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Abstract  
The aim of this study was to investigate the prediction of psychological well-

being based on early maladaptive schemas and personality traits in people with a 

history of marital infidelity in people referring to counseling centers in Gorgan. 

The research method is correlational studies. The population of this study 

included all men and women with a history of marital infidelity in Gorgan. From 

this population, 50 people were selected by purposive sampling from among 

those who referred to the Insight Counseling Center in Gorgan. Young's schema, 

neo-personality traits and psychological well-being questionnaires were used to 

collect data. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and 

regression analysis using SPSS 21-statistical software. Findings showed that 

among the subscales of personality traits are the components of acceptance, 

conscientiousness and neuroticism and from the subscales of initial maladaptive 

schema, distrust, imperfection and shame are predictors of psychological well-

being of people with a history of betrayal. Since education to free oneself from 

the traps of life leads to the promotion of psychological well-being, it is 

recommended that such skills be taught to couples in order to prevent their 

tendency to marital infidelity. 
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  ناسازگار  هایطرحواره شناختی:روان   بهزیستی  های بین پیش  بررسی
 زناشویی خیانت  با   افراد در شخصیتی  های ویژگی  و اولیه 

 

  عقیلی مجتبی سید 

  بروجردی سارا
 

 چکیده

  و   اولیهه    ناسازگار   های طرحواره   اساس   بر شناختی  روان   بهزیستی بینی  پیش   بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
  شهههر   مشههاوره   مراکههز   بهه  کننده  مراجع    افراد   در   زناشویی   خیانت   ی سابق    دارای   افراد   در   شخصیتی   های ویژگی 
  زنههان   کلی    شامل   پژوهش   این   ی جامع    است.   بستگی هم   مطالعات   نوع   از   پژوهش   روش   . پذیرفت   انجام   گرگان 

  هدفمنههد   گیری نمونهه    وش ر   ب    نفر   50  جامع    این   از   ک    بود   گرگان   شهر   زناشویی   خیانت   سابق    دارای   مردان   و 
  از   ههها داده آوری  جمهه    بههرای   شههدند.   انتخهها    گرگههان   شهههر   بیههنش   مشاوره   مرکز   ب  کننده  مراجع    افراد   میان   از 

  بهها   ههها داده   . شههد   اسههتفاده   شههناختی روان   بهزیستی   و   نئو   شخصیتی   های ویژگی   یانگ،   واره   طرح  های نام  پرسش 
  . شههدند   تحلیل   SPSS-21  آماری   افزار نرم   از   استفاده   با   ن و رگرسی   تحلیل   و   پیرسون   بستگی هم   ضریب   از   استفاده 
  نژنههدی روان   و شناسی وظیف   پذیرش،  های   لّفؤ م  شخصیتی  های ویژگی  های مقیاس خرده  از  ک   داد  نشان  ها یافت  

  بهزیسههتی   های کننههده بینههی  پیش   شههرم   و   نقهه    اعتمههادی، بی   اولیهه ،   ناسههازگار   طرحواره های  مقیاس خرده   از   و 
  ارتقههای   بهه    منجههر   زنههدگی،   های تلهه    از   رهههایی   آمههوزش   ک    آنجا   از   . د هستن   خیانت   سابق    با   راد ف ا شناختی  روان 

  بتههوان   تهها   شههود   داده   آموزش   زوجین،   ب   هایی مهارت  چنین  ک   شود می  پیشنهاد  شود می  شناختی روان  بهزیستی 
 .شد ها  آن   زناشویی   خیانت   ب   گرایش   از  مان  
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 مقدمه 
  و   اصههول   ی پایهه    بر   مرد   و   زن   روابط   تنظیم   جامع    یک   اخالقی   هنجارهای   ی وظیف    و   نقش   اولین 

  زیربنههای   یههک   بهها   کهه    اسههت   1ازدواج   قانونمنههدی   ایههن   شهه ل   ترین انسههانی   و   زیبههاترین   است،   منطق 

  ، خههدابخش   و   عههامری   ترابیههان، )   آورد مههی   وجههود   بهه    را   اده خههانو   و   ت  گرف   ش ل   زیستی   و   بیولوژی ی 

  تجههار    ترین دردناک   از   ی ی   فرد  دو  بین  انحصاری  قرارداد  یک  در  ش ست  عنوان ب   خیانت  (. 1395

  شههیوع   میههزان   دربههاره   آمههاری   هههی    کنههون تا   (. 1397  ، کرایی   و   عطاری   ، خیاط )   است   زناشویی   زندگی 

  موضههوع   ایههن   بهه    هایی اشاره   تحقیقات   از   بعضی   اما   است.   نشده   ر تش من   ما   کشور   در   زناشویی   وفایی بی 

  رابطهه    دلیههل   بهه    کهه    اسههت   زنههانی   بهه    مربههوط   خانوادگی،   های قتل   درصد   30  مثال،   عنوان ب    اند؛ کرده 

  هههای قتل   از   درصههد   22  دیگههر،   سوی   از   اند. رسیده   قتل   ب    خود   همسران   توسط   ، 2ظن سوء   و  نامشروع 

  همدسههتی   بهها   زنههان   موارد،   درصد   40 در  ک   است  همسرانشان  توسط  ن مردا  قتل  ب   مربوط  خانوادگی 

  ایههن   نبههود   ی منزلهه    بهه    ما   کشور   در   دقیق   آمار   نداشتن   اند. رسانده   قتل   ب    را   شوهرانشان   خود،   معشوق 

  عنایههت )   دهههد. می   نشههان   اجتماعی   آسیب   این   ب    نسبت   را   ما   توجهی بی   بل     نیست،   اجتماعی   معضل 

  هههای ویژگی  خیانههت،  سههاز زمینهه   عوامههل  از  ی ههی  . ( 1396 ، ثنههاگو   و   امیرشاهی   ، زاده عبدالل   ، پور غالم 

  و   مهههم  مههوارد  از  ی ی  شخصیت،  و  فردی  خصوصیات  در  تفاوت  ک  این  ب   توج   با  است.  شخصیتی 

  3شخصههیت   آیههد می   نظههر   ب    است،   اجتماعی   های آسیب   رف    حوزه   در   اندرکاران دست   اکثر   توج    قابل 

  افههزایش   کهه    ای گونهه    بهه    باشههد می   زناشههویی   روابههط   در   نارضههایتی ه  کننههد بینی پههیش   عوامههل   از   ی ی 

  شههد   خواهههد   زوجههین   روابههط   ح سههط   در  نارضایتی  افزایش  ب   ر منج  شخصیت  نامطلو   ات خصوصی 

  مم ههن   شخصیتی   های ویژگی   و   خصوصیات   در   تفاوت   ک    داده   نشان   هایی پژوهش   (. 1394  صادقی، ) 

  دارای   کهه    افههرادی   پژوهش   این   نتایج   ب    توج    با   دهد.  قرار  زناشویی  خیانت  معرض  در  را  افراد  است 

  و   یوسههفی   )کریمههی،   ارنههد د   را   خیانههت   معضههل   در   گرفتههاری   احتمههال   تند س ه   4رنجور روان   شخصیت 

 (. 1396  ، سلیمانی 

  پور خههالقی  مرادی، شههاه )  است  5اولی    ناسازگار   های طرحواره   خیانت   ساز   زمین    متغیرهای   دیگر   از 

  ههها، خاطره   از   کهه    هسههتند   فراگیری   و   عمیق   های مای    درون  یا  ا الگوه  ها واره طرح  (. 1397 مسجدی،  و 

 
1. marriage 
2. suspicion 
3. character 
4. neurotic 
5. early schema 
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  نوجههوانی   و   کودکی   دوران   در   معمواًل  اند؛   شده   تش یل   بدنی   های احساس   و  ها واره شناخت  ها، هیجان 

  ههها طرحواره   کهه  می هنگا   . هسههتند   ناکارآمههد   شههدت   ب    و   دارند   تداوم   زندگی   مسیر   در   اند، گرفت   ش ل 

  رده کهه   حفظ   زمان   طول   در   را   ها طرحواره   این   ک    دهند می   پاسخ   ای   شیوه   ب   افراد  اغلب  شوند می  فعال 

  ی طرحههواره   نشههود،   ارضهها   خاصههی   نیههاز   ک    زمانی   . ( 2016  ، 1اوروی   و   کالوت )   دارند می   نگ    پایدار   و 

  سههرخوردگی  و  صمیمیت،  و  دلبستگی  نیازهای  نشدن  ارضا  با  . شود می  ایجاد  حیط   آن  در  ناسازگاری 

  . شههود می  د ایجهها  دلبستگی  و  صمیمان   روابط  ب   مربوط  ناسازگار  های طرحواره   ، اولی   عاطفی   روابط   از 

  تربیههت   در   و   همسههرگزینی   در   بزرگسههالی   در   فههردی   بین   روابط   ب    مربوط   های طرحواره   و   باورها   این 

  (. 1399  ، محمههودی   و  مههاردپور  احمههدی، )  گههذارد می  مخههر   ثیر أ تهه  آن  بههر  و  یابنههد می  نمههود  فرزند 

  الگههو   ، 2اضههطرا  های  نشههان    خههو،   و   خلههق   همانند   والدین   خصوصیات   ک    ند ده می   نشان   ها پژوهش 

  نقههش   کههودک  اضطرابی  مش الت  در  والدین  پروری  فرزند های سبک  و  دلواپسی  رفتارهای  قراردادن 

  پههردازش   بههرای   چههارچوبی   هماننههد   ههها واره طرح   کهه   آنجا  از  (. 2018 ، 3بالدوین  و  لوبار  )کنون،  دارند 

  و   زنههدگی   هههای موقعیت   بهه    نسههبت   افههراد   عاطفی   های واکنش   کنندۀ تعیین   و   روند می   کار   ب    اطالعات 

  ، 4کلههوین   کوکسو   باگ، )   ارند د   رابط    زندگی  از  رضایت  با  ک   است  شده  گفت   هستند،  فردی بین  روابط 

  را  شههان  زنههدگی  ب   مربوط  اطالعات  دارند،  رضایت  خود  زندگی  از  ک   کسانی  مثال،  عنوان ب   (. 2019

  ود خهه   زنههدگی   از   کهه    کسههانی   امهها   شود،  بخشی  لذت  نتایج  ب   منتهی  ک   کنند می  بندی  طبق   ش لی  ب  

  بیشههتری   گههرایش   اضههطرا    و   5افسههردگی   منفههی،   اف ار   مثل   زندگی   منفی   های جنب    ب    نیستند،   راضی 

  حههوزه   گیرنههد: می   قههرار   حوزه   پنج   در   ناسازگار   های طرحواره   (. 1398  ، فرد   ح متیان   و   دهقانی )  دارند 

  دیگههر  حههوزه  مختههل،  های محههدودیت  حههوزه  مختههل،  عمل رد  و  خودگردانی  حوزه  طرد،  و   بریدگی 

  قربههان   رخههان، ت   خلعتبههری،   ، منصههوریان )   بازداری   و   حد   از   بیش   ی زنگ   ب    گوش   حوزه   و   مندی   جهت 

 (. 1397 ، زربخش   و   شیرودی 

  از   بایههد   شههناختی روان  عوامههل  کنههار  در  ک   دهد می  نشان  فرازناشویی  روابط  شیوع  میزان  ب   توج  

  کهه    هههایی پژوهش   . کههرد   استفاده   آسیب   این   کنترل   برای   جامع    هر   فرهنگ   در مؤثر    های یسم م ان   سایر 

و    منصههوریان   رسههیدند:   نتیجهه    ایههن   ب    بودند   پرداخت    متغیرها   سایر   و   ها طرحواره   بین   ابط  ر   بررسی   ب  

 
1  . Calot & Orvy 
2. anxiety 
3. Conon, Lubar, & Baldwin 
4. Bug, Cox, & Kelvin 
5. depression 
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  در  ایمههاگوتراپی  درمههان  گههروه  نمههرات  میانگین  بودن  باالتر  ب   توج   با   ک    دریافتند   ( 1397) هم اران  

  بهزیسههتی   افههزایش   در   ار مههد هیجان   درمههانی   زوج  بهه   نسههبت  کهه   گرفههت  نتیجهه   توان می  آزمون، پس 

  ( 1397)   کرایههی   و   عطههاری   ، خیههاط   . است   بوده   ثرتر ؤ م   خیانت   درگیر   و   ناسازگار   زوجین   شناختی روان 

  و   ( شخصههیتی   های ویژگی   بستگی، دل   های سبک )   بین پیش   متغیرهای   تمام   بین   ک    دریافتند  پژوهشی  در 

  خیانههت   بهه    گههرایش   بهها   ( د نبههو دار  معنی   ک    گشودگی   شخصیتی   ویژگی   لف  ؤ م   جز   ب  ) ها  آن   های لف  ؤ م 

  داده  نشههان  ( 2011)  1میلهههاوزن و  جنسههن  ، مههارک  هههای پژوهش  نتایج  . بودند   داری معنی   رابط    دارای 

  گههزارش   کمتههری   بههازداری   میههزان   و   کسههب   ت انهه    کنترل   در   کمتری   ی نمره   ک    زنانی   و   مردان   است، 

  بهه    بیشههتری   ل تمای   ک    دی را اف   چنین هم   شوند. می   فرازناشویی   روابط   درگیر   بیشتری   احتمال   ب  ند  ا کرده 

 (. 2013  ، 2شاکلفورد   و   باس ) اند  داده  گزارش   بیشتری   منفی   هیجانات  میزان  دارند   خیانت 

  آن   درمههان   و   پیشههگیری   زمین    در   مختلف   های پژوهش   خیانت،   ب    گرایش   علل   اهمیت   ب    توج    با 

  بههر   وه عال   نوع،   این   از   مطالعاتی   است.   اولی    مراحل   در   مطالعات   هنوز   ایران   در   اما   است   گرفت    صورت 
  در   کمههک   ههها، زوج   آمههوزش   ارائهه    در   تواند می   پردازد، می   شخصیتی   های ویژگی   نقش   تبیین   ب    ک  این 

  خههانواده   چههارچو    از   خههارج   روابههط   مسههتعد   کهه   افههرادی  مشاوره  و  راهنمایی  ازدواج،  امر  تصحیح 

  و   ازناشههویی ر ف   روابههط   مسههال    پیچیههدگی   و   حساسههیت   بهه    توجهه    با   اساس   این   بر   باشد. مؤثر    هستند، 
  هههای طرحواره   آیهها  کهه   بههود  ایههن  حاضههر  ژوهش پ  اصلی  ال ؤ س  شخصیتی،  های ویژگی  بالقوه  ظرفیت 
  ی سههابق    با   افراد   در   را شناختی  روان   بهزیستی بینی  پیش   توانایی   شخصیتی   های ویژگی   و   اولی    ناسازگار 

 دارند؟   اشویی ن ز   خیانت 

 

 روش 
 گیری ونه و روش نمونه جامعه، نم 

  بهها   مههردان   و   زنههان   کلی    شامل   پژوهش   این   ی جامع    . بود   بستگی م ه  مطالعات  ع و ن  از  پژوهش  این 

  و   زنههان   میههان   از  هدفمنههد  گیری نمونهه   ی شیوه  ب   نفر  50 . بود  گرگان  شهر  در  زناشویی  خیانت  سابق  

  هههای مالک   شههدند.   انتخا    زناشویی   خیانت   با   گرگان   شهر   ش بین   مشاوره   مرکز   ب  کننده  مراجع    مردان 

  بههرای   همسههر   خیانههت   ی تجرب    سال،   45  تا   20  سنی   دامن    از   بودند   عبارت   پژوهش   ب    وج ر خ   و   ورود 

  اخههتالل   نداشههتن   دیپلم،   تحصیلی   مدرک   حداقل   مشترک،   زندگی   سال   هفت   حداقل   داشتن   بار،   اولین 

 
1. Mark, Jensen, & Milhausen 
2  . Bass & Shackleford 
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 همسر.  با   مشترک  زندگی   و   مشاوره(  مرکز   ول ئ مس   س شنا روان  تشخی    )ب    شخصیتی   و  روانی  حاد 

 

 گیری ابزار اندازه 
  2بههارون  و  یانههگ  توسههط  ای مههاده  75 نام  پرسههش  ایههن  : 1یانگ  طرحواره  نامه پرسش   کوتاه   فرم 

  6  مقیههاس   یههک   بههر   سههؤال   هههر   است.  شده  ساخت   اولی   ناسازگار  طرحواره  15 ارزیابی  برای  ( 1998) 
  5  هههر   نام  پرسههش   ایههن   در   درسههت(.   کههاماًل  =   6  نادرست،   کاماًل  =   1)   شود می   گذاری نمره   ای   درج  

  طرحههواره   باشههدآن   25  از   بههاالتر   مقیههاس خرده   هههر   میانگین   چنانچ    سنجد. می   را   اره طرحو   یک   سؤال 

  رفتاری، بههد / اعتمادی بی   شههدگی،  رههها  هیجههانی،  محرومیههت  از  عبارتند  ها مقایس خرده  است.  ناکارآمد 
  برابههر  ر د  پذیری آسههیب   کفایتی، بی / وابسههتگی   خورده، ش ست   شرم، / نق    بیگانگی،   / اجتماعی   انزوای 
  خویشههتن   اسههتحقاق،   سرسههختان ،   معیارهههای   هیجانی،   بازداری   ایثار،   اطاعت،   گرفتار،   بیماری،   و   ضرر 

  نام  پرسههش   کرونبهها    آلفههای   پایههایی   ضههرایب   (. 2007  ، 3بههارانف   و   اوی )   ناکههافی   خودانضباطی / داری 

  آهههی، )   اسههت   آمههده   دسههت   بهه    0/ 98  مههردان   در   و   0/ 97  زنههان   در   یانگ   ی  اول   ناسازگار   های طرحواره 

  ، 0/ 96 بههدرفتاری  مقیههاس خرده  آلفهها  ضههرایب  ( 1389)  رضوانی  و  ثابتی  شهامت،  پژوهش  در   . ( 1385

  وابسههتگی/   ، 0/ 86  هیجههانی،   محرومیههت   ، 0/ 89  شههرم،   نق /   0/ 79  ، 0/ 81   بیگانگی   اجتماعی/   انزوای 
  ش سههت   ، 0/ 77  گرفتههار:   نیافتهه /   تحههول   خود   ، 0/ 84 بیماری،  ب   نسبت  پذیری آسیب  0/ 84 کفایتی، بی 

  ، 0/ 82  فههداکاری   ، 0/ 82  اطاعههت   ، 0/ 71  ناکههافی،   خههودکنترلی   0/ 89  منشههی:   بههزرگ   اق/ اسههتحق   ، 0/ 89
  پههژوهش   در   اسههت.   آمههده   دسههت   ب   0/ 69  انتقههادی بیش   سرسختان /   معیارهای   ، 0/ 89  هیجانی   بازداری 

 آمد.   دست ب    0/ 79  کرونبا   ای آلف   از   استفاده  با  مقیاس  این   پایایی   حاضر 

  های نام  پرسههش   جدیههدترین   از   ی ههی   NEO  نام  پرسش  : 4نئو  تی صی شخ  های ویژگی  نامه پرسش 

  لحهها    بهه    آزمههون   ایههن   اسههت.   عههاملی   تحلیههل   دیدگاه   اساس   بر   شخصیت   ساخت   ارزیابی   ب    مربوط 

  و   شههود می     محسههو   عوامل   تحلیل   اساس   بر   فراگیر   مدل   یک   عنوان ب    امروزه   اصلی   عامل   5  انع اس 

  از   ی ههی   توانههد   مههی   بههالینی   امههور   در  نیههز  و  سههالم  د افههرا  شخصههیت  ارزیابی  در  آن  کاربرد  گستردگی 

هههای  گروه   در   گونههاگون های  بررسههی   دلیههل   بهه    آزمون   این   باشد.   شخصیت   ارزیابی   ابزار   ترین مناسب 

  ههها ن آزمو  ترین جههام   از  ی ی  تواند  می  است  گرفت   صورت  آن  روی  مختلف های فرهنگ  در   و   سنی 

 
1. Young Schema Questionnaire 
2. Young & Brown 
3. Oei & Baranoff 
4. Neo Personality Characteristics Questionnaire 
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  روی   بههر   گذشههت    ل سهها   15  طههی   قیقههات ح ت   موضههوع   آزمههون   ایههن   باشههد   شخصیت   ارزیابی   زمین    در 

  هههم   و   بالینی   جریانات   در   هم   آن   سودمندی   رو   این   از  . است  بوده  سالم  بزرگساالن  و  بالینی های نمون  

  NEO  تسههت   جانشههین   NEOPI-R  شخصههیتی   نام  پرسههش   .   است   شده   ارزیابی   تحقیقی   جریانات   در 

  اصههلی   عامههل   5  نام  پرسههش   .ایههن   بههود   شههده   تهی   1کاستا  و  کری مک  توسط  1985 سال  ر د  ک   است 

  ایههن   بههر   و   گیرد.   می   اندازه   را   خصوصیت   30  عبارتی   ب    یا   عامل   هر   در   خصوصیت   شش   و   شخصیت 

  بههرای   ( S)   ی ههی   فههرم   دو   دارای   نام  پرسههش   .این   دهد   می   ارائ    را   شخصیت   از   جامعی   ارزیابی   اساس 

  اسههت   مخههالف   اًلکام   تا  موافق  کاماًل از  ای  درج   پنج  ال ؤ س  240 شامل  و  است  شخصی های گزارش 

  دیگههری   و   اسههت   سنین   تمام   در   زنان   و   مردان   متناسب   و   شود می   بندی درج    آزمودنی   خود  توسط  ک  

  نیههز   فههرم   ایههن   .   اسههت   گههر   مشاهده های  بندی   درج    اساس  بر  و  دارد  نام  شده  نظر تجدید  یا  ( R)  فرم 

  هههم   ( R)   م ر فهه   شههود. می   شههروع   شخ    سوم   ضمیر   با   ک   تفاوت  این  با  ده بو  ال ؤ س  240 همان  دارای 

هههای  گزارش   بههرای   م ملههی   عنوان ب    هم   و   رود   کار   ب    شخصیت   ارزیابی   برای   مستقل   طور ب    د توان می 

  طباطبههایی   قاضههی   و   مهریههار   فرشی،   گروسی )   گیرد   قرار   استفاده   مورد   آن   روایی   یا   و   ( S)   فرم   شخصِی

  سههؤالی   60    نام پرسههش   یههک   ک    دارد   نیز   ( NEO-FFI)   نام   ب    نیز   کوتاهی   م فر   نام  پرسش   این   (. 1380

  محههدود   خیلههی   تست   اجرای   وقت   اگر   رود   می   کار   ب    شخصیت   اصلی   عامل   5  ارزیابی   برای   و  ست ا 

  دیگههر   سههوی   از   شههود.   مههی   استفاده  نام  پرسش  این  از  باشد  کافی  شخصیت  از  کلی  اطالعات  و  باشد 

  بههاالیی  اعتبههار  از  آن  هههای مقیاس  اسههت  صههرف   بهه   مقههرون  زمههان  و  هزین   نظر  از  آزمون  این  اجرای 

  سههایر   خههالف   بههر   آزمههون   ایههن   تههر مهم   همهه    از   و   اسههت   زیاد   ها مقیاس   بین   بستگی هم   و   برخوردارند 

  توسههط   کهه    آزمههون   ایههن   هنجاریابی   در   است.   شده   وارد   آن   بر   کمتری   انتقادات   شخصیتی، های  آزمون 

  ی بسههتگ هم   یب ا ضر   شد،   انجام   نفر   2000  حجم   با   ای    ون نم  روی  ( 1380) و هم اران  فرشی  گروسی 

  شخصههیتی   نام  پرسههش   با   ابزار   این   زمان   هم   روایی   و   شد  گزارش  0/ 87 تا  0/ 56 بین  اصلی  عامل  پنج 

  لحهها    از   کهه    بههود   0/ 68  بسههتگی هم   ضههریب   ک    داد   نشان   نتایج   و   گرفت   قرار   بررسی  مورد  2آیسنک 

  آلفههای   ضههریب   محاسههب    طریههق   از   آزمههون   این   یی یا پا   حاضر،   پژوهش   در   است.   بوده   دار ی معن   آماری 

 آمد.   دست ب   0/ 79    نبا کرو 

  اسههت.  شده  ساخت  4ریف  توسط  1989 سال  در  مقیاس  این  : 3شناختی روان   بهزیستی   نامه ش پرس 

 
1  . McKerry & Casta 
2  . Aysenck 
3. Psychological Well-being Questionnaire 
4. Carol Reif 



 ( 1 شماره  ،1397 بهار ، چهارم سال  ،چهارم  ه دور) اهواز چمران شهید شگاهدان بالینی  یسشناروان  آوردهایدست مجله 

 

80 

  کههاماًل)   ای درجهه    6  مقیاسههی   در   کنندگان شههرکت   گیههرد. می   دربههر   را   عامههل   6  و   سؤال   84  آزمون   این 

  هفههت   و   ی سهه   و   یم تق مسهه   سههؤال،   هفههت   و   چهههل   دهند. می   پاسخ   ت سؤاال   ب    موافق(   کاماًل  تا   مخالف 

  آن   رابطهه    سههنجش   و   ابزار   روایی   بررسی   برای   ریف   شوند. می   گذاری نمره   مع وس   صورت   ب   سؤال 
  نیههز   شههناختی روان   بهزیسههتی   شاخ    ضمن   در   و   سنجیدند، می   را   شخصیتی   صفات   ک    هایی سنج    با 

  زنههدگی  ت رضههای  (، 1969)  1برادبههورن  عههاطفی  تعههادل  مقیاس  مانند  هایی سنج   از  رفتند، می  شمار   ب  

  6 از  آزمههون  ایههن  . ( 1989، ریههف )  کرد  استفاده  ( 1965)  3روزنبرگ  خود  حرمت   (و 1965)   2نیوگارتن 

  اسههت،  ال سههؤ  19 از  متشهه ل  کهه   زنههدگی  از  رضههایت  مقیاس خرده  است:  شده   تش یل   مقیاس خرده 

  از   سههؤال  19 کهه   بینی خههوش  و  شههادی  اس مقی خرده  است،  سؤال  13 دارای  ک   معنویت  مقیاس خرده 
  ال ؤ سهه   8  شههامل   کهه    فههردی   بالندگی   و   رشد   مقیاس خرده   است،   داده   ص اختصا   خود   ب    را   م  نا پرسش 

  خههود،   مقیههاس خرده   باالخره   و   است   سؤال   8  از   متش ل   ک    دیگران   با   مثبت   ارتباط   مقیاس خرده   است. 
  84  نمههره   کمتههرین   و   420  نام  سههش ر پ   ایههن   در   نمههره   بیشههترین   شود. می   شامل   را   سؤال   10  از   پیروی 

  قههرار   سههنجش   مورد   آزمایی   باز   و  درونی  همسانی  روش  دو  طریق  از شناختی روان  ستی زی به  باشد. می 

  اسههت،   گردیههده   استفاده   کرونبا    آلفای   روش   از   مقیاس   دورنی   همسانی   برآورد   منظور   ب    است.   گرفت  

  0/ 62 و  0/ 90 بههین  فرعههی  هههای آزمون  در  ضههریب  این  است. 0/ 94 مقیاس  کل  اعتماد  قابلیت  ضریب 
  هفتهه    دو   زمانی   فاصل   ب   نوبت  دو  در  شناختی روان  هزیستی ب  شده  تدوین  یاس ق م  است.  آمده  دست   ب 

  کههل   بههرای   آمههده   دسههت   ب   همبستگی   ضریب   است.   گردیده   اجرا   ها آزمودنی   از   واحدی   گروه   روی   بر 
  ( P<0/ 01)   سههطح   در   گههی م ه   کهه    بههوده   درصههد   73  تا   0/ 67  بین   های آزمون خرده   برای   ، 0/ 76  مقیاس 

  بهها   درونههی   همسانی   است،   شده   انجام   دانشجویی   ای نمون    با   ک    پژوهشی   طی   ان ایر   در   است. دار  معنی 

  شخصههی   رشههد   ، 0/ 77  محههیط   بههر   تسلط   برای   حاصل   نتایج   شد.   سنجیده   کرونبا    آلفای   از   گیری بهره 

  خودمختههاری  ، 0/ 71خههود  پههذیرش  ، 0/ 70 زندگی  در  هدفمندی  ، 0/ 77 دیگران  با  مثبت   ارتباط   ، 0/ 78
  کههوچ ی   محمد   )بیانی،   است   شده   برآورد   مناسب   نیز   اس مقی   این   روایی   د. بو   0/ 82  کلی   نمره   و   ، 0/ 78

 آمد.  دست ب    0/ 89  کرونبا   آلفای   روش  با   نام  پرسش   پایایی   ، حاضر   پژوهش   در   (. 1387  بیانی،   و 
 

 ی پژوهش روند اجرا 
  اجههازه   کسب   و   بینش،   مشاوره   مرکز   ب    مراجع    از   بعد   پژوهشگران   اطالعات   آوری جم    منظور   ب  

 
1. Bradborne 
2. Newagram 
3. Rosenberg 
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  مههددکار   کمههک   با   ، پژوهش   انجام   از   هدف   مورد   در   کافی   توضیحات   ارائ    و   خود   معرفی   الن، مسئو   از 

  شههد   خواسههت    داشتند،   پژوهش   در   شرکت   ب    تمایل   ک    زوجینی   از   توجیهی،   جلس    طی   مشاوره،   مرکز 

  تقریبهها   اسههت   ذکههر   بهه    الزم   . شههد   آوری جمهه    ماه   دو   مدت   در   اطالعات   دهند.   پاسخ   ها نام  پرسش   ب  

  کتبههی   نامهه    رضایت   جلب   مانند   1آمری ا   شناسی ن روا   انجمن   توسط   ه شد   مطرح   اخالقی   ای ده ُکمی تما 

 است.   شده   رعایت  پژوهش   این   در   آمده،   دست ب    اطالعات   ماندن   محرمان   نمون ،   افراد 

 

 ها تجزیه و تحلیل داده 
  SPSS-22  آماری   افزار نرم   و   رگرسیون   تحلیل   و   ون رس پی   بستگی هم   ضریب   از   استفاده   با   ها یافت  

 . ند شد   لیل ح ت 

 

 ها یافته 
 .نداشده درج 2 و 1 هایولجد در ن کنندگا شرکت   یتی جمّع  های ویژگی 

 

 1 جدول

 کنندگان شرکت  التی تحص سطحو  یسن هایگروه  وزیعت

 درصد تعداد   سنی گروه

 سن
 3/21 10 سال  25-20
 5/77 37 سال  30-26
 2/2 3 سال  45-31

 الت یحصت

 1/7 9 دیپلم
 7/8 11 دیپلم فوق

 8/79 27 لیسانس
 4/4 3 لیسانس فوق

 

بهه   .دارنههد سههن لسهها 40 تهها 26 بین دهندگان پاسخ بیشتر ک  دهدمی نشان 1 جدول  نتایج

 تحصههیالت بهه  مربههوط دتعدا کمترین و هستند لیسانس تحصیالت دهندگانپاسخ بیشترعالوه،  

 ت.سا لیسانس  فوق
 

1. American Psychology Association 
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 2 جدول

 پژوهش متغیرهای بین بستگیهم ضرایب

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر  ردیف 
         - گراییبرون  1
        - 12/0 سازگاری 2
       - -31/0 -165/0 شناسی وظیف  3
      - -31/0 21/0 -14/0 خوییرنجورروان  4
     - -06/0 25/0 18/0 -215/0 پذیرش 5
    - -06/0 -42/0 16/0 15/0 -30/0 اعتمادیبی 6
   - 50/0 15/0 46/0 23/0 19/0 23/0 ش ست  7
  - 47/0 50/0 13/0 -/25 24/0 13/0 25/0 داری خویشتن 8
 - / 22 14/0 13/0 07/0 19/0 22/0 15/0 04/0 محرومیت  9
 -33/0 -25/0 27/0 -22/0 -10/0 300/0 -20/0 -11/0 -08/0 شرم  و نق  10

 

 بهزیسههتی  بههین  همبسههتگی  ضههریب   دهههد،می  نشان  2  جدول  در  مندرج  نتایج   ک   طورهمان

 طرحههواره بهها شههناختیروان بهزیسههتی و نژنههدی،روان  شناسههی،وظیف   پههذیرش،  با  شناختیروان

 هستند.دار معنی  0/ 001 سطح در ک   است  شرم و نق   اعتمادی،بی

 

 3 دولج

 رگرسیونی  مدل خالصه
 داری معنی  سطح β t  ضریب معیار  انحراف B متغیر 

 135/0 114/03 186/0 077/0 027/0 گراییبرون 
 361/0 987/0 047/0 063/0 054/0 سازگاری

 000/0 018/0 206/0 082/0 316/0 شناسی وظیف 
 001/0 -36/3 -32/0 12/0 -41/0 خوییرنجورروان 
 001/0 087/7 663/0 064/0 454/0 رشپذی 
 000/0 -657/6 -322/0 071/0 -466/0 اعتمادیبی

 043/0 059/2 116/0 87/0 154/0 ش ست 
 010/0 590/2 126/0 079/0 189/0 داری خویشتن

 045/0 009/2 113/0 083/0 166/0 محرومیت 
 000/0 -657/6 -322/0 071/0 -466/0 شرم  و نق 
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  و   ی شخصههیت   هههای ویژگی   بههین پیش   متغیرهههای   کهه    کههرد   بیان  توان می  3 جدول  ج نتای  ب   توج   با 

  زناشههویی   خیانههت   ی سههابق    بهها   افههراد   در   را   شناختی روان   بهزیستی   از   درصد   16  هم   روی   ها حواره طر 

   . ( P<  0/ 001)   د ن کن می بینی  پیش 
 

 4 جدول
 بین پیش   متغیرهای استانداردغیر  و استاندارد رگرسیون ضرایب

 B β P استاندارد خطای   ندارداستا  B متغیر 

 007/0 35/0 11/0 33/0 شخصیتی هایویژگی
 001/0 30/0 10/0 16/0 هاطرحواره 

 

  هههای ویژگی   متغیههر   برای   رگرسیون   استاندارد   یب ا ضر   دهد، می   نشان   4  جدول  نتایج  ک   طور همان 

  هههر   کهه    دهند می   شان ن   ها یافت    این   د. ن باش می   دار ی معن   0/ 30  ناسازگار   های طرحواره   و   0/ 35  شخصیتی 

  هههای ویژگی   مشههارکت   و   دارنههد   سهههم شناختی  روان   بهزیستی   مالک   متغیر   تبیین   در   بین پیش   متغیر   دو 

   است.  اولی    های طرحواره   متغیر   از   بیشتر  شخصیتی 

 

 گیری بحث و نتیجه 
  و  اولیهه   ناسههازگار  هههای طرحواره  اسههاس  بههر شناختی  روان   بهزیستی بینی  پیش   ب    حاضر   پژوهش 

  کهه    داد   شههان ن   نتههایج   اسههت.   پرداختهه    زناشههویی   خیانههت   ی سههابق    بهها   افراد   ر د   شخصیتی   های ویژگی 

  توانههایی  شههرم  و  نقهه   اعتمههادی، بی  طرحههواره  و  نژنههدی، روان   شناسههی، وظیف    پههذیرش،   های لف  ؤ م 

  بهها   یافتهه   ایههن  دارنههد.  را  زناشههویی  خیانههت  سههابق   دارای  افههراد  در  شههناختی روان  بهزیستی بینی پیش 

  عنایههت  (، 1397)   م اران و ه   منصوریان   (، 1398)   نیا افشاری   و   عارفی   ، ی حسین ،  بختیاری   های پژوهش 

 بود.  همسو   ( 0220)   2دیسلیس ی   و   ویشمن   (، 8819)  1رایت   و  گلس   (، 1396)   پور و هم اران غالم 

  جملهه    از   متعددی   عوامل   ب    را   ذهنی   بهزیستی   تبیین   در   شخصیت   صفات   باالی   توان   پژوهشگران 

  نههواحی   رین تهه مهم   از   ی ی   آمیگدال،   اند. داده   نسبت   نوروترانسمیترها   و   نورونی   و   بیولوژی ی   های مین  ز 

  )دوپههامین   عصبی   های دهنده   انتقال  نقش  ب   نیز،  مطالعاتی  شود. می  مربوط  انسان  هیجانات  ب   ک   است 

 
1. Glass & Wright 

2. Whisman & Delinsky 
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  ، 1بولمههایر   و آهنگر    ، وسترهوف   ، )المرز   دادند   قرار   بررسی   مورد   شخصیت  صفات  در  را  سروتونین(  و 

  محیطههی،   تسههلط   های   مولف می تما   توانست   نیز   پذیرش   صفت   ک    گفت   توان می   یافت    تبیین   در   . ( 2012

  صههورت   بهه    را   خههود  پههذیرش  و  زندگی  در  هدفمندی  فردی،  رشد  دیگران،  با  مثبت  روابط  استقالل، 

  و   پههذیری انعطاف   هنرمنههدی،   عشههق،   کنج ههاوی،  بههرای  فرد  تمایل  ب   پذیرش،  نماید. بینی پیش  مثبت 

  روابههط   سههتره گ   بههر   توانههد می   باشههد،   بههارز  فههرد  در  ویژگی  این  ک  می هنگا  شود؛ می  الق اط  خردورزی 

  اساسههی   نیازهای   ارضای   با   گذاشت ،   اثر   بینی   خوش   و   شخصی   رشد   های زمین    نمودن   فراهم   اجتماعی، 

  باورهههای   رشههد   و   مطلههو    عمل رد   سبب   دهد،   قرار   ثیر أ ت   تحت   را   فردی   مختلف   ابعاد   شناختی، روان 

  و  عههامری،  ، )ترابیان شههود می  شههناختی روان  بهزیسههتی  افههزایش  ب   منجر  و  گردد   فرد   در   خودکارآمدی 

  و   اعتمههاد   قابلیههت   بههودن،   کارا   بودن،   منظم   برای   فرد   تمایل شناسی  وظیف    سویی   از   (. 1395  ، خدابخش 

  و شناسههی  وظیف    صههفت   کهه    افههرادی   بنههابراین   اسههت،   مداری پیشههرفت   و   بخشههی خودنظم   ات هها، 

  در  ینههد نما می  عمل  مستقل  روزمره  تصمیمات  در  مواق   از  بسیاری  در  دارند،   باالتری   پذیری مسئولیت 

  شههناختی روان   بهزیسههتی   نتیج   در  و  شده  ایجاد  فرد  بالندگی  و  رشد  برای  مساعد  شرایط  حالتی  چنین 

  تههنش،   اضههطرا ،   تجربهه    بههرای   فههرد   تمایههل   بهه    رنجورخههویی   روان   چنین هم   یافت.   خواهد   افزایش 

  صههفت   کهه    افههرادی   گههردد. می   بههر   پایین   نفس   عزت   و   افسردگی   ری، ت انشو   خصومت،   جویی، ترحم 

  سههالمت   های وضههعیت   در   م ررا   است،   شخصیتی   صفات   سایر   از   تر قوی ها  آن   در   رنجورخویی   روان 

  رنجورخههو روان   افههراد   (. 1396  ، ران پور و هم ا غالم   عنایت )   کنند می   کسب   تری پایین   نمرات   بهزیستی   و 

  یر، تفسهه   بهه    منفههی   نگههاه   و   ارزیههابی   یههک  با  دهد، می  ر   نان آ  پیرامون  ک   ی اتفاقات  ب   یا  دارند،  آنچ   ب  

  محههدود  را  آنههان  اجتماعی  روابط  تواند می  هایی ویژگی  چنین  بنابراین،  پردازند؛ می  عمل  و   گیری نتیج  

  حههالتی   چنههین   در   نمایههد   تضههعیف   و   سسههت   را   آن   های زمین    و   خودش وفایی   کند؛  آسیب  دچار  یا  و 

  را   تی شههناخ روان   بهزیسههتی   نتیجهه    در   و   نمههوده   سههلب   فههرد   از   ا ر   بالندگی   و   شد ر   برای   مساعد   شرایط 

 (. 1390  کدیور،   و  فرزاد   دستجردی، )   سازد می   دار  خدش  

  بهه    منجههر   کهه    شههناختی   های زیرسههاخت   عنوان بهه    کههودکی  دوران  ناگوار  تجار   دیگر،  سوی  از 

  اف ههار   یههن ا   منفههی   نتیجهه    ، دهنههد می   قههرار   تأثیر   تحت   را   رفتار   و  شوند می  غیرمنطقی  باورهای  تش یل 

  افسههردگی   اضههطرا ،   مثل   شناختی روان   اختالالت   وجود   آمد، ناکار   و   غیرمنطقی   باورهای   و   آمیز اغراق 

 
1. Lamers, Westerhof, Kovacs, & Bohlmeijer 
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  های جنبهه    بهه    بیشههتر   هستند   بدبینی   و   گرایی منفی   های طرحواره   دارای   ک    افرادی   ک    ای گون    ب    است. 

  مثبههت   های جنبهه    بهه    نسههبت   و   نمههوده   توج    و...(   ناامیدی   فقدان،   مرگ،   درد،   )مثل   خود   زندگی   منفی 

  شههناختی روان   ذهنههی   بهزیستی  کاهش  ب   منجر  منفی  هیجانات  دت م  طوالنی  حضور  .هستند  توج  بی 

  طرحههواره  کهه   بههود  ایههن  پههژوهش  های یافتهه   دیگههر  از  (. 2011 ، 1وینههدزور  آنسههتی ،  بههورنز )   شود می 

  در   دارد،   اشههویی زن   خیانههت   سههابق    دارای   افراد   در   را   شناختی روان   بهزیستی بینی  پیش   توان   اعتمادی بی 

  بهه   ایمههن  دلبسههتگی  نیههاز  ارضههای  عههدم  از  اعتمادی  بی  طرحواره  ک   فت گ  توان می  ها یافت   این   تبیین 

  و   محههدود   ارتباطههات   واسههط    بهه    واره طرحهه   ایههن   گیههرد.   مههی   شهه ل   خههانواده   امن   محیط   در   دیگران 

  .بگههذارد   لو  نههامط   اثههر   روانههی   بهزیسههتی   ابعاد   تمامی  بر  تواند می  ک   گرفت   ش ل  کودکی  دیده آسیب 

  در   کهه    باشههد   بدرفتاری   اعتمادی   بی  واره  طرح  دهنده  ش ل  واند ت می  محدود  ارتباطات  بستر  چنین هم 

  طرحههواره   تر سههاده   عبههارت   بهه    .رسههاند می   آسههیب   افههراد   فههردی   تعامالت   ب    معیو ،   ای چرخ    قالب 

ههها  آن   غلههط   ور بهها   شههود ی م   باعههث  رفتارها  این  ک   شوند می  فرد  در  رفتارهایی  بروز  باعث  اعتمادی بی 

  دارد   بههاور   باشههد،   داشههت    بههدرفتاری   اعتمادی بی   تل    فردی   اگر   ال، مث   طور ب    شود.   تقویت   پیش   از   بیش 

  بههد   او   بهها   واقعههًا  دیگههران   کهه    کنههد می   رفتار   دیگران   با   ای گون  ب    بنابراین   کنند. می   خیانت   او   ب    دیگران 

  شههناختی روان   بهزیسههتی   کههاهش   سههاز زمین    مههل عوا   ایههن   و   دهند   فریب   را   او   نهایت در   و   کنند   رفتاری 

  دارنههد   شههرم  و  نقهه   واره  طههرح  کهه   افههرادی  چنین هم  . ( 1397 و هم اران،  یان منصور )  شد  خواهد 

  ، خههویش   مههورد   در  اغلههب  نتیجهه   در  . هسههتند  ارزش بههی  بههد،  حقیر،  معیو ،  ناق ،  افرادی  معتقدند 

  نگههاه   دیههد   این   با   را   د خو   شخصیتی   های ویژگی   تمام   گفت   ن توا می   تقریبًا  کنند. می   شرمندگی   احساس 

  ضههعیف  و  مطیهه   غریههب،  و  عجیههب  کننده، کسههل   نیازمند،   عصبانی،   نهایت بی   معتقدند ها  آن   کنند. می 

  ز ا   کننههد، می   کفههایتی بی   احسههاس   سههخت   دهند، می ن   انجام   ک    کارهایی   ب    نسبت  اوقات  گاهی  هستند. 

  بههرمال   هایشههان نق    ک    این   از   دارند   ناپذیری اجتنا    ترسی   زیرا   ترسند، می  دیگران  با  ارتباط  برقراری 

  شههود. ههها  آن   شههرمندگی   باعث   حادث    این   و   ببینند   را ها  آن   های نق    مردم   است   ن مم    هرلحظ    شود. 

  بهزیسههتی   عمومههًا  دلیههل   همین   ب    و   باشد   مرتبط   ها آن می عمو   یا   خصوصی   دنیای   با   تواند می   ترس  این 

 دهند. می  گزارش  را   ینی ی پا   شناختی روان 

  شههامل   اسههتفاده   مورد   نمون    بود؛   نیز   هایی محدودیت   دارای   خود   های فت  یا   کنار   در   حاضر   پژوهش 

 
1. Burns, Anstey, & Windsor 
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  مواجهه    محههدودیت   بهها   ها شهههر   سههایر   بهه    پژوهش   های یافت    تعمیم   بنابراین،   بود،   گرگان  شهر  زوجین 

  سههایر   در   را   بررسههی   ایههن   نتههایج،   از   اطمینههان   بههرای   شههود می   پیشنهاد   محققان   سایر   ب    رو این   از   است. 

  عنوان بهه    نیز   افراد   شخصی   گزارش   از   حاصل   های داده   ب    پژوهش   های یافت    ات ای   دهند.   انجام   شهرها 

  تحقیقههات   در   پژوهشههگران   شههود می   پیشههنهاد   بنههابراین،   اسههت.   ذکر   قابل   ها، محدودیت  از  دیگر  ی ی 

 .شوند   مند بهره   همزمان می ک   و  کیفی   های روش   از   بعدی 
 

 گزاری سپاس 
  صدر،   ع  س   با   ک    پژوهش   این   در   کنندگان شرکت   کلی    از   را   خود   صمیمان    تش ر   مراتب   نگارندگان 

 نمایند. می   اعالم   دادند،   یاری   پژوهش   این   کیفی   ارتقاء   و   انجام   در   را   ما   و   ه نمود   هم اری 
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