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 چکيده
این پژوهش با هدف نقش طرحواره های ناسازگار اولیه ،خوش بینی و بدبینی  در پیش بینی سازگاری زنان 

آماری پژوهش حاضر، شامل با طالق عاطفی انجام شده است.این پژوهش از نوع همبستگی است، جامعه 

از طرف شورای حل اختالف  4931تمامی زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره بهزیستی می باشد که در سال

نفر می باشد که با استفاده از جدول  124شهرستان رشت به آن مرکز ارجاع داده شده اند. حجم جامعه، 

(، پرسشنامه طرحواره 2442ق عاطفی  گاتمن  نفر بدست  آمده است و پرسشنامه طال 244کرجسی مورگان 

( و پرسشنامه سازگاری 4321بدبینی شیرو و کارو  -(، پرسشنامه خوش بینی2444یانگ فرم کوتاه( یانگ  

اسپانیر بر روی آنها اجرا شد. نتایج با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لوجستیک در 

42spss  .ل همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین مولفه طرحواره های ناسازگار نتایج تحلی تحلیل گردید

 رابطه منفی و معنیمعیارهای سرسختانه و استحقاق/ بزرگ منشی و زیر مقیاسهای آن با خوش بینی بجز 

رابطه  داری وجود دارد. بین مولفه های ناسازگار با سازگاری زناشویی رابطه منفی و معنی دار می باشد.

با سازگاری معنی دار    نمی باشد. رابطه رضایت زناشویی و سازگاری با خوشبینی مثبت و معنی ایثارگری 

متغیرهای بی اعتمادی، انزوای اجتماعی، نقص، نتایج ضریب رگرسیون لوجستیک نشان داد که  دار می باشد.

ینی ادر به پیش بآسیب پذیری، ایثارگری، معیارهای سرسختانه و استحقاق به صورت منفی و معنی داری ق

سازگاری هستند. اما متغیرهای محرومیت هیجانی، رهاشدگی، شکست، وابستگی، گرفتار، اطاعت، بازداری 

هیجانی، خویشتن داری و خوشبینی قادر به پیش بینی سازگاری نیستند.  با توجه به نتایج باید گفت که 

توانند تعارضات زناشویی هستند که می ترین مسائلیخوش بین بودن  و رواج آن در بین زوجین از عمده

  های ناسازگار و کاهش طالق می تواند، تاثیر بگذارد.دهد و بر مدیریت طرحوارهزنان را کاهش می

طرحواره های ناسازگار اولیه ،خوش بینی و بدبینی، سازگاری، زنان با طالق  :يديکل واژگان

 عاطفی.
 

 

 

م(
هار

 چ
ال

)س
ن 

یرا
ی ا

تار
 رف

وم
 عل

ی و
اس

شن
وان

ه ر
نام

صل
 ف

ره 
ما

ش
61

ن  
ستا

زم
  /

69
31

  
ص 

 /
 

62
1

- 
60

1
 

 4 سيده زهرا حسينی تبار ، 3 آزاده فرگت ، 2 شهال شوکت پور لطفی ، 1 بهمن اکبري

 .ایران گیالن، رشت، دانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی 4
 .دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت، گیالن، ایران 2
 .آزاد اسالمی واحد رشت، گیالن، ایران دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه 9

 .فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی، رشت، گیالن، ایران 1
 

 نام نویسنده مسئول:

 شهال شوکت پور لطفی

خوش بينی و بدبينی  ، نقش طرحواره هاي ناسازگار اوليه

 در پيش بينی سازگاري زنان با طالق عاطفی
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 مقدمه
خانواده از اهمیتی خاص برخوردار است. هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سالمت کند، چنانچه از در میان تمام نهادهای اجتماعی، 

خانواده های سالم برخوردار نباشد. هر خانواده حداقل متشکل از دو نفر است که در اولین شکل آن، با ازدواج بین زن و مرد به ظهور می 

 مسایل زن و شوهر و نیازهایشان کاری منطقی نخواهد بود. به عقیده بسیاری از صاحب رسد. بنابراین بررسی مسایل خانواده جدا از بررسی

نظران اساس خانواده که هسته اصلی کلیه اجتماعات بشری است بر غریزه جنسی مبتنی است و ازدواج راه طبیعی ارضاء این نیاز در آدمی 

 .(4934امری ضروری است  بطحایی و آقا محمدیان،  است و توجه به این غریزه و ارضای آن به روش معقول و پسندیده،

سیستم خانواده چیزی بیشتر از مجموعه اعضایی است که در کنار یکدیگر زندگی می کنند. خانواده مجموعه به هم پیوسته از اعضایی 

ر آن انواده سالم خانواده ای است که داست که در تعامل متقابل با یکدیگر هستند. از دیگران تأثیر می گیرند و بر آنها تأثیر می گذارند. خ

شرایط ارضای نسبی نیازهای اعضاء وجود داشته باشد و افراد بتوانند نیازهای مختلف خود را با توجه به تفاوت های فردی، جنسیتی و 

جو و محیط خانواده شخصیتی خود ارضاء کنند و مشکالت خود را حل نمایند. از آن جایی که هیچ فردی در انزوا زندگی نمی کند، این 

است که می تواند امکان رشد و خودشکوفایی را برای اعضای خود فراهم کند. در هر خانواده ای مسئولیت اصلی فراهم کردن چنین محیطی 

نند ک بر عهده والدین می باشد. زوجین عالوه بر این که نیازهای یکدیگر را درك می کنند و به آن احترام می گذارند، به یکدیگر کمک می

تا به این خواسته ها دست یابند. با وجود داشتن چنین روابط روشن، سازنده و ارضا کننده ای، احساس رضایت هر یک از آنها از زندگی 

مشترك افزایش می یابد و به دنبال آن انرژی، وقت و نشاط بیشتری را در تماس با فرزندان خود خواهند داشت و این احساسات مثبت را 

یز انتقال خواهند داد. بالعکس زمانی که روابط زن و شوهر مبهم، متعارض یا دو پهلو باشد، یکدیگر را درك نکنند و یا برای خواسته به آنان ن

های دیگری ارزشی قایل نباشند، توانایی حل مشکالت و توافق بر سر موضوعاتی از قبیل روابط جنسی رضایت بخش، نحوه معاشرت و رفت 

گوش دادن به یکدیگر، گذراندن اوقات فراغت، تربیت فرزندان و نحوه خرج کردن پول را نداشته باشند، در نتیجه احساس و آمد با خویشان، 

دوری و عدم تفاهم کرده و ممکن است در جستجوی دست یابی به راه حل هایی باشند که هیچ کمکی به آنها نکرده و باعث بدتر شدن 

 (. 4932نی و دهقانی، ، ترجمه دهقا4321 4وضعیت شود  بارکر

(. در بررسی علل طالق عالوه بر 4339کند  گاتمن،های ساختاری روابط زوجین کمک میمطالعه روابط زوجین به درك چارچوب

است. مسلماً، مشکالتی که موجب ای برخوردار عوامل اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، توجه به علل فردی و روانشناختی از اهمیت ویژه

آمیز دائمی، گاهی هم عوامل مزمن است، مانند انگیزه جدایی، تعارض شدید و رویدادهای خشونت زوجین تصمیم به جدایی بگیرند،شود، می

زناشویی و یا موقعی که یکی از همسران قصد جدایی داشته  هایشود، مثل افشاء خیانتغیر منتظره باعث فروپاشی زندگی زناشویی می

طالق و  پیشگیری از پیامدهای ناشی از (. به منظور4934محمودآبادی، همسر خود تردید داشته باشد  زارعیباشد و نسبت به زندگی با 

(. سازگاری 4939پور، این مسئله به نحوی مقابله نمایند  صدق که با اندهایی بودهناسازگاری زناشویی همیشه متفکرین به دنبال   راه

(. سازگاری 2441 ،1ان و پارکر-؛ به نقل از بار2444، 9تداوم زناشویی است  گال تعیین ثبات و در امهمترین فاکتوره یکی از 2زناشویی

 واعدق ها، شناخت صفات شخصیتی، ایجادکه الزمه آن انطباق سلیقه آید. زیرامیطول زندگی زوجین به وجود  زناشویی فرایندی است که در

، به 4329، 1الول ول،است. بنابراین سازگاری زناشویی فرایندی تکاملی بین زن و شوهر است  ال ایگیری الگوهای مراودهشکل رفتاری و

کننده خانواده  حتی بخشی از نیروی تأمین حیات و احیا توان به عنوان منبع نظام خانواده یا(. سازگاری زناشویی را می4934نقل از فقیرپور، 

سازگاری و رضایت های شناختی بر کند که    مکانیسم( تأکید می4934(. برنشتاین  4934یامنش، ای، کدانست  مالزاده، ، محمودی، اژه

ها اند، در سازگاری زناشویی آنهایی که آنها از زندگی خانوادگی خود داشتهگذارند. ادراکات زن و شوهر و      برداشتزناشویی تأثیر می

(. میزان باالی طالق در جوامع تایید کننده 4923شویی به آسانی قابل دستیابی نیست یوسفی، (. رضایت زنا2449، 1تأثیرگذار است  سابتلی

تواند به می2(. مدیریت خودکارآمدی طالق 7،4339های ناکام ندارند کایزراین حقیقت است که زوجین تمایلی نسبت به ماندن در ازدواج

های متقاضی طالق بیش از هر امروزه زوج (4934ی محمودآبادی و همکاران ، زوجین کمک کند که آگاهانه تصمیم مناسب را بگیرند زارع

کند تا با ( مدیریت طالق به زوج های در شرف طالق کمک می4333 3زمان دیگری به مدیریت در زمینه طالق نیازمندند. از نظر دریمن

                                                           
1 Barker 
2 -Adjustment Scale 
3- Gal 
4 Bar-on, Parker 
5- Lawell & Lawell 
6- Sabatili 
7- Kayser 
8-Divorce Self-efficacy 
9 -Derman 
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بروز درگیری و آشفتگی جلوی فرزندان خودداری کند در حیطه تواند از دیدی وسیع با مساله طالق مواجه شوند. اینکه کدام زوج ناراضی می

های تعامالت و (. در سالهای اخیر نقش عوامل شناختی در درك پویایی 4934مدیریت طالق قرار می گیرد. به نقل از زارعی محمود آبادی،

کنند که محتوای ادراکات و شناختی پیشنهاد میهای نوین (. مدل4334روابط زناشویی، بیشتر مورد توجه قرارگرفته برادبوری، فینچام، 

ها موجب سوگیری (. طرحواره2447. 42، هیل44اند  کاستونگویزیربنایی نسبتا پایدار، شکل گرفته 44هایهای فرد به وسیله طرحوارهاستنباط

های به صورت سوءتفاهم ، نگرششناسی روانی میان فردی  زوجین( ها در آسیبشوند و این سوگیریدر تفسیرهای ما از رویدادها می

(. از 49،2442دهند  پاسکال، کرستین وجینبینانه خود را نشان میهای غیرواقع ها و چشم داشتهای نادرست، هدفتحریف شده، گمانه

نی افراد در ابینی با سالمت روباشد. خوشسوی دیگر یکی از عواملی که در روابط زندگی زناشویی نقش دارد خوشبینی، بدبینی زوجین می

بینی از تأثیر مخرب مشاجرات بینی کرد. خوشبینی سالمت روانی افراد را پس از ده سال پیشارتباط است. در یک مطالعه طولی خوش

 بینیخوش شوند.بینی با اضطراب نیز رابطه منفی دارد و افراد بدبین بیشتر دچار اضطراب میکند. خوشروزانه بر سالمت روان جلوگیری می

ی مطرح در این زمینه نظریه بینی چند نظریه عمده وجود دارد: اولین نظریهبا سالمت جسمانی نیز رابطه مثبت دارد. در بارة خوش

راد دهد، ولی افهای خوبی برای آنان رخ میبین کسانی هستند که انتظار دارند رویدادبینی سرشتی است. براین اساس، افراد خوشخوش

شناختی افتد. این دیدگاه، سالمت روانی، سالمت جسمانی و سازگاری رواند که انتتظار دارند امور بدی برای آنان اتفاق میبدبین کسانی هستن

داند. این دیدگاه ریشه در نظریه سنتی انتظار ارزش در باب انگیزش دارد. دومین نظریه های مقابله آنان میبین را ناشی از سبکافراد خوش

اند. افراد دبینی افراد را ناشی از سبک تبیین آنان میبینی و بدبینی آموخته شده است. این نظریه خوشه، نظریه خوشمهم در این زمین

های زندگی( و درونی  ناشی از خود فرد(، اما بین رویدادهای مثبت را به عوامل پایدار  همیشگی(، فراگیر  مربوط به تمام حیطهخوش

بین دارد. (. افراد بدبین سبک تبیین متضاد با افراد خوش4922دهد نوری، ل موقت، جزیی و برونی نسبت میرویدادهای منفی را به عوام

سومین نظریه مهم، نظریة امید است. نظریة امید رابطة بین سه مفهوم انتخاب هدف، انتظارات و مفهوم خودکارآمدی بندورا را برجسته کرده 

کنند؛ دربارة های مختلفی برای رسیدن به آن پیدا شمندی دارند، از این توانایی برخوردارند که راهاست. بنابراین، افرادی که اهداف ارز

کنند.  با توجه به اهمیت سازگاری کنند و در نتیجه، سطوح باالیی از امید را تجربه میهای حل مسئله خود احساس اعتماد میتوانایی

سعی دارد که به بررسی این سوال  زا زندگی زناشویی، پژوهش حاضرراد در شرایط استرسها بر عملکرد افزوجین و نیز اهمیت طرحواره

 بپردازد که آیا طرحواره های ناسازگار اولیه ،خوش بینی و بدبینی  می تواند سازگاری زنان با طالق عاطفی را پیش بینی کند؟

 

 روش پژوهش
کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. طرح مورد پژوهش حاضر نوعی تحقیق کاربردی است. هدف از تحقیقات 

 استفاده در این پژوهش، پیرو طرحی از نوع همبستگی است.

 

 جامعه آماري
از طرف شورای 4931جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمامی زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره بهزیستی می باشد که در سال

نفر می باشد که با استفاده از جدول کرجسی مورگان  124ه آن مرکز ارجاع داده شده اند.کل جامعه آماری، حل اختالف شهرستان رشت ب

روش نمونه گیری در پژوهش حاضر نمونه گیری تصادفی است . نمونه ی آماری این پژوهش عبارت است از نفر بدست  آمده است. 244

 نفر از زنان با طالق عاطفی  می باشند. 244

 

 پژوهش ابزار
پرسشنامه طالق عاطفی از کتاب موفقیت یا شکست در ازدواج نوشته جان گاتمن گرفته شده است . این  پرسشنامه طالق عاطفی:

نوشته شده و شامل جمالتی درباره جنبه های مختلف زندگی است که ممکن است فرد با آن موافق یا مخالف  2442پرسشنامه در سال 

ارد و به شیوه بله یا خیر باید به آن جواب داد.نمره گذاری پرسشنامه به صورت بله ،خیر است . پاسخ بله سوال د 21است . این مقیاس 

می گیرد. هر چقدر میزان جواب های بله بیشتر باشد احتمال طالق عاطفی بیشتر است.بر اساس این روش از  4امتیاز یک و پاسخ خیر 

                                                           
10- Schemas  
11 -Castonguay 
12 -Hill 
13 -Pascal & Christin & Jean 
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ه و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای های به دست آمده را  جمع کردتحلیل شما نمره

 کنید 44پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر  44یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 4پرسشنامه * تعداد سواالت 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

4 42 21 

 

 خواهد بود.  21و حداکثر  4عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن  21امتیازات خود را از 

 : احتمال جدایی در زندگی ضعیف است.  2تا  4نمره بین  

 احتمال جدایی در زندگی متوسط است.:  41تا  2نمره بین 

 : احتمال جدایی در زندگی قوی  است .  41نمره باالتر از 

( و باالتر بود زندگی زناشویی شما در معرض خطر و جدایی قرار دارد و 2بعد از جمع کردن پاسخهای بله ، اگر تعداد آن برابر هشت  

ذکر شده است . همچنین روایی محتوایی  %29رونباخ برای پایایی پرسشنامه از متخصص کمک بگیرید.در پژوهش مامی و عسگری آلفای ک

 پرسشنامه توسط اساتید مطلوب گزارش شده است.

سؤالی(  71در پژوهش حاضـر به منـظور سنجش طرحواره های ناسازگار اولیه از فرم کوتاه   پرسشنامه طرحواره يانگ)فرم کوتاه(:

اول  حوزه می سنجد. این طرحواره ها عبارتند از : گروه 1طرحواره ناسازگار اولیه را در قالب  41ه  که پرسشنامه طرحواره یانگ استفاده شد

 / اجتــماعی انزوای 47 بی اعتمادی/ بدرفتاری،  41هیجانی، محرومیت 41 بی ثباتی رهاشدگی/ های، زیرمجموعه شامل  (41طرد  بریدگی/

 . 43، نقص و شرم  42 بیگانگی

،  29بیماری یا زیان به نسبت پذیری آسیب ،  22بی کفایتی ، وابستگی/24: شکست ( شامل24عملکرد مختل و  خودگردانیدوم  گروه

 ؛گروه 27ناکافی داری/ خودانضباطی خویشتن و  21بزرگ منشی استحقاق/ (،21های مختل سوم  محدودیت . گروه 21گرفتار نیافته/ خودتحول

   پنجم ؛ گروه94و از خودگذشتگی 23، اطاعت دیگران احساسات و تمایالت نیازها، بر افراطی شامل: تمرکز 22 مندی( جهت  دیگر چهارم

است. نسخه اصلی پرسشنامه  99افراطی جویی سرسختانه. عیب معیارهای و 92شامل: بازداری هیجانی ( 94بازداری و حد از بیش زنگی به گوش

ناسازگار اولیه ساخته شده است. همچنین شکل کوتاه پرسشنامه طرحواره (، توسط یانگ برای اندازه گیری طرحواره های SQطرحواره ها  

سؤال دارد. شیوه نمره گذاری در این پژوهش به این صورت است  71طرحواره ناسازگار اولیه بر اساس فرم کوتاه  41ها برای اندازه گیری 

کامالً 1، تقریباً درست=1درست=، اندکی9تا غلط=است ست، بیشتردر2، تقریبا غلط=4درجه ای  کامالًغلط= 1که هر سؤال روی یک مقیاس 

( نمره گذاری می شود.در فرم کوتاه هر طرحواره توسط پنج سؤال سنجیده می شود. در این پرسشنامه نمره باال نشان دهنده 1درست=

  طرحواره های ناسازگار اولیه است.

                                                           
14 . Disconnection And Rejection 
15 . Abandonment/Instability 
16 . Emotional Deprivation 
17 . Mistrust/Abuse 
18 . Social Isolation/Alienation 
19 . Defectiveness/Shame 
20 . Impaired Autonomy And Performance 
21 . Failure 
22 . Dependence/Incompetence 
23 . Vulnerability To Harm And Illness 
24 . Enmeshment/Undeveloped Self 
25 . Impaired Limits 
26 . Entitlement/Grandiosity 
27 . Insufficient Self.Control/Self.Discipline 
28 . Other.Directedness 
29 . Subjugation 
30 . Self.Sacrifice 
31 . Overvigilance And Inhibition 
32 . Emotional Inhibition 
33 . Unrelenting Standards/Hypocriticalness 
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نفر از زوجین اجرا کردند. در پژوهش آنها ضریب همسانی درونی  74ی ذوالفقاری و همکاران پرسشنامه طرحواره های یانگ را بر رو

و برای پنج حوزه به این شرح به دست آمد: بریدگی و  31/4پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب روایی و پایایی برای کل پرسشنامه 

 11/4و محدودیت  72/4از حد و بازداری و گوش به زنگی بیش  17/4(، دیگر جهت مندی 79/4(، خودگردانی و عملکرد مختل  34/4طرد 

 می باشد.

( خود گزارش LOT( برای ارزیابی سرشتی ،آزمون جهت گیری زندگی  4321شیرو و کارو   بدبينی: -پرسشنامه خوش بينی

یک صفت ارزیابی می شود،  LOTخالصه ای را تدوین کرده و بعدها آن را مورد تجدید نظر قرار داده است. نوع خوش بینی که توسط 

 شخصیتی است که مشخصه آن انتظارات مطلوب شخصی در آینده است.

ماده بیانگر خلق بد بینانه بوده و پاسخ دهندگان در یک مقیاس چند  1ماده بیانگر خلق خوش بینانه و  1ماده بود  2این آزمون شامل 

( LOT-Rند. بنابراین نسخه تجدید نظر شده این آزمون  درجه ای میزان موافقت یا عدم موافقت خود را با هر یک از جمالت اعالم می کن

(. نسخه تجدید نظر شده آزمون جهت گیری زندگی از آزمون اصلی خالصه تر است 4331( شد  شپیر و هماران ،LOTجانشین آزمون  

سانی درونی مطلوبی برخوردار از هم LOT-Rماده نشان دهنده تلقی بدبینانه (  9ماده نشان دهنده خلق خوش بینانه و  9ماده،  1 شامل 

(. دانستن این نکته دارای اهمیت است که چهار سوال در این پرسشنامه وجود دارد که می توان آنها را نادیده گرفت، که 74/4بوده است  

ی شود، که سوالهای می باشند. سپس برای جمالت که بار منفی دارد  نمره مورد نظر را معکوس در نظر گرفته م  2، 1، 1، 2سوالهای شماره 

 می باشد. 21، را در بر می گیرد. سپس نمره نهایی بین صفر تا 3، 7، 9شماره 

سؤالی برای ارزیابی کیفیت رابطه ی زناشویی ازنظر زن یا شوهر یا هر دو  92این مقیاس یک ابزار :پرسشنامه سازگاري اسپانير

نفری است که با هم زندگی می کنند. این ابزار برای دو هدف ساخته شده است. می توان با به دست آوردن کل نمرات، از این ابزار برای 

نشان می دهد که این مقیاس چهار بعد رابطه را می سنجد.  گیری رضایت کلی در یک رابطه صمیمانه استفاده کرد. تحلیل عاملی اندازه

از  %31نمره ی کل مقیاس با آلفای کرانباخ  .این چهار بعد از این قرارند: رضایت دونفری، همبستگی دو نفری، توافق دو نفری و ابراز محبت

، همبستگی دو نفری %31ست. رضایت دونفری همسانی درونی خرده مقیاسها بین خوب تا عالی ا  .همسانی درونی خوبی برخوردار است

به دست  %31در این پژوهش نیز از طریق آلفای کرانباخ پایایی این مقیاس  .(4973ثنایی،   %79و ابراز محبت  %34، توافق دو نفری 24%

ای متأهل و مطلقه در این مقیاس با روشهای منطقی روایی محتوا چک شد. مقیاس سازگاری زن وشوهر با قدرت تمییز دادن زوجه.آمد 

هر سؤال، روایی خود را برای گروههای شناخته شده نشان داده است. این مقیاس از روایی همزمان نیز برخوردار است و با مقیاس رضایت 

شده  توسط آموزگار و حسین نژاد هنجاریابی 4971در ایران نیز این مقیاس در سال  (.4973واالس همبستگی دارد  ثنایی، -زناشویی الك

زن( اجرا گردید و برای  14مرد و  14نفر از زوجها   424ای متشکل از  روز روی نمونه 44ی  است. این مقیاس با روش بازآزمایی و با فاصله

، مقیاس %21میزان همبستگی از روش گشتاوری پیرسون استفاده شد. ضریب همبستگی بین نمرات زوجها طی دوبار اجرا در کل نمرات 

 .به دست آمده است %14و مقیاس ابراز محبت  %74، مقیاس توافق دونفری%71، مقیاس همبستگی دو نفری%12ییرضایت زناشو

 

 شرايط ورود به پژوهش عبارت بودند از

گذرد و مایل به همکاری جهت زنانی که دارای تحصیالت حداقل پنجم ابتدایی باشند و حداقل یک سال از زندگی مشترکشان می

 ای باشند.مشاوره یدریافت مداخله

 

 شرايط و معيارهاي خروج از پژوهش
زنان دارای سوء مصرف مواد، مبتال به بیماری صعب العالج جسمی، زنانی که به دلیل قتل همسر یا بزه کاری و جرم اقدام به طالق 

روانشناختی  مثل اختالل شخصیت، افسردگی، شود که زنانی دارای اختالالت حاد کرده بودند، مواردی که درمانگر در حین مداخله متوجه می

ی داروهای روانپزشکی و روان گردان، زنانی که در طول پژوهش مشخص شود که شرایط اختالالت محور یک( هستند، زنانی مصرف کننده

 کند. منطبق با اهداف پژوهش ندارند و این شرایط و خصایص، نتایج پژوهش را مخدوش می

داده ها با توجه به فرضیه های مطرح شده ومتغیر های تحقیق، ا از آمار توصیفی شامل فراوانی، در صد، به منظور تجزیه وتحلیل 

میانگین وانحراف استاندارد واز آمار استنباطی ازتحلیل همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لوجستیک استفاده کردیم. داده ها پس از ورود به 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار  گرفتند. SPSS18)91رایانه از طریق نرم افزار آماری 

 

                                                           
2- Statistics  Package Of Social Science                                                             
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 يافته ها 

 (n=200: شاخص هاي توصيفی متغيرهاي پژوهش )1جدول 

انحراف  ميانگين بيشينه کمينه متغير

 معيار

 K-S p کشيدگی چولگی

 444/4 43/4 -72/4 43/4 32/1 93/22 92 42 رضایت زناشویی

 444/4 44/4 -12/4 21/4 12/2 21/44 41 1 همبستگی دو نفری

 444/4 44/4 21/2 33/4 94/7 72/24 17 9 توافق دو نفری

 444/4 42/4 -72/4 21/4 32/4 1 2 4 ابراز محبت

 444/4 43/4 22/4 12/4 21/44 91/17 31 22 سازگاری

 444/4 44/4 44/4 -43/4 13/1 21/49 22 9 خوشبینی

 444/4 41/4 -11/4 -92/4 44/1 24/47 23 1 محرومیت هیجانی

 444/4 47/4 -41/4 -12/4 19/7 11/41 94 1 رهاشدگی/ بی ثباتی

 444/4 41/4 -29/4 41/4 43/7 11/47 23 1 بی اعتمادی / بد رفتاری

 444/4 47/4 -41/4 21/4 41/7 13/41 94 1 انزوای اجتماعی / بیگانگی

 444/4 49/4 -11/4 14/4 43/1 14/41 23 1 نقص/ شرم

 444/4 42/4 -34/4 -24/4 21/1 43/41 21 1 شکست

 444/4 41/4 -32/4 24/4 71/1 73/49 21 1 وابستگی / بی کفایتی

 444/4 49/4 -11/4 -92/4 21/1 12/42 22 1 آسیب پذیری در برابر ضرر

 442/4 42/4 -42/4 -44/4 71/1 41/41 94 1 گرفتار / خویشتن تحول نیافته

 444/4 44/4 -47/4 -21/4 14/1 94/47 94 1 اطاعت

 444/4 41/4 -71/4 -11/4 94/1 72/43 23 3 ایثارگری

 444/4 42/4 -72/4 41/4 49/1 34/41 27 1 بازداری هیجانی

 444/4 44/4 -12/4 -41/4 12/9 21/24 27 41 معیارهای سرسختانه

 444/4 41/4 99/4 -12/4 13/1 41/43 22 7 استحقاق / بزرگ منشی

 444/4 44/4 34/4 11/4 43/1 91/42 94 44 داری / خودانظباطی ناکافی خویشتن

 

اسمیرنف برای تمامی متغیرها معنی دار می باشد. بنابراین می توان نتیجه  –، آماره آزمون کالموگروف 4با توجه به جدول شماره 

گرفت که توزیع متغیرها نرمال نمی باشد و نمی توان از آزمون های پارامتریک مانند ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه برای 

 یک این آزمون ها مانند همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده نمود.بررسی فرضیه های پژوهش استفاده نمود. لذا باید از معادل های ناپارامتر

برای بررسی رابطه بین طرح واره های ناسازگار اولیه  محرومیت هیجانی، رهاشدگی/ بی ثباتی، بی اعتمادی / بد رفتاری، انزوای 

اعت، گرفتار / خویشتن تحول نیافته، اط اجتماعی / بیگانگی، نقص/ شرم، شکست، وابستگی / بی کفایتی، آسیب پذیری در برابر ضرر،

ایثارگری، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه، استحقاق / بزرگ منشی، خویشتن داری / خودانظباطی ناکافی( با خوشبینی، با توجه به 

ها گزارش شده اند. الزم به رابطه این متغیر 2-1نرمال نبودن توزیع متغیرها از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شد. در جدول 

ذکر است که در این جدول با توجه به زیاد بودن تعداد متغیرها، فقط رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با خوشبینی گزارش شده است و 

 از ارائه رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با یکدیگر خودداری شده است.
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 رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه با خوشبينی: 2جدول 

 سطح معنی داري ضريب همبستگی اسپيرمن متغير

 444/4 -92/4 محرومیت هیجانی

 444/4 -91/4 رهاشدگی

 444/4 -91/4 بی اعتمادی

 444/4 -12/4 انزوای اجتماعی

 444/4 -97/4 نقص

 444/4 -99/4 شکست

 42/4 -41/4 وابستگی

 444/4 -23/4 آسیب پذیری

 449/4 -24/4 گرفتار

 444/4 -97/4 اطاعت

 444/4 -27/4 ایثارگری

 444/4 -11/4 بازداری هیجانی

 29/4 -44/4 معیارهای سرسختانه

 44/4 44/4 استحقاق

 444/4 -99/4 خویشتن داری

 

(، بی اعتمادی / بد p،91/4-=r >444/4 (، رهاشدگی/ بی ثباتی p،92/4-=r >444/4، رابطه محرومیت هیجانی  2با توجه به جدول 

 >444/4(، شکست  p،97/4-=r >444/4(، نقص/ شرم  p،12/4-=r >444/4(، انزوای اجتماعی / بیگانگی  p،91/4-=r >444/4رفتاری  

p،99/4-=r  41/4(،  وابستگی / بی کفایتی< p،41/4-=r  444/4(، آسیب پذیری در برابر ضرر< p،23/4-=r/ خویشتن تحول  (، ، گرفتار

( و p،11/4-=r >444/4(، بازداری هیجانی  p،27/4-=r >444/4(، ایثارگری  p،97/4-=r >444/4(، اطاعت  p،24/4-=r >44/4نیافته  

 >41/4( با خوشبینی منفی و معنی دار می باشد. رابطه معیارهای سرسختانه  p،99/4-=r >444/4خویشتن داری / خودانظباطی ناکافی  

p،44/4-=r  41/4( و استحقاق / بزرگ منشی< p،44/4=r.با خوشبینی معنی دار نمی باشد ) 

برای بررسی رابطه بین طرح واره های ناسازگار اولیه  محرومیت هیجانی، رهاشدگی/ بی ثباتی، بی اعتمادی / بد رفتاری، انزوای 

 ر برابر ضرر، گرفتار / خویشتن تحول نیافته، اطاعت،اجتماعی / بیگانگی، نقص/ شرم، شکست، وابستگی / بی کفایتی، آسیب پذیری د

ایثارگری، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه، استحقاق / بزرگ منشی، خویشتن داری / خودانظباطی ناکافی( با سازگاری  رضایت 

رمن ز ضریب همبستگی رتبه ای اسپیزناشویی، همبستگی دو نفری، توافق دو نفری ابراز محبت( با توجه به نرمال نبودن توزیع متغیرها ا

رابطه این متغیرها گزارش شده اند. الزم به ذکر است که در این جدول با توجه به زیاد بودن تعداد متغیرها، فقط  9استفاده شد. در جدول 

سازگار اولیه با یکدیگر و همچنین رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با مولفه های سازگاری گزارش شده است و از ارائه رابطه طرحواره های نا

 مولفه های سازگاری با یکدیگر خودداری شده است.

 : رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه با مولفه هاي سازگاري3جدول 

 سازگاري ابراز محبت توافق دو نفري همبستگی دو نفري رضايت زناشويی متغير

 -21/4** -44/4 -47/4** -21/4** -22/4** محرومیت هیجانی

 -24/4** -41/4 -49/4 -24/4** -41/4* رهاشدگی

 -29/4** -24/4** -43/4** -44/4 -49/4 بی اعتمادی

 -94/4** -24/4** -42/4** -94/4** -41/4* انزوای اجتماعی

 -11/4** -42/4 -29/4** -19/4** -93/4** نقص

 -91/4** -44/4 -42/4 -27/4** -97/4** شکست
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 -24/4** -41/4 -42/4 -43/4 -47/4** وابستگی

 -11/4** -42/4** -24/4** -22/4** -14/4** آسیب پذیری

 -91/4** -41/4* -41/4* -23/4** -91/4** گرفتار

 -21/4** -42/4 -44/4 -22/4** -21/4** اطاعت

 -42/4 43/4 -47/4 -49/4 -42/4 ایثارگری

 -11/4** -99/4** -24/4** -17/4** -14/4** بازداری هیجانی

 -41/4* 42/4 -44/4 -22/4** -41/4 معیارهای سرسختانه

 -47/4* -44/4 -44/4 -41/4* 44/4 استحقاق

 -43/4** -41/4* -41/4* -29/4** -49/4 خویشتن داری
*p<0.05, **p<0.01 

 

(، انزوای اجتماعی / p،41/4-=r >41/4رهاشدگی/ بی ثباتی   (،p،22/4-=r >44/4، رابطه محرومیت هیجانی  9با توجه به جدول 

-p،47/4 >44/4(، وابستگی / بی کفایتی  p،97/4-=r >44/4(، شکست  p،93/4-=r >44/4(، نقص/ شرم  p،41/4-=r >41/4بیگانگی  

=r  44/4(، آسیب پذیری در برابر ضرر< p،14/4-=r  44/4(، گرفتار / خویشتن تحول نیافته< p،91/4-=r  44/4(، اطاعت< p،21/4-=r ،)

( با رضایت زناشویی منفی و معنی دار می باشد. رابطه بی اعتمادی / بد رفتاری، ایثارگری، معیارهای p،14/4-=r >44/4بازداری هیجانی  

 د.سرسختانه، استحقاق / بزرگ منشی، خویشتن داری / خودانظباطی ناکافی با رضایت زناشویی معنی دار نمی باش

 >44/4(، انزوای اجتماعی / بیگانگی  p،24/4-=r >44/4(، رهاشدگی/ بی ثباتی  p،21/4-=r >44/4رابطه محرومیت هیجانی  

p،94/4-=r  44/4(، نقص/ شرم< p،19/4-=r  44/4(، شکست< p،27/4-=r  44/4(، آسیب پذیری در برابر ضرر< p،22/4-=r / گرفتار ،)

(، معیارهای سرسختانه p،17/4-=r >44/4(، بازداری هیجانی  p،22/4-=r >44/4(، اطاعت  p،23/4-=r >44/4خویشتن تحول نیافته  

 44/4< p،22/4-=r  41/4(، استحقاق / بزرگ منشی< p،41/4-=r  44/4(، خویشتن داری / خودانظباطی ناکافی< p،29/4-=r با )

/ بد رفتاری، وابستگی / بی کفایتی، ایثارگری با همبستگی دو نفری  همبستگی دو نفری منفی و معنی دار می باشد. رابطه بی اعتمادی

 معنی دار نمی باشد.

 >44/4(، انزوای اجتماعی / بیگانگی  p،43/4-=r >44/4(، بی اعتمادی / بد رفتاری  p،47/4-=r >44/4رابطه محرومیت هیجانی  

p،42/4-=r  44/4(، نقص/ شرم< p،29/4-=r 44/4ضرر  (، آسیب پذیری در برابر< p،24/4-=r  41/4(، گرفتار / خویشتن تحول نیافته< 

p،41/4-=r  44/4(، بازداری هیجانی< p،24/4-=r  41/4(، خویشتن داری / خودانظباطی ناکافی< p،41/4-=r با توافق دو نفری منفی و )

 ایثارگری، معیارهای سرسختانه، استحقاق / بزرگمعنی دار می باشد. رابطه رهاشدگی/ بی ثباتی، شکست، وابستگی / بی کفایتی، اطاعت، 

 منشی با توافق دو نفری معنی دار نمی باشد.

(، آسیب پذیری در برابر ضرر p،24/4-=r >44/4(، انزوای اجتماعی / بیگانگی  p،24/4-=r >44/4رابطه بی اعتمادی / بد رفتاری  

 44/4< p،42/4-=r  41/4(، گرفتار / خویشتن تحول نیافته< p،41/4-=r  44/4(، بازداری هیجانی< p،99/4-=r / خویشتن داری ،)

( با ابراز محبت منفی و معنی دار می باشد. رابطه محرومیت هیجانی، رهاشدگی/ بی ثباتی، نقص/ p،41/4-=r >41/4خودانظباطی ناکافی  

 ./ بزرگ منشی با ابراز محبت معنی دار نمی باشدشرم، شکست، وابستگی / بی کفایتی، اطاعت، ایثارگری، معیارهای سرسختانه، استحقاق 

-p،29/4 >44/4(، بی اعتمادی / بد رفتاری  p،24/4-=r >44/4(، رهاشدگی/ بی ثباتی  p،21/4-=r >44/4رابطه محرومیت هیجانی  

=r  44/4(، انزوای اجتماعی / بیگانگی< p،94/4-=r  44/4(، نقص/ شرم< p،11/4-=r  44/4(، شکست< p،91/4-=r وابستگی / بی کفایتی ،)

 44/4< p،24/4-=r  44/4(، آسیب پذیری در برابر ضرر< p،11/4-=r  44/4(، گرفتار / خویشتن تحول نیافته< p،91/4-=r اطاعت ،)

 44/4< p،21/4-=r  44/4(، بازداری هیجانی< p،11/4-=r  41/4(، معیارهای سرسختانه< p،41/4-=r  41/4(، استحقاق / بزرگ منشی< 

p،47/4-=r  44/4(، خویشتن داری / خودانظباطی ناکافی< p،43/4-=r با سازگاری منفی و معنی دار می باشد. رابطه ایثارگری با سازگاری )

 معنی دار نمی باشد.

ه ببرای بررسی رابطه سازگاری  رضایت زناشویی، همبستگی دو نفری، توافق دو نفری، ابراز محبت( با خوشبینی و بدبینی با توجه 

ماتریس همبستگی رابطه این متغیرها گزارش  1نرمال نبودن توزیع متغیرها از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شد. در جدول 

 شده اند.
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 : ماتريس همبستگی رابطه بين سازگاري با خوشبينی4جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغير شماره

      4 رضایت زناشویی 4

     4 94/4** همبستگی دو نفری 2

    4 21/4** 42/4** توافق دو نفری 9

   4 29/4** 27/4** 41/4* ابراز محبت 1

  4 11/4** 79/4** 17/4** 17/4** سازگاری 1

 4 23/4** 24/4** 23/4** 41/4* 41/4* خوشبینی 1
*p<0.05, **p<0.01 

 

 >44/4(، توافق دو نفری  p،41/4=r >41/4(، همبستگی دو نفری  p،41/4=r >41/4 ، رابطه رضایت زناشویی 1با توجه به جدول 

p،23/4=r  44/4(، ابراز محبت< p،24/4=r  44/4( و سازگاری< p،23/4=r.با خوشبینی مثبت و معنی دار می باشد ) 

العه رگرسیون لوجستیک استفاده شد. در مط با توجه به اینکه توزیع متغیرهای پژوهش نرمال نمی باشد، لذا برای بررسی این فرضیه از

حاضر متغیر وابسته یعنی سازگاری از نوع متغیرهای فاصله ای می باشد. لذا برای استفاده در رگرسیون لوجستیک به متغیر اسمی دو ارزشی 

( بود. لذا نمرات 11سازگاری  (. میانه توزیع متغیر 2442، 91استفاده شد  تئو و نویس 91تبدیل شد. برای این تبدیل از روش برش میانه

نتایج  1( کد گذاری شدند. در جدول 4( و نمرات باالتر از این نمره به عنوان سازگاری باال  4پایین تر از این نمره به عنوان سازگاری پایین  

 آزمون های اومنیبوس برای ضرایب مدل رگرسیون گزارش شده اند.

 نتايج آزمون هاي اومنيبوس براي ضرايب مدل رگرسيون: 5جدول  

 سطح معنی داري درجه آزادي مجذور خی 

 444/4 41 24/441 گام

 444/4 41 24/441 بلوک

 444/4 41 24/441 مدل

 

متغیرهای معنی دار است. این یافته نشان می دهد  444/4می باشد که در سطح  24/441، آماره مجذور خی مدل 1با توجه به جدول 

پیش بین یعنی طرح واره های ناسازگار اولیه و خوشبینی به صورت معنی داری قادر به پیش بینی متغیر مالك یعنی سازگاری هستند. در 

 ، میزان واریانس تبیین شده سازگاری توسط متغیرهای پیش بین گزارش شده است.1-1جدول 

 تبيين شده سازگاري توسط متغيرهاي پيش بين: ميزان واريانس 6جدول 

R2  کاکس و اسنل R2  نايجل کرک 

14/4 11/4 

 

( می باشند. این یافته نشان می دهد که متغیرهای 11/4  92( و نایجل کرك14/4   97کاکس و اسنل 2R، ضرایب 1با توجه به جدول 

برای بررسی  93، نتایج آزمون هاسمر و لمشو7درصد از واریانس سازگاری را تبیین می کنند. در جدول  11و  14پیش بین در مجموع 

 همخوانی بین مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده توسط مدل رگرسیون نشان داده شده است.

 

                                                           
35. median cut method 
36. Teo & Noyes 
37 . Cox & Snell 
38 . Nagelkerke 
39. Hosmer and Lemeshow 
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 : آزمون هاسمر و لمشو براي بررسی همخوانی بين مقادير مشاهده شده و پيش بينی شده توسط مدل رگرسيون7جدول 

 سطح معنی داري درجه آزادي مجذور خی

77/42 2 42/4 

این یافته نشان می دهد که بین ( می باشد که معنی دار نیست. 77/42، آماره مجذور خی آزمون هاسمر و لمشو  7با توجه به جدول 

داده های مشاهده شده و پیش بینی شده توسط رگرسیون همخوانی وجود دارد و مدل رگرسیون به خوبی با داده ها برازش دارد. در جدول 

 ، جدول طبقه بندی گزارش شده است.2

 : جدول طبقه بندي سازگاري8جدول 

 مشاهده شده
 بينی شدهپيش 

 درصد درست سازگاري باال سازگاري پايين

 1/21 41 31 سازگاری پایین

 1/71 12 22 سازگاری باال

 1/24 درصد کل

 

درصد است و رضایت بخش  14درصد می باشد که بیشتر از  1/24، دقت طبقه بندی افراد براساس مدل رگرسیون 2با توجه به جدول 

، ضرایب 3-1دهد مدل رگرسیون به خوبی می توان افراد با سازگاری باال و پایین را طبقه بندی کند. در جدول می باشد. این یافته نشان می 

 رگرسیون متغیرهای مستقل گزارش شده اند.

 : ضرايب رگرسيون متغيرهاي مستقل9جدول 

 B S.E Wald df p Exp(B) عوامل

 71/1 19/4 4 93/4 12/2 11/4 عرض از مبدا

 32/4 24/4 4 41/4 41/4 -44/4 محرومیت هیجانی

 41/4 41/4 4 94/9 42/4 -41/4 رهاشدگی

 21/4 449/4 4 12/2 42/4 -29/4 بی اعتمادی

 24/4 44/4 4 13/1 43/4 -24/4 انزوای اجتماعی

 11/4 441/4 4 42/2 41/4 -12/4 نقص

 43/4 41/4 4 31/4 42/4 -47/4 شکست

 42/4 11/4 4 12/4 44/4 -47/4 وابستگی

 73/4 444/4 4 94/49 41/4 -29/4 آسیب پذیری

 31/4 97/4 4 72/4 41/4 -41/4 گرفتار

 41/4 49/4 4 43/2 43/4 -41/4 اطاعت

 92/4 441/4 4 91/2 43/4 -22/4 ایثارگری

 31/4 99/4 4 39/4 41/4 -41/4 بازداری هیجانی

 73/4 44/4 4 19/1 43/4 -29/4 معیارهای سرسختانه

 77/4 44/4 4 19/1 44/4 -21/4 استحقاق

 42/4 44/4 4 12/2 44/4 -41/4 خویشتن داری

 42/4 42/4 4 32/2 41/4 -44/4 خوشبینی

 

(، -29/4(، آسیب پذیری  -12/4(، نقص  -24/4(، انزوای اجتماعی  -29/4، ضرایب رگرسیون بی اعتمادی  3با توجه به جدول 

(. این یافته نشان می دهد، p<0.05( منفی و معنی دار می باشد  -21/4( و استحقاق  -29/4(، معیارهای سرسختانه  -22/4 ایثارگری 
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متغیرهای فوق تاثیر منفی و معنی داری بر سازگاری دارند. با توجه به این یافته های می توان گفت که متغیرهای بی اعتمادی، انزوای 

، ایثارگری، معیارهای سرسختانه و استحقاق به صورت منفی و معنی داری قادر به پیش بینی سازگاری اجتماعی، نقص، آسیب پذیری

هستند. اما متغیرهای محرومیت هیجانی، رهاشدگی، شکست، وابستگی، گرفتار، اطاعت، بازداری هیجانی، خویشتن داری و خوشبینی قادر 

 به پیش بینی سازگاری نیستند.
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 بحث و نتيجه گيري
/ قمعیارهای سرسختانه  و استحقانتایج تحلیل نشان داد که بین مولفه طرحواره های ناسازگار و زیر مقیاسهای آن با خوش بینی بجز 

 رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.بزرگ منشی 

(، حجت 4931راد  راد و ادیب(، ادیب4939( ،یوسفی  4939همکاران  (،زمانی و 4931نتیجه فوق با یافته های  یوسفی و همکاران 

( ، ولبورن، 4934( زارعی محمودآبادی و همکاران 4934( ، روشن و همکاران  4934( ،طباطبایی و همکاران  4932پناه  و همکاران  

(، ساس، 2444(، یانگ و گلوسکی  2441(، کلیفتون  2441(، تری  2449(،فریمن  2442فراکت و جوردن  کوریستسن، داگ، پونتی

توان به این نکته اشاره کرد که فرایند طالق به این ( همسو می باشد.در تبیین آن می2447(، ویزمن و آبالکر  2442تورکمر، اولتیمان  

 کند واین نارضایتی میشود، در مرحله بعد اقدام به بیان صورت است که ابتدا یکی از زوجین دچار سرخوردگی و ناامیدی از همسر می

ها یک دوره جدایی کوتاه مدت را گیرد در فاصله بین تصمیم به طالق و اجرای تصمیم اقدام قانونی( اکثر زوجسپس تصمیم به طالق می

ری بانی نظباشد ، و از آنجا که در مکنند. این جدایی در فرهنگ ما به معنای بازگشت به خانواده قبلی یعنی والدین افراد میتجربه می

ها در آنجا شکل در نظر گرفته شده است. بازگشت زوجین به محیطی که طرحواره "صدای والدین"ها به عنوان درمانی ، طرحوارهطرحواره

 سازد. از آنجا که فقط زوجین آماج درمان قرارها را فراهم میها و مقاومت در برابر تغییر آنگرفته است شرایط را برای تقویت طرحواره

کند از نقش خانواده اصلی غفلت شده و همین امر گیرند و موضوع درمان بیشتر به روابط بین فردی  زن و شوهر و یا فرزندان( تأکید میمی

سازد از طرفی هم اضافه کردن والدین و اطرافیان زوجین متقاضی طالق اثربخشی این روش درمانی بر روی این گروه از افراد را محدود می

شود. از سوی دیگر در اغلب موارد زنان تر شدن نقش دیگران در زندگی زوجین میتر شدن درمان و نیز پر رنگن مستلزم طوالنیبه درما

دهند و جالب توجه است، که درخواست طالق گیرند، جهت رهایی از مشکالت زناشویی درخواست طالق میکه در تنگنای زناشویی قرار می

یی گیرد و این اقدام تقالها برای جدایی نیست، بلکه درخواست طالق زنان به منظور حل مشکل صورت میی آنزنان به معنای خواست حقیق

( و اقدام به طالق را به عنوان روشی 4923؛به نقل از یوسفی،4922؛ اخوان تفتی،4331برای حل مشکل است  سیمپسون، راهل و فلیپ،

انگارند. این امر حاکی از خوش بینی پایین در این افراد است . از سوی دیگر زوجین خوش برای یادآوری یا تجدید تعهد هنگام ازدواج می

از  افتد خوشبین و ماآلمالهای ارتباطی باالیی برخوردارند و همچنین این افراد نسبت به مسایل و اتفاقاتی که برای آنها میبین از مهارت

 بینند و قبول دارند.دیگر و عالم خارج را آنچنان که در واقع هستند؛ می امید و دارای طبعی شوخ و مزاح گونه هستند و افراد

ه رابط نتایج تحلیل نشان داد که بین مولفه های طرحواره های ناسازگار با سازگاری زناشویی رابطه منفی و معنی دار می باشد. 

(، ساس، تورکمر، 2444(، یانگ و گلوسکی  4931مکاران ایثارگری با سازگاری معنی دار نمی باشد.نتیجه فوق با یافته های  یوسفی و ه

 ( همسو می باشد.2447(، ویزمن و آبالکر  2442اولتیمان  

شوند که برای صمیمیت واقعاً ریزی شده میتوان گفت طرحواره منفی باعث ارتباط برنامهدر تبیین اثر گذاری طرحواره درمانی می

آورند؛ یکی از زوجین کاری را انجام های منفی، الگوهای تعاملی مشخصی به وجود می(. طرحواره4371زیان بار هستند باندلر،گریندر، ستیر.

ود و شکند که باعث ایجاد تنش و اضطراب در فرد میزند که همسر آن را به اشتباه با یک طرحواره منفی تعبیر میدهد یا حرفی را میمی

ای دفاعی داشته باشد. در مقابل همسر نیز با حالت دفاعی یا عصبانیت واکنش نشان هشود فرد عملکردی بر اساس یکی از سبکسبب می

 هایگیرند و خصومتها کم کم از واقعیت موجود در موقعیت فاصله میدهد. وقتی چنین تعامالت غالبی در روابط زوجین زیاد شود، آنمی

های ناسازگار اولیه از بین رفتن صمیمیت بین زوجین است در نهایت ارهگیرد. از آنجا که نتیجه همه طرحوزیادی در روابط زوجین شکل می

ها بر افکار، ها استقبال کنند.در روابط زوجین طرحوارهکار برای از بین بردن این خصومتزوجین ممکن است از طالق به عنوان یک راه

کند، زوجی که دارای طرحواره ناسازگار رهاشدگی، ختل میگذارد و روابط صمیمانه و عاشقانه زوجین را ماحساس و رفتار زوجین اثر می

 ها بسیار زیاد است در تبیینباشد، احتمال از هم پاشیدگی و طالق بین آنمهری و محرومیت هیجانی میاعتمادی/ بدرفتاری، نقص/ بیبی

ارد شریک زندگیش او را رها کنند و به فرد کند، هر لحظه امکان دآن باید گفت، زن و یا شوهر با طرحواره ناسازگار رهاشدگی فکر می

ن افراد کنند. ایترسند، اغلب بادفاع تقاضاکردن با ترس خود مقابله میمند شوند،افرادی که از طرد، ترك شدن یا آزردگی میدیگری عالقه

ه ل بیش از حد است. یا زوجی ککنند. شکل دیگر تقاضا کردن کنتراز طریق تقاضای حمایت، کمک و توجه بیشتر، ترس خود را جبران می

اعتمادی/ بدرفتاری است،در پاسخ به طرحواره اغلب به دفاع از طریق عیب جویی  که شامل انتقاد، تمسخر یا دارای طرحواره ناسازگار بی

گوید ند، به او دروغ میککند که همسرش فردی بد رفتار است، او را سرافکنده میکند. مثالً فکر میتحقیر کردن طعنه آمیز همسر( اقدام می

مباالتی و غفلت مفرط همسرش است. طرحواره ناسازگار نقص/ شرم ها ناشی از بیو فردی دغل کار و سودجوست و مشکالت زناشویی آن

 ارزش است یا اینکه از نظر شریکشود که فرد در روابط زناشویی احساس کند که او انسانی ناقص، نامطلوب، بد، حقیر و بیموجب می

آید این افراد با این طرحواره بیش از حد نسبت به انتقاد، طرد، سرزنش و مقایسه نابه جا اش، فردی منفور و نامطلوب به حساب میزندگی
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 پردازد که در اینشوند. و یا اینکه افراد در واکنش به طرحواره به استفاده از سبک دفاعی انکار به رخ کشیدن( میهمسرشان حساس می

ارزشی خود شود. زوج با طرحواره کند از طریق اشاره به شواهد ارزشمند بودن خود، مانع احساس بیبه طور مداوم تالش میروش فرد 

اد شود. این افرکند، تمایالت و نیازهای او به حمایت عاطفی از سوی همسرش به اندازه کافی ارضا نمیناسازگار محرومیت هیجانی فکر می

اب مثلث سازی( که عبارتست از وارد کردن نفر سوم به زندگی  با فرزند، پدر، مادر، شغل ، مطالعه و یا رابطه اغلب از سبک دفاعی اجتن

کنند تمایالت و نیازهای خود را با فردی خارج از رابطه دو نفری ارضا کنند.این طرحواره زمینه کنند. و سعی میفرازناشویی( استفاده می

گیرد. در زوجی که دارای طرحواره ناسازگار انزوای اجتماعی/ و جدایی را به عنوان راه حل مشکالت در نظر می نمایدبروز اختالف را فراهم می

باشد، زمینه بروز اختالف و درگیری و احتمال جدایی بسیار زیاد است. زیرا زوجی با طرحواره انزوای بیگانگی، گرفتاری، بازداری هیجانی می

گیری کند، زیرا با دیگران متفاوت است و به فرد خاصی تعلق ندارد در واقع از سبک ند، باید از روابط کنارهکاجتماعی/ بیگانگی احساس می

های رنج آور از سرد رفتار کردن و کند که در این نوع دفاع فرد برای حفاظت از خود در مقابل احساسدفاعی اجتناب خاموشی(استفاده می

شود. زوجی با طرحواره ناسازگار گرفتاری، در دام ارتباط عاطفی شدید و نزدیکی سر و خانواده بریده میکند و از همدوری گزینی استفاده می

افتند، این روابط به قیمت از دست دادن فردیت و بیش از حد با یکی از افراد مهم زندگی اغلب والدین یا فردی خارج از رابطه زناشویی( می

رحواره ناسازگار بازداری هیجانی به دلیل بازداری افراطی اعمال، احساسات و ارتباطات خود انگیخته باشد. زوج با طحتی فرزند و همسر می

اد باشد. این افرپذیری میهای مثبت و بیان آسیببه منظور اجتناب از طرد از طرف همسرش دارای نوعی بازداری در بروز خشم، بیان تکانه

ها و احساسات دارند. زوجی که دارای طرحواره ناسازگار آسیب پذیری نسبت به ضرر یا هیجانتأکید افراطی بر عقالنیت و نادیده گرفتن 

باشد، دارای مشکالت خانوادگی بیشتر است و آمادگی بیشتر برای بروز کفایتی، اطاعت و منفی گرایی/ بدبینی میبیماری، وابستگی/ بی

پذیری است، دارای ترس افراطی از این فاجعه طرد از طرف حواره ناسازگار آسیبپذیری زناشویی دارد، زوجی که دارای طراختالفات و آسیب

ها گاهی تواند از آن جلوگیری کند. در اینجا ترسهمسر( نزدیک است و هر لحظه احتمال وقوع آن وجود دارد و بر این باورند که فرد نمی

باشد که این اقدامات قدامات جهت جلوگیری از بیماری یا وقوع فاجعه میشوند، این ادار شدن میمنجر به اجتناب زوج از روابط جنسی، بچه

وزمره تواند مسئولیت رکفایتی است، بر این اعتقاد است که او نمیسازد. زوجی که دارای طرحواره ناسازگار وابستگی/ بیروابط را مختل می

شود و زوجین از قبول حالت اغلب به صورت درماندگی ظاهر می را بدون کمک قابل مالحظه دیگران، در حد قابل قبولی انجام دهد. این

ی درد، های منفی زندگگرایی/ بدبینی است، تمرکز عمیق و مداوم بر جنبهکنند. زوجی که دارای طرحواره منفیمسئولیت زندگی اجتناب می

 ها معموالًها دارند. این طرحوارهندگی یا غفلت از آنی زهای مثبت و خوش بینانهمرگ، دلخوری، جدایی و...( همراه با دست کم گرفتن جنبه

شود.. زوجی های کاری، مالی و زناشویی است که خود منجر به اشتباهات شدیدی میشامل انتظارات افراطی در طیف وسیعی از موقعیت

باشد، گری که معموالً همسر میکه دارای طرحواره ناسازگار اطاعت است، احساس اجبار نسبت به واگذاری افراطی کنترل خود به دی

یری گگیرد که این رفتارها موجب نوعی کنارهدارد سبک دفاعی تسلیم( این کار معموالً برای اجتناب از خشم، محرومیت، یا انتقام صورت می

شرفت، استحقاق/ کند. به طور کلی زوجی که دارای طرحواره شکست در پیشود که زمینه طرد از طرف مقابل را فراهم میدر همسر می

منشی، خویشتن داری و خودانضباطی ناکافی، ایثار، تاییدجویی/ جلب توجه، معیارهای سرسختانه، خودتنبیهی هستند، احتمال وقوع بزرگ

شود زوجی که در روابط بر این باور است که فرد شکست از هم پاشیدگی، عدم رضایت زناشویی و طالق در روابط زناشویی بیشتر می

ناپذیر است و نسبت به دیگران موفقیت کمتری دارد، از ای است یا در آینده شکست خواهد خورد و این که شکست برای او اجتنابخورده

وجب شود و مریزی در زندگی و تمایل به تحقق هدف کم میکند که پیامد آن ناامیدی و عدم برنامهسبک دفاعی تسلیم شدن استفاده می

ا زوجی که در روابط بر این باور است، برای اینکه بتواند کسب قدرت کنند و یا همسرش را کنترل نمایند، تمرکز شود. یفروپاشی زندگی می

آورد. زوجی که دارای افراطی به برتری جویی نسبت به همسرش دارد که گاهی به رقابت افراطی یا کنترل رفتارهای همسرش روی می

، تمرکز افراطی بر ارضا نیازهای شریک زندگی دارد که این تمرکز افراطی موجب عدم ارضای طرحواره ناسازگار ایثار و تایید جویی است

 شوند. وشود که نیازهای فرد ایثارگر به قدر کافی ارضاء نمیای منجر به این احساس در زوج میشود. چنین طرحوارهنیازهای خود فرد می

این  شود. گاهی اوقاتگیری معنایی مطمئن و واقعی از خود میگران که مانع شکلتأکید افراطی در کسب تایید، توجه و پذیرش از سوی دی

یابی فرد به تایید، تحسین و توجه شریک زندگی است. این طرحواره، اغلب طرحواره با تأکید افراطی بر مقام و منزلت در روابط، جهت دست

شود. سرانجام طرحواره ناسازگار وقایع زندگی در روابط زناشویی می منجر به اتخاذ تصمیماتی غیر قابل اطمینان و ناخوشایند در مورد

معیارهای سرسختانه و خودتنبیهی مبنی بر این باور اساسی هستند که برای رسیدن به معیارهای بلند پروازانه در زندگی باید کوشش 

های جدی در احساس لذت، طرحواره اغلب منجر به نقص گیرد. اینفراوانی کرد و این رفتارها برای جلوگیری از انتقاد در زندگی صورت می

اف گرایی، غیرقابل انعطهای نقصشود و معموالً به شکلمندانه زناشویی میآرامش، سالمتی، احساس ارزشمندی، پیشرفت یا روابط رضایت

یت دارشدن، عدم ترباهات در زندگی ازدواج، بچهکند. زوج با طرحواره ناسازگار تنبیه بر این باور است که به خاطر اشتبو ناکارآمدی بروز می

http://www.psyj.ir/


 601 -621 ، ص  6931، زمستان  61فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

مناسب( باید شدیداً تنبیه شود.معموالً اینگونه افراد به دلیل در نظر نگرفتن شرایط ویژه زندگی، نادیده گرفتن مشکالت همسرش و عدم 

وند شز هم پاشیدگی خانوادگی میهمدلی با احساسات شریک زندگی موجب اختالفات زناشویی و ناسازگاری زناشویی و در نهایت طالق و ا

رمانی دهای ناسازگار اولیه و تأثیر غیر مستقیم طرحوارهدرمانی در اصالح طرحوارهباتوجه به تفاسیر باال پژوهش حاضر اثر درمانی طرحواره

 دهد.بر سازگاری زناشویی را مورد تایید قرار می

 ری با خوشبینی مثبت و معنی دار می باشد.رابطه رضایت زناشویی و سازگا نتایج تحلیل نشان داد که

( 4934(  ،پروین و همکاران  4934( ،یوسفی و بشلیده  4934(، شاکریان  4934نتیجه فوق با یافته های  صفائی راد و همکاران  

( 2441دریا  آن( ،دی4927( ذولفقاری، فاتحی زاده و عابدی 4921( اندوز و حمیدپور 4922( بخشایش و همکاران  4922بنی اسدی 

 ( همسو می باشد.2447(، ویزمن و آبالکر  2449(،فریمن  2442فراکت و جوردن  ،ولبورن، کوریستسن، داگ، پونتی

تواند تغییر باور را تسهیل کند. در این شیوه، فرد قادر است از طریق در تبیین نتیجه فوق باید گفت بدبین و خوش بینی هر دو می

یابی ها، افکار و باور هایش را مورد آزمایش قرار دهد و با آنها به عنوان وقایعی رفتار نماید که باید مورد ارزیابی فاصله گرفتن از خودش، ارز

قرار گیرند و اضطراب موجود بکاهد و احساس شادکامی بیشتری نمایند از بین متغیرهای مورد بررسی خوش بینی با سازگاری و رضایت 

های بهتــر و سازنـده را ارائه دهد و تقـاضاهای غیر منطقی ی ابراز شـادمانی خود پاسخزوجینی که در شیوهزناشویی رابطه معناداری دارد. 

شودکه نحوه عملکردهای افراد بهبود یابد افرادی که قادرند را بدون هیچ گونه هراسی رد کند. باید گفت رضایت از زندگی زناشویی سبب می

شوند و احساس تهایی کنند و تصور بهتری از خود دارند این افراد از از بهزیستی مضطرب و ناراحت میاحساسات خود را ابراز کنند کمتر 

ترین عوامل در رشد دهد و این مساله از اساسیشناختی مطلوبی برخوردارند. سازگاری اجتماعی و خودمختاری بهتری از خود نشان میروان

 خورد.شود که تعارضات زناشویی کمتری در زندگیشان به چشم میمیشود و این مساله سبب مطلوب شخصیت محسوب می

متغیرهای بی اعتمادی، انزوای اجتماعی، نقص، آسیب پذیری، ایثارگری، معیارهای سرسختانه و استحقاق  نتایج تحلیل نشان داد که

جانی، رهاشدگی، شکست، وابستگی، گرفتار، به صورت منفی و معنی داری قادر به پیش بینی سازگاری هستند. اما متغیرهای محرومیت هی

 اطاعت، بازداری هیجانی، خویشتن داری و خوشبینی قادر به پیش بینی سازگاری نیستند.

(، ویزمن و آبالکر 2442(، ساس، تورکمر، اولتیمان  2444(، یانگ و گلوسکی  4931نتیجه فوق با یافته های  یوسفی و همکاران 

 ( همسو می باشد.2447 

شناختی وابسته های روانتوان به این اشاره کرد که در روابط صمیمی دو جنس مخالف همچون زن و شوهر، خصیصهتبیین آن میدر 

دهد که زنان به علت عالقه به نگهداری رابطه، یا به جنسیت زنانه و یا مردانه اهمیت بسیار دارد. گزارش بسیاری از محققان نشان می

تری دارند و بیشتر از مردها مشکالت پیش از کند، در زمان پیش از طالق حالت پر استرسها ایجاب میجنس آنخصوصیاتی که دارند و یا 

پیوندد. مردها غالباً از مشکالت زناشویی ها قبل از طالق قانونی به وقوع میها زمان طالق عاطفی سالکنند. برای آنطالق را شناسایی می

کند تا از ست طالق را به صورت یک شوك نگاه کنند. مرد از بحث و مزاکره با همسرش اجتناب میخبر هستند و ممکن است درخوابی

؛ به 4374؛ بهانین،4323؛ رایکو،4321شود خود را حفظ نماید رایس و رایس، تحریکات روانی که در نتیجه تعارض با همسرش حاصل می

 (. 4934نقل از زارعی محمود آبادی،

ق و اختالف زوجین با افسردگی و اعتماد به نفس پایین، اختالل کارکردنگرشی، عاطفه منفی و اضطراب رابطه با توجه به اینکه طال

های ناسازگار اولیه با متغییرهای ذکرشده رابطه مستقیم و معنادار دارد و مبانی شناختی منبع تولید مستقیم و معناداری دارد و طرحواره

اسازگار اولیه پیامد منفی بر رضایت زناشویی دارد و منجر به از هم پاشیدگی خانوادگی و طالق های نشود، طرحوارهها محسوب میآن

سازی در زمینه استفاده از مشاوره و جلسات درمانی، اغلب افراد شود. به دلیل بافت سنتی و کوچک بودن محیط و به دلیل عدم فرهنگمی

شدند. بررسی تأثیر طرحواره درمانی بر متغیرهای دیگر مثل رضایت زناشویی، ای میمتقاضی طالق به سختی حاضر به ادامه جلسات مشاوره

تعهدزناشویی، رضایت جنسی، و همه مولفه های زناشویی و ارتباط خانوادگی پیشنهاد می شود. در جلسات آموزش پیش از ازدواج در کارگاه 

. همبستگی  بر سازگاری زناشویی زوجین در شرف ازدواج پرداخت های ازدواج و زناشویی می توان به اثربخشی تشریح نقش طرحوارهها

های مثبت یا منفی بین متغیرها در این پژوهش ممکن است ناشی از علت های دیگری باشد که از طریق پژوهش های مقطعی نمی توان 

مینه استفاده شود. پژوهش حاضر روی زنان با به آنها پی برد. بنابراین، توصیه می شود در صورت امکان از مطالعات طولی تداومی( در این ز

طالق عاطفی انجام گرفته است، پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی مردان هم مورد بررسی قرار گیرند که امکان مقایسه و قابلیت تعمیم 

 پذیری فراهم شود.    
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-های خودارزیابی طرحوارهکنند، در برنامهزناشویی کار می ای که در زمینه مشاوره قبل از ازدواج وشود، مشاوران خانوادهپیشنهاد می -

ها را در زمینه مشکل مربوطه و حل آن و نیز میزان ها، آنهای ناسازگار اولیه را نیز بگنجانند و در صورت وجود هر گونه مشکل در خانواده

در مراکز مشاوره خانواده و مراکز مداخله در بحران طالق از توان های ناسازگار اولیه را بر زندگی زناشویی آگاهی دهند. میتأثیر طرحواره

ا در ههای شخصیتی و جمعیت شناختی زوجین به تأثیر طرحوارهنتایج این پژوهش استفاده کرد، به این صورت که با در نظر گرفتن ویژگی

داد. نتایج این پژوهش در زمینه درمان، کاربرد تر و مؤثرتری به مراجعان متقاضی طالق ارائه ای جامعمشکالت زناشویی، خدمات مشاوره

می تواند، پشتوانه علمی محکزیادی برای درمانگران خانواده و محققان در بر دارد زیرا با تایید نتایج اساسی در زمینه درمان ، این پژوهش می

های ها و ارگاندار باشد.سازمانها و مراجعان مشکلهبرای مشاوران و درمانگران خانواده در کاربرد رویکرد طرحواره درمانی در کار با خانواد

درمانی تخصص داشته باشند استفاده کنند. انجام مداخله درمانی و تالش مرتبط با زوجین متقاضی طالق از مشاورانی که در زمینه خانواده

 شود. حله طالق قانونی اجرای مداخله مشکل میدر جهت حل اختالف زناشویی، به زمان قبل از مراجعه به دادگاه موکول شود، چرا که در مر
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 راجعممنابع و 
(. راهکارهای علمی و اجرایی برای حل فاصله بین بلوغ و ازدواج، پروژه تحقیقات   ویژه توسعه 4929آزاد فالح، پ   [4]

 کشور. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

(. بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی 4922احدی، ب، نریمانی، م، ابوالقاسمی، ع، آسیایی، م.   [2]

 .مطالعه تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسیبا رضایت از زندگی در زنان شاغل. 

سر گزینی، فرزندآوری و های نوجوانان شهر تهران در زمینه همآل(. نگرش و ایده4929احمدنیا، ش مهریار، ح.   [9]

، با عنوان بررسی مسائل جمعیتی ایران مجموعه مقاالت دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایرانتنظیم خانواده. 

 242-437های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، با تاکید بر جوانان، دانشگاه شیراز: انتشارات مطالعات و پژوهش

سی رابطه باورهای ارتباطی با دلزدگی زناشویی و مقایسه آن در زنان متقاضی (. برر4931راد، م.  راد، ن، ادیبادیب [1]

 33-444(، 49  1، های مشاورهها و پژوهشهتازطالق و زنان خواهان ادامه زندگی مشترك. 

درمانی شناختی الیس در کاهش (. اثربخشی زوج4934اصغری گنجی، ع، واردانیان، ك، محمدزاده مال، ر.    [1]

.دفتر مرکزی مشاوره وزارت مجموعه مقاالت ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویانزناشویی. ناسازگاری 

 علوم، تحقیقات و فناوری.

. ترجمه صالحی فدری، ج. امین یزدی، ا. تهران انتشارات میثاق  تاریخ انتشار اثر درمانیزوج (. 4971الیس، آلبرت.   [1]

 (.4323اصلی، 

واره ناسازگار با سبک دلبستگی و سازگاری زناشویی. دومین کنگره (. بررسی رابطه طرح4921 اندوز، ز. حمیدپور،ح.  [7]

 .411 -411شناسی خانواده در ایران. دانشگاه شهیدبهشتی، آسیب

(، مشاوره خانواده  نظر و عمل در نگرش سیستمی(،  ترجمه مصطفی تبریزی و علی علوی نیا 4332استریت، ادی   [2]

 تشارات فراوان.(، تهران ان4934 

(، تمایالت و رفتارهای جنسی طبیعـی و غیر طبیعـی انسان/ از نوزادی تا پیری، اصفهان : 4931اوحدی، بهنام  [3]

 انتشارات صادق هدایت.

( طالق عاطفی : علل و شرایط میانجی ، مجله بررسی مسائل 4923باستانی، سوسن، گلزاری، محمود، روشنی،شهره   [44]

 . 4923شماره سوم، پاییز اجتماعی ایران،سال اول،

زوجین،  در زناشویی رضایت و عمومی سالمت جنسی، رضایت (، رابطة4922بخشایش، علیرضا؛ مرتضوی، مهناز  - [44]

 .79-21، 4922(، زمستان 42  1،شماره 9فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال 

ارتباطی. مترجمان  –ز دیدگاه  رفتاری ( .زناشویی درمانی ا4934برنشتاین،  فیلیپ. اچ و برنشتاین،  مارسی. تی .   [42]

 سید حسن پورعابدی نایینی و غالمرضا منشئی، تهران : انتشارات رشد. 

(، زناشویی درمانی از دیدگاه رفتار ارتباطی، ترجمه 4323برنشتاین، فیلیپ.اچ؛  برنشتاین، ماس تی.بی تا  [49]

 (، تهران: انتشارات رشد.4977سهرابی 

ررسی و مقایسه عوامل اجتماعی، شخصیتی و فردی در زوج های سازگار و ناسازگار ( ب4922بنی اسدی، مرضیه   [41]

 شهر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد واحد کرمان.

 بین خانواده عاطفی در طالق در مؤثر شناختی جامعه ( عوامل4934پروین ، ستار، داوودی، مریم، محمدی، فریبرز   [41]

 .4934، تابستان 11خانواده، سال چهاردهم، شماره  و زنان اجتماعی فرهنگی شورای تهرانی ،فصلنامه های

. موسسه انتشارات های سنجش خانواده و ازدواجمقیاس(. 4973ثنایی،باقر، عالقبند،س، فالحتی، شهنام، هومن،علی.   [41]

 بعثت: تهران. 

 انتشارات رشدجمه شمس، گ. تهران: (. کاربردشناخت درمانی در اختالالت شخصیت. تر4929دیویدسون، ك. م.   [47]

 (.4332 تاریخ انتشار اثر اصلی،

های ناسازگار اولیه باابعاد صمیمیت (. تعیین رابطه بین طرحواره4927ذوالفقاری،م، فاتحی زاده، م. عابدی، م.ر.  [42]

 .217-214(، 41 1؛ مجله خانواده پژوهیزناشویی زوجین شهراصفهان. 
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 خود بر مبتنی درمانی زوج ( اثربخشی4934اهره، مومنی موحد، منصوری، آسیه  روشن، زینب، میرموالیی، سید ط [43]

 علمی مشاوره. مجله مرکز به کننده مراجعه زناشویی مشکالت زوجین دارای زناشویی سازگاری ارتقاء در بخشی نظم

 4934. پاییز و زمستان 2شماره  ، نوزدهم همدان،دوره مامایی و پرستاری دانشکده

( رابطه طالق عاطفی با تصویر بدنی و کمال گرایی ، مطالعات 4939ساره، احدی، حسن، عسگری، پرویز  زمانی،  [24]

 .4939، زمستان 1/شماره 44روانشناختی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناختی الزهرا. دوره 

ی از طالق و جدایی (.پیشگیر4934زارعی محمودآبادی، ح، بهرامی، ف، احمدی، ا، اعتمادی، ع، فاتحی زاده، م.   [24]

 .انتشارات دانشگاه یزدها و کاربست مدل بومی.مفاهیم، نظریه

بینی کننده میل به طالق و تدوین مدل بومی برای کاهش میل (. بررسی عوامل پیش4934زارعی محمودآبادی،ح.   [22]

را مشاوره خانواده. نامه دکتبه طالق و افزایش خودکارآمدی مدیریت طالق در زوجین متقاضی طالق شهر یزد.پایان

 دانشگاه اصفهان.

بینی کننده میل به طالق و تدوین مدل بومی برای کاهش میل (. بررسی عوامل پیش4934زارعی محمودآبادی،ح.   [29]

نامه دکترا مشاوره خانواده. به طالق و افزایش خودکارآمدی مدیریت طالق در زوجین متقاضی طالق شهر یزد.پایان

 دانشگاه اصفهان.

(. تاثیر آموزش فنون مشاوره شناختی بر بهبود عملکرد خانواده در زوجین 4923محمودآبادی،ح، یونسی،ج.   زارعی [21]

 .پژوهشی دانشور رفتار-مجله علمیناسازگار. 

(. تاثیر آموزش فنون مشاوره شناختی بر بهبود عملکرد خانواده در زوجین 4923ـ زارعی محمودآبادی،ح، یونسی،ج.   [21]

 .پژوهشی دانشور رفتار-لمیمجله عناسازگار. 

مجله خانواده (. بررسی عوامل موثر در بروز طالق در شهرستان فالورجان. 4921زرگر ،ف. نشاط دوست، ح. ط.   [21]
 .713-797(، 44 9، پژوهی

 (،  تهران : نشر روان. 4973(،  بهداشت روانی، ترجمه: حسین شاهی براتی 4322ساپینگتون، اندورا  [27]

 (، تهران؛ انتشارت صدر.4934شناسی روانی، ترجمه مهرداد فیروزبخت، (،آسیب 2442سانتراك،  [22]

 ( نقش ابعاد شخصیت و جنسیت در پیش بینی سازگاری زناشویی4934شاکریان   [23]

(. مطالعات همه گیرشناسی زوجین در حال طالق ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان 4934شیروانی،مهرداد.   [94]

 .242-247، 91، زشکی قانونیمجله پ. 4973همدان در سال 

(. تاثیر زوج درمانی هیجان مدار بر 4934ضیاءالحق،م، حسن آبادی،ح، قنبری هاشم آبادی،ب، مدرس غروی، م .  [94]

 .23. سال هشتم. شماره فصلنامه خانواده پژوهیسازگاری زناشویی. 

با طالق عاطفی مراجعه کننده به ( رابطه بین تعارض های زناشویی 4934صفائی راد ، سوری، وارسته فر، افسانه   [92]

 .4932.فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال پنجم، شماره بیستم،4934دادگاههای شرق تهران   سال 

 زوجین،چشم زندگی و رضایت زناشویی جنسی،رضایت رضایت ( رابطه4932حجت پناه ، مینا، رنجبر کهن، زهره  [99]

 . 4932زمستان -(4 4شماره –کاربردی،سال اول  روانشناسی در امین انداز

نامه کارشناسی ارشد (. بررسی طالق و عوامل اجتماعی موثر بر آن در شهرستان بیرجند. پایان4934طباطبایی، ج.  [91]

 ی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی.شناسی، پژوهشکدهروان

لعه موردی (. نقش داوری در حل وفصل اختالفات خانوادگی زوجین متقاضی طالق  مطا4934علیمردانی، ضیاء.   [91]

 شهراصفهان(. پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه اصفها.

(. نقش مهارتهای اجتماعی در سازگاری زناشویی و طراحی یک مدل آموزشی و ارزشیابی آن. 4934فقیرپور، م .   [91]

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.پایان

(. عوامل فشارزای فرهنگی، با رضایت زناشویی و سازگاری 4934تمادی، ع.  کارسولی،س ، شریفی، م ، شریفی، م ، اع [97]

مجموعه مقاالت ششمین سمینار سراسری بهداشت های میان فرهنگی. زناشویی در دانشجویان متاهل در ازدواج
 .دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.روانی دانشجویان

 (، مسایل نوجوانان و جوانان، تهران: انتشارات پیام نور.4934هر کرباسیان، منیژه؛ وکیلیان، منوچ [92]
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(. زندگی با همسر کج مدار . راهنمای سازگاری زناشویی برای زنان، مترجم فروزنده داور پناه 4321گود، نانسی.  [93]

 ( تهران : انتشارات جوانه رشد. 4934 

ن اراك. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته (. بررسی علل تقاضای طالق زوجین در شهرستا4922مرادی،مریم.   [14]
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