز 

بنابراین با توجه به آنچه که (. 2017،  5افزایش می دهد )هن و همکاران

تگی زوجین و بروز احساس پژوهش های مذکور نشان می دهد، سبک های دلبس

تنهایی هر یک از زوجین می تواند محرک هر یک از آنان برای نقض تعهد 

زناشویی و به نوعی تمایل به خیانت زناشویی باشد. لذا پژوهش حاضر در 

های دلبستگی و احساس تنهایی سبکصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا 

ن منظور دو فرضیه به شرح زیر رابطه دارد؟ بدی با خیانت زناشویی زنان

 مطرح و بررسی شد:

زنان و خیانت زناشویی )اجتنابی، ایمن، دوسوگرا( های دلبستگی بین سبک

ابطه معنی داری وجود ر کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر رشتمراجعه

 دارد. 

زنان و خیانت زناشویی )عاطفی و اجتماعی( بین احساس تنهایی 

رابطه معنی داری وجود  مراکز مشاوره خانواده شهر رشتکننده به مراجعه

 دارد. 

 
 روش تحقیق

زنان  شامل كلیه ي آماري يجامعه است. همبستگي نوع از پژوهش این

فروردین  زماني بازه ي رد کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر رشتمراجعه

بودند. پرسشنامه  نوشتن و خواندن سواد دارای بود که 98مهرماه  تا 98 ماه

به  زن 110 زماني، بازهي این در و شد تكمیل طالق كاهش مراكز در توسط زنان، ها

 به حاضر نفر 25 كه بود شده داده ارجاعاین مراکز مراجعه کرده بودند که 

 نمونه انتخاب .بود یافته كاهش نفر 85 به نمونه نهایت، در و نشدند همكاري
  .شد انجام درسترس در گیري نمونه روش به

 ابزارهاي پژوهش

(، 1987شیور ) و هازن دلبستگي سبك از پرسشنامه جهت گردآوری داده ها،

(، خیانت زناشویی مرامی و 1984احساس تنهایی آشر، هایمل و رنشاو )

استفاده شد. در ذیل به معرفی هر یک از این ابزارها و  (1392خادمی )

 روایی و پایایی هر کدام پرداخته شده است. 

 پرسشنامه سبک های دلبستگی 

                                                             
1 . Asher& Paquette 
2 . Hombrados et al 
3 . Donovan &Emmers-Sommer 
4 . Rokach &Philibert-Lignières 
5 . Han et al 
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 سبک های دلبستگیبرای اندازه گیری سبک های دلبستگی از مقیاس 

سوال  15استفاده شد. این آزمون دارای  (1987هازن و شیور ) بزرگساالن

=خیلی زیاد( است که سه سبک 5= خیلی کم؛ 1درجه ای ) 5در مقیاس لیکرت 

( و دوسوگرا 10، 9، 8، 7، 6(، ایمن )5، 4، 3، 2، 1دلبستگی اجتنابی )

سنجد. کمترین و بیشترین نمره مشاهده شده ( را می15، 14، 13، 12، 11)

است. پایایی آزمون  25و  5در هر یک از این خرده مقیاس ها به ترتیب 

برای هر یک از خرده مقیاس های دلبستگی اجتنابی، ایمن و دوسوگرا در 

مشاهده شد.  85/0، 84/0، 86/0به ترتیب  (1390و همکاران ) رفیعیپژوهش 

ی هر یک از این خرده مقیاس ها به ترتیب در پژوهش حاضر نیز پایای

  احراز شد.  89/0، 80/0، 88/0

 تنهایی احساس پرسشنامه

این  شد. استفاده (1984و رنشاو ) هایمل آشر، تنهایی مقیاس از حاضر پژوهش در

، 13، 11، 7، 5، 2)سوال  است انحرافی آن سؤال 8 که است سؤال 24 دارای مقیاس

نمره  در اما است؛ مربوط آزمودنیها عالقه مورد موضوعات به و (23، 19، 15

 سؤالهای بنابراین ؛شودنمی استفاده آنها از احساس تنهایی مقیاس گذاری

 کامالً "از  ایدرجه 5 مقیاس یک روی نمره گذاری سؤالها است. سؤال 16 مقیاس اصلی

 می گیرد. صورت دیگر سوی از "نیست اصاًل اینطور"تا  یکسو، در "است همینطور
 عاطفی تنهایی احساس مؤلفه دو دارای همکاران و آشر تنهایی احساس پرسشنامه

 سؤال 6 و عاطفی به تنهایی مربوط آن سؤال 10است.  اجتماعی احساس تنهایی و

، 20، 18، 17، 14، 12، 9، 6، 3به تنهایی اجتماعی است. سواالت  مربوط آن

، 16، 10، 8، 4، 1و سواالت  مربوط به احساس تنهایی عاطفی است 24، 21

است که به صورت معکوس نمره گذاری می  مربوط به تنهایی اجتماعی 22

اعتبار مقیاس احساس تنهایی برای  درتاج و همکاران،در پژوهش . شوند

و برای  82/0، برای خرده مقیاس احساس تنهایی عاطفی 84/0کل مقیاس 

دست آمد. در پژوهش حاضر ب 81/0خرده مقیاس احساس تنهایی اجتماعی نیز 

نیز اعتبار کل مقیاس و هر یک از خرده مقیاس های احساس تنهایی عاطفی 

بدست آمد که  80/0و  85/0، 90/0تیب و احساس تنهایی اجتماعی به تر

    رضایتبخش هستند. 
 پرسشنامه خیانت زناشویی

 ساخت و هنجاریابی مقیاس خیانت زناشویی در جامعه ایرانی توسط مرامی

زوج متاهل و مجرد اجرا شد )مرامی و  484بر روی  1392و خادمی در سال 

جهانی شدن، جنسی، شخصیتی،  (. این مقیاس چهار عامل بزرگ1392خادمی، 

جهت  ( می سنجد.4تا  0در مقیاس لیکرت پنج درجه ای )خانوادگی را 

تعیین پایایی مقیاس، از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. 

( برای کل پرسشنامه 1392یب آلفای کرونباخ در پژوهش مرامی و خادمی )ضر

، عامل دوم 80/0، عامل یک )جهانی شدن( پرسشنامه برابر 93/0برابر 

، عامل سوم )شخصیتی( پرسشنامه برابر 80/0)جنسی( پرسشنامه برابر 

 بوده است. 70/0، پایایی عامل چهارم )خانوادگی( پرسشنامه، برابر 89/0

، 90/0پژوهش حاضر نیز پایایی آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر در 

، عامل دوم )جنسی( پرسشنامه برابر 82/0عامل یک )جهانی شدن( برابر 

، پایایی عامل چهارم 84/0، عامل سوم )شخصیتی( پرسشنامه برابر 78/0

 است. 75/0)خانوادگی( پرسشنامه، برابر 

 تجزیه و تحلیل داده ها

تحلیل شد و  spss22در پژوهش حاضر داده ها با استفاده از نرم افزار 

میانگین، انحراف معیار، شاخص های یافته های پژوهش در دو سطح توصیفی )

و  تحلیل رگرسیون چندگانهآزمون کمینه و بیشینه نمرات( و استنباطی )

 ( گزارش شد. همبستگی پیرسون
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 یافته ها

ارایه  1ابتدا برخی از ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها در جدول 

شده است. سپس میانگین و انحراف معیار نمره آزمودنی ها در متغیرهای 

آورده شده  2سبک دلبستگی، احساس تنهایی و خیانت زناشویی در جدول 

همچنین به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از است. 

 ل رگرسیون چندگانه استفاده شد. تحلی

 

 : ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها1جدول 

ویژگی های جمعیت 

 شناختی

 شاخص های توصیفی

 میانگین
انحراف 

 معیار

 3/5 8/29 سن
 85/1 32/6 طول مدت ازدواج

 

نشان می دهد، میانگین سنی زنان شرکت کننده در  1همانطور که جدول 

است. میانگین و  3/5با انحراف معیار  8/299پژوهش )آزمودنی ها(، 

 است.  85/1و  32/6انحراف معیار طول مدت ازدواج زنان به ترتیب 

 

  ش: میانگین و انحراف معیار نمره آزمودنی ها در هر یک از متغیرهای پژوه2جدول 

 
خرده مقیاس 

 ها

 شاخص های توصیفی

 میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار

 دلبستگی

 3/2 48/15 ایمن
 14/8 18/24 اجتنابی
دوسوگرا 

 )اضطرابی(
23/19 9/6 

احساس 

 تنهایی

 22/4 50/17 اجتماعی
 28/3 8/24 عاطفی
 06/21 6/75 خیانت زناشویی

 

و  48/15معیار دلبستگی ایمن نشان می دهد، میانگین و انحراف  2جدول 

است.  14/8و  18/24است. میانگین و انحراف معیار دلبستگی اجتنابی  3/2

 است. 9/6و  23/19میانگین و انحراف معیار دلبستگی دوسوگرا )اضطرابی( 

در متغیر احساس تنهایی، میانگین و انحراف معیار تنهایی اجتماعی به 

 انگین و انحراف معیار تنهایی عاطفیاست. همچنین می 22/4و  50/17ترتیب 

در متغیر خیانت زناشویی، میانگین و انحراف  است. 28/3و  8/24 نیز

 است. 06/21و  6/75معیار به ترتیب 
 

های دلبستگی )اجتنابی، ایمن، دوسوگرا( و خیانت بین سبک فرضیه اول:

 رابطه معنی داری وجود دارد. زنان زناشویی 
 

شخصه های آماری رگرسیون سبک های رگرسیون، تحلیل واریانس و مخالصه مدل : 3جدول 

 دلبستگی بر خیانت زناشویی

 مدل
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

متوسط 

 مجذورات

نسبت 

F 

معنی 

 داری
R 

2
R 

 28/24130 2 56/48260 رگرسیون
66/185 ***0001/0 82/0 67/0 

 97/129 82 22/10658 باقیمانده

***001/0  >p  معنی داری( )سطح 

 سبک های دلبستگی استاندارد و غیر استاندارد : ضرایب رگرسیون4جدول 

 B SED Beta T متغیر
معنی 

 داری
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 0001/0*** -2/11 -88/0 164/0 -46/1 دلبستگی ایمن

 0001/0*** 2/13 68/0 272/0 23/2 دلبستگی اجتنابی

دلبستگی دوسوگرا 

 )اضطرابی(
79/1 215/0 79/0 18/12 ***0001/0 

***001/0  >p  )سطح معنی داری( 

مشاهده شده معنی دار است  F، میزان 4و  3با توجه به نتایج جدول 

(001/0  >p  66/185؛  =F.)  درصد تغییرات خیانت زناشویی توسط سبک  67و

های دلبستگی تبیین می شود. همچنین ضرایب رگرسیون هر یک از متغیرهای 

 (beta=  -88/0؛  p<  001/0پیش بین نشان می دهد که سبک دلبستگی ایمن )

های دلبستگی زناشویی است و سبک پیش بین منفی و معنی دار خیانت

 (beta=  79/0؛  p<  001/0)و دوسوگرا  (beta=  68/0؛  p<  001/0)اجتنابی 

 پیش بینی کنند. در جهت مثبت می توانند خیانت زناشویی را 

 

بین احساس تنهایی )عاطفی و اجتماعی( و خیانت زناشویی  فرضیه دوم:

 زنان رابطه معنی داری وجود دارد. 

 

 خیانت زناشویی و احساس تنهایی همبستگی پیرسون: 5جدول 

 مدل

مقدار 

همبستگی 

(r) 

معنی 

 داری

احساس 

 تنهایی
85/0 ***0001/0 

***0001/0  >p  )سطح معنی داری( 

نتایج همبستگی پیرسون رابطه احساس تنهایی و خیانت زناشویی در جدول 

نشان می دهد که بین این دو متغیر رابطه مثبت و معنی داری مشاهده  5

  (.xy r = 85/0؛   p<  001/0شده است )

 بحث و نتیجه گیری

های دلبستگی و احساس تنهایی با خیانت هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک

بود.  کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر رشتزنان مراجعه زناشویی

نفر به شیوه در دسترس انتخاب شد و  85بدین منظور نمونه ای به حجم 

دو فرضیه مطرح و آزمون شد. در بررسی فرضیه اول نتایج نشان داد که 

سبک دلبستگی ایمن پیش بین منفی و معنی دار خیانت زناشویی است و 

خیانت  پیش بین مثبت و معنی دار و دوسوگرا های دلبستگی اجتنابیسبک

(، ارنبرگ و 2009) جینفریو این نتایج همسو با پژوهشهستند. زناشویی 

(، فتحی، 2013(، فام و دوی )2013(، راسل و همکاران، )2012) همکاران

در تبیین نتایج فرضیه اول می توان گفت (  است. 1392گرجی و اسماعیلی )

که روابط فرازناشویی نه تنها موجب آشفتگی و از هم پاشیدن زندگی 

خانوادگی می شود، بلکه حکایت از آسیب روانی و مشکالت زیرساختی تربیتی 

والدین پاسخ ده و حساس به نیازهای کودک، الگوی دلبستگی ایمن دارد. 

دین سرد و غیرحساس به نیازهای کودک، در کودک ایجاد می کنند و وال

الگوی دلبستگی ناایمن )اجتنابی و دوسوگرا( در کودک ایجاد می کنند. 

کودک به رابطه عاشقانه در بزرگسالی انتقال -دلبستگی در رابطه والد

می یابد و می تواند بر رفتار، شناخت و هیجانات، در هر زمانی از 

این اساس، امنیت را بگذارد. بر  زندگی از نوزادی تا بزرگسالی تاثیر

توان به عنوان هسته نظام دلبستگی در روابط دلبستگی بزرگسالی توصیف می

کرد. یک رابطه امن با فردی صورت می گیرد که نسبت به او احساس 

دلبستگی بشود. این ارتباط امن بیشتر با همسر شکل می گیرد و همسر 

احساس آرامش است. افرادی که  شکل اولیه دلبستگی و منبع عمده امنیت و

احساس ایمنی می کنند، به همسر خود دلبستگی روشن تر، منسجم تر و 
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(. 1390احساس مثبتی نسبت به خود دارند )بالبی،  پیوسته تری داشته و

در مقابل افراد با سبک دلبستکی ناایمن، تعهد زناشویی کمتری نسبت به 

( و احتمال بروز خیانت 2012، افراد ایمن نشان داده )ارنبرگ و همکاران

در واقع زوجین یا سبک (. 2013در آنان بیشتر می شود )راسل و همکاران، 

دلبستگی دوسوگرا، احتمال بروز خیانت زناشویی در آنها بیشتر است و 

( و افراد با سبک دلبستگی 2013تعهد زناشویی اندکی دارند )فام و دوی، 

تر از دو نفر بیشتر تمایل دارند اجتنابی به درگیر شدن در روابط فرا

 (.2006)فریکر، 

معنی  رابطه مستقیم ونتیجه دیگری که در این مطالعه حاصل شد، وجود 

این یافته همسو با یافته  است.بین احساس تنهایی و خیانت زناشویی  دار

هن و  (،2012) سامر-؛ داناوان و امرس(2003) آشر و پاکویتهای پژوهش 

افرادی که است. در تبیین این یافته می توان گفت که ( 2017) همکاران

احساس تنهایی دارند، دارای رضایت و شادمانی اندک هستند. همچنین بر 

اساس نظریه های شناختی می توان استدالل کرد که احساس تنهایی مداوم 

منجر به احساس بی کفایتی می گردد؛ به طوری که فرد دارای احساس 

خود استفاده می کند که این امر فرد تنها را به  تنهایی از سیک سرزنش

دامنه ای از احساسات منفی از جمله افسردگی سوق می دهد. به منظور 

مارتین و مورهان تبیین نتایج این تحقیق می توان از مدل نظریه ویس )

( کمک گرفت. بر اساس این مدل، تنهایی ناشی از انزوای 2003، 1شوماخر

یت اجتماعی، آمادگی فرد را برای خیانت زناشویی اجتماعی یا فقدان حما

افزایش می دهد. زمانی که زوجین یا یک زوج احساس تنهایی داشته باشد، 

فرد به سمت تعامل به همسر خود حرکت نمی کند و تمام مسیرهای تعامل 

را نیز مسدود می کند، در نهایت رابطه این زوجین به خیانت کشیده می 

ه زوجین یا یکی از آنها، احساس تنهایی کند و از شود. در واقع، چنانچ

بروز احساسات و هیجانات خود طفره روند، این امر خود به تدریج باعث 

  جدایی زوجین شده و نهایتًا منجر به خیانت زناشویی زوجین می شود. 

، فراگیری شیوه های تربیتی اقتداری بر اساس نتایح حاصل از این بررسی

ک دلبستگی ایمن و اصالح روش های تربیتی مستبدانه، به منظور ایجاد سب

آزادگذار و بی اعتنا به منظور کاهش ایجاد سبک های دلبستگی ناایمن 

و در نتیجه کاهش خیانت زناشویی به والدین و زوجین توصیه می شود. 

به روانپزشکان، روانشناسان، مشاوران و تمام کسانی که در  همچنین

کنند، پیشنهاد می شود که در هنگام مواجهه با  حوزه سالمت روان کار می

زوجینی که احساس می کنند که زوج شان به آنها خیانت کرده است، شاخص 

احساس تنهایی آنها نیز در درمان مدنظر قرار گیرد زیرا که احتمال 

اینکه خیانت زناشویی در زوجین یا هر یک از آنها، ناشی از احساس 

 تنهایی باشد، وجود دارد. 
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