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 چکیده

سیتوجه به روابط  سا شویی به عنوان ا ست. تالش در زنا ترین کارکرد خانواده از اهیمت باالیی برخوردار ا
شویی می سایی عوامل موثرتر در بهبود روابط زنا شنا شناختی در این تواند به بهبود مداخالت روانجهت 

بینی طالق های ناسازگار اولیه در پیش وارهزمینه کمک کند. هدف از تحقیق حاضر مقایسه جنسیتی طرح
ساله  40تا 25ماری کلیه زوجین آعاطفی زوجین بود. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه 

ها آوری دادهت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمعزوج بود که بصور 205شهر رفسنجان بودند. حجم نمونه 
شنامه طالق عاطفی گاتمن ) س شنامه طرح( و 2008پر س سازگارپر بودند. جهت  (1988اولیه یانگ ) واره نا

سیون با روش گام به ها ازتحلیل داده ستفاده گردید. گام رگر شان داد که در نمونه زنان حوزها های نتایج ن
های حوزه بریدگی، وارهای بریدگی، دیگرجهت مندی و عملکرد مختل و در نمونه مردان طرحوارهطرح

اند. بینی در طالق عاطفی را داشتتتتهیشتتتترین توان پیشمختل به ترتیب ب زنگی و محدودیتهگوش ب
ساس نتایج ب ست آمده میهبرا ضمن بهبود طرحد ست  شویی بهتر ا های ارهوتوان گفت در مداخالت زنا

مندی و عملکرد مختل و در مردان تاکید های دیگرجهتوارهبریدگی در زوجین؛ در زنان تاکید روی طرح
 زنگی و محدودیت مختل باشد. ههای  گوش بوارهطرح یرو

  واره. طالق عاطفی. ناسازگاریطرح کلیدی:گان واژ
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 مقدمه

نهاد خانواده در کنار نهادهای دین، اقتصاد، سیاست و آموزش و پرورش، یکی از پنج نهاد بنیادین 
شود. میها در چارچوب آن برآورده های جسمی، روانی و اجتماعی انساناجتماعی است که بسیاری از نیاز

های متعددی مواجه است. تعارض و ناسازگاری بین زوجین، بین ایرانی با چالش اما امروزه ساختار خانواده
والدین و فرزندان، فرار فرزندان از خانه و طالق عاطفی از مشکالت ویژه درون خانوادگی است )مومنی، 

مکان واحد، به لحاظ ذهنی از هم (. در حالت طالق عاطفی زوجین با وجود حضور فیزیکی در یک 1389
رود. طالق عاطفی یکی از زوال می تدریج رو بهها به تعهدات متقابل زناشویی بهجدا هستند و پایبندی آن

شود. و بستری مناسب ترین مشکالت خانواده ایرانی است که در اغلب موارد منجر به طالق رسمی میمهم
طالق عاطفی را اولین مرحله در فرایند طالق و بیانگر رابطه  برای روابط فرازناشویی می باشد. هانان

شود. به عقیده او زن و شوهر اگرچه داند که احساس بیگانگی جایگزین آن میزوالی می زناشویی رو به
ها نسبت به یکدیگر ممکن است باهم بودن را مانند یک گروه اجتماعی ادامه دهند، اما جاذبه و اعتماد آن

ه است. طالق عاطفی بیانگر فاصله ذهنی بین زوجین است که متضمن فقدان اعتماد و آشفتگی از بین رفت
(. در سبب شناسی عوامل مرتبط با طالق عاطفی عوامل متعددی در 1395واقعی خانواده است )محمدی، 

(؛ 1395اکبری، توان به تنظیم شناختی هیجان )های مختلف شناسایی شده است که از آن جمله میپژوهش
واره (؛ طرح1397متمایزسازی )عزیزی و سنگتراش میرآقائی، (؛ خود1395های دلبستگی )هادی، سبک

در ادبیات پژوهشی در  عواملی که از یکی( اشاره کرد. 2014؛ رایان، 1394های ناسازگار اولیه )لعل زاده، 
هستند. یانگ  اولیه ناسازگار هایوارهطرح های اخیر مورد توجه بوده است؛در سال زناشویی زمینه روابط

آسیب رسانی هستند که در  -های ناسازگار اولیه الگوهای هیجانی و شناختی خودوارهمعتقد است طرح
 های ناسازگاروارهشوند. طرحمسیر زندگی تکرار میابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفته اند و در 

 به صورت سوءتفاهم، شناسی روانیآسیب در هاسوگیری شوند. اینرویدادها می تفسیر در سوگیری موجب

می  پدید همسران بینانه درغیرواقع انتظارهای و هانادرست، هدف هایفرض های تحریف شده،نگرش
 زندگی مسیر در هاوارهزیرا طرح گذارندتأثیر می بعدی هایها و ارزیابیادراک بر هاسوءبرداشت این آیند و

 از آنجا که دارند، به ویژه شریک زندگی تأثیر دیگران و خود با فرد رابطه چگونگیبر  و دارند تداوم

 برای جدایی را پی دارند و زمینه در را زناشویی روابط در ناخشنودی ناسازگار ناکارآمدند، هایوارهطرح

بهبود روابط واره درمانی نیز در زمینه های مبتنی بر طرح(. بحث درمان2013، 1)گیلبرتکنندمی فراهم
هایی مانند )همتی، های اخیر مورد توجه قرار گرفته است و اثربخشی آن در پژوهشزناشویی در سال

واره درمانی ( مورد بررسی قرار گرفته است. مداخالت مبتنی بر طرح1397مداحی، حسینیان و خلعتبری، 
های خود و زیر سئوال بردن اعتبار آنها متمرکز است و تالش دارد به افراد وارهروی شناخت افراد از طرح

کمک کند تا ضمن شناخت نقایص خود برای رسیدن به الگوهای ارتباطی بهتر تالش کنند. به شناخت 

                                           
1 Gilbert  
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های آسیب زا و همچنین تالش برای تغییر آنها با توجه به گسترده بودن وارهرساندن و شناسایی طرح
کند. و میهای ناسازگار در اثربخشی و باالبردن اثربخشی درمان محدودیت ایجاد وارهرحهای طحوزه

گیری کاری زوجین و کنارههای گروهی با کاهش همشدن طول دوره درمان نیز بویژه در درمان طوالنی
های عبیر و نگرشهای ناسازگار از طریق سوء توارهآنان از دوره درمان همراه است. اگر این فرض را که طرح

گذارند؛ را بپذیرم و این اصل را هم در نظر بگیریم که تحریف شده روی روابط زناشویی تاثیر منفی می
شناختی آنان متفاوت است؛ می توان الگوهای ارتباطی زنان و مردان برمبنای ماهیت زیست شناختی و روان

در زنان و مردان متفاوت باشند و ثانیا ارتباط درونی  های ناسازگار اولیهوارهانتظار داشت که اوال ماهیت طرح
های ناسازگار با روابط اجتماعی، عاطفی و زناشویی نیز متفاوت باشد. یانگ معتقد است که جنسیت وارهطرح

پور، خسروی و صرامی، شناسی نهایی موثر است )به نقل از عربدر نحوه بروز عوامل محیطی بر آسیب
وارهای ناسازگار همسو نیست. مطالعه های جنسیتی در طرحجام شده در مورد تفاوتهای ان(. پژوهش1397

وارهای ناسازگار اولیه را دار زنان و مردان در طرح( عدم تفاوت معنی2013طالع بکتاش، یعقوبی و یوسفی )
دان در ( حاکی از تفاوت زنان و مر1397که نتایج پژوهش عربپور، خسروی و صرامی )نشان داد در حالی

زنگی، بریدگی و حدومرز مختل بود. در مطالعات ههای ناسازگاراولیه مانند گوش بوارههای طرحبرخی حوزه
؛ و 2017؛ احمدپناه، آستین صدف و آخوندی، 2017)آهامی، ممد، آزویی، دلسیا، ایناچ و استانجیو، 

های وارههای طرحبرخی حوزهداری بر حسب جنسیت در ( نیز تفاوت معنی2014غمخوارفرد و همکاران، 
های ناسازگار در وارههای اختصاصی و مهم طرحناسازگار اولیه گزارش شده است. از این رو شناسایی حوزه

مندتر تواند ضمن هدفهای زناشویی و طالق عاطفی زوجین میزنان و مردان در پیش بینی ناسازگاری
تر ولی های درمانی فشردهتکلوزمینه، به شکل گیری پر درمانی در اینوارهکردن مداخالت مبتنی بر طرح

دنبال پاسخ به این سئوال است که در ه تر کمک کند. با توجه به آنچه گفته شد پژوهش حاضر باثربخش
 تری در پیش بینی طالق عاطفی دارند؟سازگار نقش مهمهای ناوارهزنان و مردان کدام طرح

 پیشینه نظری
واره طرح هستند. ناسازگار هایوارهطرح نقش مهمی دارند روابط در که شناختی هایپدیده از یکی
 اندیشند،می چگونه افراد که پردازدمی این نکته بررسی به که است شناختی روانشناسی در مفهومی

 تداوم زندگی مسیر در هاوارهطرح آورند.می یاد به را اطالعات چگونه و کنندمی پردازش و  ادراک چگونه

 اغلب وارهطرح رشد دارند، تأثیر شریک زندگی به ویژه دیگران و خود با فرد رابطه بر چگونگی و دارند

 هایوارهمنفی  طرح تجارب خاطر به افراد بعضی یانگ مطابق نظریه گردد.بازمی کودکی دوران به

 و سایر بعدی صمیمانه روابط در آنها رفتار و احساس شیوه تفکر، بر که کنندمی ایجاد را ایاولیه ناسازگار

 ارضا دلیل به هاوارهطرح است که معتقد یانگ (.1394گذارد )لعل زاده، می تأثیر شانزندگی هایجنبه

 ایمن دلبستگی :از عبارتند نیازها این که آیندمی وجود به کودکی اساسی دوران هیجانی نیازهای نشدن

 و تفریح، خودانگیختگی سالم، هایهیجان و نیازها بیان در هویت، آزادی و کفایت خودگردانی، دیگران، به
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 .1حوزه  پنج به کودک تحولی نیاز پنج با مطابق هاوارهطرح داری.خویشتن و بینانهواقع هایمحدودیت
-5  مندی جهت دیگر-4  مختل هایمحدودیت -3 مختل عملکرد و خودگردانی -2 طرد و بریدگی
 بریدگی حوزه شوند.می وارهطرح چند شامل که هرکدام اندتقسیم شده بازداری و ازحد بیش زنگیهگوش ب

 شرم /نقص هیجانی، محرومیت بدرفتاری،/اعتمادیبی ثباتی،بی /رهاشدگی هایوارهطرح طرد شامل و

 /وابستگی هایوارهطرح مختل شامل عملکرد و خودگردانی حوزه است. بیگانگی /انزوای اجتماعی و

 است. حوزه و شکست گرفتار نیافته تحول خود بیماری، یا ضرر به آسیب پذیری نسبت کفایتی،بی

 حوزه .است ناکافی انطباقی خود و داریخویشتن بزرگ منشی، /استحقاق شامل مختل هایمحدودیت

بیش  گوش به زنگی حوزه و است جویی و پذیرش ایثار اطاعت، هایوارهطرح شامل مندیجهت دیگر
 عیبجویی /سرسختانه معیارهای بازداری هیجانی، بدبینی، /گراییمنفی هایوارهطرح شامل و بازداری ازحد

 (.  1392)کاظمی و مطهری، تنبیه است و افراطی

 پیشینه تجربی  

های ناسازگار واره( در زمینه مقایسه جنسیتی در طرح1397نتایج پژوهش عربپور، خسروی و صرامی )
داری بین زنان و مردان زنگی، بریدگی و حدومرز مختل تفاوت معنیههای گوش بداد در حوزهاولیه نشان 

واره ( در پژوهش خود به بررسی و مقایسه طرح2013وجود دارد. همچنین طالع بکتاش، یعقوبی و یوسفی )
وارهای اری بین طرحدهای ناسازگار اولیه در زنان و مردان پرداختند نتایج این تحقیق نشان داد تفاوت معنی

( در پژوهش خود به بررسی رابطه 1394ناسازگار اولیه زنان و مردان وجود ندارد. نوایی و محمدی آریا )
واره ایثار سایر جز طرحههای ناسازگاراولیه و توجیه روابط فرا زناشویی در افراد متاهل نشان دادند بوارهطرح

فرازناشویی هستند و در بین متغیرهای جمعیت شناختی نیز تنها  کننده روابطواره پیش بینیحوزه های طرح
( نیز تفاوت 1392جنسیت در تفاوت توجیه روابط فرازناشویی نقش داشت. پژوهش کاظمی و مطهری )

-وارهاند.  در این پژوهش زنان در طرحای ناسازگار اولیه را تائید کردهوارههای جنسیتی در برخی ابعاد طرح

های در حوزه جدایی و طرد نمره وارهنی و عملکرد مختل نمره باالتر داشتند و مردان در طرحهای خودگردا
واره های ناسازگار اولیه در زنان و در خارج از کشور نیز مطالعات به بررسی و مقایسه طرحباالتر داشتند. 
( نشان داد تفاوت 2017نجیو )اند. نتایج مطالعات آهامی، ممد، آزویی، دلسیا، ایناچ و استامردان پرداخته

( 2017واره ناسازگار در زنان و مردان را تائید کرده است. دلسیا و همکاران )داری بین برخی ابعاد طرحمعنی
ره باالتری دارند زنگی نمحوزه جدایی و طرد و همچنین گوش به ایهوارهنیز نشان دادند که زنان در طرح

( نیز در تحقیق خود دریافت که 2015مردان نمره باالتری داشتند. جانسون )واره های طرحو در سایر حوزه
 واره استحقاق نسبت به  زنان نمره باالتری دارند. واره ایثار نمره باالتر دارند و مردان در طرحزنان در طرح
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 تعاریف مفهومی

 بریدگی و طرد وارهطرح
 (. 2015است )جانسون، بینی ای قابل پیشبه شیوه عدم ارضای نیازهایی مانند امنیت و همدلیبه معنی 

 عملکرد و خودگردانی مختل
را  فرد در بزرگسالیاعتماد  واره اشاره به ارتباط ناقص والدین در سنین اولیه اشاره دارد کهاین طرح

 (. 2015)جانسون، سازدرا با شکست مواجه می اوکاهش داده و عملکرد مستقل 
  محدودیت های مختل

مشکالتی در ارتباط با رعایت حقوق دارد که اشاره  ولیت پذیری ؤعدم وجود مسواره به این طرح
 (. 2015را بدنبال دارد )جانسون،  دیگران، تعهد یا هدف گزینی

    دیگر جهت مندی
احساس اجبار نسبت به واگذاری افراطی کنترل خشم، محرومیت یا انتقام مندی به واره دیگر جهتطرح

 (. 2015)جانسون، شودمیها اطاعت از نیازها و هیجان و منجر به شودمربوط می
 گوش به زنگی بیش از حد و بازداری

)جانسون، آیندبوجود می در نتیجه تاکید بیش از حد بر واپس زنی احساساتزنگی هواره گوش بطرح
2015 .) 

 طالق عاطفی
توانند درباره ای ندارند و نمین و شوهر با یکدیگر ارتباط صمیمیاست که به موجب آن، ز طالقی

 (.1390)مومنی، احساسات و عواطف خود با یکدیگر حرف بزنند و ارتباط زناشویی مناسبی هم ندارند
 نعاریف عملیاتی

 طالق عاطفی 

 آورد.دست می( به2008فرد در پرسشنامه گاتمن) ای است کهحاضر منظور نمرهدر پژوهش 
 واره ناسازگار اولیهطرح

 (138۶، نقل از لطفی و همکاران، 1988)آیتمی یانگ  75ای است که فرد در پرسشنامه منظور نمره
 آورد.به دست می

 سئواالت پژوهش  

 پیش بینی طالق عاطفی در مردان دارند؟تری در های ناسازگار نقش مهموارهکدام طرح
 تری در پیش بینی طالق عاطفی زنان دارند؟های ناسازگار نقش مهموارهکدام طرح
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 روش تحقیق 
که بصورت  ستاهای همبستگی تر از طرحآزمایشی و به طور دقیق های غیرپژوهش حاضر از نوع طرح

شامل ماری پژوهش حاضر آجامعه نجام شده است. پیش بینی یک متغیر از طریق یک یا چندمتغیر دیگر ا
که در هنگام اجرای تحقیق در این شهر ساکن بودند و از  بود رفسنجانشهر ساله  40تا  25زوجین کلیه 

زوج  1127سال گذشته بود. حجم جامعه مورد بررسی براساس آمار بدست آمده 5زمان ازدواج آنها حداقل 
ی بود که از نواحی مختلف شهر رفسنجان انتخاب گردیدند. حجم بود. روش نمونه گیری بصورت تصادف

زوج تحلیل  205های مربوط به زوج بود که پس از حذف پرسشنامه های ناقص؛ پرسشنامه 215نمونه 
 گردید. 

 ابزار گردآوری اطالعات

 واره ناسازگار اولیه یانگپرسشنامه طرح
، 1988آیتمی که توسط یانگ) 75کوتاه( یک پرسشنامه های ناسازگار اولیه )فرم وارهپرسشنامه طرح

واره ناسازگار اولیه ساخته شد. این پانزده ( برای ارزیابی پانزده طرح138۶، خسرویو  ، دنیوینقل از لطفی
انزوای  -4بی اعتمادی/ بدرفتاری،  -3طرد/ رهاشدگی،  -2محرومیت هیجانی،  -1واره عبارتند از: طرح

آسیب پذیری نسبت به ضرر یا  -8وابستگی/ بی کفایتی،  -7شکست،  -۶م، نقص/شر -5اجتماعی، 
معیارهای  -13بازداری هیجانی،  -12ایثار،  -11اطاعت،  -10گرفتاری/ در دام افتادگی،  -9بیماری، 

حوزه  5واره در درون طرح 15خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی. این  -15استحقاق و  -14نامنعطف، 
درجه ای  5گیرند. که برای پاسخ خود از یک مقیاس لیکرت های تحولی اولیه قرار میحوزهبا مطابق 

( مورد بررسی قرار گرفت و تأئید 138۶) لطفی، دنیوی و خسرویروایی این ابزار در پژوهش . استفاده کنند
 .شد

 پرسشنامه طالق عاطفی گاتمن 
دواج نوشته جان گاتمن گرفته شده است. پرسشنامه طالق عاطفی از کتاب موفقیت یا شکست در از

های مختلف زندگی است که ممکن  نوشته شده و شامل جمالتی درباره جنبه 2008این پرسشنامه در سال 
سوال دارد و به شیوه بله یا خیر باید به آن جواب  24است فرد با آن موافق یا مخالف است. این مقیاس 

( ضریب پایایی پرسشنامه 1387طفی باالتر است. در پژوهش کاوه )و نمره باالتر نشان دهنده طالق عا داد
 دهد. ( بدست آمده است که پایایی قابل قبول پرسشنامه را نشان می70/0با روش آلفای کرنباخ )

 ها  روش تجزیه و تحلیل داده 
آوری شده از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد های جمعبه طور کلی به منظور توصیف داده

 استفاده گردید.  spss-19و ماتریس همبستگی و تحلیل رگرسیون با روش گام به گام در 



 123                                                            های ناسازگار اولیه در ...وارههای جنسیتی طرحتفاوت

 یافته های پژوهش

 دهد. را نشان میهمبستگی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته در نمونه مورد مطالعه  1جدول 

 همبستگی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته در نمونه مورد مطالعه .1جدول 
گروه  متغیرها

 نمونه

برید

 گی

عمل

کردم

 ختل

دیگرجهت 

 مندی

-هگوش ب

 زنگی

محدودیت 

 مختل

 طالق عاطفی

  ۶8/0** 48/0** 51/0** ۶۶/0** 5۶/0** زنان طالق عاطفی 

  27/0** 4۶/0** 25/0** 42/0** 51/0** مردان

 85/0 31/0 59/0 5۶/0 1۶/0 00/1 زنان کشیدگی  

 18/1 -2۶/0 52/0 53/0 ۶0/0 -18/0 مردان

 -82/0 -90/0 49/0 -28/0 -17/1 02/0 زنان چولگی

 54/1 004/0 009/0 01/0 29/0 ۶8/0 مردان

01/0>p   **  05/0>p * 

+ و 2یک از متغیر ها از محدوده بین  های کشیدگی و چولگی هیچدهد که ارزشنشان می 2جدول 
خطی بودن در بین متغیرهای خارج نشده است. همچنین نتایج جدول فوق نشان می دهد که مساله هم -2

 پیش بین تحقیق رخ نداده است. 

های ی بررسی معنی داری تغییر در شاخصادامه تحلیل رگرسیون با روش گام به گام برا 3جدول در 
 دهد.  در گروه نمونه مردان را نشان می های چندگانهرگرسیونی در گامتبیین مدل 

 سی معنی داری شاخص های تبیین مدل رگرسیونی در گروه نمونه مردانربر: 3جدول 

 F متغیر گام

سطح 

معنی 

 داری
𝜷 t 

 سطح

 معنی داری
 

R 

 شاخص تغییرات

𝐑𝟐تغییرا

 ت
F 

سطح معنی 

 داری

 مقدار ثابت 
49/۶7 05/0>p 

93/20 75/25 05/0>p 

2۶/0 2۶/0 49/۶7 05/0>p 

 p<05/0 21/8 51/0 بریدگی 1

2 

 مقدار ثابت

78/41 05/0>p 

39/19 40/21 05/0>p 

29/0 043/0 15/12 05/0>p 05/0 80/4 35/0 بریدگی>p 

 p<05/0 48/3 2۶/0 گوش بزنگی
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3 

 مقدار ثابت

19/32 05/0>p 

37/29 ۶1/21 05/0>p 

32/0 033/0 35/9 05/0>p 

 p<05/0 57/5 32/0 بریدگی

 p<05/0 ۶4/4 24/0 گوش بزنگی

محدودیت 

 مختل
21/0 21/4 05/0>p 

 
واره حوزه بریدگی وارد معادله رگرسیون داشته است که براساس نتایج بدست آمده در گام اول طرح

زنگی هواره گوش بطالق عاطفی را پیش بینی کرده است. در گام دوم حوزه طرحاز تغییرات مربوط به  %2۶
داری در پیش بینی در میزان تبیین نقش مهنی 4وارد معادله پیش بینی شده است که با افزایش تقریبا %

درصدی در میزان 3واره محدودیت مختل با افزایش طالق عاطفی داشته است. در گام سوم نیز حوزه طرح
 داری در تبیین و پیش بینی طالق عاطفی داشته است. ین نقش معنیتبی

ادامه تحلیل رگرسیون با روش گام به گام برای بررسی معنی داری تغییر در شاخص های  4جدول در 
 های چندگانه در گروه نمونه مردان را نشان می دهد.   تبیین مدل رگرسیونی در گام

 تبیین مدل رگرسیونی در گروه نمونه مردان سی معنی داری شاخص هایربر :4جدول 
سطح   F گام

معنی 

 داری

سطح  𝛃 T متغیر

معنی 

 داری 

 

R 
 شاخص تغییرات 

𝐑𝟐تغییرا

 ت

F   سطح

 معنی داری 

1 ۶4/1۶  
05/0>p 

  p<05/0 99/19 49/18 ثابت 
4۶/0 

 
4۶/0 

 
۶4/1۶۶ 

 
05/0>p 

 p<05/0 90/12 ۶8/0 بریدگی 

2  
52/11 

 
 

 
05/0>p 

  p<05/0 04/1۶ 74/15 ثابت 
54/0 

 
078/0 

 
9۶/32 

 
05/0>p 

 p<05/0 ۶2/۶ 43/0 بریدگی

دیگرجهت 
 مندی

37/0 74/5 05/0>p 

 

3 

 
24/80 

 
05/0>p 

  p<05/0 27/1۶ 73/15 ثابت
 
55/0 

 
 

01۶/0 

 
 
82/۶ 

 
 

05/0>p 05/0 0۶/۶ 39/0 بریدگی>p 

دیگرجهت 
 مندی

29/0 0۶/4 05/0>p 

 p<05/0 ۶2/2 1۶/0 عملکردمختل
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واره حوزه بریدگی با ضریب دهد در گام اول ابعاد طرحنتایج بدست آمده در نمونه زنان نشان می
از تغییرات مربوط به طالق عاطفی زنان  4۶اند که %( وارد معادله رگرسیون شده۶8/0رگرسیون استاندارد )

واره دیگرجهت مندی وارد معادله پیش بینی شده است که با اند. در گام دوم حوزه طرحکردهبینی را پیش
داری در پیش بینی طالق عاطفی زنان داشته است. در گام در میزان تبیین؛ نقش معنا 7افزایش تقریبا %

در تبیین و داری درصدی در میزان تبیین نقش معنی1واره عملکرد مختل با افزایش سوم نیز حوزه طرح
 پیش بینی طالق عاطفی داشته است.   

 بحث و نتیجه گیری

های ناسازگار اولیه در پیش بینی طالق هوراهای مختلف طرحپژوهش حاضر به مقایسه توان حوزه

های عاطفی در زنان و مردان پرداخت. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد در مردان به ترتیب حوزه

اند در حالی زنگی و محدودیت مختل بیشترین نقش را در پیش بینی طالق عاطفی داشتههب بریدگی، گوش

های بریدگی، دیگرجهت مندی و عملکرد مختل به ترتیب بیشترین اهمیت در پیش که در نمونه زنان حوزه

های  اند. در ادبیات هر چند تالشی در جهت مقایسه توان پیش بینی حوزهبینی طالق عاطفی را داشته

های ناسازگار در وارههای ناسازگار در زنان و مردان صورت نگرفته است اما در زمینه مقایسه طرحوارهطرح

داری بین زنان و مردان ( نشان داد تفاوت معنی1397عربپور، خسروی و صرامی )زنان و مردان پژوهش 

ین در مطالعه آهامی، ممد، آزویی، زنگی، بریدگی و حدومرز مختل وجود دارد.  همچنههای گوش بدر حوزه

های وارههای طرحداری بر حسب جنسیت در برخی حوزه( نیز تفاوت معنی2017دلسیا، ایناچ و استانجیو )

-های روانتواند ناشی از تفاوتواره ها در زنان و مردان میناسازگار اولیه گزارش شده است. تفاوت طرح

براساس نظریه داریل بِم، کودکان از همان ابتدا نه تنها مستعد هستند تا شناختی و سیر تحولی آنان باشد. 

زنانگی( را رمزگذاری و سازماندهی کنند -های جنسیتی )مردانگیواره-به آسانی اطالعات مربوط به طرح

ند که بر پردازش آورهایی را بدست میکنند طرح وارهبلکه از طریق محیط اجتماعی که در آن رشد می

له در حافظه و نیز تنظیم رفتار آنها در بزرگسالی نقش دارد و چارچوبی برای هدایت ات و حل مسأاطالع

های وارههای جنسیتی اساس شکل گیری طرحواره(. حال تفاوت در طرح1383شوند )خمسه، رفتار آنان می

گیری ای جنسیتی به شکلهوارهتواند چنین تبیین کرد که تفاوت در طرحشود. به عبارتی میشناختی نیز می

، 1کند )تروبست، کولین واِبریهای شناختی ناسازگار اولیه متفاوتی در زنان و مردان کمک میطرحواره

2015 .) 

                                           
1 Trobst, Collin, Embree 
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های ناسازگار زنان و مردان را وارهتوان تفاوت در طرحهمچنین بر مبنای تفاوت در رشد اخالقی نیز می

د اخالقی زنان را برمبنای اخالق مداری و مبتنی بر روابط تبیین کرد. اگر براساس نظریه گیلیگان رش

( که نمرات 2015( و  جانسون )2014هایی مانند غمخوار فرد و همکاران )توان به نتایج پژوهشبپذیریم می

واره استحقاق در مردان استناد کرد های طرد و ایثار و نمرات باالتر مردان در طرحوارهباالتر زنان در طرح

هایی مانند دیگر جهت وارهتر طرحکنندگی اولیکنند. توان پیش بینینتایج پژوهش حاضر را تائید میکه 

های نقش جنسیتی و رشد ها؛ براساس تبیین نظری تفاوتوارهمندی در زنان براساس محتوای این طرح

ای خود به دنبال به جای رسیدگی به نیازهاخالقی قابل انتظار است. در حوزه دیگر جهت مندی افراد 

آنها این این کار را برای دستیابی به تایید تداوم  .هستند وحمایت و مراقبت از آنها ارضای نیازهای دیگران

  رابطه هیجانی یا اجتناب از انتقاد انجام می دهند.

زنگی و محدودیت مختل نسبت به گروه نمونه زنان توان ههای گوش بوارهدر گروه نمونه مردان طرح

احساسات و تکانه های خود زنگی افراد هواره گوش ببیشتری در پیش بینی طالق عاطفی داشتن. در طرح

کنند تا بتوانند طبق قواعد انعطاف ناپذیر و درونی شده کنند. آنها اغلب تالش میانگیخته را واپس زنی می

 اطر، روابط صمیمی یا سالمتی.خود عمل کنند ولو به قیمت از دست دادن خوشحالی، ابراز عقیده، آرامش خ

مبتنی اخالق افتد. این رخداد در مردان بنا بر رشد اخالقی استقالل طلبی و خودمختاری راحت تر اتفاق می

گیری اخالقی مبتنی بر شود. جهتساختن تعامالت مستقل ظاهر می ، در بافت هماهنگمردان عدالتبر 

گیری هویت مردانه بعدی بط دلبستگی آنها با مادر، و شکلتر است، زیرا رواشایع مردانعدالت در میان 

. برای (2013، 1)باسول از روابط اولیه خود جدا شده و از مادر فاصله بگیرند آنهاکند که آنها ایجاب می

، این جدایی، آگاهی آنها از تفاوت در روابط قدرت بین خود و بزرگساالن را تشدید کرده و بدین مردان

دوران زنگی نیز هدر شکل گیری طرح واره گوش ب شود.مشغولی درباره نابرابری میدلترتیب، موجب 

پر از خشونت، واپس زدگی و سختگیری بوده و خویشتن داری و فداکاری بیش از حد بر  افرادکودکی این 

بیشتری  از این رو اگر این کودک پسر باشد در آینده تمایل .غلبه داشته است و مستقل بودن خود انگیختگی

به فرار از فداکاری و ایثار و حرکت در جهت استقالل طلبی  و خودمختاری دارد و حتی ممکن است نسبت 

ای دیگر ضمن صمیمیت؛ استقالل طلبی و خودمختاری به روابط صمیمی خود نیز اهمیت ندهد و در رابطه

 خود را جستجو کند. 

                                           
1 Basoal 



 127                                                            های ناسازگار اولیه در ...وارههای جنسیتی طرحتفاوت

 تفسیر در موجب سوگیری ناسازگار های حوارهطر توان گفت با توجه به اینکه اساساًبطور کلی می

 هاینگرش ها، صورت سوءتفاهم به روانی شناسیآسیب در هاسوگیری شوند. اینمی رویدادهاو روابط

 می پدید همسران در بینانه غیر واقع های داشت چشم و ها هدف نادرست، های فرض شده، تحریف

 زیرا گذارندمی تأثیر مشترک ( زندگی(بعدی  های ارزیابی و ها ادراک بر ها برداشت سوء این و آیند

 زندگی( شریک )بویژه دیگران و خود با فرد چگونگی رابطه بر و دارند تداوم زندگی مسیر در ا وارهطرح

 زمینه و دارند پی در را روابط در ناخشنودی هستند، ناکارآمد های ناسازگارطرحواره که آنجا از دارند، تأثیر

 در (.1395کنند )یوسفی، ادهمیان و عبدالمحمدی، می جدایی و گرایش به روابط جدید فراهم برای را

 خودکنترلی و هستند هیجانی محرومیت و های ناسازگاروارهطرح دارای که زوجینی توان گفتمی واقع

و به موقع نیازهای  است. ارضاء کامل بیشتر ها آن در تعهد نداشتن و پاشیدگی هم احتمال از دارند، پایینی
ها های مثبت در زوجین موثرباشد و به رشد مقابله مؤثر با هیجانوارهتواند در ایجاد طرحبنیادی روانی می

های آوری شده براساس سیاهه(. از آنجا که اطالعات جمع1394)نوایی،  و مدیریت آنها کمک کند
اجتماع پسند بودن آنها از طرف گروه نمونه وجود ها و دهی بوده است امکان سوءگیری در پاسخخودگزارش

گر تر از متغیرهای میانجیشود با تدوین مبانی نظری قویدارد. جهت اعتبار سنجی نتایج پیش نهاد می
های بعدی بصورت مدل یابی معادله ساختاری در وارهای ناسازگار اولیه و طالق عاطفی؛ پژوهشبین طرح

گرهای مهم ای ساختاری در زنان و مردان مقایسه شود و با شناسایی میانجیهزنان و مردان انجام و مدل
 شناختی طالق عاطفی انجام داد.توان کمک موثری در زمینه مداخالت  رواندر زنان و مردان می

های وارهتوان گفت بهتر است در زنان توجه به طرحاز نظر کاربردی بودن نتایج پژوهش حاضر می
های وارهای بریدگی، دیگرجهت مندی و عملکر مختل و در مردان ضمن توجه به طرحهمربوط به حوزه

زنگی و محدودیت مختل در جلسات هبهای حوزه گوشوارهمربوط به حوزه بریدگی؛ توجه ویژه به طرح
 تواند به اثربخشی مداخالت و هدفمندتر کردن این مداخالت کمک کند.واره درمانی میطرح

 یتشکر و قدردان

در پایان از همکاری گروه روان شناسی دانشگاه آزاداسالمی واحد انار و همچنین مراکز مشاوره و معاونت 
اجتماعی دادگستری و اداره ثبت احوال که زمینه اجرای تحقیق حاضر را فراهم نمودند تشکر و قدردانی 

 شود.می
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Gender differences in early maladaptive schemas in predicting emotional divorce 

Ali darehkordi 

Fatemeh Mahdizadeh 

 Abstract  

Paying attention to marital relationships is the most important function of the family. Trying to 

identify the most effective factors in improving marital relationships can help improve 

psychological interventions. The purpose of the present study was to compare the gender of 

early maladaptive schemas in predicting emotional divorce of couples. This is a descriptive 

correlation study. The statistical population was all couples 25-40 years old in Rafsanjan. The 

sample size was 205 couples who were selected by convenience sampling. Data were collected 

using Guttmann Emotional Divorce Questionnaire (2008) and Young's Early Maladaptive 

Schema Questionnaire (1988). Stepwise regression was used to analyze the data. The results 

showed that in the sample of females, the domains of shear, schema, and dysfunctional schema 

were the most predictive factors in emotional divorce, respectively. Based on the results, it can 

be said that in marital interventions, it is better to improve the incision schemes in couples; in 

women to emphasize other schemas of coping and dysfunction, and in men to emphasize 

earbob schemas and impaired restriction. 

Keywords : Schema. Emotional Divorce. maladaptive.  

 

  

 

 


