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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: In a general and comprehensive definition, infidelity 

or extramarital relationship is the violation of the assumed or 

determined agreement of the couple regarding emotional or 

sexual exclusivity. 

Materials and Methods: The aim of the present study is to 

quantitatively combine the results of these studies using the 

meta-analysis technique. In this meta-analysis, ten eligible 

studies that were conducted between 2012 and 2021 were 

analyzed with CMA2 software. The selected researches have 

been carried out by means of a survey method and by using 

the standard questionnaire tool of attitude towards marital 

infidelity (Whatley) and attachment styles (Hazen and Shaver) 

in different statistical societies. 

Findings: Various researches have been conducted on why 

and how people get involved in extramarital relationships, and 

the impact of psychological factors such as attachment styles, 

personality traits, and primary incompatible schemas have 

been investigated, but the results of researches on the intensity 

of the impact of these psychological factors are different. 

Conclusion: The results of the statistical evaluation show the 

heterogeneity of the effect size and the lack of publication bias 

of the studied studies. 
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  323...سبک اساس بر فرازناشویی روابط به گرایش فراتحلیل 

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 سبک اساس بر فرازناشویی روابط به گرایش فراتحلیل

 دلبستگی های

 1اکرمی فریماه
 دانشگاه راهنمایی، و مشاوره آموزشی گروه دکتری، دانشجو

 ایران. تهران، خوارزمی،
 

 *2زاده محسن فرشاد
 خوارزمی، دانشگاه راهنمایی، و مشاوره آموزشی گروه دانشیار،

 (.مسئول نویسنده) ایران تهران،
 

 3کار زهرا کیانوش
 تهران، خوارزمی، دانشگاه راهنمایی، و مشاوره آموزشی گروه استاد،
 .ایران

 
 دهیچک

 فرازناشویی، رابطه یا خیانت جامع، و کلی تعریف یک در: هدف
 اطفیع انحصارطلبی مورد در زوجین شده تعیین یا فرضی پیمان نقض

 .شودمی برشمرده جنسی یا و
 این نتایج کمّی ترکیب حاضر، پژوهش هدف :ها روش و مواد

 ده یل،فراتحل این در. است فراتحلیل تکنیک از استفاده با هاپژوهش
 اند،شده انجام 13۹۹ تا 13۹0 هایسال طی که شرایط واجد پژوهش

 هایپژوهش. گرفتند قرار بررسی مورد CMA2 افزارنرم با
 یپرسشنامه ابزار کارگیریبه با و پیمایشی روش به منتخب

 یهاسبک و( واتلی) زناشویی خیانت به نگرش سواالت استاندارد
 انجام به متفاوت آماری جوامع در( شیور و هازن)دلبستگی

  .اندرسیده
 روابط در افراد شدن درگیر چگونگی و چرایی مورد در :ها یافته

 وانیر عوامل تاثیر و رسیده انجام به مختلفی تحقیقات فرازناشویی
 هایطرحواره و شخصیت صفات دلبستگی، هایسبک چون

 اثیرت شدت درباره تحقیقات نتایج اما اندشده بررسی اولیه ناسازگار
  .است متفاوت روانی عوامل این

 عدم و اثر اندازه ناهمگنی آماری، ارزیابی نتایج :گیری نتیجه
 .دهدمی نشان را موردبررسی مطالعات انتشار سوگیری

 
 دلبستگی، هایسبک فرازناشویی، روابط به گرایش :کلیدواژه
 فراتحلیل

 
 19/04/1401: افتیدر خیتار
 27/07/1401:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنfarshad.mohsenzadeh@khu.ac.ir 

_________________________________ 
1 Adultery 
2 Accessibility 

 مقدمه
  ن راهتریشناخته شده جوامع بشری یکی از بهترین و ازدواج در اکثر 

. تاس ، و تشکیل خانوادههای برقراری ارتباط پایدار بین زن و مرد
هایی رابطه زوجی رابطه ای منحصر به فرد است که بر پایه مولفه

. از آنجایی که ارتباط (1چون صمیمیت و تعهد بنا شده است )ک
عاطفی و جنسی انحصاری، از انتظارات بدیهی در هر ازدواجی به 

 ،ازدواج درزا بسیار آسیبرخدادهای  یکی از (،2آید )می شمار
. بطور کلی خیانت یا است "1رمتعهد نماندن به همس"یا  خیانت

ز ای با فرد دیگری بجپیمان شکنی، زمانی است که فرد متاهل رابطه
کند، اما در واقع ارایه تعریفی جامع و واحد میهمسر خود برقرار 

نون محقق نشده است. شکنی امری است که تاکدر توصیف پیمان
پژوهشگران و صاحبنظران مختلف این حوزه تعاریف متفاوتی با 
توجه به عواملی که از نظر ایشان در رخداد و تداوم آن موثر هستند 

هد دمیاند. هاروی معتقد است که پیمان شکنی وقتی رخ ارائه کرده
که در ازدواجی که طرفین متعهد به تک همسری هستند یکی از 

بطور مخفیانه این تعهد را نقض نماید و با فرد سومی رابطه  آنها
(، روابط فرازناشویی را به سه 1۹۹2(. گالس و رایت)1) برقرار کند

ر کند که همیبندی جنسی تقسیم -دسته عاطفی، جنسی، و عاطفی
 مؤجزترین از (. یکی3مدت یا درازمدت باشند )توانند کوتاهمیکدام 

 کتاب در( 2003) همکارانش و ویکس را هایفتعر ترینکامل و
 دهش تعیین یا فرضی پیمان نقص را خیانت آنها اند؛کرده ارائه خود

 (.4دانند )می جنسی یا و عاطفی انحصارطلبی مورد در زوجین
 یانتخ با مرتبط عوامل زمینه در پژوهشی پیشینه بررسی با (،5فاتح )

 حیطه سه در عوامل این کلی طور به که دهدمی نشان زناشویی
 رابطه ها(، ماهیتنگرش و شخصیتی هایفردی )ویژگی هایتفاوت
 ای خیانت )فرصت محیطی شرایط و رابطه( رضایت و تعهد )سطح

شود. یکی از مهمترین جنبه های می گنجانده سوم( شخص جذابیت
های دلبستگی و نحوه فردی گرایش به روابط فرازناشویی سبک

 مسرش است.تعامل فرد با ه
نظریه سبک دلبستگی: براساس نظریۀ سبک دلبستگی جان بالبی، 

رفتارهایی هستند که  4و همدم طلبی  3و پاسخگویی 2پذیریدسترسی
افراد در روابطشان برمبنای آنها احساس امنیت، اضطراب یا پریشانی 

کنند. پیوندهای قوی دلبستگی در برابر استرس و را تجربه می
کنند و فرد در پناه این حفاظی از امنیت ایجاد میهیجانات منفی، 

چتر امنیتی میزان قابل قبولی خطرپذیری، یادگیری و سازگاری را 
 (.6کند) در ارتباط با خود و دیگران تجربه می

قابل اندازه رفتارهای پذیری، پاسخگویی و همدم طلبی،دسترسی
 راباضط دلبستگی، وضعیت که هستند روابط کلیدی در و گیری

 کنند.می تعیین زیادی میزان به را رابطه زناشویی پریشانی در یا و

 حدی به زوجین طلبی، درپذیری و پاسخگویی و همدمدسترسی اگر

 نگرش احتمال کند، برآورده را زناشویی زوجین نیازهای که باشد

های (. سبک7آید )می پایین آمیز زناشوییخیانت روابط به مثبت
گذارد افراد نه تنها در نوع رابطۀ زناشویی آنها تأثیر میدلبستگی در 

بلکه بر کیفیت رابطۀ آنها نیز مؤثر است. کیفیت رابطۀ زناشویی 

3  Responsiveness 
4 Engagement 
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سه ضلع دارد: توافق، انسجام و خرسندی. اگر هرکدام از این سه ضلع 
از کیفیت مطلوبی در زندگی مشترک برخودار نباشد، رابطۀ 

 و فینچام ینظریه اساس برزناشویی دچار مشکل خواهد شد. 
 تابع شادمانی و میزان زناشویی روابط کیفیت (،1۹87برادبوری )

 هایموقعیت با مقابله آنها هایشیوه و شوهر و زن تعامل نحوۀ

 است.  زندگی زایتنش

عاشقانه  یهایدلبستگبه گفته یوممورا، السینووا، کوترووا و فرالی 
متفاوت  تیفیتوانند در کیم کودکی، دوران های دلبستگی مانند

 منی اخود نسبتاً یک زندگیبا شر شاناز افراد در روابط یباشند. برخ
 یردر تئو .ی دارندناامناحساس نسبتاً  گرید یکه برخیهستند، در حال

 نی، اتیشخص یروانشناس مربوط به قاتیمدرن و تحق یدلبستگ
 2اضطراب و  1به طور معمول با توجه به اجتناب یفرد یهاتفاوت

 یهاتفاوت نیا شوند.یم دهیو سنج ی، مفهوم سازیاز دلبستگ یناش
 شوند. یومموراارجاع داده می ای یدلبستگ یهااغلب به سبک یفرد

کنند که آیا با پیشرفت یک این پرسش را مطرح می همکارانش و
کند؟ آنها با رابطۀ عاشقانه، سبک دلبستگی انسان هم تغییر می

که به طور مثال، های انجام شده دریافتند که بررسی پژوهش
در طول زمان به طور متوسط در نمونه یدلبستگناشی از اضطراب 

 با سهیهستند، در مقا داریکه در روابط عاشقانه پا یاز افراد ییها
کنند که این آنها تأکید می .دیآیم نییکه مجرد هستند، پا یافراد

و  کای زندگی بلکه با بهبودمسئله نه فقط با باالتر رفتن سن شر
رسد یبه نظر م پیشرفت رابطۀ عاشقانه بیشتر قابل مشاهده است و

کمتر اضطراب طرد شدن از مستقل از سن، افراد با تداوم روابطشان، 
  کنند.میرا تجربه  خود طرف شریک عشقی

فردوسی براساس پژوهشی که انجام داده است و بررسی چندین 
 روابط کیفیت زناشویی، روابط در نویسدپژوهش مشابه می

 خیانت به نگرش بینیپیش قدرت دلبستگی هایو سبک زناشویی

و همدم پاسخگویی پذیری،دسترسی اساس را دارا هستند. بر زناشویی
 فردی حامی به تواندمی زندگی شریک زناشویی، زندگی در طلبی

 زندگی همسر در یعنی دیگر عضو و شود تبدیل محافظت کننده و

 تواند نیازهایمی امر این که کند یابنده تسکین و آرامش احساس

سازد.  خانواده برآورده کانون در را زوجین جنسی و عاطفی روانی،
 روابط در رفتار دلبستگی که رسدمی نظر به منطقی اساس این بر

 زنان خیانت زناشویی به نگرش در ایکنندهتبیین نقش زناشویی

دوال، لمبرت، اِسالتِر، پاند، دِکمن،  همچنین .باشدداشته  متأهل
 لبستگید هایسبک کنندهبینیپیش نقش تبیین ( در8فینکِل و فینچام )

 با دافرا که نویسندمی متأهل زنان در زناشویی خیانت به نگرش بر
 و ارندد زناشویی خیانت به نسبت تریسهل نگرش ناایمن دلبستگی

 اب آنها. دارند جذاب جایگزین همسران به بیشتری سوگیرانه توجه
 را ریبیشت زمان و کنندمی برقرار را تریمثبت روابط جدید شرکای
 شوند.می زناشویی خیانت درگیر

ای دلبستگی، پرسشنامه هاییکی از ابزارهای استاندارد سنجش سبک
 سؤال 15 پرسشنامه این. است شده تهیه و شیو هازن است که توسط

 ایدوسوگر ناایمن ایمن، دلبستگی سبک شامل مقیاسزیرخرده سه و

_________________________________ 
1 Avoidance 

 نامهپرسش سؤاالت. کندمی گیریاندازه را اجتنابی ناایمن و اضطرابی
 لیکرت نوع از ایدرجه 5 مقیاس یک روی گذاریعالمت توسط

 در دختران برای( پایایی) کرونباخ آلفای ضریب. شودمی گذارینمره
 دوسوگرای ناایمن دلبستگی سبک در ،86/0 ایمن دلبستگی سبک

 برای و 83/0 اجتنابی ناایمن دلبستگی سبک در و 84/0 اضطرابی
 ناایمن دلبستگی سبک در ،84/0 ایمن دلبستگی سبک در پسران

 اجتنابی ناایمن دلبستگی سبک در و 86/0 اضطرابی دوسوگرای
. است پرسشنامه درونی همسانی یدهندهنشان که آمددستبه 85/0
 یمنا دلبستگی سبک برای پرسشنامه درونی همسانی کشور خارج در
 و 75/0 اضطرابی دوسوگرای ناایمن دلبستگی سبک برای ،73/0

 (.۹(است آمدهدستبه 80/0 اجتنابی ناایمن دلبستگی سبک برای
 دهش تهیه واتلی که توسط زناشویی خیانت به نگرش یپرسشنامه

 ایدرجه 7 صورتبه آن گذارینمره که است سؤال 12 است، دارای
 درواقع. باشدمی «مخالفم شدتبه» تا «موافقم شدتبه» از

 یردکنندگ یا پذیرندگی میزان و تمایل مقدار خیانت، یپرسشنامه
 معنی به( 84) امتیاز باالترین. سنجدمی متخلف افراد منظر از را

 است خیانت یردکننده معنی به( 12) کمترین و خیانت یپذیرنده
 آلفای (. ضریب13۹4طالیی زاده، جرجرزاده شوشتری، و سواری. )

 بررسی جهت. است شده ذکر 7۹/0 پرسشنامه کل ینمره کرونباخ
 استفاده( واگرا نوع) از مالکی روایی از ایران، در آزمون این روایی

 وشر به زناشویی خیانت یپرسشنامه پایایی پژوهشی در. است شده
(. 10) است شده گزارش 8۹/0 پرسشنامه کل برای کرونباخ آلفای

 اییپای فیچمن و توسط توپلو، دمیرتاش پژوهش دیگری در همچنین
 (.7) است شده محاسبه 81/0 کرونباخ آلفای روش به پرسشنامه

 
 مواد و روش ها

 برای فراتحلیل روش از تحقیق هدف به توجه با پژوهش این در
 پژوهشگر روش، این در. است شده استفاده اطالعات کمّی تحلیل
 جدید جنتای و کرده ترکیب هم با را متعدد و مختلف تحقیقات نتایج

 .کندمی استخراج آماری نیرومند هایروش از استفاده با را منسجم و
 از ایتوده هاییافته و هاویژگی ثبت با محقق فراتحلیل، تحقیق در

 هایروش از استفاده یآماده را هاآن کمّی، مفاهیم قالب در تحقیقات
 آن فراتحلیل روش اصلی فرضپیش .(11)کند می آماری نیرومند

 موجود روابط و پارامتر از متفاوتی برآورد ای،مطالعه هر که است
 از انبوهی مندنظام تحلیل و تجزیه از و دهدمی نشان را جامعه در

  .(12) آیدمی دست به جامعه پارامتر از تریدقیق برآورد ها،داده
 :است مرحله چند از مرکب فراتحلیل، روش

 تأثیر بررسی حاضر، پژوهش موضوع: پژوهش موضوع تعریف .1
 وییگرایش به روابط فرازناش بر( مستقل متغیر) های دلبستگیسبک

 .است( وابسته متغیر)
 مدنظر موضوع یزمینه در شدهانجام مطالعات مندنظام آوریجمع .2

 هایسال بین ما شدهانجام تحقیقات حاضر، پژوهش آماری جامعه
 الهمق صورتبه  تحقیقات، اکثر نتایج. است ایران در 13۹۹-13۹0
 ماندهباقی نامهپایان صورتبه نیز مورد چند در ولی بود یافته انتشار

2 Anxiety 
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  325...سبک اساس بر فرازناشویی روابط به گرایش فراتحلیل 

 1401پاییز ، 3، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 زمینه در شدهانجام تحقیقات گردآوری برای که منابعی. بودند
 سایتوب: از بودند عبارت شد، مراجعه هاآن به فرازناشوییروابط 
 نشریات اطالعات بانک سایتوب ،1ایران علمی اطالعات پایگاه
 ، پایگاه3نور تخصصی مجالت پایگاه سایت، وب2کشور
 این ، در5های ایران، و مرجع مقاالت کنفرانس4کشور هاینامهپایان

فرازناشویی یکی از متغیرهای که روابط  پژوهشی سند 65 مرحله
 . شدند آوریمورد بررسی آنها بود، جمع

تحقیقات کیفی، : مناسب مطالعات گزینش و مطالعات غربال .3
عهد ت تحقیقات با گروه آزمایش، تحقیقاتی که متغیر وابسته آنها

تعداد تحقیقات پیمایش که از . شدند گذاشته زناشویی بود، کنار
رگرسیون یا تحلیل واریانس استفاده کرده بودند های آماری آزمون

 ندس نیز کمتر از ده مورد بودند و کنار گذاشته شدند، در پایان ده
به روابط  شیبر گرا یدلبستگ یهاسبکتاثیر  که پژوهشی
استاندارد  یو با ابزار پرسشنامه شیمایرا به روش پ ییفرازناشو

ن و ) هاز یدلبستگ یها( و سبکی)واتل ییزناشو انتینگرش به خ
 لحاظ از سنجیدند وپیرسون می و آزمون آماری همبستگی (وریش

 باقی ماندند. داشتند، را الزم پایایی اعتبار و روایی

 اطالعاتی فهرست: مطالعات از یک هر الزم اطالعات گردآوری .4
: است زیر موارد شامل شده،استخراج مذکور مطالعات از که

 ،(آماری جامعه انتشار، سال ،(ها)نویسنده نام) عمومی اطالعات
 سطح و همبستگی ضریب) پژوهش متغیرهای به مربوط اطالعات

 . نمونه حجم و( داریمعنی
 افزارنرم در شدهآوریجمع اطالعات: اثر اندازه محاسبه. 5

Comprehensive Meta-Analysis و شدند وارد 
 .شد انجام فراتحلیل آماری محاسبات

 
 هایافته
 از پس الًمعمو که است نتایج ترکیب بر مبتنی فراتحلیل اصلی روش
 قرار استفاده مورد اثر اندازه برآورد و( R) شاخص به هاآماره تبدیل

اطالعات پیمایش هایی که رابطه بین سبک  خالصه گیرد؛می
دلبستگی و گرایش به روابط فرازناشویی را بررسی کرده اند و نتایج 

 آنها در جداول آماری ذیل آمده اند. فراتحلیل

 

 ایمن دلبستگی سبک به مربوط  هایپژوهش به مربوط اطالعات . خالصه1جدول 

متغیر  ردیف
 مالک

حجم 
محل انجام  پژوهشگران سال انتشار پژوهش نمونه

 تحقیق

آماره 
مورد 
 استفاده

میزان 
 همبستگی

1.  

 

 نامعنادار R تهران بختیاری و همکاران 1400 650
2.  

 

 -R 725/0 تهران وجدانی، کرمی و احمدی 13۹۹ 152
3.  

 

 - R 360/0 تهران یمراد رزایحسن م 13۹8 200
4.  

ش به 
ک دلبستگی ایمن و نگر

سب
ت زناشویی

خیان
 

 -R 811/0 تهران فردوسیسیما  13۹7 103
 - R 433/0 اردبیل نوری، حقی و بهاری فر 13۹7 150  .5
 - R 22/0 رشت رمضانی ملکرودی 13۹6 286  .6
 - R 361/0 رشت عاطفه شهیاد 13۹6 140  .7
 - R 123/0 کرمانشاه حجت خواه، محمدی و ولدبیگی 13۹5 600  .8
 - R 832/0 تهران رضوانی زاده و اسالنی کتولی 13۹5 375  .۹

 - R 630/0 فضای مجازی عبدی و همکاران 13۹1 141  .10

 های  مربوط به سبک دلبستگی ایمن.خالصه اطالعات فراتحلیل پژوهش2جدول
P-Value Z-Value ردیف محقق و سال 6اندازه اثر حدپائین حد باال 

 1 1400همکاران  و بختیاری 000/0 -154/0 154/0 000/0 000/0
 2 13۹۹وجدانی، کرمی و احمدی  -0۹5/2 -55۹/2 -631/1 -850/8 000/0
 3 13۹8ی مراد رزایحسن م -76۹/0 -067/1 -471/0 -053/5 000/0
 4 13۹7سیما فردوسی  -752/2 -420/3 -083/2 -06۹/8 000/0
 5 13۹7نوری، حقی و بهاری فر  -۹56/0 -313/1 -5۹۹/0 -250/5 000/0
 6 13۹6رمضانی ملکرودی  -450/0 -688/0 -212/0 -701/3 000/0

_________________________________ 
1 SID 
2 Magiran 
3 Noormags 

4 Irandoc 
5 Civilica 
6 Effect measure: Hedge  ُ s g 
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 7 13۹6عاطفه شهیاد  -768/0 -125/1 -411/0 -214/4 000/0
 8 13۹5حجت خواه، محمدی و ولدبیگی  -248/0 -40۹/0 -086/0 -005/3 003/0
 ۹ 13۹5رضوانی زاده و اسالنی کتولی  -۹۹3/2 -35۹/3 -628/2 047/16 000/0
 10 13۹1عبدی و همکاران  -614/1 -041/2 -186/1 401/7 000/0
 ترکیبی ثابت اثرات -5۹8/0 -681/0 -515/0 -116/14 000/0
 ترکیبی تصادفیاثرات  -236/1 -787/1 -685/0 -400/4 000/0

 ۹توان گفت در می 2با توجه به نتایج حاصل از جدول شماره 
مورد بررسی رابطه بین سبک دلبستگی ایمن و گرایش به مطالعۀ 

روابط فرازناشویی معنادار  و معکوس است و بیشترین میزان اندازه 
(  و -۹۹3/2اثر مربوط به مطالعه رضوانی زاده و اسالنی کتولی )

 و محمدی خواه،کمترین میزان اندازه اثر مربوط به مطالعه حجت

به دست آمده از  Zتوجه به مقدار ( می باشد. با -248/0) ولدبیگی
آزمون احتمال ترکیب داده ها که همگی دارای سطوح معناداری 
هستند، فرضیه همبستگی سبک دلبستگی ایمن و  گرایش به روابط 

 تایید می شود.   01/0فرازناشویی در تمام تحقیقات در سطح معناداری 

 

 اجتنابی ناایمن دلبستگی سبک به مربوط  هایپژوهش عاتاطال خالصه .3جدول

متغیر  ردیف
 مالک

حجم 
 نمونه

سال انتشار 
محل انجام  پژوهشگران پژوهش

 تحقیق
آماره مورد 

 استفاده
میزان 

 همبستگی
1.  

 

 R 182/0 تهران بختیاری و همکاران 1400 650
2.  

 

 R 74۹/0 تهران یو احمد یکرم ،یوجدان 13۹۹ 152
3.  

 

 R 250/0 تهران یمراد رزایحسن م 13۹8 200
4. 0 

ک دلبستگی ناایمن اجتنابی و 
سب

ت زناشویی
ش به خیان

نگر
 R 574/0 تهران سیما فردوسی 13۹7 103 

 R 34۹/0 اردبیل نوری، حقی و بهاری فر 13۹7 150  .5
 R 330/0 رشت رمضانی ملکرودی و اسدی 13۹6 286  .6
 R 3۹3/0 رشت عاطفه شهیاد 13۹6 140  .7
 نامعنادار R کرمانشاه حجت خواه، محمدی و ولدبیگی 13۹5 600  .8
 R 746/0 تهران رضوانی زاده و اسالنی کتولی 13۹5 375  .۹

 R 886/0 فضای مجازی عبدی و همکاران 13۹1 141  .10

 های  مربوط به سبک دلبستگی ناایمن اجتنابیپژوهش. خالصه اطالعات فراتحلیل 4جدول 
P-Value Z-Value ردیف محقق و سال 1اندازه اثر حدپائین حد باال  

  1 1400همکاران  و بختیاری 370/0 554/0 71۹/0 62۹/4 000/0
  2 13۹۹وجدانی، کرمی و احمدی  250/2 767/1 732/2 143/۹ 000/0
  3 13۹8ی مراد رزایحسن م 514/0 227/0 802/0 50۹/3 000/0
  4 13۹7سیما فردوسی  3۹1/1 ۹14/0 86۹/1 711/5 000/0
  5 13۹7نوری، حقی و بهاری فر  741/0 3۹8/0 084/1 231/4 000/0
  6 13۹6رمضانی ملکرودی  6۹7/0 451/0 ۹44/0 551/5 000/0
  7 13۹6عاطفه شهیاد  850/0 488/0 212/1 600/4 000/0
  8 13۹5حجت خواه، محمدی و ولدبیگی  000/0 082/0 -160/0 000/0 000/0
  ۹ 13۹5رضوانی زاده و اسالنی کتولی  236/2 ۹31/1 540/2 388/14 000/0
  10 13۹1عبدی و همکاران  801/3 213/0 526/0 408/10 000/0
  ترکیبی ثابتاثرات  637/0 554/0  073/15 000/0
  ترکیبی تصادفیاثرات  238/1 723/0  712/4 000/0

_________________________________ 
1 Effect measure: Hedge’s g 
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مطالعۀ مورد بررسی یک مطالعه فاقد ضریب همبستگی بود.  10در 
مطالعه رابطه بین سبک دلبستگی ناایمن و گرایش به  ۹از بررسی 

روابط فرازناشویی معنادار  و مثبت است و بیشترین میزان اندازه اثر 
( و کمترین میزان اندازه 801/3) مربوط به مطالعه عبدی و همکاران

( است. با توجه 370/0همکاران ) و اثر مربوط به مطالعه بختیاری

به دست آمده از آزمون احتمال ترکیب داده ها که  Zبه مقدار 
همگی دارای سطوح معناداری هستند، فرضیه همبستگی سبک 
دلبستگی ناایمن و گرایش به روابط فرازناشویی در تمام تحقیقات در 

 تایید می شود.   01/0سطح معناداری 

 

 دوسوگرا  ناایمن دلبستگی سبک به مربوط  هایپژوهش اطالعات . خالصه5جدول

 ردیف
متغیر 
 مالک

حجم 
 نمونه

سال انتشار 
 پژوهشگران پژوهش

محل انجام 
 تحقیق

آماره مورد 
 استفاده

میزان 
 همبستگی

1.  

 

 R 152/0 تهران بختیاری و همکاران 1400 650
2.  

 

 R 18۹/0 تهران یو احمد یکرم ،یوجدان 13۹۹ 152
3.  

 

 R 805/0 تهران یمراد رزایحسن م 13۹8 200
4.  

ک دلبستگی ناایمن دوسوگرا و 
سب

ت زناشویی
ش به خیان

نگر
 R 805/0 تهران سیما فردوسی 13۹7 103 

 R 370/0 اردبیل نوری، حقی و بهاری فر 13۹7 150  .5
 محاسبه نشده R رشت یو اسد یملکرود یرمضان 13۹6 286  .6
 R 3۹3/0 رشت عاطفه شهیاد 13۹6 140  .7
 R 268/0 کرمانشاه حجت خواه، محمدی و ولدبیگی 13۹5 600  .8
 R 617/0 تهران رضوانی زاده و اسالنی کتولی 13۹5 375  .۹

 R 51۹/0 فضای مجازی عبدی و همکاران 13۹1 141  .10

 های  مربوط به سبک دلبستگی ناایمن  دوسوگرا. خالصه اطالعات فراتحلیل پژوهش6جدول
P-Value Z-Value ردیف محقق و سال اندازه اثر حدپائین حد باال 

 1 1400همکاران  و بختیاری 307/0 151/0 463/0 866/3 000/0
 2 13۹۹وجدانی، کرمی و احمدی  383/0 058/0 708/0 307/1 021/0
 3 13۹8ی مراد رزایحسن م 703/2 234/2 172/3 2۹۹/11 000/0
 4 13۹7سیما فردوسی  6۹3/2 034/2 172/3 2۹۹/11 000/0
 5 13۹7نوری، حقی و بهاری فر  7۹2/0 446/0 13۹/1 486/4 000/0
 6 13۹6رمضانی ملکرودی  000/0 -232/0 232/0 000/0 000/0
 7 13۹6عاطفه شهیاد  850/0 488/0 212/1 600/4 000/0
 8 13۹5حجت خواه، محمدی و ولدبیگی  556/0 38۹/0 722/0 548/6 000/0
 ۹ 13۹5رضوانی زاده و اسالنی کتولی  565/1 307/1 823/1 ۹00/11 000/0
 10 13۹1عبدی و همکاران  201/1 814/0 58۹/1 073/6 000/0
 ترکیبی ثابتاثرات  664/0 582/0 746/0 ۹31/15 000/0
 ترکیبی تصادفیاثرات  063/1 636/0 4۹1/1 863/4 000/0

مطالعۀ مورد  10در  6با توجه به نتایج حاصل از جدول شماره 
 ۹بررسی یک مطالعه فاقد ضریب همبستگی بود. می توان گفت در 

مطالعۀ مورد بررسی رابطه بین سبک دلبستگی نا ایمن دوسوگرا و 
ین باشد و بیشترگرایش به روابط فرازناشویی معنادار  و مثبت می

( و 703/2ی )مرادرزایحسن ممطالعه میزان اندازه اثر مربوط به 
همکاران  و بختیاری کمترین میزان اندازه اثر مربوط به مطالعه

به دست آمده از آزمون احتمال  Z( است. با توجه به مقدار 307/0)
ها که همگی دارای سطوح معناداری هستند، فرضیه ترکیب داده

 همبستگی سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا و گرایش به روابط
 شود.  تایید می 01/0فرازناشویی در تمام تحقیقات در سطح معناداری 

در فراتحلیل ارائه یک تصویر کلی از نتایج یک اقدام پژوهشی حتی 
تواند نقش داشته باشد. ترکیب اثرات اندک و غیرمعنادار نیز می

و اثرات   ( Fixed)های اثر نیز با دو مدل اثرات ثابت اندازه
امکان پذیر است. در مدل ثابت فرض بر  (Random)تصادفی 

این است که مطالعات تحت بررسی در یک اندازه اثر حقیقی 
های اندازه اثر واقعی تنها ناشی از مشترک، سهیم هستند و تفاوت

خطای نمونه برداری است. در این مدل می توان به این پرسش پاسخ 
 ت یا نه؟ لیکنداد که آیا کاربندی در مطالعات موجود موثر بوده اس

تعمیم آن به مطالعاتی جز آنها که در نمونه وجود دارد ممکن نیست. 
های اثر تنها ناشی از خطای نمونه های تصادفی تفاوت اندازهدر مدل
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های دیگری مانند خطای برداری نیست بلکه ناشی از عامل
های ذاتی بین مطالعات است. این رویکرد اگر گیری و تفاوتاندازه
رومندی کمتری نسبت به مدل اثرهای ثابت دارد اما اجازه چه نی

تعمیم پذیری به مطالعاتی که در نمونه نیست را نیز می دهد، اگر 
واریانس اثرهای تصادفی به صورت معنی دار با واریانس برآورد 
)شرطی( تفاوت داشته باشد این امکان وجود دارد که مدل تصادفی 

 ( .12بر مدل ثابت ارجح باشد )
های ی همبستگی بین سبکی اثر کلی درباره رابطهبررسی اندازه

مطالعه در مدل ثابت  10دلبستگی ایمن و روابط فرازناشویی برای 
و در مدل تصادفی   -5۹8/0های دلبستگی ایمن  مطالعه سبک

  است. -236/1

های ی همبستگی بین سبکی اثر کلی درباره رابطهبررسی اندازه
مطالعه در مدل 10اجتنابی و روابط فرازناشویی برای دلبستگی ناایمن 

و در مدل   637/0های دلبستگی ناایمن اجتنابی  ثابت مطالعه سبک
 است.  238/1تصادفی 

های ی همبستگی بین سبکی اثر کلی درباره رابطهبررسی اندازه
مطالعه در  10دلبستگی ناایمن دوسوگرا و روابط فرازناشویی برای 

و  664/0های دلبستگی ناایمن دوسوگرا  العه سبکمدل ثابت مط
 است.  063/1در مدل تصادفی 

  
 نتیجه گیری

 مورد در زوجین شده تعیین یا فرضی پیمان نقض را خیانت
 یچگونگ و چرایی مورد در. دانندمی جنسی یا و عاطفی انحصارطلبی

 انجام به مختلفی تحقیقات فرازناشویی روابط در افراد شدن درگیر
 صفات دلبستگی، های سبک چون روانی عوامل تاثیر و رسیده

 نتایج اما اندشده بررسی اولیه ناسازگار طرحواره و شخصیت
 هدف. است متفاوت روانی عوامل این تاثیر شدت درباره تحقیقات
 از استفاده با هاپژوهش این نتایج کمّی ترکیب حاضر، پژوهش
 طشرای واجد پژوهش ده فراتحلیل، این در. است فراتحلیل تکنیک

 CMA2 افزارنرم با اند،شده انجام 13۹۹ تا 13۹0 هایسال طی که
 و پیمایشی روش به منتخب هایپژوهش. گرفتند قرار بررسی مورد

 خیانت به نگرش سواالت استاندارد یپرسشنامه ابزار کارگیریبه با
های آزمونو ( شیور و هازن)  دلبستگی هایسبک و( واتلی) زناشویی

 جامان در ایران به متفاوت آماری جوامع آماری همبستگی پیرسون در
 . اندرسیده

باشد اندازه اثر  2/0در تفسیر اندازه اثر در صورتی که این مقدار 
باشد، اندازه اثر  8/0باشد اندازه اثر متوسط و اگر باالی  5/0کم، 

ّ اثر ثابت سبکاندازه  قیتحق نی(. در ا12)کند. زیاد را تایید می
و   637/0  یاجتناب منیناا یدلبستگو   -5۹8/0من،یا یدلبستگ
است که مقدار قوی را نشان  664/0دوسوگرا   منیناا یدلبستگ

 دهد.می
اندازه  2/0باشد اندازه اثر کم،  1/0همچنین اگر اندازه همبستگی 

باشد اندازه اثر باالست  3/0اثر متوسط، و اگر میزان همبستگی 
 :Effect measure(. در مدل اثرات تصادفی اندازه اثر)12)

Hedges g ( مفاهیم سبک دلبستگی ایمن )؛ سبک -236/1)
( و سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا 238/1دلبستگی ناایمن اجتنابی )

دهد. بر این اساس، تاثیر ( است که مقدار قوی را نشان می063/1)
ویی وسوگرا بر روابط فرازناشسبک های دلبستگی ناایمن اجتنابی و د

به طور مستقیم و سبک دلبستگی ایمن به طور معکوس و معنادار 
 شود.   بر مبنای تحقیقات انجام شده در ایران تایید می
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