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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش طرح واره های ناسازگار اولیه و صفات تاریک شخصیت در پیش بینی استعداد خیانت
زناشویی صورت گرفت .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان متاهل
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز در سال تحصیلی  1398-1399بودند که به روش نمونه گیری دردسترس تعداد  150نفر به
عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه نگرش به خیانت ،پرسشنامه طرحواره یانگ:
پرسشنامه و مقیاس شخصیت تاریک صورت گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون
چندگانه از طریق نرم افزار آماری  SPSS20صورت گرفت .نتایج به دست آمده نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه
و مولفه های آن؛ همچنین بین صفات تاریک شخصیت با استعداد خیانت زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد طرحواره های ناسازگار اولیه و صفات تاریک شخصیت  41/2درصد توانایی پیش
بینی استعداد خیانت زناشویی را دارد .نتایج به دست آمده حاکی از نقش پیش بینی کنندگی طرح واره های ناسازگار اولیه و
صفات تاریک شخصیت بر استعداد خیانت زناشویی بوده می باشد.
واژههای كلیدی :طرح واره های ناسازگار اولیه ،صفات تاریک شخصیت ،خیانت زناشویی
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مقدمه
زندگی خانوادگی با خطراتی گره خورده است که استمرار حیات خانوادگی و سالمت خانواده را مختل میکنند ،یکی از این
خطرها خیانت زناشویی 1است که مشکالت زیادی را در پی دارد (لوادو و جانی .)2013 2،خیانت زناشویی موضوعی است که
زوج درمانگران به صورت منظم در کارهای بالینیشان با آن مواجه می شوند و میتواند تجربه ای گیج کننده و دردناك برای
همه ی کسانی باشد که با آن درگیرند ،افزون بر این ،خیانت یکی از دالیل عمدهی طالق و ازهم پاشیدن ازدواج است
(اسکچلفورد 3و همکاران .)2008 ،براساس مطالعات انجا م شده در این زمینه در آمریکا ،مشخص شده است که  21درصد
مردان و  11درصد زنان در طول زندگی مرتکب خیانت زناشویی می شوند (استفانو و اوآال .)2012 4،خیانت شامل برقراری
ارتباط جنسی یک فرد ،متأهل با جنس مخالف ،خارج از چارچوب خانواده (غیر از همسر) است .همچنین آویرام و
آمیچا( ) 20055خیانت زناشویی را به عنوان نقض تعهد رابطه دونفره می دانند که به شکل گیری درجاتی از صمیمیت عاطفی و
فیزیکی با فردی خارج از این رابطه منجر می شود (گوردن .)2005 6،لوسترمن معتقد است :خیانت زمانی اتفاق میافتد که
یکی از این زوجها براین باور باشند که زندگی زناشویی او وفادارانه است ،در صورتی که زوج دیگر به طور پنهانی این پیمان را
شکسته باشد (مومنی و نادری .)2013 ،تجربه شکست عاطفی ،انتقام جویی از همسر بیوفا ،ویژگیهای شخصیتی ،سبک
دلبستگی ،مذهب ،سطح تحصیالت ،درآمد و شغل (نادری و مومنی )2013 ،از جمله عوامل موثر بر خیانت زناشویی هستند.
درواقع خیانت زناشویی مانند بسیاری از پدیده های اجتماعی دیگر یک رویداد چندوجهی ،پیچیده و وسیعی است که عوامل
بالقوۀ متعددی در بروز آن دخالت دارند (رحیمی.)1392 ،
اسپیتزابرگ و کوپاك( )19987براساس نتایج مطالعه خود بیان کرد که خیانت زناشویی ابزاری است که به وسیله آن فرد بدون
اینکه به یک تخلف آشکار دست بزند ،جنبه مشکل زا و تاریک شخصیت خود را نشان می دهد .در واقع ویژگیهایی که هر فرد
در نتیجه رویارویی با موقعیت های گوناگون به آن مجهز میشود ،صفات شخصیتی او میباشد(بارری 8و همکاران.)2007 ،
مککرا و کاستا( )19909ویژگیهای شخصیتی را 10به عنوان «ابعاد تفاوتهای فردی در تمایل به نشان دادن الگوهای پایدار
فکر ،احساس و عمل» تعریف میکنند .وجود صفات و ویژگیهای متعدد که در مقوله شخصیت وجود داشت ،باعث شد تا روان-
شناسان شخصیت به طبقهبندی و سازماندهی آنان بپردازند ،تا بدین وسیله بتوانند به دانش خود در این حوزه نظمی بخشیده و
در نتیجه تحقیقات نظامدار و منسجم تری را ارائه کنند .چنین طبقهبندی پذیرفتهشدهای از مدتها پیش در علومی چون
زیست شناسی وجود داشته است .اما باید در نظر داشت که طبقهبندی ویژگیهای شخصیتی در روانشناسی شخصیت ،به دلیل
انتزاعی بودن مفاهیم ،مشکلتر از طبقهبندیهای علوم زیستی است .خوشبختانه علیرغم وجود چنین دشواریهایی ،میتوان
ادعا کرد پس از چندین دهه تحقیق ،روان شناسان شخصیت در حال نزدیک شدن به یک وفاق عمومی در مورد طبقهبندی
ویژگیهای شخصیتی انسان میباشند .در این راستا در سالهای اخیر ،برخی از روانشناسان شخصیت به مطالعه شخصیتهای
تاریک (پالهاوس و ویلیامز )200211،و صفات شخصیتی آزارنده از لحاظ اجتماعی عالقه مند شدهاند (لی و اشتون.)200512،
از مهمترین این صفات ،سه صفت تاریک شخصیت است .اصطالح سه گانه تاریک یا مثلث تاریک13برای نخستین بار در سال
 2002ابداع شد .دو محقق به نامهای پالهاوس و ویلیامز از دانشگاه بریتیش کلمبیا ،تحقیقی را انجام دادند و ادعای بزرگی را
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مطرح کردند :آنها بیان کردند که به نظر میرسد در یک جامعه آماری نرمال و در شرایطی که نشانه های نامتعارف رفتاری بروز
نکرده باشد ،سه صفت نارسیسیسم 1،ماکیاولیانیسم2و پسیکوپاتی3را میتوان به عنوان یک صفت واحد در نظر گرفت .این سه
صفت تاریک شخصیت با برخی صفات منفی از جمله ناخوشایندی (جکوویچس و ایگان ،)2006 4،بی صداقتی (لی و اشتون،
 ،)2005پرخاشجویی(جاناسون و وبستر )2010 5،و تعدادی از شاخصهای پیش بینی کننده ازدواج کوتاه مدت (جاناسون و
همکاران ) 2011 ،ارتباط دارند .بنابراین تعجب آور نیست که این سه صفت بطور مکرر به عنوان بخشی از جنبه تاریک ماهیت
انسان در نظر گرفته شده است (توویونج و کمپبل .)2009 6،این صفات ،همبستگی درونی باالیی با هم دارند؛ ولی معادل هم
نیستند .به عبارت دیگر آنها همپوشانی زیادی با هم دارند ولی سازههای مجزایی هستند (پاولهاس و ویلیامز .)2002 ،پور جرأت
( )2017در نتایج مطالعه خود نشان داد بین شخصیت در زنان دارای خیانت زناشویی با زنان فاقد خیانت زناشویی تفاوت
معنادار وجود دارد .همچنین عزتی( )1395در مطالعه خود نشان داد که بین ابعاد شخصیتی و کیفیت زندگی زناشویی با
خیانت زناشویی در دو گروه زنان و مردان باتجربه خیانت تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد که
ابعادشخصیتی و کیفیت زندگی زناشویی توان پیش بینی خیانت زناشویی را دارند .مصریپور و همکاران( )2016در پژوهش
خود در خصوص عوامل دخیل در خیانت زنان شامل سه بعد عوامل شخصی و درونی ،اختالف زوجها و مسائل جنسی اشاره
کردند .جونز و ویسر ( )2014نیز رابطه ابعاد تاریک شخصیت را با انواع الگوهای خیانت بررسی کرده و بر اساس نتایج بدست
آمده اعالم کرده اند رابطه ی قوی بین خودشیفتگی و سایکوپاتی و خیانت وجود دارد.
عالوه بر این خانواده ،بافت اصلی رشد کودك است و عوامل خانوادگی ،ویژگی های فردی کودك ،نشانگان قبلی و حوادث
زندگی ،بروز ناسازگاری های رشدی و آسیب های روانشناختی را پیش بینی میکند (لوما .)2004 7،در این راستا طرحواره های
که در فرد شگل می گیرند و ریشه در دوران کودکی دارند ،بر رفتارهای و عملکردهای فردی -شخصیتی دوران بعدی فرد تاثیر
گذار است .در واقع طرح واره ها در رویارویی با محرك های جدید بر پایه ساختار پیشین خود ،اطالعات به دست آمده را سرند،
رمزگردانی و ارزیابی میکنند (یانگ )1990 ،و به این ترتیب بر نوع نگرش افراد نسبت به خود و جهان پیرامون تاثیر میگذارند.
یانگ ( )2006آن دسته از طرح وارهها را که به رشد و شکل گیریی مشکالت روان شناختی میانجامند ،طرح وارههای ناسازگار
اولیه می نامد .این طرح واره ها الگوهای شناختی و هیجانی خود آسیب رسانی هستند که از جریان اولیه رشد آغاز شده و در
طول زندگی تداوم می یابند(مک گین8و یانگ1996 ،؛ به نقل از نورداهل .)2005 9،از آنجا که طرح وارهها هسته خودپنداره
افراد را شکل می دهند ،اگر دارای محتوای ناسازگار باشند افراد را نسبت به گستره ای از کاستی ها و مشکالت آسیب پذیر
میکنند(یانگ .) 2006 ،بررسی های چندی که در این زمینه انجام شده ،نشان می دهند که طرح واره های ناسازگار اولیه در
شکل گیری و گسترش بسیاری از مشکالت روان شناختی همچون اختالل های شخصیت ،افسردگی ،روابط زناشوی و  ...نقش
دارند (پلز200210،؛ نقل از یوسفی .)1389 ،محمدی و سلیمانی( )2017در تحقیقی نشان داد که بین طرح های ناسازگار اولیه
و تعهد زناشویی رابطه منفی معنی داری وجود دارد .امینایی آزادی و قاطع زاده ( )1394در تحقیقی نشان داد که حوزههای
طرحوارههای ناسازگار اولیه بهطور معناداری با کاهش رضایتمندی زناشویی (رضایت زناشویی ،ارتباطات ،حل مساله به غیر از
تحریف آرمانی) همراه است .این نتیجه در مطالعه آزادبخت و وکیلی( )1392و دومیتروکس و راسو( )201211نیز به دست آمد.
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رضیی و شمس ( )2012در مطالعهای نشان دادند که طرح وارههای ناسازگار اولیه در بین زوجین ناسازگار بیشتر از زوجین
بدون مشکل سازگاری می باشد.
با توجه شیوع معضل خیانت زناشویی و صدمات ناشی از آن بر پیکره خانواده ،بررسی و شناسایی عوامل موثر بر این معضل می
تواند گامی مهم در پیشگیری و نیز کاهش آن فراهم نماید .براین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش طرح واره های
ناسازگار اولیه و صفات تاریک شخصیت در پیش بینی استعداد خیانت زناشویی صورت گرفت.
روش
روش پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری این پژوهش ،شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تبریز در سال تحصیلی  1398-1399بودند که به روش نمونه گیری دردسترس تعداد  150نفر به عنوان نمونه
آماری انتخاب شدند .برای این منظور بعد از کسب مجوزهای الزم از اقدام به انتخاب نمونه آماری شد .برای شناسایی افراد
متاه ل به صورت مستقیم مجرد یا متاهل بودنشان سوال گردید .بعد از توضیح اهداف پژوهش پرسشنامههای پژوهشی را
دریافت و تکمیل کردند (با توجه به حساسیت موضوع تمامی پرسشنامه ها بدون نام و بدون کد گذاری بود .همچنین به نمونه
ها اطمینان خاطر داده شد که تمامی اطالعات به صورت محرمانه باقی می ماند) .داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم
افزار آماری  SPSS20و با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت .در این
پژوهش برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های ذیل استفاده شد:
الف) پرسشنامه نگرش به خیانت :این مقیاس توسط واتلی )2008(1طراحی شد .این پرسشنامه افکار فرد نسببت ببه مقولبه
خیانت را موردبررسی قرار می دهد .این مقیاس دارای  12عبارت است که هر سوال در طیف هفت گانه از بسیار مخالف (امتیاز
یک ) تا بسیار موافق ( امتیاز  )7است .باالترین امتیاز  84است که به معنی پذیرنده خیانت و کمترین امتیاز  12و به معنبی رد
کننده خیانت است .امتیاز  ،48فرد را بین پذیرندگی و ردکنندگی خیانبت قبرار مبی دهبد(واتلی2006 ،؛ نقبل از عببداز زاده،
 .)1389واتلی( )2006ثبات درونی این مقیاس را با استفاده از آلفای کرونببا  0/80ببه دسبت آورد .همچنبین ضبریب آلفبای
کرونبا این پرسشنامه توسط عبداز زاده( 0/84 )1389در جامعه ایرانی گزارش شبده اسبت .همچنبین آلفبای کرونببا ایبن
مقیاس در بین  383نفر از زنان و مردان مجرد و متاهل ساکن شهرهای علی آباد و بهشهر که به صورت تصادفی انتخاب شبدند
 0/84بدست آمده است .میانگین به دست امده برای این نمونه مورد بررسی 39/15 ،می باشد .این مقیاس می توانبد عبالوه ببر
تحقیقات پیمایشی در تعیین علل و متغیرهای تاثیرگذار بر خیانت زناشویی و نگبرش ببه خیانبت کمبک کننبده باشد(طوسبی،
.)1396
ب -پرسشنامه طرحواره یانگ :پرسشنامه طرحواره یانگ  YSQ-121و یانگ براون  ،2006 ،ابزار خود گبزارش دهبی ببرای
سنجش طرحواره هاست .بیمار بر اساس توصیف هر جمله ،خودش را در یک مقیاس لیکرت شش درجه ای می سنجد .درمانگر
برای تفسیر نتایج کمی هر بیمار یا میانگین نمرات هر طرحواره را جمع نمی کند بلکبه ببه سبواالت هبر طرحبواره ببه صبورت
جداگانه توجه می کند و سوال هایی که بیمار در آن نمره باال گرفته است مشخص می نماید .در پبژوهش اسبمیت و همکباران
(1994؛ نقل از صدوقی و همکاران )1387 ،برای هر طرحواره ناسازگار اولیه ضریب آلفبایی از  0/83تبا  0/96ببه دسبت آمبد و
ضریب بازآزمایی در جمعیت غیر بالینی بین  0/50تا  0/82بود .ضریب آلفای کرونبا برای این پرسشبنامه  0/96و ببرای تمبام
خرده مقیاس ها باال تر از  0/80گزارش شده است .ضریب همبستگی بین فرم کوتاه و بلند این پرسشنامه 0/70،به دست آمبده
است (والر ،مه یر و هینان .)20012،در تحقیق صدوقی و همکاران( )1387همسانی درونی برای هفبده عامبل ببه وسبیله آلفبای
کرونبا در دامنه  0/62تا  0/90به دست آمد و آلفای کرونبا برای مقیاس کلی 0/94بود.
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ج)مقیاس شخصیت تاریک 1:ابزاری خودگزارشی است که توسط جانسون و وبستر( )20102طراحی شده اسبت و مشبتمل ببر
 12ماده می باشد .پاسخ به هر سوال براساس یک مقیاس لیکرت سه درجه ای و در دامنه ای از ( 1اصالً مرا توصیف نمی کنبد)
تا ( 3کامالً مرا توصیف میکند) نمره گذاری میشود .این مقیباس شبامل سبه خبرده مقیباس ماکیاولیسبتی( 4گویبه) ،جامعبه
ستیزی( 4گویه) و خودشیفتگی(4گویه) میباشد .جانسون و وبستر( )2010اعتببار آزمبون را ببه روش همسبانی درونی(آلفبای
کرونببا )  0/83گببزارش کردنببد .همچنببین اعتبببار بازآزمببایی آن را بببین  0/76تببا  0/83گببزارش کردنببد .همچنببین حبباجلو و
همکاران( )1395نیز مقیاس های ماکیاولیسم ،جامعه ستیزی و خودشیفتگی راروش همسانی درونی ببه ترتیبب  0/63 ،0/74و
 0/83گزارش کردند .رابطه نمره کل با هر ماده  0/42تا  0/90است .آنها همچنین نشان دادند که این آزمون از روایی محتبوایی
و سازه مناسب برخوردار میباشد .سرانجام ،آنها ساختار سه عاملی این پرسشنامه را تکرار کردند.
یافته ها
براساس یافته های پژوهش میانگین سنی افراد نمونه  28/54با انحراف معیار  3/12بود .از بین افراد مورد مطالعه  35/84درصد
مونث و  64/16درصد مذکر بودند .همچنین بیشترین فراوانی با  53/83درصد دارای تحصالت کارشناسی بودند
جدول  -1میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه
متغیر

صفات تاریک
شخصیت

طرحواره های
ناسازگار اولیه

میانگین

انحراف معیار

50/49
11/07
10/76
10/32
22/19
33/25

6/76
1/29
1/26
1/15
3/61
4/60

طرحواره خودگردانی و عملکرد

23/96

3/89

طرحواره محدودیت های مختل
طرحواره دیگرجهت مندی
طرحواره گوش بزنگی بیش از حد
طرحواره های ناسازگار اولیه

42/32
29/84
22/90
152/27

5/42
3/76
3/15
19/82

خیانت زناشویی
ماکیاولیسم
خودشیفتگی
سایکوپاتی
صفات تاریک شخصیت
طرحواره بریدگی و طرد

براساس جدول  1میانگین و انحراف معیار خیانت زناشویی ،صفات تاریک شخصیت و طرح واره های ناسازگار اولیه ارائه شده
است.
جدول -2ضریب همبستگی بین طرح واره های ناسازگار اولیه و صفات تاریک شخصیت با استعداد خیانت زناشویی
متغیر مستقل

آماره

استعداد خیانت زناشویی

طرحواره بریدگی و طرد

ضریب همبستگی

**0/372

طرحواره خودگردانی و عملکرد

ضریب همبستگی

**0/283
Dark Triad Personality Test
Jonason & Webster
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طرحواره محدودیت های مختل

ضریب همبستگی

**0/401

طرحواره دیگرجهت مندی

ضریب همبستگی

*0/134

طرحواره گوش بزنگی بیش از حد

ضریب همبستگی

**0/218

طرحواره های ناسازگار اولیه

ضریب همبستگی

**0/467

ماکیاولیسم

ضریب همبستگی

**0/395

خودشیفتگی

ضریب همبستگی

**0/220

سایکوپاتی

ضریب همبستگی

**0/401

صفات تاریک شخصیت

ضریب همبستگی

**0/412

* سطح معناداری 0/05

** سطح معناداری 0/01

همانطور که در جدول  2مالحظه می شود بین طرحواره بریدگی و طرد ( ،)r= 0/37طرحواره خودگردانی و عملکرد (،)r= 0/28
طرحواره محدودیت های مختل ( ،)r= 0/40طرحواره دیگرجهت مندی ( ،)r= 0/22طرحواره های ناسازگار اولیه (،)r= 0/46
ماکیاولیسم ( ،)r= 0/39خودشیفتگی ( ،)r= 0/22سایکوپاتی ( )r= 0/40و صفات تاریک شخصیت ( )r= 0/41با استعداد خیانت
زناشویی رابطه معناداری وجود دارد (.)p< 0/01 ،p< 0/05
به منظور استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه مدل ورود پیش فرضهای آن مورد بررسی قرار گرفت .برای این
منظور شاخص دوگانه همخطی چندگانه یعنی شاخص توزیع واریانس( )VIFو شاخص تحمل ( )Toleranceاستفاده شد که
در ادامه نتایج آن ارائه شده است.
جدول ( :)3شاخص های همخطی چندگانه متغیرهای پیش بین
متغیر طرحواره های ناسازگار
اولیه

شاخص

1/862
0/971

VIF
Tolerance

صفات تاریک
شخصیت
1/720
0/906

جدول شماره  3نشان می دهد که پیش فرض هم خطی چندگانه متغیرهای پیش بین محقق شده است چرا که مقادیر
 VIFمحاسبه شده در حد مطلوب (کوچکتر از  )2قرار دارد و مقادیر Toleranceمتغیرهای پیش بین در حد مطلوب (نزدیک
به عدد  )1قرار دارند.
جدول ( :)4نتایج تحلیل رگرسیون به منظور تعیین سهم طرحواره های ناسازگار اولیه و صفات تاریک شخصیت در پیشبینی
استعداد خیانت زناشویی
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین
مربعات

آماره F

سطح معناداری

رگرسیونی
باقیمانده
کل

2078/247
6574/205
5486/452

2
147
149

1039/123
44/722

23/235

0/001

متغیرها

ضریب رگرسیون

خطای استاندارد

وزن بتا

آزمون t

سطح معناداری
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مقدار ثابت
طرحواره های ناسازگار اولیه
صفات تاریک شخصیت

12/034
0/763
0/740

R = 0/642

R2 = 0/412

6/362
0/092
0/108
F=16/953

0/448
0/412

1/985
4/214
3/975

0/078
0/001
0/001
p< 0/01

همانطور که در جدول شماره  4مشاهده میشود میزان  Fمشاهده شده معنادار است( )p< 0/01و  41/2درصد از استعداد
خیانت زناشویی از طریق طرحواره های ناسازگار اولیه و صفات تاریک شخصیت تبیین میشود.
بحث و نتیجه گیری
مطالعه حاضر به منظور تعیین نقش طرح وارههای ناسازگار اولیه و صفات تاریک شخصیت در پیش بینی استعداد خیانت
زناشویی صورت گرفت .نتایج به دست آمده نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه و مولفه های آن با استعداد خیانت
زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که طرحواره های ناسازگار اولیه 44/8
درصد توانایی پیش بینی استعداد خیانت زناشویی را دارد .نتایج به دست آمده با یافته های مطالعات دومیتروکس و راسو
( ،)2012رضیی و شمس ( ،)2012آزادبخت و وکیلی( ،)1392امیناییآزادی و قاطع زاده ( ،)1394عرب و همکاران ( )1396و
محمدی و سلیمانی( )2017همسویی داشت .در این خصوص محمدی و سلیمانی( )2017در تحقیقی نشان داد که بین طرح
های ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی رابطه منفی معنی داری وجود دارد .نتایج حاصل از پژوهش عرب و همکاران ( )1396نشان
داد که رهاشدگ ی/بی ثباتی ،استحقاق/بزرگ منشی ،بی اعتمادی/بدرفتاری ،محرومیت هیجانی و شکست با خیانت رابطه مثبت
و معناداری وجود دارد .امینایی آزادی و قاطع زاده ( )1394در تحقیقی نشان داد که حوزههای طرحوارههای ناسازگار اولیه
بهطور معناداری با کاهش رضایتمندی زناشویی (رضایت زناشویی ،ارتباطات ،حل مساله به غیر از تحریف آرمانی) همراه است.
این نتیجه در مطالعه آزادبخت و وکیلی( )1392و دومیتروکس و راسو ( )2012نیز به دست آمد .رضیی و شمس ( )2012در
مطالعهای نشان دادند که طرح وارههای ناسازگار اولیه در بین زوجین ناسازگار بیشتر از زوجین بدون مشکل سازگاری میباشد.
در تبیین این نتیجه می توان بیان کرد که به باور یانگ و همکاران (  )2003طرحواره های ناسازگار اولیه ،الگوهای هیجانی و
شناختی خودشکننده ای هستند که در جریان رشد آغاز می گردند و در سرتاسر زندگی تکرار می شوند .از سوی دیگر ،آسیب
شناسی روانی فرد می تواند ،بازتاب طرحواره های ناسالم وی باشد ،بنابراین ،طرحواره های منفی و ناسازگار که بیشتر در پی
تجربه های ناگوار دوران کودکی پدید می آیند ،می تواند به عنوان هسته اصلی اختالل شخصیت و بسیاری از بیماری های
محور  Iدر میان همسران ایفای نقش کنند (یوسفی .)1389 ،در واقع اساساً طرحواره های ناسازگار موجب سوگیری در تفسیر
رویدادها می شوند .این سوگیری ها در آسیب شناسی روانی به صوت سوءتفاهم ها ،نگرش های تحریف شده ،فرض های
نادرست ،هدف ها و چشم داشت های غیر واقع بینانه در همسران پدید می آیند و این سوء برداشت ها بر ادراك ها و ارزیابی
های بعدی (زندگی مشترك) تأثیر می گذارند زیرا طرحواره ها در مسیر زندگی تداوم دارند و بر چگونگی رابطه فرد با خود و
دیگران (بویژه شریک زندگی) تأثیر دارند ،از آنجا که طرحواره های ناسازگار ناکارآمد هستند؛ ناخشنودی در روابط زناشویی را
در پی دارند و زمینه را برای جدایی و نیز رفتارهای خیانت آمیز فراهم می کنند (یوسفی.)1389 ،
یاقته دیگر پژوهش نشان داد که بین صفات تاریک شخصیت با استعداد خیانت زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که صفات تاریک شخصیت  41/2درصد توانایی پیش بینی استعداد خیانت زناشویی
را دارد .نتایج به دست آمده با یافته های پژوهش جونز و ویسر ( ،)2014عزتی( ،)1395مصری پور و همکاران( )2016و
پورجرأت ( )2017همسویی داشت .در این راستا مطالعه پور جرأت ( )2017در نتایج مطالعه خود نشان داد بین شخصیت در
زنان دارای خیانت زناشویی با زنان فاقد خیانت زناشویی تفاوت معنادار وجود دارد .همچنین عزتی( )1395در مطالعه خود
نشان داد که بین ابعاد شخصیتی و کیفیت زندگی زناشویی با خیانت زناشویی در دو گروه زنان و مردان باتجربه خیانت تفاوت
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معناداری وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد که ابعادشخصیتی و کیفیت زندگی زناشویی توان پیش بینی خیانت زناشویی را
دارند .مصریپور و همکاران( ) 2016در پژوهش خود در خصوص عوامل دخیل در خیانت زنان شامل سه بعد عوامل شخصی و
درونی ،اختالف زوجها و مسائل جنسی اشاره کردند .جونز و ویسر ( )2014نیز رابطه ابعاد تاریک شخصیت را با انواع الگوهای
خیانت بررسی کرده و بر اساس نتایج بدست آمده اعالم کرده اند رابطه ی قوی بین خودشیفتگی و سایکوپاتی و خیانت وجود
دارد .قابل بیان است که افراد در برخی از مواقع به علت کمبود عاطفه بین خود و همسر ،اقدام به خیانت می کنند .بعالوه وجود
دو صفت ماکیاوالیسم و سایکوپاتی رابطه زیادی با روابط یک شبه و انواع خیانت جنسی و بدون ایجاد رابطه حسی و عاطفی
دارد .اینگونه افراد بیشتر راغب به ایجاد روابط کوتاه مدت هستند و به علت کمبود حس تعهد ،خیانت در این گونه افراد زیاد
است .در این خصوص جوناسو و لووانو ( )2012طی تحقیقاتی که انجام داده اند بر این نتیجه رسیدند که رابطه قوی بین ابعاد
تاریک شخصیت و خیانت مخصوصا روابط یک شبه و کوتاه مدت وجود دارد و رابطه منفی بین ابعاد سه گانه با روابط رمانتیک
و تعهد زوجین وجود دارد .به نظر میرسد به علت عدم تعهد و فقدان حس انسان دوستی و صداقت ،در افرادی با ابعاد تاریک
شخصیت مثبت تر به خصوص در دو بعد ماکیاوالیسم و سایکوپاتی ،روابط کوتاه مدت و غیر متعهدانه نگرش به خیانت مثبت
است.
همچنین در تبیین دیگر قابل بیان است که ممکن است برخی از افراد به علت خصومت و خشم ،زوجین نسبت به همدیگر
دست به خیانت زده و معموال این اتفاق به جهت انتقامجویی از زوج خود صورت گرفته و به علت حس سودجویی و
استثمارگری ،گرایش به روابط فرازناشویی بیشتر می شود .به ویژه اینکه افراد دارای سایکوپات و ماکیاوالیسم افرادی ضد
اجتماعی ،بزهکار و استثمارگر بوده و رابطه ی مستقیمی با پرخاشگری نشان می دهند .در این راستا نیز آندرا پالینگ ()2014
در تحقیقی در خصوص رابطه بین پرخاشگری و مثلث تاریک شخصیت انجام داد که بر اساس این مطالعه پرخاشگری با خشم و
خصومت و صدمه زدن به افراد تعریف می گردد .نتایج به دست آمده حاکی از نقش پیش بینی کنندگی طرح واره های
ناسازگار اولیه و صفات تاریک شخصیت بر استعداد خیانت زناشویی بوده می باشد .بهره گیری از روش نمونه گیری دردسترس
و محدود بوده جامعه آماری به قشر دانشجویان ،تعمیم نتایج به دست آمده را با محدودیت روبرو می سازد .لذا پیشنهاد می-
گردد این محدودیت ها از سوی پژوهشگران آتی مورد توجه قرار گیرد.

منابع و مراجع
امینایی ،محمد؛ آزادی ،محمود؛ گباطعزاده ،عببداالمیر و بهشبتی مشبهدی ،صبابره .)1394( .پیشبینبی رضبایت منبدی
زناشویی بر مبنای حوزههای طرحوارههای ناسازگار اولیبه دانشبجویان متأهبل دانشبگاههای شبهر مشبهد .مجلبه دسبتاوردهای
روانشناسی بالینی.67-88 ،)3(1 ،
آزاد بخت ،راحیل و وکیلی ،پریوش .)1392( .رابطه طرحبواره هبای ناسبازگار اولیبه و رضبایت زناشبویی زنبان .فصبلنامه
مطالعات خانواده.11-18 ،)4(2 ،
رحیمی ،اکرم .)1391(.بررسی آسیب شناسی تعامل رابطه زوجین قبل و بعد از عهدشکنی شوهران در ببین زنبان آسبیب
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