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Background and Aims Couple conflict is an inevitable event, because no two people are similar in inter-
ests, feelings, choices and behaviors. At the same time, marital conflict can interfere with interpersonal 
relationships and cause family problems. The main goal of the present study was to determine the dif-
ference between the early maladaptive schemas and emotional collapse and happiness in women with 
marital conflicts and women without conflict in Rudsar City, Iran.
Methods The present study was an analytical descriptive comparative study. Using Krejci Morgan‘s Table, 
103 women with marital conflict covered by the centers of the Rudsar Relief Committee in 2015 who 
were referred to the family courts of this city were selected by convenience sampling and compared with 
another 103 women without marital conflict. The data were collected through inferential marital con-
flict questionnaire, alexithymia scale of Toronto, happiness scale questionnaire, and initial inappropriate 
schema questionnaire. Data were analyzed using Lavin, Box’s M and multivariate analysis of variance in 
SPSS version 18.
Results The results showed that the variables between the two groups alexithymia, happiness and there 
schema (P<0.01).
Conclusion According to the results of the research, happiness can reduce marital conflict in couples . 
Also, due to the difference in study groups regarding the emotional variables and inappropriate schemas, 
it is possible to reduce marital conflicts by educating couples in this regard.
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زمینه و هدف تعارض زوجین موضوع اجتناب ناپذیری بین زوج هاست؛ زیرا هیچ دو فردی در عالیق، احساس ها، انتخاب ها و رفتارها شبیه 
هم نیستند. در عین حال، تعارض زناشویی می تواند به اختالل در روابط بین فردی منجر شود و زمینه ساز بروز مشکالتی در خانواده باشد. 
هدف پژوهش حاضر تعیین تفاوت طرح واره های ناسازگار اولیه، ناگویی هیجانی و شادکامی در زنان با و بدون تعارضات زناشویی مراکز 

کمیته امداد شهرستان رودسر بود.

روش بررسی پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی و از نوع عّلی مقایسه ای بود. با استفاده از جدول کرجسی مورگان 103نفر از زنان دارای 
تعارض زناشویی تحت پوشش مراکز کمیته امداد شهرستان رودسر در سال 1394 که به دادگاه های خانواده این شهرستان ارجاع شده 
بودند، با نمونه گیری در دسترس انتخاب و با 103 نفر از زنان بدون تعارض زناشویی مقایسه شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه 
تعارض زناشویی ثنایی، پرسش نامه مقیاس آلکسی تیمیا تورنتو ، پرسش نامه مقیاس شادکامی پرسش نامه طرح واره های ناسازگار اولیه بود. 

داده ها با استفاده از آزمون های لوین، ام باکس و تحلیل واریانس چندمتغیره و نرم افزار SPSS نسخه 18 تحلیل شدند.

دارد  وجود  تفاوت  ناسازگار  طرح واره های  و  شادکامی  هیجانی،  ناگویی  متغیرهای  در  گروه  دو  بین  داد  نشان  نتایج  یافته ها 
.)P>0/01(

نتیجه گیری با توجه به نتایج پژوهش و وجود تفاوت بین گروه های مورد مقایسه، از عواملی که می تواند تعارض زناشویی را در زوجین 
کاهش دهد، شادکامی است. همچنین با توجه به تفاوت گروه های مطالعه در متغیرهای ناگویی هیجانی و طرح واره های ناسازگار، می توان 

با آگاهی دادن به زوج ها برای اقدام به کاهش این متغیرها، موجبات کاهش تعارضات زناشویی را فراهم کرد. 

کلیدواژه ها: 
ناگویی هیجانی؛ 

شادکامی؛ طرح واره های 
ناسازگار اولیه؛ تعارضات 

زناشویی

تاریخ دریافت: 28 تیر 1396
تاریخ پذیرش: 12 خرداد 1397

مقدمه 

تعارض زناشویی می تواند مقدمه نارضایتی زناشویی باشد. هرجا 
بین همسران وجود داشته  ناسازگاری  یا  تفاوت  توافق نداشتن، 
بهداشت  بر  تعارض  وجود   .)1( به وجود می آید  تعارض  باشد، 
در  توافق نداشتن  است.  تأثیرگذار  خانوادگی  و  جسمی  روانی، 
رابطه زناشویی طبیعی است، ولی پژوهش ها نشان داده اند اگر 
زوج ها بتوانند به شیوه مثبتی تعارضات را مدیریت کنند و توانایی 
 .)2( نیست  آسیب زا  تعارض  وجود  باشند،  داشته  را  آن ها  حل 
ازجمله عواملی که می تواند بر تعارضات زناشویی تأثیرگذار باشد، 
طرح واره های ناسازگار و ناتوانی در ابراز هیجان هستند. محتوای 
ادراکات و استنباط های فرد با کمک طرح واره های زیربنایی نسبتًا 

پایدار شکل گرفته اند )3(. 

طرح واره ها در عمیق ترین سطح شناخت معمواًل بیرون از سطح 
آگاهی عمل می کنند و فرد را به لحاظ روان شناختی در برابر 
ایجاد آشفتگی هایی چون اضطراب، افسردگی، ارتباطات ناکارآمد، 
اعتیاد و اختالالت روان تنی آسیب پذیر می کنند )4(. همچنین 
در  منفی  رویدادهای  تجربه  به  افراد  در  ناسازگار  طرح واره های 
زندگی  در  رویدادهایی  چنین  حضور  و  می شود  منجر  زندگی 
شخص، باعث احساس فشار روانی بیش از حد و نارضایتی از 
زندگی می شود. کسانی که از طرح واره های ناسازگار به طور افراطی 
ناتوانند )5(. ناگویی هیجانی  ابراز هیجان  استفاده می کنند، در 
واژه ای یونانی است که به معنی نبود واژه برای ابراز هیجان هاست 
و به لحاظ مفهومی به صورت دشواری در تشخیص احساسات، 
دشواری در توصیف احساسات و تفکر برون مدار تعریف می شود. 
ناگویی هیجانی یا عدم ابراز هیجان ها به دلیل نارسایی در توانایی 
پردازش و تنظیم هیجان ها یا بازداری آگاهانه ابراز هیجانی است 

1- استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، رشت، ایران. 
2- کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، رشت، ایران. 
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و از این رو محققان ناگویی هیجانی را ساختاری دانسته اند که با 
کنترل هیجانی ارتباط دارد. کنترل هیجانی گرایش به بازداری در 

ابراز پاسخ های هیجانی است )6(.

از سوی دیگر، از آنجا که طرح واره ها مانند چارچوبی برای 
پردازش اطالعات به کار می روند و تعیین کننده واکنش های 
فردی  بین  روابط  و  زندگی  موقعیت های  به  افراد  عاطفی 
 .)5( دارند  رابطه  نیز  شادکامی  با  است  شده  گفته  هستند، 
در  زندگی  اینکه  احساس  و  خوش  حس  را  شادکامی  مایرز 
کل به خوبی و خوشی ادامه می یابد، تعریف می کند. او معتقد 
است این احساس از طریق رسیدن به چیزهای خیلی زیاد و 
ما  بیشتر  بلکه لذت های کوچک،  به دست نمی آید،  برجسته 
است  مثبتی  ارزش  مقدار  شادکامی   .)7( می کند  شادمان  را 
بود که  باور  این  بر  است. سلیگمن1  قائل  برای خود  فرد  که 
تا سال 2015 از هر دو نفر، یکی از آن ها مبتال به افسردگی 
در  شادکامی  و  شادی  مؤلفان،  از  برخی  عقیده  به  می شود. 
زندگی از عوامل مهم ایجاد احساس خوب درباره زندگی خود 
و دیگران است؛ افراد خوشحال افرادی امیدوار، دارای احساس 
تعلق و سطوح باالی عالیق اجتماعی، موفقیت های آموزشی 

و کیفیت زندگی مطلوب هستند )8(. 

امیری و همکاران در پژوهشی شادکامی و سبک های ارتباطی 
در تعارضات زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه های دولتی تهران 
را بررسی کردند. آزمودنی ها متشکل از 100 نفر )50 زوج( بودند. 
یافته ها نشان داد شادکامی رابطه منفی و معنی داری با رضایت 
زناشویی دارد. همچنین مشخص شد سبک های ارتباطی انتظار 
ترک و اجتناب متقابل رابطه معنی داری با تعارضات زناشویی دارد 
)9(. لوکس و کپرمن2 معتقدند بین شادکامی و تعارضات زناشویی و 

پنج عامل شخصیت )برون گرایی، توافق پذیری، روان رنجورخویی، 
وظیفه شناسی و گشودگی به تجربه( رابطه معنی دار وجود دارد. 
بین شادکامی و تعارضات زناشویی رابطه منفی وجود دارد )10(.  

زناشویی،  تعارضات  عنوان  با  خود  پژوهش  در  فریمن3 
طرح واره های ناسازگار، سازگاری اجتماعی با حجم نمونه 1300 
اولیه  ناسازگار  طرح واره  داشتن  که  رسید  نتیجه  این  به  نفر 
پیش بینی کننده ناسازگاری در روابط بین فردی است. همچنین 
به این نتیجه دست یافت که ناسازگاری والدین نیز نقش مهمی 
در تعیین طرح واره های ناسازگار اولیه دارد )11(. گادینو و هربرت4 
و  هیجانی  ناگویی  و  جنسی  خودکارآمدی  خود،  پژوهش  در 
خودبازبینی را در موقعیت های اجتماعی در بین زوجین بررسی 
کردند. نتایج نشان داد  تغییرات در ناگویی هیجانی و خودبازبینی 

به شدت با تغییرات  موقعیت های اجتماعی همخوان است )12(.

1. Seligman 
2. Caperman & luckes
3. Freman
4. Gadino & Herbert

با وجود اهمیت متغیرهای پژوهش بر تعارض زناشویی، مطالعه 
پیشینه های موجود نشان داد با وجود تحقیقات پراکنده و جداگانه 
درباره نقش طرح واره های ناسازگار، ناگویی هیجانی و شادکامی 
درافراد دارای تعارضات زناشویی، تاکنون مطالعه ای درباره مقایسه 
این متغیرها در افراد صورت نگرفته است. از طرفی پژوهش های 
متفاوت نتایج متناقضی در زمینه ارتباط این متغیرها در افراد 
این  از  هدف  بنابراین  کرده اند.  مطرح  زناشویی  تعارض  دارای 
پژوهش مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه، ناگویی هیجانی و 
شادکامی در زنان با تعارضات زناشویی با زنان بدون تعارض است.

روش بررسی

پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی و از نوع عّلی مقایسه ای بود که 
طی آن طرح واره های ناسازگار اولیه و ناگویی هیجانی و شادکامی 
در زنان با تعارضات زناشویی و زنان بدون تعارض مقایسه شد. 
جامعه آماری پژوهش حاضر به علت داشتن بیشترین مراجعان با 
مشکالت زناشویی، عبارت بود از: تمامی زنان تحت پوشش مراکز 
کمیته امداد شهرستان رودسر در سال 1394 که با در دست 
داشتن معرفی نامه از کمیته امداد به مراکز مشاوره و مددکاری 

برای حل و فصل مشکالت زناشویی ارجاع شده بودند. 

حجم جامعه 340 نفر از زنان مبتال به تعارضات زناشویی بود 
که با نمونه گیری در دسترس توسط محققان انتخاب شدند. به 
مدت دو ماه با استفاده از جدول کرجسی مورگان، 103 نفر از آنان 
که بیشترین نمرات تعارض زناشویی پس از تکمیل پرسش نامه 
و  انتخاب  نمونه  گروه  عنوان  به  داشتند،  را  زناشویی  تعارضات 
با 103 نفر از زنان مراجع کمیته امداد بدون تعارض زناشویی 
)پس از تکمیل پرسش نامه تعارض زناشویی( که به لحاظ سن، 
تعداد اعضای خانواده و میزان درآمد خانواده با زنان دارای تعارض 

زناشویی همتا شدند، مقایسه شدند. 

معیارهای ورود به مطالعه شامل این موارد بود: ارزیابی نمرات 
پرسش نامه تعارض زناشویی )نمرات باالی نقطه برش در گروه با 
تعارض و زیر نقطه برش در گروه بدون تعارض(، 20 تا 50 ساله 
بودن، نداشتن بیماری جسمی و روانی به تشخیص پزشک، نبود 
هر نوع عامل مخدوش کننده از قبیل وجود معلولیت یا وابستگی 
به مواد در خانواده و عالقه به شرکت در پژوهش. معیارهای خروج 
شامل این موارد بود: وجود بیماری یا وابستگی به مواد و مصرف 
هر نوع دارو و عالقه نداشتن به شرکت در پژوهش. برای رعایت 
محرمانه ماندن  درباره  شرکت کنندگان  به  اخالقی  مالحظات 
اطالعات شخصی اطمینان خاطر داده شد. همچنین آزمودنی ها 
اجازه داشتند در صورت عالقه نداشتن به ادامه پژوهش از مطالعه 
خارج شوند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه تعارض زناشویی5، 
مقیاس آلکسی تیمیای تورنتو6، پرسش نامه طرح واره یانگ )فرم 

5. Questionnaire of Marital Conflict
6. Toronto Alexithymia Scale (TAS-20)
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کوتاه( و پرسش نامه شادکامی آکسفورد بود.

پرسش نامه تعارضات زناشویی 

از  ُبعد  هفت  که  است  سؤالی   42 ابزاری  پرسش نامه  این 
تعارضات زناشویی را می سنجد که عبارتند از: کاهش همکاری، 
کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش های هیجانی، افزایش جلب 
حمایت فرزندان، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، کاهش 
رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان و جداکردن امور 
مالی از یکدیگر. سؤال های این پرسش نامه و خرده مقیاس های آن 
با هدایت ثنایی و بر اساس تجارب بالینی در ایران برای سنجیدن 

تعارضات زن و شوهر ساخته شده است. 

است.  آن 42  و حداقل  پرسش نامه 210  نمره کل  حداکثر 
و  به ندرت  گاهی،  اکثراً،  »همیشه،  لیکرت  صورت  به  گزینه ها 
هرگز« بیان می شوند. برای هر سؤال پنج گزینه در نظر گرفته 
شده است که به تناسب 1 تا 5 نمره به آن ها اختصاص داده 
شده است. در این پرسش نامه نمره بیشتر به معنی تعارض بیشتر 
و نمره کمتر به معنی رابطه بهتر است. ثنایی در سال 1375 
ضریب آلفای کرونباخ را برای کل مقیاس 0/71 و برای هفت 
خرده مقیاس آن از 0/60 )کاهش رابطه جنسی( تا 0/81 )کاهش 
رابطه با خانواده همسر( و روایی پیش بینی پرسش نامه را 0/28 به 
دست آورد )13(. در پژوهش جاری محققان ضریب آلفای کرونباخ 

کل ابزار را 0/75 به دست آوردند.

مقیاس آلکسی تیمیای تورنتو

تایلور7 در سال 1986 این مقیاس را ساخته است که بگبی، 
تایلور و پارکر8 در سال 1994 درباره آن تجدیدنظر کردند. در این 
مقیاس، سازه آلکسی تیمیا در سه زیرمقیاس دشواری تشخیص 
با جهت گیری  تفکر  و  احساسات  توصیف  دشواری  احساسات، 
خارجی ارزیابی می شود. آزمون بر اساس مقیاس لیکرت )1: کاماًل 
مخالف تا 5: کاماًل موافق( نمره گذاری می شود. شماره های 4، 10، 
18 و 19 به صورت معکوس نمره گذاری می شود. نقطه برش این 
آزمون 60 است. بشارت در پژوهش خود میزان اعتبار را برای این 
مقیاس a=0/82 و برای سه خرده مقیاس این آزمون به ترتیب 

a=0/65 ،a=0/69 ، a=0/65 گزارش کرده است )14(. 

در نسخه فارسی مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو، بشارت پایایی 
با  نوبت  نفری در دو  نمونه ای 67  را در  این مقیاس  بازآزمایی 
فاصله چهار هفته از 0/80 تا 0/87 برای ناگویی هیجانی کل 
و زیرمقیاس های مختلف تأیید کرد. روایی هم زمان مقیاس بر 
حسب همبستگی بین زیرمقیاس های این آزمون و مقیاس های 
هوش هیجانی، بهزیستی روان شناختی و درماندگی روان شناختی 

7. Taylor
8. Bagby, Taylor & Parker

بررسی و تأیید شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین نمره 
آزمودنی ها در مقیاس ناگویی هیجانی با هوش هیجانی، بهزیستی 
معنی دار  همبستگی  روان شناختی  درماندگی  و  روان شناختی 
آلفای کرونباخ کل  پژوهش جاری ضریب  در   .)15( دارد  وجود 

پرسش نامه 0/86 به دست آمد.

پرسش نامه طرح واره یانگ )فرم کوتاه(

ناسازگار  طرح واره های  سنجش  برای  حاضر  پژوهش  در 
یانگ  طرح واره  پرسش نامه  سؤالی(   75( کوتاه  فرم  از  اولیه 
پنج  قالب  در  را  اولیه  ناسازگار  طرح واره   15 که  شد  استفاده 
حوزه می سنجد. این طرح واره ها عبارتند از: گروه اول )بریدگی/ 
محرومیت  بی ثباتی  رهاشدگی/  زیرمجموعه های  شامل  طرد( 
بیگانگی،  اجتماعی/  انزوای  بدرفتاری،  بی اعتمادی/  هیجانی، 
نقص و شرم. گروه دوم )خودگردانی و عملکرد مختل( شامل 
شکست، وابستگی/ بی کفایتی، آسیب پذیری به زیان یا بیماری، 
خودتحول نیافته/ گرفتار. گروه سوم )محدودیت های مختل(، 
استحقاق/ بزرگ منشی و خویشتن داری/ خودانضباطی ناکافی؛ 
گروه چهارم )دیگر جهت مندی( شامل تمرکز افراطی بر نیازها، 
تمایالت و احساسات دیگران، اطاعت و از خودگذشتگی؛ گروه 
پنجم )گوش به زنگی بیش ازحد و بازداری( شامل بازداری هیجانی، 

معیارهای سرسختانه و عیب جویی افراطی است.

یانگ برای اندازه گیری طرح واره های ناسازگار اولیه نسخه اصلی 
پرسش نامه طرح واره ها )SQ( را ساخته است. شیوه نمره گذاری 
در این پژوهش به این صورت است که هر سؤال روی مقیاس 
شش درجه ای )کاماًل غلط تا کاماًل درست( نمره گذاری می شود. 
در این پرسش نامه نمره باال نشان دهنده طرح واره های ناسازگار 
است.  شده  معرفی   120 آزمون  این  برش  نقطه  است.  اولیه 
ذوالفقاری و همکاران پرسش نامه طرح واره های یانگ را روی 70 
نفر از زوجین اجرا کردند. در پژوهش آن ها ضریب همسانی درونی 
پرسش نامه از طریق محاسبه ضریب روایی و پایایی برای کل 
پرسش نامه 0/94 و برای پنج حوزه به این شرح به دست آمد: 
بریدگی و طرد 0/91، خودگردانی و عملکرد مختل 0/73، دیگر 
جهت مندی 0/67 و گوش به زنگی بیش از حد و بازداری 0/78 و 
محدودیت 0/65 )16(. آلفای کرونباخ پرسش نامه در این پژوهش 

0/78 محاسبه شد. 

پرسش نامه شادکامی آکسفورد

آرجیل و لو9 در سال 1989 پرسش نامه ارزیابی شادکامی 
را تهیه کردند که شامل 29 ماده است و پنج حیطه، ازجمله 
رضایت از زندگی )11 ماده(، خلق مثبت )8 ماده(، بهزیستی 
 2( نفس  حرمت  و  ماده(   4( خاطر  رضایت  ماده(   6( فاعلی 
ماده  پرسش ها  این  میان  از  همچنین  دربرمی گیرد.  را  ماده( 

9. Argyle & Lu
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 4 شماره  ماده  و  سالمتی  و  رضایت  خرده مقیاس های  در   8
در خرده مقیاس های رضایت و خلق مثبت به صورت مشترک 
صورت  به  پرسش نامه  این  مقیاس های  می شوند.  محاسبه 
لیکرت تهیه شده است که به گزینه اصاًل نمره 0، گزینه کم 
نمره  یک، گزینه متوسط نمره  دو و گزینه زیاد نمره سه تعلق 
پرسش نامه  این  حداکثر  و  حداقل  نمره  عالوه،  به  می گیرد. 
بین 0 تا 87 در نوسان است. همچنین نمره های زیاد در این 
پرسش نامه بیانگر شادکامی بیشتر و نمره های کم نشان دهنده 

شادکامی کمتر است. 

نورباال و علی پور ضرایب آلفای کرونباخ پرسش نامه مذکور را 
روی دانشجویان دانشگاه تهران برای مؤلفه های رضایت 0/89، 
خلق مثبت 0/84، سالمتی 0/81، کارآمدی 0/68 و عزت نفس 
0/58 محاسبه کرده اند. همچنین پایایی باز آزمایی )به فاصله 3 
هفته( این پرسش نامه را روی 75 نفر 0/79 محاسبه کردند که 
معنی دار است )17(. ضریب آلفای کرونباخ پرسش نامه در پژوهش 

جاری 0/76 به دست آمد. 

و  توصیفی  آمار  از  داده ها  تحلیل  برای  حاضر  پژوهش  در 
طبقه بندی  برای  توصیفی  آمار  از  شد.  استفاده  استنباطی 
نمودار  فراوانی،  توزیع  جدول  شد.  استفاده  داده ها  توصیف  و 
آماره های  از  داده  نوع  به  توجه  با  معیار  انحراف  و  میانگین  و 
قدر  شد.  برده  کار  به  حاضر  پژوهش  در  که  هستند  توصیفی 
قدر  و   3 از  کمتر  متغیرها  تمامی  برای  چولگی  آماره  مطلق 
مطلق کشیدگی متغیرها نیز کمتر از 10 است. بنابراین می توان 
نتیجه گرفت توزیع متغیرها عادی است و می توان از آزمون های 
پارامتریک استفاده کرد. بنابراین از تحلیل واریانس چندمتغیره 
و تک متغیره و نرم افزار SPSS نسخه 18 برای بررسی فرضیه های 

پژوهش در سطح معنادری 0/01 استفاده شد.

یافته ها

امداد  کمیته  به  مراجع  زنان  از  نفر   206 مطالعه  این  در 
شهرستان رودسر شرکت کردند و به دو گروه 103 نفره دارای 
تعارض و بدون تعارض زناشویی بر اساس معیارهای ورود به 
به تحصیالت  مطالعه تقسیم شدند. بیشترین فراوانی مربوط 
لیسانس 104 مورد )50/5 درصد( و کمترین فراوانی مربوط 
به تحصیالت زیر دیپلم 9 مورد )4/4 درصد( بود. تحصیالت 
دیپلم و فوق دیپلم 90 مورد )43/6 درصد( و فوق لیسانس و 
دکتری 3 مورد )1/5 درصد(، بیشترین فراوانی مربوط به شغل 
خانه دار 107 مورد )51/9 درصد( و کمترین فراوانی مربوط به 

موارد دیگر شش مورد )2/9 درصد( است. 

88 نفر شاغل )42/7 درصد( بودند و پنج نفر هم شغل خود 
را ذکر نکردند. همچنین بیشترین فراوانی مربوط به سن 30 
تا 40 سال 138 مورد )67 درصد( و کمترین فراوانی مربوط 
به سن 40 تا50 سال 17 مورد )8/3 درصد( بود. همچنین 51 
نفر بین20 تا 30 سال )24/7 درصد( داشتند. جدول شماره 1 
مقادیر شاخص های توصیفی مطالعه را برای بررسی مفروضه 
عادی بودن به عنوان یکی از پیش فرض های استفاده از تحلیل 

واریانس نشان می دهد.

 برای بررسی مفروضه همگنی ماتریس واریانس- کوواریانس از 
آزمون باکس استفاده شد که مقادیر آن M Box= 253/63 بود. 
نتایج آزمون لوین نیز بیانگر برقراری یکی دیگر از مفروضه های 
تحلیل واریانس بود. همچنین بر اساس جدول شماره 2، مفروضه 
وجود ترکیب خطی متغیرهای بررسی شده در میان گروه های با 

تعارض زناشویی و بدون تعارض بررسی شد.

گروه های  بین  گفت  می توان   3 شماره  جدول  اساس  بر 

)n=206( جدول 1. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش

کشیدگیچولگیانحراف معیارمیانگینبیشینهکمینهمتغیر

90136129/946/533/431/18طرح واره های ناسازگار

145633/5717/610/0741/93شادکامی

0/200-197633/5414/060/916ناگویی هیجانی

جدول 2. خالصه تحلیل واریانس چندمتغیره بر مجموعه متغیرهای مالک

اندازه اثرمعناداریخطای درجه آزادیدرجه آزادیF ارزشمتغیر

0/8753/9432020/0010/07اثر پیالپی

0/1254/0332020/0010/08المبدای ویلکز

6/974/1332020/0010/08اثر هولتینگ

6/977/5832020/0010/13بزرگ ترین ریشه روی
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مقایسه شده )زنان با تعارض زناشویی و زنان بدون تعارض زناشویی( 
در متغیرهای پژوهش )طرح واره های ناسازگار، ناگویی هیجانی و 
شادکامی( تفاوت وجود دارد )P<0/01(. برای بررسی این تفاوت 
در جدول شماره 3 از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره )مانووا( 

استفاده شده است.

نشان  چندمتغیره  واریانس  آنالیز   3 شماره  جدول  اساس  بر 
می دهد هر یک از میزان مؤلفه ها در میان گروه های با تعارضات 
زناشویی و بدون تعارض زناشویی یکسان نیست و تفاوت معناداری 
بین دو گروه وجود دارد. )P<0/02؛ F=10/13 طرح وارهای ناسازگار، 
ناگویی   F=16/69 و   P<0/01 شادکامی،   F=14/49 P<0/01؛ 
ناسازگار 0/04، شادکامی  اثر برای طرح واره های  اندازه  هیجانی(. 
0/09 و ناگویی هیجانی 0/05 است که نشان می دهد این تفاوت در 
جامعه متوسط است. مقدار 0/01 به عنوان اندازه اثر کوچک 0/04 

متوسط و 0/1 به عنوان اندازه اثر بزرگ در نظر گرفته می شود. 

مقایسه زوجی گروه ها در جدول شماره 4 گزارش شده است. 
با توجه به جدول شماره 4 در متغیر طرح واره های ناسازگار بین 
افراد با تعارض زناشویی و افراد بدون تعارض تفاوت معنی داری 
وجود دارد. به عبارتی زنان با تعارض زناشویی در مقایسه با زنان 
بدون تعارض طرح واره ناسازگار بیشتری دارند. همچنین در متغیر 
شادکامی تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده می شود که 
این تفاوت به نفع زنان بدون تعارض است و زنان بدون تعارض 
زناشویی در مقایسه با زنان بدون تعارض شادکامی بیشتری دارند. 
میانگین ناگویی هیجانی نیز در افراد با تعارض زناشویی به طور 

معناداری با زنان بدون تعارض متفاوت است.

بحث 

و  اولیه  ناسازگار  طرح واره های  تفاوت  بیانگر  آماری  نتایج 
ناگویی هیجانی و شادکامی در زنان با تعارضات زناشویی و زنان 
عادی بود. نتیجه به دست آمده با یافته های فریمن )11(، بشارت 

)14(، ذوالفقاری )16(، رنر10 )18(، جوهانی11 )19( و لباستال12 )20( 

نشان  خود  پژوهش های  در  همکاران  و  لوملی13  است.  همسو 
دادند بین طرح واره های ناسازگار اولیه و ناگویی هیجانی در زنان 
با تعارضات زناشویی رابطه معکوس معنی داری وجود دارد )21(. 
کرمی و همکاران در تحقیق درباره رابطه طرح واره های ناسازگار 
اولیه و جامعه ستیزی در زنان بی خانمان وابسته به مواد دریافتند 
که طرح واره های ناسازگار اولیه این زنان در زیرمقیاس های ایثار 
بیشترین و در وابستگی/ بی کفایتی کمترین نمره را دارند )22(. 
همچنین نجفی و همکاران در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند 
که طرح واره های ناسازگار اولیه می تواند ازجمله عوامل مؤثر در 

اختالف زناشویی و طالق باشد )23(. 

در راستای نتایج پژوهش جاری، دومیترسکو و روسو14 )24(، 
پناهی فر و همکاران   ،)26( )25(، فالح چای  منظری و همکاران 
)28 ،27( به این نتیجه رسیدند که طرح واره های ناسازگار اولیه با 

ناسازگاری زناشویی و کاهش رضایت زناشویی رابطه دارد. لوکس 
و کپرمن در یافته های خود به نتایجی مغایر با نتایج پژوهش 
در   )9( همکاران  و  امیری  همچنین   .)10( یافتند  دست  جاری 
پژوهشی شادکامی و سبک های ارتباطی در تعارضات زناشویی 
بررسی  را  تهران  دولتی  دانشگاه های  متأهل  دانشجویان  در 
کردند. آزمودنی ها 100 نفر )50 زوج( بودند. یافته ها نشان داد 
شادکامی رابطه منفی و معنی داری با رضایت زناشویی دارد که 
با نتایج پژوهش حاضر همسو نیست. ازجمله علل تفاوت نتایج 
این پژوهشگران می توان به نابرابری نمونه های مطالعه یا وجود 

متغیرهای مداخله گر و کنترل نشده دیگر اشاره کرد. 

10. Renner
11. Juhani
12. Lobbestael
13. Lumly
14. Dumitrescu & Rusu

جدول 3. نتایج تحلیل واریانس تفاوت گروه ها در متغیرهای پژوهش

اندازه اثرمعناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیر ها

413/901413/9010/130/0020/04طرح واره های ناسازگار

55523/90155523/9014/490/0010/09شادکامی

17876/51117876/5116/690/0010/05ناگویی هیجانی

جدول 4. نتایج مقایسه زوجی گروه ها در طرح واره های ناسازگاری، شادکامی، ناگویی هیجانی

معنادا ریخطای استانداردتفاوت میانگینگروهگروه متغیر

2/160/650/001بدون تعارضبا تعارضطرح واره های ناسازگار

1/650/690/02-بدون تعارضبا تعارضشادکامی

1/530/650/001بدون تعارضبا تعارضناگویی هیجانی

»لیال مقتدر و همکاران. مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه، ناگویی هیجانی و شادکامی در زنان با و بدون تعارضات زناشویی«



144

تابستان 1397. دوره 7. شماره 2

در تبیین نتایج به دست آمده باید گفت طرح واره ها با حوادث 
که  هنگامی  و  دارند  تعامل  زندگی  روانی  فشارهای  و  منفی 
طرح واره های ناسازگار اولیه فعال می شوند، سطوحی از هیجان ها 
منتشر می شوند و مستقیم یا غیرمستقیم به اشکال مختلفی 
نظیر روابط معیوب بین فردی منجر می شوند. از طرفی با افزایش 
ناگویی های  از  برخی  شیوع  ناسازگار،  شناختی  طرح واره های 
هیجانی افزایش می یابد و حضور چنین اختالالتی به تعارضات 
گفت  می توان  همچنین  می شود.  منجر  زناشویی  زندگی  در 
زوجینی که تعارضات زناشویی بیشتری دارند، شادکامی کمتری 
زوجینی  می کنند.  تجربه  زندگی  مختلف  موقعیت های  در  را 
و  یکپارچه سازی اطالعات  بیشتری دارند، قدرت  که شادکامی 
تصمیم گیری بهتری و قدرت یادگیری بیشتری نیز دارند و این 
توانایی های شناختی عناصری هستند که در کسب مهارت های 

اجتماعی و کاهش آلکسی تیمیا تأثیرگذارند. 

و  توصیف  در  دشواری  هیجانی  ناگویی  ویژگی های  از  یکی 
تشخیص احساسات است. این افراد دامنه لغات محدودی برای 
ناتوانی در  به علت  عبارت دیگر  به  دارند.  توصیف هیجاناتشان 
تشخیص احساسات قادر به بیان هیجانات نیستند. زوجین دارای 
تعارض نمی توانند احساسات خود را دقیق بشناسند و در نتیجه 
آن را ابراز نمی کنند؛ از این رو تعارضات زناشویی در خانواده هایی 
شکل می گیرد که بی عاطفه، سرد، مضایقه گر، منزوی، تندخو، 
پیش بینی ناپذیر یا بدرفتار هستند. افرادی که طرح واره هایی در این 
حوزه دارند نمی توانند روابط ایمن و رضایت بخشی با دیگران برقرار 
کنند، در حالی که زوجین بدون تعارض مهارت های ارتباطی بسیار 
خوبی دارند و به مسائل و اتفاقاتی که برای آن ها پیش می آید، 
خوشبین و ماالمال از امید و دارای طبعی شوخ و مزاح گونه هستند 
و افراد دیگر و عالم خارج را آنچنان که در واقع هستند می بینند 
و قبول دارند. در زوجین دارای تعارض این موضوع برعکس است، 
چون این افراد به دلیل تعارضات زناشویی به موقعیت های اطراف 

خود بدبین هستند و آن ها را به خود نسبت می دهند.

از محدودیت های تحقیق حاضر می توان به زیاد بودن سؤاالت 
کرد  اشاره  شرکت کنندگان  خودگزارشی دهی  و  پرسش نامه ها 
از  استفاده  این رو  از  کند.  کمتر  را  پژوهش  اعتبار  می تواند  که 
پرسش نامه هایی با تعداد کمتر سؤاالت برای تحقیقات آینده پیشنهاد 
می شود. همچنین با توجه به نتایج پژوهش به مراجع و سازمان های 
مربوطه پیشنهاد می شود برای پیشگیری از مشکالت و نارضایتی های 
آینده قبل از ازدواج، برای شناخت ویژگی های شخصیتی و باورهای 

خود و طرف مقابل جلسات آموزشی برگزار کنند. 

نتیجه گیری

یافته های پژوهش نشان داد بین طرح واره های ناسازگار اولیه و 
ناگویی هیجانی و شادکامی در زنان با تعارضات زناشویی و زنان 
عادی تفاوت وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش 

طرح واره های  همچون  روان شناختی  متغیرهای  گفت  می توان 
اولیه، هیجانات و شادکامی در زنان، ازجمله عوامل مؤثر در زندگی 
تعارض  زمینه های  متغیرها  این  در  اختالل  در صورت  و  است 

زناشویی فراهم خواهد شد.

کاربرد یافته های پژوهش در بالین

به عوامل روان شناختی مؤثر در ارتقای سالمت روان زنان کمتر 
شادکامی،  قبیل  از  عوامل  این  نادیده گرفتن  است.  شده  توجه 
هیجانات و طرح واره ها، ناشی از نبود آگاهی الزم در زمینه نقش 
آمار  افزایش  نتیجه  در  و  خانوادگی  ارتباطات  در  متغیرها  این 
طالق و جدایی عاطفی است. برای اعتالی سالمت روان خانواده 
روان پرستاران و  از  پیش  از  بیش  استفاده  نتیجه جامعه،  در  و 
روان شناسان در نظام خدمات بهداشتی درمانی ضروری به نظر 
می رسد. همچنین می توان مشاوره های قبل از ازدواج را مبتنی بر 

افزایش آگاهی زوجین از عوامل روان شناختی ارائه کرد.  

مالحظات اخالقی

پیروي از اصول اخالق پژوهش

 این پژوهش از پایان نامه خانم لیال حالج در گروه روانشناسی، 
دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی با کد 
اخالق 61320705942001 گرفته شده است. در این پژوهش 
تمام اصول اخالقی اعم از مطلع بودن شرکت کنندگان از روند 
پژوهش، گرفتن رضایت نامه کتبی، مختار بودن شرکت کنندگان 
برای خروج از پژوهش، و محرمانه بودن اطالعات شرکت کنندگان 

در تحقیق رعایت شده است.

حامي مالي

این پژوهش از پایان نامه خانم لیال حالج در گروه روانشناسی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت گرفته شده است. محققان بدون 

حامی مالی و با هزینه شخصی تحقیق کرده اند.

تعارض منافع

و  پژوهش  در  را  منافع  تعارض  هیچ گونه  مقاله  نویسندگان 
تنظیم مقاله ذکر نمی کنند.

تشکر و قدردانی 

زنان  و  رودسر  امداد شهرستان  کمیته  کارکنان  از همکاری 
شرکت کننده در پژوهش تقدیر و تشکر می کنیم.

»لیال مقتدر و همکاران. مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه، ناگویی هیجانی و شادکامی در زنان با و بدون تعارضات زناشویی«
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