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 چکیده 
حاضر،   پژوهش  از  ها   سهیمقاهدف  ناسازگار،    یشدت طرحواره 

طالق و    یمتقاضان  زن  نیب  یافسردگ   میعال  شدتو    یتحمل ناکام

جامعه آماری پژوهش حاضر،  .  بوده استطالق    یرمتقاضیزنان غ

مراجعه    طالق  یرمتقاضیطالق و زنان غ  یزنان متقاضشامل تمام  

ابزار گردآوری اطالعات    .بودمشاوره شهر جهرم  کننده به مراکز  

پرسشنامه پژوهش  این  یانگ  در  طرحواره  کوتاه  ،  (1998)فرم 

ناکام تحمل  هرینگتون)پرسشنامه  فرم    (2005ی  پرسشنامه  و 

-. برای تجزیه و تحلیل دادهبوده است   (1961)گی بککوتاه افسرد

  یومن آزمون  از    25نگارش    spss  افزارای پژوهش، توسط نرم ه

نتایج   ،پژوهش   هایپس از تجزیه و تحلیل داده.  شداستفاده  نی  ویت

  ش از حد و گوش به زنگی بی  بین دیگر جهت مندیکه  نشان داد  

بازداری زنگروه  دو  در    و  و  متقاضی طالق  غیرمتقاضی زنان    ان 

و میانگین هر دو متغیر در گروه    تفاوت معناداری وجود داردطالق  

همچنین در همه غیر متقاضی است  متقاضی طالق بیشتر از گروه  

در  اداری وجود  وه تفاوت معند متغیر تحمل ناکامی بین دو گرابعا

بین  ت عالشد نیز  افسردگی  معناداری وجود  ئم  تفاوت  دو گروه 

 . داشت

  ، ناکامی  تحمل  ار،گ ناساز  های   طرحواره  :های کلیدیواژه

 . زنان متقاضی طالق  ،دگیرساف

 

 
Abstract 

The aim of this study was to compare the severity 

of maladaptive schemas, failure tolerance and the 

severity of depressive symptoms between women 

seeking divorce and women seeking divorce. The 

statistical population of the present study included 

all women seeking divorce and women not seeking 

divorce who referred to counseling centers in 

Jahrom. Data collection tools in this study were 

Young Schema Short Form Questionnaire (1998), 

Harrington Failure Tolerance Questionnaire (205) 

and Beck Depression Inventory Short 

Questionnaire (1961). The Human Whitney test 

was used to analyze the research data by SPSS 

software version 25. After analyzing the research 

data, the results showed that there is a significant 

difference between the two groups of women 

seeking divorce and women not seeking divorce 

and the mean of both variables in the group seeking 

divorce. It is more than the non-applicant group. 

Also, in all dimensions of the failure tolerance 

variable, there was a significant difference between 

the two groups. There was a significant difference 

in the severity of depressive symptoms between the 

two groups. 
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 1401   اردیبهشت پذیرش:                   1400  اسفنددریافت :    پژوهشی  نوع مقاله :

 
 

 مقدمه 
  جامعه نیز میکل    وه بر خانواده متوجهآن عالیکی از پدیده های مهم اجتماعی که منشأ آن به خانواده باز می گردد ولی آثار  

دارای همبستگی می  جتماعی که عناصر درون آن  طالق است. در حقیقت، چنانچه به خانواده به عنوان سیستم اشود، پدیده  

ی    دهل جامعه نیز خلل وارد نماید؛ به یک معنا، این پدی ه می تواند به انسجام و همبستگی ک، این مسألباشند خللی وارد شود

  ا در برگرفته تا عوامل اجتماعی ر  روانی و جسمی   - وامل فردی، روحیاست که از ع   عوامل مختلفیاجتماعی خود معلول علل و  

 گیرد.   می

در    س آور متعددی ناخوشایند، ناراحت کننده و هراار و احساسات  د است. افکع استرس زا و هیجانی زندگی افراز وقایطالق ا

تجربیات جدید در زندگی و شروع زندگی بعد  طالق و بعد از آن به وجود می آید که فرد مجبور است برای داشتن    طول روند

  روانشناسی  آموزشی و  سی،جامعه شنا  اجتماعی،   پژوهشی  (. ادبیات 2018،  1چوری)راثی و پا کار داشته باشد از آن، با آنها سر و  

نگرانی    ای،مقابله  مکانیسم های  روحی،  و  جسمی  سالمت  طالق،  از  بعد  زندگی  بازسازی  ،طالق   یامدهایپ   خصوص  در  گسترده ای

  عوامل  هستند که  مؤثر  زناشویی  رابطه  در  بسیاری  واملع  (. 2018،  2)بلوم و کریستین دارد  وجود  ننگ  و  اندوه   کودکان،  به  مربوط

  و شکل می گیرند  تجربه  یا واقعیت براساس که  هستند  هایی سازه  ا ه شوند. طرحواره می  محسوب ها  آن رینمتمه تی ازاخشن

در    اولیه  ناسازگارانه  ه هایطرحوار  تحولی  ریشه های.  دهند  می   تأثیر قرار  تحت  را  افراد  رفتاری  های  پاسخ  واسطه،  عنوان  به

 طرحواره   از  خیبر.  هستند  تر  قوی  معموالً  می گیرند،  شکلتر  زود  که  هایی   طرحواره  ت،اس  نهفته  کودکی  دوران  ناگوار  تجارب

آیند،  وجود  به  کودکی  دوران  ناگوار  تجارب  نتیجه  در  عمدتاً   که  ها  ویژه آن  به  ها   و   اختالالت  اصلی  هسته  است  ممکن  می 

آسیب    در  ها  سوگیری  این   و  ند ا می شورویداده   از  ما   تفسیرهای  در  سوگیری  جبوم  ها   طرحواره.  فردی باشند  بین  مشکالت

داشت   چشم و  هدف  های نادرست،  گمانه  شده، تحریف نگرش های تفاهم ها،  سوء صورت به خود را فردی میان  روانی  شناسی

  مدت   در  و باره   یک  طالق فی  از طر(.  1397محسن زاده،    )ایزدی، رضایی، ظهیرالدین و می دهند   نشان  بینانه  غیرواقع  های

 ای   فاصله  و  نماید  می  رخ  تدریج  به  کالتشم زندگی  تدایاب   در  زناشویی،  های  زندگی  از  یتعداد  در.  د آی  نمی  ودجو  به  کوتاهی 

  به.  شود  می  زیادتر  فاصله ها  آن  تبع  به  و  شود  می  تر  عمیق  و  بیشتر روز  به  روز  مشکالت  این.  می آورد  وجود  به  مرد  و  زن  بین

  و  زن  که   ی رسدم  حدی  به  اختالفات   که  جایی   تا   شود؛  می  تر  ضعیف  اتالفاخت  و   زندگی   کنترل مدیریت  و   مهارت  آن،  دنبال

  فرد  برای شدید پریشانی و استرس با  موقعیتی  طالق  آنجایی که از.شوند  می جدا یکدیگر از و  ندارند را یکدیگر تحمل توان مرد

  در  ها  آن  واناییت  میزان  د،باش  افراد  در  یشانی رپ   کننده تحمل  بینی  پیش  ند توامی    که  دیگر  مؤلفه های   از  یکی   می کند،   ایجاد

می       ناکامی  به  تبدیل  را امیدها  این  اما طالق   می کنند،  ازدواج  شیرین  آرزوهای  و  امیدها  اهداف،  با  افراد.  است  ناکامی ها  تحمل

  غم  مانند  افسردگی هم.  می کند  تجربه  را  یافسردگ  خود،  زندگی   طول  در  کس  از طرفی هر.( 1397)هوشمندی و ناعمی،    کند

. تاس  گرفته  روانپزشکی لقب  سرماخوردگی  که  است  شایع  قدری  است و به  زندگی  فشارهای  به  انسان  طبیعی   پاسخ  شادی،  و

 
1 Rathi & Pachauri 
2 Blum & Christine 
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 ال می روند. اما احتم  بین  از  ماه  6-3از    پس  معموال  نشده  درمان  دوره های  دود است،حم  زمانی  لحاظ  از  افسردگی  موارد،  اکثر  در

صورت   در  و   بهبود  در  تداوم  ایجاد   بلکه  فعلی   دوره  بهبود  تسریع در  باید  هانت  نه  مان،رد  هدف  دلیل  همین  به.  است  زیاد  عود،

  های   نشانه  جمله  از(.  1395نساری،  علیایی و خوایان، شعرباف  )کیافر، جمیل  باشد   بیماری  گشترب  احتمال  از   کاستن  امکان،

  تغذیه  خواب، اختالل اجتماعی، روابط زا پرهیز دهافسر و فقدان عالقه و لذت است. فرد یرپذ  تحریک یا افسرده خلق ،افسردگی

 که  طوری به.  گردد  می بتال م پریشی روان به و  دارد نفس به  اعتماد عدم  و  مردگی ارزشی، دل بی  اندوه، احساس عالیم حتی و

شود    می  ها   آن  جدید،   مکانی  نقطه  جامعه   در   یو  پذیری  مسئولیت  و  نقش  ایکارایی، ایف  کاهش  سبب  عوارض  و   مشکالت  این

  سه یمقااین پژوهش،    ن شده، هدف از انجاممباحث بیا  با توجه بهمتداول ترین بیماری روانی در میان زنان است   ردگی  و افس

جعه طالق مرا  یرمتقاضی زنان غ   طالق و   ی زنان متقاض  نیب  ی افسردگ  م یو شدت عال   یناسازگار، تحمل ناکام   یشدت طرحواره ها

 می باشد.  1400ر سال به مراکز مشاوره شهر جهرم د کننده

 

 پژوهش مبانی نظری 
 در رابطه و خود درباره بدنی  احساسات ها وشناخت ها،هیجان خاطرات، از که هستند افذین یا الگوی اولیه زمینه هایوارهطرح

ل  امتع از هاهواردارند. طرح تداوم فرد عمر سراسر  رد اند،گرفته  شکل نوجوانی یا کودکی دوران در اند،تشکیل شده دیگران با

 اولیه زندگی هایسال طی در همساالن برادرها، و خواهر ین، با والد  او ناکارآمد رآمد یاب کاتجار  با کودك خوی فطری و خلق

 .  (1399)مرادی، آیندمی وجود به

آیند  د میدتر به وجوهایی که زووارهودکی نهفته است. طرحدر تجارب ناگوار دوران ک  های ناسازگار اولیهوارهریشه تحولی طرح

های  های خانواده، بازتاب دقیق پویاییدی، پویاییتا حد زیا  گیرند.می  ای نشأتهای هستهند، از خانوادهترین هستال قویو معمو

شوند،  شان فعال میناسازگار اولیه  هایوارهی بزرگسالی، طرحهایی از زندگ جهان ذهنی کودك هستند. وقتی بیماران در موقعیت

از دوران کودکی  موال خاطرهمع انگیز  با تحخود تجربه میای هیجان  تأثیرگذار مانند  ایر عوامل  ول کودك، س کنند. همزمان 

انجمن مدرسه،  اهمیت میهمساالن،  افزونی  روز  بطور  فرهنگ،  و  گروهی  در شکلهای  و  طریابند  بازی وارهحگیری  نقش  ها 

ای  ی انزووارهیرومند نیستند. )طرحگیرند، زیاد عمیق و نحول شکل میا در سیر تهایی که بعدوارهند. با این حال، طرحکنمی

گیرد و ممکن است انعکاسی  هاست که معموال در اواخر دوران کودکی یا نوجوانی شکل می مین طرح وارهدر زمره ه  اجتماعی

 (. 1398پسندیده کار، ای نباشد()خانواده هسته از پویایی های

حوزه به صورت  پنج در طرح واره  18به   نشده، ارضا هیجانی نیاز پنج به توجه با  توسط یانگ، شده مطرح زگارناسا هایطرحواره

 :شودیزیر تقسیم م

 طرد  و بریدگی •

 خودگردانی و عملکرد مختل •

 مختلدودیت های  مح •

 مندیدیگر جهت •

 (.2005نگ،  بیش از حد)یا گوش به زنگی  •

 کم  تحمل آستانه و قطعیت نبود های از باورهای منفی دربار  از مجموعه د که ناشیبه ویژگی شخصیتی اشاره دار مل ناکامیحت

عی سوگیری شناختی  ناکامی نوبود تحمل  ن.  قب ناگوار برای ناکامی استعوا  بینی   های نامطمئن و مبهم و پیش موقعیت    در

  گذارد   أثیر می و رفتاری ت  ی و شناختیفرد بر وضعیتی نامطمئن در سطوح هیجان   ی دریافت و تفسیر و واکنشبوده که بر چگونگ

 (. 1398)ابویی و امیری، 
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آید.    می   پدید   شمارد   می       به هدفی که فرد آن را مطلوب    احساسی است که در نتیجه ایجاد مانع بر سر راه رسیدنناکامی  

ا آن رهای    و لذت که در حال رسیدن به هدف دلخواهش است    مان کند یعنی این که فرد گتواند ذهنی باشد،    این هدف می

ه فرد انتظار  در هر حال، چنانچه مانعی سد راه تحقق اهدافی ک.  بینی کند و یا ممکن است در رفتار ظاهری تجلی یابد  پیش

حرومیت است. افراد  تعریف، تمایز ناکامی از متوان گفت که وی ناکام شده است. ویژگی این    یرد شود، م دستیابی به آن را دا

ح تحمل ناکامی به میزان فشار روانی  الاصط(.1396)رحیمی و افشاری نیا،  شوند  م فرض نمیچیزی ناکا  فقط به خاطر نداشتن

افرادی که تحمل .  گویند که شخص می تواند تحمل کند، قبل از اینکه رفتارش از حالت یکپارچگی در آمده و مختل گردد

اما   د.ده و در مقابل واقعیت بسیار ناپایدارنوبغیرمنطقی  ن هستند،  اف ناپذیری دارند، غمگیانعط  ورهایبا   اکامی کمی دارند،ن

، افرادی منطقی و خوشحال و انعطاف پذیرند و در رفتار خود، خواهان دستیابی سریع به راه حل های  ال افراد با آستانه تحمل با

کار می کنند و    بسیار سختن کوتاهی  ت کنار می آیند و در زماالشکبا م  به راحتی و به سادگیعملی هستند. این گونه افراد  

 . می کنند شالمدت ت برای رسیدن به اهداف بلند

 قدمت از  شناسی اختالالت روان از دارد. بعضی ای گسترده بسیار  طیف نشناسیروا مطالعات نشان داده است که، اختالالت

و   مهم اختالالت لهمج از شوند.   می محسوب مهم و از اختالالت دارند عهجام در زیادی شیوع دیگر یبرخ ،برخوردارند زیادی

 را زیادی های هزینه و دچار آن به ها  انسان از زیادی تعداد ساله هر که است افسردگی و اضطراب اختالل دو جامعه در شایع

و   مشکالت و  کند می شکالر ااچد گوناگون جنبه های از را افراد عملکرد اختالل دو این همچنین کنند،  می خود نیز صرف

 واقع در دهند،قرار می شعاع  تحت را جامعه یک تمام سیستم کلی،  طور به که دارند دنبال به را ادیی ز ایپیامده و عواقب

 دو تیغ تواند یم امر همین اما است، انسان زندگی الینفک وجه  گیرد. اضطراب  می تأثیرقرار  تحت جامعه کل روانی بهداشت

 (.1398،هرپیش)منصودوش تلقی آدمی نایافتگی سازش گی یافتیا سازش لبه

 درمان جهت در زیادی های تالش نیز  مرضی وجه مورد در  اما تصور کرد، را  انسان زندگی توان  نمی اضطراب  بدون که آن با

 است. خلق کمحا وضع همین  نیز افسردگی ردمو دارد. در دنبال به  افراد برای زیادی های هزینه  و زمان و  گیرد می صورت 

وجوه  موضوع دو این مسایل این به توجه با  و می گذارد آن روی بر زیادی تأثیر محیط هد کدار رار ق طیف یک روی بر انسان

 باشد، نمی ذهن از دور حوزه در هر دو  متناقض بعضاً و متعدد متنوع، تحقیقات وجود شده ذکر موارد به توجه دارند. با مختلفی

 حجم با ، محققینعلمی سریع بسیار  رشد دلیل ه. بشود ریسته گن و تردید شک با حوزه این در العاتطم نتایج شده باعث که

 (.1399هستند)زارع پور نصیر آبادی،  رو روبه اطالعات از وسیعی

 

 پیشینه پژوهش 
  ناکامی تحمل و تمایزیافتگی  میزان  اساس بر روانشناختی سرسختی ( پژوهشی با هدف پیش بینی 1396رحیمی و افشاری نیا)

  شهر کرمانشاه  اجتماعی  تأمین اداره شپوش تحت  سال 60  باالی سالمندان کلیه شامل  اریمآ  د. جامعهسالمندان انجام دادن  در

ناکامی    لتمایزیافتگی و تحم  بین  که  داد  نشان  یافته ها   .شدند  انتخاب  سالمندان  از  نفر  195  تعداد  در دسترس  ماریآ  نمونه.  بود

 . ددار وجود یمعنی دار و مثبت رابطه سالمندان ناختیروانش سرسختی با

ی به این نتیجه رسیدند دگا هدف بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه و افسر( در پژوهش خود ب1396غفاری رفیع و خانجانی)

خرده مقیاس های    واره های ناسازگار اولیه،که بین این دو متغیر ارتباط معناداری وجود دارد و از بین خرده مقیاس های طرح

قیاس ها، افسردگی را پیش بینی  د، بیشتر از دیگر خرده مبیش از حگوش به زندگی  هت مندی و  محدودیت مختل، دیگر ج

 تایج نشان داد با باال رفتن میزان طرحواره های ناسازگار اولیه، افسردگی نیز افزایش می یابد. ن می کنند. در واقع
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  بر خودکارآمدی  ذهن آگاهی  بر  یمبتن  استرس  کاهش  برنامه  آموزش  بخشیبا عنوان اثر  ( پژوهشی1397)  ی پورو کریمیوسفی  

  -  جسمی  معلولین  شامل والدین  پژوهش  آماری  معهجا حرکتی انجام دادند.    -  جسمی  معلول  کودکان  الدین و  ناکامی  تحمل  و

  10 گروه  دو  در تصادفی  صورت به قنمونه تحقی  که، بود 1390 سال در پل دختر شهرستان بهزیستی  در پرونده دارای حرکتی

اثر   یام ناک   تحمل و  والدگری  خودکارآمدی بهبود  بر آموزشی برنامه  که  داد  نتایج نشان  .شدند  ترل جایگزیننک و  آزمایش  نفری

 داشته است. 

  تحمل  افزایش  بر   آگاهی   ن هذ  راهبردهای  آموزش  بخشی  ( در پژوهش خود با هدف بررسی اثر1397)  صارمی پور و همکاران

  بخش  اثر  زنان  افسردگی  و  ناکامی  تحمل  در  آگاهی   ذهن  بر  مبتنی  ه آموزشه رسیدند کزنان به این نتیج  در  افسردگی  و  ناکامی

 است. همچنین   بخش  اثر  آنها   افسردگی   کاهش   و   ناکامی   تحمل  در  آگاهی  ذهن  بر  مبتنی  موزشآ  داد،   نشان   نتایج   است. نیز

  ذهن  بر  آموزش مبتنی  د، دا  نشان   یج نتا  دیگر .  است  زنان اثربخش  پیشرفت   در  آگاهی  ذهن  بر   مبتنی  آموزش  داد،   نشان  نتایج

 است. بخش اثر زنان شایستگی  در آگاهی 

ادراك    تنیدگی  و  هیجان  شناختی  تنظیم  در  نقص  و  ناکامی  تحمل  ارتباط  ا هدف بررسیب  ( در پژوهش خود1398ابویی و امیری)

  معنادار  و   مثبت  ادراك شده  تنیدگی   با   افسردگی   میان  همبستگی  ضریب  رسیدند که  ی به این نتیجهنشانگان افسردگ  با   شده

 تحلیل  نتایج. می شود  مشاهده  ناداریمع  و   منفی  ناکامی رابطه  تحمل هیجان و  نظیم شناختیت در  نقص  با  افسردگی  است. بین

  را  افسردگی  کل   نمره   درصد  16  به میزان  ادراك شده   یتنیدگ  و   ناکامی   که تحمل  بود   این  حاکی از  نیز  گام به گام   رگرسیون

 .  می کند  تبیین

ن  ناز  در  ها  طرحواره  شدت  و   هادلبستگی  سبک  و  خیانت  به  نگرش  مقایسه  پژوهش خود با هدف بررسی( در  1398)  کرمی

اضی طالق و  تقم  زناندر  به این نتیجه رسید که بین نگرش به خیانت    1398عادی شهر جهرم در سال    زنان   و  طالق   متقاضی

  دربعاد آن  بعاد آنها بین شدت طرحواره ها و ابستگی ها و ابین سبک دل.  معنادار وجود داردتفاوت  هرم  ر شهر جعادی د  زنان

 داشت. معنادار وجودتفاوت جهرم ر عادی در شه  زنانمتقاضی طالق و  زنان

  ناکامی   تحمل  با  رساست  ای  مقابله  راهبردهای  و  اجتماعی  حمایت  ( در پژوهشی به بررسی رابطه1398درختکار و صفی خانی)

به عنوان نمونه انتخاب    شیراز  دانشگاه  انشجویاند  میان  مرد( از  259  و  زن  281نفر)  540.  رداختندشیراز پ   اهدانشگ  دانشجویان  در

ناکامی رابطه    ملحت  با  مقابله ای  راهبردهای  و  اجتماعی  حمایت  ند. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج نشان داد که بینشد

 معناداری وجود دارد. مثبت و 

ازگری هیجانی، تحمل ناکامی و الگوهای  دلزدگی بر اساس ابرپژوهش خود با هدف پیش بینی ( در 1399) وحدانی و همکاران

بی و تنظیم،  متقابل، ابراز صمیمیت و دو مولفه تحمل ناکامی شامل ارزیا  این نتیجه رسیدند که عوامل ارتباط سازنده/ه  ارتباطی ب

 ویی را پیش بینی می کنند.   دل زدگی زناش

  اجتماعی نشاط  با  ناکامی  تحمل و تنهایی احساس بطها( در پژوهش خود با هدف بررسی ر1399شریفی) اتانی و ورعلیپ حاصل

  تحمل  . بینرددا وجود معناداری و منفی رابطه اجتماعی نشاط با تنهایی احساس زوجین به این نتیجه رسیدند که بین بین رد

  و  تنهایی اساحس متغیرهای که داد نشان رگرسیون تحلیل نتیجه نهایتا و دارد وجود معناداری رابطه اجتماعی اطشن با ناکامی

 کنند.  بینی پیش زوجین بین  در ار اجتماعی نشاط توانستند  ناکامی تحمل

شفقت بر تاب آوری و    درمانی و درمان مبتنی بر  ( در پژوهشی با هدف مقایسه اثربخشی طرحواره1399یگانه راد و همکاران)

اثربخشی شفقت درمانی  ها، نتایج نشان داد که  ند. پس از تجزیه و تحلیل دادهطالق انجام داد  تقاضینان مدر ز  ناکامیتحمل  

درمان شفقت ایسه با طرحواره در متغیر تاب آوری محسوس و معنادار است، اما اثربخشی طرحواره درمانی در مقایسه با  مقدر  

 . برتری داشته استناکامی تحمل  ورزی در متغیر
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به این    ر پژوهشی با هدف تاثیر طرحواره های ناسازگار اولیه در افسردگی و اختالل سوماتیسم( د2018ن)و همکارا 3داوودی

  له ازگار خاص، از جم نج حوزه طرحواره و طرح های ناسبیماران افسرده به طور قابل توجهی باالتر از هر پ   نتیجه رسیدند که

مهار عاطفی و عدم  اعی و بیگانگی، نقص و شرم، شکست، انقیاد،  نزوای اجتمفی، بی اعتمادی و سوءاستفاده، ایت عاطمحروم

تماعی، مهار عاطفی  کنترل کافی در خود یا انضباط از خود نشان دادند. عالوه بر این، بیماران افسرده سطح باالتری از انزوای اج

 ذاشتند.   به نمایش گهنگام کنترل شدت عالئم افسردگی ار را منه مهداارت بیش از حد و و همچنین نظ

( در پژوهشی به بررسی تأثیر مشاوره گروهی بر اساس طرحواره درمانی بر کیفیت روابط زناشویی،  2019و همکاران) 4نمینی

پ انواده های جانبازان جنگ پرداختمایز و مقاومت در زنان متقاضی طالق در خ که مشاوره  ن داد  هش نشاژوتند. یافته های 

. با این حال، مشاوره گروهی با  داشت  مطلقه  أثیرات قابل توجهی بر تمایز و سرسختی زنانه درمانی تگروهی بر اساس طرحوار

 پس از یک ماه حفظ شد.  نیز . اثرات درماننداشت طرحواره درمانی هیچ تاثیری در کیفیت ازدواج زنان مطلقه

 ی ناشیرحواره های ناسازگار اولیه بر پرخورسی تاثیر طدر پژوهش خود با هدف برر  (0202)5فازیا رولئو، کاربونه،  انیا، کاآلویی، ر

یتی بین افراد چاق وجود دارد. شدت پرخوری با  شخص  یها   تفاوت  و  یروان  یها  تفاوتاز افسردگی به این نتیجه رسیدند که  

 دارد. ابطه معنادار طفی و نقص رمحرومیت عا عالئم افسردگی و دو طرحواره

های  طرحواره    ی مبتنی بر شناخت  ی درمان رفتار  با هدف بررسی تاثیرپژوهش خود  ( در  2020)6، ون، پین، آلبرتز و دکررزکوپ 

گار اولیه های ناسازطرحواره    ی مبتنی برشناخت  یدرمان رفتارناسازگار اولیه بر عالئم شدت افسردگی به این نتیجه رسیدند که  

 رخی از افراد شد. ب گی و بهبودئم شدت افسردوجب کاهش عال م

(  پژوهشی با هدف بررسی تحمل ناکامی و عالئم افسردگی انجام دادند. تحمل ناکامی به عنوان یک عامل  2020) 7نترلس و وی

است.  قرار گرفته  ه نظری کمی  خطر فرا تشخیصی برای آسیب شناسی روانی پدیدار شده است اما در ادبیات افسردگی مورد توج

ری را از خود بروز می  امی مشکل دارند، عالئم افسردگی بیشتر تحمل ناک نشان می دهد افرادی که د  اً مدارك اکیدشواهد و  

دهند. عدم همپوشانی بین ادبیات یک نظارت مهم است، زیرا ادبیات افسردگی دیدگاه های منحصر به فردی را ارائه می دهد  

مور  ادبیات تحملکه هنوز در   نناکامی  قرار  توجه  است. د  در ی  گرفته  ادبیات مختلف  های  و عالئم    مورد تحمل  افته  ناکامی 

گونگی این سنتز می تواند به علوم بالینی و درمانهای تحمل ناکامی در حال رشد اطالع دهد، خالء گپ  افسردگی، در مورد چ

با در نظر گرفتن  ا  آن ها ر انتوه چگونه می  یح می دهد کی کند و توضهای مهم در تحمل ناکامی و ادبیات افسردگی را بیان م

 یر پرداخت.ای نظری اخپیشرفت ه

( در پژوهشی با هدف مقایسه اثربخشی کیفیت زندگی درمانی و درمان مبتنی بر شفقت بر کیفیت 2020و همکاران) 8عراقیان

و انواع  د   نتایج تحلیل آماری نشان داد هرارند، پرداختند.  روابط و تحمل ناکامی در زنانی که درگیری زناشویی د  بین فردی

بوده است روابط در متغیر کیفیت روابط بین فردی، کیفیت مهارت    ؤثردی مدرمان در شاخص تحمل ناکامی و کیفیت بین فر

  شفقت نتایج بهتری های زندگی داشته است. در مقایسه با درمان متمرکز بر شفقت و در متغیر تحمل ناکامی، درمان متمرکز بر  

اما تفاوت بین گروه ها معنی دار نبودند. بر اساس نتایج، کیفیت زندگی  ی  نسبت به کیفیت مهارت های زندگ داشته است. 

درمانی و درمان مبتنی بر دلسوزی، اثرات آن بر سالمت روان خانواده، مانند کیفیت روابط بین فردی و تحمل ناکامی قابل توجه 

 است.
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 حقیق تروش 
  یاضزنان متق  نیب  یافسردگ  میو شدت عال   یناسازگار، تحمل ناکام   یشدت طرحواره ها  سهیمقاین پژوهش،  آنجایی که هدف ا  از

تحقیق حاضر از می باشد، بنابراین    1400مراکز مشاوره شهر جهرم در سال  ه  طالق مراجعه کننده ب  یرمتقاضیطالق و زنان غ 

،  آماری پژوهش حاضر  جامعهمقایسه ای بوده است.  - علیی  ی داده ها، پژوهشدی و از منظر گردآوربنیاهدف، پژوهشی  لحاظ  

می باشد. از آنجایی که از  مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر جهرم   الق ط یرمتقاضیطالق و زنان غ  یزنان متقاضشامل تمام 

برای همتاشدن    متا( استفاده شد. روش مقایسه ای استفاده شد، بنابراین برای نمونه گیری، از روش گروه های جور شده )ه

نفر از زنان    30  مونه در دسترسن  به نوع روش مقایسه ای و میزان دسترسی به تعداد  با توجه  قایسه ای، تعداد نمونه های م

زوجین )مدت زمان  نفر از زنان عادی بر اساس سابقه زندگی    30و    مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر جهرم  متقاضی طالق 

 این   درهدفمند، همتا و همانندسازی شد. شیوه نمونه گیری    با  سال  40تا    30  و بازه سنی بینبودن    ترك(، شاغلزندگی مش

 شد:  استفاده  پژوهش متغیرهای گیری اندازه برای ابزار زیر سه از پژوهش

   (1998) یانگفرم کوتاه طرحواره    الف( پرسشنامه

های ناسازگار    ط یانگ برای اندازه گیری طرحوارهتوس  1998  در سال  نسخه اصلی  والس  205از    سوال  75زیر مجموعه ای با  

 98/0و در جمعیت آقایان    97/0همسانی درونی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در جمعیت بانوان  .  اولیه ساخته شد

 به دست آمد. 

. ی استدر زیر مولفه بی اعتماد  87/0تا    ر زیر مولفه ثباتد  36/0ای از    مولفه ها با استفاده از آلفای کرونباخ در دامنهپایایی زیر  

اولیه است. هر سوال بر روی یک مقیاس    نمره باال نشان ...، کامال  1درجه ای)کامال غلط=  6دهنده طرحواره های ناسازگار   ،

از  که دامنه نمرات دحوزه می سنج 5سشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه را در قالب این پر ( نمره گذاری می شود. 6درست=

 می باشد.   450تا  75

 ( 2005تحمل ناکامی هرینگتون)نامه  ب( پرسش

 است. اهداف به رسیدن در فرد ناکامی  تحمل میزان مقیاس این هدف است. شده تهیه (2005ینگتون )هار توسط مقیاس این

-ویژگی  و ترجمه ایران در بار اولین رایب مقیاس این نداشت وجود ایران در ناکامی  تحمل سنجش جهت مقیاسی که از آنجایی

 نظری =3 = موافقم،4 موافقم، = کامال5ً) امتیازی تلیکر طیف صورت به عاملی 4 مقیاس شد. این بررسی آن جیروانسن ایه

 عمجمو و آزمودنی باالی ناکامی تحمل نشانه پایین نمرات مجموع شود.می گذاریمخالفم( نمره کامالً =1 مخالفم، =2 ندارم،

 استرس تحمل عدم مانند عاطفی، تحمل  عدم عنوان به اول:  عامل  .است کم آزمودنی ناکامی تحمل دهندهننشا باال نمرات

عامل 25،  21،  17،  13،  9،  5،  1)سواالت      هاگرفتاری و مشکالت تحمل  عدم مانند ناراحتی، تحمل عدم  عنوان به دوم:  (. 

،  12،  8،  4االت  )سو تپیشرف اهداف تحمل عدم مانند رفت،پیش عنوان به وم:س (. عامل27،  23،  19،  15،  11،  7،  3)سواالت  

،  18،  14،  10،  6،  2خشنودی )سواالت   و عدالتیبی تحمل عدم مانند شایستگی، عنوان  هب چهارم: (. عامل28،  24،  20،  16

 عدم مؤلفه،  50/0 عاطفی حملت عدم مؤلفه  ، برای84/0کل   کرونباخ آلفای  ضریب (.  35،  34،  33،  32،  31،  30،  29،  26،  32

  باشد.می 71/0استحقاق  ، مؤلفه52/0شرفت پی فه، مؤل61/0هیجانی  تحمل

 ( 1961ج( پرسشنامه افسردگی بک فرم کوتاه ) 

های تعریف شده از شدت عالئم  باشد که نشانهقسمتی می  21ه و  ید رددوین گت (1961در سال )این پرسشنامه توسط بک  

ماعی و افکار خودکشی را مورد ارزیابی قرار گیری اجتدست دادن عالقه، کناره  ، احساس گناه، ازافسردگی از جمله غمگینی

 امتیازها شود. مجموعیم گذاریمره ن سه  تا صفر  مقیاس نه است و بر روی یکگزی  4های این پرسشنامه شامل  دهد. آیتممی

 شده ائهبندی ار دهد. تقسیممی نشان را یافسردگ شتر عالئمبی شدت نشانه باال که نمرات کند تغییر  63تا   صفر بین تواندمی
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(، 18-10(، افسردگی خفیف)9-0عالمت )به این قرار است: بدون   مقیاس این در افسردگی شدت عالئم برای ستیر و  بک توسط

 (.  63-30( و افسردگی شدید)29-19)سطافسردگی متو

 

 یافته ها
ه کننده به مراکز مشاوره  طالق مراجع یرمتقاضیالق و زنان غ ط ینان متقاضز ردناسازگار  یشدت طرحواره ها فرضیه اول: بین 

 تفاوت معناداری وجود دارد. 1400در سال  شهر جهرم

 دو گروه  درناسازگار   یشدت طرحواره هارتبه بندی میانگین 

 معناداری تنی من وی رتبه بندی میانگین  گروه 

 طرد و بریدگی 
 77/33 متقاضی

352 147/0 
 23/27 غیر متقاضی 

 مختل  عملکرد و خودمختاری
 28/30 اضیمتق

500/443 923/0 
 72/30 غیر متقاضی 

 دیگر جهت مندی 
 30/36 متقاضی

276 010/0 
 70/24 غیر متقاضی 

 گوش به زنگی بیش از حد 
 73/35 متقاضی

293 020 / 
 27/25 قاضی غیر مت

 محدودیت مختل 
 63/32 متقاضی

386 343/0 
 37/28 غیر متقاضی 

 طرحواره ناسازگار 
 20/34 متقاضی

339 101/0 
 80/26 غیر متقاضی 

 

 بین دیگر جهت مندی و گوش به زنگی بیش از حد و بازداری من ویتنی در این فرضیه حاکی از آن بود که  آزمون    یافته های

 .  تر از گروه غیر متقاضی استمتقاضی طالق بیش گروهدر و میانگین هر دو متغیر  اوت معناداری وجود دارددر دو گروه تف

شاوره شهر  ز مطالق مراجعه کننده به مراک  یرمتقاضیق و زنان غ طال   یزنان متقاض در    ی تحمل ناکامیه دوم: بین میزان  فرض

 تفاوت معناداری وجود دارد.  1400در سال  جهرم

 دو گروه  در  رتبه بندی میانگین میزان تحمل ناکامی

 معناداری ویتنی  من بندی میانگین  رتبه گروه 

 عدم تحمل عاطفی 
 78/43 متقاضی

500/51 000/0 
 22/17 غیر متقاضی 

 عدم تحمل ناراحتی
 73/43 متقاضی

53 000/0 
 27/17 غیر متقاضی 

 000/0 39 20/44 متقاضی عدم تحمل مشکالت پیشرفت
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 80/16 غیر متقاضی 

 عدم تحمل شایستگی 
 45/43 متقاضی

500/61 000/0 
 55/17 متقاضی  غیر

 ی عدم تحمل ناکام
 92/43 متقاضی

500/47 000/0 
 08/17 ی غیر متقاض

 

ه حاکی از آن بود که در همه متغیرها بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد و  رضیمن ویتنی در این فآزمون    یافته های

  پایین   نمرات  عمجمودول فوق و با توجه به اینکه  ندی میانگین در ج(. همچنین با توجه به رتبه بP<0/05فرضیه تایید شد)

می باشد، میانگین تحمل ناکامی در گروه  کم    امی ناک   تحمل  دهنده نشان  باال   نمرات  مجموع  و   زمودنی آ  باالی   ناکامی   تحمل  نشانه

 غیر متقاضی در همه ابعاد، بیشتر از گروه متقاضی طالق بود. 

عه کننده به مراکز مشاوره شهر  ق مراجطال   یرمتقاضیطالق و زنان غ   یمتقاضزنان    در  یافسردگ  می شدت عالبین  فرضیه سوم:  

 وت معناداری وجود دارد. تفا 1400جهرم در سال 

 دو گروه  در  مقایسه شدت عالئم افسردگی

 معناداری من ویتنی  رتبه بندی میانگین  گروه 

 شدت عالئم افسردگی 
 77/15 غیر متقاضی 

8 000/0 
 23/45 تقاضیم

 

و گروه تفاوت معناداری وجود دارد  ین دفرضیه حاکی از آن بود که شدت عالئم افسردگی ب نمن ویتنی در ایآزمون  یافته های

 . و فرضیه تایید شد
 

 نتایج
.  یدآ  می  درگیری به وجود  و  اختالف  زوجین  میان  و  می رود  بین  از  زناشویی  رابطه  استحکام  که  افتد  می   اتفاق   وقتی  طالق  

  به  دادن تن به توان می  که د گیرن یم طالق قرار اقتصادی  و  اجتماعی روانی،  های آسیب معرض در مردان از بیش زنان معموالً

زن و مرد به دالیل مختلف از جمله: شناخت ناکافی  .کرد  اشاره...  و   انحرافات جنسی  اعتیاد،   خودکشی،  سرخوردگی،  موقت،  ازدواج

مسائل و مشکالت بسیاری  القی، اجتماعی و اخازدواج و همسر، مشکالت اقتصادی، ز ات غیر واقعی ااز یکدیگر، انتظارات و توقع

عوامل تاثیرگذار در طالق شامل متغیرهای شدت طرحواره های . را در زندگی زناشویی و روابط نزدیک با یکدیگر تجربه می کنند

واقعیت و  ادراك    نند برتواشوند، میال میها فعکه طرحوارهزمانی    اشد.ناسازگار، تحمل ناکامی و شدت عالیم افسردگی می ب

اثر بگذارند)کرمیر ابتدای رشد و تحول، گیری طرحوارهشکل(.2010و همکاران،  پردازش شناختی فرد  اولیه در  های ناسازگار 

این طرحواره وجود  همچنین  و  داشت  خواهد  فرد  آتی  زندگی  در  عمیقی  منفی  در تأثیرات  بزرگسا  ها  مقابله  دوره  لی سبب 

گیری بین در شکلرود. در صورتی که بتوان عوامل پیشدیدی برای بهزیستی به شمار میشود و تهت می سازگارانه با مشکالنا

های ناسازگار در کودکی و  گیری طرحوارهها از شکلتوان با بهبود و افزایش سطح کیفیت آنها را شناسایی کرد، میطرحواره

بدین معنا که از نظر شدت و گستره فعالیت در ذهن  دارند،    ابعادیطرحواره ها حالت    ادی پیشگیری کرد. ی تا حدود زینوجوان

 . ها می توانند آن را فعال کنندبا یکدیگر فرق دارند. هرچه طرحواره شدیدتر باشد، شمار بیشتری از موقعیت
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 پیش  اندمی تو  که  دیگر  مؤلفه های  از  یکی   می کند،  ایجاد  فرد  ایبر  شدید  پریشانی  و  استرس  با  موقعیتی  طالق  آنجایی که  از

  آرزوهای  و   امیدها  اهداف،   با  افراد.  است  ناکامی ها  تحمل  در   ها  آن  توانایی  میزان  باشد،   افراد  در  پریشانی   کننده تحمل  بینی

اشته  دکامی    ر تحمل نا تری دالکسی که توانایی با. می کند     ناکامی   به   تبدیل   را  امیدها   این  اما طالق  می کنند،   ازدواج  شیرین

مورد توانایی کمتری دارد، کمتر پرخاشگری می کنند. همچنین تحمل نا کامی پایین، به رفتار    باشد نسبت به کسی که در این 

مل ناکامی کمبود دارند. افراد  ضد اجتماعی یا رفتار ناسازگار دیگری منتهی می شود. بیشتر افراد روان نژند و روان پریش در تح

به فشار روانی با هم متفاوت هستند. همچنین تحمل ناکامی    ز لحاظ روانی در آسیب پذیری نسبتاو هم    حاظ زیستیهم از ل

پاسخ های در دسترس نسبت به شرایط و پیامدهای ادراك شده    فرد ممکن است به عنوان تابعی از شدت حالت برانگیختگی،

حمل ناکامی  تافراد دارای  .با هم متفاوت باشد  عی شدن های اجتماز بین بردن شرایط برانگیختگی و فرایندشکست نسبت به ا

ان سرگرم مشکالت و  ش  د و به جای پیگیری اهداف نمی کنفغان  ی خود را صرف ناله وژد وقت و انرنشدیدا مایوس می شو،  کم

می شود در مورد    چون باعث   نمی رسند  دت خودبه اهداف بلند م دارند و  ایش شدید به تسلیم شدن  آنان گر  ند.موانع می شو

احساس    آن ها  . د نمی توانم تحملش کنمیند می گوخو  به  و  ندبه کردن بر موانع منصرف شود در نتیجه از غلنموانع اغراق کن

دوه یا بیچارگی اشاره می کند. افسردگی به  افسردگی به عنوان یک نشانه به احساس اناز طرفی  .می کنند  بی حالی و تنبلی

ها فراتر    ها اشاره می کنند که بروز همزمان آننشانگان به مجموعه ای از نشانه    ک خلق غمگین است.ان بیشتر ینشانگ  عنوان

یرات بدنی و  ها، تغییرات شناختی و انگیزشی، تغیاز احتمال و شانس است. اندوه نیز می تواند همراه با کاهش عالقه به فعالیت

ست و اغلب شامل  ز نشانه های افسرده وار متداول اگان بسیار کمتر اعنوان نشانگی به  روانی جنبشی رخ می دهد. وقوع افسرد

 دوره به یک شخصی.های اضطراب و افسردگی است که به همگرایی در یک بعد احساس منفی گرایش دارندترکیبی از نشانه

 احساس دست دادن زا  مانند بمانند، پایدار وا در ههفت دو حداقل مدت معینی به های نشانه که است اردچ عمده افسردگی

هایی انجام از لذت لذت  الًقب  که فعالیت  تحریک اندوهگین روحی حالت یک داشتن اند،  بوده  بخش برایش   بروز پذیر،  یا 

 املپوچی، عو احساس داشتن  کردن و تمرکز یا خوابیدن زمینه در مشکالتی بروز یا اشتها، بدن وزن در چشمگیر تغییراتی

 کودك و سوانح سنگین، فقدانی  زندگی، زای رخدادهای تنش خانوادگی، ینهپیش جنسیت، را  گیبه افسرد ابتال برای رسازخط

 ذت است. فردپذیر و فقدان عالقه و ل  تحریک  یا  افسرده  خلق  افسردگی،  های  نشانه  جمله   از(.2014)بلسر،اند برشمرده  آزاری  

  به  اعتماد  عدم  و  مردگی  زشی، دلار  بی  اندوه،  ساساح  عالیم  حتی  و  تغذیه  اب،خو  تاللاخ  اجتماعی،  روابط  از  پرهیز  افسرده

 مسئولیت  و نقش کارایی، ایفای  کاهش سبب عوارض و مشکالت این که طوری به. گردد  می  مبتال پریشی روان به و دارد فسن

 .انی در میان زنان استماری روشود و افسردگی متداول ترین بی می  ها  آن جدید،   ی مکان نقطه جامعه در وی پذیری
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