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abstract
Emergence of betrayal and making extramarital
relationships in couples seriously endanger marital life
and the couple’s adjustment. Therefore, the present
study was conducted aiming to compare Moral
intelligence and attachment styles in married couples
with or without extramarital relationships. The
research design was causal-comparative. The statistical
population of the present study included all married
men and women referring to Isfahan consultation
centers in the spring of 2018 from whom 58 men and
50 women with extramarital relationships and 49 men
and 59 women without extramarital relationship were
selected as the research samples through convenient
method. In order to collect data, Moral Intelligence
Questionnaire (Lennick & Kiel, 2005) and Revised
Adult Attachment Scale (Collins & Read, 1990) were
used. Independent sample t-test was used in order to
analyze the data. The results of the analysis showed
that two married groups with extramarital relationships
and without extramarital relationships are significantly
different from each other in the variables of Moral
intelligence and attachment styles (P<0.05) That is, the
group with a Extramarital Relationships has lower
Moral intelligence. Married couples also had
Extramarital Relationships than those with no
Extramarital Relationships, had lower secure and
avoidant attachment, and higher anxiety-ambivalent
attachment. According to the results of the present
study it is necessary first to identify the factors creating
extramarital relationships through appropriate
qualitative study and to attempt to increase love
between them through applying couple therapy via
improvement of marital adjustment and Attachment in
these couples.

Key words: moral intelligence, attachment styles,

یزن زن زر زناشووو یر و،بروز خیانت و ایجاد روابط فرازناشووو یر در زو
 بر ایز ا ساس پژوهش.ه مر سازد، ی م ا، یز را با مخاطره،ساززاری زو
حاضر با ه ف مقایسه ه ش اخالقر و سبکهای دلبستگر در متأهلیز با و
-لر

 طرش پژوهش از ن. زر فت.ب ون روابط فراز ناشووو یر تووو ر

امعه آماری پژوهش حا ضر شامل همه زنان و مردان متأهل، .مقای سهای ب د
 ب د که از میان1397 عهکنن ه به مراکز مشوواوره شووصر اتوورصان در بصار،مرا
49  مرد59(  زن دارای روابط فرازناشو یر و تع اد50  مرد و58( آنها تع اد
زن ب ون راب طه فراز ناشووو یر به روش نم نهزیری در دسوووترس به ن ان
معآوری دادهها از پرسشنامه ه ش،  برای. نم نههای پژوهش انتخاب ش ن
 و پرسوشونامه سوبک دلبسوتگر بزرگسواان2005 اخالقر (لنیک و کیلن
 برای تجزیهوتحلیل دادهها از تحلیل آزم ن.  استراده ش1990 (ک لینز وری ن
 نتایج تحلیل ن شان داد که دو زروه متأهلیز.  زروههای م ستقل ا ستراده شt
دارای روابط فرازناشووو یر و ب ون روابط فرازناشووو یر در مت یرهای ه ش
. P>0/05(  معنرداری دارن.اخالقر و سووبکهای دلبسووتگر با هم تراو
 که زروه دارای رابطه فرازناشوو یر دارای ه ش اخالقر پاییز.ب یزتوو ر
 همچنیز متأهلیز دارای رابطه فرازنا ش یر در سنجش با متأهلیز. تری ه ستن
تنابر پائیز و دلبسووتگر،فاق رابطه فرازناش و یرن دارای دلبسووتگر ایمز و ا
ه به برآین های پژوهش حاضوورن،  با ت. دوسوو زرا بااتری ب دن-اضووطرابر
ازم است امل ایجادکنن ه روابط فرازناش یر در متأهلیز شناسایر و سپس
با بهکارزیری زوجدرمانرن تالش شووو د تا با بصب د سووواززاری زناشووو یر و
. یزن شق و القه میان آنها نیز افزایش یاب،دلبستگر در ایز زو

 روابط فرازناشویی، سبکهای دلبستگی، هوش اخالقی:کلیدواژهها

extramarital relationships
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مقدمه
در ،امعه پایه و ا ساس ت شکیل خان ادهن ازدواج ا ست .ازدواج ب ستری برای ک سب حمایتهای اطررن
همکارین شریک ،ن سر م شخص و امنیت اقت صادی ا ست (ویل س ن 1و همکارانن  . 2017در تحقیقا.
زیادی به ایز م ضوو

پر بردهان که تعص زناشوو یر همسووران پیشبینر کنن ة مصم ازدواجهای دائمر و

خیانت زنا ش یر 3ا ست که در قالب روابط فرازنا ش یر 4ت ر .مرزیرد (کروز5ن  . 2018تجربه مج د
تمیمیت فردی و ،ن سر مصمتریز انگیزه زن و مرد متأهلر ا ست که به س ی روابط فرازنا ش یر ک شی ه
مرش ن (ماف سان ماتان وا و نیامایارو6ن  . 2017هرز نه روابط ،نسر یا ارتباط اطرر خارج از چارچ ب
روابط زناشوو یر بهتوو ر .مخریانهن که تص ی ی برای زن زر زناشوو یر محسوو ب شوو هن قان ناً به ن ان
خیانت تعریف مرش د .بر ایز اساس خیانت ب ر فرد از مرز رابطه زناش یر با برقراری تمیمیت فیزیکر
یا اطرر با فردی خارج از رابطه تعریف مرکنن (فاضووول هم انر و قربان ،صرمرن 1397؛ امتنگان پایررن
تانرن زیبلز و مارتیز7ن  70 . 2018درتوو زنان دارای همسوور و  45درتوو مردان دارای همسوور از روابط
فرازناش یر همسرانشان براطال ب دهان (لبرک و ویسمز8ن . 2017
در دهه زذشووته روابط فرازناشوو یر در زنان افزایشیافته اسووتن ولر همچنان تراز آن از مردان کمتر
است و در ززارش اخیر سازمان بص اشت ،صانرن شمار مردانر را که در روابط فرازناش یر درزیر ب دهان
 7برابر زنان ذکرش ه است (استران و اوآا9ن  . 2012یافتههای فتحرن فکر آزادن غرارین ب الصری (1392
نشوان مرده که  84درتو کسوانر که مرتکب روابط فرازناشو یر شو هان دارای فرزن ب ده و بیش از
نیمر از روابط فرازناش و یر در  10سووال نخسووت زن زر مشووترک آنان رخداده ب د .همچنیز  42درت و
روابط فرازناش یر در سنیز  25تا  46سال و  40درت در سنیز  36تا  45سال حادثش ه ب د.
روابط فرازناش و یر برای شووریک زن زر آسوویبدی ه یک حادثه آسوویبزا و تکاندهن ه میان فردی
اسووت ولر متأسوورانه به میزان زیادی در ازدواجها رخ مرده (هرتلیزن وچلر و پیرسوور10ن  . 2005یکر از
1. Wilson
2. Hui, Lindsey, Elliott
3. Infidelity
4. extramarital relationship
5. Cruz
6. Maphosa, Mutandwa, Nyamayaro
7. Mtenga, Pfeiffer, Tanner, Geubbels, Merten
8. Labrecque & Whisman
9. Stefano, Oala
10. Hertlein, Wetchler, Piercy
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پیشبینر کنن ههای مصم روابط فرازناش یرن نارضایتر و ناخشن دی از زن زر زناش یر و فق ان شق و
اطف اسووت (فینچام و مای1ن  . 2017از،مله مت یرهایر که مرت ان بر روابط زناشو یر اثرزذار باشو ن
ه ش اخالقر 2است .همانط ر که زرته ش روابط فرازناش یر تأثیرا .ویرانگری بر خان اده مرزذاردن
پژوهشزران بصرهزیری نابجا از شبکههای مجازین ه ش معن ی و اخالقر پاییز و نب د رضایت زناش یر
پژوهش زل محم یانن فرشبخش و ا سما یلر ( 1392تق یت ه ش اخالقرن معن ی و فرهنگر مرت ان
در بصب د روابط میان فردی و زنا ش یر مؤثر واقع ش د .ه ش اخالقر ت ان ت شخیص در ست از نادر ست
ا ست؛ یعنر دا شتز ا تقادا .اخالقر محکم و مل کردن بر ا ساس آنهان بهز نهای که شخص رفتاری
در ست و محترمانه داشته باش (ب ربا3ن 2005؛ ز ردونن باک م و ا سنای ر . 2005( 4مرص م ه ش اخالقر
در قالب هرت فضوویلت هم لرن و ،انن خ یشووتزدارین احترامن مصربانرن بردباری و الت مطرششوو ه
است .ایز فضیلتها کمینه فضائل اخالقران که ب ون آنها رفتار درست از افراد سر نمرزن ن اما حتر از
میان همیز فضائل هرتزانه اهم و مصمر است .هم لر و و ،ان و خ یشتزداری بنیاد ه ش اخالقر و یا
رمز اخالقران و ازر چنیز بنیادی فراهم آی ن احترامن مصربانرن بردباری و

الت بر ایز بنیاد اسوووت ار

مرشوو ن (لنیک و کیل5ن  . 2011نتایج پژوهشهای پیشوویز نشووان داده اسووت که برخ رداری از ه ش
اخالقر مرت ان منجر به کاهش روابط فرازناشووو یر و غیرمتعص انه شووو د (بصادری ،صرمرن پایان و
دشووتبزرزرن 1396؛ قزوینرن خ ابخشوور ک ایرن منصوو ر و خ شمنشن 1394؛ ،اوی نیان زلزاری و
بر،علرن . 1392
یکر دیگر از مت یرهایر که مرت ان در روابط فرازناش و یر تأثیرزذار باش و ن سووبکهای دلبسووتگر
است .دلبستگر پی ن

6

اطرر میقر است که با افراد خاتر در زن زر و ،د داشته که با ث مر ش د

وقتر با آنها تعامل مرشوو دن لذ .به و ،د آم ه و در م اقع اسووترس از نزدیکر آنها احسوواس آرامش
پ ی آی (دانکلن اکاسووزوسووکر و چائا7ن  . 2016سووبک دلبسووتگر دارای سووه سووبک ایمزن ا،تنابرن
مضطرب دوس زرا است .ک دکانر که از الگ های دلبستگر ناایمز برخ ردارن ن در بزرگسالر نیز در
1. Fincham, May
2. Moral Intelligence
3. Borba
4. Gordon, Baucom, Snyder
5. Lennick, Kiel
6 .Attachment Styles
7. Dunkel, Lukaszewski, Chua

دوره چهارم .شماره دوم (پیاپی  .)8پاییز و زمستان 1397
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روابط اشقانه -دو ستانه، -ن سر و رفتاری ساززارانه ،معرن دچار م شکل مر ش ن (چانگ و چ ی1ن
 . 2014بزرگ ساان با سبک دلبستگر اضطرابر  -دوس زرا شق را به ت ر .یک وس اس ت تیف
مرکنن وزرایش دارن تا روابط رمانتیکر را تجربه کنن که بهوسیله حساد .بیشازح ن فراز و فرودهای
هیجانر و تمایل ق ی برای پی ن هیجانر مشووخص مرزردد (کبکن لی کن ک هلن آلررینک و کر2.ن
شاخص احساس آس دزر در روابط و ترس از طرد ش نن ناتر مصم رفتار دلبستگر در ازدواج است؛
بهط ریکه احساس آس دزر در روابط و ن اشتز ترس از طرد ش نن نشاندهن ه دلبستگر ایمز است
(آیرزن ،سوو

ن پیکن پارفیت و ف رد3ن  . 2014افراد مختلرر که سووبک دلبسووتگر متراوتر دارن ن در

روابط اشوووقانه خ د تجارب مختلرر دارن  .برخر از مطالعا .ز یای ایز اسوووت که مردانر که پیش از
ازدواجن احساس آس دزر بیشتری در روابط خ د داشتهان ن بع از ازدواج رضایت زناش یر بیشتری را
ززارش کردهان ( ب ین خ شمنشن تقرپ ر و محم ی ( . 1391همچنیز نتایج بیانگر آنان که میان
ابعاد روابط فر ازنا ش یر ( شناخترن اطررن ،ن سر ن سبک دلب ستگر ا،تنابر با بع شناختر و همچنیز
اضووطرابر  -دوسوو زرا با بع ،نسوور در تمایل به روابط فرازناشوو یر ارتباط معنادار و مثبتر و ،د دارد
(ر ض انرزاده و ا سالنر کت لرن 1395؛ رحیم نصالن دهقان و ن رمحم ین 1393؛ فیشن پاوکافن وچلر و
برسیک4ن 2012؛ کی ن هامر و استپت 5ن . 2011
افزایش میزان روابط فرازنا ش یر از سالهای اخیرن همچنیز برر سر ری شههای طالق ن شان مرده
که یکر از امل اتوولر بروز ازهمپاشووی زر روابط زناش و یرن اختالفا .زناش و یر و درنتیجه طالق در
،امعه ایرانن روابط فرازناش یر است .بر ایز اساس ازم است که به روابط فرازناش یر بیشتر ت ،ه ش د و
زامهای اساسر در ،صت شناسایر امل تأثیرزذار در محیط خان اده و پیشگیری از آن برداشته ش د تا
بت ان در آین ه شاه کاهش میزان طالق در ،امعه ب د .با ت ،ه به آنچه زرته ش ن پژوهش حا ضر در پر
پاسخ به ایز سؤال است که:
آیا بیز ه ش اخالقر و سبکهای دلبستگر در متأهلیز با و ب ون روابط فرازناش یر تراو .و ،د
دارد؟
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4. Fish, Pavkov, Wetchler, Bercik
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روش
روش پژوهش حاضر ت تیرر و از ن

لر مقایسهای ب د، .امعه آماری ایز پژوهش شامل همه زنان و

مردان متأهل مرا،عهکنن ه به مراکز مشاوره شصر اترصان در بصار  1397ب د .شی ه نم نهزیری ب یزت ر.
ب د که از میان همه مراکز مشاوره در سطح شصر اترصان  20مرکز بهت ر .در دسترس انتخاب ش ن  .از
شکل در دسترس و رضایت آزاهانه انتخاب ش ن ( 58مرد و  50زن  .چنانکه با مطرش کردن م ض
پژوهش ایز افراد تمایل به پاسخگ یر به پرسشنامههای پژوهش را داشتن  .سپس از میان دیگر مردان و
زنانر که به ایز مراکز مشاوره مرا،عه کرده و دارای روابط فرازناش یر نب دن نیز تع اد  108بهت ر .در
دسترس انتخاب ش ن  .ایز افراد به دایل مشکال .رفتاری فرزن ن مشاوره تحصیلر فرزن ن داشتز اضطراب
و  ...به مراکز مشاوره مرا،عه کرده ب دن ؛ بنابرایز حجم نم نه برای هر زروه  108نرر در نظر زرفته ش .
ابزار
پرسشنامه هوش اخالقی .پرسشنامه ه ش اخالقر ت سط لنیک وکیل 2005( 1طراحرش ه است.
پرسشنامه ه ش اخالقر به ن ان ت انایر کاربرد ات ل اخالق ،صانر در اخالقیا.ن اه اف و مراودا.
یک فرد از روی قا ه است .ایز پرسشنامه دارای  40سؤال ب ده و ه ف آن بررسر ابعاد مختلف ه ش
اخالقر ( مل کردن مبتنر بر ات لن ارزشها و باورها سؤاا1 .ن 11ن 21ن  31ن راستز یر (2ن 12ن 22ن
 32ن استقامت و پافشاری برای حق (ایستادزر به خاطر حقیقتن سؤاا3 .ن 13ن 23ن  33ن وفای به ص
(4ن 14ن 24ن  34ن مسئ لیتپذیری برای تصمیما .شخصر (5ن 15ن 25ن  35ن اقرار به اشتباها .و شکستها
(6ن 16ن 26ن  36ن قب ل مسئ لیت برای خ مت به دیگران (7ن 17ن 27ن  37ن فعاانه القهمن ب دن به دیگران
(اهمیت دادن خ د ،ش به دیگرانن 8ن 18ن 28ن  38ن ت انایر در بخشش اشتباها .خ د (9ن 19ن 29ن  39ن
ت انایر در بخشش اشتباها .دیگران (10ن 20ن 30ن  40است .ایز پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکر.
(هرززن1؛ بهن ر.ن2؛ بعضراوقا3 .؛ در بیشتر م اردن4؛ در همه م اردن 5است (لنیک وکیل. 2005 ،
روایر و پایایر ایز پرسشنامه در پژوهش آراستهن زیزیشمامرن ،عرریراد و محم ی  ،زانر (1389
م رد تائی قرارزرفته و مقادیر آلرای کرونباخ برای آن  0/85ززارشش ه است .در ایز پژوهش آلرای
کرونباخ محاسبهش ه در ه ش اخالقر کلر  0/95و در تکتک مؤلرههای آن بار.ان از :مل مبتنر
بر ارزشها 0/71ن راستز یر 0/73ن ایستادزر به خاطر حق 0/67ن وفای به ص 0/76ن مسئ لیتپذیری
Lennick & Kiel Ethical Intelligence Questionnaire
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شخصر 0/66ن اقرار به اشتباها0/75 .ن مسئ لیتپذیری برای خ مت 0/74ن القهمن ی فعال به دیگران
0/68ن ت انایر برای بخشش خ د  0/71و ت انایر برای بخشش دیگران  0/51ب د.
پرسشنامه سبک دلبستگی .1ک لینز و ری  2در سال  1990پرسشنامه سبک دلبستگر را تصیه کردن  .ایز
پرسشنامه در ابت ا دارای  21ماده ب د که بع ها به  18آیتم کاهش یافت که ت سط المتزذاری روی یک
مقیاس  5در،های از ن

خص تیا .مز تطابق دارد برای هر ماده سنجی ه مرش د .ایز پرسشنامه سه زیرمقیاس دارد که هر زیر
مقیاس شامل شش سؤال است ایز سه مقیاس بار.ان از :سبک اضطرابر :که با سبک دلبستگر دوس زرا

3

مطابقت دارد و ترس از داشتز رابطه را در ارتباطها مرسنج  .سبک نزدیک ب دن :که با سبک دلبستگر
ایمز 4مطابقت دارد و میزان آسایش در رابطه با تمیمیت و نزدیکر هیجانر را ان ازهزیری مرکن  .سبک
وابستگر :که تقریباً کس دلبستگر ا،تنابر 5است و شامل میزان ا تمادی است که آزم دنرها به دیگران
کرده و به آنها متکر مرش ن (ک لینز و ری ن  . 1990سؤاا1 .ن 8ن 9ن 10ن  14و  17دلبستگر ایمز؛
سؤاا3 .ن 4ن 7ن 15ن  16و  18دلبستگر ا،تنابر؛ و سؤاا2 .ن 5ن 6ن 11ن  12و  13دلبستگر اضطرابر را
مرسنج  .پاکدامز ( 1380ضریب ا تبار ایز پرسشنامه را بر اساس شی ه باز آزمایر در م رد  105دختر و
پسر در شصر تصران  0/97و روایر آن را  0/56ززارش کرده است .در پژوهش رضایر ،مال یرن حسنر و
ن رمحم ی نجفآبادی ( 1398نیز ضریب آلرای کرونباخ کل مقیاس  0/82و برای زیرمقیاسهای ایمز
0/89ن ا،تنابر  0/81و اضطرابر دوس زرا  0/77بهدستآم ه است .در پژوهش حاضر نیز در پژوهش نیز
ضریب آلرای کرونباخ دلبستگرهای ایمز 0/82ن ا،تنابر  0/81و اضطرابر  0/84بهدستآم ه است.
روند اجرای پژوهش
ابت ا از میان همه مراکز مشاوره در سطح شصر اترصان  20مرکز بهت ر .در دسترس انتخاب ش ن  .از میان
افرادی که به ایز مراکز مرا،عه کردن ن زنان و مردانر که دارای رابطه فرازناش یر و ب ون رابطه فرازناش یر
ب دن ن انتخاب ش ن (هر زروه  108نرر و بع از کسب رضایت از آنهان پرسشنامههای پژوهش به آنها
ارائه و پس از تکمیل پرسشنامههان رون تجزیهوتحلیل دادهها انجام ش  .در ایز پژوهش برای تجزیهوتحلیل
دادهها از دو سطح آمار ت تیرر و استنباطر استرادهش ه است .در سطح آمار ت تیرر از میانگیز و انحراف
1.

Attachment Style Scale
Collins, Read
3. Ambivalent Attachment Style
4. Secure Attachment Style
5. Avoidant Attachment Style
2.
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استان ارد و در سطح آمار استنباطر از آزم ن شاپیرو -ویلک ،صت بررسر نرمال ب دن ت زیع مت یرهان آزم ن
ل یز برای بررسر برابری واریانسها و همچنیز از تحلیل آزم ن  tبرای بررسر فرضیه پژوهش استراده زردی .
نتایج آماری با استراده از نرمافزار آماری  SPSS-23م رد تجزیهوتحلیل قرار زرفت.
یافتهها
درت دارای تحصیال .دیپلمن  50نرر (معادل  46/3درت دارای تحصیال .ف قدیپلم و لیسانس و  17نرر
(معادل با  15/74درت دارای تحصیال .بااتر از لیسانس ب دهان  .در زروه ب ون رابطه فرازناش یرن  38نرر
(معادل  35/18درت دارای تحصیال .تا دیپلمن  53نرر (معادل  49/07درت دارای تحصیال .ف قدیپلم
و لیسانس و  18نرر (معادل  16/66درت دارای تحصیال .بااتر از لیسانس ب دهان  .همچنیز در زروه دارای
رابطه فرازناش یرن  10نرر (معادل  9/3درت در زروه سنر تا  25سالن  51نرر (معادل  47/2درت در زروه
سنر  26تا  35سالن  34نرر (معادل  31/5درت در زروه سنر  36تا  45سال و  13نرر (معادل با  12درت
در زروه سنر  46سال و بااتر ب دهان  .در زروه ب ون رابطه فرازناش یرن  10نرر (معادل  9/3درت در زروه
سنر تا  25سالن  57نرر (معادل  52/77درت در زروه سنر  26تا  35سالن  34نرر (معادل  31/48درت
در زروه سنر  36تا  45سال و  8نرر (معادل با  7/40درت در زروه سنر  46سال و بااتر ب دهان  .یافتههای
ت تیرر مت یرهای ه ش اخالقر و سبکهای دلبستگر در دو زروه متأهلیز با و ب ون روابط فرازناش یر
در  ،ول  1ارائهش ه است.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیر هوش اخالقی و سبکهای دلبستگی در دو گروه پژوهش
گروه دارای رابطه فرازناشویی

متغیر

گروه بدون رابطه فرازناشویی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

هوش اخالقی

135/64

23/28

153/63

19/54

دلبستگی ایمن

14/54

4/15

16/2

4/3

دلبستگی اجتنابی

9/67

3/31

11/34

3/63

دلبستگی اضطرابی/دوسوگرا

12/33

4/88

7/8

4/55

چنانکه در  ،ول  1مشاه ه مرش د در مت یر ه ش اخالقرن زروه دارای رابطه فرازناش یر دارای
میانگیز برابر با  135/64و در زروه ب ون رابطه فرازناش یر میانگیز ه ش اخالقر کلر برابر با 153/63
ب ده است و طبق ایز نتایج ه ش اخالقر در زروه دارای روابط فرازناش یرن کمتر از زروه ب ون روابط
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فرازناش یر است .همچنیز میانگیز دلبستگر ایمزن ا،تنابر و اضطرابر /دوس زرا در زروه دارای رابطه
فرازناش یر به ترتیب 14/54ن  9/67و  12/33ب ده است .ایز در حالر است که میانگیز ایز سه مت یر در
زروه ب ون رابطه فرازناش یر به ترتیب 16/2ن  11/34و  7/8ب ده است .ایز یافته نشانگر آن است که
میانگیز دلبستگر ایمز و ا،تنابر زروه دارای رابطه فرازناش یر نسبت به زروه ب ون روابط فرازناش یر
قبل از ارائه نتایج تحلیل آزم ن tن پیشفرضهای آزم نهای پارامتریک م ردسووونجش قرار زرفت .بر
همیز اساس نتایج آزم ن شاپیرو ویلک بیانگر آن ب د که پیشفرض نرمال ب دن ت زیع نم نهای دادهها
در مت یرهای ه ش اخالقر و سوبکهای دلبسوتگر در دو زروه متأهلیز با و ب ون روابط فرازناشو یر
برقرار اسووت ( . p>0.05همچنیز پیشفرض همگنر واریانس نیز ت سووط آزم ن ل یز م ردسوونجش
قرار زرفت که نتایج آن معنادار نب د که ایز یافته مرداد پیشفرض همگنر واریانس ها در مت یرهای
ه ش اخالقر و سبکهای دلب ستگر در دو زروه متأهلیز با و ب ون روابط فرازنا ش یر ر ایت ش ه
است ( . p>0.05نتایج آزم ن  tزروههای مستقلن در  ،ول  2ارائهش ه است.
جدول  .2نتایج آزمون  tگروههای مستقل در متغیرهای هوش اخالقی و سبکهای دلبستگی
متغیر

شرایط آزمون

آزمون لوین
آماره لوین

معناداری

با رعایت پیشفرض برابری
واریانسها

هوش اخالقی

بدون رعایت پیشفرض
برابری واریانسها

9/52

0/002

با رعایت پیشفرض برابری
واریانسها

دلبستگی ایمن

دلبستگی
اجتنابی

دلبستگی
اضطرابی/دوسوگرا

بدون رعایت پیشفرض
برابری واریانسها

0/51

0/48

با رعایت پیشفرض برابری
واریانسها
بدون رعایت پیشفرض
برابری واریانسها

2/18

0/14

با رعایت پیشفرض برابری
واریانسها
بدون رعایت پیشفرض
برابری واریانسها

نتایج آزمون t

1/5

0/22

مقدار t

df

معناداری

-5/99

205

0/001

-6/04

203/46

0/001

-2/83

205

0/005

-2/83

201/98

0/005

-3/46

205

0/001

-3/44

198/59

0/001

5/37

205

0/001

5/39

204/93

0/001
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چنانکه در  ،ول  2مشاه ه مرش دن در مت یرهای ه ش اخالقر و ا تیاد به شق و سبکهای
دلبستگر ایمزن ا،تنابر و اضطرابر /دوس زرا میان زروه متأهلیز با روابط فرازناش یر و زروه
متأهلیز ب ون روابط فرازناش یر به لحاظ آماری تراو .معنادار و ،د دارد .چنانکه یافتههای ت تیرر
نیز نشان داده ب دن که زروه دارای رابطه فرازناش یر نسبت به زروه ب ون روابط فرازناش یر دارای
تراو .دو زروه دارای رابطه فرازناش یر و ب ون رابطه فرازناش یر معنادار است .با ت ،ه به
میانگیزهای ارائهش ه در  ،ول  1و نتایج آزم ن tن مشخص است که در دلبستگر ایمز و ا،تنابر
متأهلیز دارای رابطه فرازناش یر نسبت به متأهلیز فاق رابطه فرازناش یر دارای میانگیز معنادار
پاییزتری ب ده و در مت یر دلبستگر اضطرابر-دوس زران متأهلیز دارای رابطه فرازناش یر نسبت به
متأهلیز فاق رابطه فرازناش یر دارای میانگیز بااتری ب دهان .
بحث و نتیجهگیری
ایز پژوهش با ه ف مقایسه ه ش اخالقر و سبکهای دلبستگر درمتاهلیز با و ب ون روابط
فرازناش یر انجام ش  .فرضیه اول پژوهش مبنر بر ایزکه میان ه ش اخالقر در متأهلیز با روابط
فرازناش یر و ب ون روابط فرازناش یر تراو .و ،د دارد؛ م رد تائی قرار زرفت و تراو .دو زروه
دارای رابطه فرازناش یر و ب ون رابطه فرازناش یر معنادار ب د .چنانکه زروه دارای رابطه فرازناش یر
دارای ه ش اخالقر پاییزتری نسبت به متأهلیز فاق رابطه فرازناش یر ب د .یافتههای بهدستآم ه از
آزم ن فرضیه ف ق با نتایج پژوهشهای پیشیز همس است .طبق پژوهش بصادری ،صرمر و همکاران
( 1396از میان ابعاد ه ش اخالقرن ابعاد درستکاری و مسئ لیتپذیری با تمایل به روابط فرازناش یر
شرکتکنن زان ارتباط منرر و معنردار داشتن ن اما میان ابعاد بخش دزر و دلس زی با تمایل به روابط
فرازناش یر پرستاران ارتباط معنرداری مشاه ه نش  .همچنیز ،اوی نیا و همکاران ( 1392نشان دادن
که رفتار فرازناش یر با ات لزرایر اخالقرن رابطه منرر دارد .در پژوهش دیگر که ت سط قزوینر و
همکاران ( 1394ن ت ر .زرفت نشان داد ه ش اخالقر بهط ر معناداری در مردان ناپایبن به تعص
اخالقر کمتر از زروه مردان پایبن به تعص اخالقر است .همچنیز پژوهش کمال ،و همکاران
( 1395نشان دادن مردان باه ش اخالقر پاییز بیشتر از زنان با ه ش اخالقر پاییز درزیر ایز روابط
مرش ن  .از طرفر طبق پژوهش زلمحم یان و همکاران ( 1392تق یت ه ش اخالقرن معن ی و
فرهنگر مرت ان در بصب د روابط میان فردی و زناش یر مؤثر واقع ش د .مطالعه ز ردون و همکاران
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( 2005نشان داد زذشت و بخشش به ن ان یک مؤلره مصم ه ش اخالقر به بروز خشم مناسبن التیام
روابط و بصب د زخمهای اطرر زو،یز کمک کرده و آم زش بخش دزر بر افزایش ساززاری
زناش یر تأثیرزذار است .بع مثبت بخشش در فرد م ،ب افزایش درک همسر مرش د و در م رد
خیانتن بخشش مثبت م ،ب کاهش خشم مرش د .درت رترکه تجاربر مثل کینهورزی و زرایش
ه ش اخالقر باایر برخ ردارن در زن زر زناش یر خ دن درستکارین مسئ لیتپذیرین دلس زی
و بخشش بیشتری را نشان مردهن که ایز امل با ث افزایش تعص و رضایت زناش یر و کاهش
احتمال بروز روابط فرازناش یر در آنان مرش د .از طرفر بای زرت ه ش اخالقر چه در ،صت
پیشزیری از ایز روابط و چه در ،صت بصب دی روابط زو،یز بسیار حائز اهمیت است .اخالق و
پیروی از ات ل اخالقر در زن زر روزمره مرت ان محافظر محکم برای انسان در برابر مشکال.
باش  .وقتر افراد دارای ه ش اخالقر باایر باشن ن سعر مرکنن بر اساس ات ل و ارزشهای اخالقر
مل نماین  .همچنیز و ،ان اخالقر آنها با ث مرش د درزیر روابط فراناش یر نش ن و به ص ی
که با همسر خ د بستهان وفادار بمانن .
فرضیه دیگر ایز پژوهش مبنر بر ایزکه میان سبکهای دلبستگر (دلبستگر ایمزن دلبستگر
ا،تنابر و دلبستگر دوس زرا/اضطرابر در متأهلیز با روابط فرازناش یر و ب ون روابط فرازناش یر
تراو .و ،د دارد م رد تائی قرار زرفت .چنانکه مشاه ه ش ن در هر سه سبک دلبستگر ایمزن
ا،تنابر و اضطرابر-دوس زرا تراو .دو زروه دارای رابطه فرازناش یر و ب ون رابطه فرازناش یر
معنادار ب د .با ت ،ه به میانگیزهای ارائهش هن مشخص ش که در دلبستگر ایمز و ا،تنابر متأهلیز
دارای رابطه فرازناش یر نسبت به متأهلیز فاق رابطه فرازناش یر دارای میانگیز معنادار پاییزتری ب ده
و در مت یر دلبستگر اضطرابر-دوس زران متأهلیز دارای رابطه فرازناش یر نسبت به متأهلیز فاق
رابطه فرازناش یر دارای میانگیز بااتری ب دهان  .با ت ،ه به یافتههای بهدستآم هن نتایج ایز پژوهش
با تحقیقا .انجامش ه در یک راستا است .طبق پژوهش رحیم نصال و همکاران ( 1393مشخص ش
که روابط اولیه افراد در محیط خان اده به شکلزیری سبک دلبستگر خاص منجر مرزردد و ایز
تجارب اولیه بر روابط میان فردی زو،یز در بزرگسالر تأثیر مستقیم مرزذارد .در پژوهش دیگری
از ب ی و همکاران ( 1391مشخص ش که سبکهای دلبستگر ا،تنابر و دوس زرا مرت انن
به ن ان

امل پیشبیز مناسبر برای احتمال درزیر ش ن افراد در روابط فرا زناش یر اینترنتر در نظر

زرفته ش ن  .همچنیز در پژوهش رض انرزاده و اسالنر کت لر ( 1395ن سبکهای دلبستگر ناایمز
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املر هستن که مرت انن زرایش افراد

به روابط فرازناش یر را پیشبینر نماین  .همچنیز در پژوهشر دیگر که ت سط فیش و همکاران
( 2012ن ت ر .زرفتن مشخص ش سبک دلبستگر اضطرابر و ا،تنابر رابطه مصمر با بروفایر
متأهلیز دارد .با ت ،ه به پژوهشهای پیشیز و یافتههای پژوهش حاضر سبک دلبستگر اضطرابر-
ایز دلیل باش که افراد دارای سبک دلبستگر دوس زران اکثر اوقا .تمایلر ن ارن که به دیگران
نزدیک ش ن و نگران هستن که متقابالً طرف مقابلشان به احساسا .آنها پاسخ ن ه  .ایز امر اغلب
به دلیل احساس سرد ش ن رابطه و دورین به  ،ا ش ن پردرپر رابطه مرانجام که تمایل به ایجاد
روابط فرازناش یر در آنها افزایش مریاب و به دلیل ایزکه ایز افراد بع از پایان یافتز یک رابطهن
برنصایت احساس آشرتگر و پریشانر مرکنن در ،صت ایجاد رابطه  ،ی با فرد دیگر اق ام مرکنن .
همچنیز پژوهشها نشان دادهان که بزرگساان با سبک ا،تنابرن بیشتر پذیرای روابط ،نسر اتراقر
و تصادفر هستن (رحیم نصال و همکارانن  . 1393افراد دارای سبک ا،تنابرن قادر به برقراری روابط
میق و تمیمر نیستن ن بنابرایز از ارتباط ،نسر و زناش یر خ د رضایت پاییزتری دارن و
تعارضهای میان فردی بیشتری را بهخص ص با همسر خ د تجربه مرکنن که خ د یک امل ق ی و
زمینهساز برای روابط فرازناش یر است.
طبق نتایج بهدستآم ه از پژوهش حاضرن ه ش اخالقر در شکلزیری روابط فرازناش یر نقش
دارد؛ بنابرایز تق یت ه ش اخالقر مرت ان تأثیر زیادی در رون بصب د و تق یت روابط زناش یر
رضایتمن انه داشته باش ن برایز اساس مرت ان از ک دکر به پرورش ه ش اخالقر پرداخته و
زنجان ن تق یت ه ش اخالقر در برنامههای آم زش پیش از ازدواج و برززاری ،لسا .مشاوره
زروهر و مشاوره خان اده مبتنر بر مراهیم ه ش اخالقر بهمنظ ر بصب د روابط زو،یزن کاهش
تعارضا .زناش یر و افزایش تعص و رضایت زناش یر زو،یز ضروری است .همچنیز ازآنجایرکه
سبک دلبستگرای که در دوران ک دکر شکل مرزیردن نقش مصمر در برقراری ارتباط با ،نس
مخالف خص تاً با همسر در چارچ ب خان اده و یا با فردی غیر از همسر در چارچ ب روابط
فرازناش یر داردن بای به اتالش سبک دلبستگر وال یز و آم زش روشهای تحیح ارتباط برقرار
کردن با ک دک برای پیشگیری از روابط فرازناش یر ایز ک دکان در آین هن پرداخته ش د .همچنیز
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،صت پیشگیری ثان یه به غربالگری و تشخیص زودرس ک دکان و ن  ،انان دارای سبکهای ناایمز
و اتالش سبکهای دلبستگر آنها از طریق مشاورانن آم ززاران و وال یز بپردازن .
محدودیتها و پیشنهادها .پژوهش حاضر همانن دیگر پژوهشها مح ودیتهایر نیز داشته است که
بیان آنها مرت ان کمکر باش برای پژوهشگران بع ی که بت انن ت ابیر مؤثرتری را ،صت طرش
تعمیم نتایج به لت متراو .ب دن فرهنگ شصرهای مختلف بای بااحتیاط مل کرد .ازآنجاکه م ض
پژوهش حاضر یکر از م ض ا .بسیار چالشبرانگیز در سطح ،امعه بشمار مرآی و به دلیل مسائل
فرهنگر و ا،تما ر ،امعه و ق انیز ،امعه اسالمر از تاب های ،امعه استن مخاطبیز از ابراز واقعیتها
طرره رفته و بهسختر تمایل به ابراز واقعیت و پر کردن پرسشنامه مرکردن که همیز امر ممکز است
تا ح ودی بر م ض

ترکیک کسانر که روابط فرازناش یر داشتهان و کسانر که چنیز روابطر را

ن اشتهان ن اثر زذاشته باش  .هرچن پژوهشگر سعر نم د با ،لب ا تماد ایز مشکل را مرترع نمای .
یکر دیگر از مح ودیتهای پژوهشن تحقیقا .ان کر است که در خص ص خیانت و بررسر ابعاد
آن پرداخته استن بنابرایز امکان مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقا .داخلر را با مشکل روبهرو مر
کرد .ویژزرهای فردین ا،تما رن فرهنگر و وضعیت اقتصادی نم نه پژوهش نیز مرت ان از
مح ودیتهای پژوهش باش که از کنترل پژوهشگر خارج ب دن  .بااخره پژوهش حاضر با
مح ودیت در تعمیم یافتهها به لت روش نم نه زیری (به دلیل

م استراده از روش نم نهزیری

تصادفر م ا،ه ب د.
تشکر و قدردانی .مقاله حاضر برزرفته از پایاننامه کارشناسر ارش زهرا نریمان ب د .ب یزوسیله از
تمام زنان و مردان حاضر در پژوهشن خان ادههای آنان و مسئ لیز مراکز مشاوره که همکاری کاملر
،صت ا،رای پژوهش داشتن ن ق ردانر به مل مرآی
منابع
آراستهن حمی رضا؛ ،عرری رادن لر؛ زیزی شمامرن مصطرر؛ محم ی  ،زانرن زهره. 1389( .
بررسر وضعیت ه ش اخالقر دانشج یانن فصلنامه راهبرد فرهنگن .211-201 : 11(10
بصادری ،صرمرن ثمینه؛ پایانن سصیال؛ دشتبزرزرن زهرا . 1396( .پیشبینر تمایل به روابط
فرازناش یر در میان پرستاران بر اساس ه ش اخالقر و برخر

امل زمینهسازن مجله اخالق

پزشکرن .67-57 : 41(11
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پاکدامزن شصال . 1380( .بررسر ارتباط میان دلبستگر و ،امعه طلبر در ن  ،انرن رساله دکتری
روانشناسرن دانشک ه روانشناسر و ل م تربیترن دانشگاه تصران.
،اوی نیان نریسه؛ زلزارین محم د؛ بر،علرن احم  . 1392( .بررسر رابطه میان ویژزر های شخصیتر
و میزان رضایت زناش یر در زنان غیرمتعص مرا،عهکنن ه به مرکز مشاوره شصرستان زرمسارن
رحیم نصالن زهره؛ دهقانن زهرا؛ ن رمحم ین سی محم  . 1393( .بررسر رابطه سبک های دلبستگر
با تعارضا .زناش یر وروابط فرازناش یر در زوج های مرا،عهکنن ه به خانه های سالمت شصر
تصرانن پژوهشک ه خان ادهن دانشگاه شصی بصشتر.
رضایر ،مال یرن حسز؛ حسنرن ،عرر؛ ن رمحم ی نجفآبادین محم  . 1398( .نقش سبکهای
دلبستگر در رفتارهای پرخطر ن  ،انان پسر مقطع مت سطه دومن مجله دانش و پژوهش در
روانشناسر کاربردین .112-121 : 1(20
رض انر زادهن اکرم؛ اسالنر کت لرن انسیه . 1395( .پیش بینر روابط فرازناش یر از روی سبک
های دل بستگر ن ز .نرس و میزان خ دشیرتگر در میان دانشج یان متاهلن مجله پیشرفت
های ن یز در ل م رفتارین .45-36 :2
ب ین محم رضا؛ خ شمنشن اب القاسم؛ تقر پ رن ابراهیم؛ محم ین روش اهلل . 1391( .بررسر سبک
دلبستگر و رضایت زناش یر افراد متأهل درزیر خیانت اینترنترن مجله مطالعا .روانشناخترن
.158-135 : 3(9
فاضل هم انرن ن مه؛ قربان ،صرمرن رضا . 1397( .اثربخشر زروه درمان زری به روش تحلیل رفتار
متقابل بر نظم  ،یر شناختر هیجان و تمیمیت زناش یر زنان آسیبدی ه از خیانت همسرن
فصلنامه لمر پژوهشر ل م روانشناخترن .753-745 : 70( 17
فتحرن منص ر؛ فکرآزادن حسیز؛ غرارین غالمرضا؛ ب الصرین ،عرر . 1392( .شناسایر امل زمینهساز
بروفایر زناش یر مردان .مجله رفاه ا،تما رن .131-109 : 51( 13
قزوینرن مریم؛ خ ابخشر ک ایرن آناهیتا؛ منص رن ادن؛ خ ش کنشن اب القاسم . 1394( .مقایسه
رضایت زناش یر و ه ش اخالقر و رابطهی آن با

م تعص اخالقر در مردانن مجله پژوهش

در دیز و سالمتن .11-4 : 4(1
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 پیش بینر روابط. 1395( . ن لر؛ نریمانرن محم ؛ طادوختن اکبر؛ اب القاسمرن باس،کمال
فرازناش یر براساس ه ش معن ین ه ش اخالقرن رضایت زناش یر واستراده از شبکههای
: 2(6 نسیتن مجله مشاوره وروان درمانر خان ادهن، تما ر با نقش تع یل کنن زر،مجازی ا
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