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Abstract
Introduction: The present study was an attempt to assess the early maladaptive schemas,
parenting style, and life traps in married and divorced women in Tehran.
Method: Towards this end, 148 divorced applicants and 202 married women (350 in total)
took part in the present study. Divorced applicants were selected from among the court clients
using convenience sampling, and the normal group was selected using random cluster sampling
from a number of elementary schools in Tehran. Data collection was done using Early
Maladaptive Schemas (EMSs), Young Parenting Inventory (YPI), and the Life Trap
questionnaire. For data analysis, MANOVA and path analysis were used.
Results: The two groups significantly differed from each other in the schemas of
Disconnection and Rejection, Impaired Autonomy and Performance, Other-Directedness and
Over-vigilance/Inhibition, Parental Origins, and life traps.
Conclusion: It is possible to predict divorce life traps using early maladaptive schemas and
develop a model of divorce prevention and marital therapy based on the schematic therapeutic
approach. The findings of this study can also be applied to clinical and counseling
environments to help couples on the threshold of divorce.
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 های زندگیتله  و سبک فرزندپروری و  های ناسازگار اوّلیهوارههای طرحمقایسه حوزه

 زنان مطلقه با عادی 

 
 

 2، حسین زارع1،علیرضا آقایوسفی عارفه منجم

 
 تهران، ایران شناسي دانشگاه پیام نور،گروه روان 
 ، قم، ایراندانشگاه پیام نور ،شناسيگروه روان 1
 تهران، ایران دانشگاه پیام نور ،شناسيگروه روان 2

 
 1932/ 22/9: پذیرش تاریخ 11/1/1931 تاریخ دریافت:

 

 چکیده
های زندگي ببن زنان متأهل و تله های فرزندپروری وهای ناسازگار اوّلیه و سبکوارههای طرحهدف پژوهش حاضر مقایسه حوزه مقدمه :

 مطلقه بود. 

شهر تهران بودند. زنان مطلقه از میان  نفر زن متأهل 222، و نفر زن مطلقه 141نفر،  952های پژوهش برای این منظور آزمودني روش:

ز چند دبستان شهر تهران انتخاب ای اخوشه کنندگان به مجتمع قضایي خانواده به روش در دسترس و نمونه عادی به روش تصادفيمراجعه
های زندگي ارزیابي های والدیني( و تلههای ناسازگار اوّلیه، سبک فرزندپروری )ریشهوارههای طرحشدند. همه افراد نمونه به کمک پرسشنامه

 های آمار توصیفي، مانوا و تحلیل تشخیص نیز به کار رفت. ها افزون بر روششدند. برای تحلیل داده

ازحد و بازداری،  زنگي بیشو گوش به مندی/ طرد، خودگرداني و عملکرد مختل، دیگر جهتهای بریدگيدو گروه زنان در حوزه  ها:هیافت

 های زندگي )زمان حال، کودکي( با یکدیگر تفاوت داشتند.سبک فرزندپروری )پدر، مادر(، تله

گیری شبیني نمود و بر پایه این الگو یک رویکرد پیهای زندگي طالق را پیشلیه، تلههای ناسازگار اوّوارهتوان به کمک طرحمي  گیری:نتیجه

رای ای بهای بالیني و مشاورههای این پژوهش را در محیطگری تدارک دید و یافتهواره درماناز طالق و درمان زناشویي بر پایه رویکرد طرح

 رفت.دار و در آستانه طالق به کار گکمک به همسران مشکل

 

 های زندگي، طالق، زنانهای فرزندپروری، تلههای ناسازگار اوّلیه، سبکوارهطرح ها:کلیدواژه
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 مقدمه
رابطه بشری همواره از فاکتورهای کلیدی مدنظر علوم انساني بوده 

ترین روابط بشری در پوشش نیاز به است و در این میان از مهم
ها بوده که سنگ داشته شدن روابط زوجدوست داشتن و دوست 

( 1311) دیوید مکيباشد. به گفته بنای آغازین تعامالت خانواده مي

کنولوژی های تپایان در پیشرفتامید به آینده در گروی موفقیت بي
نیست بلکه در گالویز شدن با کیفیت بنیادی در روابط بشری نهفته 

طه ترین رابن و اساسيتری. رابطه زناشویي به عنوان مهم[1]است 

انسان توصیف شده است، زیرا ساختاری اوّلیه را برای بنا نهادن 
. از [2]سازد کردن نسل آینده فراهم ميرابطه خانوادگي و تربیت

 است طالق در یک دهه اخیر در جهان رو به افزایش بودهسوئي 
کشور آمار ازدواج از فروردین  اسناد کل ثبت گزارش اداره به. [9]

نفر،  29111نفر و آمار طالق  12622 تعداد 1932 سال آذرآخر  تا
و میانگین درصد طالق به ازدواج در تهران از  است به ثبت رسیده

در بررسي علت باشد. درصد مي 23حدود  1932فروردین تا آذر ماه 

اجتماعي، اقتصادی و حقوقي، علل فردی و  طالق افزون بر عوامل
. [4] ای برخوردارندها از اهمیت ویژهوارهشناختي از جمله طرحروان
فردی رواني میانشناسيها در آسیبها موجب سوگیریوارهطرح

 شده، گمانه های تحریفها، نگرشتفاهم )زوجین( به صورت سوء
بینانه خود را های غیرواقعداشتها و چشمهای نادرست، هدف

( 1363) بالبي( و 1354) پیاژهدر این میان . [5] دهندنشان مي
در  هایيمعتقدند که عملکرد والدین سبب ایجاد و گسترش مدل

ا هواره. این طرحشودمي وارهدرون سازمان شناختي فرد به نام طرح
کنند که تفسیر، هایي عمل ميدر زندگي فرد به عنوان عدسي

. متعاقب [6] دهندانتخاب و ارزیابي فرد از تجارب وی را شکل مي

گیری از دیدگاه رواني و با وام پذیریآسیب های شناختينظریه
 های ناسازگاروارهای را در رابطه با طرحیانگ نظریه پیاژه، جفری

چند بعدی ها یک مدلوارهنظریه طرح. استاوّلیه گسترش داده

 فتاری، روانر-است و در واقع التقاطي از رویکردهای شناختي
 وده و نگرشيب گرایيي، سازندهش پویشي، دلبستگي، گشتالت روابط

های ناسازگارانه وارهطرح. فردی انسان داردجامع به مشکالت بین

ه رساني هستند کآسیب-های هیجاني و شناختي خوداوّلیه، الگوی
اند و در سیر زندگي در ابتدای رشد و تحوّل در ذهن شکل گرفته

شوند و بر نحوه تعبیر و تفسیر تجارب و رابطه با دیگران تکرار مي
دلیل ارضا نشدن ه ها بواره منشاء این طرح .[1] گذارندتاثیر مي

تجارب اوّلیه زندگي  ،اساسي دوران کودکي هیجاني نیازهای
سازی حد و همانند از اوّلیه، ارضای بیش )ناکامي در ارضای نیازهای

 موعه ویژگي)مجهیجاني کودک  ( و مزاجبا رفتار نادرست والدین

خلقي کودک که ذاتي هستند و متمایزکننده شخصیت اوّلیه های 
تکلیف تحوّلي ها در رابطه با پنجوارهاین طرح .[1]است ( کودک

آیند که اعتقاد بر این است که کودک باید در مياساسي به وجود 

طي تحوّل خود این تکالیف را در رابطه با والدین و محیط با موفّقیت 
ن به دلبستگي ایم . این پنج تکلیف عبارتند از:پشت سر گذارد

دیگران )شامل نیاز به امنیت، ثبات، محبّت و پذیرش(، خودگرداني، 

های سالم، ازها و هیجانکفایت و هویت، آزادی در بیان نی
اری. دبینانه و خویشتنهای واقعخودانگیختگي و تفریح و محدودیت

واره بر طبق پنج نیاز هیجاني ارضاء نشده در این مدل هجده طرح
 قطع ارتباط و طرد: حوزه اولمطرح شده است.  در پنج حوزه

(Disconnection and Rejection)، حوزه دوم: خودگرداني 

  ،(Impaired Autonomy and Performance)مختل دعملکر و
، نقص (Impaired Limits) های مختل سوم: محدودیت حوزه

های دروني، احساس مسئولیت در قبال دیگران یا در محدودیت
 :چهارمحوزه. گیری نسبت به اهداف بلندمدت زندگيجهت

  گوش پنجم: حوزه، (Other-Directedness)مندیدیگرجهت

 (Overvigilance/Inhibition)  بازداری و حد از بیش زنگي به
 .[1] است

های مختلف طهها در حیوارههای انجام شده طرحمطابق پژوهش
ها روابط صمیمانه گذارند و یکي از این حیطه زندگي تاثیر مي

چنین  (1331) یانگ والنگمخصوصاً در زندگي زناشویي است. 
فرض کردند که رضایت در روابط نزدیک و دوستانه فقط زماني 

شده طور مقتضي برآورده  شود که هم نیازهای رشدی بهدیده مي

بزرگسالي ارضا شوند؛ چون هر یک از زوجین باشند و هم نیازهای 
 آورند، در ارتباط فعليهایي که با خود به رابطه ميوارهعالوه بر طرح
آورند که خاص این رابطه هستند هایي به وجود ميوارهخود نیز طرح

ر های ناسازگاواره. زماني که نیازها ارضا نشوند ممکن است طرح[9]
ایي هخاصي ایجاد شوند که بر روابط صمیمانه اثر بگذارند. یافته

های ناسازگار و وارهوجود دارند که حاکي از وجود رابطه بین طرح

هایي نیز پیوند بین روابط خانواده و روابط والدیني است و یافته
های وارهکنند. بنابراین امکان دارد طرحصمیمیت را تائید مي

ناسازگار اوّلیه با صمیمیت در روابط زناشویي و در نتیجه با طالق 
در پژوهشي به این نتیجه و همکاران  یانگارتباط داشته باشند. 

ده کننبینيواره ناسازگار اوّلیه پیشرحرسیدند که داشتن ط
های درمانگران از زماناز طرفي، زوج، فردی استناسازگاری بین
عوامل شناختي از جمله انتظارات و تفسیرها در  تگذشته بر اهمیّ

باورها . اندگیری، تداوم و تسکین روابط ناکارآمد وقوف داشتهشکل
دی در بزرگسالي در فرهای مربوط به روابط میانوارهو طرح

ار یابند و بر آن تاثیر زیان بو روابط زناشویي نمود مي همسرگزیني

واسطه ارتباط و تاثیری که  ها بهوارهچنین طرحهم. [4]گذارند مي
 يهای خلق مهای شخصیت و اختاللبر سبک دلبستگي، اختالل

اشته دمستقیم نیز بر روابط زناشویي  توانند تاثیری غیرميو  گذارند

اوّلیه و های ناسازگاروارهنشان داد که بین طرح [1] فریمن. باشند
. جود دارددار مثبت وارابطه معن ،مشکالتمنفي  و تعبیر تفسیرنحوه 

های اوّلیه را با هیجان های ناسازگاروارهطرحدر پژوهشي  آندریادی
اعتماد به نفس و سازگاری مشارکتي همسران، دارای رابطه  مثبت،

های انجام شده در ایران در زمینه پژوهش .[3] نمودند منفي گزارش
ک زوجین با سبها و رضایت زناشویي نشان دادند که وارهروابط طرح

های وارههای طرحمدار در تمامي زیر مقیاس ای هیجانمقابله

ناسازگار اولیه نمرات باالتری را کسب کردند به عالوه زوجیني که 
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بک تر سده بودند بیششیوه فرزندپروری گرم عاطفي را ادراک کر
بستند و زوجیني که شیوه طرد و کار ميمدار را بهمقابله مساله

دار را مای هیجانگری را درک کرده بودند سبک مقابلهحمایتبیش
و در پژوهش دیگری نشان داده شده است  [12] نمودنداستفاده مي

 واره ناسازگار رابطه معکوس وجودکه بین صمیمیت زناشویي و طرح
ه بیني طالق را در رابط، پیشیوسفيهش های پژو . یافته[11]دارد 

ت های جمعیهای ناسازگار اوّلیه و ویژگيوارهزناشویي بر پایه طرح

هایي وجود دارند که حاکي از وجود . یافته[12]شناختي تائید نمود 
ایي ههای ناسازگار و روابط والدیني است و یافتهوارهرابطه بین طرح

ند. بنابراین کننیز بر پیوند بین روابط خانواده و صمیمیت تائید مي

های ناسازگار اوّلیه با صمیمیت در روابط وارهدارد طرحامکان 
زناشویي ارتباط داشته باشند. در این زمینه به نتایج چند پژوهش 

 شود: ایجاد روابط صمیمانه در نوجواني و بزرگسالي مي اشاره مي
ا ارتقا پیدا کرده و ی اشواسطه رابطه فرد با خانواده اصلي تواند به

 مثبت و انطباقبه صورت فرزند  -. رابطه مادر[19]محدود شود 

با روابط صمیمانه در دوران بزرگسالي مرتبط است.  ،پذیری خانواده
وند، شآموخته مي های تعاملي ناکارآمدتر که در خانواده اصلي سبک

دند گرگیری روابط صمیمي پایدار با همسر مي اغلب مانع شکل
[14]. 

 شواهد مفصلي وجود دارد که از ارتباط بین تجارب منفي و آسیب

ارتباطي با همسر در دوران پذیری دوران کودکي با مشکالت 
کند. در پیشینه پژوهشي به عواملي مثل بد بزرگسالي حمایت مي

های اول زندگي اشاره رفتاری جنسي و خشونت زناشویي در سال

 های مربوط به روابط میانوارهاین باورها و طرح .[15]شده است 
ابند یو روابط زناشویي نمود ميفردی در بزرگسالي در همسرگزیني 

باشد تاکنون الزم به ذکر مي .[16] گذارندبار ميو بر آن تاثیر زیان
ای هوارهگیری طرحپژوهشي در ارتباط با نقش پدر و مادر در شکل

زنان مطلقه و متاهل در ایران صورت نگرفته است و در مرور ادبیات 
پژوهش معموالً نقش مادر به طور جداگانه در سبک فرزندپروری، 

رسد ضروری از این رو به نظر مي ،مورد بررسي قرار گرفته است

های ناسازگار به صورت وارهگیری طرحاست نقش والدین در شکل
دلیل در این پژوهش به نقش  از این روجداگانه مطالعه گردد. ب

 والدین پرداخته شده است.

در  الگوهایي ،زندگيهایتلهاز سویي دیگر مطابق نظریه یانگ،  
خلق و خوی فرد با تجربیات طریق تعامل که از  هستندزندگي 

گیرند و تاثیر عاطفي منفي و مداوم در دوران کودکي شکل مي

    متقابل افراد در روابط صمیمانه را در بزرگسالي تحت تاثیر قرار
 شدنیانگ یازده تله زندگي، به حال خود رها دهند.مي

(Abandonment)عدم اعتماد و مورد آزار قرارگرفتن ، 

(Mistrust and Abuse)، محرومیت عاطفي (Emotional 

Deprivation) گیری اجتماعي، کناره (Social Exclusion) ،
، (Vulnerability)پذیریآسیب، (Dependence) وابستگي 

 ، انقیاد(Failure)، شکست(Defectiveness)نقص

(Subjugation) ،استانداردهای غیرواقع بینانه (Unrelenting 

Standards) ،استحقاق  (Entitlement) کند. عدمرا ذکر مي 
ا در ارتباط ب یا سالمتي در زندگي خانوادگي دوران کودکي امنیت

تله زندگي  .باشداعتماد مي به حال خود رها شدن و عدم هایتله
از پذیری به توانایي عملکرد مستقالنه در دنیا و نیوابستگي و آسیب

گیری اجتماعي، است. محرومیت عاطفي و کناره خودمختاریبه 
ه باشد و هنگامي کمربوط به شدت ارتباطات عاطفي با دیگران مي

یرد و گبرآورده نشود در فرد شکل مي ارتباط با دیگراننیاز تحوّلي 

داشتن و شکست به عزت نفس مربوطند. انقیاد و  ی نقصدو تله
ای هستند که مربوط به ابراز واقع بینانه دو تله استانداردهای غیر

      کردن نیازهای واقعي و توانایي برطرف ابرازگری خودود و وج

      استحقاق به توانایي پذیرش  ؛هم چنین تله ،باشد مي
مربوط است  داشتن مرز واقعي و حدهای واقعي زندگي و محدودیت

ند بخشای فعال تجارب را سازمان ميگونه بههای زندگي تله. [11]
         یر احساس تاث، رفتار و تفکر یو به طرق آشکار و پنهان بر شیوه

متقابل  یای تسلیم، فرار و حملههای مقابلها سبکب گذارند. افرادمي
      فرد را تشکیلت قسمتي از هویّ هاآن ،کنندها مقابله ميبا تله

یرا آشنا ز ؛دهندبیني و قطعیت را به فرد ميو قابلیت پیش دهندمي

ا کند چرها را رها نميآنفرد بخش هستند به همین دلیل  و آرامش
   مان را سازمان که دانش ما در مورد خودمان و جهان پیرامون

ه آموختهای تعاملي ناکارآمدتر که در خانواده اصلي  سبک دهند.مي

    گیری روابط صمیمي پایدار با همسرشوند، اغلب مانع شکلمي
گردند. شواهد بسیاری وجود دارد که از ارتباط بین تجارب منفي  مي

پذیری دوران کودکي با مشکالت ارتباطي با همسر در و آسیب

یجاد اند که اهایي نشان دادهکند. یافتهدوران بزرگسالي حمایت مي
طه واسطه راب تواند بهدر نوجواني و بزرگسالي مي روابط صمیمانه

که  زمانياش ارتقا پیدا کرده و یا محدود شود. فرد با خانواده اصلي
ندگي در ز هایي راکنیم، موقعیتمي عنوان بزرگسال خانه را ترک هب

ها مورد که در آنآوریم باالخص در روابط زناشویي به وجود مي
رد شدن یا موگرفتن، مورد تحقیر واقعرفتاری، خشونت، نادیدهبد

       قرار را  ، شکست در راه رسیدن به اهدافهاکنترل قرارگرفتن

زمان های زندگي در زمان کودکي و . بدین جهت تله[11] گیریممي
حال در این مطالعه مورد بررسي قرار گرفته است که آیا افراد در 

هایي را که در کودکي از لحاظ شناختي بزرگسالي نیز همان تله

یز با اند؟ آیا هنوز نشکل گرفته بودند، را حفظ، تعدیل یا بهبود داده
ها در بزرگسالي و رابطه با افراد )همسر( درگیر هستند؟ و تله آن

 هایریه طرح واره محور یانگ فرض بر این است که تلهطبق نظ

های ناسازگار، امکان دارد در روابط زنان وارهذهني، به همراه طرح
گیری روابط موثر و صمیمي مشکل ایجاد شان در شکلبا همسران

کر رسد عوامل ذنماید. با توجه به مباني نظری تحقیق به نظر مي
و انتخاب شریک زندگي شده در نارضایتي و عدم صمیمیت 

باشند در همین راستا پژوهش حاضر با هدف دستیابي نامناسب موثر 
های وارههای طرحبیني طالق به مقایسه حوزهبه یک الگوی پیش

های زندگي های فرزندپروری )مادر، پدر( و تله، سبکناسازگار

کودکي، زمان حال( در زنان متأهل و مطلقه پرداخته است. )زمان
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یان ذکر است که با نگاهي به آمار روز افزون طالق اجرای این شا
ت آمده دسگونه تحقیقات از اهمیت خاصي برخوردار است و نتایج به

 تواند راهکارهای درست را به روانشناسان و مشاوران ارائه دهد.مي

 روش 
باشد و از نظر این تحقیق از لحاظ هدف، پژوهش کاربردی مي

ه جامع. باشدای ميمقایسه-و علّيشناسي از نوع تحلیلي روش
آماری این پژوهش شامل کلیه زنان متأهل و مطلقه دارای سنین 

نمونه پژوهش شامل دو  تشکیل دادند.سال شهر تهران  52- 11
گیری به روش نمونه نفر زن مطلقه 141نفر،  952گروه و مجموعاً 

به روش  نفر زن متأهل 222ای دسترس به صورت چند مرحله در

بودن شرایط ورود به پژوهش  با دارا، ایگیری تصادفي خوشه نمونه
رس گیری در دست، به روش نمونهمطلقهانتخاب زنان . انتخاب شدند

های مکرر در . ابتدا با مراجعهای انجام شدمرحلهصورت چنده ب

قضایي مجتمع به  1931آبان ماه تا  ماه ماه، از مرداد 4فاصله زماني 
انجام گردید. پس از درج آگهي در تابلوی  تهرانشماره دو  خانواده

افرادی که شرایط ورود به اعالنات و همکاری مسئولین مربوطه، 
ه الزم ب انتخاب شدندو مایل به همکاری بودند پژوهش را داشتند 

 گیرینمونه شان ثبت شده بود.ذکر است که زنان مذکور طالق
 انجام ایخوشهگیری تصادفي به روش نمونه (متأهل)زنان عادی 

حیطه  5پس از تقسیم شهر تهران به دی . برای انتخاب نمونه عاشد

 1هر حیطه ( از غرب و شرقمرکز، جنوب،  شمال،)جغرافیایي 
منطقه و از هر منطقه یک مدرسه دخترانه به طور تصادفي انتخاب 

در سال تحصیلي آموزاني که مادر از دانش 12و از هر پایه تحصیلي 

با  انتخاب گردید و مشغول تحصیل بودند به طور تصادفي 32-31
ها با اهداف پژوهش کردن آن مراجعه به دفتر مشاوره مدارس و آشنا

ان از می ،آموزانهای دانشبررسي پرونده موافقت مسئولین جهت و

زناني که دارای سوابق اختالف زناشویي و متارکه نبودند و سابقه 
ه به دادگاه نداشتند و در تاریخ ذکر شده در تهران ساکن بودند مراجع

رای ب)فهرستي که از نظر سن، دامنه تحصیلي و منطقه زندگي 
 اقتصادی و فرهنگ حاکم بر روابط اجتماعي، وضعیت کنترل طبقه

 بخشي از اطالعات .شدند، تهیه شد( با گروه طالق همتا زناشویي
آموز در مدرسه گردآوری ای دانشمشاوره مورد نیاز از پرونده تربیتي

آموز، اختالفات، مشکالت خانوادگي و متارکه . در پرونده دانششد

موز آوالدین در آغاز هر سال تحصیلي به صورت مصاحبه با دانش
جمعیتي که مشکالت  شود وتوسط مشاور مدرسه یادداشت مي

ام و هنگ دهشها یادداشت نشده بود انتخاب خانوادگي در پرونده آن

فرستادن پرسشنامه، یادآوری شد که والدیني که دارای مشکالت 
خانوادگي هستند و یا به تازگي متارکه و به دادگاه مراجعه کردند، 

یان توجه به نسبت نمونه از م. با از تکمیل پرسشنامه خودداری کنند
 .ساده انتخاب شدند نفر به روش تصادفي 222 زنان عادی متأهل،

 .شان فرستاده شدآموزان برایها توسط دانشنامهپرسشسپس 
ها از پنهان شدن آن البته به کمک یک نامه پیوست جهت آگاه

ذکر این مطلب که اطالعات برای  ،ماندن هویت پاسخ دهندگان

معیارهای ورود زنان متأهل شوند های پژوهشي گردآوری ميهدف
ر شرکت دشامل: مؤنث بودن، تکمیل رضایت نامه کتبي برای 

سال، ساکن شهر تهران،  52تا  11پژوهش، داشتن سن در محدوده 
؛ معیارهای ورود نداشتن سابقه مراجعه به دادگستری جهت طالق

مؤنث بودن، تکمیل رضایت نامه کتبي برای برای زنان مطلقه: 
سال، ساکن  52تا  11شرکت در پژوهش، داشتن سن در محدوده 

ه به دادگستری جهت طالق، سطح شهر تهران، داشتن سابقه مراجع

تحصیالت حداقل دبیرستان، طول مدت ازدواج باالتر از دو سال. 
وجود اختالل روان مذکر بودن،  :معیارهای خروج برای هر دو گروه

)بر اساس  شناختي یا سابقه بیماری رواني و بستری شدن

)به منظور تقلیل مصرف دارو، مواد مخدر و الکل خودگزارش دهي(، 
گر مصرف دارو، مواد مخدر و الکل حتي به اثرات عوامل مداخله

عدم تکمیل رضایت  ، بر اساس خودگزارش دهي( وصورت تفنني
 یلهبه وسدو گروه آزمودني نامه کتبي برای شرکت در پژوهش بود. 

 و اطالعات خانوادگي مورد ارزیابي و مقایسه قرار سه پرسشنامهی 
 از: ها عبارتنداین آزمون .گرفتند

ویرایش  :(EMSS) های ناسازگار اوّلیهوارهپرسشنامه طرح

ماده  32دارای و ساخته شد ( 1332) یانگمقیاس توسط  سوم این
را اندازه نج حیطه در پهای ناسازگار اوّلیه وارهطرح 11است که 

توان به سال به بعد مي 12این مقیاس را برای گروه سني . گیردمي

 های نمربندی شش گزینهکمک مقیاس درجه. هر ماده به کار برد
کامالً = 6در مورد من نادرست است، تا  کامالً= 1)شود گذاری مي

های این مقیاس با جمع نمرات (. نمرهدر مورد من درست است

ای هکمینه و بیشینه نمره. آیدهای هر زیر مقیاس به دست ميماده
اال باشد، که نمره بيهای ناسازگار اوّلیه بین یک تا شش موارهطرح

 های ناسازگار اوّلیه در آزمودنيوارهنشان دهنده میزان باالی طرح
این پرسشنامه را به روش همساني دروني و بازآزمایي  اعتبار .هاست

 ببه ترتینفری از دانشجویان آمریکایي  564وی یک نمونه بر ر
با  که پرسشنامهگزارش کردند. روایي همگرای 11/2و  35/2

، اعتماد به نفس ،شناختيدرماندگي روانگیری ابزارهای اندازه

الیم عو  شناختي برای نشانگان اختالل افسردگي پذیریآسیب
های وارهطرح که نشان داد ،گردید اختالل شخصیت بررسي

ماد به اعت مانندمثبت  هایویژگيناسازگار اوّلیه ارتباط منفي با 

ل اختال هم چونبا صفاتي  ثبتم و ارتباط عاطفه مثبت نفس،
 نگرش و درماندگي، عاطفه منفي و اختالل عملکرد شخصیت،

 نامه طرحپرسش اعتبارروایي و چنین در ایران هم .[11] داشتند

نفری در دو  513های ناسازگار اوّلیه را بر روی یک نمونه واره
نفر( بررسي نمودند  115نفر و مرحله دوم  934مرحله )مرحله اول 

ه کردن در کل نمونآن را به روش آلفای کرونباخ و دو نیمه اعتبار و 
 14/2و در پسران  14/2و 11/2، در دختران 16/2و  31/2به ترتیب 

گزارش نمودند. آنان میزان آلفای کرونباخ را برای همه 11/2و 
 دست به 31/2نامه و برای کل پرسش 11/2ها باالتر از عامل
کرونباخ مربوط به عامل انزوای  . باالترین میزان آلفایآوردند

عامل  به ترین میزان مربوطپایین و 31/2آلفا  بیگانگي /اجتماعي
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دست آمد. روایي  به آلفاانضباطي  خود /ناکافي داریخویشتن
گیری درماندگي نامه با ابزارهای اندازههمگرای نمرات کل پرسش

 یبنفس، آسشناختي، عاطفه مثبت و عاطفه منفي، اعتماد به روان
پذیری شناختي برای افسردگي، عالئم اختالل شخصیت و پرسش 

و همبستگي برای شش  شدسوالي بررسي  32نامه چک لیست 
، 95/2، -93/2، -42/2، 94/2، 91/2شده به ترتیب  مالک یاد

 .[13] شدگزارش  91/2و  96/2
 سششبک پرسشششششنامه :(YPI) یانگ فرزندپروری پرسششششنامه 

 جهت 1339 سششال در همکاران و انگی توسششط انگی یفرزندپرور
 یهاتمیآ استشده سشاخته  هاوارهطرح يتحوّل یهاششه یر ششناخت 

 نیا در. اندشده یبندگروه ها،وارهطرح اساس بر زین پرسشنامه نیا
 به( پدر مادر،) زنان ينیوالد یهاشششهیر یریگاندازه جهت پژوهش

 دهنده پاسخ آن در که دارد تمیآ 12 پرسشنامه نیا. است رفته کار
 یو با که یرفتار نوع براساس جداگانه، طور به را خود مادر و پدر

 امتم. کنديم یبندرتبه یادرجه ششش  اسیمق کی در اند،داششته 
 شششده داده 6 ای 5 نمره نیوالد از کی هر یبرا که یيهاسششوال

 را 6 ای 5 نمرات که اسششت نیا بر فرض رایز شششوديم مشششخص

 برش نقطه عنوان به ينیبال نظر از یقو احتمال بشه  توانيم
 مورد تنها. گرفت نظر در خاص وارهطرح کی يتحوّل یهاشششهیر

 وارهطرح يتحوّل یهاشششهیر که اسششت 5 تا 1 سششواالت اسششتثناء

 .است برعکس آن یگذارنمره و سشنجند يم را يجانیه تیمحروم
 هوارطرح ينیوالد یهاششه یر دهندهنششان  نییپا نمره مورد، نیا در

 پرسشنامه برخالف پرسشششنامه   نیا در. اسشت  يجانیه تیمحروم

 نمره واره،طرح به مربوط سشششواالت از يکی فقط اگر واره،طرح
 یهاصهیخص دانست معتبر را سوال آن توانيم باشد، داشته یيباال

، 31/2 دامنه با کرونباخ یآلفا ،يعامل لیتحل از پس يسششنجروان
 و بود االب اعتبار انگریب یيبازآزما جینتا ن،یچن هم. داد نشان را 1/2

 نیا ياصشل  فرم رانیا در. [11] بود يقبول قابل حد در سشازه  اعتبار
 یدانشجو 62 در سپس و شده ترجمه يصلوات توسط پرسشششنامه  

 یابر ،یساز مهین دو روش از استفاده با. گردیده اسشت  اجرا يرانیا

 12/2 اعتبار بیضشر  پدر فرم یبرا و63/2 اعتبار بیضشر  مادر فرم
 .[22] آمد دست به

یانشگ و   ایشن پرسششنامه توسشط    :های زنشدگی پرسشنامه تله

تشری دربشاره   دسشت آوردن اطالعشات بشیش   ه جهشت بش   کلوسشکو 

تهیششه  ارتباطششات بشین فشردی در انتخششاب همسشر   هشا و واره طشرح 

  آیششتم دارد کششه در آن پاسششخ  22ایششن پرسشششنامه  .شششده اسششت

 دهنده به طور جداگانه دو ردیشف سشواالت را بشا توجشه بشه بعشد      

 ،زماني که کشودک بشوده اسشت و در حشال حاضشر      ،زماني گذشته

. ایششن کنششدبنششدی مششيای رتبششهدر یششک مقیششاس شششش درجششه 

 هششایدر کشدام تلششه افششراد دریشافتن ایششن کشه    جهششت پرسششنامه 

. هششر مششاده بششه کمششک دهشد یششاری مششي ،زنشدگي اسششیر هسششتند 

   شششود گششذاری مششيای نمششرهگزینششهبنششدی ششششمقیششاس درجششه

کشامالً دربشاره   = 6مشورد مشن نادرسشت اسشت، تشا        در= کامال1)

هشای زنشدگي   هشای تلشه  کمینه و بیشینه نمشره (. من درست است

باشد، کشه نمشره بشاال نششان دهنشده میشزان       بین یک تا شش مي

فششرم اصششلي . [11]هاسششتهششای زنششدگي در آزمشودني بشاالی تلششه 

و بشرای  ترجمشه ششده    فتشي توسشط   هشای زنشدگي  پرسشنامه تلشه 

بررسشي همسششاني درونشي ایششن پرسششنامه توسششط پژوهشششگر در    

نفشری اجشرا ششد. آلفشای کرونبشاخ بشرای کشل         952ه یک نمونش 

( M ،392/2 =2S=211/9) 321/2 ،هشششای پرسششششنامه  آیشششتم

هششای دسششت آمششد. همچنششین آلفششای کرونبششاخ بششرای گویششه ه بشش

 M=114/9) 321/2 ،مربششششششوط بششششششه دوران کششششششودکي  

،166/9=2Sهشای مربشوط بشه زمشان حشال آلفشای       ( و برای گویه

( بشششه M ،619/2=2S=341/2) 115/2 بشششا کرونبشششاخ برابشششر 

 .[21]دست آمده است 

 هایافته

شششناختي سششن،  نتششایج تحلیششل توصششیفي متغیرهششای جمعیششت  
آمده است.  1وضعیت تأهل و شغل در جدول شماره 

 
 (n=952)ها به تفکیک گروه های توصیفي آزمودنيویژگي .1جدول 

 فوق لیسانس لیسانیس فوق دیپلم دیپلم زیردیپلم کارمند خانه دار تعداد گروه

 14 121 16 13 9 13 12 222 متأهل

 12 91 14 63 2 63 192 141 مطلقه

 24 193 92 152 5 141 222 952 کل

های که آیا بین گروه مطلقه و متاهل در حوزهبرای بررسي این
های بریدگي و طرد، خودگرداني و عملکرد مختل، محدودیت

مندی و گوش به زنگي بیش از حد و بازداری مختل، دیگر جهت
انوا( چند متغیره )م تفاوت معنادار وجود دارد یا خیر از تحلیل واریانس

استفاده شد. نتایج شاخص های تحلیل واریانس چند متغیری 

ی( بر ر)اثرپیالیي، المبدای ویلکز، اثر هوتلینگ و بزرگترین ریشه

های های ناسازگار نشان داد که بین گروهوارههای طرحروی حوزه
  مورد پژوهش از لحاظ متغیرهای مذکور تفاوت معنادار وجود دارد

 (2221/2p≤.) 
به منظور تشخیص این که در کدامیک از متغیرها تفاوت وجود  

راهه در متن مانوا استفاده شده که  دارد از تحلیل واریانس یک

ارائه گردیده است.  2نتایج آن در جدول شماره 
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 های مورد پژوهشهای ناسازگار در گروهوارههای طرحبر روی حوزه MANOVAنتایج تحلیل واریانس یک راهه در متن . 2جدول 

اریدسطح معنا F مجذورات میانگین مجموع درجه آزادی مجموع مجذورات  حوزه ها  ضریب اتا 

 طرد بریدگي/
 بین گروه

 خطا

14/13422  

29/31621  

1 

941 

14/13422 

43/1535 
16/12  221/2  294/2  

خودگرداني و عملکرد 

 مختل

گروهبین   

 خطا

19/14616  

29/31621  

1 

941 

19/14616 

22/269 
59/55  2221/2  191/2  

 های مختلمحدودیت
 بین گروه

 خطا
14/43  

31/26969  
1 

941 
14/43 
16/15 

66/2  411/2  222/2  

 مندیدیگرجهت
 بین گروه

 خطا
91/1616  
95/49153  

1 
941 

91/1616 
95/49153 

29/19  2221/2  296/2  

گوش به زنگي بیش از 

 حد و بازداری

 بین گروه

 خطا

12/3331  

14/11629  

1 

941 

12/3331 

12/225 
51/41  2221/2  122/2  

p< 50/5  

( ، ≥16/12F= ،221/2p) طردبا نتایجي که برای حوزه بریدگي/

(، حوزه ≥59/55F= ،2221/2p) حوزه خودگرداني و عملکردمختل
 (، حوزه دیگرجهت≥66/2F= ،411/2p)های مختل محدودیت

(، حوزه گوش به زنگي بیش از حد ≥29/19F= ،2221/2pمندی )

توان بیان دست آمد، ميه ( ب≥51/41F= ،2221/2pو بازداری )
کرد که میانگین حوزه بریدگي/طرد، خودگرداني و عملکرد مختل، 

مندی و گوش به زنگي بیش از حد و بازداری، به صورت دیگرجهت
 معناداری در زنان مطلقه بیشتر از زنان متاهل است اما بین گروه

های مختل تفاوت های مورد پژوهش در میانگین حوزه محدودیت

 معناداری مشاهده نشد.  

 ایهکه آیا بین گروه مطلقه و متاهل در سبکبرای بررسي این
فرزندپروری )پدر، مادر( تفاوت معنادار وجود دارد یا خیر از تحلیل 

حلیل های تواریانس چند متغیره )مانوا( استفاده شد. نتایج شاخص
متغیری )اثرپیالیي، المبدای ویلکز، اثر هوتلینگ و  واریانس چند

های فرزندپروری )پدر، مادر( ری(  بر روی سبکبزرگترین ریشه

های مورد پژوهش از لحاظ متغیرهای مذکور ن گروهنشان داد که بی
(. به منظور تشخیص این  ≥2221/2pتفاوت معنادار وجود دارد ) 

که در کدامیک از متغیرها تفاوت وجود دارد از تحلیل واریانس یک 

ارائه  9راهه در متن مانوا استفاده شده که نتایج آن در جدول شماره 
گردیده است.

 
 های مورد پژوهشهای فرزندپروری در گروهبر روی سبک MANOVAنتایج تحلیل واریانس یک راهه در متن . 3جدول 

داریسطح معنا F میانگین مجموع مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات  حوزه ها  ضریب اتا 

شیوه فرزندپروری 
 پدر

 بین گروه
 خطا

52/61921  
29/522315  

1 
941 

52/61921  
96/1445  

51/46  2221/2  111/2  

شیوه فرزندپروری 
 مادر

 بین گروه
 خطا

43/46151  
95/453694  

1 
941 

96/1445  
13/1922  

41/95  2221/2  239/2  

p< 50/5  

 ،=51/46F) پروری پدر که برای شیوه فرزند با نتایجي

2221/2p≤پروری مادر ( ، شیوه فرزند (41/95F=، 2221/2p≤ )

توان بیان کرد که میانگین شیوه فرزندپروری پدر دست آمد، مي به

و مادر به صورت معناداری در زنان مطلقه بیشتر از زنان متاهل 

 است. 

 کشه آیشا بشین گشروه مطلقشه و متاهشل در تلشه       برای بررسي این

هششای زنششدگي زمششان حششال هشای زنششدگي زمششان کششودکي و تلششه 

تفششاوت معنششادار وجششود دارد یششا خیششر از تحلیششل واریششانس چنششد  

هششای تحلیششل  متغیششره )مششانوا( اسششتفاده شششد. نتششایج شششاخص  

واریششانس چنششد متغیششری )اثرپیالیششي، المبششدای ویلکششز، اثششر     

هششای زنششدگي هوتلینششگ و بزرگتششرین ریشششه ری( بششر روی تلششه 

لحششاظ  هششای مششورد پششژوهش از  نشششان داد کششه بششین گششروه   

 (.≥2221/2pمتغیرهای مذکور تفاوت معنادار وجود دارد )

به منظور تششششخیص این که در کدامیک از متغیرها تفاوت وجود 

راهه در متن مانوا اسششتفاده شششده که   دارد از تحلیل واریانس یک

 ارائه گردیده است. 4نتایج آن در جدول شماره 

 
 های مورد پژوهشزندگي زمان کودکي و زمان حال در گروه هایبر روی تله MANOVAنتایج تحلیل واریانس یک راهه در متن  .4جدول 

 ضریب اتا داریسطح معنا F میانگین مجموع مجذورات زادیدرجه آ مجموع مجذورات  حوزه ها

های زندگي زمان تله

 کودکي

 بین گروه

 خطا

11/22236 

33/132515 

1 

941 

11/22236 

21/559 
99/96 2221/2 235/2 

 های زندگي زمان حالتله
 بین گروه

 خطا
61/3239 
41/19243 

1 
941 

61/3239 
22/293 

15/91 2221/2 122/2 

p< 50/5  
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 ،=99/96F) های زندگي زمان کودکيکه برای تلهبا نتایجي
2221/2p≤15/91حال )زندگي زمان  های( ، تلهF=، 
2221/2p≤ای هتوان بیان کرد که میانگین تله( به دست آمد، مي

زندگي زمان کودکي و زمان حال به صورت معناداری در زنان 
 تر از زنان متاهل است.مطلقه بیش

ده بهتری کننبینيهمچنین برای تعیین اینکه کدام طرح واره پیش
ا از هبا توجه به رعایت مفروضه ؛وضعیت تأهل و مطلقه استبرای 

  تحلیل تشخیص استفاده شد. تحلیل تشخیص بر اساس متأهل
ه های ناسازگار اولیمطلقه بودن به عنوان متغیر وابسته و طرح واره

 جهت )حوزه بریدگي/طرد، خودگرداني و عملکرد مختل، دیگر

های مختل( ری، محدودیتاز حد/بازدا زنگي بیش به مندی، گوش
نفر در  952بین انجام شد که در مجموع به عنوان متغیرهای پیش

ر آن تشخیصي )یک عاملي( بیانگتحلیل وارد شدند. نتایج تابع تک
است که مقدار تابع در زنان متأهل و مطلقه تفاوت معناداری دارد 

(166/19  =2X ،5=df  ،2225/2 >p  .) همچنین نتایج جدول
مقیاس متفاوتي از میزان کمک هر کدام از متغیرها ماتریس ساختار، 

دهد که نتایج بیانگر آن است که طرح به تابع تشخیص ارائه مي

های ناسازگار اولیه خودگرداني و عملکرد مختل و گوش به واره
ت کننده برای وضعیبینيبازداری بهترین پیش زنگي بیش از حد/

یا مطلقه بودن هستند.متأهل 
 

 جدول ماتریس ساختار .5جدول 

 عملکرد
 های مختلمحدودیت طرد بریدگي/ جهت مندی دیگر گوش به زنگي بیش از حد و بازداری حوزه خودگردواني و عملکرد مختل

162/2 119/2 963/2 951/2 219/2 

 بحث
ر ناسازگار اوّلیه دهایوارهاین پژوهش فرضیه تفاوت طرح هاییافته
 جهت ، دیگر های طرد/بریدگي، خودگرداني و عملکرد مختلحوزه

 های فرزندمندی، گوش به زنگي بیش از حد و بازداری، سبک

ها و تله وارههای تحولي طرحپروری )پدر، مادر( به عنوان ریشه
در دو گروه زنان متأهل و های زندگي )زمان حال و گذشته( را 

تایید نمود. این یافته با مباني نظریه بحران، نظریه شناختي، مطلقه 

های انجام شده مبني بر این که واره و برخي پژوهشنظریه طرح
واره ناسازگار هستند، احتمال از هم همسراني که دارای طرح

 ،22] ها بسیار زیاد است، هماهنگ استپاشیدگي و جدایي در آن

های ناسازگار موجب وارهتوان گفت چون طرح. برای تبیین مي[29
ر ها دشوند، این سوگیریهایي در تفسیر رویدادها ميسوگیری

 های تحریفها، نگرشتفاهمشناسي رواني به صورت سوءآسیب

بینانه های غیرواقعداشتها و چشمهای نادرست، هدفشده، فرض
ی هاها و ارزیابيبرداشت، بر ادراک آورد و این سوءدر زنان پدید مي

ر ها در مسیوارهگذارند؛ زیرا طرحبعدی )زندگي مشترک( تاثیر مي

یژه وو بر چگونگي رابطه فرد با خود و دیگران )بهزندگي تداوم دارند 
های ناسازگار، وارهشریک زندگي( تاثیر دارند. از آن جا که طرح

ناکارآمد هستند، ناخشنودی در روابط زناشویي را در پي دارند و 
واره ناسازگار کنند. زنان با طرحزمینه را برای جدایي فراهم مي

 اشامکان دارد، شریک زندگيهر لحظه  کنندفکر مي ،رهاشدگي
او را رها کند و به فرد دیگری عالقمند شود. این افراد وابستگي 
افراطي به افراد مهّم زندگي )همسر( دارند و همسر و دوستاني 

یني بکنند که در دسترس نیستند و رفتارشان قابل پیشانتخاب مي
  همسریاعتمادی/ بدرفتاری معموالًواره بي. زنان دارای طرحنباشد

قابل اعتماد را انتخاب و یا از روابط نزدیک در حوزه شخصي و غیر

حرمتي یا سوء استفاده از کند همچنین با بيشغلي دوری مي
دیگران؛ یا اعتماد کامل به دیگران، به صورت جبراني به این 

واره ناسازگار  نماید. زنان با طرحطرحواره پاسخ و آن را تقویت مي

اندیشد که نیازهای او به حمایت ي، چنین ميعاطف محرومیت
از  شوند و عاطفي، از سوی همسرش به اندازه کافي برآورده نمي

نظر هیجاني با محرومیت مواجه شده و به قدر کافي محبّت، 

 /واره ناسازگار نقصاند. فرد با طرحصمیمیت و توجّه دریافت نکرده
 اخواسته، بد و بيشرم در روابط زناشویي خود را انساني ناقص، ن

 اش، فردی منفورارزش مي پندارد یا این که از نظر شریک زندگي

واره ناسازگار انزوای رود. زنان دارای طرحشمار مي و ناخواستني به
یری گکند که باید از دیگران کنارهبیگانگي، احساس مياجتماعي/

د و رها متفاوت هستند، به فرد خاصي تعلق خاطر نداکند زیرا با آن
شوند. تحقیقات انجام شده از این رو از همسر و خانواده بریده مي

 در داخل و سایر نقاط دنیا حاکي از آن هستند که ارتباط بین طرح
، [25، 24،  19]های ناسازگار و اثر منفي بر رضایت زناشویي واره

های حوزه خودگرداني و عملکرد مختل شامل وارهارتباط طرح

به ضرر و بیماری، نسبت پذیریشکست، آسیبهای وارهطرح
رد از نیافته/گرفتار با انتظارات فکفایتي، خودتحولبيوابستگي/ 

در مورد امکان جداشدن، مستقل شدن، بقاء و  خودش و محیط

ودن بیني بقابل پیش ،با اعتماد  است کهآمیز عملکرد موفقیت
 [21, 11]صمیمیت زناشویي و  [21 ،25،26]شریک زندگي )زنان( 

 هماهنگ است.
فایتي کبي واره وابستگي/طبق نظریه یانگ، افراد )زنان( دارای طرح

ها با دیگران و انتخاب کردن تصمیمچک خواهي افراطي، بابا کمک
ای هگیریکننده باشد در تصمیماز حد حمایت همسری که بیش

دوران های معمول ، از مسئولیتزندگي زناشویي با اهمالکاری

ي تاکید اتکائ کنند و یا به طور افراطي بر خودبزرگسالي اجتناب مي
حتي زماني که کمک خواستن از همسر امری طبیعي و  ؛کنندمي

رس ت را با پذیری نسبت به ضرر و بیماریمنطقي است. آسیب

افراطي از نزدیک بودن فاجعه )طرد از سوی همسر(، ابراز نگراني 
بر این باورند که توان جلوگیری از آن را دهد و مداوم، نشان مي

پاسخ  مندیهای وسواسيندارند و با به کارگیری تفکر جادوئي و آئین
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، همچنین به دلیل ترس از ترک همسر یا نماد [29]دهند مي
ردگي رفتار هستند، دچار افسکننده و بدگر، محروموالدیني که کنترل

ر د نیافته،گرفتار/ خودتحولواره ناسازگارخواهند شد. زنان با طرح
دام ارتباط هیجاني شدید و نزدیک بیش از اندازه با یکي از افراد 

فتند اتر والدین یا فرد خارج از روابط زناشویي( ميمهّم زندگي )بیش
دادن فردیّت و حتي فرزند و همسر و و این روابط به بهای از دست

ها نشان دادند که . بررسي[23،  1] گرددخیانت زناشویي مي

افراد)زنان( دارای طرحواره گرفتار، بر این باورند که بدون حمایت 
 توانند شاد باشند. اینزندگي را ندارند یا نمي دیگری، توان ادامه

واره بیشتر به صورت احساس پوچي و سردرگمي بروز پیدا طرح

بین نیرومندی برای بدبیني، افسردگي، ناامیدی و کند و پیشمي
 باشند و موجب درگیری زنان با همسراناضطراب در میان زنان مي

. دلیل عدم تفاوت بین دو گروه در حوزه [91، 92] باشدشان مي
یانگ و محور  وارههای مختل، مطابق نظریه طرحمحدودیت

واره استحقاق در افراد )زنان( دارای طرح [1] کلوسکو و ویشر
پذیرش نگرش فلسفي اصل احترام متقابل در روابط انساني، برابری 

ر توان دین رفتارها را ميباشند او حقوق یکسان دچار مشکل مي

گیر و آسان جامعه ایران مشاهده کنیم که سبک فرزندپروری سهل
های این حوزه ، سبک وارهگیری طرحیکي از ریشه تحوّلي شکل

باشد. بدین معنا که گیر به صورت افراطي ميفرزندپروری آسان

بودند ها اجازه داده والدین این افراد )زنان( در دوران کودکي به آن
 خواهند انجامگرفتن نیازهای دیگران هر کاری که ميبدون در نظر

 ها نشان دادند که شیوه سبکدهند. از سویي دیگر پژوهش

هایي که والدین دارای گیرانه در خانوادهفرزندپروری سهل
صیالت با والدین با تح هایيتحصیالت باالتر بوده، بیشتر از خانواده

و قابل ذکر است که در پژوهش حاضر  [92] تتر دیده شده اسپایین
زنان مورد مطالعه دارای تحصیالت باال در هر دو گروه را تشکیل 

دادند و احتماالً امکان دارد بدین دلیل در هر دو گروه تفاوت مي
، تواندشناسي رواني فرد ميدیده نشده است. از آنجا که آسیب

های  وارهبنابراین طرح روانژند باشد. های ناسالم ووارهب طرحبازتا

ی تجارب ناگوار دوران کودکي منفي و ناسازگار که عمدتاً در نتیجه
گیرند به عنوان هسته باورهای اصلي تا بزرگسالي حفظ شکل مي

ر و ای از فکها فراتر از یک فکر، بلکه آیندهوارهشوند زیرا طرحمي

دن، بو ستند و به شکلي پویا عالوه بر طرح عملاحساس و عمل ه
ن که خاصیت تکراری بودکنند و بدلیل آنانسان را نیز طراحي مي
مل ها خیلي آگاهانه عد فرد نسبت به آننشورا دارا هستند سبب مي

ر گتقویت شود که خودها باعث مينکند و خاصیت اولیه بودن آن
قدرت و ثبات داده و با توجه  هاگری به آنتقویت باشند و این خود

ها دخالت ندارند، نسبت به که، عنصر آگاهي خیلي در آنبه این
توان انتظار داشت تالش دلیل مي . به همین[99] تغییر مقاوم باشند

های ناسازگار اوّلیه خود، موجب بروز وارهزنان برای حفظ طرح
موقع ای بهاختالف زناشویي شود و در صورت عدم مداخله مشاوره

و احتمال ریسک باالی ابتال به  شودموجب طالق و جدایي 

 اختالالت شخصیتي و منشي را افزایش دهد.

برای تبیین شخصیت از دیدگاه شناختي، مدل  بک ،ي دیگراز سوی 
شیفته ها تدوین کرد و شخصیت خودوارهخاصي از طرح

(Narcissistic Personality) های استحقاق و وارهرا به طرح
رفتاری معتقدند که  -نظریه پردازان شناختي .ربط داد منزلت ویژه

قاید عافراد مبتال به اختالل شخصیت خودشیفته در مورد خودشان 
های استثنایي ای دارند. از جمله این که معتقدند آدمناسازگارانه

ا هها برخورد شود. آنهای معمولي با آنهستند که باید بهتر از آدم

د دهنها نميکنند یا اهمیتي به آناحساسات دیگران را درک نمي
در نتیجه زنان دارای این طرحواره امکان دارد در ارتباطات با  ؛[24]

چنین طبق انواده دچار مشکالت جدی شوند. همهمسر و اعضاء خ

ان نتیجه گرفت که زنان دارای طرح تومي آریتي و بمپورادپژوهش 
 انضباطي ناکافي احتمال دارد دارای اختالالت شخصیتواره خود 

نمایشي و خودشیفته باشند ولي به دلیل این که در پژوهش از 

 های تشخیصي این اختالل استفاده نگردیده است ميپرسشنامه
و یانگ . با توجه به نظریه [92]بایست با احتیاط تفسیر نمود 

واره ناسازگار توان عنوان کرد که زنان دارای طرحمي [1]همکاران 

اطاعت، برای پرهیز از خشم، محرومیت، یا انتقام، کنترل خود را به 
د. کننهمسر است، واگذار ميصورت افراطي به دیگری که معموالً 

گیری از همسر و پیداشدن شکاف بیشتر این رفتارها موجب کناره
زناني  گردد. مطابق نظریه طرح واره محور یانگ، ها ميمیان آن

باشند جویي و جلب توجّه ميواره اطاعت، پذیرشکه دارای طرح
به  ن،سازی وقیحانه افراد مورد تحسین همسرشامعموالً با ناارزنده

دهند که باعث اختالف در بین زنان و ها پاسخ ميوارهاین طرح

ها مبني بر رابطه معنادار با توجه به پژوهش .همسرشان خواهد بود
بین طالق و اختالف زوجین با افسردگي و اعتماد به نفس پایین، 

واره و طرح نفي، فوبیا و اضطراباختالل کارکرد نگرشي، عاطفه م

تي های شناختوان نتیجه گرفت که ذهنیتاوّلیه، ميهای ناسازگار 
ها، پیامد منفي بر رضایت زنان در ازدواج دارد و منجر منبع تولید آن

ي . از سوی[95، 94]شود به از هم پاشیدگي خانوادگي و طالق مي
برآورده نشدن نیازهای هیجاني اساسي، تجارب اوّلیه زندگي و خلق 

و خوی هیجاني دوران کودکي نقش اساسي در شکل گیری طرح 
 کننده معناداریبینيتعامالت ناکارآمد والدین، پیش ها دارندواره

در آینده افراد ها و روابط بین فردی وارههای طرحبرای برخي حیطه

 تشماری به تاثیر مستقیم و غیر مستقیم تجربیادارد . تحقیقات بي 
ها تاکید  وارهگیری طرحهای والدیني بر شکلمنفي، ادراک سبک

های وارهطرح. همچنین اضطراب دوره کودکي توسط [29] داشتند

پیش پذیری کودکان پذیری، تنهایي و انزوا و سلطهشکست، آسیب
ها در وارهو در نتیجه زنان دارای این طرح [23، 29]شود بیني مي

زندگي مشترک و انتخاب همسر، دارای مشکالت خواهند بود. از 

ه ساز باشند معموالً با سهای زندگي اسیر ميسوئي زناني که در تله
ای هرسان و سبکهای شناختي، الگوهای خود آسیبو کار؛ تحریف

ا هنمایند و در نتیجه باعث تداوم آنها مقابله  ميای با آنمقابله
شود فرد ای فعال مي شوند. مطابق نظر یانگ، زماني که تلهمي

ا ی معموالً سطح باالئي از عواطف نظیر خشم شدید، اضطراب، غم
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کند که از طریق تداوم یا اجتناب در سطح گناه را تجربه مياحساس
 . [11]دهد ها کنش نشان ميشناختي، رفتاری، عاطفي به آن

 ها، تحریف اطالعاتعیتتعبیر موقهای شناختي با سوءدر تحریف
گرفتن اطالعات ناهمخوان با طرح واره و نادیدهناهمخوان با طرح

 شود. از نظر عاطفي، با بلوکهای باعث تقویت آن ميگونهواره، به

تله به سطح آگاهي  شودهای مرتبط با آن باعث ميکردن هیجان
ؤثری ای مهتواند در جهت تغییر یا بهبود آن، گامنرسد، لذا فرد نمي

 آسیب رفتاری خود الگوهای بردارد. از نظر رفتاری، فرد خود را در
ازد، سرسان مانند انتخاب شریک زندگي یا روابط ناسالم درگیر مي

له کند که تداوم تحفظ مي گزیند وهایي را برميها و رابطهتموقعی

ل اهایي که به احتمعشقي را در پي داشته باشد. در مقابل، از رابطه
ن های بیکند. از نظر رابطهگردد، اجتناب ميزیاد موجب ترمیم مي

ا را به هکند که آنای با دیگران ارتباط برقرار ميگونهفردی، فرد به
 تله [29]ها را تقویت کند دهد که تلههایي سوق ميسمت پاسخ

های زندگي از طریق انتخاب شریک زندگي ناسازگار یکي از 
ها تداوم وارهآن طرح ترین سازو کارهایي است که از طریقمعمول

آورند و شان ميیابند و در نتیجه آنچه زنان از خانواده اصليمي

کنند بخش مهمي از شان را ترک ميهایها خانوادهای که آننحوه
. [91، 96]دهد فرایند انتخاب همسر و ازدواج آنان را شکل مي

های کودکي امکان دارد طبق نظریه طرح واره محور بهبود یابند تله

 در بزرگسالي بعد از ازدواج تشکیل شودهای جدیدی یا بالعکس، تله
توان نتیجه گرفت؛ افراد مختلف اهداف . براین اساس مي[91، 11]

که ازدواج را به دید فرصتي برای متفاوتي از ازدواج دارند و به نوعي

ند. دانشان ميها و یا موقعیتي برای تائید باورهایجبران ناکامي
عث توقعات سطح باال شود چنین انتظاراتي از ازدواج ممکن است با

و چنانچه این نیازها در زندگي مشترک برآورده نشود موجب 
احساس ناامیدی در روابط و شکست نهایي شود بسیار ضروری 

کارآمدی  وفق واست که زنان بتوانند برای تشکیل خانواده تصمیم م
در آینده، زندگي خانوادگي موفق یا ناموفق  بگیرند همین تصمیم

کند. همچنین سالمت جامعه و خانواده در گرو انسان را ترسیم مي
های یکي از محدودیت. [21, 11]شان است رضایت افراد از ازدواج

پس رویدادی است که امکان دستکاری متغیر تحقیق، روش 

صل از وان نتایج حاتبنابراین نميمستقل از محقق سلب شده است 
من در این در ض ه را قطعي تلقي کرد.بررسي متغیر مستقل و وابست

ود در شمطالعه  فقط زنان مورد بررسي قرار گرفتند و پیشنهاد مي

مطالعات آینده زوجین با متغیرهای مذکور در این پژوهش بعالوه 
 نیز بررسي گردند. ، فرهنگي و اقتصادی های اجتماعيمتغیر

 گیرینتیجه

های وارهکه طرح از نتایج این پژوهش مي توان استنتاج کرد
، (هاوارهطرح های والدینيریشههای فرزندپروری )سبکناسازگار، 

 های ناسازگار زنان بودند، همچنین تلهوارهطرح که شکل دهنده
توانند در روابط بین های زندگي زمان کودکي و زمان حال زنان مي

 های مقابله با همسرفردی باالخص انتخاب شریک زندگي، سبک
 ط کارآمد در خانواده مؤثر باشند. و رواب

با تشکر از تمام زناني که صادقانه پاسخگوی  تشکر و قدردانی:

ها بودند و با سپاس از کارمندان آموزش و پرورش و مجتمع سوال
 اند،قضایي خانواده که نهایت همکاری را در انجام پژوهش داشته

اساتیدی بزرگواری که عاشقانه به من آموختند.همچنین تمام 
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