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 چکيده 

ها  ای آموزش روانشناختی طرحواره تدوین یک بسته مداخلههدف از انجام این پژوهش تهیه و    مقدمه:

 بر افزایش ابراز وجود، افزایش خودتنظیمی زناشویی و کاهش دلزدگی زناشویی زوجین بود.  

پس آزمون با گروه کنترل    -برای ارزیابی اثربخشی این مداخله، طرح آزمایشی پیش آزمون  روش كار:

دلزدگی زناشویی، خودتنظیمی زناشویی و ابراز وجود  گ،  پرسشنامه های طرحواره یانانتخاب شد.  

زوجین از هر دو گروه به عنوان پیش آزمون، گرفته شد. به دلیل شرایط خاص شیوع ویروس کرونا و  

افزار  همزمانی اجرای این پژوهش با این شرایط، پکیج آموزش روانشناختی طرحواره، از طریق نرم 

آزمون  در نهایت پس از اجرای برنامه آموزشی از هر دو گروه پس   اسکایپ برای گروه آزمایش اجرا شد.

استنباطی دادهگرفته شد.   افزارهای آماری  جهت تجزیه و تحلیل  نرم  از   Statistica 8،SPSSها 

 استفاده گردید.   (24.0)

ابراز وجود و    95نتایج نشان داد اعمال مداخله توانسته است در سطح اطمینان    يافته ها: درصد 

خودتنظیمی زناشویی زوجین گروه آزمایش را افزایش دهد و به طور معناداری بر کاهش دلزدگی  

 زناشویی زوجین گروه آزمایش مؤثر بوده است. 

بنابراین این برنامه مداخله ای موجب شده است تا زوجین در هنگام مواجهه با مشکالت  نتيجه گيري:  

 ق و انتخاب بهترین راه حل، مشکل را حل کنند. به حمایت از یکدیگر بپردازند با تدبیر و منط

 . طرحواره، ابراز وجود، خودتنظیمی زناشویی، دلزدگی زناشویی، بسته آموزشی  :واژگان كليدي
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 3جليل يونسی،  2محسن جديدي،  1ناديا رفيعيان

 . روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد 1
 . اسالمی واحد شهر قدسدانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد  2
 . دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی 3

 
  نام نویسنده مسئول:

 ناديا رفيعيان

  زناشويی، دلزدگی بر طرحواره روانشناختی آموزش اثربخشی

 زوجين وجود ابراز و  زناشويی خودتنظيمی

 01/03/1401:  تاریخ دریافت

 04/05/1401:  تاریخ پذیرش
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 مقدمه 
زناشویی ایجاد دلزدگی    نهایتعشق و صمیمیت و در  کمرنگ شدنسبب  که    شودمیتوسط عوامل مختلف تهدید    روابط 

هایشان  رغم تمام تالششوند علیدر واقع هنگامی که زوجین متوجه می  (.1395شود )نازک تبار، حسینی و بابایی،میزناشویی  

به وجود می آید. دلزدگی شکل نهایی استرس در  1این رابطه به زندگی شان هیچ معنا و مفهوم خاصی نداده و نخواهد داد دلزدگی 

( دلزدگی را به عنوان یک حالت خستگی جسمانی، عاطفی و  2011(. پاینز و همکارانش )2004،  2ت )ون پلت روابط زناشویی اس

شود. خستگی جسمانی با خستگی، ماللت،  دانند که در شرایط درگیری طوالنی مدت همراه با مطالبات عاطفی ایجاد میروانی می

کند وخستگی عاطفی با رنجش، بی رغبتی،  رخوری بروز پیدا میضعف، سردردهای مزمن، معده درد، از دست دادن اشتها و پ 

شود  شناخته می  افسردگی، تنهایی، کمبود انگیزه، احساس گیر کردن، بی ارزشی، برهم خوردگی احساسی و حتی افکار خودکشی

 (. 1390 )خدابخشی،

دار و درد و فشار جسمی، روانی و عاطفی،  دلزدگی زناشویی یک فرآیند تدریجی است، وقتی شخص در پاسخ به استرس مدت  

(.  2009شود )گورکین، که نتیجه آن کاهش قدرت بهره وری است، ایجاد میگیرد  جدایی از کار و دیگر روابط معنی دارد قرار می

، و  4شد )الئس باداند و در واقع شکل نهایی استرس، دلزدگی می( دلزدگی را یک پاسخ انطباق یافته به استرس می2011)  3هووارد

(. دلزدگی مربوط به باورهای فرد از آینده رابطه خود می باشد؛ دلزدگی هنگامی بروز می کند که یکی از زوجین به 2001الئس،  

اندازه طرف دیگر برای رابطه ارزش قائل نیست و یا مهم ترین نیازها ی یکی از طرفین نادیده گرفته می شود، در این صورت 

(. بنابراین سطوح پایین تعهد در رابطه می تواند  2002نگ شده و یا دلیل باهم بودن از بین می رود )پاینز،  رضایت زناشویی کمر

از جمله همسر را تنظیم  (. افراد گاهی هیجان های دیگران1392پیش بینی کننده ی دلزدگی باشد )اسدی، فتح آبادی و شریفی،  

(. این  2011؛ باتلر،  2013؛ باتلر و راندال،  2015م خواهد شد )نتزر و همکاران،  کنند و هیجانات آنها نیز از سوی دیگران تنظیمی

( اتفاق 2011( و نا آگاهانه )پارکینسون،  2009تالش ها برای تنظیم هیجانات دیگران به صورت آگاهانه )نیون، تاتردل و هلمن،  

( شخص تنظیم  2003شده )دیاموند و آسپینوال، خواهد افتاد و چنین بنظر می رسد که بهزیستی فردی که هیجانات وی تنظیم  

( را تحت تأثیر قرار خواهد داد )نتزر و 2011( و ارتباط میان آنها )الکی و اورهک، 2012کننده )نیون، تو تردل، هولمن و هیدلی، 

وجه به تنظیم  (. می توان بیان کرد هیجان در خودتنظیمی زناشویی نقش مهمی ایفا می کند. علی رغم آنکه ت2015همکاران،  

هیجان میان فردی در حال افزایش است، ولی به طور مستقیم به درک اینکه افراد هنگام تنظیم هیجان دیگران می خواهند چه 

 چیزی بدست بیاورند، بسیار کم توجه شده است.

ند منجر به بهتر شدن در واقع خودتنظیمی ارتباطی به آموزش رفتارهای ویژه مانند ارتباط و فعالیت های مشترکی که می توا

رابطه ها گردند، تمرکز ندارد، اما بر فرایندهای ارتباطی ای متمرکز است که باعث رفتارهای کار آمد در هر یک از زوجین گردیده  

(. رابطه موفق زوجها نیاز به 1994؛ هالفورد و همکاران،  201۶و رابطه زناشویی را پیشرفت خواهند بخشید )شافر و همکاران،  

(. فکر و ایده  2001؛ الوین و مار کمن،  2005بسیار بیشتر آنها خواهد داشت )ویلسون، چار کر، لزیو، هالفورد و کیملین،  تالش  

تالش برای موفقیت در روابط، نیازمند توجه و حضور زوجها، روابط کار آمد و شرکت در فعالیت های اثربخش برای گسترش روابط  

(. از جمله کارهایی که زوجین برای بهبود روابط خود انجام می دهند می توان به  2005رضایت بخش است )ویلسون و همکاران، 

ارتباط، وفاداری، دوام رابطه و دیگر رفتارهایی که هدف آنها بهبود و افزایش کیفیت رابطه میان خودشان و همسرشان است، اشاره  

 (1994؛ هالفورد، سندرز و بهرنز، 2002؛ کاناری، استانفورد و سمیک،  201۶نمود )شافر، جیمز و الرسون، 

یکی دیگر از عواملی که در ایجاد دلزدگی زناشویی عدم توانایی ابراز وجود است.ابراز وجود در روابط زوجین و پایداری زندگی    

  مهم   مهارتهای  از  یکی  وجود  ابراز. است  زندگی   های  مهارت  داشتن  گرو  در  صمیمانه  های  مهارت  زناشویی اثرگذار است. در واقع،

 ضروری   زندگی  در  موفق  داشتن عملکردی  کلی  طور  به  و  افراد  اجتماعی  و  رفتاری  سالمت  در  از آن   برخورداری  که  است  زندگی

 (.1389است )پور احمدی و جاللی،  انسانی های ارتباط کلید و فردی رفتار بین هسته وجود، ابراز. است
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این   در  شده  انجام  پژوهشهای  از  اختالالبسیاری  درمان  رادر  درمانی  طرحواره  سودمندی  و  تأثیرگذاری  تنها  نه  ت زمینه 

ت محور  الالاند، بلکه دامنه کاربرد آن را گسترش داده و کارایی این درمان را در زمینه اختشخصیت مورد بررسی و تأیید قرار داده

)اعلمی    اند کرده  بررسی  نیز  عمده   افسردگی  لاختال  و   عملی   –استرس پس از آسیب، وسواس فکری    اللیک همچون اضطراب، اخت

 (.  1393نیا، 

این بر  زناشویی  مداخالت آموزش روان شناختی طرحواره    عالوه  افزایش رضایت و سازگاری  زناشویی،  تعارضات  بر کاهش 

  هایها بیانگر آن است که طرحواره( موثر بوده و از طرفی پژوهش 200۶و همکاران،    5، گیسن بلو 2011)گیالندر، سیمپسون و تیلور،  

نتایج پژوهش    . (2004،  ۶دارد )دی آندریا  ی منفی  رابطه  زوجین  مشارکتی   سازگار   و   نفس   به   اعتماد  مثبت،   عواطف  با   اولیه  ناسازگار 

  شود. نتایج پژوهش حاتمین باعث کاهش سرخوردگی زناشویی میبیانگر آن بود که این درما  (1395)  سماوی   و   نزاده  پهلوا  یار، تقی

  های   طرحواره  و  زناشویی   تعارضات  کاهش   و   زناشویی  صمیمیت  افزایش  باعث   درمانی   نشان داد که طرحواره  ( نیز   2014)  7فدایی   و

   شود.ناسازگار می

باتوجه به نکات بیان شده و فقدان پژوهشی که متغیرهای مورد اشاره را به صورت جامع و منسجم در بین زوجین در شهر 

آموزش روانشناختی طرحواره بر دلزدگی زناشویی، خودتنظیمی   تاثیر  به بررسیتهران، مورد کنکاش و مطالعه قرار دهد، این پژوهش  

 پرداخت.زناشویی و ابراز وجود زوجین 

 

 روش كار
ها )زوجین( به صورت داوطلبانه بود  در این تحقیق، روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود. در این مرحله، انتخاب آزمودنی

 مند به صورت داوطلبانه در دورۀ مورد نظر شرکت کردند، ولی جایگزینی زوجین داوطلب شرکت کننده در برنامهو زوجین عالقه

گیری به  الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر روش نمونهها صورت پذیرفت.  ادفی در گروهای مذکور به طور کامالً تصمداخله

 های آزمایش و کنترل به صورت تصادفی بود. صورت غیرتصادفی )داوطلبانه( است و روش جایگزینی افراد نمونه پژوهش در گروه

اسازگار اولیه در مناطق یک تا پنج شهر تهران در  های ن توان کلیه زوجین دارای طرحوارهآماری پژوهش حاضر را می  جامعه

 و خروج مطالعه شامل موارد زیر است:  ورود  هایدانست. مالک 1400-1399سال 

 : باشد یم ریشامل موارد ز ورود یهامالک

 سال.  5داشتن سابقه ازدواج بیشتر از  -

 ساکن تهران باشند.  -

 ایشان موجود باشد. مشکالت زناشویی و عدم سازگاری و دلزدگی در  -

 )بعنوان فرد دلزده از رابطه زناشویی( از مقیاس دلزدگی زناشویی.  3کسب درجه دلزدگی کمتر از  -

 )بعنوان نمره پایین در خودتنظیمی زناشویی( از پرسشنامه خودتنظیمی زناشویی.  40کسب نمره کمتر از  -

 جود( از پرسشنامه ابراز وجود. )بعنوان فرد دارای نمره پایین در ابراز و 70کسب نمره کمتر از  -

 دارای مشکل طرحواره های ناسازگار )سنجش توسط پرسشنامه یانگ( -

 تمایل به شرکت در پژوهش را داشته باشند.  -

 : باشد یم ریشامل موارد ز خروج نیز یهامالک

 عدم همکاری تا انتهای تحقیق و عدم رضایت همسر -

 شناختی های روانشرکت در سایر دوره -

 آموزشی  جلسات در جلسه یک از بیش غیبت -

   دوره در فوت یک زوج -

 
5 .Giesen-Bloo,  
6 D’andrea JT 
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 مهاجرت به شهرستان  -

ها به طور مختصر در جدول زیر ارائه شده است. با توجه به همزمانی  های آموزشی روانشناختی طرحوارهپکیج اجرای جلسه

ای دقیقه  45جلسه    12پذیرفت. این برنامه مداخالتی در  اجرای پژوهش و شیوع گسترده ویروس کرونا اجرا از طریق اسکایپ صورت  

های آموزشی به تفصیل در پیوست دوم آورده شده است؛ در ادامه نگاه  اجرا شد. پکیج اجرای جلسه  1400و در بازۀ زمانی بهار  

آزمون گرفته شد. در ادامه  از هر دو گروه پس  ،1400جلسه در پایان تیرماه    12جلسه خواهد شد. پس از پایان    12گذرایی به روند  

 ای از برنامه تدوین شده آورده شده است.خالصه

 روانشناختی طرحواره ها  آموزش  یمداخالت  برنامه. (1)جدول 

 اقدامات انجام شده  اهداف  جلسه

 اول

  طرحواره  یها یژگیو  انیو ب  فیتعر؛  اعتماد و درک مشکل اعضا 

  یازهایها و ن  تله  نیا  یری گ  شکل  یچگونگ  ه؛یناسازگار اول  یها

؛ معرفی راه های کلی  سالم  ییدر روابط زناشو  نیزوج  نیادیبن

 مقابله با طرحواره ها 

  ها  طرحواره  ارزیابی  و  بررسی  زوجین،  مشکالت  سنجش

  مشکالت  سازی  مفهوم  و  ای  مقابله  های  سبک  و

  درباره آموزشتوضیح  .  طرحواره  رویکرد  طبق  مراجعین

  کلی  اهداف  و  درمانی  روانشناختی طرحواره  مدل  ساده

 ی ثبات  یب  /یرهاشدگ  طرحوارهو آموزش    گفتگو دوم  آموزش 

  برای  شناختی  تکنیکهای  بکارگیری  و  طرحواره  شناسایی ی بدرفتار ی/  اعتماد ی  گفتگو و آموزش طرحواره ب سوم 

  شناختی،اعتبار  های  تکنیک  آموزش  طرحواره،  با  چالش

  طرحواره،  کننده  تایید  شواهد  از  جدبد  تعریف  طرحواره،

  بین  گفتگو  برقراری  های  سبک  معایب  و  مزایا  ارزیابی

 طرحواره   فرم  تکمیل  طرحواره  سالم  جنبه

 یجانیه  تیگفتگو و آموزش طرحواره محروم چهارم 

 ی تیکفا  یب   /یگفتگو و آموزش طرحواره وابستگ پنجم

 یجانیه  یگفتگو و آموزش طرحواره بازدار  ششم

 هفتم
  بیو ع  رانهیگ  سخت  یارها ی گفتگو و آموزش طرحواره مع

 یافراط  ییجو
بکارگیری تکنیک های تجربی جهت ریشه یابی طرحواره  

ها در سطح هیجان.تسهیل پردازش هیجانی، استفاده از  

تکنیک های بازوالدینی، تصویر سازس وقایع آسیب زا و  

 نوشتن نامه 

 ی اجتماع  یگفتگو و آموزش طرحواره انزوا  هشتم

 گفتگو و آموزش طرحواره نقص/ شرم  نهم 

 گفتگو و آموزش طرحواره اطاعت  دهم

  ای  های مقابله  سبک  کردن  رها  برای  مراجعین  ترغیب

  رفتاهای  تمرین  و  ای   مقابله  رفتارهای  تمرین  و  ناسازگار

 ای   مقابله

 ر ثایگفتگو و آموزش طرحواره ا يازدهم 

 دوازدهم 

در این جلسه ابتدا خالصه طرحواره های آموزش داده شده و  

مفهوم سازی شده که در تمام جلسات قبلی توضیح داده شده  

بود، پرداختیم. در ادامه تکالیف انجام شده مورد بررسی قرار  

در  گرفت و به تمام سواالت و ابهامات زوجین پاسخ داده شد.  

طرحواره ها در موقعیت های    نهایت نیز شیوه کاربردی کردن

مختلف آموزش داده شده و برای هر طرحواره و موقعیت،  

 توضیح داده شد 

 

 استفاده شده است:  پژوهش از چهار پرسشنامه زیر اهداف  به دستیابی منظور به

 پژوهش در استفاده مورد يها پرسشنامه یكل  يها یژگيو (2)جدول 

 ها خرده مقیاس جمعیت  تعداد سؤاالت آزمون نام  

 پانزده طرحواره ناسازگار اولیه جوانان تا بزرگساالن 75 (SQ-SFپرسشنامه طرحواره یانگ )

  (CBMمقیاس دلزدگی زناشویی )

(199۶ ) 
 زوجین  21

خستگی جسمی )مثل احساس خستگی،  

 سستی و داشتن اختالالت خواب( 
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افسردگی،  از پا افتادن عاطفی )احساس  

 ناامیدی، در دام افتادن( 

از پا افتادن روانی )مثل احساس بی ارزشی،  

 سر خوردگی و خم به همسر( 

پرسشنامه خودتنظیمی زناشویی ویلسون  

 ( 2005و همکاران )
 زوجین  1۶

 خرده مقیاس خود نظم بخشی ارتباطی

 خرده مقیاس تکاپوی ارتباطی 

  (sh.ATپرسشنامه ابراز وجود شرینگ )

(1980 ) 
  جوانان و دانشجویان  32

 

گیری موارد زیر انجام شده است: تجزیه و تحلیل  های کالسیک اندازهها با استفاده از نظریهدر راستای نهایی شدن پرسشنامه

 ؛ بررسی روایی آزمون. جهت بررسی روایی در پژوهش حاضر روایی محتوایی مورد نظر بوده است.  9؛ بررسی پایایی آزمون8سؤاالت 

داده  استنباطی  تحلیل  و  تجزیه  آماری  جهت  افزارهای  نرم  از  استفاده  با  تناسب  Statistica 8  ،SPSS (24.0)ها  به   ،

تحلیل کوواریانس تک متغیری و آزمونهای تعقیبی استفاده  های پژوهش از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری،  فرضیه

اندازه. همچنین  و نمودارهای آنها ترسیم شد  شد ابزارهای  گیری و سؤاالت آن طبق نظریه کالسیک  به منظور تجزیه و تحلیل 

 محاسبه شدند.  12، و ضریب پایایی 11، ضریب تشخیص 10گیری، ضریب دشواری اندازه

 

 يافته ها
در دو مرحله پیش آزمون و آزمایش و کنترل  در جدول زیر اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه  در ابتدا  

 :به طور جداگانه محاسبه و ارائه شده استپس آزمون 

 : اطالعات توصيفی متغيرهاي پژوهش به تفکيک گروه در در مرحله پيش آزمون و پس آزمون (3)جدول 

 میانه  میانگین  حداکثر  حداقل تعداد   
 انحراف 

 استاندارد 

 خطای استاندارد 

 میانگین 

گروه  

 آزمایش 

 ابراز وجود 
 

 10.0 38.0 ۶9.2 58.2 10.3 85.1 15 پیش آزمون 

 14.0 54.0 1۶.3 31.3 25.4 3۶.2 15 پس آزمون 

خود تنظیمی  

 زناشویی

 10.0 41.0 30.2 48.2 10.3 80.1 15 پیش آزمون 

 18.0 ۶9.0 28.3 22.3 00.4 0۶.2 15 آزمون پس  

دلزدگی  

 زناشویی

 0۶.0 24.0 ۶0.5 59.5 97.5 00.5 15 پیش آزمون 

 25.0 99.0 90.3 13.4 73.5 75.2 15 پس آزمون 

گروه  

 کنترل 

 ابراز وجود 
 07.0 28.0 98.2 90.2 31.3 33.2 15 پیش آزمون 

 07.0 13.0 89.2 87.2 13.3 ۶۶.2 15 پس آزمون 

خود تنظیمی  

 زناشویی

 08.0 30.0 50.2 48.2 90.2 95.1 15 پیش آزمون 

 04.0 17.0 34.2 32.2 53.2 00.2 15 پس آزمون 

دلزدگی  

 زناشویی

 12.0 48.0 57.5 43.5 90.5 97.3 15 پیش آزمون 

 10.0 39.0 48.5 38.5 83.5 30.4 15 پس آزمون 

 

 
8 . Field testing the items 

9 . Reliability studies 

10 . Item Difficulty 

11 . Item Discrimination 

12 . Reliability 
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در شکل زیر همچنین به کمک نمودار تعاملی سعی شده است وضعیت متغیرهای پژوهش در مرحله پیش آزمون به خوبی  

 ترسیم شود: 

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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 نمودار تعاملی متغيرهاي پژوهش در پيش آزمون   (1)نمودار 

در شکل زیر همچنین به کمک نمودار تعاملی سعی شده است وضعیت متغیرهای پژوهش در مرحله پس آزمون به خوبی 

 ترسیم شود: 

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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 نمودار تعاملی متغيرهاي پژوهش در پس آزمون   (2)نمودار 
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مفروضه اساسی این روش آماری یعنی نرمال بودن توزیع جهت استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیری ابتدا چند  

ها و داشتن رابطه خطی متغیر کمکی )کووریت( با متغیر وابسته در همه سطوح عامل  ها )متغیر وابسته(، همگنی واریانسداده

 - ها نتایج آزمون کلموگروفها(، مورد بررسی قرار گرفته است. در جدول زیر به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده)همگنی شیب

 اسمیرینوف ارائه شده است. 

 بررسی مفروضه همگنی واريانس ها )ابراز وجود( (4)جدول 

 معناداری   سطح Fنسبت   مجذورات خطا   میانگین مجذورات اثر   میانگین متغیر

 001/0 570/20 042/0 8۶9/0 زمون آپس  

 250/0 378/1 041/0 057/0 زمون آپیش  

 

های دو گروه دارای تفاوت معنادار    شود که در پیش آزمون واریانس نتایج گزارش شده در جدول باال مشاهده میبر اساس  

باشند و لذا مفروضه  معنادار می  (>P 01/0)  درصد  99در سطح اطمینان  های دو گروه  تفاوت واریانسنیست ولی در پس آزمون  

آمار، تحلیل کوواریانس نسبت به عدم رعایت این مفروضه مقاوم و نیرومند است تجانس برقرار نیست. با این وجود براساس متون  

 ها است که بایستی برقرار باشد. و مفروضه اصلی، همگنی شیب

باشند، لذا مجاز به استفاده  برقرار می(  >01/0P)  درصد  99های تحلیل کوواریانس در سطح اطمینان  مفروضهبا توجه به اینکه  

 زیر ارائه شده است.  باشیم که نتایج این تحلیل در جداولآماری میاز این آزمون 

 نتايج آزمون كوواريانس يک راهه )پرسشنامه ابراز وجود( (5)جدول 

 منبع تغییرات
 مجموع 

 جذورات م

 درجه 

 آزادی 
 جزئی مجذور   اداری نمعسطح   F مجذورات   میانگین

 347/0 001/0 328/14 14۶/2 1 14۶/2 ثابت 

 0۶2/0 191/0 799/1 270/0 1 270/0 ابراز وجود پیش آزمون  

 300/0 002/0 592/11 73۶/1 1 73۶/1 گروه 

    150/0 27 044/4 خطا 

*01 /0> P 

می مشاهده  فوق  جدول  در  که  برای  همانطور  متغیری  تک  آزمون  نتیجه  وجودشود  اطمینان    ابراز  سطح   درصد  99در 

(01/0P<)  ( نتیجه گرفته می  (.( 27 و1)P  ،592/11 =F=002/0جزئی،    2=300/0معنادار است  اعمال بنابراین  اثر  شود که در 

شود؛ البته با توجه به رقم می  مشاهدهآزمون( تفاوت معناداری  گروه )با تعدیل اثر پیشدو    ابراز وجودمتغیر مستقل بین میزان  

درصد    30دهد که میزان متوسطی است و به نوعی  عامل آزمایش و متغیر وابسته را نشان می( شدت ارتباط بین  30/0مجذور اتا، )

گردد.  ها( برمی( با فرض ثابت ماندن میزان اولیه آن به مداخله )آموزش روانشناختی طرحواره ابراز وجوداز تغییرات متغیر وابسته )

 ت: وجود این تفاوت معنادار در شکل زیر به روشنی منعکس شده اس
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Group ; LS Means

Current effect: F(1, 27)=11.592, p=.00208

(Computed for covariates at their means)

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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 ابراز وجود زوجين   مقايسه ميزان تأثير آموزش روانشناختی طرحواره ها بر   (3)نمودار 

است. در نمودار باال با توجه به    ابراز وجودنمودار باال گویای میزان تفاوت معنادار بین دو گروه آزمایش و کنترل در میزان  

توان مشاهده کرد که بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت درصدی، نیز می  95های اطمینان  فاصله

افراد    وجود ابرازها توانسته است به طور معنادار ای آموزش روانشناختی طرحوارهتوان عنوان کرد که اجرای برنامۀ مداخلهدیگر می

 گروه آزمایش را افزایش دهد.  
آزمون با گروه کنترل بوده است، متغیر وابسته عبارت  پس   -آزمونبا توجه به اینکه طرح تحقیق مورد استفاده، طرح پیش

ون آزمون )نمرۀ کل( در مقیاس خودتنظیمی زناشویی، و متغیر کمکی )کووریت( عبارت است از میزان پیش آزماست از میزان پس

 )نمرۀ کل( در مقیاس خودتنظیمی زناشویی؛ لذا باید از تحلیل کوواریانس تک متغیری برای آزمون این فرضیه استفاده کرد. 

 بررسی مفروضه همگنی واريانس ها )خودتنظيمی زناشويی( (6)جدول 

 معناداری   سطح Fنسبت   مجذورات خطا   میانگین مجذورات اثر   میانگین متغیر

 001/0 09۶/20 0۶0/0 555/1 خودتنظیمی زناشویی  زمونآپس  

 07۶/0 39۶/3 025/0 08۶/0 خودتنظیمی زناشویی   زمونآپیش  

 

شود که در پیش آزمون واریانسهای دو گروه دارای تفاوت معنادار بر اساس نتایج گزارش شده در جدول باال مشاهده می

باشند و لذا مفروضه  معنادار می  (>P 01/0)  درصد  99در سطح اطمینان  های دو گروه  تفاوت واریانسنیست ولی در پس آزمون  

مفروضه مقاوم و نیرومند است   تجانس برقرار نیست. با این وجود براساس متون آمار، تحلیل کوواریانس نسبت به عدم رعایت این

منظور بررسی این مفروضه از آزمون معناداری تک متغیری  به    ها است که بایستی برقرار باشد. و مفروضه اصلی، همگنی شیب

 ها( استفاده شده است.  )اثرات بین آزمونی

 نتايج آزمون فرض همگنی شيب ها )مقياس خودتنظيمی زناشويی(  (7)جدول 

 منبع تغییرات
 مجموع 

 جذورات م

 درجه 

 آزادی 

 میانگین 

 مجذورات 
F 

سطح  

 اداری نمع
 جزئی مجذور  

 554/0 001/0 343/32 73۶/۶ 1 73۶/۶ ثابت 

 214/0 013/0 085/7 47۶/1 1 47۶/1 گروه 
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 0۶0/0 211/0 ۶48/1 343/0 1 343/0 خودتنظمی زناشوییپیش آزمون  

 129/0 0۶0/0 8۶5/3 805/0 1 805/0 خودتنظیمی زناشویی  گروه

    208/0 2۶ 415/5 خطا 

 

 2= 129/0معنادار نیست )  "خودتنظیمی زناشویی  گروه"با توجه به نتایج ارائه شده در جدول باال، اثر متقابل منبع تغییراتِ  

 (. (2۶ و1)P ،8۶5/3=F=0۶0/0جزئی، 

 نتايج تحليل كوواريانس يک راهه )مقياس خودتنظيمی زناشويی(  (8)جدول 

 منبع تغییرات
 مجموع 

 جذورات م

 درجه 

 آزادی 

 میانگین 

 مجذورات 
F   جزئی مجذور   اداری نمعسطح 

 585/0 001/0 085/38 773/8 1 773/8 ثابت 

 109/0 080/0 313/3 7۶3/0 1 7۶3/0 خودتنظیمی زناشویی پیش آزمون  

 491/0 001/0 09۶/2۶ 011/۶ 1 011/۶ گروه 

    230/0 27 220/۶ خطا 

*05 /0> P 

شود نتیجه آزمون تک متغیری برای مقیاس خودتنظیمی زناشویی در سطح اطمینان همانطور که در جدول فوق مشاهده می

شود که در اثر بنابراین نتیجه گرفته می (.( 27 و1)P ،09۶/2۶ =F=001/0جزئی،  2=491/0معنادار است ) (>01/0Pدرصد ) 99

شود؛ البته می مشاهده گروه )با تعدیل اثر پیش آزمون( تفاوت معناداری  دو خودتنظیمی زناشویی  اعمال متغیر مستقل بین میزان  

میزان به نسبت باالیی است دهد که  ( شدت ارتباط بین عامل آزمایش و متغیر وابسته را نشان می 49/0با توجه به رقم مجذور اتا، )

گردد.  ( با فرض ثابت ماندن میزان اولیه آن به آزمایش برمیخودتنظیمی زناشوییدرصد از تغییرات متغیر وابسته )  49و به نوعی  

 وجود این تفاوت معنادار در شکل زیر به روشنی منعکس شده است: 

Group ; LS Means

Current effect: F(1, 27)=26.096, p=.00002

(Computed for covariates at their means)

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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 ر آموزش روانشناختی طرحواره ها بر ميزان خودتنظيمی زناشويی زوجينمقايسه ميزان تأثي (4)نمودار 
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نمودار باال گویای میزان تفاوت معنادار بین دو گروه آزمایش و کنترل در میزان خودتنظیمی زناشویی زوجین است. در نمودار 

توان مشاهده کرد که بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود  درصدی، نیز می  95های اطمینان  باال با توجه به فاصله

توانسته است به طور معنادار خودتنظیمی زناشویی   روانشناختی طرحواره ها  آموزشن عنوان کرد که  توادارد. به عبارت دیگر می

 زوجین افراد گروه آزمایش را افزایش دهد. 

آزمون با گروه کنترل بوده است، متغیر وابسته عبارت است پس  -آزموناز آنجایی که طرح تحقیق مورد استفاده، طرح پیش

)نمرۀ کل( در مقیاس دلزدگی زناشویی، و متغیر کمکی )کووریت( عبارت است از میزان پیش آزمون )نمرۀ  آزمون  از میزان پس

کل( در مقیاس دلزدگی زناشویی. لذا باید از تحلیل کوواریانس تک متغیری برای آزمون این فرضیه استفاده کرد. جهت استفاده از  

ها )متغیر وابسته(،  ساسی این روش آماری یعنی نرمال بودن توزیع دادهروش تحلیل کوواریانس تک متغیری ابتدا چند مفروضه ا

ها(، مورد ها و داشتن رابطه خطی متغیر کمکی )کووریت( با متغیر وابسته در همه سطوح عامل )همگنی شیبهمگنی واریانس

 بررسی قرار گرفته است. 

 ی(بررسی مفروضه همگنی واريانس ها )مقياس دلزدگی زناشوي (9)جدول 

 معناداری   سطح Fنسبت   مجذورات خطا   میانگین مجذورات اثر   میانگین متغیر

 001/0 297/18 13۶/0 481/2 دلزدگی زناشویی   زمونآپس  

 152/0 173/2 07۶/0 1۶5/0 دلزدگی زناشویی   زمونآپیش  

 

شود که در پیش آزمون واریانسهای دو گروه دارای تفاوت معنادار بر اساس نتایج گزارش شده در جدول باال مشاهده می

باشند و لذا مفروضه  معنادار می  (>P 01/0)  درصد  99در سطح اطمینان  های دو گروه  تفاوت واریانسنیست ولی در پس آزمون  

رعایت این مفروضه مقاوم و نیرومند است تجانس برقرار نیست. با این وجود براساس متون آمار، تحلیل کوواریانس نسبت به عدم  

 ها است که بایستی برقرار باشد. و مفروضه اصلی، همگنی شیب

 نتايج آزمون فرض همگنی شيب ها )مقياس دلزدگی زناشويی(( 10)جدول 

 منبع تغییرات 
 مجموع 

 جذوراتم

 درجه 

 آزادی 

 میانگین 

 مجذورات
F  جزئیمجذور  ادارینمعسطح 

 092/0 11۶/0 ۶43/2 43۶/1 1 43۶/1 ثابت 

 033/0 353/0 894/0 48۶/0 1 48۶/0 گروه

 003/0 798/0 0۶7/0 03۶/0 1 03۶/0 دلزدگی زناشویی پیش آزمون 

 053/0 239/0 454/1 790/0 1 790/0 دلزدگی زناشویی  گروه

    543/0 2۶ 130/14 خطا

 

  2= 053/0معنادار نیست )  "دلزدگی زناشویی  گروه"متقابل منبع تغییراتِ  با توجه به نتایج ارائه شده در جدول باال، اثر  

 (.  (26 و1)P ،454/1=F=239/0جزئی، 

  2= 455/0معنادار است )  (>01/0Pدرصد )  99نتیجه آزمون تک متغیری برای مقیاس دلزدگی زناشویی در سطح اطمینان  

دلزدگی زناشویی  شود که در اثر اعمال متغیر مستقل بین میزان  بنابراین نتیجه گرفته می  (.( 27 و1)P  ،537/22 =F=001/0جزئی،  

( شدت ارتباط بین  45/0شود؛ البته با توجه به رقم مجذور اتا، )می  مشاهده گروه )با تعدیل اثر پیش آزمون( تفاوت معناداری  دو  

دلزدگی  درصد از تغییرات متغیر وابسته )  45است و به نوعی    دهد که میزان متوسطیعامل آزمایش و متغیر وابسته را نشان می

گردد. وجود این تفاوت معنادار در شکل زیر به روشنی منعکس شده  ( با فرض ثابت ماندن میزان اولیه آن به آزمایش برمی زناشویی

 است:
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Group ; LS Means

Current effect: F(1, 27)=22.537, p=.00006

(Computed for covariates at their means)

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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 دلزدگی زناشويی زوجين   مقايسه ميزان تأثير آموزش روانشناختی طرحواره ها بر  (5)نمودار 

زوجین است. در نمودار باال    دلزدگی زناشویینمودار باال گویای میزان تفاوت معنادار بین دو گروه آزمایش و کنترل در میزان  

ن دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود  توان مشاهده کرد که بیدرصدی، نیز می  95های اطمینان  با توجه به فاصله

توانسته است به طور معنادار دلزدگی زناشویی افراد    روانشناختی طرحواره ها  آموزشتوان عنوان کرد که  دارد. به عبارت دیگر می

باالتر نشان دهندۀ دلزدگی  گروه آزمایش را کاهش دهد. قابل ذکر است که در این پژوهش در مقیاس دلزدگی زناشویی نمرۀ  

  زناشویی بیشتری است.

 

 نتيجه گيري
  رفتارهای  و  ای پژوهشگر این بود که عقایدورزی در بستۀ مداخله جرأت   های آموزشهدف از تدوین محتوای ابراز وجود و برنامه

نگریسته و به خود اعتمادی برسند، به طور مندانه زوجین را بهبود بخشد به طوری که آنها بتوانند با دیدی بهتر به خود  جرأت 

مناسب عواطف و تفکرات فردی خود را نشان دهند و در نتیجه روابط میان فردی مؤثرتری را با همدیگر برقرار نمایند. نتایج این  

  ارتباطی   هایمهارت  و  فردی  میان  نفس، تعامالت  عزت  وجود،  ابراز   بهبود  به  هاروانشناختی طرحواره   مطالعه هم نشان داد که آموزش

 انجامد. زوجین می

)به عنوان   عوامل شناختی مختلفی در نارضایتی و ناسازگاری های زناشویی مؤثر هستندبر اساس پیشینه تجربی پژوهش،  

  سازه  ،ها که در رابطه زناشویی مهم اند، طرحواره ها هستند. طرحواره ها. نوعی از شناخت(2018 ،مونگا و همکاراننمونه پژوهش 

دهند.  می  هایی هستند که بر اساس واقعیت یا تجربه شکل می گیرند و به عنوان واسطه، پاسخ های رفتاری افراد را تحت تأثیر قرار

د، ممکن است هسته اصلی اختالالت  نگیرطرحواره ها به ویژه آنها که عمدتاً در نتیجه تجارب ناگوار دوران کودکی شکل می  برخی از

افراد ایفا  و مشکالت ارتباطی    روان  المتنقش بنیادی در س. یکی از مهمترین عواملی که  فردی باشند  شخصیتی و مشکالت بین

  کار به اطالعات پردازش برای چهارچوبی همانند ها طرحواره(.  2000هستند )رایت و کروپانزانو، طرحواره های ناسازگار   می کنند

  با   که  شده   باشند و گفته  می  فردی  بین  روابط   و  زندگی   های  موقعیت  به  نسبت  افراد  عاطفی   های  واکنش   کننده   تعیین  و  روند می

  این  و شوند می وقایع از انسان تفسیر در سوگیری ایجاد باعث همیشه ها طرحواره دارند. رابطه زندگی  به  امید و زندگی از رضایت

  بینانه   واقع  غیر  انتظارات  و  ها  هدف  هماهنگی  و   نادرست  های  فرض  شده،   تحریف  های   نگرش  تفاهم،   سوء  صورت  به  ها  سوگیری

  یها  طرحواره  که  کند  تعبیر  سوء  ای  گونه  به  را  ها  موقعیت  که  شود  می  گونه ای باعث  به  بشر  تمایل  همچنین.  شوند  می  ظاهر
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  نادیده   دارند،  منافات  طرحواره  با  هایی کهداده  و  کندمی تأکید  طرحواره  با  همخوان  هایداده  بر  که  نحوی  به  شوند،  تقویت  شناختی

 (.  2003)یانگ و همکاران،   شمارد می  ارزشکم یا  و  گیردمی

محور را مورد تأیید های آموزشی طرحوارهگونه که نتایج پژوهش نشان داد و شواهد پژوهشی مختلف اثربخشی بسته همان

از برنامه پیشگیرانه مقرار داده است، استفاده  تواند سهم بسزایی در سالمتی جسمانی و روانشناختی یهای مداخالتی درمانی و 

ها و مسائلی روبرو شود و این پژوهش نیز مصون از این جریان  تواند با چالشای میقدام و مداخلها  هر  بدیهی است.  کند  ایفازوجین  

ای دقت الزم را  های آموزشی و مداخلهگونه بستهنیست؛ لذا شایسته است که مجققان و پژوهشگران هنگام تدوین و کارآزمایی این

بینی  فرهنگ زوجین، تغییرات الزم را در مداخالت خود شناسایی، پیشی هدف مبذول دارند و متناسب با زیست بوم و در جامعه

   و اعمال کنند.

 

 پيشنهادهاي پژوهشی

ای زمانی کاراتر خواهد بود که در زمان مناسب و جمعیت هدف مناسب صورت پذیرد،  . با توجه به اینکه هر برنامه مداخله 1

های طرحواره درمانی باشند و نتوانند با  واقعاً مناسب شرکت در دوره  ها شرکت کنند کهشود زوجینی در این دورهپیشنهاد می

 ( پاسخ مناسبی بگیرند. CBTهای درمانی معمول نظیر درمان شناختی رفتاری )سایر روش

جلسه( برگزار شد. از آنجایی که تغییر و تثبیت این تغییر در  12. به دلیل ماهیت پژوهشی، این جلسات در دورۀ کوتاهی )3

شود ای بیشتری است، پیشنهاد میرهای وابسته پژوهش بر اساس رویکرد طرحواره درمانی نیازمند برگزاری جلسات مداخله متغی

ای  ای و اجرای انواع تکالیف و تمرین ها به اثربخشی بیشتر این برنامه مداخلهدر میدان عمل درمانگران با افزایش جلسات مداخله

  کمک کنند.  

توان ادعا  ها در یک جامعه در دسترس اجرا شده است. بدیهی است نمیای آموزش روانشناختی طرحواره همداخل  . این بسته5

های  شود این برنامه در جامعهنمود که مداخله مبتنی بر این مدل در جامعه بزرگتر نیز قابلیت تعمیم دارد. بنابراین پیشنهاد می

توان در مورد سودمندی یا عدم  ین اجراها در جوامع پژوهشی دیگر است که میدیگر هم اجرا شود و پس از کنار هم قرار گرفتن ا

 سودمندی این مداخله در جوامع پژوهشی بزرگتر نظر داد.  

. این پژوهش بر روی زوجین داوطلب مناطق شمالی و برخوردار شهر تهران که به کلینیک مراجعه کرده بودند انجام شد.  ۶

های  ها در سایر مناطق شهر تهران، شهرستانای مبتنی بر طرحوارهبعدی اثربخشی برنامه مداخلههای  شود در پژوهش پیشنهاد می

استان تهران و سایر استانهای کشور نیز پژوهش شود و نتایج مورد مقایسه قرار گیرد. بدیهی است اثربخشی این مداخله تا حدی  

 قرار گیرد.اجتماعی متفاوت زوجین  -می تواند تحت تأثیر وضعیت اقتصادی
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