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 چکیده

در  نیدر زوجا یتاا  وور و هیناسازگار اول ی، طرح واره ها یجانیه یطرح واره ها سهیمقاپژوهش حاضر با هدف      

ی ومااری ای باود. جامهاهمقایساه-ی انجام شد. هدف پژوهش توصیفی از نوع علّایدر حال زندگ نیحال طلاق و زوج

مارد و  01نفر از زوجین در حال طلااق   111شامل زوجین در حال طلاق و در حال زندگی شهر قم بود که از این تهداد 

زنادگی باه رو  زن( در حاال  01مارد و  01زوج   111زن( مراجهه کننده باه دادگااه شاهید قدوسای شاهر قام و  01

 ،یهایل یجانیطرح واره ههای ها از پرسشنامهگیری دردسترس به عنوان نمونه انتخا  شدند. برای جمع ووری دادهنمونه

داده هاا از  لیاو تحل هیاتجزاستفاده شاد.  دسونیویکانر و د یو پرسشنامه تا  وور انگیپرسشنامه طرح واره ناسازگار 

 پژوهش یرهایمتغ نیب α=10/1در سطح یتفاوت مهنادارها نشان داد که . یافتهصورت گرفت انسیوزمون کووار قیطر

در حال طلاق و در حال  نی( در دو گروه زوجنیزوج یو تا  اور هیناساز گار اول یطرحواره ها ،یجانیه ی طرحواره ها

 هاایطرحواره هااینمره و هیجانی هایطرحواره هاینمره میانگین که صورت بدین (.sig=111/1 وجود دارد  یزندگ

 از کمتار مهنااداری طاور باه ووری،تاا  نماره میانگین اما بیشتر، مهناداری طور به طلاق حال در زوجین، اولیه ناسازگار

وتا   هیناسازگار اول ی، طرح واره ها یجانیه یطرح واره هالذا با توجه به نتایج بدست ومده بین  .باشدمی عادی زوجین

ی تفاوت وجود دارد که نیازمند بررسی و توجاه قلال از ازدواج در حال زندگ نیدر حال طلاق و زوج نیدر زوج یوور

 باشد.می

 .در حال طلاق نیزوج ،یتا  وور ،هیناسازگار اول یطرح واره ها ،یجانیه یطرح واره ها کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

است که در تمامی جوامع بشری وجود داشته و دارد ازدواج سازه های جهان شمول و بنیادینی      

(. پیوندی بنیادین که در بیشتر موارد فقط با مرگ پایان می یافت. در جوامع مدرن 2110، 1 گونزالس

، 2و کنونی، ازدواج از تقدس خارج شده است و همانند گذشته طلاق نیز تابو نیست  انیماساهیون

و  پیامدهای ناشی از ون در جوامع مختلف هستیم  ( و روز به روز شاهد گستر  طلاق2113

درصد ازدواج ها به طلاق منجر می شود  انجمن روانپزشکی  01تا  01(. سالانه 2119، 3 ابالوس

(. طلاق یکی از استرس زاترین اتفافات زندگی باشد، به گونه ای که بهد از تجربه 2119، 0ومریکا

ترین تجربه های فرد در زندگی است و یکی از سختمرگ عزیزان، دومین منلع استرس در زندگی 

می باشد. تجربه طلاق می تواند سازگاری زوجین و فرزندان ون ها را در تمام ابهاد روانشناختی، 

جسمانی، اجتماعی و هیجانی تحت تاثیر قرار دهد و باعث کاهش عملکرد و ناکارومدی اعضای 

(. به طور مهمول پس از طلاق، افراد با کاهش 2110، 0خانواده پس از طلاق می شود  وماتو و ونتونی

ها، مهمترین عوامل ایجاد این ناسازگاریرو می شود. های منفی روبه هیجان های مثلت و رشد هیجان

عدم شناخت و درك صحیح زن و مرد از یکدیگر و در نتیجه داشتن انتظارات و توقهات ملهم و غیر 

هاى گوناگون عوامل مختلفى را در پژوهش (.2114، 6هارا و کوپ ایزی است از یکدیگر  بینانهواقع

، اما یك عامل مشترك که در اغلب دانندمیبروز تهارض و گرایش به سمت طلاق دخیل 

تفکرات و ها، ها شامل نگر ها هستند. شناختها به ون اشاره شده است، شناختپژوهش

ها، باورها و احساسات مهمى در مورد طرحواره(. 2112، 9ها هستند  دیومیترسکیو و ریوسوطرحواره
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ها، یکى از انواع این طرحواره. اندخود و  محیط هستند که افراد ون را بدون چون و چرا پذیرفته

 مدل طرحواره های هیجانی بیانگر این (.2110و همکاران،  1باشند  باتمازمیهاى هیجانى طرحواره

کنند و است که افراد هیجانات خود را تجربه می ایای شیوهندهها منهکس کناست که طرحواره

شدن هیجاناتِ ناخوشایند در مورد طرح مناسب برای اقدام یا  برانگیختهمحض  باوری است که به

شدن هیجاناتِ ناخوشایند در ذهن دارند و شامل تائیدطللی،  هنگام برانگیختهی عمل کردن در نحوه

، والاتردر مورد هیجانات، ارز  های  انگارانهسادهقابل درك بودن، احساس گناه و شرم، دیدگاه 

، پذیر  احساسات، نشخوار ذهنی، ابراز توافقبرای منطقی بودن، طول دوره،  تلا کنترل، 

 ت که مزایایی از جمله توجه و ابراز هیجانی در بافتهیجانی اسحسی بیهیجانات، سرزنش و 

( با 1340  انییپژوهش رضا(. 2111و همکاران،  2 لیهی دهد را داردکه فرد به هیجاناتش می مهنایی

طلاق  یمتقاض نیدر زوج یجانیه میبا تنظ یجانیه یو طرح واره ها ییعنوان رابطه تهارض زناشو

 یجانیه میبا تنظ  یجانیه یطرح واره ها نیو ب یجانیه میتنظ با ییتهارض زناشو نیکه ب دنشان دا

 یطول مدت احساسات قو ابراز د،ییتا یطرح واره ها نیب زین وبرقرار است، یرابطه مهنادار

 جینتا نیبرقرار بود. همچن یتر یروابط قو یجانیه میبا تنظ یو توافق عموم یجانیضد ه-تیعقلان

  دییتا ی شامل طرح واره ها یجانیه یطرح واره ها زیو ن یینشان داد که تهارض زناشو لیتحل

 نیزوج نیدر ب یجانیه میکننده تنظ ینیب شیپ و ابراز( نقابل درك بود یسرزنش توافق عموم

های وارهدهند که طرحهای چندی که در این زمینه انجام شده، نشان میبررسی طلاق است. یمتقاض

های شناختی همچون اختلالگیری و گستر  بسیاری از مشکلات روانناسازگار اولیه در شکل

 (. 1334شخصیت، افسردگی، روابط زناشویی و ... نقش دارند  یوسفی، 

                                                           
1. Batmaz 
2.  Leahy 



 1088تابستان  ،11 شماره ،چهارم سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /02

 

ی ها و تهارضات بین زوجین را تهدیل نمایند، همچنین عوامل بسیاری وجود دارند تا ناهماهنگ     

است که به عنوان توانایی سازگاری موفق فرد با شرایط  1وورییکی از مهمترین این عوامل تا 

(. افراد تا  وور پس از رویارویی با 1344زاده، سخت تهریف شده است  رئیسی، پوروزاد و طهرانی

گردند، حال ونکه برخی دیگر موقهیت های دشوار زندگی، دوباره به سطح مهمولی عملکرد باز می

و مشکلات نسلت به قلل رشد هم می کنند. تا  ووری رسیدن به افراد پس از مواجهه با ناکامی ها 

ی ون سازگاری تهادل یا رسیدن به سطوح بالاتر در شرایط مخاطره ومیز است که، نتیجه

ووری در کاهش استرس و بهلود (. مولفه تا 2111ومیزی را به دنلال داشته باشد  مایزر، موفقیت

با توجه به مطالب بیان شده  (.2116  و همکاران،زندگی زوجین نقش مهمی دارد  کاللریس 

 یو تا  وور هیناسازگار اول یطرح واره ها ،یجانیه یطرح واره ها سهیمقاپژوهش حاضر با هدف 

 ی انجام گرفت.در حال زندگ نیدر حال طلاق و زوج نیدر زوج

 

 های پژوهشپیشینه

های ناسازگار اولیه و تههد ( در تحقیقی نشان دادند که بین طرح2119محمدی و سلیمانی       

 زناشویی رابطه منفی مهنی داری وجود دارد. 

های طرحواره های ناسازگار ( در تحقیقی نشان دادند که حوزه1340زاده  امینایی، وزادی و قاطع     

ضایت زناشویی، ارتلاطات، حل مساله به غیر از اولیه به طور مهناداری با کاهش رضایت زناشویی  ر

( و دومپتروکس و 1342تحریف ورمانی( همراه است. این نتیجه در مطاله وزادبخت و وکیلی  

 ( نیز به دست ومد. 2112  2راسو
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های ناسازگار اولیه در بین وارهای نشان دادند که طرح( در مطالهه2112  1رضایی و شمس     

  باشد.از زوجین بدون مشکل سازری می زوجین ناسازگار بیشتر

 یو تا  وور ییزناشو تیرضا نیرابطه ب یبه بررس یقی(، در تحق1343  ولی سیانی و همکاران     

 یو تا  وور ییزناشو تیرضا نینشان داد که ب جینور پرداختند. نتا امیمتاهل دانشگاه پ انیدانشجو

باعث  نیبه زوج یرتا  وو یها یبا وموز  مهارت ها توانیم نیوجود دارد. بنابرا یرابطه مهنادار

  .میو کاهش ومار طلاق باش ییزناشو تیرضا

(، در 1343شهروز نهمتی، علی ایمان زاده، ناصر فروهی، محمد مهدوی و حسین افشین       

تحقیقی به بررسی رابطه بین راهلردهای مقابله مذهلی و تا  ووری با رضایت زناشویی 

پرداختند. تحلیل رگرسیون چند متغیره همزمان نشان داد که مجموع متغیرهای تا  ووری و 

واریانس متغیر رضایت از زندگی را پیش بینی می کنند. مداخله های  درصد از 04مقابله مذهلی 

روان شناختی و برنامه های مشاوره ای از قلیل راهلردهای مقابله مذهلی، تا  ووری و توکل بر 

 خدا می تواند باری زوجین مفید باشد. 

 "زناشوییتهیین رابطه رضایت زناشویی با تا  ووری "( در پژوهشی تحت عنوان 2113سی من       

 یی رابطه مثلت مهناداری دارند.وزناش تیبا رضایی زناشو یتا  ووربه این نتیجه رسیدند که وجود 

 

 روشمواد و 

در حال طلاق  نیشامل زوج یومار یجامهه ای بود.مقایسه-علیرو  پژوهش توصیفی از نوع      

زن(  01مرد و  01در حال طلاق   نینفر از زوج 111تهداد  نیشهر قم بود که از ا یو در حال زندگ

به  یزن( در حال زندگ 01مرد و  01زوج   111شهر قم و  یقدوس دیمراجهه کننده به دادگاه شه

 .شدنددردسترس به عنوان نمونه انتخا   یریگرو  نمونه
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 پژوهش ابزار

است  دسونیویکانر و د یتا  وور پرسشنامه :دسونیویکانر و د یپرسشنامه تاب اور     

قدرت مقابله با  یرگی( جهت اندازه2113  دسونیویو توسط کانرو د باشدیم هیگو 20شامل  اسیمق

که  دهدیقرار م یابیرا مورد ارز یابهاد مختلف تا  وور اسیمق نیشده است.ا هیته دیفشار و تهد

 ،یفرد زیاعتماد به غرا رییمثلت تغ ر یپذ ،یمنف راتیمقاومت در برابر تأث ،یفرد ییشامل حس توانا

در پژوهش بشارت و همکاران . است انهیعمل گرا کردیو رو یاجتماع تیو حما تیحس امن

 یولفا بیپرسشنامه از وزمون ضر نیا ییایو پا یی( روا1341( و حق رنجلر و همکاران 1336 

ابزار از  نیا نیپرسشنامه بدست ومد.بنابر ا نیا یبرا %30 یگرونلاخ مورد وزمون قرار گرفت که ولفا

بوده که  کرتیون از نوع ل ییپاسخ گو فیط یبرخوددار است.در رو  نمره گذار یخوب ییایپا

 ازیمجموع امت پرسشنامه، یکل ازیبدست ووردن امت یمشخص شده است.برا نهیمربوط به هر گز ازیامت

بالاتر باشد  ازیترا خواهد داشت.هر چه ام 111تا  1از  یدامنه ا ازیامت نیهمه سوالات را جمع کرده،ا

 01 ازیپرسشنامه امت نیفرد پاسخ دهنده خواهد بود و بر عکس.نقطه بر  ا یتا  وور زانیم انگری،ب

 ازیامت نیخواهد بود و هر چه ا یتا  وور ینشانگر افراد دارا 01نمره بالاتر از  ،یباشد. به علارت یم

 بالاتر خواهد بود. زیفرد ن یشدت تا  وور زانیم انباشد ،به هم 01بالاتر از 

سوال می باشد که در مقیاس  01این مقیاس دارای  مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی:     

بهد است که شامل تایید طللی، قابلیت  10درجه ای لیکرت تنظیم گردیده است. این مقیاس دارای  6

ی حسی، درك، گناه، ساده اندیشی درباره هیجان ارز  های بالاتر، غیرقابل کنترل بودن، ب

غیرمنطقی، مدت زمان، توافق، پذیر  احساسات، اندیشناکی، بیان احساس و سرزنش می باشد 

(. خانزاده و همکاران پایایی این 2110، به نقل از محمدخانی و همکاران، 2114 بك و همکاران، 



 08/   محمدحسین جواهریو  مریم شالبافان؛ ...ناسازگار  ی، طرح واره هایجانیه یطرح واره ها سهیمقا 

رو  و ضریب همسانی درونی با استفاده از  93/1مقیاس را به رو  بازوزمایی در فاصله دو هفته 

 .گزار  کردند 31/1ولفای کرونلاخ 

( بر ملنای مشاهدات بالینی 1444این پرسشنامه توسط یانگ   پرسشنامۀ طرحواره یانگ:     

برای شناسایی شانزده طرحواره ناسازگار اوّلیه تهیه شد. نسخه اولیه پرسشنامه توسط صاحلی و 

سوال است که هر  90( به فارسی برگردانده شده است. فرم کوتاه پرسشنامه دارای 1330حمیدپور  

( 6( تا کاملاً درست  نمره 1گزینه ای از کاملاً غلط  نمره سوال در طیف لیکرت به صورت شش 

حوزه  طرد و بریدگی(،  0طرحواره ناسازگار اولیه را در  16شود. این ابزار پاسخ داده می

مندی( و  گو  به زنگی  خودگردانی و عملکرد مختل(،  محدودیت های مختل(،  دیگر جهت

لین پژوهش جامع راجع به ویژگی های روان سنجی این بیش از حد و بازداری( شناسایی می کند. او

؛ به نقل از یانگ( انجام شد. نتایج این مطالهه 1440پرسشنامه توسط اسمیت، جوینر، یانگ و تلچ  

 برای طرحواره خودتحول  33/1نشان داد که برای هر طرحواره ناسازگاراولیه، ضریب ولفایی از 

بازوزمون در -ه نقص/شرم بدست ومد و ضریب وزمون برای طرحوار 46/1نیافته/گرفتار( تا 

( در پژوهش خود ضریب 1336بود. همچنین برایتی و ثنایی   32/1تا  01/1جمغهیت غیربالینی بین 

حزه ون به شرح زیر بدست وورند: طرد و  0و برای  40/1ولفای کرونلاخ را برای کل پرسشنامه برابر 

، دیگر جهت مندی 93/1، محدودیت های مختل 41/1، خودگردانی و عملکرد ختل 41/1بریدگی 

 .93/1و گو  به زنگی بیش از حد و بازداری  69/1
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  ی پژوهشهایافته

 های توصیفی متغیرهای پژوهش. یافته1جدول 

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین بندیگروه متغیرها

 هایطرحواره

 هیجانی

 132 93 210/10 21/111 عادی

 130 39 119/26 02/114 در حال طلاق

 هایطرحواره

 اولیه ناسازگار هیجانی

 230 39 131/01 13/166 عادی

 361 43 119/26 90/212 در حال طلاق

 119 00 002/10 96/39 عادی آوری تاب

 120 20 313/21 63/31 در حال طلاق

طلاق و زوجین ، میانگین و انحراف متغیرهای پژوهش را در دو گروه زوجین در حال 1جدول      

 دهد.عادی نشان می

ها از تجزیه و تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد. در تجزیه و تحلیل برای وزمون فرضیه     

کوواریانس و -های واریانسها از قلیل همسانی ماتریسواریانس چندمتغیری رعایت بهضی مفروضه

ها پرداخته ابتدا به بررسی این مفروضههای خطا، الزامی است. در این چژوهش نیز همگنی واریانس

کوواریانس -های واریانسی همسانی ماتریسشد. نتایج وزمون باکس جهت بررسی مفروضه

 10/1<P ،909/1=Fهای خطا ی همگنی واریانس( و نتایج وزمون لوین جهت بررسی مفروضه

ره های ناسازگار اولیه (، برای متغیر طرحواP ،914/0=F>10/1برای متغیر طرحواره های هیجانی  

 10/1<P ،010/0=F 10/1ووری  ( و برای متغیر تا<P ،061/0=F همگنی نشانگر برقرار بودن ،)

ی ها بودند. بنابراین، از تجزیه و تحلیل واریانس چندمتغیری به منظو مقایسهاین مفروضه

ه از زوجین استفاده شد ووری در دو گروهای هیجانی، طرحواره های ناسازگار اولیه و تا طرحواره

 که نتایج ون در جدول ذیل ومده است.
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 . تحلیل واریانس چندمتغیری برای بررسی اثر گروه بر متغیرهای وابسته2جدول 

 اندازه اثر p خطا Df فرضیه F Df مقادیر هاآزمون

 211/1 111/1 143 3 143/9 211/1 اثر پیلایی

 211/1 111/1 143 3 143/9 944/1 لامبدای ویلکز

 211/1 111/1 143 3 143/9 201/1 اثر هتلینگ

 211/1 111/1 143 3 143/9 201/1 ی رویترین ریشهبزگ

ی تجزیه و تحلیل واریانس چندمتغیری حاکی از شود، نتیجهمشاهده می 2همانطور که در جدول      

، P<10/1   (، لاملدای ویلکزP ،143/9=F<10/1ون است که هر چهار وماره یهنی اثر پیلایی  

143/9=F   10/1(، اثر هتلینگ>P ،143/9=F10/1ی روی   ( و بزرگترین ریشه>P ،143/9=F ،)

گردد که بین دو گروه از زوجین، حداقل از لحاظ یکی از باشند. بدین ترتیب مشخص میمهنادار می

واریانس تك متغیری  متغیرهای مورد مطالهه تفاوت وجود دارد. بنابراین، با استفاده از تجزیه و تحلیل

شود تا مهلوم گردد که تفاوت مشاهده شده، مربوط به های پژوهش پرداخته میبه بررسی فرضیه

 باشد.کدام متغیرها می

 های متغیرهای مورد پژوهشی نمره. تحلیل واریانس تک متغیری برای مقایسه1جدول 

 اندازه اثر SS DF MS F P متغیرها منبع تغییرات

 

 گروه

های طرحواره

 هیجانی

241/33620 1 241/33620 610/90 111/1 032/1 

های طرحواره

 ناسازگار اولیه

341/3316 1 341/3316 131/00 111/1 312/1 

 306/1 111/1 031/02 201/3316 1 201/3316 آوریتاب

ی تجزیه و تحلیل واریانس تك متغیری شود، نتیجهمشاهده می 3همانطور که در جدول      

حاکی از ون است که از لحاظ هر سه متغیر بین زوجین در حال طلاق و عادی تفاوت مهناداری 

( P ،610/90=F<11/1های هیجانی  های طرحوارهوجود دارد. بدین صورت که میانگین نمره
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(، زوجین در حال طلاق به طور P ،131/00=F<11/1های ناسازگار اولیه  های طرحوارهو نمره

(، به طور مهناداری کمتر از P ،031/02=F<11/1ووری  بیشتر، اما میانگین نمره تا مهناداری 

 باشد.زوجین عادی می

 

 بحث 

 هیناسازگار اول یطرح واره ها ،یجانیه یطرح واره ها سهیمقای پژوهش حاضر به منظور مقایسه     

ج بیانگر این بود ی انجام گرفت. نتایدر حال زندگ نیدر حال طلاق و زوج نیدر زوج یو تا  وور

های ناسازگار اولیه های هیجانی، طرحوارهکه دو گروه از زوجین در حال طلاق و عادی در طرحواره

 ووری با یکدیگر تفاوت مهناداری دارند.و تا 

ی اوّل پژوهش ملنی بر اینکه زوجین در حال طلاق طرحواره های هیجانی بیشتری نسلت به یافته     

، وزادبخت و وکیلی (1340  انییو رضا یدرومد یفیشر های،کنند، با یافتهمیزوجین عادی تجربه 

توان اینگونه بیان ی حاضر میدر تلیین یافته باشد.(، همسو می2111 و همکاران،   یهیل( و 1342 

ها مرتلط هستند. بر  جانیپرداز  ه یبا چگونگ یجانیه یابهاد مختلف مدل طرح واره هاکرد که 

 یالگوها یدر حال زندگ نیوجبا ز سهیدر حال طلاق در مقا نیتوان عنوان کرد زوج یاساس م نیا

ر ضونها مرتلط است ،دارند.در پژوهش حا یجانیکه با نوع طرح واره ه جانهایاز پرداز  ه یمتفاوت

خود را در تهاملات  جاناتیه نیکه زوج یبر روش یجانیه یگرفت که طرح واره ها جهیتوان نت یم

 یمتقاض نین پژوهش نشان داد زوجیا نیگذار است .همچن ریکنند تاث یو ابراز م تیریمد یفرد نیب

برخوردار هستند که  یتر نییپا جانیه میتنظ رتیازمد یدر حال زندگ نیطلاق نسلت به زوج

 یم نیزوج نیب ییشده و باعث تهارض  و مشکلات زناشو جاناتشانیه میموجب شکست ونها در تنظ
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( نشان دادند که طرحواره های هیجانی 1440( و میلر و توماس  2113برادبوری، فینچام و بیچ   شود.

 منفی در تهاملات سازگارانه و ناسازگارانه همسران نقش اساسی دارند.

ملنی بر اینکه زوجین در حال طلاق طرحواره های ناسازگار اولیه بیشتری ی دوّم پژوهش یافته     

و  یوزاد ،یینایام، (2119  یمانیو سل یمحمد های،کنند، با یافتهربه مینسلت به زوجین عادی تج

در  باشد.، همسو می(2112و شمس   ییرضاو  (2112دومپتروکس و راسو  ، (1340زاده  قاطع

 لیطرح واره ها در اوا یریبا توجه به شکل گتوان اینگونه بیان کرد که ی حاضر میتلیین یافته

ظاهر  یناکارومد طرح واره ها وقت تیماه همولاجند طرح واره دارند،اما م ای كیهمه افراد  یکودک

 یبه گونه ا گریکدیبا  یفرد نیروزمره خود  و در تهاملات ب یدر روند زندگ نیشود که زوج یم

شود. نتایج پژوهشهای محققان دیگر که در این زمینه  دییونها تا یکنند که طرح واره ها یعمل م

گونه افراد، به دلیل در نظر نگرفتن شرایط ویژه ی  ند این مطلب است که مهمولا ایانجام شده، موی

زندگی، نادیده گرفتن مشکلات همسر و عدم همدلی با احساسات شریك زندگی، نمی توانند از 

اشتلاهات خود و همسرشان چشم پوشی کنند و در نهایت، این طرحوارههای ناسازگار اولیه موجب 

ناسازگار  یر طرح واره هاضدر پژوهش حا .میشوندی و از هم پاشیدگی خانوادگی اختلافات زناشوی

ناسازگار  یاستنلاط کرد که .طرح واره ها نگونهیتوان ا یطلاق بالاتر بود.و م یمتقاض نیدر زوج

توان  یگردد و م یم ییزناشو تیون موجب کاهش رضا یو در پ ییزناشو یموجب ناسازگار

 طلاق است. شیدر افزا یرومندیکننده ن ینیب شیامد با طلاق ارتلاط دارد و پنا کار یگفت که باورها

های ناسازگار ( در پژوهشی که به منظور بررسی رابطه بین طرحواره1341رفیهی و خاتمی و فروغی  

اولیه و سلك دللستگی در زنان دارای خیانت زناشویی انجام دادند، به این نتایج دست یافتند که 

 یابد. ها ناسازگارتر باشند، رضایت زناشویی کاهش میهرچه طرحواره
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ووری کمتری نسلت به زوجین هش ملنی بر اینکه زوجین در حال طلاق تا ی سوّم پژویافته     

 ،یزاده، فروه مانیا ،ی(، نهمت1343و همکاران   یانیس یول های،کنند، با یافتهعادی تجربه می

ی حاضر می توان در تلیین یافته باشد.(، همسو می2113من   یسو  (1343  نیو افش یمهدو

نی که در برابر سختی ها و ناملایمات بیشتر تحمل داشته اند و در واقع از اینگونه بیان کرد که زنا

میزان تا  ووری و تحمل بالایی در برابر مشکلات برخوردار بوده اند، در تمام مراحل زندگی بهتر 

می توانند با مشکلات کنار بیایند و از رضایت مندی بالاتری هم برخوردارند و به طلع مشکلات 

ری را تجربه می کنند. چنانچه از ویژگی های مثلت افراد تا  وور، مشارکت در خانوادگی کمت

رفتارهای ارتقاء سلامتی، لذت بردن از چالش، تفسیر مثلت هیجانات منفی و استفاده از راهلردهای 

انطلاقی متناسب با موقهیت می باشند که هر کدام از این رفتارها به نحوی سلامت روان و رضایت 

افراد را در پی دارد. به علارتی، تا  ووری نوعی سلك تلیینی خو  بینانه است که از زندگی 

منجر به نگاه مثلت فرد به زندگی می شود. بر این اساس به نظر می رسد که افراد تا  وور، به طرز 

خلاقانه و انهطاف پذیری به مسایل می نگرند، برای حل ون برنامه ریزی می کنند و در صورت نیاز 

ت به درخواست کمك از دیگران دریغ نمی ورزند و منابع کاملی برای مقابله با مشکلات نسل

دارند که این عوامل باعث می شود فرد از رضایت زندگی برخوردار باشند  کانر و همکاران، 

افراد تا  وور، افرادی توانا در سازماندهی مسئولیت های روزانه شان می باشند ، این افراد  (.2116

به افراد وسیب پذیر در انطلاق یافتن با تغییرات زندگی توانا ترند و توانایی ایجاد وگستر   نسلت

مجموعه ای از مهارت های مقابله ای مانند مهارت های حل مساله را دارند که در موقهیت های 

 .چالش زا از ونها حمایت می کند
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 گیرینتیجه

 را طلاق ،ووری تا  و اولیه ناسازگار هایواره طرح هیجانی، هایواره طرح کمك به توان می     

 پایه بر زناشویی درمان و طلاق از گیری پیش رویکرد یك توان می الگو این پایه بر و نمود بینی پیش

 و لینیبا یمحیطها در را پژوهش این های یافته و دید تدارك گری درمان واره طرح رویکرد

های محدودیتاز جمله  .گرفت کار به طلاق وستانه در و دار مشکل همسران به کمك برای ای مشاوره

باشد که این پژوهش انتخا  نمونه صرفاً از میان زوجین در حال طلاق و عادی شهر قم می

هایی از این نوع روی گردد که پژوهشسازد. از این رو پیشنهاد میپذیری نتایج را محدود میتهمیم

از پرسشنامه استفاده  یابی نهیپژوهش به منظور زم نیادر همچنین  زوجین سایر شهرها انجام پذیرد.

 یواقه ریکرده و پاسخ غ یخوددار یاز افراد از ارائه پاسخ واقه یممکن است بر خ جهی، در نتدیگرد

 های بالینی استفاده کرد.توان از مصاحلههای بهدی می. لذا در پژوهشداده باشند

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 1088تابستان  ،11 شماره ،چهارم سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /82

 

 منابع
 ینیب شیپ»(. 1340  صابر ،یمشهد یو بهشت ریمحمود؛ قاطع زاده،  علدالام ،یمحمد؛ وزاد ،یینایام (1

متاهل دانشگاه  انیدانشجو هیناسازگار اول یطرحواره ها یحوزه ها یبر ملنا ییزناشو یمند تیرضا

 .69-33(، 3 1 ،ینیبال یروانشنا یمجله دستاوردها ،«شهر مشهد یها

 ییزناشو تیو رضا هیناسازگار اول یرابطه طرحواره ها»(. 1342  و یپر ،یلیو وک لیراح وزادبخت، (2

 .11-13(، 0 2فصلنامه مطالهات خانواده،  ،«زنان

ناسازگار  یطرحواره ها نیبرابطه  یبررس»(. 1341  اکلر یعل ،یابوالفضل و فروغ ،یسحر؛ خاتم ،یهیرف (3

 .31-33(، 1 2زنان،  یجامهه شناس فصلنامه ،«ییزناشو انتیخ یدر زنان دارا یو سلك دللستگ هیاول

 نیدر زوج جانیه میبا تنظ یجانیه یو طرحواره ها یی(. رابطه تهارض زناشو1340  میمر ان،یرضائ (0

 .واحد شاهرود یارشد، دانشگاه وزاد اسلام ینامه کارشناس انیپا ،طلاق یمتقاض

بر سطح  یطرحواره درمان یاثربخش»(. 1344  میزاده، مر یفاطمه؛ پوروزاد، شهرزاد و طهران ،یسیرئ (0

 .121-123(، 11 4 ،یروانشناس شیرو ،«زنان خواستار طلاق در شهر تهران یتا  وور

 نیرابطه ب»(. 1343  نیحس ن،ید و افشمحم ،یناصر؛ مهدو ،یفروه ؛یزاده، عل مانیشهروز؛ ا ،ینهمت (6

(، 03 10 ،یروانشناخت نینو یپژوهش ها ،«ییزناشو تیبا رضا یو تا  وور یمقابله مذهل یراهلردها

331-319. 

رابطه تا   یبررس»(. 1343  یمهر ،یبهاره و رحمان ،ییرضا ه؛یمرض ،یفراهان یشانیمهتا؛ ک ،یانیس یول (9

 ینووور یکنفرانس مل نیپنجم ،«نور اراك امیمتاهل دانشگاه پ انیدانشجو ییزناشو تیو رضا یوور

 .یرواندرمان تیبا محور یو توانمندساز ،کاربردهایدر روانشناس ریاخ یها

 نیبشیبه عنوان پ یناسازگار در همسران مطلقه و عاد یها طرحواره سهی(. مقا1334  ناصر ،یوسفی (3

 دانشگاه وزاد ابهر. ،ینیبال ینشناسارشد روا ینامه کارشناس انیپا ،طلاق یکننده ها

9) Abalos, JB. (2017). Divorce and separation in the Philippines: Trends and 

correlates. Demographic Research, 36, 1515-48. 

10) Young, J.E. (2005). Young Schema Questionnaire– Short Form. New 

York: Schema Therapy Institute. 

11) Amato, PR., & Anthony, CJ. (2014). Estimating the effects of parental 

divorce and death with fixed effects models. Journal of Marriage and 

Family, Apr;76(2):370-86. 

12) American Psychological Association. (2017). Marital Education 

Programs Help Keep Couples Together, Research in Action Education. 

[Updated 2017/3/8; cited 2004 October 8]. A ailable from: 

http://www.apa.org/research/action/marital.aspx. 



 81/   محمدحسین جواهریو  مریم شالبافان؛ ...ناسازگار  ی، طرح واره هایجانیه یطرح واره ها سهیمقا 

13) Animasahun, R. A. (2013). Psychology of Divorce. GCE 751 Lecture 

Series, Ibadan: Department of Guidance and Counselling, University of 

Ibadan. 

14) Batmaz, S., Kaymak, S. U., Kocbiyik, S., & Turkcapar, M. H. (2014). 

Metacognitions and emotional schemas: a new cognitive perspective for 

the distinction between unipolar and bipolar depression. Comprehensive 

psychiatry, 55(7), 1546- 1555. 

15) Bradbury, T. , Fincham, F. , & Beach, S (2008). Research on the nature 

and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of 

Marriage and Family, 62, 964-980. 

16) Calabrese, S.K., Fang, X., Vincent, W., Timothy, G., Heckman, P., 

Kathleen, J., Sikkema, D., Humphries,L., Nathan, B., Hansen, P. 

Drapeau, S., Staint-Jacques, M. C., Leping, R., et al. (2016). Processes 

that contribute to resilience among youth in foster car. Journal of 

adolescence, 30 (10), 977-999. 

17) Dumitrescu, D. & Rusu, AS. (2012). Relationship Between Early 

Maladaptive Schemas, Couple Satisfaction And Individual Mate Value: 

An Evolutionary Psychological Approach. Journal of Cognitive & 

Behavioral Psychotherapies, 12(1), 63-76. 

18) González, L. (2015). The social effects of divorce laws, CREI (Center de 

recerca en economia internacional) Ramon Trias Fargas. 

19) Izuhara, M., & Koppe, S. (2019). Inheritance and family conflicts: 

exploring asset transfersshaping intergenerational relations. Families, 

Relationships and Societies, 8(1), 53 72. 

20) Kaldor, P. (1982). Winds of change. Homebush West, NSW: Anzea. 

21) King, DB. (2008). Rethinking clams of spiritual intelligence: A definition, 

model, and measure. M.Sc. Dissertation. Canada: Trent University, 

College of arts and sciences, 32-48. 

22) Leahy, RL. (2002). A model of emotional schemas. Cognitive and 

Behavioral Practice. 9: pp. 177-90. 

23) Leahy, R. L. (2007). Emotional schemas and resistance to change in 

anxiety disorders. Cognitive and Behavioral practice, 14(1), pp. 36—45. 

24) Leahy, R. L., Tirch, D., & Napolitano, L. A. (2011). Emotion regulation 

in psychotherapy: A practitioner's guide. Guilford Press. 

25) Miller, G. E. , & Thomas, B. N (1995). Refining the association between 

attribution and behavior in marital interaction. Journal of Family 

Psychology, 9,196-208. 

26) Mohammad khani, Sh., Soleimani, H., Seyd Ali Naghei, SA. (2014). The 

role of emotional schemas in resilience of people living with HIV. Journal 

of Knowledge & Health, 9(3), 1-10.  



 1088تابستان  ،11 شماره ،چهارم سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /80

 

27) Mohammad khani, Sh., Soleimani, H., Seyd Ali Naghei, SA. (2014). The 

role of emotional schemas in resilience of people living with HIV. Journal 

of Knowledge & Health, 9(3), 1-10. 

28) Mohammadi, B & soleymani, A. (2017). Early Maladaptive Schemas and 

Marital Satisfaction as Predictors of Marital Commitment. Int J Behav 

Sci, 11(2), 15-21.  

29) Young, J.E. Klosko, J.S. & Weishaar, M.E. (2007). Schema therapy: A 

practitioner's guide. Arjmand.  

30) Myers DC.(2011). Psychology, 6thEd, New York: Worth Publishing. 

31) Rezei, F. & Shams, A. (2012). Early maladaptive schemes in 

methamphetamine and apioid addicts. European psychiatry, 26(1), 93- 98. 

32) Spanier, G. B. (1976). Measuring dyadic adjustment: New scale for 

assessing the quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage 

andFamily, 38, 15-28. 

33) Tirch DD, Leahy RL, Silberstein LR, Melwani PS. (2012). Emotional 

schemas, psychological flexibility, and anxiety: the role of flexible 

response patterns to anxious arousal. International Journal of Cognitive 

Therapy, 5(4): pp. 380-91.  

34) Wong KF. (2010). Nurses' experiences in spirituality and spiritual care in 

Hong Kong. Appl Nurs Res, 23(4):242-4. 


