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Abstract:
Schemas in emotional that we
ourselves play a pivotal role.
they shape our knowledge about
ourselves and the wor, So that
life events based on them make
predict and adjusts. Objective
study
present
investigating the relationship
between early maladaptive
schemas couples and marital
adjustment in married couples
sciences and research branch of
tehran. Research population was
140 due to defects in filling
questionnaire statistical
population 137 people. that of
this number, to sample included
50 couples (100 individuals) of
married students Science and
Research Branch of Tehran. that
entrance
criteria
to
research Have been meet,and
were selected using random
sampling. In order to collect data
from
two
questionnaires
included a questionnaire early
maladaptive schemas Yang long
form and was used Spanier
marital adjustment. For analysis
of data of method regression
analysis was used. Results
showed that, 1. between early
maladaptive
schemas
and
marital adjustment in married
students
Tehran
Research
Sciences Branch there is a
significant negative relationship
2. Between each of the areas of

چکیده
طرحواره ها در احساسی که ما از خودمان
آنها دانش ما را در.داریم نقش محوری دارند
به،مورد خودمان و جهان شکل می دهند
نحوی که وقایع زندگی را بر اساس آنها پیش
 هدف پژوهش حاضر.بینی و تنظیم می نماییم
بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه
زوجین و سازگاری زناشویی در زوجین
.متاهل واحد علوم تحقیقات تهران می باشد
 نفر بوده که به140 جامعه آماری پژوهش
علت نقص در پر کردن پرسشنامه جامعه
 نفر بوده که از این تعداد به حجم137 آماری
 نفر )از دانشجویان100 (  زوج50 نمونه شامل
متاهل واحد علوم تحقیقات تهران بودند که
مالک های ورود به پژوهش را برآورده نموده
 و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی،اند
 جهت جمع آوری داده ها از.انتخاب گردیدند
دو پرسشنامه شامل پرسشنامه ی طرحواره
های ناسازگاری اولیه یانگ فرم بلند و
 برای.سازگاری زناشویی اسپانیر استفاده شد
تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل
 نتایج پژوهش نشان.رگرسیون استفاده شد
بین طرحواره های ناسازگار اولیه.1 ،دادند که
با سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل
واحد علوم تحقیقات تهران رابطه منفی و
بین هر یک از حیطه.2 .معناداری وجود دارد
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های طرحواره های ناسازگار اولیه با سازگاری
زناشویی در دانشجویان متاهل واحد علوم
تحقیقات تهران رابطه منفی و معناداری وجود
ناسازگار اولیه می توان سازگاری زناشویی را
پیش بینی کرد و بر این اساس یک رویکرد
پیش گیری از طالق و درمان زناشویی بر پایه
طرحواره درمانی فراهم کرد.
کلید واژه ها :طرحواره های ناسازگار اولیه،
سازگاری زناشویی ،دانشجویان متاهل.

Keywords: early maladaptive
schemas, marital adjustment,
married students.

مقدمه
دانشجویان متاهل زوجینی هستند که احتمال دارد تحت تاثیر طرحواره های ناسازگار
اولیه به زندگی مشترک خود ادامه دهند .هرچند که این طرحواره ها به روابط فی مابین
صدمه می زنند اما دانشجو بودن و قرار گرفتن در مکانی علمی و آگاه شدن از اینکه
زندگی مشترک ،نیازمند صرف انرژی و صبر برای فهمیدن یکدیگر است ،باز هم نقش
ناچیزی در کمرنگ کردن اثر مخرب طرحواره ها دارد زیرا طرحواره های ناسازگار اولیه
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دارد ..نتیجه گیری :از روی طرحواره های

early maladaptive schemas and
marital adjustment in married
students
Tehran
Research
Sciences Branch there is a
significant negative relationship
.Conclusions: from on early
maladaptive schemas can be
predicted marital adjustment and
accordingly one approach based
on schema therapy for the
prevention of divorce and
marital therapy provided.
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در ادوار گذشته زندگی افراد شکل می گیرند ،این در حالی است که یکی از شرایط
محیطی ایمنی بخش  ،وجود یک خانواده مستحکم  ،گرم  ،صمیمی و دارای احترام
متقابل است  ،به گونه ای که راحتی و آسایش همسران و اعضای خانواده را در پی داشته
اباال می برد(روپر1و همکاران .)2010 ،به عنوان مثال  ،از بین دانشجویان پاسخ دهنده
به تست ها  ،افرادی که ازدواج کرده اند  ،به احتمال بیشتری خودشان را نسبت به افرادی
که هرگز ازدواج نکرده اند « ،بسیار خوشحال» توصیف می کنند .اختالف بین زن وشوهر
بنا به تفاوت های فردی و شخصیتی در زندگی زناشویی امری طبیعی است و در موارد
متعددی روی می دهد زیرا در تعامل بین زوجین  ،برخی نیاز ها برآورده نمی شود و
همسران نسبت به همدیگر احساس خشم  ،ناامیدی و نارضایتی می کنند در کار با
خانواده  ،روابط همسران از موضوعات مهمی است که مورد توجه پژوهشگران زیادی
قرار گرفته است .یکی از مهم ترین مولفه هایی که در روابط همسران مطرح می شود
سازگاری زناشویی 2است (میشل؛لوئیس گیسبون؛ترجمه احمدی و همکاران .)1386
در طول دهه شصت میالدی  ،مفهوم سازگاری زناشویی جایگاه ثابتی در مطالعات حوزه
خانواده پیدا کرد .اسپینر )1976(3اشاره می کند که این مفهوم متداول ترین متغیری است
که در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفته است و در طی دهه هفتاد میالدی بیش از 150
مقاله و حدود  180تز دکتری در آمریکا چاپ شد که حداقل یکی از مفاهیم مرتبط با
سازگاری زناشویی را در عنوان خود داشت(بی هار؛بک؛باتلر.) 2012 ،4این مطالعات بی
شمار  ،امکان بررسی روابط احتمالی متعددی را میان متغیر های متغیر های وابسته در
زمینه این تحقیقات میسر کرد.

Roper1
Adjustment marietal2
Spanier3
Bhar, Beck, Butler4
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باشد .روابط صمیمانه و رضایت بخش  ،سطح بهزیستی عمومی و رضایت از زندگی ر
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ترمن(  ، )1938سازگاری زناشویی را به این شکل تعریف میکند  :ادغام دونفر در یک
واحد  ،بصورتیکه هیچ یک از آن دو ،بطور کامل در این واحد محو نمی شود  ،بلکه هر
یک با دیگری رابطه متقابل  ،به حرکت واداشتن دوجانبه و شرکت در فعالیت های
رویکردهای نظری مختلف  ،سازگاری زناشویی را از منظرهای متعدد  ،نگریسته اند.
بطور مثال یکی از مهمترین عوامل که در تحقیقات مختلف به آن اشاره شده است ،
شناخت ها هستند .شناخت ها شامل :نگرش ها  ،تفکرات و طرحواره ها می
باشند(بارانف؛اویل .)، 2007 ، 1طرحواره ها  ،باورها واحساسات مهمی در مورد خود
و محیط هستند که افراد آن را بدون چون و چرا پذیرفته اند.طرحواره ها قدیمی ترین
مولفه های شناختی محسوب می شوند که می توانند مثبت یا منفی  ،سازگار یا ناسازگار
باشند.یانگ( )1994نظریه ای را مطرح می کند که بر محور عمیق ترین شناخت ها یعنی
طرحواره ها قرار دارد .طرحواره ها  ،الگوهای ثابت و درازمدتی هستند که در دوران
کودکی به وجود آمده و تا زندگی بزرگسالی نیز ادامه یافته اند  ،ما از طریق طرحواره ها
به جهان نگاه می کنیم .طرحواره های ناسازگار اولیه2الگوها یا درون مایه های عمیق و
فراگیری هستند  ،از خاطرات  ،هیجان ها  ،شناخت واره ها و احساسات بدنی تشکیل
شده اند  ،در دوران کودکی یا نوجوانی شکل گرفته اند  ،درسیر زندگی تداوم دارند ،
درباره خود و رابطه با دیگران هستند و به شدت ناکارآمدند(یانگ .)1999،بنابراین
طرحواره های ناسازگار اولیه  ،که باورهای عمیق و مستحکم فرد در مورد خود و جهان
هستند و حاصل آموزه های سال های نخستین زندگی اند می توانند در حیطه های
مختلف زندگی بویژه زندگی مشترک تاثیر بگذارند(.یانگ  ،ترجمه صاحبی و حمیدپور
 .)1389بر اساس مدل های شناختی طرحواره ها یا آنچه که باورهای کلیدی خانواده
است در ایجاد مسایل و مشکالت نقش دارند .فرض بر این است که هر یک از زوجین

Baranoff, Oeil
Early maladaptive schemas

1
2

Downloaded from frooyesh.ir at 14:47 +0430 on Saturday June 23rd 2018

مشترک است( قادری) 1388 ،

136
بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه زوجین و سازگاری ......

باورهای اصلی( طرحواره های ارتباطی ) درباره ی خود و روابط صمیمی دارند که با
خود به رابطه زناشویی می آورند  ،طرحواره ها شامل فرضیاتی است که درباره همسر و
رابطه زناشویی آن گونه که هستند و معیار های درباره اینکه چگونه باشند .طرحواره
یانگ هجده نوع طرحواره را در پنج حوزه می کند:
حوزه اول :بریدگی و طرد ( 2رها شدگی/بی ثباتی 3،بی اعتمادی/بدرفتاری 4،محرومیت
هیجانی 5،نقص/شرم،6انزوای اجتماعی/بیگانگی.)7
حوزه دوم :خودگردانی و عملکرد مختل( 8وابستگی/بی کفایتی 9،آسیب پذیری نسبت
به ضرر و بیماری10،خود تحول

12
نایافته/گرفتار11،شکست).

حوزه سوم :محدودیت های مختل( 13استحقاق/بزرگ منشی 14،خویشتن داری و
خودانضباطی

15
ناکافی).

 16اطاعت 17،ایثار18
،پذیرش جویی/جلب
حوزه چهارم :دیگر جهت مندی (

19
توجه).

1

Bjerke
Disconnection & rejection
3
Abandonment/instability
4 Mistrust/abuse
5 Emotional deprivation
6 Defectiveness/shame
7 Social isolation/alienation
8
Impaired autonomy & performance
9 Dependence/ incompetence
1 Vulnerability to harm or illness
1 Enmeshment/ undeveloped self
1
Failure
1 Impaired limits
1 Entitlement/ grandiosity
1 Insufficient self-control/ self-discipline
1 Other-direction
1 subjugation
1 Self-sacrifice
1 Approval-seeking/ recognition-seeking
2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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حوزه پنجم :گوش به زنگی بیش از حد و بازداری( 1منفی گرایی/بدبینی 2،بازداری
هیجانی 3،معیارهای سر سختانه/عیب جویی 4،تنبیه(.)5یانگ.)1999،
یانگ معتقد است طرحواره های ناسازگار اولیه الگوهای هیجانی و شناختی خود-
زندگی تکرار می شوند  .یانگ معتقد است که رفتار های ناسازگار در پاسخ به طرحواره
به وجود می آیند .بنابراین رفتارها از طرحواره ها نشات میگیرند( .یانگ و همکاران ،
 .)1386اگرچه تمام طرحواره ها ریشه تحولی وقایع آسیب زا ندارد ولی همه آنها مخل
زندگی سالم هستند و اغلب طرحواره ها نتیجه تجارب زیان بخش محسوب می شوند
که فرد در سیر دوران کودکی و نوجوانی دائما با این تجارب روبرو بوده است .اثر
تجارب ناگوار در سیر تحول با یکدیگر جمع می شود و منجر به شکل گیری یک
طرحواره کامال ناسازگار تمام عیار می گردد(یانگ و همکاران 2003؛ترجمه حمید پور
و اندوز.)1386،
حوزه بریدگی و طرد  :افراد با این طرحواره ها تصور می شود که نیازهایشان برای
امنیت  ،ثبات  ،محبت  ،همدلی  ،شرکت در احساسات  ،پذیرش احترام  ،به شیوه ای
قابل پیش بینی ارضا نشده است (گریگوریس سیموس.)1384،
حوزه خودگردانی و عملکرد مختل :انتظاراتی که فرد از خود و محیط دارد با
توانایی های محسوس او برای جدایی  ،بقا و عملکرد مستقل یا انجام موفقیت آمیز کارها
تداخل می کنند .طرحواره های این حوزه بطور معمول در خانواده هایی به وجود می
آید که اعتماد به نفس کودک را کاهش می دهند  ،گرفتارند  ،بیش از حد از کودک
محافظت می کنند یا اینکه نتوانسته اند کودک را به انجام کارهای بیرون از خانه تشویق
کنند(یانگ و همکاران؛ترجمه حمیدپور و اندوز.)1386
1

Over vigilance/ inhibition
Negativity/ pessimism
3 Emotional inhibition
4 Unrelenting standards/ hyper criticalness
5 Punishment
2
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طرح واره های غیر انطباقی اولیه ویژگی های خاصی دارند .این طرح واره ها به عنوان:
 -1واقعیت های پذیرفته شده ،در مورد خود یا محیط تجربه می شوند؛
 -3مختل و ناکارآمد هستند؛
 -4اغلب توسط برخی تغییرات در محیط ،از جمله فقدان یا از دست دادن شغل،
فعال می شوند؛
 -5هنگامی که فعال می شوند با سطوح باالی هیجان درهم آمیخته هستند؛
 -6معموال ناشی از تعامل سرشت1کودک با تجارب مختلف دوره تحولی با اعضاء
یا مراقبین در خانواده هستند (یانگ .)1999
طرحواره ها نقش عمده ای در چگونگی تفکر  ،احساس و ارتباط ما با دیگران ایفا می
کنند و به گونه ای متناقض و اجتناب ناپذیر ،زندگی بزرگسالی را به شرایط ناگوار دوران
کودکی می کشانند(یانگ.)1999،
رایکه بوئر و دی بو (  ) 2009نشان دادند که بین طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت
از زندگی در دانشجویان رابطه منفی وجود دارد .این دو پژوهشگر مطرح کردند که وجود
طرحواره های ناسازگار اولیه یکی از مهمترین پیش بین های نارضایتی از زندگی است.
حضور طرحواره های شناختی ناسازگار ممکن است بین افرادی که از زندگی شان راضی
هستند و آنهایی که از زندگی رضایت کمی دارند تمایز ایجاد کند .وجود دیدگاه های
بدبینانه نسبت به زندگی ،نظیر دیگران با ما همدلی نخواهند داشت و ما را درک نمی
کنند ،یا آنها نیاز ما را به موقع برآورده نخواهند کرد ،نزدیکان ما از ما حمایت عاطفی
نمی کنند ،عقیده به اینکه دیگران ما را اذیت می کنند و به ما دروغ می گویند ،احساس
اینکه من شخصی شکست خورده ام و در هر زمینه ای شکست خواهم خورد ،همگی
موجب فراخوانی هیجانات منفی شده و به کاهش توان مقابله شخص با مشکالت زندگی
temperament

1
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منجر میشود .بروز چنین حالتی در نهایت کاهش رضایت از زندگی در فرد را به دنبال
خواهد داشت (.به نقل از احمددوست .)1389 ،
پژوهش شاکریان ،نظری ،ابراهیمی ،فاطمی ،دانایی؛ ( )1391مبنی بر ارتباط شباهت
در مقاطع کاردانی تا دکتری صورت گرفت ،نشان داد که خصوصیات شخصیتی می تواند
پیش بینی کننده های معناداری از سازگاری زناشویی باشند.
پژوهش یوسفی ،اعتمادی ،بهرامی ،احمدی ،فاتحی زاده؛( )1389مبنی بر مقایسه
طرحواره های ناسازگار اولیه در همسران مطلقه و عادی به عنوان پیش بینی کننده طالق،
که بر روی  150زوج خواهان طالق و  155زوج عادی انجام شد ،نشان داد ،طرحواره
های بی اعتمادی-بد رفتاری ،معیارهای سخت گیرانه و بازداری هیجانی به ترتیب با
ضرایب استاندارد  %57،%67و  %57بیشترین پیش بینی و از میان متغیرهای جمعیت
شناختی ،تنها متغیرهای سطح تحصیالت و میزان درآمد و توان پیش بینی معنی دار طالق
را داشتند.
نتایج تحقیق یوسفی و همکاران ( .)1389مبنی بر اثر بخشی مداخله آموزشی مبتنی
بر مدل طرحواره ها در ارتقاء رضایت زناشویی ،بر روی  40نفر ( زن و مرد ) زوجین
دارای نارضایتی زناشویی ،نشان داد که طرحواره های ناسازگار اولیه با نارضایتی زناشویی
مرتبط هستند ،همچنین مداخله طرحواره محور در ارتقاء رضایت زناشویی زوجین اثر
بخش است .بر این اساس مداخله اموزشی مبتنی بر مدل طرحواره ها می تواند به عنوان
یکی از روش های مداخله در زمینه مشکالت بین فردی زوجین به ویژه نارضایتی مورد
استفاده قرار بگیرد.
علت طالق افزون بر عوامل اجتماعی ،اقتصادی و حقوقی ،علل فردی و روان
شناختی از جمله طرحواره ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند .این باورها و طرحواره
های مربوط به روابط میان فردی در بزرگسالی در همسر گزینی و روابط زناشویی نمود
می یابند و بر آن تاثیر زیان بار می گذارند .هم چنین طرحواره ها به واسطه ارتباط و
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تاثیری که بر سبک دلبستگی ،اختالل های شخصیت و اختالل های خلق می گذارند،
می تواند تاثیری غیرمستقیم نیز بر روابط زناشویی داشته باشند (کوپر .)2010 ،
یانگ و کلوسکو ( )1997طی پژوهشی دریافتند که رضایت در روابط نزدیک و
و هم نیازهای بزرگسالی ارضا شوند ؛ چون هر یک از زوجین عالوه بر طرح واره هایی
که با خود به رابطه می آورند در ارتباط فعلی آنها هم طرحواره هایی شکل می گیرندکه
خاص این رابطه هستند ( داتیلو و بیرشک )1385 ،زمانی که نیازها ارضا نشوند ممکن
است طرحواره ها ناسازگار خاصی ایجاد شوند که بر روابط صمیمانه اثر می گذارند ،
توجه به گسترش مشکالت و ناسازگاری های زناشویی و افزایش آمار طالق به عنوان
یکی از دردناک ترین مسائل اجتماعی و اهمیت توجه جدی به عوامل ایجادکننده آن ،
به نظر می رسد بررسی و ارزیابی متغیرها موثر بر آن به ویژه عوامل درون فردی از جمله
طرحواره ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد.از اینرو چنین طرح پژوهشی مدنظر
قرار گرفت ،تا اثر طرحواره های ناسازگار اولیه و سازگاری زناشویی را در زوجین
دانشجو بررسی کند.زیرا در بافت فرهنگی و شرایط اجتماعی جامعه ی ایرانی این دو
متغیر بایکدیگر مورد بررسی قرار نگرفته است بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی
سازگاری زناشویی بر اساس حوزه های طرحواره های ناسازگار اولیه طراحی شده است.
سئوال های پژوهش:
آیا بین هریک از حیطه های طرحواره های ناسازگار اولیه و سازگاری زناشویی در
دانشجویان متاهل واحد علوم تحقیقات تهران رابطه وجود دارد؟
الف)آیا بین طرحواره های بریدگی و طرد با سازگاری زناشویی رابطه وجود دارد؟
ب) آیا بین طرحواره های خودگردانی و عملکرد مختل با سازگاری زناشویی رابطه
وجود دارد؟
ج) آیا بین طرحواره های محدودیت های مختل با سازگاری زناشویی رابطه وجود
دارد؟
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ه) آیا بین طرحواره های دیگرجهت مندی با سازگاری زناشویی رابطه وجود دارد؟
و) آیا بین طرحواره های گوش به زنگی بیش از حد با سازگاری زناشویی رابطه وجود
دارد؟
-1بین طرحواره های ناسازگار اولیه با سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل واحد
علوم تحقیقات تهران رابطه وجود دارد.

روش تحقیق
با توجه به ماهیت موضوع پژوهش ،روش تحقیق انجام شده از نوع پس رویدادی است
که مدل همبستگی  ،یکی از روش های طرح پس رویدادی می باشد .این تحقیق از بعد
هدف کاربردی و از نظر نوع روش در زمره تحقیقات پیمایشی می باشد.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری در این پژوهش عبارت اند از کلیه دانشجویان متاهل دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران که  140زوج در سال تحصیلی 1393-94
(نیمسال دوم) به تحصیل مشغول بودند.
مالک های ورود :تحصیل در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران ،دانشکده علوم
انسانی ،پر کردن کامل دو پرسشنامه ،متاهل بودن.
مالک های خروج  :نقص در پر کردن پرسشنامه
برای انتخاب در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد .به
این صورت که از بین دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم
تحقیقات تهران دانشکده علوم انسانی که نمونه مورد مطالعه  100دانشجوی متاهل یا
( 50زوج ) از طریق جدول مورگان(جدول معروف نمونه گیری برای تعیین حجم
نمونه) (در مواردی که واریانس جامعه یا درصد خطا را در اختیار نداشته باشیم می
توانیم از این جدول برای برآورد حجم نمونه استفاده نماییم .این جدول حداکثر تعداد
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نمونه را می دهد ) ( حبیبی  .)1391 ،به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شدند .علت
استفاده از روش نمونه گیری این است که در ابتدا لیست دانشجویان متاهل هر دو به
صورت کامل در اختیار نبود .سپس بر اساس لیست کلی دانشجویان که از مرکز رایانه و
مورگان (  50زوج که به تحصیل اشتغال داشتند به صورت روش نمونه گیری تصادفی
بدون جایگزینی انتخاب شدند .در مرحله بعد با اخذ آدرس پستی آنان و توجیه
دانشجویان در خصوص موضوع پژوهش و همچنین الصاق مجوز اداری انجام پژوهش
فرم های پرسشنامه به ادرس پستی آنان ارسال شد.
ابزار اندازه گیری پژوهش
داده های این پژوهش از طریق اجرای دو آزمون گرد آوری خواهد شد :
پرسشنامه طرحواره یانگ ( : )YSQاین پرسشنامه توسط یانگ( )1999بر مبنای
مشاهدات بالینی برای شناسایی  16طرحواره ناسازگار اولیه تهیه شد .نسخه اولیه
پرسشنامه توسط صاحبی و حمید پور( )1384به فارسی برگردانده شده است .پرسشنامه
دارای  205سوال است که هر سوال در طیف لیکرت بصورت  6گزینه ای از کامال
غلط(نمره یک) تا کامال درست( نمره شش) پاسخ داده می شود .این ابزار  16طرحواره
ناسازگار اولیه را در پنج حوزه(( طرد و بریدگی)) (( ،خود گردانی و عملکرد مختل))،
(( محدودیت های مختل)) (( ،دیگر جهت مندی)) و (( گوش به زنگی بیش از حد و
بازداری)) شناسایی می کند.اولین پژوهش جامع راجه به ویژگی های روان سنجی این
پرسشنامه توسط اسمیت ، 1جوینر 2،یانگ و تلچ1995 ( 3؛به نقل از یانگ و همکاران)
انجام شد .نتایج این مطالعه نشان داد که برای هر طرحواره ی ناسازگار اولیه  ،ضریب
آلفایی از  ( 0/83برای طرحواره خود تحول نیافته /گرفتار) تا  (0/96برای طرحواره
نقص /شرم) بدست آمد و ضریب آزمون-بازآزمون در جمعیت غیر بالینی بین 0/50تا
1

smith
Joiner
3 Telch
2
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 0/82بود .همچنین این پرسشنامه با مقیاس های ناراحتی روانشناختی  ،احساس
ارزشمندی  ،آسیب پذیری شناختی نسبت به افسردگی و نشانه شناسی اختالالت
شخصیت شخصیت  ،روایی همگرا و افتراقی خوبی نشان داده است.پایایی داخلی آزمون
پرسشنامه  0/94گزارش شده ( دوالفقاری .) 1387 ،و براتی و ثنایی در سال 1379
روایی همزمان آزمون را با آزمون تعارض زناشویی که این ضریب ( )r=0.51در سطح
 P<0.01معنادار بود مطلوب گزارش کرده اند ( همان منبع).
مقیاس سازگاری زناشویی  1:ابزار  32سوالی برای ارزیابی کیفیت رابطه زناشویی از
نظر زن و شوهر یا هر دو نفری است که با هم زندگی می کنند .این ابزار برای چند
هدف ساخته شده است .می توان با به دست آوردن کل نمرات  ،از این ابزار برای اندازه
گیری رضایت کلی در یک رابطه صمیمانه ،امکان تمایز زوج های سازگار و ناسازگار از
جمله کسانی که احتمال به اقدام به طالق در آن ها بیشتر است ،استفاده کرد.
اسپانیر ( ) 1976بین نمره های زوج های سازگار و ناسازگار تفاوت هایی را مشاهده و
از ان برای تعیین ساخت اصلی مقیاس استفاده کرد .تحلیل عاملی نشان می دهد که این
مقیاس چهار بعد را می سنجد .این چهار بعد از این قرار است :رضایت دو

نفری2،

همبستگی دو نفری 3،توافق دو نفری 4و ابراز محبت 5.با تغییراتی در این ابزار می توان
از آن برای مصاحبه نیز استفاده کرد(.ثنایی.)1379،
نمره گذاری :مقیاس سازگاری زناشویی زن و شوهر سه نوع مقیاس متفاوت رتبه
بندی به دست می دهد .نمره کل مجموع تمام سواالت بین  0تا  151است .نمرات باالتر
نشان دهنده رابطه بهتر است .پاسخ دهی به  32سئوال این مقیاس با سبک لیکرت است
که برای افزایش پایایی آن ،تعدادی از سئوال ها به صورت مثبت و تعدادی به صورت
1

Dyadic adjustment scale
Dyadic satisfaction
3 Dyadic cohesion
4 Dyadic consesus
5 Affectional expression
2
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منفی طراحی شده اند .هر چند سازه مورد نظر با واژه های مختلف مانند

رضایتمندی1،

کیفیت 2،سازگاری 3و خشنودی 4زناشویی بکار بسته شده ،محققان عموما سنجش کلی
و رضایتمندی را با این باور که سازگاری و رضایتمندی مترادف هستند ،مورد استفاده
مقیاس ها از این قرار است :رضایت زناشویی32،31،23،22،21،20،19،18،17،16 :
همبستگی دونفری 28،27،26،25،24 :توافق دو نفری14،13،12،11،10،9،8،5،3،2،1،15 :
ابراز محبت .30،29،6،4 :افرادی که نمره آنها  101و یا کمتر از آن باشد ،از نظر اسپانیر
دارای مشکل  .ناسازگار تلقی می شوند .نمره میانگین کل این مقیاس در پژوهش وی
برای افراد متاهل  114/8و برای مطلقه ها  70/7بود .با تغییراتی در این ابزار می توان از
آن برای مصاحبه نیز استفاده کرد ( ثنایی.)1379 ،
نمره کل مقیاس با آلفای کرونباخ  0.96از همسانی درونی قابل توجهی برخوردار
است .همسانی درونی خرده مقیاس ها بین خوب تا عالی است :رضایت دو نفری=0.94
 ،همبستگی دو نفری= ، 0.81توافق دو نفری=  0.90و ابراز محبت=  (0.73اسپانیر1976،
) .در پژوهشی شارپلی و کروس )1982(6پایایی مقیاس یاد شده را  0/96گزارش کردند.
در پژوهشی دیگر که به وسیله اسپانیر و تامپسونال )1982( 7انجام گرفت ،همسانی
درونی بدست آمده با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/91محاسبه شد .در تحقیقی
که در ایران انجام شد ،پژوهشگران ،به همسانی درونی باالیی (  ،) 95%در سرتاسر
پرسشنامه دست یافتند ( مالزاد و همکاران .)1381،روایی همزمان نیز براساس محاسبه
همبستگی این آزمون با و با مقیاس رضایت زناشویی الک-واالس 8دارای اعتبار 86
 0/محاسبه شده است ( ثنایی.)1387 ،
1

satisfaction
qualification
3 adjustment
4 happiness
5 Gottman
6 Sharply & Cross
7 Spannier & Thompsonal
8 Locke.Wallace
2
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روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش ،جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی (جدول
میانگین ،انحراف استاندارد و ترسیم نمودارها به منظور عینی تر شدن نتایج به دست
رگرسیون همزمان استفاده شد .در این پژوهش طرحواره های ناسازگار اولیه به عنوان
متغیر پیش بین و سازگاری زناشویی به عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شد.

یافته های تحقیق
آزمودنی های شرکت کننده در این پژوهش شامل 100نفر بود که در جدول  1-4میانگین
 ،انحراف معیار و حداقل و حداکثر نمره آنها در پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه
و سازگاری زناشویی ارائه شده است.
جدول  -1-4میانگین ،انحراف معیار و حداقل و حداکثر نمره آزمودنی ها در حیطه های طرحواره
های ناسازگار اولیه و سازگاری زناشویی

میانگین

انحراف معیار

بی اعتمادی/بدرفتاری

39/56

21/553

14

91

نقص  /شرم

24/90

9/872

14

71

ناخوشایندی اجتماعی

21/65

13/580

9

67

شکست

18/17

9/713

9

51

وابستگی /بی کفایتی

31/19

15/367

15

80

حداقل نمره

رها شدگی

42/49

17/420

21

100

حداکثر نمره

محرومیت هیجانی

23/70

14/354

9

52

متغیرها
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آسیب پذیری نسبت

21/92

10/185

0

50

اطاعت

25/79

15/737

0

78

ایثار

56/70

22/208

12

99

بازداری هیجانی

25/80

14/917

9

81

52/08

19/131

17

91

استحقاق /بزرگ منشی 30/22

13/899

11

84

30/99

14/415

12

80

21/42

9/139

9

54

46

148

یه ضرر یا بیماری
خودتحول نیافته /
گرفتار

معیارهای سرسختانه /
عیب جویی افراطی
خویشتن

داری

و

خودانضباطی ناکافی
انزوای

اجتماعی/

بیگانگی

سازگاری زناشویی

22/623 112/49

همانطور که نتایج جدول  1-4نشان می دهد در بین طرحواره های ناسازگار بیشترین
پراکندگی و انحراف معیار مربوط به طرحواره ایثار( )22/208و کمترین انحراف معیار
مربوط به طرحواره آسیب پذیری نسبت به بیماری ( )8/123می باشد .همچنین براساس
این جدول میانیگن و انحراف معیار آزمودنی ها در سازگاری زناشویی به ترتیب 112/49
و  22/623می باشد.
به منظور پیش بینی سازگاری زناشویی براساس طرحواره های ناسازگار اولیه از
تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد .نتایج در جدول  2ارائه گردیده است.
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8/123

7

42
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جدول  . 2تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون سازگاری زناشویی بر طرحواره های ناسازگار اولیه

منبع

مجموع

واریانس

مجذورات

df

میانگین

F

مجذورات

باقیمانده

36175/406

93

388/983

کل

50201/636

98

0/529

0/279

19/723

معنادار
0/001

براساس این نتایج میزان  Fمشاهده شده ()7/212در سطح ( )P≥0/01معنادار است و
 28%واریانس مربوط به سازگاری زناشویی به وسیله طرحواره های ناسازگار اولیه تبیین
میشود ( ،)R2 = 0/279با توجه به معنیدار بودن رگرسیون طرحواره های ناسازگار اولیه
و بر سازگاری زناشویی ضرایب مربوط به معادله پیشبینی در جدول  3ارائه گردیده
است.
جدول .3ضرایب معادله پیشبینی سازگاری زناشویی با استفاده از طرحواره های ناسازگار اولیه

ضرایب

خطای

ضرایب

B

استاندارد

استاندارد بتا

مقدار ثابت

139/487

7/499

بریدگی و طرد

-0/243

0/085

-0/534

-0/005

0/130

-0/007

-0/039

0/295

0/161

0/249

1/839

0/069

-0/092

0/114

-0/135

-0/804

0/423

-0/003

0/143

-0/004

-0/020

0/984

مدل

خودگردانی و
عملکرد مختل
محدودیت های
مختل
دیگر جهت مندی
گوش به زنگی بیش
از حد و بازداری

T

معنیداری

18/601

0/001

-2/861

0/005
0/969
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رگرسیون

14026/231

5

2805/246

7/212

سطح

R

R2

SE
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ضرایب رگرسیون هر یک از  5متغیر پیشبین نشان میدهد که فقط طرحواره های
بریدگی و طرد ( )P≥0/01میتوانند واریانس متغیر سازگاری زناشویی را به صورت
معنیدار تبیین کنند .ضریب تأثیر بریدگی ( )B =- 0/243با توجه به آمارة  tنشان میدهد
زناشویی را پیشبینی کند .این ضریب تاثیر منفی است و معنای آن این است که اگر یک
واحد به میزان طرحواره های بریدگی و طرد اضافه شود مقدار  0/24از نمره فرد در
سازگاری زناشویی کاسته میشود.
یافتههای مربوط به سئوال شماره یک قسمت اول
به منظور پیش بینی سازگاری زناشویی براساس طرحواره های بریدگی و طرد از تحلیل
رگرسیون همزمان استفاده شد .نتایج در جدول  3ارائه گردیده است.
جدول  . 4تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون سازگاری زناشویی بر طرحواره های بریدگی و طرد
منبع

مجموع

واریانس

مجذورات

df

میانگین
مجذورات

رگرسیون

17032/544

5

3406/509

باقیمانده

33636/446

94

357/835

کل

50668/990

99

F
9/520

سطح
معنادار
0/001

R

R2

SE

0/580

0/336

18/917

براساس این نتایج میزان  Fمشاهده شده ()9/520در سطح ( )P≥0/01معنادار است و
 34%واریانس مربوط به سازگاری زناشویی به وسیله طرحواره های بریدگی و طرد تبیین
میشود ( ،)R2 = 0/336با توجه به معنیدار بودن رگرسیون طرحواره های بریدگی و
طرد و بر سازگاری زناشویی ضرایب مربوط به معادله پیشبینی در جدول 5ارائه گردیده
است.
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جدول 5ضرایب معادله پیشبینی سازگاری زناشویی با استفاده از طرحواره های بریدگی و طرد
B

استاندارد

بتا

مقدار ثابت

140/652

7/602

رها شدگی  /بی ثباتی

0/211

0/148

0/163

بی اعتمادی  /بدرفتاری

-0/343

0/136

0/327

-2/523

محرومیت هیجانی

-0/262

0/243

-0/166

-1/079

0/283

شرم و نقص

-0/488

0/311

-0/213

-1/570

0/120

-0/244

0/269

-0/098

-0/905

0/368

مدل

انزوای اجتماعی /
بیگانگی

18/503

0/001

1/426

0/157
0/013

ضرایب رگرسیون هر یک از 5متغیر پیشبین نشان میدهد که فقط بی اعتمادی
( )P≥0/01میتوانند واریانس متغیر سازگاری زناشویی را به صورت معنیدار تبیین کنند.
ضریب تأثیر بی اعتمادی ( )B = -0/343با توجه به آمارة  tنشان میدهد که بی اعتمادی
با اطمینان  0/95میتواند تغییرات مربوط به سازگاری زناشویی را پیشبینی کند .این
ضریب تاثیر منفی است و معنای آن این است که اگر یک واحد به میزان بی اعتمادی
اضافه شود مقدار  0/34از نمره فرد در سازگاری زناشویی کاسته میشود.
یافتههای مربوط به سئوال شماره یک قسمت دوم
به منظور پیش بینی سازگاری زناشویی براساس طرحواره های خودگردانی و عملکرد
مختل از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد .نتایج در جدول  6ارائه گردیده است.
جدول  . 6تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون سازگاری زناشویی بر خودگردانی و عملکرد مختل
منبع

مجموع

واریانس

مجذورات

df

میانگین
مجذورات

رگرسیون

9618/758

4

2404/690

باقیمانده

41050/232

95

432/108

کل

50668/990

95

F
5/565

سطح
معنادار
0/001

R

R2

SE

0/436

0/190

20/787
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خطای

ضرایب استاندارد

t

معنیدار
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براساس این نتایج میزان  Fمشاهده شده ()5/565در سطح ( )P≥0/01معنادار است و
 19%واریانس مربوط به سازگاری زناشویی به وسیله طرحواره های خودگردانی و
عملکرد مختل تبیین میشود ( ،)R2 = 0/190با توجه به معنیدار بودن رگرسیون
معادله پیشبینی در جدول 7ارائه گردیده است.
جدول  .7ضرایب معادله پیشبینی سازگاری زناشویی با استفاده از طرحواره های خودگردانی و
عملکرد مختل
ضرایب

خطای

ضرایب

B

استاندارد

استاندارد بتا

مقدار ثابت

131/448

7/822

وابستگی  /بی کفایتی

-0/560

0/163

-0/380

0/079

0/283

0/028

-3/280

خود تحول نیافته  /گرفتار

0/082

0/268

0/037

0/305

0/761

شکست

-0/283

0/283

-0/122

-1/001

0/320

مدل

آسیب پذیری نسبت به
ضرر یا بیماری

t

معنیدار

16/805

0/000

-3/428

0/001
0/780

ضرایب رگرسیون هر یک از  4متغیر پیشبین نشان میدهد ،که فقط وابستگی
( )P≥0/01میتوانند واریانس متغیر سازگاری زناشویی را به صورت معنیدار تبیین کنند.
ضریب تأثیر وابستگی ( )B =-0/560با توجه به آمارة  tنشان میدهد که وابستگی با
اطمینان  0/99میتواند تغییرات مربوط به سازگاری زناشویی را پیشبینی کند .این
ضریب تاثیر منفی است و معنای آن این است که اگر یک واحد به میزان وابستگی اضافه
شود مقدار  0/56از نمره فرد در سازگاری زناشویی کاسته میشود.
یافتههای مربوط به سئوال شماره یک قسمت سوم
به منظور پیش بینی سازگاری زناشویی براساس طرحواره های محدودیت های مختل از
تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد .نتایج در جدول  8ارائه گردیده است.
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جدول  . 8تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون سازگاری زناشویی بر محدودیت های مختل
منبع

مجموع

واریانس

مجذورات

df

میانگین
مجذورات

باقیمانده

48110/532

96

501/151

کل

50201/636

98

2/086

معنادار
0/03

22/386 0/042 0/204

براساس این نتایج میزان  Fمشاهده شده ()2/086در سطح ( )P≥0/05معنادار است و
 4%واریانس مربوط به سازگاری زناشویی به وسیله طرحواره های محدودیت های مختل
تبیین میشود ( ،)R2 = 0/042با توجه به معنیدار بودن رگرسیون طرحواره های
محدودیت های مختل بر سازگاری زناشویی ضرایب مربوط به معادله پیشبینی در جدول
 9ارائه گردیده است.
جدول  .9ضرایب معادله پیشبینی سازگاری زناشویی با استفاده از طرحواره های محدودیت های
مختل
ضرایب

خطای

ضرایب

B

استاندارد

استاندارد بتا

مقدار ثابت

121/767

7/586

استحقاق  /بزرگ منشی

-0/329

0/163

-0/203

0/015

0/158

0/009

مدل

خویشتن داری و خود
انضباطی ناکافی

t

معنیدار

16/051

0/000

-2/023

0/046

0/092

0/927

ضرایب رگرسیون هر یک از  2متغیر پیشبین نشان میدهد که فقط استحقاق ()P≥0/05
میتوانند واریانس متغیر سازگاری زناشویی را به صورت معنیدار تبیین کنند .ضریب
تأثیر استحقاق(  )B =-0/329با توجه به آمارة  tنشان میدهد که استحقاق با اطمینان
 0/95میتواند تغییرات مربوط به سازگاری زناشویی را پیشبینی کند .این ضریب تاثیر
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رگرسیون

2091/104

2

1045/525

F

سطح

R

R2

SE
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منفی است و معنای آن این است که اگر یک واحد به میزان استحقاق اضافه شود مقدار
 0/33از نمره فرد در سازگاری زناشویی کاسته میشود.
یافتههای مربوط به سئوال شماره یک قسمت چهارم
تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد .نتایج در جدول  10ارائه گردیده است.
جدول  . 10تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون سازگاری زناشویی بر دیگر جهت مندی
منبع

مجموع

واریانس

مجذورات

Df

میانگین
مجذورات

رگرسیون

9098/736

2

4549/368

باقیمانده

41570/254

97

428/559

کل

50668/990

99

F
10/615

سطح

R

R2

SE

0/424

0/180

20/702

معنادار
0/001

براساس این نتایج میزان  Fمشاهده شده ()10/615در سطح ( )P≥0/01معنادار است و

 18%واریانس مربوط به سازگاری زناشویی به وسیله طرحواره های دیگر جهت مندی
تبیین میشود ( ،)R2 = 0/180با توجه به معنیدار بودن رگرسیون طرحواره های دیگر
جهت مندی بر سازگاری زناشویی ضرایب مربوط به معادله پیشبینی در جدول  11ارائه
گردیده است.
جدول  .11ضرایب معادله پیشبینی سازگاری زناشویی با استفاده از طرحواره های دیگر جهت مندی

مدل

ضرایب B

خطای استاندارد

مقدار ثابت

132/888

5/766

اطاعت

-0/488

0/153

-0/339

ایثار

-0/138

0/108

-0/135

ضرایب استاندارد بتا

T

معنیدار

23/048

0/000

-3/192

0/002

-1/272

0/206

ضرایب رگرسیون هر یک از  2متغیر پیشبین نشان میدهد که فقط اطاعت ()P≥0/01
میتوانند واریانس متغیر سازگاری زناشویی را به صورت معنیدار تبیین کنند .ضریب

Downloaded from frooyesh.ir at 14:47 +0430 on Saturday June 23rd 2018

به منظور پیش بینی سازگاری زناشویی براساس طرحواره های دیگر جهت مندی از
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تأثیر اطاعت (  )B =-0/488با توجه به آمارة  tنشان میدهد که اطاعت با اطمینان 0/99
میتواند تغییرات مربوط به سازگاری زناشویی را پیشبینی کند .این ضریب تاثیر منفی
است و معنای آن این است که اگر یک واحد به میزان اطاعت اضافه شود مقدار 0/49
یافتههای مربوط به سوال شماره یک قسمت پنجم
به منظور پیش بینی سازگاری زناشویی براساس طرحواره های گوش به زنگی بیش از
حد و بازداری از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد .نتایج در جدول  12ارائه گردیده
است.
جدول  . 12تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون سازگاری زناشویی بر گوش به زنگی بیش از حد و
بازداری
منبع

مجموع

واریانس

مجذورات

df

میانگین
مجذورات

رگرسیون

7832/955

2

3916/477

باقیمانده

42836/035

97

441/609

کل

50668/990

99

F
8/869

سطح
معنادار
0/001

R

R2

SE

0/393

0/155

21/014

براساس این نتایج میزان  Fمشاهده شده ()8/869در سطح ( )P≥0/01معنادار است و

 15%واریانس مربوط به سازگاری زناشویی به وسیله طرحواره های گوش به زنگی بیش
از حد و بازداری تبیین میشود ( ،)R2 = 0/155با توجه به معنیدار بودن رگرسیون
طرحواره های گوش به زنگی بیش از حد و بازداری بر سازگاری زناشویی ضرایب
مربوط به معادله پیشبینی در جدول  13ارائه گردیده است.
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جدول  .13ضرایب معادله پیشبینی سازگاری زناشویی با استفاده از طرحواره های گوش به زنگی
بیش از حد و بازداری
B

استاندارد

استاندارد بتا

مقدار ثابت

131/583

6/172

بازداری هیجانی

-0/505

0/166

-0/333

-0/116

0/129

-0/098

مدل

معیارهای سرسختانه  /عیب
جویی افراطی

21/319

0/000

-3/052

0/003

-0/901

0/370

ضرایب رگرسیون هر یک از  2متغیر پیشبین نشان میدهد که فقط بازداری ()P≥0/01
میتوانند واریانس متغیر سازگاری زناشویی را به صورت معنیدار تبیین کنند .ضریب
تأثیر بازداری ( )B =-0/505با توجه به آمارة  tنشان میدهد که بازداری با اطمینان 0/99
میتواند تغییرات مربوط به سازگاری زناشویی را پیشبینی کند .این ضریب تاثیر منفی
است و معنای آن این است که اگر یک واحد به میزان بازداری اضافه شود مقدار 0/50
از نمره فرد در سازگاری زناشویی کاسته میشود.

بحث و نتیجه گیری
با توجه به معنی دار بودن رگرسیون طرحواره های ناسازگار اولیه بر سازگاری زناشویی،
ضرایب مربوط به معادله پیش بینی که در جدول  3ارائه گردید ،نشان داد ،که بین پنج
سازه ی نظری طرحواره ها (بریدگی و طرد ،خودگردانی و عملکرد مختل ،محدودیت
های مختل ،دیگر جهت مندی ،گوش به زنگی بیش از حد و بازداری،فقط طرحواره
های بریدگی و طرد می توانند واریانس متغیر سازگاری زناشویی را به صورت معنی
داری تبیین کنند .به گونه ای که اگر یک واحد به میزان طرحواره ی بریدگی و طرد
اضافه شود ،مقدار  0/24از نمره فرد در سازگاری زناشویی کاسته می شود.
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از آنجاییکه در تعریف طرحواره ی بریدگی و طرد آمده است؛ وقتی نیاز فرد برای امنیت،
محبت ،همدلی ،احساس مشترک ،پذیرش و احترام به شیوه ی قابل قبول ارضاء نشده
باشد ،این طرحواره رخ می دهد (یانگ  .)1999از سوی دیگر در تعریف سازگاری
ابراز محبت ) که در این پژوهش به طور جامع هر چهار بعد را با هم سنجیده است،می
توان نتیجه گرفت که هرچه نیازهای فرد در زمینه ی طرحواره ی بریدگی و طرد ارضا
نشود ،میزان رضایت ،مشارکت در زندگی ،توافق در زمینه های مختلف و ابراز محبت
کاهش می یابد.
در تبیین این یافته ها می توان گفت که حوزه ی بریدگی و طرد به گونه ای معمول
در خانواده هایی بوجود می آیند که بی عاطفه ،سرد ،مضایقه گر ،منزوی ،تندخو ،غیرقابل
پیش بینی یا بدرفتار هستند (اندوز؛حمیدپور .)1384
با توجه به معنی دار بودن رگرسیون طرحواره های محرومیت عاطفی ،بی اعتمادی،
ناخوشایندی اجتماعی ،شکست ،وابستگی ،اطاعت ،ایثار ،بازداری ،استحقاق و انزوا در
سطح (  ) P≥ 0/01معنی دار است .همچنین همچنین در طرحواره های شرم و نقص و
سرسختانه بین دو گروه در سطح ( )P≤0/05تفاوت معنی دار می باشد .الزم به ذکر است
که در تمام طرحواره هایی که بین دو گروه زوجین سازگار و ناسازگار تفاوت معنی دار
است  ،زوجین ناسازگار به طور معنی داری بیشتر از این طرحواره ها استفاده می کنند.
اما در طرحواره های رها شدگی و گرفتاری تفاوت معنی دار نمی باشد(.)P>0/05
در رابطه با حوزه های مختلف طرحواره های ناسازگار اولیه باید اشاره کرد که افراد
دارای سازگاری زناشویی ،تاکیید افراطی بر واپس زنی احساسات ،تکانه ها و انتخاب
های خودانگیخته فرد یا برآورده ساختن قواعد و انتظارات انعطاف ناپذیر و درونی شده
درباره عملکرد و رفتار اخالقی ندارند که در نتیجه نداشتن این رفتار باعث به وجود
آمدن خوشحالی ،ابراز عقیده ،آرامش خاطر ،روابط نزدیک و سالمتی می شود .یک چنین
طرز تفکری مسلما منجر به ایجاد یک آرامش خاطر وکاهش فشار روانی می شود .اینکه
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زوجینی تمرکز زیاد بر جنبه های منفی زندگی داشته باشد ،به خاطر دست یابی به
معیارهای بلند پروازانه اش ،تالش فراوانی به خرج دهد و همین طور به خاطر اشتباهها،
خودش و دیگران را شدیدا تنبیه کند منجر به ایجاد فشار روانی زیادی بر فرد می
خود درباره آسیب شناسی این نکته را مطرح کرد که هر اختالل با طرحواره ها و الگوهای
عادت گونه فکری همراه است که تا حدودی کلی هستند .به باور (یانگ و همکاران
 )2003طرحواره های ناسازگار اولیه ،الگوهای هیجانی و خودشکننده ای هستند که در
جریان رشد آغاز می گردند و در سرتاسر زندگی تکرار می شوند .هم چنین ناسازگاری
فرد در زندگی می تواند ،بازتاب طرحواره های ناسالم وی باشد زیرا اساسا طرحواره
های ناسازگار موجب بروز سوءتفاهم ها ،نگرش های تحریف شده ،فرض های
نادرست ،اهداف و چشم داشت های غیر واقع بینانه در افراد نسبت به شریک زندگی
خود پدید می آورند ،از آنجا که طرحواره های ناسازگار ،ناکارآمد هستند ،ناخشنودی در
روابط را در پی دارند .لذا نتایج پژوهش حاضر با گفته های بک و یانگ همخوان است.
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