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  ختی بر مبناي شناروانتدوین مدل ساختاري براي تبیین بهزیستی 

  نیرومندي ایگو و ابعاد مثبت  نگرش به زمان

 
  2، مهران فرهادي1مایده عطایی

  3و خسرو رشید

  

 بهزیستی .دانستفرد  يبالقوه يها ییتحقق توانا يتالش براتوان را می یشناختروان یستیبهز

 گذاردمی تاثیر) منفی یا مثبت( آن به نسسبت دیدگاهشان و زندگی از آنها رزیابیا نحوه بر افراد

 يرومندین يبر مبنا یختشناروان یستیبهز نییتب يبرا ساختاريمدل  نیهدف پژوهش حاضر تدو

از نوع   یفیژوهش توصبراي این منظور طی یک پ .نگرش به زمان بود ابعاد مثبتو  گویا

انتخاب و از  در دسترس يریگبا روش نمونه نایس یدانشگاه بوعل انینشجودانفر از  367 یهمبستگ

مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج  گویا يرومندینگرش به زمان و ن ،یختشناروان یستیبهزنظر 

 یاز برازش مطلوب يشنهادینشان داد که مدل پ يمعادالت ساختار یابیمدل تحلیل رگرسیون و 

با وساطت نگرش  یختشناروان یستیواند بر بهزتیم گویا يرومندیکه ن امعن نیبه ا ،برخوردار بود

- )، حال=74/1b= ،001/0pنگري مثبت (اثرگزار باشد، مقدار اثرگذاري در ابعاد آینده به زمان

 نیبنابرا .بود )=08/1b= ،036/0pنگري مثبت ()، گذشته=30/1b= ،015/0pنگري مثبت (

 یستیدهند که بهزیرا در خود پرورش م یمثبت یزمان يهاند نگرشدار يرومندیکه من ن يافراد

توان با قدرتمند یگرفت که م جهیتوان نتیها مافتهیبراساس . . بردیها را باال منآ یختشناروان

را  یختشناروان یستیبهزها به وجود آورد در نتیجه هاي زمانی مثبتی در آننگرش کردن من افراد

 رد.در آنها باال ب

 ختی، سالمت روانیشنارواننیرومندي ایگو، نگرش به زمان مثبت، بهزیستی : هاي کلیديواژه

  

  مقدمه

را  خود توجه هاو اختالل هايپرداختن به نابهنجار جاي به که گرامثبت یسشناروان کردیرو

رد توجه قرار سان موشنارواناز طرف  ریاخ هايدر سال کندیم هايمعطوف به استعدادها و توانمند

در  یسشناروانبه نقش  شتریآن است که هرچه ب پی در گرامثبت یسشناروانگرفته است. در واقع 

                                                      
 همدان، ایران، دانشگاه بوعلی سینا، شناسیروان . دپارتمان1
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از  یکیکارآمد در برابر عوامل فشارزا پردازد.  ي، بهتر ساختن عملکرد افراد و مقابله یبهبود زندگ

)  گرامثبت یسشنانروا یموضوع اصل گمنیسل يدهیبه عق ای( گرامثبت یسشناروان میمفاه

 کی یختشناروان یستیبهز ).2009هیستد، اید, البرگ و همکاران، است ( یختشناروان یستبهزی

و لوپیس-جین آندرسون،( فیشود آن را تعر ینم یاست که به آسان یو چند وجه دهیچیسازه پ

لتیبر فض یمبتن فیاز تعار یکی یختشناروان یستیاز بهز )1995( فیر فیتعر). 2001کوپر، 

بلکه او معتقد است  داندیرا معادل لذت و کاستن از درد نم یختشناروان یستیاست که بهز گرایی

 دگاهید نیاساس ا برفرد است.  يبالقوه يها ییتحقق توانا يتالش برا یختشناروان یستیکه بهز

هاي جنبه ي پذیرش خود(نگرش مثبت به خود و پذیرشچند مولفه يدارا یختشناروان یستیبهز

(و احساس صمیمیت و رضایت از این روابط)،  گوناگون خود)، روابط مثبت با دیگران

(احساس استقالل و اثرگذاري بر زندگی و نقش فعال در رفتارها)، تسلط بر محیط(و  خودمختاري

(و باور به این که زندگی گذشته و حال با معنی است)  هاي بیرونی)، زندگی هدفمندکنترل فعالیت

 يموجود دارا کینو به عنوان  هايبه تجربه یابیاحساس رشد با دوام و دست( و رشد شخصی

  ).2004ریف، سینگر و الو، ) است (بالقوه ياستعدادها

است که  دهیرس جهینت نیداده و به ا ارایه یمدل یختشناروان یستیبهز نییدر تب )2011( افیدورا

 ندهیگذشته، حال و آ هايآنها نسبت به زمان یو منفمثبت  دگاهید یعنیافراد  یزمان يهانگرش

 یستیباعث کاهش بهز یمنف هايدگاهیباشد. د یختشناروان یستیبهز يکننده ینبیشیپ تواندیم

است  یمعن نیبه زمان  به ا نگرش .شودیآن م شیمثبت موجب افزا يها دگاهیو د یختشناروان

 کنندیم یابیدارد و آن را چگونه ارز یاحساس خود چه ندهیکه فرد نسبت به گذشته حال و آ

 ).2013 ،و همکاران ، ورل، ملوتارآند؛ 2015 د،یو بو مباردویز(

(دید منفی همراه  منفی نگرگذشته پنج بعد ينگرش به زمان دارا )2015(،  دیو بو  مباردوینظر ز به

ساتی نسبت به تمامی وقایع (دید گرم و احسا مثبت نگرگذشتهبا شرم و پریشانی نسبت به گذشته)، 

 ندهیآ نیفاجعه بار نسبت به حال و همچن دینشانگرد( منفی نگرحال گذشته اعم از مثبت و منفی)، 

شجاعانه،  دید( مثبت نگرحال)، شده نییو به صورت مجزا تع شیاز پ ندهیآبه این صورت که  است

 نیا در) و ها استتحت فرمان آن ندهیآ، افراد با این دیدگاه معتقدند که طلبانهو لذت رپذیسکیر

شود رفتار حال  یارتباط دارد که باعث م ندهینسبت به آ یکل شیگرا کیبعد آخر به  دگاهید

بعد به صورت مثبت با  نیمورد انتظار او باشد. ا يحاضر فرد تحت سلطه اهداف و پاداش ها

 در ارتباط است. يریپذ مسوولیت
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و  نیافراد را به دو گروه خوشب  )1992یر و کارور (شیبه زمان، نگرش  يگانهاساس ابعاد شش بر

افراد در هر  نیدارند. ا ینسبت به کل زندگ ینگرش مثبت نیافراد خوشب .کنندیم میتقس نیبدب

 نیدر ا ي. افرادشوندینکات مثبت متمرکز م يرو یکردن بر موارد منف هیدر عوض تک یطیشرا

 زین ندهآی به نسبت هاآن دید کنند،ینسبت به گذشته نگاه م یمثبت که با نگرش رندیگیقرار م دسته

 يشتریب یدر زمان حال آمادگ یو زندگ تیواقع رشیپذ يبرا جهیاست و در نت يدواریهمراه با ام

و به صورت  ینیاست که خوشب نیا يایگو های. بررسهستند ترداشته و در اهداف خود مصمم

دارند و نقش  يرابطه مثبت و معنادار یختلف زمان با سالمت روانم دمثبت به ابعا هاينگرش یکل

سالمت روان دارند  شیافزا جهیدر نت ،یو جسمان یاز بروز اختالالت روان يریشگیدر پ یمهم

که نوع نگرش به زمان افراد را  ياز موارد یکی). 2002(ماروتا، کولیگان، مالینچوك و همکاران، 

 ).1970شیبوت، است ( رومندین يگویاکند  ینبیشیپ تواندیم

 رونیب ياینهاد، فرامن و دن هايخواسته نیو ب شودمی محسوب هاانسان تیشخص رعاملیمد گویا

به  )،2004 استافریس و ایوانز (). 2016فیست، فیست و رابرتس، (کندیتعادل و توازن برقرار م

 د،گوییم من يرومندین رون،یب طیمح نهاد، فرامن و هايخواسته انیتعادل م جادیا يمن برا ییتوانا

 يهاکه باعث کم شدن تعارض کندیرا در ذهن فعال م هاییزمیمکان رومندیکه من ن یمعن نیبه ا

که به دوش  ايسازنده فیو وظا هاتیعالمن صرف ف يها يانرژ جهیشود. در نت یم یدرون روان

به او  یدفاع هايزمیاده از مکانباشد در استف رومندیکه من افراد ن یهنگام .شودیدارد، م

و مشکالت از  مسایلگوناگون و در مواجهه با  هايتیدر موقع جهیدر نت دهدیم يریپذانعطاف

 نظربه ).2012برادي و کارسون، ( کنندیباشند استفاده م طیمتفاوت که مناسب شرا هايزمیمکان

و به عنوان  ردیگیشکل م یزندگ يهیاول يهادر همان سال گویا يرومندین )2015 د (و آنان نگیس

و به  کندیعمل م یبه ثبات عاطف یابیبودن و دست رپذیانعطاف يدر فرد برا ییو توانا تیظرف کی

با  نهنگام روبرو شد نیروبرو شوند و همچن یزندگ هايکه با چالش کندیافراد کمک م

با  يروابط سالم و موثر جهنتی در دکنن مبارزه موثر صورت به زااسترس و کنندهناکام يهاتیموقع

 يشاد تر،رومندین يخودپنداره هاباشد آن تريمن افراد قو هرچهو با خودشان داشته باشند.  گرانید

 ).2013 ،راشیم (دارند  زین يشتریسالمت ب جهیدر نت دهندیرا گزارش م يو اضطراب کمتر شتریب

از  تیرضا یو حت يفرد نیب یستگیشا ،يمدخودکارآ ،يمن قدرتمند در افراد سازگار ای گویا

آنها را به  جهیکرده در نت نیرا تضم شانايمقابله يهاییتوانا نیرا منعکس کرده بنابرا یزندگ
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 ).1991 ،بورنز( کشاندیم یسمت سالمت

 ییباال اریبس ییدارند از توانا يرومندین يگویکه ا ي)،  نشان دادند که افراد1970( نزیو کولروسلر 

داشته و  يامر سالمت باالتر نیا جهنتی در هستند، برخوردار آوراضطراب يدادهایمقابله با رو يابر

در پژوهش خود نشان دادند که  ) 1978و سوبل ( ردنوو .شوندیم یروان يهايماریکمتر دچار ب

 و لقخ و هاآن ايمقابله يکه دچار سرطان شده اند با راهبردها يدر افراد یحت گویا يرومندین

با توجه به اهمیت بهزیستی در ارتباط است.  شانيریپذبیآس زانیم نیو همچن شانخوي

گذار بر آن، و با توجه به این تاثیرختی در بهداشت روانی و اهمیت شناساسیی متغیرهاي شناروان

 ي تفکر و اعمالگذار بر نحوهتاثیرهاي زمانی دو متغیر مهم و امر که ایگوي قدرتمند و نگرش

ختی را بر شنارواني یک مدل مطلوب بهزیستی ارایهافراد افراد هستند، در این پژوهش برآنیم تا با 

 . هاي مثبت زمان تبیین کنیممبناي نیرومندي ایگو و نگرش

  

  روش 

 انیمورد نظر پژوهش دانشجو ي.  جامعهبود یهمبستگ از نوع یفیپژوهش توصاین پژوهش یک 

از . ندمشغول هستند بود يمرکز تیکه در سابود  1397-98یلیال تحصدر س نایس یدانشگاه بوعل

بهزیستی  ي هاپرسشنامهبا و  انتخابدسترس  رد يرگینمونهروش با  نفر 367، جامعهاین 

   مورد ارزیابی قرار گرفتند. ؛3نگرش به زمان مللو و وورل؛ 2گویا يرومندین، 1شناختی ریفروان

 مـورد  2002 سـال  در و ) سـاخته 1989( ریـف  توسـط   ختی ریـف شـنا رواني بهزیستی پرسشنامه

 عامل خودمختاري، شش است که خودسنجی ابزار نوعی آزمون این. است گرفته قرار تجدید نظر

 را خـود  پـذیرش  زندگی و در هدفمندي دیگران، با مثبت ارتباط شخصی، محیط، رشد بر تسلط

 ختی محاسـبه شـنا روان بهزیسـتی  کلی ينمره به صورت عامل این شش نمرات مجموع سنحد.می

 بـراي  ترتیـب  بـه  را  هـا مقیـاس  خـرده  از یـک  هـر  بـراي   آلفـاي کرونبـاخ   زادهشـود. یحیـی  مـی 

؛ 88/0دیگـران   بـا  مثبـت  ؛ ارتبـاط 75/0شخصـی   ؛ رشـد 79/0محیط  بر ؛ تسلط81/0خودمختاري 

). آلفـاي  2010منیـع،   یلی(میکـای  اسـت  گـزارش  82/0خود  پذیرش و 77/0زندگی  در هدفمندي

  بود.  92/0کرونباخ این مقیاس در پژوهش حاضر 

                                                      
1. Ryff psychological well being scale 
2. Ego Strength scale 
3. Mello and Worrel Time attitude scale 
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ساخته شده است.  رشید  2010توسط ملو و وورل در سال  نگرش به زمان مللو و وورل يپرسشنامه

. پایایی این پرسشـنامه در نمونـه ایرانـی بـه     کرده است) این پرسشنامه را در ایران هنجاریابی 2010(

  مثبـت  ه گذشته نگرمولف براي آلفاي کرونباخ و ضریب 77/0ابر با روش ضریب آلفاي کرونباخ بر

 63/0، آینده نگـر مثبـت   84/0منفی  ، حال نگر83/0مثبت  ، حال نگر83/0منفی  ، گذشته نگر79/0

ها به بوده است. در پژوهش حاضر میزان آلفاي کرونباخ هر کدام از مولفه 72/0منفی  آینده نگر و

)، 74/0نگـر مثبـت (  )، حـال 71/0نگـري منفـی (  )، آینـده 68/0گري مثبت (ناین ترتیب است: آینده

  بود.)  73/0نگر منفی () و گذشته73/0نگر مثبت ()، گذشته65/0نگر منفی (حال

است.  شده تهیه ) 1997همکاران ( و ترنر سابینو، مارکستروم، وسیله به گویا يرومندین يپرسشنامه

 به این پژوهش در که دارد نیز یسوال 32 کوتاه فرم یک و گویه 64 پرسشنامه این نهایی نسخه

مارشال،  و است (مارکستروم مقیاس درونی همسانی دهنده نشان هاپژوهش .شد کارگرفته

 را 86/0کرونباخ  ) آلفاي2012همکاران ( و دهکردیان ، طهرانچی ، حقیقت ایران ). در2007

باخ فرم کوتاه مورد استفاده در این پژوهش آلفاي کرون .کردند گزارش مقیاس کوتاه فرم براي

  بود. 89/0

  

  هایافته

 ارایه شده است.  1 هاي توصیفی پژوهش حاضر در جدولیافته

 

  یستینگرش به زمان و بهز هايمولفه یفیتوص يهاآماره .1جدول

 گویا يرومندیو ن یروانشناخت

 M sd  متغیر M sd  متغیر

  72/1  47/13 گر مثبتنگذشته 55/1 34/12 نگر مثبتآینده

  28/2  75/8  نگر منفیگذشته 67/2  25/9 منفی نگر آینده

  62/24  30/102  نیرومندي ایگو  63/1  79/12 نگر مثبتحال

  75/19  33/61  بهزیستی روانشناختی  73/2  47/9 نگر منفیحال

 
هاي ولفهدهد. طبق نتایج مارتباط بین متغیرهاي پژوهش را نشان می 3شماره جدول نتایج جدول

نگر مثبت با نیرومندي ایگو و بهزیستی روانشناختی رابطه نگر مثبت و گذشتهنگر مثبت، حالآینده

مثبت و معناداري دارند. نیرومندي ایگو نیز با بهزیستی رابطه مثبت و معناداري دارد. همه روابط در 

  شود.غیرها پذیرفته میمعنادار هستند.  بر اساس این نتایج خطی بودن رابطه بین مت 01/0سطح 
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  . ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهشی2جدول 

  N  1  2  3  4  5  6  7  متغیر

              1  353  نیرومندي ایگو

            1  70/0  353  بهزیستی

          1  42/0  44/0  353  نگر مثبتآینده

      1  - 45/0  44/0  44/0  51/0  353  نگر مثبتحال

   1  - 47/0  43/0  - 41/0 49/0  43/0  54/0  353  نگر مثبتگذشته

  

 هايمولفه گريیانجینقش م یبا استفاده از آزمون سوبل به بررس یفرع هايهیفرض یبررس يبرا

. با در نظر شدپرداخته  گویا يرومندیو ن یختشناروان یستیبهز نیمثبت نگرش به زمان در رابطه ب

 رمتغی نقش شد،با ترکوچک 05/0) از ي(سطح معنادار Pاگر مقدار  α=05/0 يگرفتن سطح خطا

  معنادار است. ياز نظر آمار یانجیم

  

. نتایج حاصل از آزمون سوبل براي بررسی نقش میانجی ابعاد مثیت نگرش به زمان3جدول  

  ضریب  بینمتغیر پیش  متغیر مالك
  خطاي

  استاندارد 
Z P 

  a= 024/0 =as 26/3  001/0 36/0  نیرومندي ایگو   نگر مثبتآینده

 b= 52/0 = bs 74/1  نگر مثبت و نیرومندي ایگوآینده  شناختیبهزیستی روان

 a= 025/0 =as 41/2  015/0 37/0  نیرومندي ایگو   نگر مثبت حال

    b= 53/0 = bs 30/1  نگر مثبت و نیرومندي ایگوحال  شناختیبهزیستی روان

 a= 027/0 =as 09/2  036/0 38/0  نیرومندي ایگو   نگر مثبت گذشته

    08/1b= 51/0 = bs  نگر مثبت و نیرومندي ایگوگذشته  شناختیبهزیستی روان

  

نگري مثبت رابطه بین نیرومندي ایگو و بهزیستی از طریق آیندهگویاي این است که  2 جدول

)01/0 P<(  نگر مثبت و بهزیستی از طریق حالرابطه بین نیرومندي ایگو ؛ )05/0 P<(  رابطه بین و

  ).>P 05/0(نگر مثبت معنادار ز طریق گذشتهنیرومندي ایگو و بهزیستی ا

  

 گیريبحث و نتیجه

 يرومندین يبر مبنا یختشناروان یستیبهز نییتب يبرا يمدل ساختار نیهدف پژوهش حاضر تدو

با  گویا يرومندیندر این پژوهش معلوم شد،  .ابعاد مثبت نگرش به زمان بود يگریانجیبا م گویا

 يگویکه ا يافرادرسد به نظر می. گذاردیم تاثیر یختشناروان یتسیوساطت نگرش به زمان بر بهز
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با فشارها و مشکالت خود به  دهدیامکان را م نای هادارند که به آن ییهایژگیدارند، و يقدرتمند

. ندیدرست در جهت رفع موانع و مشکالت برآ تیریصورت کارآمد برخورد کنند و بتوانند با مد

مواجه با مشکالت  درامن را دارند،  يها تیاز فشارزا به موقع تیموقع رییافراد قدرت تغ نیا

د، و آنان نگیس(ستین يکار دشوار شانیبا مشکل برا ییارویرو جهیدر نت بازندیخودشان را نم

 یرا به خوب تیهر موقع يژهیکارآمد و و ايمقابله هايزمیمکان توانندیم نیافراد همچن نیا). 2015

 افراد .)2012و کارسون،  يبراداز آن استفاده کنند( یکاهش اضطراب درون يادهند و بر صیتشخ

بر نکات  یبر موارد منف هیدرعوض تک یطیهستند و در هر شرا نیمثبت، خوشب یزمان هايبا نگرش

همراه با  زین ندهیآ يدرباره دگاهشانیو د خورندیبه گذشته تاسف نم شوند،یمثبت متمرکز م

 يشتریب یدر زمان حال آمادگ یو زندگ تیواقع رشیپذ يبرا جهینتاست، در  يدواریام

 ندهیمثبت در هفته بعد گذشته حال و آ یزمان يدر واقع نگرش ها. )2010یر و کارور، شیدارند(

  .)2009 د،یو بو مباردویزدهد( یافراد را به سمت سالمت روان سوق م

 تاثیر یختشناروان یستیبهز يمثبت بر رو نگريندهیآ قیاز طر گویا يرومندین همچنین معلوم شد، 

شود. به  یدر فرد م ینیباعث خوشب رومندین يگویگفت که ا دیبا هاافتهی نیا نییتب در. مثبت دارد 

 رهیخود، خانواده، دوستان وغ يرا برا ندهیکه افراد احتمال خطرات و مشکالت در آ یمعن نیا

 يگویبا ا ياست که فرد یمعن نیامر به ا نیا ).2013 ی،انیآشتیو فتح ییکچو(نندبییکمتر م

که اگر او در خود  رسدیبه نظر م یعیطب نیدارد. عالوه بر ا ندهینسبت به آ یمثبت نگرش رومند،ین

ناتوان  یخود اضطراب و نگران ندهیآ يدرباره ند،یو قدرت مواجهه با مشکالت را بب ییتوانا

معتقد است  شتریامر با تالش ب نیا جهیآن بنگرد، در نت مثبت به دگاهینداشته باشد و با د ايکننده

کند. در واقع  یرا گزارش م ییباال یختشناروان یستیبهز جهیسازد. در نت یخود را م ندهیکه آ

فرد  یبه زندگ آورد،یرا به ارمغان م دیو ام ینیخوشب نده،یو نگرش مثبت نسبت به آ یشاندیمثبت

 یستیبه رشد بهز هانیا يو همه دهدیم شیرا افزا تالشش زانیو م دهدیسمت و سو م

  .)2015ی،واصل و فتح يارمحمدی ،دیرش(کندیدر افراد کمک م یختشناروان

مثبت بر  نگريندهیآ قیاز طر گویا يرومندیمثبت ن تاثیرمعنادار مثبت، مربوط به  تاثیر نیشتریب

 نگريه بعد مثبت نگرش به زمان( گذشتهس انیاز م گویا يرومندین یعنیبود.  یختشناروان یستیبهز

که  یمثبت دگاهید قیرا از طر دمثبت خو تاثیر نیشتریمثبت) ب نگريندهیمثبت و آ نگريمثبت، حال

 دگاهید شیامر باعث افزا نهمی .گزاردیم یختشناروان یستیبر بهز دهدیبه افراد م ندهینسبت به آ

 هادر آن یختشناروان یستیبهز يکننده ینبیشیپ نتریياساس قو نیشده و بر ا ندهیآ به شانمثبت
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و  یعصب يفشارها يبر رو يشتریکه فرد کنترل ب شودیمثبت باعث م نگريندهآی واقع در. است

  .)2011یر و کارور، شیباشد( دواریام ندهیو نسبت به آ) 2004 ،پوریلقاسترسورها داشته باشد(

 تاثیر یختشناروان یستیمثبت بر بهز نگريحال قیاز طر گویا يرومندین ها نشان دادبررسی یافته

خود در هر  یزندگ هايتیکه فرد بتواند با واقع شودیباعث م گویا يرومندین. گذاردیمثبت م

خود را حفظ کرده در  یفشارزا تعادل روان طیو در مواجهه با شرا دیایلحظه به صورت موثر کنار ب

را که در لحظه دارند و نقاط قوت و  یافراد احساسات نیا). 1980 گلد،بر مشکالت غلبه کند( جهینت

اند غلبه بر فشارها توانمند يکارآمد برا هايکردن روش دایدر پ و شناسندیضعف خود را م

  .)2015آناند، و  نگیس(کنند میرا گزارش  يشترید و عزت نفس بنمانمی باقی نگرمثبت درنتیجه،

 یاجتماع تیلذت برده، از حما یزندگ يارند، از لحظه لحظهد يرومندین ایگويکه  يافراد

آنان حساس و نگران  يازهایو نسبت به ن دهیعشق ورز گرانیبرخوردار شده، به د یعیوس

 یکه نسبت به زندگ رسدیبه نظر م یکامال منطق نی)، بنابرا2013ی، انیآشت یو فتح ییکچوهستند(

مثبت در هر سه بعد  هايدگاهیداشتن د یصورت کل به .داشته باشند یمثبت دگاهیحال حاضر خود د

 جهیدر نت یزندگ هاياضطراب و هااز افراد در برابر استرس تواندیم ندهیگذشته، حال و آ یزمان

- یرا گزارش م يکمتر يشدهدرك استرس نگرانمحافظت کند. مثبت یروان هاييماریانواع ب

در  کتندیرا کسب م یینمرات باال یاز زندگ تیرضاو  يمانند خودکارآمد ییرهایو در متغ کنند

   .)2014آندرتا، وورل و مللو، رود( یها باالتر م شانیستینمرات بهز جهینت

مثبت  تاثیر یختشناروان یستیمثبت بر بهز نگريگذشته قیاز طر گویا يرومندین همچنین معلوم شد

آنها است. در واقع  رشیو پذ هاتیعقدرتمند سازش با واق يگویا ياز کارکردها یکی .گذاردیم

 ی،الطاف( ردپذییرا (چه خوب و چه بد) م یزندگ هايتیداشته باشد واقع يکه من قدرتمند يفرد

خود را با تمام  يگذشته جهیدارد، در نت يشتریب آمادگی هابا آن يسازگار يو برا) 2009

 يگویا .شودیو با آن سازگار م درپذییخوب و بعد و تمام اتفاقات خوش و ناگوار م هايیژگیو

با ارزش  هايشرفتیکند و پ یشود که فرد احساس تسلط بر زندگ یباعث م نیقدرتمند همچن

 يو با وجود نقاط ضعف خود، بر رو) 2007مارکستروم و مارشال، دهد( صیخود را تشخ یزندگ

عوامل به  نیتمام ا). 2015 ،آناندو  نگیسبماند( باقی نگرمثبت متمرکز شده و مثبت يهایژگیو

افتهیپژوهش با  این .کندیخود کمک م یافراد نسبت به گذشته زندگ نیمثبت در ا دگاهیجاد دیا

بوهل و ؛ ) 1977ووردن و سوبل (؛ )2011همکاران (و  يتاجر ی،زارع ی،رونیدب لداریتحو هاي

  دارد.  یهمخوان )2009( ندریل
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انسان ها در  یختشناروان یستیبهز رسدیشد، به نظر مکه تا کنون گفته  یتوجه به تمام مطالب با

کند،  تیحما یاز مشکالت زندگ ناشی فشار برابر در هااست که از آن يگرو داشتن من قدرتمند

 شانبتا اضطرا نندیبرگز تیهر موقع يرا برا يکارآمد يامقابله يکند تا راهبردهابه افراد کمک 

را در افراد به وجود آورد تا شهامت مقابله و رو به رو  يمندرا کاهش دهند و مغلوبش نشوند، خرد

و داشتن روابط  دنیعشق ورز توانایی هاو مشکالت روزمره را داشته باشند، به آن مسایلشدن با 

برخوردار  یعاجتما تیدور شده و از حما ییمثبت و کارآمد را دهد تا از احساس تنها يمانهیصم

جهان  یخودشان و حت ینسبت به زندگ یمثبت ددی با هاآن شودیعوامل باعث م نیباشند. هم

 ییکه توانا ندیرا برگز یاهداف یخود در زندگ يرا نشان دهند، برا يشتریمثبت ب تیبنگرند، شخص

اهداف  نیبه ا دنیقدرت غلبه بر موانع رس نیبه آن را داشته باشند و همچن دنیرس يبرا يزریبرنامه

در گرو داشتن ارتباطات  یبه صورت کل یختشناروان یستینجا که بهزرا هم داشته باشند. از آ

و  رنیدا ،کهنمان(یدر زندگ یابیلذت و معنا ،يوجود شاد) 2015 ،یو چراغ ي(مرادیاجتماع

 یستیبهز رومندیافراد با من ن) 1995 ،فیراست( یشاندیو مثبت ینیخوشب نیو همچن) 1999 ز،شار

  .دارند ییباال یختشناروان
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Social networks are a new generation of possible new resources, and by using the way they 
can allow you to do so, they can move in their own way in the virtual world with your 
consent, so that they can enjoy different perspectives. The purpose of this study was to 
prediction of social network addiction based on maladaptive schemas & cognitive 
distortions by mediating family's emotional atmosphere variable in students. For this 
purpose, in a descriptive correlational study, 348 female students of the Faculty of 
Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch were selected by available sampling 
method and in terms of social network addiction, early maladaptive schemas, cognitive 
distortions and emotional atmosphere of the case family were evaluated. The Evaluation of 
standard coefficients of research showed that the variable of maladaptive Schemas was 
62% (β = 0.62) and the cognitive distortions were 20% (β = 0.20). The effect of Family's 
Emotional Atmosphere. It was also found that the family emotional climate variable had a 
74% effect on social network addiction (β = 0.74). People with mental-emotional vacuum 
within themselves, with tendencies Extreme social networks respond artificially to their 
vacuum and need.  
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