
 
 هاي نوين روانشناختي فصلنامه پژوهش

 

 5931پاييز  15سال سيزدهم شماره 

 

بينني  هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش هيجانات خودآگاه )شرم و گناه( و تئوري ذهن  در پنيش  
 فوق، از جامعنه  توجيه روابط فرازناشويي افراد متأهل و روش پژوهش همبستگي بود. در راستاي هدف

 گيري در دسنتر  روش نمونه نفر به541، تعداد 5931زنان و مردان متأهل ساک  شهر اردبيل در سال 
خنواني  ها از پرسشنامه هيجان خودآگاه تانگني و همکاران، ذهن  آوري دادهانتخاب شدند. براي جمع

هاي پژوهش اده شد. دادهاز طريق تصوير چشم بارن و کوه ، و توجيه روابط فرازناشويي گلس استف
با روش ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشنان داد  

بنا   (r=-28/1دار، احسا  شرم )( با توجيه روابط فرازناشويي رابطه مثبت و معنيr=76/1تئوري ذه  )
 69بينني  دو متغير در مجموع قادر به پيشدار دارند و اي  توجيه روابط فرازناشويي رابطه منفي معني

درصد از واريانس توجيه روابط فرا زناشويي هستند. همچني  نتايج نشان داد که بي  احسا  گناه و 
بيني توجينه روابنط   توجيه روابط فرا زناشويي رابطه معني داري وجود ندارد و اي  متغير توانايي پيش

هاي تحقيق حاضر بر اهميت توجه بنه احسنا  شنرم و تئنوري     فرا زناشويي را ندارد. بنابراي  يافته
 هاي زناشويي وشناسايي افراد در معرض روابط فرازناشويي تأييد دارد.ذه  در مداخالت خيانت

 هيجانات خودآگاه؛ تئوري ذه ؛ روابط فرازناشويي 

                                                           
 گروه روان شناسي، واحد اردبيل، دانشگاه آزاد اسالمي، اردبيل، ايران )نويسنده مسئول(  ن استاديار5

Email:staklavi@gmail.com           
 شناسي،  واحد اردبيل، دانشگاه آزاد اسالمي، اردبيل، ايران  ن گروه روان8
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ياري از نيازهاي جسمي و تري  نهاد اجتماعي در جوامع انساني است که بس خانواده مهم
شود. يکي از عواملي که استمرار حيات خانوادگي و رواني افراد در چهار چوب آن برآورده مي
، 8باشد )لودو و هويگرمي 5کند، روابط فرازناشوييسالمت خانواده را با چالش مواجه مي

يي است )مارک، عملکرد، ثبات و تداوم روابط زناشو  تري  عامل تهديدکننده مهم ( که8159
 (. 8155، 9جانسون، ميهاوس 

روابط فرازناشويي بر اسا  يک تعريف کلي نقض تعهند رابطنه دو نفنره اسنت کنه بنه       
شود  گيري درجاتي از صميميت عاطفي و فيزيکي با فردي خارج از اي  رابطه منجر مي شکل

جنسني فنرد از   ( و اغلب به خاطر برطرف شدن نيازهاي عناطفي ينا   8111، 4)آويرام و آميچا
پيوندد. وقتي نيازهاي فرد توسنط فنردي از    طريق روابط خارج از حيطه زناشويي به وقوع مي

کند کنه   قدر در فرد احسا  رضايت و خشنودي ايجاد مي شود، آن جنس مخالف برطرف مي
، ترجمنه  1خنرد )هنارلي و چنالمرز    او خطر داشت  روابط پنهاني با آن شخص را به جنان مني  

(. از ديگر داليل شخصي براي در گير شندن در روابنط فرازناشنويي    5921نيا، محسيني و آرا
اي، مبنارزه بنا ناکارآمندي و    هاي تجربنه طلبي، انگيزه توان مواردي چون کنجکاوي، تنوعمي

نفس، سرگرمي، گريز از واقعيت، مشکالتي در رابطنه بنا صنميميت، انتقنام و      کسب اعتمادبه
. از نگاهي جامع بنه پدينده   (5935برد )شريفي و همکاران، گيري جنسي را نام  کاوش جهت

چنني  پيامندهاي آن اهمينت داشنته و      ها و هم روابط فرازناشويي ميزان شيوع، علل و زمينه
گنااران و درمنانگران بنوده اسنت. شنيوع خياننت زناشنويي از         مورد توجه محققان، سياست

(. هنوز هيچ 5938ست )رحيمي، پژوهشي به پژوهش ديگر و در کشورهاي مختلف متفاوت ا
وفايي زناشويي در ايران منتشر نشده است، اما بعضي تحقيقات آماري درباره ميزان شيوع بي

 91هاي خنانوادگي کنه   عنوان مثال، بيشتري  آمار قتلاند؛ بههايي به اي  موضوع کردهاشاره
، توسط همسران خود دليل رابطه نامشروع و سوءظ درصد است، به زناني مربوط است که به

 هاي خانوادگي مربوط به قتل مردان توسطدرصد از قتل 88اند. از سوي ديگر، به قتل رسيده
  

1- Extra marital relationships 

3- Mark, Janssen & Milhausen 

5- Harley & Chalmers 

2- Loudouv & Haviger 

4- Aviram &Amichai 
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زنان با همدستي معشوق خنود شوهرانشنان را بنه قتنل     درصد،  41همسرانشان است که در 
هاي متنداول   تراشي (. توجيه روابط فرازناشويي، دليل5938فتحي، فکر آزاد، غفاري، رساندند )

( و بنر  5939ننوايي و محمندي آرينا،    باشد )افراد براي درگير شدن در روابط فرازناشويي مي
گوننه روابنط    اشنويي و درگينر شندن در اين     اسا  نتايج مطالعات، بي  توجيه روابط فنرا زن 

 (.  8159، 5شده است )چايک  همبستگي مثبت معنادار مشاهده

با توجه به اهميت نهاد خانواده و کارکردهاي متنوع و حياتي آن، روابط فرازناشويي 
( 5934حال چندبعدي و پيچيده است)نوايي و محمدي آريا،  اي بسيار مخرب و در عي   پديده

ساز رابطه فرا زناشويي  متعدد شخصيتي، اجتماعي و خانوادگي از عوامل سببو عوامل 
اشاره نمود. هيجانات  9و تئوري ذه  8توان به هيجانات خودآگاه باشند که از آن ميان مي مي

اند.  ها نقش محوري دارد و با خود ارزشيابي همراه اند که خود در آن خودآگاه، هيجاناتي
باشد که در سطوح فردي و  اخالقي، دو هيجان شرم و گناه مي ازجمله هيجانات خودآگاه

( 5339) 4(. همچني  لويس5934ارتباطات اجتماعي کارکرد مهمي دارند )جوکار، کمالي، 
معتقد است که شرم و احسا  گناه هر دو هيجاني هستند که به عمل در رابطه بي  فردي 

دن، مخفي کردن يا فرار از روابط بي  شوند، شرم نوعاً به کوشش براي از خود رانمنجر مي
تر و ه سمت اعمال سودمندتر و سازندهنشود اما احسا  گناه مردم را بينفردي منجر م

عارضات افزايش ندهد. هنگامي که در زندگي تينهاي مبتني بر آينده سوق ميندهجهت
ديگر تعهد کمتري ها نسبت به يککند و زوجيابند، اعتماد بي  زوجي  شروع به کاست  ميمي

دهند. بنابراي  اي  احتمال وجود دارد که هنگام افزايش تعارض و در نتيجه نشان مي
برانگيز بي  زوجان تجربه احساسات شرم و گناه افزايش يابد ) زارعي و تعامالت اختالف

 (. 5939حسينقلي، 

متشکل باشد. نظريه ذه   يکي ديگر از عوامل مورد بحث اي  پژوهش تئوري ذه  مي
مولفه  -مولفه شناختي يا تئوري ذه  شناختي  دو -باشد: يکاز دو مولفه اساسي مي

 هيجاني يا تئوري ذه  هيجاني. تئوري ذه  شناختي به توانايي استنباط و پيش بيني باورها
 

  

1- Chuick 

3- Theory of mind 

2- Self-conscious Affect 

4- Lewis 
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ديگران و تئوري ذه  هيجاني به توانايي استنباط حاالت عاطفي و نيات و افکار و اعتقادات 
باشد و هيجاني و احساسي ديگران اشاره دارد و مفهوم تئوري هيجاني با همدلي مترادف مي

(. در اي  پژوهش تئوري ذه  8113، 5پورتز و همکاران -تسوي، هاراي، آهارون -)شماي
هاي مختلف تأثيرات نظريه ذه  بر هيجاني مورد بررسي قرار گرفته است. در پژوهش

هاي بي  هاي حل مسئله، فرايندهاي مهار اجرايي، خودپنداشت، مهارتخودتنظيمي، مهارت
پسند، همدلي و همدردي مشخص شده است فردي، درک هيجانات، رفتارهاي جامعه

 ( حاکي از آن است که نقص در همدلي8151) 8(. تحقيق براوو و ليپک 5939زاده، )عيسي
رسد داشت  تئوري ذه  باعث  نظر مييکي از عوامل موثر در خيانت زناشويي است. پس به

بهبود زندگي زناشويي و نقص در تئوري ذه  سبب تعارضات زناشويي و درنهايت منجر به 
( در پژوهش خود به اي  نتيجه رسيدند که 8151) 9روابط فرازناشويي شود. پيزارو و فرناندز

زناشويي  از داليل درگير شدن و دوام زنان در رابطه فرازناشويي است. کيفيت منفي رابطه 
موقع نيازهاي دهد عدم ارضاي به( نشان مي8151در حقيقت نتايج پژوهش پيزارو و فرناندز )

باشد. فتحي، فکر آزاد، غفاري، بوالهري ساز بروز روابط فرازناشويي ميرواني افراد زمينه
وفايي زناشويي زنان را بررسي کرده و نشان دادند با وجود آنکه يساز ب( عوامل زمينه5935)

 اکثر افراد مورد مطالعه، برآورده نشدن توقعات ازدواج و عدم ارضاي نيازهاي عاطفي و جنسي
اند اما نبايد از تأثير وفايي خود بيان نمودهعنوان دليل اصلي بيدر روابط زناشويي را به

کننده در اي  هاي فردي، عوامل کالن اجتماعي و تسهيلها و ويژگي، نگرشخصوصيات
( در پژوهش خود نشان دادند که احسا  شرم 5939زارعي و حسينقلي ) زمينه غافل ماند.

با تعهد زناشويي رابطه منفي معنادار دارد و احسا  گناه با تعهد زناشويي رابطه معناداري 
( به اي  نتيجه رسيدند که آمادگي براي شرم 5935ندارد. سعيدي، قرباني، سرافراز، شريفيان )

صورت مثبت با هيجانات ناخوشايند ارتباط دارد و آمادگي براي گناه با هيچکدام از به
( در تحقيق خود به اي  نتيجه 5938اي نشان نداد. علي اکبري و همکاران )هيجانات رابطه

 ذه  بر ميزان همدلي فرد اثر بيني همدلي است و تئوريرسيدند که تئوري ذه  قادر به پيش
 دهندهاي زناشويي ارائه مي( در مدلي که جهت تبيي  خيانت8151گاارد. براوو و ليپک  )مي

  

1- Shamay, Tsoovy & Aharon- Pertaz 
3- Pizarro & Fernandez 

2- Bravo & Lmpkin 
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برآورده نشده و نقايص موجود تري  عوامل مؤثر در رخداد اي  پديده را نيازهاي يکي از مهم
( در پژوهشي با هدف بررسي 8156کنند. گارسيا و سوريانو )دهي همدالنه عنوان ميدر پاسخ

روابط رمانتيک زوجان به اي  نتيجه دست يافتند که هر چقدر روابط هيجاني، عاطفي بي  
تر و رضايتمندتر شود و روابط زوجان پايدارهاي زناشويي کمتر ميزوجي  بيشتر باشد، خيانت

شده است، ولي  خواهد بود. اگرچه تحقيقاتي در رابطه با روابط فرا زناشويي انجام
هاي اندکي در اي  زمينه از نظر گاه هيجانات خودآگاه و تئوري ذه  صورت گرفته  پژوهش

است. لاا پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش هيجانات خودآگاه )شرم و گناه( و تئوري ذه  
 يني توجيه روابط فرازناشويي افراد متاهل صورت گرفت.ب در پيش

 

روش پژوهش حاضر، توصيفي از نوع همبستگي بنود. جامعنه آمناري آن را زننان و منردان      
در 5931دادند. نمونه گيري به روش در دسنتر  در سنال   ساله تشکيل مي 41تا  81متأهل 

نفنر   11حداقل نموننه در تحقيقنات همبسنتگي    رفت. با توجه به اينکه نشهر اردبيل انجام گ
نفر بنرآورد شند. معيارهناي ورود بنه     541باشد. جهت افزايش اعتبار پژوهش حجم نمونه مي

سال از تاريخ ازدواج افراد بود .بنراي گنردآوري اطالعنات     1مطالعه داشت  همسر و گاشت 
مندار ، مسناجد،    مراکز عمنومي )فرهنگسنراها،   هاي الزم بهپس از اخا مجوز و هماهنگي

ها( مراجعه شد و پس از انتخاب نمونه آماري، ضم  تبيي  هدف پژوهش، بنه افنراد   دانشگاه
هناي هيجاننات   باشند و سنپس پرسشننامه   اطمينان داده شد که اطالعات آنان محرمانه مي

ها قرار داده شد خودآگاه، ذه  خواني از طريق چشم و توجيه روابط فرازناشويي در اختيار آن
هنا  آوري اطالعات، دادهها را با دقت تکميل کنند. پس از جمعخواسته شد پرسشنامهها از آن و

افنزار  از ضريب همبستگي پيرسون و تحلينل رگرسنيون چندگاننه بنه کمنک ننرم       با استفاده
SPSS-18 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 

Tosca-2 ( 5338آزمون عاطفه خودآگاه توسط تانگني و همکاران )
موقعيت  57ساخته شده است. اي  آزمون يک ابزار خودسنجي مداد و کاغاي است که 
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هاي  سخپا دهنندگان دهد و پاسخ )سناريو( شرايط زنندگي روزمره را به آزمودني ارائه مي
دهند. تمام  هارا رتبه مي احساسي، عاطفي و رفتاري خويش و احتمال پاسخ خود به آن

هاي احسا  شرم و اشتغال ذهني با احسا  گناه هستند.  سناريوهاي اي  آزمون آيتم
(. تفاوتي و بروني کردن هستند هاي شخصي جداسازي، بي ها شامل دفاع )بعضي از آيتم
يک ها از  دهد که دامنه آن اي رتبه مي صورت ليکرت پنج درجه هاي خود را به آزمودني پاسخ

است. نمره پايي  در اي  پرسشنامه « احتمال زياد»تا پنج به معني « احتمال ندارد»به معني 
 5هايش است. تانگني، واگنر و گرمزو بيانگر ارزيابي منفي فرد از خويشت  خود، رفتارها و عمل

( روايي سازه دو مقيا  مستعد بودن به شرم و مستعد بودن به گناه را در حد مناسب 5338)
دانشجوي مقطع  598(که بر روي 8115اند. در پژوهش فرگوس  و همکاران ) زارش کردهگ

و براي احسا   25/1کارشناسي صورت گرفت، ضريب آلفاي کرونباخ براي مقيا  شرم 
(. در اي  پژوهش ضريب 5926شده است. )ثنايي، ذاکر،  گزارش 62/1مستعد بودن به گناه 

% 21عد بودن به شرم و مستعد بودن به گناه به ترتيب هاي مست آلفاي کرونباخ براي مقيا 
 آمده است.  دست % به61و 

کوه  و همکاران در  -خواني از طريق تصوير چشم: اي  آزمون توسط بارون آزمون ذه 
نسخه کامپيوتري تست »ساخته شده است. براي سنجش نظريه ذه  از 8115سال 

استفاده شد. فرم تجديدنظر « 8کوه -ونها بار خواني از طريق چشم تجديدنظر شده ذه 
هاي زن و مرد  هايي از ناحيه چشم هنرپيشه ( شامل عکسآيتمي 97شده اي  تست )فرم 

شود. تنها با استفاده از اطالعات بينايي  است. با هر آيتم چهار توصيف حالت ذهني ارائه مي
فکر يا احسا  کننده  اي که بهتري  توصيف شود کلمه دهندگان خواسته مي از پاسخ
 88نشانگر نظريه ذه  متوسط، نمره کمتر از  91-88هاست را انتخاب کنند. نمره بي   چشم

نشانگر نظريه ذه  باالست. اعتبار و همساني  91نشانگر نظريه ذه  پايي  و نمره باالتر از 
 دروني اي  آزمون بعد از ترجمه در پژوهش عليلو، بخشيپور، بافنده قراملکي، خانجاني و

% به 69( از طريق روش آلفاي کرونباخ 5931( هم چني  در پژوهش بافنده )5931رنجبر )
 خواني از طريق چشم با استفادهدست آمد. در پژوهش حاضر پايايي کلي پرسشنامه آزمون ذه 
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 % به دست آمد. 73استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ 

اي که توسط  ماده 56پرسشنامه توجيه روابط فرا زناشويي: اي  مقيا  يک پرسشنامه 
هاي متداول افراد براي درگير شدن در  تراشي شده، که توجيهات و دليل ( ساخته5325) 5گلس

هاي اي  پرسشنامه عبارت است  مقيا دهد. خرده روابط فرازناشويي را مورد بررسي قرار مي
 هاي انگيزه -8دست آوردن هيجان، لات و رضايت جنسي، به سي از قبيلتوجيهات جن -5: از

نزديکي عاطفي مانند تفاهم، دوستي،  -9بيروني از قبيل پيشرفت شغلي و انتقام از همسر، 
هاي عاشقانه. گرچه اي  ابزار  عشق و انگيزه -4نفس و احترام بي  فردي و  افزايش عزت

نجد، اما براسا  نتايج مطالعات، بي  توجيه روابط س را مي« توجيه روابط فرا زناشويي»
، 8شده است )چايک فرازناشويي و درگير شدن در اي  روابط همبستگي مثبت معنادار مشاهده

% 35(. چايک همساني دروني اي  مقيا  را با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ 8159
( ضريب آلفاي کرونباخ براي 5935ي شريفي و همکاران ) گزارش نمود. در ايران در مطالعه

% به 65% محاسبه شده است. در پژوهش حاضر ضريب آلفاي کرونباخ 34اي  پرسشنامه 
 دست آمد.

نفر از آن ها مرد  73فرد متاهل مورد ارزيابي قرار گرفتند که  541در پژوهش حاضر تعداد 
سال بود.  88/97رابر با کنندگان بنفر زن متاهل بودند. ميانگي  سني شرکت 65متاهل و 

درصد  3/96درصد کارداني،  3/6ها داراي مدرک تحصيلي ديپلم، درصد آزمودني 6/51
درصد نيز داراي مدرک تحصيلي دکتري و  5/58درصد کارشناسي ارشد و  4/87کارشناسي، 

درصد  81درصد کارمند دولتي،  7/82ها بيکار،  درصد آزمودني 7/52يا معادل پزشکي بودند. 
 6/1درصد راننده،  4/5درصد وکيل،  5/8درصد معلم،  5/58درصد پزشک،  3/6غل آزاد، ش

درصد استاد دانشگاه بودند. مدت  8/5درصد نظامي،  6/1درصد مهند ،  1درصد خياط، 
درصد  6/1سال،  51-55درصد  5/91، 51درصد آزمودني بي  پنج تا  4/75زمان ازدواج 

 درصند 5/56سال بوده است.  91-87درصد  6/1و  سنال 81-85درصد  5/8سال،  57-81
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 9/4درصد داراي دو فرزند،  7/82درصد داراي يک فرزند،  9/43ها بدون فرزند، آزمودني
 درصد نيز داراي چهار فرزند بودند. 6/1درصد داراي سه فرزند و 

    

توجيه روابط 
 فرازناشويي

 38/6 13/45 شرم 52/51 54/42
 73/7 11 گناه

 47/6 13/515 هيجانات خودآگاه)نمره کل( 8/56 18/81 تئوري ذه 

ها در ( قابل مشاهده است؛ ميانگي  )و انحراف استاندارد( داده5جدول ) طور که درهمان
)و انحراف استاندارد( دادها در  . ميانگي است( 52/51) 54/42متغيرتوجيه روابط فرا زناشويي،

( و 73/7) 11( متغير گناه 38/6) 13/45(، در متغير شرم  47/6) 515/ 13هيجانات خودآگاه 
گونگي ارتباط متغيرهاي نمنظور بررسي چباشد. بهين( م8/56) ا18/81متغير تئوري ذه  

هاي رگرسيون، هاي محاسبه ضرايب همبستگي و انجام تحليلفرضپژوهش و رعايت پيش
شاپيرو و محاسبه چولگي و کشيدگي بررسي -نرمال بودن متغيرها از طريق آماره ويلکس

 بي  متغيرها تأييد گرديد. گرديد و خطي بودن روابط نيز از طريق نمودار پراکنش

توجيه روابط 
 فرازناشويي

 ضريب همبستگي
  کل گناه شرم
28/1- 15/1 91/1- 76/1 

 111/1 111/1 27/1 111/1 داري سطح معني

(، و =R-28/1دهد که هيجان شرم ) ( ماتريس همبستگي، نشان مي8مندرجات جدول )
( با توجيه روابط فرازناشويي رابطه منفي و معنادار در =R-91/1کل هيجانات خودآگاه )

( با توجيه روابط فرازناشويي معنادار نيست. =15/1Rدارند و رابطه هيجان گناه ) 15/1سطح 
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با توجيه  15/1طور مثبت در سطح ( به=76/1Rعالوه براي  طبق جدول فوق، تئوري ذه  )
 روابط فرازناشويي رابطه معنادار دارد.

    

 B SE β t P متغير پيش بي 

 111/1 46/9 82/1 81/1 99/5 تئوري ذه 
 111/1 -5/2 -77/1 16/1 -24/1 هيجان شرم

 19/1 -49/8 -18/1 17/1 -14/1 هيجان گناه

  21/1 R= 69/1 R2
= 32/ 586 F= 115/1 P< 

( براي متغيرهاي 32/586محاسبه شده ) Fدهد، ميزان چنانچه جدول فوق نشان مي
بي  معناداراست که نشانگر اي  است که متغيرهاي پيش p<115/1پيش بي  در سطح 

کنند.  نتايج ضريب رگرسيون مربوط به بيني ميها را پيشتوجيه روابط فرا زناشويي آزمودني
( و تئوري ذه  β= -77/1بيني توجيه روابط فرا زناشويي نشان داد که هيجان شرم )پيش
(82/1=βبه )بيني توجيه روابط فرا زناشويي داشتند. و ترتيب بيشتري  ضريب تأثير را در پيش

( اثر β= -77/1بيني کنندگي مثبت و معنادار و هيجان شرم )( اثر پيشβ=82/1تئوري ذه  )
دارند. همچني  ها کنندگي منفي و معنادار را بر توجيه روابط فرا زناشويي آزمودنيبينيپيش

% از تغييرات توجيه 69طور همزمان مطابق اي  جدول هيجانات خودآگاه و تئوري ذه  به
 کنند.ها را تبيي  ميروابط فرازناشويي آزمودني

بيني هدف پژوهش حاضر تعيي  نقش هيجانات خودآگاه )شرم وگناه( و تئوري ذه  در پيش
هاي پژوهش حاضر نشان داد که احسا  فراد متأهل بود. يافتهتوجيه روابط فرازناشويي ا

دار دارد. از آنجا که نمرات پايي  در شرم با توجيه روابط فرازناشويي رابطه منفي و معني
دهنده ييد بيشتر روابط فرا زناشويي از ديد پاسخأپرسشنامه توجيه روابط فرا زناشويي بيانگر ت

وجيه روابط فرا زناشويي رابطه منفي وجود دارد، بدي  معني باشد، در نتيجه بي  شرم و تمي



 
 
 

 

05

يابد. اما ميان گناه و که با افزايش نمرات شرم، نمرات توجيه روابط فرا زناشويي کاهش مي
توجيه روابط فرا زناشويي رابطه معناداري وجود ندارد.همچني  نتايج رگرسيون نشان داد که 

بيني کند. اي  ( توجيه روابط فرازناشويي را پيش=-77/1داري )طور معنيتواند بهشرم مي
( و زارعي، حسينقلي 5935) هاي پژوهش سعيدي، قرباني، سرافراز، شريفيانها با يافتهيافته
اند که احسا  شرم با تعهد زناشويي رابطه باشد. اي  مطالعات نشان داده( همسو مي5939)

(. و رابطه بي  شرم و هيجانات ناخوشايند و 5939 دار دارد )زارعي و حسينقلي،منفي و معنا
ها (. در تبيي  يافته5935 همکاران، و )سعيدي ييد قرار گرفته استأت مورد خيانت زناشويي نيز

زند به ارتباطات آنها آسيب مي کند وتوان گفت، احسا  شرم همسران را از هم جدا ميمي
شود که در کودکي عوامل  رشد شناخته ميعنوان يکي از(. شرم به8118)تانگني و ديرينگ،

اش احسا  امنيت عاطفي نکند، گيرد. هنگامي که کودک در رابطه با مراقب اوليهشکل مي
گيرد. هنگامي که افراد براي چگونگي احسا  در مورد خودشان و احسا  شرم شکل مي

سا  شرم در شوند، احييد همسرشان ميأسازگاري براي ايجاد يک رابطه ايم  نيازمند ت
توانند در رابطه خود با همسرشان احسا  امنيت و رضايت کنند ها ايجاد شده و نميآن

بيني است که تعهد (. پس هنگامي که تجربه شرم افزايش يابد قابل پيش8116، 5)بليوروگل 
(. با توجه به نتايج تحقيق بي  احسا  5939زارعي و حسينقلي، ) زناشويي کاهش پيدا کند

بيني داري يافت نشد و احسا  گناه توانايي پيشو توجيه روابط فرازناشويي رابطه معنيگناه 
( همسو 5939يافته زارعي و حسينقلي ) توجيه روابط فرا زناشويي را نداشت. اي  يافته با

توان گفت که افراد در حي  تجربه گناه تمايل باشد. درباره نکات تبييني اي  نتيجه ميمي
معطوف به بيرون، خصوصاً نسبت به قرباني اشتباه خود را نشان دهند و معموالً دارند همدلي 

با اعتراف کردن، عارخواهي و جبران آنچه که اتفاق افتاده است همراه است. هم چني  يکي 
تواند اي  ايده باشد که بيني توجيه روابط فرا زناشويي ميپيش از داليل عدم توانايي گناه در

و گناه در تجارب افراد تداخل دارند زيرا مستعد بودن به شرم عمدتاً يک برخي اوقات شرم 
تواند زماني که با گناه ترکيب شود تأثير گناه را کاهش تر است که ميهيجان شديدتر و قوي
 (. نتايج تحقيق نشانگر اي  واقعيت است که خودسنجي و آگاهي8118 دهد )تانگني وديرينگ،

 کننده توجيه روابط فرازناشويي دربينيتواند پيشين)هيجانات خودآگاه( مهاي خود از هيجان
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هاي ها در زمينه روابط بي  فردي و هدايت رفتار در موقعيتافراد متاهل باشد. هيجان
مختلف نقش موثري دارند، در حقيقت خودسنجي و آگاهي از هيجانات خود به افراد کمک 

تعامل بهتري با همسر خود داشته باشند، و در هنگام تعارض با همسرشان احسا   کند تامي
دنبال فرار از رابطه و خيانت به هنمسر خود باشند. ارزشي و ناتواني ننکنند وکمتر بهبي
هاي مربوط به رابطه تئوري ذه  و توجيه روابط فرا زناشويي نشان داد که تئوري ذه  يافته
(76/1=rرابطه مثب ) ت و معناداري با توجيه روابط فرا زناشويي دارد. نتايج رگرسيون نيز نشان

بيني کند. الزم به تواند توجيه روابط فرازناشويي را پيش( مي=82/1داد که تئوري ذه  )
ذکر است تحقيقي در زمينه رابطه بي  تئوري ذه  و روابط فرازناشويي توسط پژوهشگر 

هاي حل ختلف تاثيرات تئوري ذه  برخود تنظيمي، مهارتهاي ميافت نشد. اما در پژوهش
هاي بي  فردي، درک هيجانات، همدلي و همدردي مشخص شده است مسئله، مهارت
( در تحقيق خود نشان دادند که 5938اکبري و همکاران )چني  علي(. هم5939)عيسي زاده، 

آميز اي اجتماعي رقابتنيازي براي درک محيط اجتماعي و الزمه رفتارهتئوري ذه  پيش
( در مدلي که جهت 8151بيني همدلي است. براووليپک  )است و تئوري ذه  قادر به پيش

تري  عوامل موثر در رخداد اي  پديده دهند يکي از مهمهاي زناشويي ارائه ميتبيي  خيانت
گارسيا و  کنند.دهي همدالنه عنوان ميقايص موجود در پاسخنرا نيازهاي برآورده نشده و ن

( نيز در پژوهش خود به اي  نتيجه دست يافتند که هر چه قدر روابط هيجاني 8156سوريانو )
شود و روابط زوجان پايدارتر هاي زناشويي کمتر ميو عاطفي بي  زوجان بيشتر باشد، خيانت
دو  توان گفت از آنجا که تئوري ذه  به فردها ميو رضايتمندتر خواهد بود. در تبيي  يافته

کند تا بتواند ذه  ديگران را بخواند، اي  دهد. اول اينکه به فرد کمک ميتوانايي را ارائه مي
کند تا حالت ذه  افراد را حد  بزند و به بهتري  وجه ممک  با توانايي به فرد کمک مي

کند تا پاسخي موثر و همدالنه به ها تعامل داشته باشد و از سوي ديگر به فرد کمک ميآن
خواني باال قادر به (. در نتيجه افراد با ذه 5938اکبري و همکاران، علييگران ارائه دهد )د

باشند و تعامل بهتري با همسرشان درک احساسات و هيجانات اطرافيان و همسر خود مي
چني  به همسر تري داشته باشند. همشود که زندگي زناشويي موفقبيني ميدارند و پيش

تقابل اجتماعي دارند  وفادارترند. اما افرادي که در تئوري ذه  نقص دارند مشکالتي درخود 
هاي الزم براي بنرقراري روابط اجنتماعي مطلوب (. آنان فاقند مهارت5939)محمدزاده، 
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هاي اجتماعي به انزوا و حاشيه رانده نشوند و از باشند. لاا در صورتي که در موقعيتمي
متعددي با بزرگساالن بهره مند باشند، بايد همواره به اي  نکته توجه داشت روابط بي  فردي 

که اي  روابط به لحاظ کيفي و ظاهري بوده و فاقد صميميت الزم در روابط بي  فردي 
مطلوب است. اي  ضعف و مشکل در برقراري روابط اجتماعي و ساير مشکالت آنان در 

شود، و در به اطرافيان و باالخص همسر ميزمينه همدلي باعث تحريفات شناختي نسبت 
طور کلي نتايج نهايت ممک  است منجر به تعارضات زناشويي و روابط فرا زناشويي گردد. به

کننده بينيتحقيق نشان داد احسا  شرم باال در کنار تئوري ذه  پايي  مي تواند پيش
به مشاوران و زوج درمانگران توجيه روابط فرا زناشويي در افراد متأهل باشد. بر اي  اسا  

شودکه از طريق باال بردن تئوري ذه  زوجي  و آشنا ساخت  آنها با تأثير پيشنهاد مي
هيجانات خود آگاه بر رابنطه زناشويي، به ارتقا کيفيت زندگي آنها کنمک کننند و مانع از 

ر از روش نمونه هاي پژوهش حاضر، استفاده ناگزيپاشي نهاد خانواده شوند. از محدوديتفرو
، طول هاي فرهنگي، اقتصادي، جنسيتهم چني  تأثير ويژگيباشد. گيري در دستر  مي

اي  متغيرها کنترل نشده  و اثرات مدت ازدواج، س  ازدواج مورد بررسي قرار نگرفته است
است. از طرفي  افراد متأهل از لحاظ وجود اختالالت روانشناختي مورد غربالگري و مصاحبه 

هل شهر اردبيل انجام گرفته، بنابراي  در أباليني قرار نگرفتند. اي  پژوهش بر روي  افراد مت
توان هاي اي  پژوهش ميهاي ديگر بايستي احتياط شود. از يافتهتعميم اي  يافته به جامعه

هاي فردي براي شناسايي افراد در هاي قبل از ازدواج، مشاوره خانواده و مشاورهدر مشاوره
 عرض روابط فرازناشويي استفاده کرد. م

 58/58/5937 مقاله: تاريخ دريافت نسخه اوليه
 11/17/5936 نهايي مقاله:  تاريخ دريافت نسخه
 51/17/5936 تاريخ پايرش مقاله:
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 ، چاپ دوم، تهران: انتشارات بعثت. (. 5926ثنايي ذاکر، باقر )

، فرهنگ در دانشگاه (. 5934جوکار، بهرام و فاطمه کمالي )
 . 85- 4(، 4)54اسالمي، 

شناسي تعاملي رابطه زوجي  قبل از بعد از عهد شکني شوهران در بي  (. بررسي آسيب5938رحيمي، اکرم )
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