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Abstract
Aim: This research aimed at explaining the impact on
couples therapy with schema model for improve
performance in Iranian culture. Method: The sample
consisted of 20 couples who rated lowest performance and
highest level incompatible schema. That randomly in two
groups of test and control were replaced.Performance
measurement of a questionnaire research tools family
(FAD) and Yang schema questionnaire-form question is
90.Group testing for 3 months (2 hour session 16) about
the way couples therapy schema-driven. Result: The
analysis of the data showed that couples therapy couplescentric schema on improving the performance of
significant and positive impact. The average scores of
couples in the role solve the problem and expressing
emotions (01.0 > p), significantly more than the control
group. Conclusion: the initial schema of incompatible
couples marital life, is an important factor in the formation
of functionally impaired
Keywords: schema therapy, couples function, emotional
performance
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مقدمه
اختالف بین زن و شوهر بنا به تفاوتهای فردی و شخصیتی در زندگی زناشویی امری طبیعی است و در موارد متعددی روی میدهد.
یکنند.
یشود و همسران نسبت به همدیگر احساس خشم ،ناامیدی و نارضایتی م 
زیرا در تعامل بین زوجین ،برخی نیازها برآورده نم 
همچنین با شروع زندگی مشترک دونفر که ممکن است دارای فرزند باشند یا نباشند کارکردهای گوناگونی خواهند داشت .از جمله
بهای اجتماعی است .بنابر این توجه به کارکردهای خانواده،
کارکردهای مهم آن حفظ سالمتی عمومی و همچنین پیشگیری از آسی 
در ابعاد و زمینههای رفتاری و شخصیتی دارای اهمیت بسیار است( .شکوه نوابی نژاد.) ۱۳۷۲ ،

سیسیلیا ) ۲۰۰۵ ( ۱به نقل از یوسف نژاد (  ) ۱۳۸۶در توصیف کار کرد مطلوب خانواده ،تعامالت زوجین ،تعامالت تربیتی و تعامالت
مستقل را مورد توجه قرار داده است و کنش اعضای خانواده تعامالت زوجین ،تعامالت تربیتی و تعامالت مستقل را مورد توجه قرار

دادهاند و کنش اعضای خانواده در عملکرد درون خانواده و در جامعه خواه حرفهای و شغلی ،تحصیلی ،اجتماعی یا تفریحی را بررسی
نمودهاند و به این نتیجه رسیدهاند که در خانوادههای دو والدی (که زن و مرد کنار هم هستند) تعامالت زناشویی میتواند اساس و
بنیان سایر امور باشند .چنانچه روابط زناشویی رابطه سست باشند پایههای الزم برای موفقیت آمیز بودن و مطلوب بودن عملکرد
خانواده ،لرزان و یا حداقل ضعیف خواهد بود و برای زوجین که خودشان با هم سازگار نباشند مشکل است که بتوانند زمینه رشد
شخصیتی یکدیگر و با فرزندان را فراهم کنند بنابر این بخش مهم ارزیابی خانواده کیفیت روابط زناشویی است رابط زناشویی باید بر
مبنای احترام و اطمینان باشد که در این امر عوامل متعددی از قبیل پذیرش یکدیگر عشق و صمیمیت و  ...دخالت دارند عالوه بر این
هریک از زوجین نیازمند همسری با کفایت و آگاه هستند که بتوانند به موقع به حل تعارضات و مشکالت موجود بپردازند .بطور
یشود که نه تنها در حدود مشکالت احتمالی بوجود آمده در خانواده بلکه در
اجمالی کارکرد خانواده مطلوب بدین صورت بیان م 
یگیرد .هر خانواده باید هم
یشود یا خیر ،مد نظر قرار م 
تعیین اینکه نیازهای زوجین و فرزندان آنچنان چه میبایست برآورده م 
نیازهای عاطفی و هم روانشناختی اعضای خود را براورده سازد تا توانایی افراد خانواده در مسائل و مشکالت درون خانواده و محیط

بیرونی افزایش یابد در تعریف عملکرد خانواده ،هوانس ) ۲۰۰۱ ( ۱به نقل از نوروزی (  ) ۱۳۷۹بر اساس علت شناسی فردی چهار نوع
تعریف از هنجار بودن را مطرح میکند.
الف) هنجار بودن برای خانواده عبارت است از فقدان عالیم آسیب شناختی در اعضای آن و به تعبیر دیگر یک خانواده بهنجار
خانوادهای است هیچ یک از اعضای آن دچار آشفتگی هیجانی نباشند.

یشود که با یک الگوی
ب) بهنجار بودن به معنای داشتن عملکرد متوسط میباشند به عبارتی خانواده طبیعی به عنوان نمونهای دیده م 
مشاهده شدهی معمول و گسترده از رفتار در جامعه جور و هماهنگ باشد.
یدهد و
یشود بطوری که یک خانواده بهینه وظایف خانوادگی را به طور انجام م 
ج) بهنجار به عنوان عملکرد بهینه (مطلوب) معرفی م 
یآورد.
رشد و رفاه اعضاء را فراهم م 
د) عملکرد خانواده سالم همانند یک پدیده تعاملی رشد یابنده است از این رو که یک خانواده بهنجار خانوادهای است که با ساختار
یکند و میتواند بطور پویا با عوامل نو به نو شدهی محیطی تعامل برقرار کند و با آنها
منسجم در جت رشد و رفاه اعضای خود عمل م 
سازگار شود بی آنکه در این میان دچار اغتشاش شوند و افراد خانواده در این فرایند از خود عالئم مرضی بروز دهند .مشخصه مهم
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یهای معینی است که باعث رشد و کسب اجتماعی همانند
این برداشت آن است که خانواده بهنجار همچون یک سیستم دارای ویژگ 
یشود (موسوی) ۱۳۸۳ ،
موفقیت تحصیلی و شغلی اعضای خود م 
یتوان گفت که “ عملکرد خانواده تالش مشترکی است برای برقراری و حفظ تعادل در
به عبارتی در تعریف عملکرد خانواده م 
خانواده” (برهانی) ۱۳۸۳ ،
در مقابل زوجین و خانوادههای پر تعارض به نقل از (برادشو  ) ۱۹۸۸از شرم و ترس برای وادار کردن و منترل اعضای خانواده استفاده
یکنند .او معتقد است خانواده و زوجین پر تاعارض هشت راهکار ناکارآمد را به جای راهکارهای مطلوب به کار میگیرند ،که
م 
تاند از :بی ارزش کردن یکدیگر یا هریک از اعضای خانواده ،دوری گزینی ،تهدید به ترک و ترساندن ،سرزنش کردن ،تحقیر
عبار 
کردن و بدنام کردن ،برانگیختن احساس گناه ،حرف عوض کردن و قهر کردن.
در زمینه افزایش عملکرد مطلوب زوجین دیدگاههای مختلفی وجود دارد که در این پژوهش دیدگاه طرحواره محور و شناختی جهت
تحلیل نظری آن استفاده شده است .رویکردی که در این پژوهش از دیدگاه شناختی به مشکالت زناشویی دارد این است که ادراک

تحریف شده و تفکر غیر منطقی ۱را علت اصلی ایجاد اختالل و مشکالت زوجها میداند .بر اساس مدلهای شناختی طرحوارهها  ۲یا
آنچه که باورهای کلیدی خانواده است در ایجاد مسائل و مشکالت نقش دارند .فرض بر این است که هریک از زوجین باورهای
یآورند ،طرحوارهها شامل فرضیاتی
اصلی (طرحوارههای ارتباطی) درباره خود و روابط صمیمی دارند که با خود به رابطه زناشویی م 
است که درباره همسر و رابطه زناشویی آنگونه که هستند و معیارهایی درباره اینکه چگونه باید باشند (اپستین ۳و باکوم.) ۲۰۰۲ ،۴

مفید بودن طرحواره درمانی  ۵در درمان مشکالت شدید زناشویی و مشکالت رایج در تدوام روابط صمیمی تأیید شده است .الگوهای

یداند که برخود و روابط خود با دیگران
طرحواره محور ،طرحواره را به عنوان طیفی گسترده و فراگیر از مسائل و موضوعاتی م 
یشود .طرحوارهها اساس ًاًا قطعی و غیر شرطی
تمرکز دارد .در دوره کودکی پروش میابد و در طول زندگی پیچیده تا حدی ناکارآمد م 
یشوند (یانگ ،جی  ۶کلوسکو ،۷ویشار ،۸م ،ترجمه حمید پور و اندوز) ۱۳۸۸ ،
هستند که توسط افراد حفظ م 

از نظر بک ۹طرحوارههای ناسازگار اولیه در اصل نمونههای معتبری از تجارب آسیب زای دوران کودکی هستند که رفته رفته به
یشوند و از آنجایی که در اغاز زندگی پرورش مییابند
صورت الگوهایی از تفکرات تحریف شده و رفتارهای ناکارآمد شخصیت م 
یدهند.
یمانند و اغلب خود پندارهای و دیدگاههای انسان را درباره جهان تشکیل م 
به صورت عادت و بی هیچ پرس و جویی باقی م 
یکنند تا
یگیرند ،بسیاری از افراد اطالعات خود را تحریف م 
یشود که طرحوارهها مورد انکار قرار م 
حتی زمانی که شواهدی ارائه م 
اعتبار طرحوارهها محفوظ بماند (یانگ ،ترجمه صاحبی ،حمیدپور ،نبوی .) ۱۳۸۷
یدهد ،به نظر
با توجه به اینکه عملکرد پایین زوجین در تمام ابعاد زندگی آنها تأثیر منفی داشته و میزان رضایت آنها را کاهش م 
یرسد شناخت زمینههای کاهش عملکرد و راههای افزایش آن در زوجین از ضروریات وامور مهم مراکز مشاوره و روان درمانی در
م 
یرسد و در این زمینه یکی از مؤثرین
ایران است .لذا اجرای مداخالت درمانی جهت افزایش عملکرد زوجین ضروری به نظر م 
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یباشد که در تحقیقات انجام شده به بررسی آن پرداخته
دیدگاههای کارآمد و اثر گذار درمانی و مطرح دیدگاه طرحواره درمانی م 
یشود.
م 

در تحقیقی که ترنر ۱رز ۲و کوپر ) ۲۰۰۵ ( ۳در خصوص نقش طرحوارههای ناسازگار اولیه به عنوان واسطه در ارتباط والدینی و
یگردد تا فرد توانایی
اختالالت خوردن دختران نوجوان انجام دادند .در این تحقیق نشان داد شد که وجود طرحوارهها موجب م 
سها بر رفتار وی به طور مداوم تأثیر نامطلوب بگذارد .در صورتی که طرحواره
مدیریت هیجانات خود را از دست بدهد و استر 
درمانی موجب افزایش سازگاری و استفاده از راه حلهای منطقی برای حل مشکل خواهد شد و افراد در ابراز عواطف خود راحتتر
عمل خواهند نمود.

نها ( ۷اجتماعی  ) ۲۰۰۶در خصوص طرحوارههای ناسازگار اولیه و هراس اجتماعی
در تحقیقی که گاویا ،۴کاستیلیو ،۵گال هاردیو ،۶ک 
انجام دادند .نتایج نشان داد که یکی از عوامل اصلی هراس اجتماعی وجود طرحوارههای ناسازگار دوران کودکی است و این
طرحوارههای ناسازگار میتواند سازگاری فرد را نسبت به محیط کاهش دهد و موجب هراس اجتماعی در وی شود .گاویا و
همکاران معتقدند با آموزش طرحواره درمانی ،افراد م 
یتوانند عواطف خود را به صورت مناسبتر ابراز کنند.

اسپینهون ،۸گیسن  ،۹ون دیک  ، ۱۰کویمن

۱۱

(  ) ۲۰۰۷در تحقیقی با عنوان اتحاد درمانی طرحواره-طرحواره محور ( )SFTو روان

درمانی انتقال مدار ( ۱۲ )TFPبرای درمان اختالالت شخصیت مرزی ،اثر بخشی این دو رویکرد را مورد بررسی قرار دادهاند .در این

تحقیق  ۷۸بیمار به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند که هرکدام از این گروهها تحت یکی از درمانها ()SFT, TFP
قرار گرفتند .نمرات به دست آمده از این تحقیق نشان داد که میانگین نمرات بهبود کلینیکی در بیمارانی که با رویکرد طرحواره محور
درمان شدهبودند از بیمارانی که تحت روان درمانی انتقال محور قرار گرفته بودند بیشتر بود .در این تحقیق نیز عدم مشابهت بین
درمانگر و خصوصیات آسیب شناسی شخصی بیمار نیز مورد بررسی و کنترل قرار گرفت که اثر معنادار مستقیم بر بهبود کلینیکی
بیماران نداشت.

در تحققی که جان  ،۱مارک ،۲تریسی ) ۲۰۰۸ ( ۳بر روی دانشجویان در خصوص رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه ،آمادگی
روانشناختی و سازگاری دانشجویان انجام دادند نتایج نشان داد که بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و آمادگی روانشناختی و
سازگاری رابطه پیش بینی کننده وجود دارد .در تحلیل مسیر اثر غیر مستقیم طرحوارهها و آمادگی روانشناختی درک مشکالت
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شهای طرحواره درمانی استفاده شود میتوان طرحوارههای
یدهد و در صورتی که رو 
مربوط به سازگاری دانشجویان را افزایش م 
ناسازگار را از بین برد.

چاتاو ،۴و ویشمن  ) ۲۰۰۹ ( ۵در تحقیقی با عنوان طرحوارههای همسر و عملکرد رابطه ،حالتی از تحلیل ذهن ،رابطه بین طرحوارههای
ناسازگار و رضایت از رابطه را در یک نمونه  ۹۴نفری از زوجین دانشجو مورد بررسی قرار داد.

نتایج این تحقیق نشان داد که طرحوارههای مثبت زوجین با رضایت از رابطه همراه است و طرحوارههای ناسازگار زوجین با عدم
یباشد.
رضایت از رابطه و حفظ استرس در رابطه همسو م 
نوروزی (  ) ۱۳۷۷در پژوهشی تأثیر عملکرد خانواده در فرهنگ ایرانی در ابتال به اختالالت روانی نوجوانان گروه سنی  ۱۸ - ۱۵ساله
شهر تهران روی  ۲۰نوجوان اجراد نمود .وی ضمن اعتباریابی مقیاس خانواده آزمون مک مستر () FADو حذف تعدادی از سؤاالت
که از هماهنگی درونی و پایینی با بقیه سوالهای آزمون برخوردار بود .اعتبار کلی مقیاس  FADرا  ٪ ۸۵برآورد نمود و اشباع آزمون
را از هفت عامل متشکل مورد تأیید قرار داد .وی با استفاده از آزمون  Tاستودنت برای دو گروه مستقل و آزمون ناپارامتری یومان
ویتنی نتیجه گرفت که عملکرد خانواده بر ابتالء نوجوانان مورد پژوهش به اختالالت روانی تأثیر مستقیم دارد.
یخورد .والدین
یشود و ائتالف ولی فرزند ،بیشتر به چشم م 
در خانوادههای افسرده قدرت بطور نامتعادل بین پدر و مادر تقسیم م 
خانوادههای افسرده در تربیت فرزندان ناهماهنگ بوده از زندگی زناشویی رضایت کمتری داشتند و رابطه نوجوانان و والدین دوستانه
و رضایت بخش نبود .و باالخره خانوادههای افسرده ایرانی در گیری خانوادگی بیشتری را در مقایسه با خانوادههای سالم داشتند.
در تحقیقی پیکرستان (  ) ۱۳۹۱عملکرد خانوادگی خانوادههای عادی در فرهنگ ایرانی و خانوادههای دارای دختران فراری را بررسی.
در این تحقیق از ابزار سنجش عملکرد خانواده بلوم ( )FFSجهت جمع آوری اطالعات استفاده شده نتایج نشان داد که عملکرد
شهای ذوقی-سرگرمی خانوادگی) در  ۱۴بعد دیگر با عملکرد
خانوادگی خانوادههای دختران فراری جز در یک بعد (گرای 
خانوادههای دختران عادی تفاوت معناداری دارند یعنی پایینتر از عملکرد آنهاست عالوه بر آن فقط در دو بعد از ابعاد مذکور -۱بعد
همبستگی -۲بعد تعارض ،قادرند احتمال وقوع پدیده فرار از منزل را پیش بینی کنند .وآخرین یافته در این تحقیق نشان داد که
خانوادههای دختران فراری به لحاظ سبک فرزندپروری ،فاقد آزادی معقول ،دچار سردرگمی و ابهام و باالخره اعمال زور و قدرت بر
فرزندان خویش هستند در فرهنگ ایران به طور کلی خانوادههای دختران عادی عملکرد بهتری نسبت به خانوادههای دخترانی که
اقدام به فرار کردهاند دارند و نوجوانانی که سطوح عملکرد خانواده خود را پایین گزارش کردهبودند در مقایسه با نوجوانانی که
سطوح عملکرد خانواده خود را باال گزارش کردند از مشکالت بهداشت روانی بیشتر ،رفتارهای مشکل دار بیشتر و عملکرد تحصیلی
ضعیفتر به طور کل رضایت از زندگی پایینتری برخوردار بودند.
در پژوهشی دیگر که توسط ذوالفقاری و همکاران (  ) ۱۳۸۷در خصوص رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و تعارض زناشویی در
فرهنگ ایرانی انجام دادند نتایج نشان داد که ،طرحوارههای ناسازگار اولیه با ابعاد تعارض زناشویی به جز با جدا کردن امور مالی از
یکدیگر ،همبستگی مثبت و معناداری داشته است .با این حال تجارب بالینی نشان میدهد بیمارانی که دچار اختالالت شدید شخصیتی
یدهد ،به طرحواره درمانی
هستند و نیز افراد مبتال به مشکالت چشمگیر منش شناختی ،که شالوده اختالالت محور  Iآنها را تشکیل م 

Chatav
Wishman

1
2

88

نشناسی تحلیلی  -شناختی /سال نهم  /شماره  / 33تابستان 7931
فصلنامه روا 

یدهند .همچنین تأثیر گذاری طرحواره درمانی ۱در درمان مشکالت شدید زناشویی و مشکالت رایج در تدوام
خیلی خوب پاسخ م 
روابط صمیمی تأیید شده است.
نقش طرحوارها در شکل گیری رفتارها و همچنین جهت دهی به مهارتهای مورد نیاز برای زیستن و کارآیی افراد ضروری است زیرا
یگیرند ،به طوریکه در طول زمان
طرحوارهها غیرقابل انکار و مسلماند و به عنوان الگویی برای پردازش تجربهها مورد استفاده قرار م 
یکنند .از طرفی ازدواج با ماهیت رفتارهای یاورانه و همپوش مدار ،پیوند
گسترده میشوند و افکار و راوابط با دیگران را مشخص م 
یهای متفاوت است و ضروری است که بتوانند انتظارات و توقعات یکدیگر را بشناسند و در جهت عملکرد کارا و
دو نفر با ویژگ 
یتوانند در این میان نقش منفی متبلور ماهیت رفتارهای
موفق با یکدیگر گام بردارند ،لذا طرحوارههای ناسازگار و معیوب هریک م 
زوجی داشته باشد.
روش
جامعه آماری این پژوهش زوجین بین  ۲۵سال تا  ۳۵سال بودهاند که از سرتاسر شهرهای بزرگ ایران مثل تهران ،أصفهان ،مشهد،
شیراز ،کرمان ،تبریز در طی سال  ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۶به این پژوهش دعوت شدند .در این پژوهش جامعه آماری ،با حجم جامعه  ۴۰زوج
اجرا گردید ،افرادی که در پرسش نامه عملکرد خانواده ،دارای پایینترین سطح عملکرد بودند و در فرم کوتاه پرسش نامه طرحواره
یانگ ،بیشترین طرحوارههای ناسازگار را داشتند به روش نمونه گیری هدفمند و در نهایت  ۱۶زوج انتخاب شد و به صورت تصادفی
در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .زوجین به مدت  ۳ماه (  ۱۶جلسه  ۲ساعته) مورد آموزش به شیوه طرحواره درمانی قرار
تها آموزش داده شد .در این دوره درمان به
گرفتند .در این جلسات پروتوکل این درمان به طور دقیق اجرا گردید .و تکنیکها و مهار 
زوجین کمک شد تا طرحوارههای ناسازگار غالب خود را شناسایی و به تغییر و اصالح آن اقدام کنند.
روش کار در این تحقیق آزمایشی و فرهنگ محور ،از نوع (پیش آزمون -پس آزمون با گمارش تصادفی) بود.
ابزار اندازه گیری در این پژوهش دو پرسشنامه است )۱ :سنجش عملکرد خانواده  )۲ FAD_Iفرم کوتاه پرسشنامه طرحوارههای
ناسازگار اولیه ) .(YQS-SFکه در دو نوبت بین گروه آزمایش اجرا شد .یکبار قبل از شروع درمان و بار دیگر بعد از اتمام درمان.
یهای سازمانی و ساختاری خاناده
 )۱سنجش عملکرد خانواده ،این مقیاس بر اساس مدل مک مسترو و به منظور توصیف ویژگ 
ساخته شده است( .اپشتاین ،بشاپ و بالدوین ۱۹۸۳ ،به نقل از نجاریان) ۱۳۷ ۴ ،
این پرسش نامه متشکل از  ۴۵سؤال است که هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی اجرا میشود .در این پرسشنامه به هر گزینه
یشود .حداکثر امتیاز
 ۱تا  ۴امتیاز تعلق میگیرد و به سؤاالت یا عباراتی که توصیف کننده عملکرد ناسالمند نمره معکوس داده م 
یباشد.
آزمودنی در این مقیاس  ۱۸۰نمره است .متوسط نمره  ۱۲۷ / ۸۱با انحراف استاندارد  ۱۸م 
شها))  ۱۷مورد آن مربوط به ((حل مشکل)) و  ۸مورد آن ((ابراز
مجموع مواد ( )FAD-Iعبارت است که  ۲۰مورد آن مربوط به ((نق 
یباشد (نجاریان .) ۱۳۷۴
عواطف)) م 
این مقیاس به منظور تمیز خانوادههای سالم از ناسالم است و الگوی بنیادی میان اعضای خانواده را اندازه گیری میکند .نجاریان با
استفاده از روش تست-تست مجدد با فاصله زمانی  ۷تا  ۱۰روز روی گروه  ۸۰نفری میزان پایایی آن را در فرهنگ ایران  ٪ ۹۱برآورد
نموده است .یزدان پناه در پژوهشی تحت عنوان تأثیر عوامل اقتصادی ،اجتماعی خانواده ،بر سالمت روانی فرزندان در ایران ،بر روی
نمونه  ۵۴۲نفری ،ضریب همسانی درونی این پرسشنامه را با روش آلفای کرنباخ  ٪ ۹۲به دست آورد.
schema therapy

1
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تأثیر زوج درماني طرحواره محور...

 )۲فرم کوتاه پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار اولیه .YQSSآهی  ۱۳۸۵ویژگی روانسنجی این پرسشنامه را در یک نمونه
 ۳ ۸۷نفری با یک مطالعه خرده فرهنگی بین دانشجویان دانشگاه تهران بررسی کرد وی بررسی ساختار عاملی و روایی همگرایی را به
کمک فهرست عالئم  ۹۰سوالی ( )SCL90مورد ارزیابی قرار داد .در تحلیل عاملی با استفاده از روش مولفههای اصلی یازده عامل
استخراج شد .همچنین به این نتیجه رسید که این پرسشنامه دارای اعتبار سازه کافی برای استفاده میباشد.
سها در دامنه  ۹۰ - ۶۲به دست آورد این مقیاس
همچنین آهی  ۱۳۸۶اعتبار این مقیاس را به وسیله آلفای کرنباخ برای همه خرده مقیا 
توانایی تشخیص دو گروه مورد بررسی زنان سالم و زنان مبتال به اختالل خوردن را در ایران به طور کامل دارد .طبقه بندی آزمودنیها
یباشد ضمن ًاًا صدوقی تحلیل دادهها را به کمک روشهای ضریب همبستگی
 ٪ ۷۸است که نشان دهندهی روایی تشخیص این مقیاس م 
و واریانس انجام داده است.
یافتهها
اطالعات جمع آوری شده در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی بخ وسیله روشهای آماری با استفاده از نرم افزار آماری spss16

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج آن در جداول زیر بیان شده است .در این پژوهش فرضیه مورد بررسی عبارت بود از اینکه
درمان طرحواره محور اثر مثبت معناداری بر عملکرد زوجین و مولفههای آن در زوجین مورد بررسی در این پژوهش در فرهنگ
ایرانی دارد.
جدول  :۱مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل
پیش آزمون

شاخصهای آماری

میانگین

گروه
عملکرد کلی
عملکرد نقش
عملکرد حل مشکل
عملکرد ابراز عواطف

پس آزمون

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

139 /44

12/ 47

آزمایش

119 / 49

15 / 49

کنترل

421/ 50

13 /88

321/ 25

13

آزمایش

53 / 12

62 / 12

62 / 12

5/ 29

کنترل

57 / 37

57 / 35

57 / 35

6/ 33

آزمایش

46 / 68

7/ 49

55/ 25

7/ 02

کنترل

48 / 25

7/ 03

47 / 87

6/ 19

آزمایش

19 / 62

3/39

23 / 87

3/ 26

کنترل

19 / 50

4/ 52

20 / 87

5/08

یشود ،میانگین نمره پیش آزمون عملکرد زوجین در شهرهای بزرگ ایران در زندگی زناشویی گروه
چنانچه در جدول ( )۱مشاهده م 
یباشداما ،در پس آزمون عملکرد زوجین در زندگی زناشویی میانگین نمرات
آزمایش و گروه کنترل بزرگتر از گروه آزمایش م 
یباشد.
گروه آزمایش به مراتب بزرگتر از میانگین گروه کنترل م 
ضهایی دارد از جمله برابری واریانسها
بررسی فرضیه پ؟ وهش با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس نیاز به رعایت پیش فر 
یگردد .نتایج حاصل از این بررسی در جدول  ۲قید شده است.
که از طریق آزمون لوین بررسی م 
جدول  :۲نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها
آمار لوین

df

df2

-pمقدار

عملکرد کلی

0/ 18

1

30

0/ 67

عملکرد نقش

0/ 05

1

30

0/ 94

عملکرد حل مشکل

1/ 38

1

30

0/ 25

عملکرد ابراز عواطف

2/ 83

1

30

0/01

مقیاس

مشاهده شده برای آزمون لوین در سطح F
تفاوت معناداری را نشان نمیدهد .بنابر این فرض صفر یعنی فرض همگنی p<%5
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سها ،آزمون تحلیل واریانس برای تعیین اثر بخشی آموزش زوج درمانی
یشود .با توجه به همگنی واریان 
سها پذیرفته م 
واریان 
طرحواره محور بر بهبود عملکرد زوجین انجام شد که در این آزمون نمرات پیش آزمون به عنوان متغییر کنترل وارد تحلیل شدند.
نتایج این تحلیل در جدول  ۳نمایش داده شده است.
جدول  :۳نتایج کوواریانس تاپیر آموزش زوج درمانی طرحواره محور در فرهنگ ایرانی بر بهبود عملکرد زوجین و مولفههای آن
مقیاس

منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار f

مقدار p

ضریب

توان آزمون

اتا
عملکرد

پیش آزمون

۳۳۰۰ / ۵۶

1

۳۳۰۰ / ۵۶

۶۰ / ۹۵

۰/ ۰۰۱

0/ 68

1

کلی

گروه

۳۰۳۹ / ۴۴

1

۳۰۳۹ / ۴۴

56 /71

0/100

0/ 66

1

عملکرد

پیش آزمون

487/ 47

1

487/ 47

96 / 28

0/100

0/ 77

1

کلی

گروه

592 / 64

1

592 / 64

72 / 74

0/100

0/17

1

عملکرد

پیش آزمون

7101/ 24

1

7101/ 24

9/ 15

0/100

0/ 38

1

حل مشکل

گروه

885/ 25

1

885/ 25

57 / 34

0/100

0/ 66

1

عملکرد

پیش آزمون

323/ 75

1

323/ 75

41 / 96

0/100

0/ 59

1

ابزار عواطف

گروه

8/ 74

0/ 006

0/ 23

0/ 81

67 /040

1

67 /040

یشود زوج درمانی طرحواره محور بر بهبود عملکرد زوجین و مولفههای آن (عملکرد نقش ،عملکرد حل
همانگونه که مشاهده م 
مشکل و ابراز عواطف) در سطح  ۰/ ۰۵مؤثر است و هریک از مولفههای عملکرد ،نقش ،حل مشکل و ابراز عواطف به ترتیب قادر به
یباشد.
تبیین  ۰/ ۶۶ ،۰/ ۷۱ ،۰/ ۶۶و  ۰/ ۲۳واریانس عملکرد زوجین م 
بحث و نتیجه گیری
یافتههای پژوهش در خصوص تأثیر زوج درمانی طرحواره محور بر بهبود عملکرد زوجین در شهرهای بزرگ ایران از قبیل تهران،
اصفهان ،شیراز ،تبریز ،کرمان نشان میدهد که تفاوت معناداری بین میانگین دو گروه آزمایش و منترل وجود داشته است .بنابر این
استفاده از زوج درمانی طرحواره کحور توانسته است عملکرد زوجین را در زندگی بهبود بخشد و رضایت آنها را افزایش دهد .در
سها و باورهای غیرشرطی
خصوص تأثیر گذاری طرحوارههای ناسازگار بر زندگی زناشویی یانگ معتقد است این طرحوارهها احسا 
یشوند .این طرحوارهها انعطاف ناپذیر و سخت هستند بنا بر این در برابر
درباره خودمان هستند که در اثر ارتباط با محیط حاصل م 
یگردد .این ادراکات نادرست موجب کاهش سازگاری فرد
تغییر مقاوم بوده و پایه خود پنداره فرد و ادراک او از محیط محسوب م 
یشود بر همین اساس در زندگی
یگردد .این ادراکات نادرست موجب کاهش سازگاری فرد نسبت به محیط م 
نسبت به محیط م 
یدهد و برخوردهای هیجانی خواهد نمود ،ترنر و همکاران ( ) ۲۰۰۷
زناشویی با کوچکترین مشکل فرد تعادل خود را از دست م 
معتقدند وجود طرحوارههای ناسازگار موجب میشود تا فرد توانایی مدیریت هیجانات خود را از دست بدهد و به همین جهت در
یشود .این موضوع در مطالعات چاتا و ویشمن (  ) ۲۰۰۹و اسپینهون و همکاران (  ) ۲۰۰۷نیز
سازگاری با افراد دیگر با مشکل مواجه م 
گزارش شده که وجود طرحوارههای ناسازگار از عمدهترین عامال استرس و برهم خوردن زندگی زناشویی است و وجود
یکنند.
طرحوارههای ناکارآمد خود را شناسایی نموده و با تالش خود و درمانگر آنها را به طرحوارههای مثبت و کاآمد تبدیل م 
اگر چه بسیاری از توقعات غیر منطقی و غیر عملی است اما به دلیل نزدیکی و صمیمتی که همسران با یکدیگر دارند این انتظارات
یشود که رفتار همسر را مطابق با میل خود نبینند و به تفسیر عدم درک همسر
وجود دارد و طرحوارههای ناسازگار آنها موجب این م 
برسند( .اپشتاین و ایدلسون.) ۱۹۸۱ .
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در طرحواره درمانی زوجین میآموزند که هرکدام روی خود تمرکز کنند و در واقع تمامی تکنیکهای درمانگر روی فرد متمرکز
یکند .همچنین با مشخص شدن ریشههای تحولی هر طرحواره ،زوجین متوجه میشوند که علت
بوده و هر زوج از خودش شروع م 
یتوان با آموزش و راهکارهای خاص آنها را تغییر داد.
ًال در آنها ایجاد شده و م 
رفتارهای کنونیشان افکار و نگرشهایی است که قب ًال
برخی از زوجین با کارکرد نامناسب دارای طرحوارههایی هستند که اعمال را با تحلیل سود و زیان در زندگی انجام میدهند و طبق
مطالعات اپشتاین  ۱و ایدلسون ،) ۱۹۸۲ ( ۲مولر ۳و انزیل  ) ۱۹۹۱ ( ۴و استاکرت ۵و بورسیک ) ۲۰۰۳ ( ۶زوجین باید بیاموزند که محاسبه

سود و زیان در رفتارها ناشی از طرحوارههای ناسازگار بوده و در صورتی که این طرحوارها را از سیستم فکری احساسی و رفتاری
یتوانند رفتارهای سازگارانهتری را در زندگی زناشویی داشته باشند.
خود دور کنند ،م 
نتایج بهدست آمده در مورد تأثیر آموزش زوج درمانی طرحواره محور بر بهبود عملکرد نقش زوجین در شهرهای بزرگ ایران نشان
دهنده وجود تفاوت معنادار بین گروه آزمایش و کنترل است .به عبارت دیگر زوج درمانی طرحواره محور توانسته است توانایی
شها و وظایف خود در خانواده ،چگونگی تقسیم وظایف بین خود و توانایی در برنامه ریزی جهت
زوجین رانسبت به ایفای نق 
برقراری نظم در خانواده افزایش دهد تا بدینوسیله یک نقش مؤثر و مفید را در خانواده ایفاء کنند.
یتوانند در خانواده نقش خود به طور صحیح و منطقی بپذیرند و رفتارهایی
بنابراین با اصالح طرحوارههای ناسازگار اولیه زوجین م 
شها ،نظارت درونی نسبت به انجام وظایف خود و پذیرش نظام و انضباط در خانواده بهوجود آید و
ازقبیل ،تفاهم زوجین نسبت به نق 
یتواند موجب احساس خوشبختی در خانواده گردد .این موضوع عالوه بر پژوهش حاضر در
تحقق این رفتارها است که م 
شهای چاتاو ویشمن (  ) ۲۰۰۹و ذوالفقاری (  ) ۱۳۸۷نیز گزارش داده شد که زوج درمانی میتواند موجب آگاهی زوجین نسبت
پژوه 
شها و وظایف خود شود و عملکرد آنها را در زندگی زناشویی بهبود ببخشد.
به نق 
یشود احساسات مثبت نسبت به
یدارند که استفاده از طرحواره درمانی موجب م 
در این زمینه ویسمن و یوبوالک (  ) ۲۰۰۷اظهار م 
همسر افزایش یابد و به زوجین کمک میکند تا آنها نسبت به نقش یکدیگر احساس مسئولیت کرده و عالوه بر انجام نقش خود در
زندگی ،به نقش یکدیگر احترام گذاشته و همدیگر را جهت انجام بهتر آن یاری کنند.
یافتههای به دست آمده در زمینه تأثیر آموزش زوج درمانی طرحواره محور بر بهبود عملکرد حل مشکل زوجین در شهرهای بزرگ و
یدهد
در فرهنگ ایرانی نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین دو گروه آزمایش و کنترل وجود دارد .بررسی میانگینها نشان م 
توانایی زوجین گروه آزمایش در حل مشکل زندگی زناشویی به مراتب بیشتر ازگروه کنترل شده است .بنا بر این زوج درمانی
طرحواره محور موجب شده تا زوجین در زندگی زناشویی در هنگام مواجه شدن با مشکل به حمایت از یکدیگر بپردازند و با تدبیر و
منطق و انتخاب بهترین راه حل ،مشکل را حل کنند.
ارتباط سریع و مؤثر ،اعتماد متقابل بین زوجین ،مسولیت پذیری بیشتر و احترام به مقررات خانواده از دیگر رفتارهایی است که زوجین
در درمان طرحواره محور توانسته با شناساندن و کم کردن تأثیر طرحوارههای ناسازگار اولیه در زوجین ،احساس شادی و خوشبختی
را در زندگی آنها بیشتر کند .در مطالعهای که ذوالفقاری (  ،) ۱۳۸۷جان و همکاران (  ،) ۲۰۰۸گاویا و همکاران (  ،) ۲۰۰۶ترنر و
1

Epstein
Eidelson
3
Moller
4
Vanzyl
5
Stackert
6
Bursik
2

92

نشناسی تحلیلی  -شناختی /سال نهم  /شماره  / 33تابستان 7931
فصلنامه روا 

یتواند موجب افزایش توانایی افراد در عملکرد
همکاران (  ) ۲۰۰۵نیز انجام دادند ،استفاده از درمانهای مبتنی بر طرحواره محوری م 
حل مشکل آنها شود و به علت ایجاد مدیریت افراد بر هیجانات ،در واقع برخورد با مشکل به طور منطقی اقدام به حل مشکل خواهند
نمود .بنابراین روش طرحواره درمانی که ریشه در شناخت درمانی دارد برای کاهش باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین بسیارموثر
بوده و در صورت بروز مانع در ارتباطات زوجین ،آنها را به انتخاب بهتبن راه حل هدایت و راهنمایی خواهد نمود.
یگردد که طرحوارههایی که در کودکی شکل گرفتهاند و مبنا برای نحوه تفکر ،احساس ،رفتار و نوع
طرحواره درمانی موجب م 
روابط ما با دیگران هستند و درتمامی حزههای زندگی حضور دارند ،در هم شکسته شوند و فرد با یک دیدگاه واقع بینانه تر و منطقی
به مسائل و مشکالت زندگی کند و آنها را حل نماید.
نتایج به دست آمده در مورد تأثیر زوج درمانی طرحواره محور بر بهبود ابراز عواطف زوجین در شخرهای بزرگ ایران نشان دهنده
یدهد که زوجین گروه آزمایش پس از
نها نشان م 
وجود تفاوت معنادار بین میانگین گروه آزمایش و کنترل بوده که بررسی میانگی 
شهای زوج درمانی طرحواره محور توانستهاند در ابراز عواطف در زندگی زناشویی موفقتر عمل کنند .بر همین اساس استفاده
آموز 
از زوج درمانی طرحواره محور توانسته این آگاهی را به زوجین بدهد که ارتباط عاطفی تأثیر زیدی در احساس خوشبختی آنها داشته
و باید از این ابزار برای رسیدن به زندگی شاد استفاده کنند.
زوجین در فرآیند زوج درمانی طرحواره محور ،توانستند سبکهای مقابلهای ناسازگار (اجتناب ،تسلیم ،جبران افراطی) را کنار بگذارند
و به احساس و نگرش برسند که ابراز احساسات و عواطف به صورت کالمی و غیر کالمی عاملی در جهت سالمت زندگی زناشویی
بوده و باید آنرا در زندگی مشترک همواره اجرا کنند.
لگیری و توسعه رابطه بین دو فرد استوار است و این روابط به شدت تحت تأثیر طرحوارهها و باورهای ارتباطی
ازدواج بر پایه شک 
هریک از زوجین قرار دارد .ابراز عواطف در چگونگی این روابط بسیار مهم و در صورتی که زوجین در ابراز عواطف با مشکل روبه
رو شوند ،روابط بین زوجین نیز برهم خواهد خورد ،حال استفاده از طرحواره درمانی موجب شده است که زوجین در ابراز احساسات
شهای ذوالفقاری ( ،) ۱۳۸۷
و عواطف بدون ترس عمل کنند و روابط آنها بهبود یابد و این موضوع عالوه بر پژوهش حاضر در پژوه 
گاویا وهمکاران (  ) ۲۰۰۶و ترنر و همکاران نیز گزارش داده شده که طرحواره درمانی موجب خواهد شد تا افراد در ابراز عواطف
عملکرد بهتر و راحتتری را داشته باشند.
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