
 

 

 شکنپیمان غیر و شکنپیمان متأهل زنان در صمیمانه نگرش و اولیه ناسازگار های طرحواره

 4گرامی کشاورز قاسم ،3مطلق بساطی طیبه ،2سرآبادانی الهه ،1مخبری عادل

 . ایران تبریز، تبریز، دانشگاه تربیتی، علوم و شناسیروان دانشکده تربیتی، روانشناسی دکتری .1

 .(مسئول نویسنده). ایران زنجان، زنجان، دانشگاه عمومی، ناسیروانش ارشد کارشناسی .2

 . ایران اراک، اراک، تحقیقات و علوم آزاد دانشگاه راهنمایی، و مشاوره ارشد کارشناسی .3

 .ایران تهران، طباطبایی، عالمه دانشگاه تربیتی، علوم و شناسیروان دانشکده ،گیریاندازه و سنجش دکتری دوره دانشجوی .4

 22-42، صفحات 1311 ماهاردیبهشت، موو س چهل، شماره پنجمنوین در علوم رفتاری، دوره  هایپیشرفتمجله 

 چکیده

ژوهش . هدف از پسازدمیمشکلی است که تمامی رابطه زناشویی را متأثر از خود  ترینزنندهآسیبی در تعهد زناشویی شکنپیمان

 . روش پژوهش ازاست شکنپیمانو غیر  شکنپیمان متأهلصمیمانه در زنان  حاضر مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش

، پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره های ناسازگار شناختی یانگ و شناسیجمعیت. ابزار پژوهش پرسشنامه است ایمقایسه -علینوع 

 دند.ش وتحلیلتجزیه)مانوا(  چندمتغیری از طریق آزمون تحلیل واریانس آمدهدستبه هایدادهپرسشنامه نگرش صمیمانه بود. 

داری تفاوت معنا شکنپیمانو غیر  شکنپیمانو طرحواره های شناختی در زنان  صمیمانهپژوهش نشان داد، بین نگرش  هاییافته

. تفاوت معناداری وجود داشت شکنپیمانو غیر  شکنپیمانهمچنین بین نگرش صمیمانه در گروه  .(>p 0.001دارد )وجود 

. (>p 0.001کرد ) بینیشپیصمیمانه  هاینگرشاز طریق  توانمی شکنپیمانهمچنین، طرحواره های شناختی را در گروه زنان 

دارند و چنانچه احساس صمیمیت در رابطه زوجی  احساس نیاز به صمیمیت بیشتری شکنپیمانپژوهش نشان داد که زنان  هاییافته

 بیشتری اقدام به رابطه خارج از ازدواج خواهند کرد. احتمالبهبرآورده نشود 

 .یشکنپیمان ناسازگار، اولیه طرحواره صمیمانه، نگرش کلیدی: هایواژه

 
 1311 ماهاردیبهشت، ومو س چهل، شماره پنجمدوره ی نوین در علوم رفتاری، هاشرفتیپمجله 
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 قدمهم

زمانی که یکی از زوجین یا هر دو موفق نشوند که با وفا بمانند و ضوابط روابط انحصاری  ست.ی به معنای شکستن اعتماد اشکنمانیپ

ی یکی از شکنپیمان(. 7002در ماهیت، فیزیکی یا هیجانی باشد )پالسو،  تواندیممیان زوج مورد تجاوز قرار بگیرد، این تجاوز 

گفت  توانمیبنابراین ؛ (7022میلهانس، و  اشویی است )مارک، جانسنعملکرد، ثبات و تداوم روابط زن تهدیدکنندهعوامل  ترینمهم

ازدواج است )هرتین،  پاشیدهازهم یعمدهی یکی از دالیل شکنپیمانگذشته وجود داشته است و  هایزمانهمسران از  وفاییبی

از زنان احتمال دارد که  چهارمیکاز مردان و  سومیککه حدود  دهدمی(. تحقیقات در این زمینه نشان 7002 وتچل و پایرسی،

مطالعات قبلی نشان (. 7022میلهانس،  و در طول زندگی مشترک درگیر روابط فرا زناشویی گردند )مارک، جانسن باریکحداقل 

(. با توجه 7022ی دارند. )مارک، جانسون و میل هاوسن، شکنپیمانداد که مردان در حاالت مثبت و منفی خلقی گرایش بیشتری به 

 عنوانبها ی رشکنپیمان، جای تعجب نیست که زوج درمانگران، کندمیجاد ایرابطهی در اعتماد و شکنپیمانبه عمق شکافی که نوعًا 

(. 7009؛ به نقل از بیکوم، اشنایدر و گودورن، 2992 )ویشمن، دیکسون و جانسون، دانندمیمشکل رابطه برای درمان  ترینسخت

که کشف و افشای یک خیانت، نتایج تخریبگری دارد و کارکرد رفتاری  کنندمی تائیدعینی  هایپژوهشمشاهدات بالینی و همچنین 

ی همسران اندک، لیکن شکنپیمان(. در ایران مطالعه پیرامون 7009)بیکوم، اشنایدر و گودون،  کندمیو هیجانی هر دو زوج را مختل 

 به کنندهمراجعه هایزوجمشکالت  ترینجدیو  ترینمهماین پدیده یکی از مشاوران و درمانگران خانواده حاکی است  هایگزارش

صمیمانه،  رفتارهایو  هانگرشمتغیرهایی از قبیل  رسدمی(. به نظر 2832مراکز  مشاوره است )زندی پور، شفیعی نیا و حسینی، 

و افزایش یا کاهش احتمال  هازوجط است که در چگونگی رواب متغیرهایی ازجملهباورهای ذهنی و طرحواره های شناختی 

 ازجمله یشناختروانباشد. در بررسی علت طالق افزون بر عوامل اجتماعی، اقتصادی و حقوقی علل فردی و  مؤثری در آن شکنپیمان

 (. 2839 طرحواره ها از اهمیت ویژه برخوردارند )یوسفی،

ه قرار داد موردتوجهرفتارهای افراد در زمینه روابط بین فردی را  ، هیجانات وهاشناختروانشناسان اجتماعی نقش طرحواره ها بر 

مختلف نقش مؤثری دارند  هایموقعیتاند. طرحواره ها ساختارهای شناختی هستند که در تفسیر اطالعات و هدایت رفتارها در 

در آسیب روانی میان فردی  هاسوگیریو این  شوندمی(. طرحواره ها موجب سوگیری در تفسیرهای ما از رویدادها 2998 )فهر،

 دهندمیخود را نشان  بینانهغیرواقع هایداشتچشمنادرست، هدف و  هایگمانه، شدهتحریف هاینگرش، هاسوءتفاهم صورتبه

 چون طرحواره یهایمؤلفهدر  زنندمیی شکنپیمان(. افرادی که دست به 2839 ،؛ به نقل از یوسفی7003)پاسکال، کریستین و جین 

در این تحقیق نقش دو متغیر نگرش به صمیمیت و  روازاین(. 2831های شناختی و صمیمیت دچار مشکل هستند )با گاروزی، 

اولیه و  شناختیروانیکی از نیازهای  عنوانبه. صمیمیت گیردمیقرار  موردبررسیی زنان شکنپیمانطرحواره های ناسازگار اولیه در 

و  قرارگرفته موردبررسی هاپژوهش(.  این سازه در بسیاری از 7003)منی و بدر،  شودمیشناخته  ویژگی کلیدی روابط زناشویی

از  شدهپذیرفته(. در پژوهش حاضر تعریف 7002)الئورنس، باررت و راوین،  است شدهارائهتعاریف و ابعاد مختلفی برای آن 

نوعی رابطه ویژه بین دو نفر است که در خالل  کنندهبیانمرکب از عناصر مختلف که  چندبعدیمفهوم "صمیمیت عبارت است از 
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. نگرش صمیمانه نیز "گذارندمیخصوصی افکار، عواطف، احساسات و باورهای خود را با یکدیگر به مشارکت  هایجنبهآن 

 (. 7009پرلمان، )میلر و  استجنس مقابل  ویژهبهشناخت، احساس و گرایش رفتاری فرد به صمیمیت در ارتباط با دیگران، 

سادت مانند: پرخاشگری و ح غیرمستقیمنابهنجار مستقیم و  هایالعملعکسروانی و  هایتنشفقدان صمیمیت در رابطه باعث بروز 

(. برقراری روابط صمیمانه در زندگی روزمره افراد نیز باعث تسهیل و پیشبرد در 7022)هافز و بوش،  شودمیدر روابط بین فردی 

و ضمن ایجاد شروعی مناسب برای ارتباط، بر خروج یک رابطه از بحران نیز مؤثر است )بوک، مارنیکس؛  شودمیفردی  روابط بین

در ادراک از یک  سوگیرید در پی نوعی توانمی(. از سویی دیگر، ترس و اجتناب از صمیمیت 7022ورهوف، پیتر، بانک و ابرام، 

و نشان  داندمیاز صمیمیت  ایمؤلفه عنوانبهحالی است که مطالعات خود افشایی را (.  این در 7020رابطه باشد )بک و کلرک، 

رابطه  حفظ و ایجاد یک منظوربهرفتار صمیمانه ممکن است تحت انگیزه پیوند جویی  هایموقعیتکه خود افشایی افراد در  دهدمی

وضعیت خلقی افراد بر روابط صمیمانه و اظهار آن مؤثر است.  (. مطالعات اخیر بیانگر ان است که7022قرار گیرد )پارک، جین، انی، 

 زجملهادارند و از این طریق بر چگونگی ادراک و رفتار بین فردی  تأثیرپردازش اطالعات شخص  فرایندهایعواطف و هیجانات بر 

د توانمیدرونی  ناکارآمدی هایمدلو  شناختیروان(. بر طبق تئوری بک، تئوری شناختی 7020)فورگاس،  گذارندمیصمیمیت اثر 

(. از سویی دیگر، روابط تئوری طرحواره بر اساس 7028طرحواره های ناسازگار در نظر گرفته شود )گیلبرت و دان،  عنوانبه

(. عبارت طرحواره اولیه ناسازگار اشاره به طرحواره های 7002است )بک،  شدهطراحیرفتارهای شناختی اولیه اختالالت شخصیت 

(. این طرحواره ها در 7028)رولوفس، آنلکس و ماریس،  استدارد که در ارتباط با شخص و دیگران  ایگستردهاولیه و  ناکارآمد

سته : امنیت( که همثالعنوانبهنیازهای برآورده نشده اولیه ) درنتیجه، دیگرعبارتیبهو  گیرندمیدوران کودکی و نوجوانی شکل 

و تالش در جهت حفظ طرحواره در تمامی دوران  گیرندمیایدار و اختالالت شخصیت هستند شکل مشکالت منش شناختی پ

، احساسات، شناخت، احساسات هاخاطره(. طرحواره اولیه ناسازگار شامل: 7028)گیلبرت و دان،  شودمیزندگی موجب گسترش آن 

، هسته تئوری اختالالت شخصیت را ایمقابلهنابهنجار  هایپاسخ، طرحواره اولیه ناسازگاری کنونی و درنهایتو  استجسمانی 

حیطه نیازهای برآورده  2نوع طرحواره اولیه ناسازگار بر طبق  23(.  در مدل یانگ، 7022)رافائل، برنستین و یانگ،  دهدمیتشکیل 

 شده است که شامل:  بندیتقسیمنشده اولیه 

ختل م هایمحدودیت  -جخودگردانی و عملکرد مختل )استقالل و صالحیت(،  -ببریدگی و طرد )امنیت، ثبات و محبت(،  -الف

دیگر جهت مندی )خود افشاگری( و گوش  -د (،بلندمدتاهداف  گیریجهتنسبت به دیگران و  پذیریئولیتمس)روابط محدود، 

(. طرحواره های ناسازگار اولیه، الگوهای 7008)یانگ، کالسکو و ویشار،  استناگهانی(  هایتکانهو بازداری ) ازحدبیشبزنگی 

 شوندیمو در سیر زندگی تکرار  اندگرفتهشکلهستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن  رسانیآسیب -هیجانی و شناختی خود 

)یانگ،  مخل زندگی سالم هستند هاآنتمام طرحواره ها، ریشه تحولی وقایع آسیب را ندارند، ولی همه  اگرچه(.  2839)یان، 

 د منجر به بدبینی، افسردگی، اضطراب در بینتوانمیقبلی نشان داد که طرحواره ناسازگار اولیه  هاییافته(.  نتایج 7002همکاران، 

(.  در پژوهشی دیگر نتایج نشان داد که طرحواره های ناسازگار مانند: 7007شود )ولرن، کریستین، داگ، پنتفرکت و جوردن،  هازوج
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. از سوی دیگر بین طرحواره ها در شودمیمنجر به تزلزل در بنیان خانواده  هازوجافراطی )عدم ابراز احساسات( در  داریخویشتن

ی همسران اندک شکنپیماندر ایران مطالعه پیرامون  ازآنجاکه(. 7027رضایت جنسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد )یوسفی، 

پاسخ به این پرسش است که چه تفاوتی بین طرحواره های شناختی ناسازگار و میزان صمیمیت ، این پژوهش در پی روازایناست 

 وجود دارد؟ شکنپیمانزناشویی در زنان 

 روش پژوهش

 که به دلیل شهر کرج بودند متأهل. جامعه پژوهشی در این مطالعه کلیه زنان است ایمقایسه -این پژوهش از نوع مطالعات علی 

 شکنپیمان متأهلدو گروه زنان  هاآنمراجعه کرده بودند. از بین  2892مشاوره سطح شهر در سال  هایکلینیکی به مشکالت زوج

انتخاب شدند. زنان  2892مشاوره شهر کرج و در سال  هایکلینیکاز  دارهدف صورتبهنفر(  ۰0) شکنپیماننفر( و غیر  ۰0)

و به همسر خود خیانت جنسی، عاطفی و روانی  اندقرارگرفتهوابط خارج از ازدواج در این پژوهش، زنانی هستند که در ر شکنپیمان

بودند که به دلیل مشکالت دیگری غیر از  هاییآزمودنیدر این پژوهش، شامل  شکنپیمانغیر  متأهل. همچنین، زنان اندکرده

مشاوره مراجعه کرده بودند. گروه نمونه  هایکلینیکبه  فرزند پروری؛ اختالف بر سر حوزه اقتصادی خانواده، ازجملهی شکنپیمان

پژوهش از سه  شناختی سن، مدت ازدواج و سطح تحصیالت با گروه آزمودنی همتا سازی گروهی شدند. در این هایویژگی ازنظر

 پرسشنامه جمعیت شناختی، سنجش نگرش صمیمانه و طرحواره های شناختی یانگ استفاده شد.

Amidon kumar & T (2938 )شده،  تجدیدنظراز مقیاس ( Intimacy attitude scale)صمیمانه سنجش نگرش  منظوربه

 (.2938است )امیدن و کومار،  شدهاستفاده

 کامالً ، )اینمره 2منفی( است که در مقیاس  صورتبهآیتم  71آیتم ) 20شامل  :(Intimacy attitude scale)نگرش صمیمانه 

این  در موردسنجش. چهار عامل شودمیموافق( ارزیابی  کامالًموافق و مخالف، نسبتاً موافق،  میزانیکمخالف، نسبتاً مخالف، به 

لمی . پرسشنامه مذکور در ایران توسط قاستپرسشنامه شامل تمایل به صمیمیت، گریز از صمیمیت، جذابیت و ترس از صمیمیت 

و ضریب  3۰/0ی شده است. در این مطالعه آلفای کرونباخ اجرای ابزار نفر از دانشجویان تهران هنجاریاب 200( بر روی 2892)

 .  (7027گزارش گردید. )غالمی،  38/0بازآزمایی 

این پرسشنامه  :schemas questionnaire early maladaptiveفرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه 

 1سوال  22است و ابزار خود توصیفی است که شامل  شدهساختهر اولیه طرحواره ناسازگا 22( برای ارزیابی 2993)توسط یانگ 

آلفای  وسیلهبه. پایایی مقیاس (7027متعددی به اثبات رسیده است. )غالمی،  هایپژوهش. پایایی و روایی این ابزار در است ایگزینه

این پرسشنامه در ایران توسط آهی  ریابیهنجابود.  30/0باالتر از  هامقیاسو برای تمام خرده  91۰/0کرونباخ برای کل آزمون 

و در جمعیت  92/0 مؤنثاست. همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ در جمعیت  گرفتهمانجاتهران  هایدانشگاه( در 283۰)

ح شهر با مراجعانی که مشاوره سط هایکلینیک(. برای اجرای این پژوهش، با مراجعه به 7002است )یانگ،  شدهگزارش 93/0مذکر 

و رعایت اصل رازداری،  هاآنگرفت و پس از کسب رضایت  مصاحبه صورتبه دلیل مشکالت زناشویی مراجعه کرده بودند، 
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گردید. در انجام این پژوهش کلیه مالحظات اخالقی در پژوهش  آوریجمعقرار گرفت و پس از تکمیل  هاآنپرسشنامه در اختیار 

 ریچندمتغیبا استفاده از آزمون تحلیل واریانس  هاداده نهایتدرو محرمانه بودن پرسشنامه انجام گردید.  آگاهانه: رضایت ازجمله

 قرار گرفت. وتحلیلتجزیهمورد  spss افزارنرم)مانوا( و به کمک 

 هایافته

در  کنندهشرکتیت شناختی افراد جمع هادادهقرار گرفت.  موردبررسیجمعیت شناختی گروه نمونه  هایویژگیدر اولین مرحله 

و  % 2۰980تا  %3992سال بود. بیشترین طول مدت ازدواج بین  2۰تا  80بین هاآزمودنی؛ دامنه سنی استپژوهش به شرح زیر 

ی شکنپیمانافراد غیر  % 7893کارشناسی بود. همچنین  شکنپیماندیپلم یا کمتر و در زنان غیر   شکنپیمانبیشترین تحصیالت در زنان 

در این پژوهش میانگین و انحراف  آمدهدستبهدارای یک فرزند بودند. بر طبق نتایج  شکنپیمانافراد  % 2393فرزند و  7دارای 

 شکنیمانپو با توجه به نتایج، میانگین همه ابعاد طرحواره های شناختی ناسازگار اولیه زنان  شکنپیمانو غیر  شکنپیمانمعیار زنان 

 بیشتر بود.   شکنپیماناز غیر 

 به تفکیک گروه کنندگانشرکتجمعیت شناختی  هایویژگی .1جدول

 متغیر

 کل شکنپیمانغیر  شکنپیمان

 انحراف معیار  میانگین انحراف معیار  میانگین انحراف معیار  میانگین

 7.11 33.38 6.17 36.43 6.74 30.33 سن

 7.50 11.63 8.02 14.30 5.92 8.95 مدت زندگی مشترک

              

 درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی   

             تحصیالت

 %33.8 27 %12.5 10 %21.3 17 دیپلم یا کمتر

 %18.8 15 %12.5 10 %6.3 5 دیپلمفوق

 %42.5 34 %23.8 19 %18.8 15 کارشناسی

 %5.0 4 %1.3 1 %3.8 3 ارشد و باالتر

              

             تعداد فرزندان

 %17.5 14 %3.8 3 %13.8 11 بدون فرزند

 %36.3 29 %17.5 14 %18.8 15 فرزندتک

 %33.8 27 %23.8 19 %10.0 8 دو فرزند

 %11.3 9 %5.0 4 %6.3 5 سه فرزند

 %1.3 1 %0.0 0 %1.3 1 چهار فرزند

 %100.0 80 %50.0 40 %50.0 40 نفرات
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 زمانمدتاست. میانگین  22/2سال با انحراف معیار  83/88 هازمودنیآمیانگین سن کل  شودمی(، مشاهده 2ول )که در جد گونههمان

(، 2سال است. وضعیت تحصیلی و تعداد فرزندان گروه نمونه نیز در جدول ) 20/2با انحراف معیار 18/22ازدواج در این گروه 

 است. مشاهدهقابل

 صمیمانه گروه نمونه رفتارهایطرحواره ها و  توصیفی نمرات هایشاخص. 2جدول

 گروه
 کل شکنپیمانغیر  شکنپیمان

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 6.00 14.23 4.59 11.00 5.53 17.45 محرومیت هیجانی

 5.85 13.94 4.58 11.50 6.02 16.38 ثباتیبیرهاشدگی / 

 5.77 12.76 4.04 10.15 6.09 15.38 بدرفتاری/  اعتمادیبی

 5.87 10.96 4.76 8.13 5.54 13.80 بیگانگیانزوای اجتماعی /

 5.76 11.16 3.80 8.68 6.33 13.65 نقص / شرم

 5.93 12.46 3.36 10.05 6.92 14.88 شکست

 5.62 12.14 4.81 9.23 4.85 15.05 وابستگی بی کفایتی

 6.18 14.15 4.62 11.10 6.07 17.20 ر و بیماریآسیب پذیری در برابر ضر

 5.86 13.59 5.23 11.08 5.42 16.10 گرفتار / خویشتن تحول نیافته

 5.98 14.51 3.96 11.63 6.30 17.40 اطاعت

 5.25 16.84 5.72 15.30 4.27 18.38 ایثارگری

 6.21 14.79 5.86 13.10 6.17 16.48 باز داری هیجانی

 5.54 17.76 5.01 15.33 5.00 20.20 همعیارهای سرسختان

 5.83 16.90 4.33 14.03 5.76 19.78 استحقاق / بزرگ منشی

 5.44 15.61 4.55 12.90 4.92 18.33 خویشتن داری / خود انضباطی ناکافی

 6.11 17.59 5.52 14.48 5.02 20.70 پذیرش جویی/جلب توجه

 6.16 16.43 5.06 13.55 5.86 19.30 منفی گرایی/بدبینی

 5.04 14.84 4.41 12.13 4.10 17.55 تنبیه

 24.61 63.05 17.57 49.45 23.22 76.65 حوزه طرد و بریدگی

 19.07 52.34 14.27 41.45 17.00 63.23 حوزه خودگردانی و عملکرد مختل

 9.30 32.51 6.89 26.93 8.05 38.10 مختل هایمحدودیتحوزه 

 13.32 48.94 10.59 41.40 11.44 56.48 حوزه دیگر جهت مندی

 18.11 63.81 15.02 54.10 15.67 73.53 حوزه گوش به زنگی

 26.0 161.18 21.1 151.70 27.1 170.65 نگرش صمیمانه

ناسازگار اولیه، حوزه های طرحواره ها و نگرش صمیمانه به تفکیک  هایوارهطرح(، میانگین و انحراف معیار نمرات 7در جدول )

 کنشپیمانمقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش صمیمانه زنان  منظوربهدر ادامه است.  شدهگزارشکلی  گروه و به شکل
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 وردبررسیم)مانوا( استفاده شد. قبل از انجام این تحلیل مفروضه های این تحلیل  چندمتغیریاز تحلیل واریانس  شکنپیمانو زنان غیر 

 قرار گرفت. 

 کوواریانس نمرات -مون باکس برای بررسی پیش فرض همگنی ماتریس واریانس. نتایج آز3جدول

 سطح معنی داری 7درجه آزادی 2درجه آزادی ارزش F ام باکس

23.456 1.521 21 22376.9 0.088 

این  هایدادهخطا ها برای  و پیش فرض همگنی واریانس نیستباکس معنادار .شاخص اممقدار  شودمی(، مشاهده 8در جدول )

 (.>033/0p) استرقرار پژوهش ب
 . نتایج آزمون بارتلت برای بررسی پیش فرض همبستگی بین متغیر ها4جدول

 df P ارزش x نسبت درستنمایی

000/0 ۰23/892 70 000/0 

این  کندیم تائیدنتایج آزمون بارتلت برای بررسی پیش فرض همبستگی بین متغیر ها معنی داری شده است که (، ۰در جدول )

 این آزمون اجرا و گزارش شد. چندمتغیریمفروضه های تحلیل واریانس  تائیدپس از بررسی و  (.p<000/0مفروضه برقرار است )

 مقایسه طرحواره های ناسازگار و نگرش صمیمانه چندمتغیری. نتایج آزمون تحلیل واریانس 5جدول

 مجذور اتا معنی داری 7درجه آزادی 2درجه آزادی ارزش F  مقدار  شاخص ها

 409. 000. 73 6 8.415 409. اثر پیالیی

 409. 000. 73 6 8.415 591. المبدای ویلکز

 409. 000. 73 6 8.415 692. تی هوتلینگ

 409. 000. 73 6 8.415 692. بزرگترین ریشه روی

و زنان غیر  شکنپیماننگرش صمیمانه زنان ناسازگار اولیه و  هایوارهطرحبین  شودمی(، مشاهده 2که در جدول ) گونههمان

  .(η= 0.409) p<0.001, ,6.73Fتفاوت معنی دار است شکنپیمان

 . نتایج آزمون تحلیل واریانس تک متغیری مقایسه طرحواره های ناسازگار و نگرش صمیمانه6جدول

 درجه آزادی مجموع متغیر ها منابع
 میانگین

F مجذور اتا معناداری ارزش 
 وراتمجذ

 گروه

 309. 000. 34.90 14796.8 1 14796.8 حوزه طرد و بریدگی

 330. 000. 38.43 9483.0 1 9483.0 حوزه خودگردانی و عملکرد مختل

 365. 000. 44.82 2497.6 1 2497.6 مختل هایمحدودیتحوزه 

 324. 000. 37.36 4545.1 1 4545.1 حوزه دیگر جهت مندی

 291. 000. 32.02 7546.6 1 7546.6 حوزه گوش به زنگی

 134. 001. 12.11 7182.1 1 7182.1 نگرش صمیمانه

 خطا
    424.0 78 33071.0 حوزه طرد و بریدگی

    246.8 78 19246.9 حوزه خودگردانی و عملکرد مختل
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    55.7 78 4346.4 مختل هایمحدودیتحوزه 

    121.7 78 9489.6 حوزه دیگر جهت مندی

    235.7 78 18381.6 حوزه گوش به زنگی

       592.9 78 46243.5 نگرش صمیمانه

فاوت ت شکنپیمانو زنان غیر  شکنپیمانناسازگار اولیه حوزه طرد و بریدگی زنان  هایوارهطرحبین  شودمی(، مشاهده 1در جدول )

ناسازگار اولیه حوزه خودگردانی و عملکرد مختل زنان  هایوارهطرحبین  .(0.3092η =34.9, p<0.001,1,78F=)معنی دار است 

ناسازگار  هایوارهرحطبین  .(0.3302η =38.43, p<0.001,1,78F=)تفاوت معنی دار است  شکنپیمانو زنان غیر  شکنپیمان

p<0.001,=44.1,78F ,82 )تفاوت معنی دار است  شکننپیماو زنان غیر  شکنپیمانمختل زنان  هایمحدودیتاولیه حوزه 

=0.3652η.)  تفاوت معنی دار  شکنپیمانو زنان غیر  شکنپیمانناسازگار اولیه حوزه دیگر جهت مندی زنان  هایوارهطرحبین

و زنان  شکنپیمانناسازگار اولیه حوزه گوش به زنگی زنان  هایوارهطرحبین  (.0.3242η =37.36, p<0.001,1,78F=)است 

و زنان غیر  شکنپیمانبین نگرش صمیمانه زنان  (.0.3242η =32.02, p<0.001,1,78F=)عنی دار است تفاوت م شکنپیمانغیر 

  (.0.1342η =12.11, p<0.001,1,78F=)تفاوت معنی دار است  شکنپیمان

 نتایج آزمون تحلیل واریانس تک متغیری مقایسه طرحواره های ناسازگار و نگرش صمیمانه .7 جدول

 متغیر ها منابع
 جموع م

 مجذورات
 درجه آزادی

 میانگین
 F مجذور اتا معناداری ارزش 

 مجذورات 

 گروه

 292. 000. 32.19 832.05 1 832.05 محرومیت هیجانی

 175. 000. 16.60 475.31 1 475.31 ثباتیبیرهاشدگی / 

 207. 000. 20.41 546.01 1 546.01 / بدرفتاری اعتمادیبی

 236. 000. 24.08 644.11 1 644.11 بیگانگیانزوای اجتماعی/

 189. 000. 18.13 495.01 1 495.01 نقص / شرم

 168. 000. 15.71 465.61 1 465.61 شکست

 271. 000. 29.01 678.61 1 678.61 وابستگی بی کفایتی

 247. 000. 25.53 744.20 1 744.20 آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری

 186. 000. 17.77 505.01 1 505.01 تن تحول نیافتهگرفتار/خویش

 236. 000. 24.05 667.01 1 667.01 اطاعت

 087. 008. 7.41 189.11 1 189.11 ایثارگری

 075. 014. 6.29 227.81 1 227.81 باز داری هیجانی

 195. 000. 18.94 475.31 1 475.31 معیارهای سرسختانه

 246. 000. 25.43 661.25 1 661.25 استحقاق / بزرگ منشی

 251. 000. 26.20 588.61 1 588.61 خویشتن داری/خود انضباطی ناکافی

 263. 000. 27.78 775.01 1 775.01 پذیرش جویی/جلب توجه
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 220. 000. 22.00 661.25 1 661.25 منفی گرایی/بدبینی

 293. 000. 32.37 588.61 1 588.61 تنبیه

 خطا

       25.84 78 2015.90 نیمحرومیت هیجا

       28.63 78 2233.38 ثباتیبیرهاشدگی/ 

       26.75 78 2086.48 / بدرفتاری اعتمادیبی

       26.75 78 2086.78 بیگانگیانزوای اجتماعی /

       27.31 78 2129.88 نقص / شرم

       29.64 78 2312.28 شکست

       23.40 78 1824.88 وابستگی بی کفایتی

       29.15 78 2274.00 آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری

       28.42 78 2216.38 گرفتار/خویشتن تحول نیافته

       27.73 78 2162.98 اطاعت

       25.51 78 1989.78 ایثارگری

       36.23 78 2825.58 باز داری هیجانی

       25.09 78 1957.18 معیارهای سرسختانه

       26.00 78 2027.95 استحقاق / بزرگ منشی

       22.47 78 1752.38 خویشتن داری/خود انضباطی ناکافی

       27.90 78 2176.38 پذیرش جویی/جلب توجه

       30.06 78 2344.30 منفی گرایی/بدبینی

       18.18 78 1418.28 تنبیه

 کنشپیمانکه بین دو گروه زنان  دهندمیاست. این نتایج نشان  شدهگزارشطرحواره ناسازگار اولیه  23ایج مقایسه (، نت2در جدول )

طرح واره تفاوت معنی داری وجود دارد. با توجه به میانگین ها این تفاوت ها به شکلی است که در  23در هر  شکنپیمانو غیر 

 ی داشته اند. نمرات بیشتر شکنپیمانتمام موارد زنان 

( بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش صمیمانه شکنپیمانو غیر  شکنپیمانگروهی ) بینیپیشقابلیت  منظوربهدر ادامه 

 از تحلیل تشخیصی استفاده شد. 

 نتایج تحلیل تشخیص پیشبینی گروهی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش صمیمانه. 8 جدول

 معنی داری درجه آزادی x2 المبدای ویلکز همبستگی کانونی قدار ویژهم

0.692 0.639 .591 39.426 6 .000 

 شکنمانپیی یا غیر شکنپیمانند به شکل معنی داری توانمیناسازگار اولیه و نگرش صمیمانه  هایوارهطرح دهدمی(، نشان 3جدول )

 (. ᴧ=0.591 p<0.001, =39.426,2X)نمایند  بینیپیشبودن زنان رو 
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 عضویت گروهی تحلیل تشخیص بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش صمیمانه بینیپیشنتایج موفقیت  .9 جدول

 گروه
 عضویت گروهی بینیپیش

 کل
 شکنپیمانغیر  شکنپیمان

 فراوانی
 40 9 31 شکنپیمان

 40 34 6 شکنپیمانغیر 

 درصد
 100.0 22.5 77.5 شکنپیمان

 100.0 85.0 15.0 شکنپیمانغیر 

نفر غیر  ۰0شده اند و از  بینیپیشدرصد به شکل صحیح  2/22نفر معادل  82 شکنپیماننفر   ۰0از  شودمی(، مشاهده 9در جدول )

ه ولیه و نگرش صمیمانناسازگار ا هایوارهطرحشده اند. در کل بر اساس  بینیپیشدرصد به درستی  32نفر معادل  8۰نیز  شکنپیمان

 صحیح در عضویت گروهی وجود دارد.   بینیپیشدرصد  32امکان

 گیرینتیجهبحث و 

انجام شد. نتایج پژوهش حاضر  متأهلبررسی مقایسه بین طرحواره شناختی و نگرش صمیمانه در زنان  منظوربهپژوهش حاضر 

وجود دارد. این بدان معنا است که نگرش  شکنپیمانزنان غیر  و شکنپیماننشان از تفاوت معناداری بین نگرش صمیمانه زنان 

ی شکنپیمان نتیجه گرفت که زنانی که توانمی هایافته. از این استباالتر  شکنپیماننسبت به زنان غیر  شکنپیمانصمیمانه در زنان 

که اختالل در کارکرد بین فردی نباشد بل دهندهنشانبنابراین عدم صمیمیت ممکن است ؛ صمیمانه باالتر دارند هایگرایش کنندمی

ارج که همسرانی که به دنبال برقراری روابط خ اندساخته، نتایج پژوهش آشکار طورکلیبهنتیجه عدم رضایت در رابطه کنونی باشد. 

ابطه نیاز بیشتری به داشتن ر احساس هاآن اندکردهصمیمیت زوجی را کافی در رابطه با همسر خود تجربه ن درواقعاز ازدواج هستند، 

 (.7009)دی جان گرولد، براسون گرانو، هوگندورن و اسمیت،  کنندمیآوردن صمیمیت  به دستبرای 

(.  همچنین تحقیقات قبلی 7009ی رابطه مثبتی وجود دارد )هال و فینشا، شکنپیمانبر طبق تحقیقات قبلی بین عدم صمیمیت و 

 هایویژگی(.  7008؛ یام، 7008بطه رمانتیک را نشان دادند )فیتزپاتریک، فنگ و کرافورد، رابطه منفی بین عدم صمیمیت در را

(. این 7009)اسپارون و راپی،  گذاردمیاز قبیل اضطراب و یا ترس مرضی نیز بر میزان و کیفیت روابط صمیمانه اثر  شناختیآسیب

عیت بین هورمونی، مانند استرادیول و سازه های شخصیتی مرتبط با . بعضی مطالعات بین وضاندبازدارندهمنفی و  معموالًتأثیرات 

توانایی ایجاد  ازنظر هاانسان(. ما 7020را نشان داده است )ادل اسین، استانتون، هندرسون و ساندرز،  هاییارتباطروابط صمیمانه نیز 

 ایرابطهند با دیگران توانمین راحتیبهو برخی  شوند میند با دیگران صمیتوانمی ترراحتصمیمیت با یکدیگر یکسان نیستیم، برخی 

فرد نسبت به شریک  هایقضاوت(، نشان داده اند در 7002(. بعضی مطالعات )بویز و فلچر، 2831صمیمی برقرار کنند )باگاروزی، 

 معموالً . دهدمیلنگر  هاآناز یکدیگر در جهت سطوح روابط بین   هاآن هایادراکصمیمی تا حدودی این تمایل وجود دارد که 

؛ دصمیمی باشاز روابط  آگاهانههنجاری و در دسترس  هایویژگید یکی از توانمیشریک زندگی  هایقضاوتسوگیری مثبت در 

ی نشکیمانپدخیل در  متغیرهاید به دالیل متفاوتی رخ دهد یکی از توانمیگفت فقدان صمیمیت در زوجین که  توانمیبنابراین 
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و زنان غیر  نشکپیمانبین طرحواره شناختی زنان  معناداریتحقیق حاضر بیانگر تفاوت  هاییافتهاز سوی دیگر، . شودمیمحسوب 

باالتر  شکنپیماننسبت به زنان غیر  شکنپیمان، نمره طرحواره های اولیه ناسازگار در زنان دیگرعبارتبه؛ وجود دارد شکنپیمان

ی طرحواره ها هسته اصل ازآنجاکه. است شکنپیمانا وجود طرحواره های ناسازگار در بین زنان ذهنی و ی بیانگر آشفتگیکه  است

گفت  توانمیپس  (.7020)یوسفی،  استو بسیاری از اختالالت مزمن محور یک  ترخفیفاختالالت شخصیت، مشکالت شناختی 

بر : اندکردهرکز ی تمشکنپیمانپنج خصیصه شخصیت در ارتباط با که بر  استپیشین در این بعد همسو  هایپژوهشاین یافته با 

رتباط است )بارتا و کین، ی در اشکنپیمانباال با  پریشیروانپایین و  شناسیوظیفهبرونگرایی، سازگاری پایین، خودشیفتگی باال،  طبق

پیشین نتایج نشان داده اند  هاییافته. در (7002؛ آرزک و النگ، 2992؛ باس و شاکلفورد، 7002؛ ویشمن، گوردان و چاتاو، 7002

رابطه مثبت است و همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که ویژگی شخصیت  زناشوییبین ویژگی شخصیت عصبی با فرسودگی 

ند مناسبی برای متغیر مالک یعنی فرسودگی زناشویی هست هایبینپیشعصبیت، روابط همسر و ویژگی شخصیت توافق پذیری 

اجتنابی  تگیبسدلدوسوگرا و سبک  بستگیدلپیشین حاکی از آن است که بین سبک  هاییافته(.  همچنین 2839و همکاران، )نادری 

و بازداری( رابطه مثبت و  ازحدبیشطرد، خودگردانی و عملکرد مختل، گوش بزنگی  -و چهار طرحواره های حوزه )بریدگی 

ایمن و طرحواره های حوزه بریدگی طرد و  بستگیدلمنفی و معنادار بین سبک  ایرابطه، هایافتهمعنادار وجود دارد. همچنین 

؛ رفیعی، حاتمی 7020)مانس، بریت و والبربرکتی،  دارندنشانو بازداری  ازحدبیشخودگردانی و عملکرد مختل حوزه گوش بزنگی 

ی شکنپیمانو هیجان خواهی با  تکانش گریبیل خصوصیاتی از ق دهدمیقبلی نشان  هایپژوهشاز سویی دیگر،  (.7022و فروغی، 

ناکامی دارند  -از خود  داریخویشتن(. بدین معنا که افرادی که دارای طرحواره 7002؛ براتا و کین، 7008در ارتباط است )یام، 

 هایمحدودیت یحوزهنشان دهند و ممکن است به دلیل وجود نارسایی در  داریخویشتنند برای دستیابی به اهدافشان توانمین

وارد روابط فرا زناشویی شوند. همچنین نتایج پژوهش کنونی حاکی از  درنتیجهجنسی خود را کنترل کنند و  هایتکانهمختل نتوانند 

تفاوت معناداری وجود دارد. این بدان  شکنپیمانو غیر  شکنپیمانآن است بین نگرش صمیمانه با طرحواره های شناختی زنان 

ه نشان قبلی ک هاییافته.  این با یابدمیاولیه ناسازگار در این زنان افزایش  هایوارهطرحه با افزایش نگرش صمیمانه، معنا است ک

 هایمحدودیتداد، بین طرحواره های ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمیت زناشویی همبستگی منفی و معناداری وجود دارد و همچنین 

)استیلس،  ستا، همسو استکننده صمیمیت زناشویی  بینیپیش استناکافی  داریخویشتنو  منشیرگبزمختل که شامل استحقاق، 

 (.7003؛ ذوالفقاری، فاتحی زاده و عابدی، 700۰

ان در بنابراین، افرادی که طرحواره هایش؛ ایمن به دیگران است بستگیدلبر طبق ادبیات پژوهشی، یکی از نیازهای هیجانی اساسی  

؛ کارپنتر، جانسن، 7002ایمن و رضایت بخش برقرار کنند )کوه،  بستگیدلند با دیگران توانمیاست ن "طرد بریدگی و "وزه ح

هیجانی، احساس  هایپاسخاجتنابی با حذف  بستگیدلبین افراد با  دهدمینشان  هایافته(. 7003چارهام، ورست و ویچرتس 

بنابراین ؛  (7003افسردگی رابطه دارد )کارپینتر، جانسن، چارهام، ورست و ویچرتس،  هاینشانهو  ازحدبیشو نگرانی  ارزشیبی

 دهدمیرا نشان  (7002؛ میکونیلر و شاور، 7002)فینی،  بستگیدلنتایج تحقیقات قبلی که رابطه بین صمیمیت جنسی، صمیمیت و 
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ارد )ویی، راسل د تأکیدو فقدان صمیمیت  ناایمن بستگیدلقبلی بر رابطه مثبت بین  هایپژوهشهمسو است. این در حالی است که 

و  هانگرشاز قبیل  متغیرهاییبه نظر می رسد  (.7002؛ ویی، شافر، یونگ و زاکالیک، 7002؛ دنیز، هامارتا و آری، 7002و زاکالیک، 

 و افزایش با هازوجچگونگی روابط هستند که در  متغیرهایی ازجملهرفتارهای صمیمانه، باورهای ذهنی و طرحواره های شناختی 

جامعه  کهاین، با توجه به استپژوهش  هاییافتهتعمیمپژوهش  هایمحدودیتی در آن مؤثر باشد. یکی از شکنپیمانکاهش احتمال 

مامی اصول اخالقی تصورت بگیرد.  با توجه به اینکه  بااحتیاطساکن شهر کرج هستند، تعمیم نتایج باید  شکنپیمانزنان  موردمطالعه

 شودیموجود دارد. در پایان پیشنهاد  هاپژوهش گونهاین، تمایل کمی به مشارکت در وجودبااینپژوهش در این تحقیق رعایت شد، 

 قرا گیرد. مدنظرد توانمیپیش از ازدواج نیز  هایمشاورهناسازگار، همچنین در  هایزوجنتایج پژوهش حاضر عالوه بر درمان 

 تمام ابعاد زندگی او را تحت تقریباً از چرخه زندگی هر فرد  توجهیقابلازدواج یکی از نیازهای اساسی است که در بخش پیوند 

حکم  درواقع. سالمت روانی انسان در زندگی مشترک تا حد زیادی تابع وضعیت ازدواج او است. روابط صمیمانه دهدمیقرار  یرتأث

واقعی زندگی باشد و این صمیمیت اگر در رابطه  هایدشوارید پشتیبان انسان در مقابله با توانمییک رابطه درمانی را دارد که 

زیاد  خود دست بزنند، بسیار رفتهازدستزوجی وجود نداشته باشد، احتمال اینکه به روابط خارج از ازدواج برای یافتن صمیمیت 

د نوع شخصیت افراد در دوره کودکی مؤثر است، هر چه قدر افراد طرحواره های ناسازگار اولیه در ایجا گیریشکلاست. همچنین 

ارج از بیشتری در روابط خ احتمالبهداشته باشند و از سویی احساس ایمنی در روابط زوجی نکنند،  تائیداحساس نیاز به توجه و 

 زوجی هایدرمانقبل از ازدواج و  هایمشاورهدر  شناختیروان. متخصصان بهداشت روان باید به این دو مؤلفه شوندمیازدواج وارد 

 توجه بیشتری داشته باشند. 

 تشکر و قدردانی

مشاوره شهر کرج به جهت همکاری صمیمانه برای  هایینیککلمحترم در پژوهش و مدیران  کنندگانشرکتاز همکاری  وسیلهبدین

 . شودمیانجام این پژوهش تشکر و قدردانی 

 منابع

 ،نقاش پور دیسع دیس رضازاده، محمدرضا سید :ترجمه ه.صمیمان روابط بخشی ودهبب(. 2831) ای دنیس باگاروزی 

 .الزهرا دانشگاه انتشارات تهران، تهرانی،

 متأهل نانز روان سالمت و همسر خیانت بخشش رابطه (.2832فاطمه ) حسینی، و عظما نیا، شفیعی ؛یبهط پور، زندی. 

 .28-11، (2) 73 ،مشاوره هایپژوهش و ها تازه

 ،دلزدگی با همسر صمیمی روابط و شخصیت هایویژگی رابطه(. 2839غری )ص آمالزاده، و هراز افتخار، ؛رحف نادری 

 .32-12(، ۰) 3 ،روانشناسی در نو هاییافته .اهواز مرد معتادان همسران در زناشویی
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Initial Maldaptive Schemas and Intimacy Attitudes Is Women Married Treacherous and 

Non_Treacherous 

 

Abstract 

Treasony in marital engagement the most damaging problem which marital relationship. The purpose of 

this study is to comper initial maldavptive schemas and intimacy attitudes is women married treacher and 

non_treacher. The research method is causal_comparative. The research instrument was demographic 

questionnaire, early maldaptive schema questionnaire’s young. Intimacy attiudes questionnaire. Data were 

analyzed by multivariate analysis of variance (MANOVA). Finding of the research showed there is a 

significant diffrence between the attitude of intimacy and cognitive schema in treacherous and 

non_treacherous women (P<0.001). Also there was a significant difference between the attitude of intimacy 

in the treacherous and non_treacherous women’s group (P<0.001). Also cognitive schemas in the 

treacherous women’s group can be predict through intimacy attitudes (P<0.001). The finding of the study 

showed that treacherous women feel that they need more intimacy and that if the feeling of intimacy is not 

met in couple relationship, they are more likely to be married outsid the marriage. 

Keywords: Attitude of intimacy, Initial maldaptiv schemas, Treason. 
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