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Abstract 
Introduction: Marital satisfaction is a condition of a lasting satisfaction in the relationship between husband 
and wife, which predicts a sense of happiness in relationships. The aim of this study was to The Relationship 
between self-differentiation and early maladaptive schemas with marital satisfaction of divorced women. 
Methods: This descriptive correlational study and research is one. The statistical population of the study 
consisted of all women referring to judicial complexes in Tehran from May to 2018, whose divorce cases 
were ongoing until the research was completed. The sample included 225 women from this group. The data 
were collected using purposeful sampling method. The data were collected using Enrique's paired 
questionnaire, self-differentiation scale and Young's Schema Questionnaire. Data were analyzed using 
Pearson correlation coefficient and multivariate regression stepwise using SPSS software. V22 was analyzed. 
Results: The results showed that the correlation between the subscales of the initial maladaptive schemas 
and the marital satisfaction components was significant, and the differentiation variable had a significant 
relationship with the components of marital satisfaction (P <0.01). The stepwise regression findings also 
indicated that the variables of the maladaptive schemas in the regression model were about 36.6% of the 
variance of marital satisfaction variable and the variables of their differentiation in the proposed model were 
about 1.8% of variance of marital satisfaction variable Explaining. 
Conclusions: According to the findings of this study, it can be concluded that by controlling the early 
maladaptive schemas and increasing the differentiation of women with incompatibility and low marital 
satisfaction, there can be significant effects on marital satisfaction and decreasing tendency toward divorce. 
Therefore, it is necessary to provide treatment interventions in order to reduce the early maladaptive 
schemas and to increase the differentiation of female applicants for divorce. 
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 طالق یمتقاض
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 ۱5/08/۱398 تاریخ پذیرش مقاله:   05/03/۱397 تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده
 ینیبشیدر روابط را پ یکه احساس شادمان شودیزن و شوهر اطالق م نیدر رابطه ب داریپا یاز خشنود یبه حالت ییزناشو تیرضا مقدمه:

الق انجام ط یزنان متقاض ییزناشو تیبا رضا هیناسازگار اول یهاخود و طرحواره یافتگیزیارتباط تما یمطالعه با هدف بررس نی. اکندیم
 گرفت.

هر ش ییقضا یهازنان مراجعه کننده به مجتمع هیپژوهش را کل یبود. جامعه آمار یلتحلی – یفیپژوهش از نوع توص نیا روش کار:
بود. نمونه پژوهش  انیادند که پرونده طالق آنان تا زمان انجام پژوهش در جرد لیتشک ۱396ماه سال  یتا د بهشتیتهران از ارد

پژوهش  یهاهدفمند استفاده شده و داده یریاطالعات، از روش نمونه گ یجمع آور ی. برادادندیم لیگروه زنان تشک نیاز ا 225 زین
 ییایپا و ییشد که از روا یگردآور انگی یهانامه طرحوارهخود و پرسش یافتگیزیتما اسیمق چ،یانر یزوج یهابا استفاده از پرسشنامه

 گام به گام و به کمک رهیچند متغ ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ بیرپژوهش با استفاده از ض یهابرخوردار بودند. داده یمناسب
 .دیگرد لیو تحل هیتجز SPSS. V22 یآمار لینرم افزار تحل

عنادار م ییزناشو تیرضا یهابا مولفه هیناسازگار اول یهاطرحواره یهااسیمق ریز نیه ارتباط ببدست آمده نشان داد ک جینتا ها:یافته
نشان  زیگام به گام ن ونیرگرس یهاافتهی( P < 0۱/0دارد ) ییزناشو تیرضا یهابا مولفه یداریرابطه معن زین یافتگیزیتما ریبوده و متغ
و  ییزناشو تیرضا ریمتغ انسیدرصد از وار 6/36در حدود  ونیناسازگار در مدل رگرس یهاطرحواره ریمتغ یهامولفه هبود ک نیدهنده ا
 .کنندیم نییرا تب ییزناشو تیرضا ریمتغ انسیدرصد از وار ۱/8خود در مدل ارائه شده در حدود  زیتما ریمتغ یهامولفه

زنان  یافتگیزیتما شیو افزا هیناسازگار اول یهال طرحوارهبا کنتر شودیم شنهادیمطالعه حاضر، پ یهاافتهیبا توجه به  نتیجه گیری:
 یبه طالق داشت. لذا ضرور شیو کاهش گرا ییزناشو تیرضا شیبر افزا یمهم ریتأث توانیم ن،ییپا ییزناشو تیو رضا یناسازگار یدارا

طالق اقدام  یخود زنان متقاض یافتگیزیتما شیو افزا هیناسازگار اول یهادر جهت کاهش طرحواره یماناست که با ارائه مداخالت در
 گردد.

 طالق یزنان متقاض ،ییزناشو تیرضا ه،یناسازگار اول یهاطرحواره ،یافتگیزیتما ها:یدواژهکل

محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

یدر بافت آن م راتییکه تغ شودیفرض م یاجتماع یواحد خانواده

 ییزناشو وندیو پ [۱]داشته  یدر اجتماع را در پ یساختار راتییغت تواند

در رشد و  تواندیاست که م یزندگ ماتیتصم نیتراز جمله مهم

از افراد خانواده مؤثر واقع  کیهر  یازهاین نیو تأم هاییتوانا ییشکوفا

آرامش و امکان  نیدر کنار ا [2]آنها را فراهم سازد.  یروان رامششده و آ

ن بود نییو پا ییوجود کشمکش، تعارض در روابط زناشو شرفت،یپ

، ها و فرزندانعالوه بر داشتن آثار مخرب بر زوج ییزناشو تیسطح رضا

 رهیکیرا بر پ یقرار داده و اثرات مخرب ریتحت تأث زیساختار جامعه را ن

در حوزه خانواده،  یجد یهااز جمله بحران [3]. سازدیم دجامعه وار

را از  یاریبس ییامدهایکه عوارض و پ باشدیم نیزوج ییطالق و جدا
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 یبه موارد توانیمشکالت، م نیله اکه از جم گذاردیم یخود بر جا

 یهایماریب ندهیفزا وعیش ،یروان یهابیهمچون خطر انواع آس

و  نیزوج یخطر قتل برا ونت،خش ،یاحتمال خودکش ،یجسمان

 ن،ییپا یستگیهمچون انزوا، شا یدر بزگساالن و موارد یافسردگ

 دنمو فرزندان اشاره یبرا نییپا یلیو عملکرد تحص یمشکالت تندرست

[4 ,5]. 

هر دو زوج شروع شده  یاست که با تجربه بحران عاطف یندیفرآ طالق

متفاوت منتقل  یها و سبک زندگبا نقش دیجد یتیو آنها را به موقع

 است که شناخت یعیوقا نیتراز جمله پراسترس دهیپد نی. ا[6]کند یم

 یرا در پ یو اجتماع یخانوادگ ،یفرد یافراد را مختل کرده و فروپاش

 4/4گزارش منتشر شده از آمار ثبت احوال کشور، از هر  طبق [7]دارد. 

 یمورد طالق ثبت شده است، در صورت کی، 93مورد ازدواج در سال 

ات گزارش نیبوده است. آنچه از ا کیتناسب پنج به  نیا 92که در سال 

است که نرخ طالق در کشور با گذشت زمان  نیگرفت ا جهینت توانیم

 رانیشده است. ا لیجامعه تبد یبرا یاساس یلو به معض افتهی شیافزا

در حال توسعه، رتبه چهارم طالق را در  یاز کشورها یکیبه عنوان 

جامعه و  یبرا یزنگ خطر نیجهان به خود اختصاص داده که ا

 زانیمطابق با مطالعات صورت گرفته، م [8]. شودیها قلمداد مخانواده

ان از مرد شتریطالق ب یاعاجتم یامدهایزنان مطلقه از پ یریپذ بیآس

 نییو کشف تب ییزناشو تیبوده و توجه به عوامل مرتبط به رضا

پژوهش در حوزه طالق  یهاتیاول نیترعامل از جمله مهم نیکنندگان ا

 .[۱3-9] باشدیم

 زیخانواده بوئن، مفهوم تما یهانظام ـةینظر یاساس میجمله مفاه از

 یروهاین نیتعادل ب جادیا ییاشاره به توانا یافتگی زیاست. تما یافتگی

 نیتعادل ب جادیو ا یدر سطح درون روان یعاطف یندهایو فرا یعقل

, ۱4]دارد  یفرد نیدر سطح ب تیمیهمراه با تجربة صم تیفظ فردح

عملکرد خانواده  یدیکل یهااز شاخص یکیآن را  توانی، که م[۱5

 نییعمده سطح پا امدیپ [۱6]و همکاران  لریدانست. به اعتقاد م

. به باشدیخانواده م یتجربه اضطراب مزمن توسط اعضا ،یافتگیزیتما

 یاضطراب مبتن نیشدت واکنش افراد به ا زین [۱7] ونگیاعتقاد النگ و 

. لذا دهدیفرد، اضطراب را انتقال م یاصل ةاست که چطور خانواد نیبر ا

عامل مهم و مؤثر بر ساختار  کیخود به عنوان  زیکه تما افتیدر توانیم

دارد. همسو با  ییرا در روابط زناشو یقیاده بوده و اثرات عمخانو

 تیکارکرد خانواده و رضا یهاکننده ینیب شیپ گریاز د ،یافتگیزیتما

 .اشاره نمود هیناسازگار اول یهارحوارهبه نقش ط توانیم ،ییزناشو

و  ریثابت، فراگ یرا موضوعات هیناسازگار اول یهاطرحواره [۱8] انگی

 یهاها و احساسشناخت ها،جانیکه از خاطرات، ه داندیم یداریپا

فرد  نیها، اطالعات مربوط به رابطه بطرحواره نیاند. اشده لیتشک یبدن

 تیکه در نها کنند،یرا فعال م یو افکار خودکار منف ف،یرا تحر طیو مح

ت معتقد اس انگیدارند.  ینابهنجار را در پ یها و پردازش شناختنگرش

 زا یشتریتعداد ب ای کیبا  یروان یشناس بیآس میهر کدام از عال

ناسازگار، باعث  یهاطرحواره [۱9]مرتبط است.  هیاول یهاطرحواره

 را با خود یدیشد یروان یشده و ناراحت یمنف ندیافکار خودآ کیتحر

 یدر پژوهش [2۱]تا، مارمون راس نیدر هم [20]. آورندیبه همراه م

 یناکارآمد یهاسمیمکان هیناسازگار اول یهااند که طرحوارهعنوان کرده

. انجامندیم یروان شناخت یشانیبه پر میهستند که به صورت مستق

دوران  یاساس یجانیه یازهایارضا نشدن ن لیها به دلطرحواره نیا

 منیا یبه دلبستگ ازی: نازهاین نیکه از جمله ا ندیآیبه وجود م یکودک

و  ازهاین انیدر ب یآزاد ت،یو هو تیکفا ،یخودگردان گران،یبه د

 انهنیواقع ب یهاتیو محدود حیو تفر یختگیسالم، خودانگ یهاجانیه

 ازین 5مطابق با  [20]و همکاران  انگی .[22] باشدیم یدار شتنیو خو

حوزه  5را در  هیناسازگار اول رحوارهط جدهیها، هدر انسان یتحول

 یو طرد، حوزه خودگردان یدگیاند که عبارتند از حوزه برکرده ییشناسا

جهت  گرید مختل، حوزه یهاتیمحدود ٔ  و عملکرد مختل، حوزه

 نمحققا یرو نی. از ایاز حد و بازدار شیب یو حوزه گوش به زنگ یمند

 یفـرد ـانیبه روابـط م وطمرب یهامعتقدند که باورها و طرحواره

 رین تأثو بر آ افتهینمود  ییو روابط زناشو ینیدر همــسرگز یبزرگــسال

 .[23] گذارندیم انباریز

که بر سبک  یریها به واسطه ارتباط و تأثطرحواره نیهــمچنــ

 [۱8]. گذارندیخلق م یهاو اختالل تیشخص یهااختالل ،یدلبستگ

ه باشــند. داشــت ییبـر روابـط زناشـو زین میرمستقیغ یریتأث توانندیم

دار طـرح  یانجام دادند، رابطه معن [24] یهم که بک و امر یدر پژوهش

نشان داده شد.  یخـانوادگ یدگیو از هـم پاشـ هیناسـازگاراول یاواره هـ

کـه در همسران، افزون بر  افتنـدیدر زین [22] یو گلوسـک انـگی

 ند،یآیم ــدیپد ییزناشــوروابـط  نـهیکـه در زم ـهیاول یهاطرحواره

چنـان  رند؛یگیشکل م ییآنهــا هــم طرحواره ها یدر روابــط کنــون

 ایبرآورده نشوند و  هیطرحواره اول یازهایدو نفـر ن وابـطکـه در ر

 یناهماهنگ باشد، موجب ناسـازگار یبا طرحواره کنون هیطرحواره اول

 .شودیطالق م تیهمسران و در نها ـانیم

 ــــهینشان داد که طرحواره ناســــازگار اول زین [25] زیاستل

کننده روابط  ینیب شیپ ییو نارســــا یجــــانیه ــــتیمحروم

ن و همکارا یالسادات سییو عاشقانه کمتـر در همـسران است. ر یمیصم

ناسازگار  یرابطه طرحواره ها یبا موضوع بررس یدر پژوهش زین [26]

با  توانینشان داد که م ییزناشو یسازگار زانیبا م یافتگیزیو تما هیاول

 ییاشوزن یسازگار زانیم ،یافتگیزیتما زیو ن هیناسازگار اول یهاطرحواره

 یدر پژوهش خود به بررس [27]و همکاران  ادینمود. بل ینیب شیرا پ

 207 نیدر ب ییخود و تعارضات زناشو زیدر تما یاصل ٔ  نقش خانواده

 دست جهینت نیپرداختند و به ا ییو ماما یمتأهل پرستار یدانشجو

 ینادارعو م یمنف ٔ  خود رابطه زیو تما ییتعارضات زناشو نیکه ب افتندی

 زیو تما ییوتعارضات زناش نیب یتفاوت معنادار نیوجود دارد. همچن

. با در نظر داشتن باشدیبا کارکرد سالم و ناسالم م یهاخود در خانواده

 یهاکه طرحواره افتیدر توانیسو م کیمطالعات صورت گرفته از 

به  ییوزناش تیرضا یهاکننده نیبشیاز پ یکیبه عنوان  هیناسازگار اول

رد ندان موچ ییزناشو تیدر رضا یافتگی زیاما نقش تما د،یآیحساب م

 شینقش پ یکه بررس یامطالعه زین گرید یتوجه نبوده است و از سو

طالق انجام گرفته و در  یدر زنان متقاض ریدو متغ نیکننده ا ینیب

 لذا پژوهش حاضر با هدف د،ینگرد افتیمنتشر شده باشد  یعلم یفضا

 تیضابا ر هیناسازگار اول یهاخود و طرحواره یافتگیزیتما تباطار یبررس

 .طالق انجام گرفت یزنان متقاض ییزناشو

 کارروش

پژوهش  نیا ی. جامعه آمارباشدیم یلتحلی – یفیحاضر توص پژوهش

شهر تهران در  ییقضا یهازنان مراجعه کننده به مجتمع هیرا کل

که پرونده طالق  دهندیم لیتشک ۱396ماه سال  یتا د بهشتیارد
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با استفاده  زید. نمونه پژوهش نبو انیآنان تا زمان انجام پژوهش در جر

نفر  250برآورد  شیو با ب 225 دلیو ف کیتاباچن یشنهادیاز فرمول پ

هدفمند  یریاطالعات، از روش نمونه گ یجمع آور ی. برادیگرد نییتع

صورت بود که با مراجعه با  نیبد زیاستفاده شد. روش انجام پژوهش ن

 یهدفمند زنان متقاض خانواده سطح شهر تهران و انتخاب یهادادگاه

 ینمودن روند ادار یدر حال سپر دادگاهانتظار  یهاطالق که در سالن

بودند، نخست هدف پژوهش توسط  شیمربوط به دادخواست طالق خو

 تیو پس از جلب رضا دهیگرد حیتشر هایآزمودن یپژوهشگران برا

 ی. مراجعه به دادگستر۱ورود ) یارهایشرکت در پژوهش و سنجش مع

آگاهانه  تی. رضا3خواندن و نوشتن،  یی. توانا2پژوهش؛  یبازه زماندر 

مؤثر  یروانپزشک یهایماریشرکت در پژوهش( و خروج )وجود هرگونه ب

شرکت در پژوهش( نسبت به  تی. عدم رضا2بر سالمت روان افراد؛ 

پژوهش  ی. مالحظات اخالقدیپژوهش اقدام گرد یهاپرسشنامه لیتکم

همچون ارائه اطالعات الزم در مورد پژوهش و حق  یموارد رندهیدر برگ

آگاهانه شرکت در  تیفرم رضا افتیآزاد شرکت در پژوهش، در نتخابا

ثبت اطالعات بدون نام و اطالعات  ها،یآزمودن هیپژوهش از کل

 یزوج اسیها از مقداده یبود. جهت گردآور هایشناساننده آزمودن

استفاده  انگی یطرحواره ها اسیخود مق یافتگی زیآزمون تما چ،یانر

 و نیانگی)م یفیآمار توص یهااستفاده از روش باپژوهش  یهاشد. داده

چند  ونیو رگرس رسونیپ ی)همبستگ یانحراف استاندارد( و استنباط

 SPSS. V22 یآمار لیگام به گام( و به کمک نرم افزار تحل رهیمتغ

 .دیگرد لیو تحل هیتجز

 ابزار

 چیانر یزوج اسیمق

 ییزناشو تیرضا یبررس یپرسشنامه، برا نی( از ا۱989و السون ) ورزف

ه در ک یراتیینسبت به تغ اسیمق نیاستفاده کرده و معتقدند که ا

پژوهشگران با استفاده  نی؛ ا[28]حساس است  دیآیخانواده به وجود م

زوج نشان دادند که با  5039با  یمل قیدر تحق یتصادف یریاز نمونه گ

خرسند  نیزوج نیب 85-95با دقت% توانیپرسشنامه م نیاستفاده از ا

پرسشنامه،  نیاز موضوعات ا کی. هر [29]قائل شد  زیو ناخرسند تما

 در درون هانهیزم نیا یابیمهم است. ارز یهانهیاز زم یکیدر ارتباط با 

کرده و  فیها را توصمشکالت بالقوه زوج تواندیم ،ییبطه زناشورا کی

 نی. ادیآنها را مشخص نما تیو تقو یرومندین یهانهیمز تواندیم ای

ه ک ییهازوج یبرا یصیابزار تشخ کیبه عنوان  تواندیم نیابزار همچن

ود خ ییرابطه زناشو تیو به دنبال تقو ییمشاوره زناشو یدر جستجو

خرده  4ماده و شامل  35 یدارا اسیمق نیفاده شود. اهستند، است

 ،تیاز جمله رضا قیابزار تحق کیبه عنوان  تواندیباشد که م یماسیمق

بر  اسیمق نیا یگذارنمره فیارتباطات، و حل تعارض استفاده گردد. ط

ا )از کاماًل موافقم ت یانهیبوده و به صورت پنج گز کرتیل فیاساس ط

 یهااسی. مقردیگیرا در بر م 5تا  ۱که نمرات  باشدیکاماًل مخالفم( م

 ،ییزناشو تیرضا ،یآرمان فی: تحراملپرسشنامه به شرح ش نیا

ون و الس دیویتوسط د چینریا یارتباطات و حل تعارض. پرسشنامه زوج

 بیزوج متأهل اجرا شد. ضر 2550۱ یرو 2000السون در سال  یام

 ارتباط، حل ،ییزناشو تیرضا یهااسیخرده مق یپرسشنامه برا یآلفا

 0,84، 0,80، 0,86: ستقرار ا نیاز ا بیبه ترت یآرمان فیتعارض، و تحر

: بیهر خرده آزمون به ترت یپرسشنامه برا ییو اعتبار بازآزما 0,83و 

پرسشنامه در  یآلفا بیبوده است و ضر 0,92 0,90، و 0,8۱، 0,86

برابر با  بینفر( به ترت 730زوج ) 365با تعداد  [30]پژوهش آسوده 

 یز آلفایبه دست آمد. در پژوهش حاضر ن 0,77و  0,62، 0,78، 0,68

به دست آمده است، که نشان  9۱/0برابر با  چیانر یزوج اسیکرونباخ مق

 .پرسشنامه است یباال اریبس یدرون یدهنده سنجش همسان

 خود یافتگی زیتما پرسشنامه

در  دلندریبوده و توسط اسکورون و فر تمیآ 45 یامه داراپرسشن نیا 

 یریپذواکنش اسیخرده مق 4ساخته شده است و شامل  ۱998سال 

بوده و در  گرانیبا د یختگیآمو هم یعاطف زیمن، گر گاهیجا ،یعاطف

 اسی. خرده مق[3۱]شود یپاسخ داده م یادرجه 6 کرتیل فیط

است که فرد  یا( بازتاب دهنده درجهدهما ۱۱) یعاطف یریپذواکنش

 یفعاط یریرپذییبا تغ ایاز حد  شیب تیبا حساس یطیبه محرک مح

 فی( که در کنار تعرتمیآ ۱۱من ) گاهیجا اس  ی. خرده مقدهدیپاسخ م

که فرد  یرا در زمان یشخص دیبه عقا یوفادار زانیواضح حس خود، م

 اسی. خرده مقکندیخود است، مشخص م دیر به انجام خالف عقامجبو

و  متی( نشان دهنده احساس ترس از صمتمیآ ۱2) یعاطف زیگر

است و خرده  گرانیاز حد در ارتباط با د شیب یریپذبیاحساس آس

در  یری(، نشان دهنده درگتمیآ 9) گرانیبا د یختگیهم آم اسیمق

اعتبار و  قات،یتحق جی. نتاباشدیم گرانیبا د یاز حد عاطف شیروابط ب

کرونباخ  یاند. آلفاپرسش نامه نشان داده نیا یرا برا ییباال ییروا

به  هااسیخرده مق یو برا 0,88 یکل یافتگی زیتما یمحاسبه شده برا

 [32] انیاست. در پژوهش اسک 0,70و  0,60، 0,75، 0,63 بیترت

پرسش  نیا یباال ییایبه دست آمد که پا 0,8۱کرونباخ  یآلفا بیضر

 .دهدینامه را نشان م

 (YSQ-SF) کوتاه فرم – انگیطرحواره  پرسشنامه

طرحواره ناسازگار  ۱5سنجش  یسؤال داشته و برا 75پرسشنامه  نیا

یب ،یثباتی/ بیرهاشدگ ،یجانیه تیشامل محروم یشناخت هیاول

نقص/ شرم، شکست،  ،یگانگی/ بیاجتماع یانزوا ،یر/ بدرفتایاعتماد

 ،ی/ در دام افتادگیبه ضرر، گرفتار یریپذ بیآس ،یتیکفای/ بیوابستگ

سرسختانه/  یارهایمع ،یجانیه یبازدار ،یگذشتگاطاعت، از خود 

/ خود یدارشتنیو خو یاستحقاق/ بزرگ منش ،یافراط ییجوبیع

پرسشنامه  نیعبارت ا 75از  کیشده است. هر  یطراح یناکاف یانضباط

. نمره فرد در هر شودیم یگذارنمره یادرجه 6 کرتیل اسیدر مق

. شودیطرحواره حاصل م نطرحواره با جمع نمرات سؤاالت مربوط به آ

 نیتر طرحواره ناکارآمد است. انمره باال نشان دهنده حضور پررنگ

سؤال  205ن شد و فرم بلند آ یو براون طراح انگیپرسشنامه توسط 

در  ژهیکار به و لیفرم کوتاه جهت تسه ۱998. در سال [22]داشت 

 هی( کل2002شد. در مطالعه ولبرن و همکاران ) جادیحوزه پژوهش ا

 یپانزده گانه فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره از همسان یهااسیخرده مق

کرونباخ همه  یآلفا [33]برخوردار بودند  یخوب اریتا بس یکاف یدرون

زاده و  ی( محاسبه شد. در مطالعه فاتح93/0تا  76/0ها )طرحواره

 یشناخت یهاپرسشنامه طرحواره یابیکه به منظور اعتبار  انیعباس

 یپرسشنامه به روش همسان ییایاصفهان انجام شد پا انیانشجود یرو

کرانباخ  ی. آلفا[34]بدست آمد  94/0کرونباخ  یآلفا قیاز طر یدرون

 شودیگزارش م 94/0در پژوهش حاضر  انگی یپرسشنامه طرحواره ها

 .باشدیآزمون م یباال اریبس یدرون یو همسان ییایاز پا یکه حاک
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 هاافتهی

کل  افراد تعداد نینشان داد که از ب یفیتوص یهاافتهیحاصل از  جینتا

 التیتحص ینفر( از آنها دارا ۱99)%8۱افراد نمونه پژوهش حاضر، 

. ودندی یشگاهدان ریغ التیتحص ی( دارا5۱)%۱9بوده و  یدانشگاه

نفر( از  49)%۱9,8اطالعات به دست آمده نشان داد که  نیهمچن

سال،  40تا  3۱نفر(،  ۱0۱)%40,9سال،  30تا  20 هایآزمودن

 یباال هاینفر( از آزمودن 42)%۱7سال و  50تا  4۱نفر(،  55)22,3%

و  39,94برابر  زین هایسن آزمودن نیانگیسال سن داشتند و م 5۱

 .بدست آمد 9,96آن  رایانحراف مع

 

 پژوهش یرهایدر متغ هایآزمودن ٔ  نمره یفیتوص یهاشاخص .1 جدول

 انحراف استاندارد نیانگیم هامؤلفه

 2,84 8,۱7 یجانیه تیمحروم

 2,88 9,۱4 یثبات ی/ بیشدگ رها

 3,۱6 ۱۱,0۱ ی/ بد رفتاریاعتماد یب

 2,73 7,6 یگانگی/ بیاجتماع یانزوا

 2,0 7,0۱ / شرمنقص

 2,86 9,02 شکست

 2,0۱ 7,08 یتیکفا ی/ بیوابستگ

 3,80 ۱۱,75 یماریدر برابر ضرر و ب یریپذ بیآس

 2,98 8,28 افتهیتحول ن شتنی/ خو گرفتار

 2,63 9,20 اطاعت

 2,97 ۱۱,83 یثارگریا

 2,89 8,۱6 یجانیه یبازدار

 2,64 ۱2,44 سرسختانه یارهایمع

 3,6 ۱۱,7۱ ی/بزرگ منش استحقاق

 3,42 ۱۱,۱9 یناکاف ی/ خود انضباطیدار شتنیخو

   خود یافتگی زیتما

 56۱. 3,38 یعاطف یریپذ واکنش

 66. 3,56 من گاهیجا

 73. 3,4۱ یعاطف زیگر

 66. 3,۱9 گرانیبا د یختگیآم هم

 56۱. 3,38 یعاطف یریپذ واکنش

   ییزناشو تیرضا

 4,3۱ 25,64 ییزناشو تیرضا

 5,52 26,75 ارتباطات

 5,39 26,0۱ تعارض حل

 4,۱8 ۱3,39 یآرمان فیتحر

 ۱4,29 9۱,8۱ کل نمره

 

 یهادر مولفه هاینمره آزمودن اریو انحراف مع نیانگیم ۱ جدول

ان را نش ییزناشو تیخود و رضا یافتگیزیتما ه،یطرحواره ناسازگار اول

و  نیانگیم گردد،یظه ممالح زی. همانطور که در جدول فوق ندهدیم

 ؛(8,۱7 ± 2,84) یجانیه تیمحروم یهادر مولفه اریانحراف مع

 ± 3,۱6) ی/ بد رفتاریاعتماد بی ،(9,۱4 ± 2,88) یثباتی/ برهاشدگی

 ± 7,۱) شرم/ نقص ،(7,6 ± 2,73) یگانگی/ بیاجتماع انزوای ،(۱۱,۱

 ،(7,08 ± 2,0۱) یتیکفای/ بوابستگی ،(9,2 ± 2,86) شکست ،(2,0

/ گرفتار ،(۱۱,75 ± 3,80) یماریدر برابر ضرر و ب یریپذبآسی

 ،(9,20 ± 2,63) اطاعت ،(8,28 ± 2,98) افتهینا تحولشتنخوی

(، 8,۱6 ± 2,89) یجانیه بازداری ،(۱۱,83 ± 2,98) یثارگرای

 3,06) منشی بزرگ/ استحقاق ،(۱2,44 ± 2,64سرسختانه ) یارهایمع

( ۱۱,۱9 ± 2,42) یناکاف یخود انضباط/ یدار شتنخوی و( ۱۱,7۱ ±

 ندههبدست آمده نشان د جینتا زیخود ن یافتگی زتمای در. آمد بدست

 یعاطف یریبعد واکنش پذ اریو انحراف مع نیانگیبود که در م نیا

 ± 0,73) یعاطف زگری ،(3,56 ± 0,66من ) گاهجای ،(3,38 ± 0,56)

 بر. بود( 3,۱9 ± 0,66) زین گرانیبا د یختگآمی هم مؤلفه و( 3,4۱

 ریغمت یهامولفه نیانگیم زیبه دست آمده از جدول فوق ن جنتای اساس

 ± 4,3۱) ییزناشو تیدر افراد گروه در ابعاد رضا ییشوزنا تیرضا

 ،(26,0۱ ± 5,39(، حل تعارض )26,75 ± 5,52) ارتباطات ،(25,64

 ۱4,29) ییزناشو ترضای کل نمره و( ۱3,39 ± 4,۱8) یآرمان فتحری

 نیرابطه ب یشده است. به منظور بررس یابارزی نمونه( 9۱,8۱ ±

از  ییزناشو تیخود با رضا یافتگی زیابا تم هیناسازگار اول یطرحواره ها

ه آن دهنده آن بود ک جیاستفاده شد که نتا رسونیپ یهمبستگ بیضر

خود با  زیو تما هیناسازگار اول یهاطرحواره یرهایمتغ یهاشاخص نیب

 یوجود دارد. به منظور بررس یداریمعن یهمبستگ ییاشوزن تیرضا

 جی. نتاگام استفاده شد هگام ب ونیاز رگرس رهایمتغ یکنندگ ینینقش ب

 ینیب شینقش پ یبررس یگام به گام برا ونیمدل رگرس یمعنادار

ر د ییزناشو تیبر رضا زیو تما هیناسازگار اول یهاطرحواره یکنندگ

مذکور و در ادامه  یهمبستگ یقبل از بررس ارائه شده است. ریجداول ز

نرمال بودن با استفاده از آزمون  یهافرض شیپ ون،یرگرس لیتحل

 .قرار گرفت دییو تأ یبودن مورد بررس یخط رنف،اسمی –کولموگروف 
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 هیناسازگار اول یهاطرحواره یرهایمتغ ونیرگرس لیحاصل از تحل جینتا

 یاز رو ییزناشو تیضار ونینشان داد که رگرس یافتگیزیو تما

 معنادار است یاز لحاظ آمار ه،یناسازگار اول یهاطرحواره یهامولفه

(۱00/0  >P )تیرضا انسیوار نییدر تب یمعنادار ریها تأثمؤلفه نیو ا 

 بیکه ضرا دهدینشان م جهینت نیا گری. به عبارت ددارد ییزناشو

وجود دارد  هیفرض دییتأ یبرا یمعنادار است و شواهد کاف ونیرگرس

 .(2جدول )

 

 هیناسازگار اول یهاطرحواره یهامؤلفه یاز رو ییزناشو تیچندگانه رضا ونیرگرس بیضرا جینتا .2 جدول

 T Sig استاندار بتا بیضرا استاندار ریغ بیضرا 

 B استاندارد ریغ بیضرا یخطا    

 000/0 0۱6/2۱  605/4 769/96 ثابت اثر

 007/0 -72۱/2 -۱72/0 237/0 -645/0 یریپذبیآس

 007/0 704/2 ۱89/0 345/0 934/0 یجانیه یبازدار

 000/0 -835/3 -252/0 260/0 -997/0 ی/ بزرگمنشاستحقاق

 000/0 457/4 358/0 420/0 874/۱ یاجتماع یانزوا

 000/0 -96۱/3 -263/0 474/0 -877/۱ / شرمنقص

 000/0 537/3 223/0 340/0 202/۱ سرسختانه یارهایمع

 0۱3/0 -494/2 -۱64/0 275/0 -687/0 یناکاف ی/ خود انضباطیدارشتنیخو

 0۱۱/0 -553/2 -۱7۱/0 ۱99/0 -508/0 یثارگریا

 046/0 007/2 ۱27/0 3۱7/0 636/0 یجانیه تیمحروم

R 605/0 R2 366/0 

 

ت که گرف جهینت توانیموجود در جدول فوق م R2 زانیتوجه به م با

 6/36ناسارگار در مدل فوق در حدود  یهاطرحواره ریمتغ یهامولفه

 زی. مقدار بتا نکندیم نییرا تب ییزناشو تیرضا ریمتغ انسیدرصد از وار

 شیپ یرهایمتغ انسیوار نییتب زانیدر مدل ارائه شده نشان دهنده م

 ریاستاندار بتا متغ بیضرا نیمالک است. بر اساس هم یرو ن،یب

 تیرضا انسیوار نییو تب ینیب شیدر پ هیناسازگار اول یهارهطرحوا

 انسیدر وار رییکه با هر واحد تغ یدارد به طور یمعنادار ریتأث ییزناشو

 ییزناشو تیرضا انسیدر وار 358/0به اندازه  ییزناشو تیرضا ریمتغ

ان گام به گام نش ونیرگرس لیتحل جینتا نی. همچنگرددیم جادیا رییتغ

یب ،یرها شدگ ،یافتگی/ تحول شتنیگرفتار خو یهاه مولفهک دهدیم

در  یداریو اطاعت اثر معن یتیکفا ی/ بیشکست، وابستگ ،یاعتماد

 .ندارد ییزناشو تیرضا ریمتغ انسیوار نییتب

 

 خود زیتما یهامؤلفه یاز رو ییزناشو تیچندگانه رضا ونیرگرس بیضرا جینتا .3 جدول

 T Sig استاندار بتا بیضرا استاندار ریغ بیضرا 

 B استاندارد ریغ بیضرا یخطا    

 000/0 882/23  754/4 540/۱۱3 ثابت اثر

 000/0 - 649/4 -285/0 3۱3/۱ - ۱03/6 من گاهیجا

 000/0 - ۱70/9 -604/0 080/0 -738/0 گرانیبا د یهمجوش

R a852/0 2R 08۱/0 

 

گرفت که  جهینت توانیم 3جدول موجود در  R2 زانیتوجه به م با

درصد از  ۱/8خود در مدل ارائه شده در حدود  زیتما ریمتغ یهامولفه

در مدل  زی. مقدار بتا نکندیم نییرا تب ییزناشو تیرضا ریمتغ انسیوار

 یور ن،یب شیپ یرهایمتغ انسیوار نییتب زانیارائه شده نشان دهنده م

 شیخود در پ زیتما ریاستاندار بتا متغ بیضرا نیس هممالک است. بر اسا

که  یردارد به طو یمعنادار ریتأث ییزناشو تیرضا انسیوار نییو تب ینیب

 - 604/0به اندازه  ییزناشو تیفیک ریمتغ انسیدر وار رییبا هر واحد تغ

ل یتحل جینتا نی. همچنگرددیم جادیا رییتغ ییزناشو تیرضا انسیدر وار

 یجانیه یریپذواکنش یهاکه مولفه دهدیم به گام نشان مگا ونیرگرس

 ییزناشو تیرضا ریمتغ انسیوار نییدر تب یداریاثر معن یعاطف زیو گر

 .ندارد

 بحث

 یاهخود و طرحواره یافتگیزیتما نیرابطه ب یمطالعه با هدف بررس نیا

 جیا. نتدیطالق انجام گرد یزنان متقاض ییزناشو تیبا رضا هیناسازگار اول

طالق با  یزنان متقاض ییزناشو تیرضا نیپژوهش نشان داد که ب

 یدار یخود آنها رابطه معن یافتگیزیو تما هیناسازگار اول یهاطرحواره

خود به  یافتگیزیناسازگار و تما یطرحواره ها یهادارد و مؤلفه ودوج

نان ز ییزناشو تیکننده رضا ینیب شیمهم پ یرهایاز متغ یکیعنوان 

 ریریدیهمسو با مطالعات  توانیرا م هاافتهی نی. اباشندیطالق م یمتقاض

 و انگی(؛ 20۱3(؛ خان و آفتا )20۱3و همکاران ) لری(؛ م20۱5و هامارتا )

( ۱39۱و همکاران ) یرامی(؛ ب2006(؛ چانگ و همکاران )2003گلوسگو )

ناسازگار  یهاطرحواره اتیخصوص نهی( دانست. در زم22, ۱5, ۱0-۱3)

دارد به  یاطرحواره یفرد شودیگفته م یاذعان داشت که وقت دیبا هیاول

 یفعال است، بلکه طرحواره صفت شهیکه طرحواره هم ستیمعنا ن نیا

لحظه خاص فعال نباشد و به هنگام عدم  کیاست که ممکن است در 

 نینشود. همچن ختهیبرانگ ایو  افتهیبهبود  یطیوجود عوامل فعال ساز مح

 یاخود از چه سبک مقابله یکه افراد با توجه به خلق و خو نیبسته به ا

یم کنندیاز آن استفاده م یکاهش درد ناش یپاسخ به طرحواره برا یبرا

و  زابیآس انگ،یرا نشان دهند. از نظر  یمتفاوت یفتارهار توانند

یب ،یثباتیب ،یها، چهار طرحواره رهاشدگطرحواره نیقدرتمندتر

. در دسته باشندیو نقص/ شرم م یجانیه تیمحروم ،ی/ بدرفتاریاعتماد
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را در  یانجام دادند، عوامل زی( ن2000) چیو ب چنبامیکه ف یکل یبند

ل عوام ،یاند که عبارتند از: عوامل شناختمؤثر دانسته ییزناشو تیرضا

 تیحما ،یرفتار یالگوها ،یکیولوژیزیعوامل ف ،یو عاطف یجانیه

و رابطه  یارتباط یهاند، استرس، مهارتخشونت، وجود فرز ،یاجتماع

ؤثر م ییزناشو تیکه در رضا یعامل نیپژوهشگران اول نیا دی. از دیجنس

به  هیناسازگار اول یهاکه وجود طرح واره باشدیم یاست، عامل شناخت

 یاز زندگ تیرضا نییرا در تب ییاثرات به سزا یعامل شناخت کیعنوان 

از  یکیبه عنوان  توانیرا م یسازه شناخت نی. لذا ا[35]گذارد یم یبرجا

طالق  یدر زنان متقاض ییزناشو تیرضا یهاکننده ینیبشیپ نیتریاصل

 زیپژوهشگر ن ینیو مشاهدات بال هایسر نظر داشت. طبق برردانست د

از اعضاء گروه نمونه، در هنگام بحث در مورد  یاریکه بس دیمالحظه گرد

 یها، تفکرات و به عبارتبرداشت ،ییزناشو تیرضا ینیب شیعوامل پ

متقابل همسر و  یبه رفتارها یدهپاسخ یاصل لیخود را دل یهاوارهطرح

 یسو افراد دارا کیاز  گر،ید یانیب ه. بنمودندیعنوان م خانواده همسر

در تعامالت  یناسازگارانه و نامناسب یهاناسازگار از راه حل یهاطرحواره

ناسازگار منجر به  یهاطرحواره زین گرید یو از سو کنندیخود استفاده م

در روابط  بیامر موجب آس نیکه ا گرددیم دادهایرو ریدر تفس یریسوگ

در  هنانیواقع ب ریآن عدم تفاهم و انتظارات غ جهیشده و در نت یفرد نیب

 .دیآیم دیروابط پد

خود  و استقالل یشناخت ،یجانیه ییخود، جدا زیبوئن تما هیاساس نظر بر

را  شیخو تیتفرد درک هو انیرا شامل شده و افراد در جر گرانیاز د

 سازدیها را قادر مآن ،یاز خانواده اصل زیتما نی. لذا ا[3۱]کنند یکسب م

 یانیب به. رندیها و اعمال خود را بپذافکار، احساسات، ادراک تیتا مسئول

برخورد  ییتوانا یدر برخورد با مسائل و مشکالت زندگ افتهیزیفرد تما گرید

 یاز برخورد با مسائل به صورت احساس تواندیرا داشته و م یعقالن یمنطق

ورت ص حل مسائل را به ییگروه از افراد توانا نیا نیکند. بنابرا یریجلوگ

 یگافتیزیکه سطح تما یراد. در نقطه مقابل افباشندیدارا م زیمسالمت آم

اساتشان عقل و احس نیب یشتریب یختگیدارند، اضطراب باالتر و آم ینییپا

لذا با  .[36]شوند یم یعاطف یهادچار تنش گرانیداشته و در روابط با د

 یافتگیزیکه سطح تما ییهاگفت که زوج توانیبوئن م هیتوجه به نظر

 یریگ میتصم ییتوانا یزندگ تدارند در برخورد با مسائل و مشکال ینییپا

 ستمیبه س یوابستگ لیها به دلزوج نیا یداشته و از طرف یکمتر یعقالن

 نیکه ا شوندیم یدچار مشکالت ستمیدو س انیو تداخل م یخانواده اصل

 ییزناشو یتینارضا تیو مشکالت و در نها هایریدرگ شیخود باعث افزا

 .[37]گردد یم

 ییهاکرده است که: زوج لیگونه تحل نیبه دست آمده را ا جیپژوهشگر نتا 

 گریکدیارتباط با  یرا دارند در برقرار یعاطف زیاز گر ییکه سطح باال

. کنندیم یریداشته و معمواًل در برخورد با مشکالت کناره گ یمشکالت

 شتریزنان ب یعاطف زیکه هرچه سطح گر کندیم انیب هیفرض نیا دییتأ

 یوندهایفرار از پ یرا برا یشترینامناسب ب یبوده و هرچه راهبردها

 یرکمت ییزناشو تیستفاده کنند، سطح رضاحل نشده خانواده ا یعاطف

 جانیه یامقابله یکه استفاده از راهبردها یمعن نیخواهند داشت. بد

اختالفات فراهم نموده  شیافزا یرا برا یبستر تواندیم نهیزم نیمحور در ا

اختالفات  نهیزم یبا رخداد مشکالت جزئ یزندگ یدر مراحل بحران و

 نیزوج نیب انتیو خ یطالق و دلسردرا موجب شود و احتمال  یاساس

 میها و جامعه به وضوح شاهد هست. اکنون در بافت خانوادهابدی شیافزا

 یترنییپا یافتگی زیکه از سطح تما یبحران تیدر موقع یکه افراد

ده و استفاده کر یمثلث ساز زمیمکان ایو  یعاطف زیاز گر ند،برخوردار باش

 انتیخ ایرا به خارج از چارچوب خانواده و  از مواقع روابط افراد یادر پاره

 ییتوانا یافتگی زیاز تما ییافراد با سطح باال زین گرید ییسوق دهد. از سو

. ابندییم تدس یمقابله مؤثر با بحرانها را تجربه کرده و به رشد و بالندگ

 نییکه سطح پا نیبر ا یها مبنآن جیمتعدد و نتا یهابا توجه به پژوهش

دارد، و فرد به سمت هم  میبا اضطراب مزمن رابطه مستق یتگافی زیتما

 انیاطراف تیو حما دییبه تأ ازمندیکرده و به شدت ن دایپ شیگرا یختگیآم

 انیطرافا واکنشو  طیمح یجانیه ستمیس ریتحت تأث ییاست، که رفتارها

با به  هایآزمودن یافتگی زیبه سطح تما یابی. امکان دستردیگیشکل م

تر به دست مطلوب جیمناسب سنجش اضطراب نتا یهاآزمون یریکارگ

فراد است، که ا یافتگی زیتما ینشانگر سطح باال نیی. اضطراب پاآمدیم

 دارند. اضطراب کنترل یو احساس یکارکرد عقالن نیب کیتفک ییتوانا

المت س ،یشادکام ،ییزناشو تیارتباط مؤثر، حس رضا یینشده و باال توانا

و  یتیرا دچار اختالل نموده و موجب نارضا نیوجز یو روان یجسم

 .مشکالت متعدد خواهد شد

 یریگجهینت

 یریپذ ینیب شیپژوهش حاضر نشان دهنده پ یهاافتهی یطور کل به

 یهاطرحواره یهاطالق بر اساس مولفه یزنان متقاظ ییزناشو تیرضا

 یاهارهطرحو نکهیخود بود. با توجه به ا یافتگیزیو تما هیناسازگار اول

 یریدر شکل گ نیو نخست یشناخت ریمتغ کیبه عنوان  هیناسازگار اول

 کنند،یم فایا ینقش مهم یمیافراد درباره روابط صم یباورها وانتظارات 

 یهاطرحواره ینیبال یهاییبا کاربست مداخالت و کارآزما توانیم

و از به  دیزنان را ارتقاء بخش ییزناشو تیناسازگار را کاهش داده و رضا

 یهاتینمود. از جمله محدود یریشگیطالق پ لیدلیوجود آمدن ب

عه مطال یاجرا لیبه دل یتوان به عدم استنباط رابطه علیپژوهش حاضر م

نده کن ینیب شیپ یهاشاخص هیکل نییو تع یعدم بررس ،یهمبستگ

اره اش گرید یهابه شهرها و فرهنگ جینتا میو عدم تعم ییزناشو تیرضا

مطالعه  نیا یهاافتهی میدر تعم ستیبایم ندهیمطالعات آ جهیدر نتنمود. 

 زیبدست آمده از پژوهش ن جیخرج دهند. بر اساس نتا بهالزمه را  اطیاحت

 گرید یو بر رو ترعیپژوهش با حجم نمونه وس نیکه ا شودیم شنهادیپ

 یبررسمطالعه به  نیهمراستا با ا ندهیها مجدداً اجرا شده و مطالعات آگروه

. بپردازند ییزناشو تیرضا ریدر متغ رهایمتغ ریسا یکنندگ نییتع

 نیا یهاافتهیبا الهام از  ندهیکه مطالعات آ شودیم شنهادیپ نیهمچن

 یهاریبر متغ یمبتن یو کاربست برنامه مداخالت یپژوهش در جهت طراح

 سطح یزنان دارا یاز زندگ تیارتقاء شاخص رضا یدر راستا نیب شیپ

 .کاهش طالق را فراهم آورند نهیاقدام نموده و زم ییزناشو تیرضا نییپا

 یسپاسگزار

 ییکارکنان مجتمع قضا هیاز شرکت کنندگان پژوهش و کل له،یوس نیبد

 ییصدر و مجتمع قضا دیشه ییشعبه ونک، مجتمع قضا 2خانواده شماره 

 پژوهش با نیانجام ا یکه بــرا یافراد هیشهر تهران و کل ۱خانواده 

.شودیم یکردند، کمال تشــکر و قدردان یمحققان همکار
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