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Introduction 
As the first structure in the society and due to the fact that it is the 

foundation of the children’s education, the family is of high importance. 

Attention to and maintaining such a structure is very clear through 

considering its mental, affective, social and behavioral effects and the 

children’s modeling in an affective environment. Therefore, the present 

study was conducted aiming to investigate the effect of schema therapy on 

the irrational beliefs and emotional self-regulation of the women with 

marital conflict with early maladaptive schemata. 

 

Method 
This is a quasi-experimental study with pretest, posttest and control 

group design and a two-month follow-up stage. The statistical population of 

the study included the women with marital conflict with early maladaptive 

schemata who referred to consultation centers in the city of Tehran in the 

autumn and winter of 2019-2012. 40 women with marital conflict and early 

maladaptive schemata were selected through purposive sampling method 
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and were randomly assigned to experimental and control groups (each group 

of 20). The experimental group received the schema therapy in 8 ninety-

minute sessions during two months, while the control group didn’t receive 

such intervention during the research process. 4 people from the 

experimental group and 3 people from the control group were excluded from 

the study. The applied questionnaires in this study included Irrational Beliefs 

Questionnaire (Jones, 1969), Emotional Self-Regulation Questionnaire 

(Gross & John, 2003), Marital Conflict (Barati & Sanaie, 1997) and Early 

Maladaptive Schemata (Young, 1998). The data from the study were 

analyzed through repeated measurement ANOVA via SPSS23 statistical 

software. 

 

Results 
The results showed that schema therapy has significant effect on the 

irrational beliefs and emotional self-regulation of the women with marital 

conflict with early maladaptive schemata (p < 0.001); that is, this therapy 

succeeded in decreasing irrational beliefs and emotional self-regulation in 

the women with marital conflict with early maladaptive schemas. Moreover, 

the results showed that 64% and 62% of the changes in the irrational beliefs 

and self-regulation variables of the women were explained by offering the 

schema therapy. 

 

Conclusion 
According to the findings of the study it can be concluded that schema 

therapy can be used to reduce irrational beliefs and increase emotional self-

regulation of women with marital conflict with early maladaptive schema. 
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درمانی بر باورهای غیرمنطقی و خودتنظیمی  اثربخشی طرحواره

 های ناسازگار اولیه ای تعارض زناشویی با طرحوارههیجانی زنان دار
 

 فرزانه بیداری

 آزیتا امیرفخرایی

 زارعیاقبال 

 کرامت کرامتی

 چکیده
درمانی برر باورهرای ريرمنیقری و خرودتن يمی      پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی طرحواره

پژوهش حاضر  وليه انجام گرفت. روشهای ناسازگار ا زنان دارای تعارض زناشويی با طرحواره هيجانی
جامعره آمراری   آزمون با گروه گواه و دوره پيگيری دوماهه برود.   پس -آزمون آزمايشی با طرح پيش نيمه

کننرده بره مراکرز    های ناسازگار اوليه مراجعره  حوارهپژوهش شامل زنان دارای تعارضات زناشويی با طر
زن دارای  00بود. در اين پرژوهش تعرداد    9910سال مشاوره شهر تهران در شش ماهه پاييز و زمستان 

گيری هدفمند انتخرا  و برا گمرارش     های ناسازگار اوليه با روش نمونه تعارضات زناشويی با طرحواره
درمانی  طرحواره آزمايشی . گروه(زن 20گمارده شدند )هر گروه و گواه  آزمايشی های تصادفی در گروه
نفرر   9نفر و در گروه گواه  0 آزمايشی ای دريافت نمودند. در گروه دقيقه 10جلسه  0را طی دو ماه در 

باورهرای ريرمنیقری   های مورد استفاده در اين پژوهش شامل پرسشنامه  پرسشنامهريزش وجود داشت. 
 ناسرازگار  هرای   طرحواره و زناشويی براتی و ثنايی، گروس و جان، تعارض جونز، خودتن يمی هيجانی
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گيری مکرر مورد تجزيره و   های حاصل از پژوهش به شيوه تحليل واريانس با اندازه بود. داده يانگ اوليه
 درمانی بر باورهرای ريرمنیقری و خرودتن يمی هيجرانی     تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که طرحواره

(. بر اساس p≤0009دارد ) داریمعنیهای ناسازگار اوليه تأثير  زنان دارای تعارض زناشويی با طرحواره
درمرانی در جهرت کراهش     توان از طرحواره توان چنين نتيجه گرفت که می های پژوهش حاضر می يافته

های ناسازگار  تعارض زناشويی با طرحواره  زنان دارای باورهای ريرمنیقی و بهبود خودتن يمی هيجانی
 اوليه بهره برد.

 

های ناسازگار اوليه،  ی، طرحوارهريرمنیقی، تعارض زناشويی، خودتن يمی هيجانباورهای کلید واژگان: 

 درمانی طرحواره
 

 مقدمه 
کنند، اما  می به شکل معمول در نخستين روزهای ازدواج، زوجين به يکديگر احساس تعهد 

شوند، هر چند که بعضی مواقع،  می 9برخی از زوجين به تدريج دچار تعارضات زناشويی

جين از بروز اين فرآيند دارد. تفکرات پس از تعارضات زناشويی نشان از پشيمانی زو

کند  ها را با خیر جدی مواجه می هايی است که کيان خانواده تعارضات زناشويی از پديده

(Wilson et al., 2017 .) تعارضات زناشويی ممکن است اشکال گوناگون داشته باشد و به

ی بين هر صورت افسردگی يکی يا هر دو زوج، سوءرفتار با همسر و درگيری لف ی و فيزيک

 & Cribbet, Smith, Uchino, Baucom) زوجين بروز نموده و نهايتاً منجر به طالق گردد

Nealey-Moore, 2017.)  معنادار بين دو همسر تعارض زناشويی نوعی فقدان توافق مداوم و

کند. اين در حالی است که تجربه سیوح مختلفی از  ها آن را گزارش میاست که يکی از آن

 & Onsyن ر در تعامالت يک زوج، امری بديهی و ريرقابل اجتنا  است ) تعارض و اختالف

Amer, 2014های فردی است و  (. وجود تعارض زناشويی ناشی از واکنش نسبت به تفاوت

يابد که احساس خشم، خشونت، کينه، نفرت، حسادت و سوء  ی اوقات، آن قدر شدت میگاه

 ,Musavi, Samavatyan & Nouriشود ) رفتار کالمی و فيزيکی در روابط زوجين حاکم می

 .Gao et al(. Li & Liu, 2020) کند گر بروز می گر و ويران ( و به شکل حاالت تخريب2018

و دارای مشکل ارتباطی  نيز زوجين متعارض را ناراضی از عادات و شخصيت همسر (2018)

کند که فرد بين  تعارض وقتی بروز می ،در ارتباط بين افراد. دانند های گوناگون می در حوزه
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ی خودش و اهداف، نيازها و اميال شخصی طرف مقابلش ناهمسازی نيازها، يا اميال شخص اهداف،

 (.Makhanova, McNulty, Eckel, Nikonova & Maner, 2018) بيند و ناهمخوانی می

نند به عنوان عامل زيربنايی تعارضات زناشويی قلمداد شوند. برر پايره   توا عوامل مختلفی می

هرای ناسرازگار    توان بيان نمود که يکی از اين عوامل، وجرود طرحرواره   های پيشين می پژوهش

 ;Chehreaz Abolhasani, 2017; Aryanfar & Pourshahriari, 2017در زوجين اسرت )  9اوليه

Sedighi & Jaafari, 2016 .)هررا برره عنرروان سرراختارهای شررناختی برررای گررزينش،  رهطرحرروا

هرای   طرحرواره . گذارنرد  یم يرکه روی افراد تأث شدهتوصيف  يیها رمزگذاری و ارزيابی محرک

های مشرابه   موقعيت از طريق تجار  آزارنده اوليه به وجود بيايند و در توانند یم ناسازگار اوليه

محتوای هر طرحواره از . (Orue, Calvete & Padilla, 2014) باعث برانگيخته شدن افراد شوند

و در ادراک و ارزيابی  يابد ی، سازمان مشود یو پرداخته م زندگی فردی ساخته یها طريق تجربه

الگروی ثابرت و    هرای ناسرازگار اوليره    طرحرواره . گيررد  یاطالعات جديد مورد استفاده قرار مر 

. يابرد  یدرازمدتی است که در دوران کودکی به وجود آمده و تا زندگی بزرگسالی نيرز ادامره مر   

خرود و جهران هسرتند و در نحروه تفسرير افرراد از        ها دانش افرراد در مرورد   طرحواره بنابراين

 (.Calvete, 2014) گذارند یم يرتأث يدادهارو

ايجاد کننده تعارضات زناشويی در بين زوجرين، باورهرای ريرمنیقری    از عوامل  ی ديگرکي

 Haratian, Janbozorgi, Agahi Haris & Sarimotlagh, 2017; Karami, Bakhshiها است )آن

Gange, Rezaei & Sarvghad, 2015) .هرا در هنگرام ورود بره رابیره زوجری       هر يک از زوج

دارای باورهای ارتباطی هستند که هريک از اين باورها ممکرن اسرت منیقری و يرا ريرمنیقری      

عاطفی نيز علت اکثر مسائل رفتاری و تعارضات بين فردی از جملره   -باشند. از ديدگاه عقالنی

(. براور  Haratian et al., 2017رمنیقی فررد در ارتبراط اسرت )   تعارض زناشويی، با باورهای ري

ارتباطی عقيده يا ذهنيتی است که زن و شوهر نسبت به ارتباط زناشويی خود دارند و آن را بره  

باورهای ريرمنیقی هر گونه فکر، هيجان و يا رفتاری است که منجرر  . اند عنوان واقعيت پذيرفته

شوند و پيامدهای مهم آن اختالل در بقاء، خوشحالی و می بين رفتن خود از به تخريب نفس و

اند  باورهای ريرمنیقی عبارت(. به عبارتی Allen, El-Cheikh & Turner, 2017) استشادمانی 
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)به شيوه افراطری(   گرايی ها اجبار، الزام، وظيفه و میلقدر آنها و عقايدی که  انديشه از افکار و

گونه باورها در برخورد اين .موجب بروز اختالالت عاطفی و رفتاری گردد ووجود داشته باشد 

، خشم، گناه، ررم و  اضیرا  ترس،ای خارجی پيامدهای عاطفی همچون ه با حوادث و محرک

باورهرای انسران اسرت کره نرو ،       ايرن  کند. در حقيقرت  اندوه، خصومت و افسردگی ايجاد می

و عواطف انسان ناشی از باورها  رفتار زيرا ،کند وضعيت و شدت عاطفه و رفتار او را تعيين می

انسان را نسبت به خود، جهران هسرتی    تفکر رها، طرزو اعتقادات ريرمنیقی اوست و همين باو

نتررايج  (.Dudău, Sfeatcu, Funieru & Dumitrache, 2015) شررود و ديگررران موجررب مرری

که بين باورهای ارتباطی نرامعقول و ارتبراط زناشرويی رابیره      اند های پيشين نشان داده پژوهش

کننردگی مخالفرت و عردم    منفی وجود دارد. همچنين نشان داده شده اسرت کره براور تخريرب    

بينی اختالفات زناشرويی سرهيم بروده و در سری  دو متغيرری برين        تغييرپذيری همسر در پيش

ی همبسررتگی منفرری وجررود دارد باورهررای ارتبرراطی و شرررو  مشرراجره در اختالفررات زناشرروي

(Haratian et al., 2017; Karami, et al., 2015.) 

شرناختی، اجتمراعی و هيجرانی زوجرين نيرز       بروز تعارضات زناشويی، به فراينردهای روان 

پذير در تعارضات زناشويی خرودتن يمی   کند. يکی از فرآيندهای هيجانی آسيب آسيب وارد می

(. Wilson et al., 2017; Frankel, Umemura, Jacobvitz & Hazen, 2015اسرت )  9هيجرانی 

شناختی در پاسخ به رويدادهای  عالوه بر اين شواهد پژوهشی نشان داده است که آشفتگی روان

زای زندگی ممکن است با راهبردهای خودتن يمی هيجان که افراد در مواجهره برا ايرن     استرس

هرای خرودتن يمی    (. فرآيندKraaij & Garnefski, 2019برند، مرتبط باشد ) رويدادها به کار می

هرا را  کننرد، چره موقرع آن    هيجانی افراد، بر دريافت و ادراک اينکه چه هيجاناتی را تجربه مری 

(. Li, Li, Wu & Wang, 2019گذارد ) نمايند، تأثير می ها را بيان میکنند و چگونه آن تجربه می

ممکن است برای به راه انداختن، افزايش، حفظ يا کاهش هيجانات مثبرت   یخودتن يمی هيجان

و منفی در پاسخ به رويدادهای محيیی، نقش ايفا کند؛ زيرا فرآيندهای فيزيولوژيکی، رفتاری و 

(. خرودتن يمی هيجرانی بره    Joormann & Stanton, 2016دهرد )  تجربی را تحت تأثير قرار می

کند تا برانگيختگی هيجانی و هيجانات منفی را تن يم نمايند، احساسات ديگران  افراد کمک می
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را درک نموده و به طرز اثربخشی با آن برخورد کننرد، کره ايرن امرر موفقيرت و کارآمردی در       

 Malesza(. Benfer, Bardeen & Clauss, 2018شرود )  های مختلف زندگی را سبب مری  حوزه

ای تشرخي  نيراز بره تن ريم      دريافت که هرگاه خودتن يمی هيجان فرآيند سه مرحلره  (2019)

گيری در مورد نحوه تن يم و تصويب يک استراتژی برای تن يم را طری نمايرد،    هيجان، تصميم

 شود. رلبه بر طيف وسيعی از مشکالت بالينی می منجر به

کرار   های درمانی و آموزشی مختلفی برای زوجين و به خصروص زنران متعرارض بره     روش

يکی از مداخالت جديد درمرانی اسرت کره کرارآيی آن در      9درمانی گرفته شده است. طرحواره

 Mohammadi, Sepehri, Shamlo and Asghari Ebrahimتحقيقرات پژوهشرگرانی همچرون    

Abad (2019)   درمررانی هيجرانی گروهری بررر کراهش پريشررانی    اثربخشری طرحرواره  مبنری بررر

ثير أتمبنی بر  Saffarinia and Azizi (2019)؛ شناختی و دشواری تن يم هيجان زنان میلقه روان

 Bidari and ؛بهزيستی اجتمراعی و ادراک اعتمراد اجتمراعی    ءدرمانی گروهی بر ارتقاطرحواره

Hajalizadeh (2019)  درمانی بر راهبردهای شناختی هيجان، تحمل پريشانی و طرحوارهمبنی بر

مبنری برر اثربخشری     Kodabandelou, Najafi and Rahimian (2018)؛ ناگويی خلقری بيمراران  

 ,Rohiنفس افرراد دارای اخرتالل شخصريت خودشريفته؛      مدار بر عزت درمانی ذهنيت طرحواره

Jazayeri, Ftehizadeh and Etemadi (2017)  درمرانی برر   اثربخشی رويکرد طرحرواره مبنی بر

 Yousefzadeh, Talebi؛ های تعاملی زناشويی مرردان دارای شخصريت اجتنرابی    کاهش آسيب

and Neshatdost (2017)  هرای ناسرازگار    درمانی بر کاهش طرحوارهاثربخشی طرحوارهمبنی بر

-اثربخشی طرحرواره مبنی بر  Sayyadi, Golmohammadian and Rashidi (2017)؛ در بيماران

 Ghaderi, Kalantari and؛ هرای طرالق   درمانی بر احساس حقارت دخترران نوجروان خرانواده   

Mehrabi (2016)  جويی شناختی  درمانی گروهی در راهبردهای ن ماثربخشی طرحوارهمبنی بر

-اثربخشری طرحرواره  بر مبنی  Bashiri, Golmohammadian and Hojjatkhah (2016)؛ هيجان

 ,Taghiyar؛ های ناکارآمد نسربت بره انتخرا  همسرر در دانشرجويان دخترر       درمانی بر نگرش

Pahlavanzadeh and Samavi (2016)   درمرانی برسررخوردگی   اثربخشری طرحرواره   مبنری برر

 Renner, DeRubeis, Arntz, Peeters, Lobbestaelو  Dijk et al. (2020)؛ زناشويی زنان متأهرل 

                                                           
1- Schema Therapy 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212144718301480#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212144718301480#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886919301448#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886919301448#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886919301448#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005791617300794#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005791617300794#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005791617300794#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005791617300794#!
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and Huibers (2018)   درمرانی برر کراهش افسرردگی؛     مبنی بر اثربخشری طرحروارهNenadic, 

Lamberth and Reiss (2017)  وPugh (2015)     درمرانی برر کراهش     مبنری برر نقرش طرحرواره

درمانی، درمان يکپارچه و جديدی است  طرحوارهشناختی نشان داده شده است.  مشکالت روان

 Dijk)رفتاری بنا شده اسرت   -های درمان شناختی مفاهيم و روشش اساس گستر که عمدتاً بر

et al., 2020)گنجرد. در جنربش    یمر  «يیگرا سازنده»ر قالب جنبش درمانی د طرحواره کردي. رو

 یهرا  یدلبسرتگ  ،یتجرب یها کيتکن یري، به کارگرييتغ نديبر نقش عواطف در فرآ يیگرا سازنده

برا   نيوالرد  یهرا حاصرل گفتگرو    ر واقرع طرحرواره  د .شود یم ديکأت یفرد نيب یو رفتارها هياول

منرد، امرا    ن رام  یا هم اکنرون بره گونره    اند و گرفته یدر ذهن او جا جيکودک هستند که به تدر

 یماهرانه برا یحاصل تالش یدرمان طرحواره ،اند خود گرفته یرهيس ريرا ز یو یناکارآمد، زندگ

برر   کررد يرو نير . ا(Sangani & Dashtbozorgi, 2018) اسرت  یدرمان یها کيساختن تکن یرن

-روزمره خود با آن ید در زندگکه افرا یاز مشکالت یاريبس یبنا شده و برا یدرمان شناخت هيپا

 ,Khasho, Van Alphen, Heijnen-Kohl) نرد يآفر یحرل مر  هسرتند، راه  بران يها دسرت بره گر  

Ouwens, Arntz & Videler, 2019 .) شرناختی   ، ايجاد آگراهی روان درمانی طرحوارههدف اوليه

هرای   هرا و سربک   هرا و هردف نهرايی آن بهبرود طرحرواره      و افزايش کنترل آگاهانه بر طرحواره

 (.Ghaderi, Kalantari & Mehrabi, 2016ای است ) مقابله

 نير ا کرارکرد  تياهم و خانواده نهاد بر ديتأکدر حوزه ضرورت انجام پژوهش حاضر، ابتدا 

 و اسرت  شرده  تشکيل سالم های خانواده از سالم جامعه چراکه. است جامعه یبرا خصوصاً نهاد

 دير با نيبنرابرا . اسرت  نهراد  ايرن  صرحي   کرارکرد  و سرالم  روابط وجود خانواده، سالمت شرط

 رنرد؛ يگ قررار  کراربرد  و يیشناسرا  مرورد  ببخشرد،  بهبود را خانواده کارکرد تواند یم که يیها راه

 تير اهم اهميت خانواده و زنان و تعامل بهينه زوجرين  مورد در بحث با حاضر پژوهش بنابراين

بندی در با  ضرورت انجام پژوهش حاضر بايد  در يک جمع .دهد یم نشان باره نيا در را خود

اشاره کرد که تعارضات زناشويی باعث ايجاد اختالل در فرآيند اجتماعی شدن، عملکررد فعرال   

های شغلی و اجتماعی زنان و همچنين منحرف شدن فرزنردپروری   عاليتخانواده، شرکت در ف

شناختی مناسرب و پايرداری ايرن     های روان شود. بر اين اساس عدم بکارگيری درمان صحي  می

های بيشتر در زنان و همچنرين پديردآيی   تواند منجر به بروز آسيبتعارضات در طول زمان می

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005791617300794#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178116312872#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178116312872#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451865418300929#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451865418300929#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451865418300929#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451865418300929#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451865418300929#!
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همچون افسردگی در نزد زوجين و فرزندان گردد. برر   شناختی و هيجانی های روان ديگر آسيب

توانرد بره عنروان راهگشرايی در جهرت بهبرود       های درمانی کارآ میاين اساس بکارگيری روش

هرای   شناختی، هيجانی، ارتباطی و شغلی اين افراد به شمار رود. بنابراين فرضريه  های روان مؤلفه

 اصلی پژوهش حاضر بدين صورت بود:

هرای   درمانی بر باورهای ريرمنیقی زنان دارای تعارضات زناشرويی برا طرحرواره    طرحواره  -9
 ناسازگار اوليه اثربخش است.

هرای   درمانی بر خودتن يمی هيجانی زنان دارای تعارضات زناشويی برا طرحرواره   طرحواره  -2

 ناسازگار اوليه اثربخش است.
 

 روش

 گیرینمونهجامعه آماری، نمونه و روش 
آزمون با گروه گواه و  پس -آزمون آزمايشی با پيش اضر، از نو  نيمهطرح پژوهش ح

جامعه آماری پژوهش شامل زنان دارای تعارضات زناشويی با  مرحله پيگيری دو ماهه بود.

کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در شش ماهه پاييز و های ناسازگار اوليه مراجعه طرحواره

در پژوهش کت در اين پژوهش، رضايت آگاهانه داشتند. جهت شربود که  9910زمستان سال 

گيری ريرتصادفی هدفمند استفاده شد. بدين صورت که ابتدا زنان دارای  حاضر از روش نمونه

کننده به مراکز مشاوره شهر تهران مورد شناسايی قرار گرفتند )با تعارضات زناشويی مراجعه

های  مرکز انتخا  شد(. سپس فرم 91تعداد توجه به حجم باالی مراکز مشاوره شهر تهران، 

حضور در پژوهش به شکل داوطلبانه در بين زنان دارای تعارضات زناشويی پخش شد. با 

ها ارائه شد. با اجرای پرسشنامه شناسايی زنان داوطلب، پرسشنامه تعارض زناشويی به آن

ر پرسشنامه تعارضات د 926گذاری آن، زنانی که نمره باالتر از تعاضات زناشويی و نمره

بودند )برخورداری از تعارض زناشويی متوسط(، انتخا  شدند. در گام   زناشويی کسب کرده

ورود مهم ديگر به پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند.  شده توسط مالکبعد زنان شناسايی

ای ه طرحوارهشده، پرسشنامه بدين صورت که در بين زنان دارای تعارضات زناشويی شناسايی

توزيع شد. سپس، زنانی که نمرات باالتر از نمره برش در پرسشنامه  ناسازگار اوليه

به دست آورده بودند، مورد شناسايی قرار گرفتند )نمرات باالتر از  های ناسازگار اوليه طرحواره
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 های يتمحدود، عملکرد مختل خودگردانی و، بريدگی و طردبرش در حداقل دو مورد از ابعاد 

(. سپس اين زنان با استفاده از و بازداری بيش از حد گوش به زنگی، مندی يگر جهتد، مختل

نفر از اين زنان که  00مصاحبه بالينی نيز مورد بررسی مجدد قرار گرفتند. در مرحله آخر تعداد 

به دست آورده بودند )نمرات  های ناسازگار اوليه طرحوارهباالترين نمرات را در پرسشنامه 

بندی شده(، انتخا  و به صورت تصادفی در تيبنمره برش ابعاد و به صورت ترباالتر از 

 0 آزمايشی در اين بين در گروه زن در هر گروه(. 20و گواه گمارده شدند ) آزمايشی های گروه

های ورود به پژوهش شامل: جنسيت زن، نفر ريزش داشتند. مالک 9نفر و در گروه گواه نيز 

اشويی باالتر از سه سال، داشتن تعارضات زناشويی متوسط، وجود داشتن سابقه زندگی زن

های ناسازگار اوليه، داشتن حداقل تحصيالت ديپلم، داشتن سالمت جسمی و تمايل  طرحواره

های خروج نيز شامل ريبت در دو جلسه  به شرکت در پژوهش بود. الزم به ذکر است که مالک

بينی نشده بود. از لحاظ آماری  بروز حوادث پيششده و آموزشی، عدم انجام تکاليف خواسته

 (. در نهايت طرحوارهDelavar, 2012کند ) کفايت می 20تا  91های تجربی به حجم نمونه  طرح

 برگزار شد ولی گروه گواه اين مداخالت را دريافت نکردند.  آزمايشی  درمانی برای گروه
 

 ابزارهای پژوهش

 Baratii and Sanaeiه تعارض زناشويی توسط پرسشنام: 1پرسشنامه تعارض زناشویی

و ابعاد آن را به دست  يیپرسشنامه نمره کل تعارض زناشو نيا ساخته شده است. (2006)

 یهاواکنش شيافزا ،یکاهش رابیه جنس ،یابعاد عبارتند از: کاهش همکار نيدهد. ا می

خود، کاهش رابیه  انشاونديبا خو یدرابیه فر شيفرزند، افزا تيجلب حما شيافزا ،یجانيه

. هر ماده پرسشنامه گريکدياز  یهمسر و دوستان، جدا کردن امور مال شاوندانيبا خو یخانوادگ

و  2، به ندرت=9ها=، گاهی وقت0، اکثر اوقات=1ای )هميشه=درجهدارای يک مقياس پنج

وضا  و گيرد. نمره باال در اين آزمون حاکی از شدت تعارض و بد بودن ا( تعلق می9هرگز=

 290تا  02پايين بودن دال بر خو  بودن اوضا  است. دامنه نمرات کل پرسشنامه بين 

کنندگان به مراجع قضايی يا مراکز باشد. اين پرسشنامه توسط سازندگان آن بر روی مراجعه می

سنجی آن به اين شرح مشاوره جهت رفع تعارض زناشويی هنجاريابی شده و مشخصات روان

                                                           
1- Marital Conflict Questionnaire 
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مقياس کاهش ، و برای خرده19/0ت: آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه گزارش شده اس

، کاهش 79/0، افزايش واکنش هيجانی 60/0، افزايش جلب حمايت فرزند 90/0همکاری 

، افزايش 60/0، کاهش رابیه خانوادگی با خويشاوندان همسر و دوستان 10/0رابیه جنسی 

گزارش شده است.  19/0مور مالی از يکديگر و جدا کردن ا 60/0رابیه فردی با خويشاوندان 

برای تعيين روايی اين پرسشنامه از تعدادی متخص  خانواده درمانی ن رخواهی شد، بنابر 

. (Rasoli & Falahat, 2014ها اين پرسشنامه دارای روايی محتوايی مناسبی است ) اعتقاد آن

 محاسبه شد. 79/0لفای کرونباخ پايايی اين پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از ضريب آ

توسط ناسازگار اوليه های  پرسشنامه طرحواره: 1ناسازگار اولیههای  پرسشنامه طرحواره

Young (1998) 91که  است ماده 71شده است. فرم کوتاه اين پرسشنامه مشتمل بر  ينتدو 

ده(، ما 21طرد )بريدگی و سنجد اين پنج حوزه شامل  یمحوزه کلی  1در را طرحواره 

ماده(، بازداری و گوش به  90) یمند ماده(، ديگر جهت 20خودمختاری و عملکرد مختل )

در اين پرسشنامه نمره  ماده( است. 90های مختل ) يتمحدودو  (ماده 90زنگی بيش از حد )

ی ها پاسخين ابزار خودتوصيفی دارای ا ی ناسازگار اوليه است.ها بنه دهنده روانباال نشان

اين  .شود یبندی م درجه( 6)تا کامالً صحي   (9) ي از کامالً ريرصحای رجهدششليکرت 

 ,Young) حوزه ذکر شده قابل محاسبه است 1پرسشنامه نمره کل ندارد و نمرات افراد در 

مقياس بر اساس آلفای  اعتبار  Waller, Meyer and Ohanian (2001)در پژوهش. (1998

ها باال بود و ضرايب بازآزمايی بين  ياسمقای تمام خردهو بر 16/0کرونباخ برای کل آزمون 

 Sadoghi and Agilar Vafaeiدر ايران در يک جمعيت ريربالينی به دست آمد.  02/0تا  1/0

  ، همسانی درونی خردهYoungمن ور بررسی روايی و اعتبار فرم کوتاه مقياس  به (2008)

در  الزم به ذکر استبه دست آوردند.  10/0س و نمره کل مقيا 10/0تا  62/0ها را بين  مقياس

برای پنج حوزه آلفای کرونباخ  پژوهش حاضر پايايی پرسشنامه فوق با استفاده از ضريب

ی، بازداری و گوش به زنگی مند ، خودمختاری و عملکرد مختل، ديگر جهتطردبريدگی و 

 محاسبه شد. 71/0و  02/0، 76/0، 09/0، 70/0های مختل به ترتيب  يتمحدودبيش از حد و 

  Gross and Johnهيجانی توسط  پرسشنامه خودتن يمی :2پرسشنامه خودتنظیمی هیجانی
 

                                                           
1- Primary Maladaptive Schema Questionnaire 

2- Emotional Self-Regulation Questionnaire 
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( و 1و  6، 0، 2های مقياس بازداری هيجانی )ماده ماده و دو خرده 90ساخته و دارای  (2003)

 اين ادهم هر به آزمودنی. سنجدمی را (90و  0، 7، 1، 9، 9های ارزيابی مجدد شناختی )ماده

 ( پاسخ7) موافق ( تا کامال9ًمخالف ) کامالً از ایدرجهليکرت هفت مقياس اساس بر پرسشنامه

دهنده کسب نمره باالتر نشان. است 70 تا 90 از مقياس اين در نمرات دامنه. دهدمی

 ارزيابی مقياسخرده در درونی همسانی هيجانی باالتر در نزد فرد است. ضريب خودتن يمی

 در درونی همسانی ضريب همچنين. است 71/0 زنان برای و 72/0 مردان برای شناختی مجدد

 ,Gross & John) باشد می 61/0 زنان برای و 67/0 مردان برای هيجانی بازداری مقياسخرده

2003 .)Mohammadi and Mousavi (2015) برای را کرونباخ آلفای ضريب خود پژوهش در 

. کردند گزارش 09/0هيجانی  بازداری و 79/0 شناختی ددمج ارزيابی هایمقياسخرده

مقياس  برای دو خرده Asli Azad, Manshaei and Ghamarani (2019)در پژوهش  همچنين

بازداری هيجانی و ارزيابی مجدد شناختی و نمره کل پرسشنامه به وسيله ضريب آلفای 

ين پرسشنامه در پژوهش حاضر با پايايی ا محاسبه شد. 76/0و  70/0، 72/0کرونباخ به ترتيب 

 محاسبه شد. 71/0استفاده از ضريب آلفای کرونباخ 

 Jones (1969)پرسشنامه باورهای ريرمنیقی توسط  :1پرسشنامه باورهای غیرمنطقی

 Ebadiدهد.  تدوين شده است. اين پرسشنامه انوا  تفکرات ريرمنیقی را مورد سنجش قرار می

and Motamedian (2005) تفاده از روش تحليل عوامل بر روی پرسشنامه باورهای با اس

 00ماده به  900، يک پرسشنامه وابسته به فرهنگ ايرانی را که از Jonesای ماده 900ريرمنیقی 

عامل کاهش پيدا کرد، ساختند و به آن آزمون چهار عاملی باورهای  0عامل به  90ماده و از 

مه باورهای ريرمنیقی عبارتند از: درماندگی در های پرسشنا ريرمنیقی اطالق کردند. عامل

های ماده: شامل ماده 90(؛ توقع تأييد از ديگران )91تا  9های ماده: شامل ماده 91برابر تغيير )

 90مسئوليتی هيجانی ) (؛ بی 90تا  26های ماده: شامل ماده 1(؛ اجتنا  از مشکل )21تا  96

از  یا درجهپنج کرتيل فياساس ط پرسشنامه بر یذارگ نمره(. 00تا  99های ماده: شامل ماده

تا  00دامنه نمرات پرسشنامه بين  شده است. یازبنديامت( 1)موافق  کامالًتا  (9کامالً مخالف )

 Ebadi andاست. کسب نمره باالتر نشان دهنده باورهای ريرمنیقی بيشتر است.  200

Motamedian (2005) ،ضريب آلفای کرونباخ و روش  از برای بررسی پايايی ضريب آزمون
                                                           
1- Irrational Beliefs Questionnaire 
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های  مقياسو خرده 76/0و  71/0 تنصيف استفاده کردند که به ترتيب برای کل مقياس

 79/0؛ اجتنا  از مشکل 00/0و  09/0؛ توقع تأييد ديگران 02/0و  00/0درماندگی برابر تغيير 

 ,Motamedi, Badriبه دست آمد. همچنين  72/0و  71/0مسئوليتی هيجانی  ؛ و بی70/0و 

Ebadi and Zamani (2011)  با استفاده از روش آلفای با هنجاريابی اين پرسشنامه نشان دادند

 06/0و  60/0، 11/0، 60/0، 77/0ها و کل آزمون  کرونباخ، پايايی آزمون به ترتيب برای عامل

اين پايايی به دست آمد.  09/0برآورد گرديد. روايی پرسشنامه نيز از روش روايی همگرا 

 محاسبه شد. 00/0پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ 
 

 روند اجرای پژوهش

گيری، زنان پس از اخذ مجوزهای الزم از طرف مراکز مشاوره مربوطه و انجام فرآيند نمونه

صادفی های ناسازگار اوليه( به شيوه ت زن دارای تعارضات زناشويی با طرحواره 00شده )انتخا 

زن در گروه گواه(.  20و  آزمايشی زن در گروه 20و گواه گمارده شدند ) آزمايشی های در گروه

نفر ريزش داشتند. بنابراين تعداد نمونه  9نفر و در گروه گواه نيز  0 آزمايشی در اين بين در گروه

خله درمانی مدا آزمايشی  نفر بود. گروه 97نفر و در گروه گواه  96 آزمايشی نهايی در گروه

جلسه  0ای را در  دقيقه 10ای يک جلسه  درمانی را طی دو ماه به صورت هفتهمربوط به طرحواره

دريافت نمودند. اين در حالی است که افراد حاضر در گروه گواه مداخالت حاضر را در طول 

پژوهش دريافت نکردند. جهت رعايت اخالق در پژوهش رضايت زنان برای شرکت در برنامه 

شدند. همچنين به افراد گروه گواه اطمينان داده شد   داخله کسب و از کليه مراحل مداخله آگاهم

همچنين به هر  که آنان نيز پس از اتمام فرآيند پژوهشی اين مداخالت را دريافت خواهند نمود.

. تماند و نيازی به درج نام نيس محرمانه باقی می آنانکه اطالعات  ددو گروه اطمينان داده ش

 دهد.درمانی را نشان می، اهداف و خالصه جلسات طرحواره9جدول 

ها از دو سی  آمار توصيفی و استنباطی استفاده  در اين پژوهش برای تجزيه و تحليل داده

شده است. در سی  آمار توصيفی از ميانگين و انحراف استاندارد و در سی  آمار اسرتنباطی از  

نرمال بودن توزيع متغيرهرا، آزمرون لروين بررای بررسری       ويلکز جهت بررسی -آزمون شاپيرو

ها و همچنين از تحليل فرض کرويت دادهها، آزمون موچلی جهت بررسی پيش برابری واريانس
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گيری مکرر برای بررسی فرضريه پرژوهش اسرتفاده گرديرد. نترايج آمراری برا        واريانس با اندازه

 و تحليل قرار گرفت. مورد تجزيه SPSS-23افزار آماری  استفاده از نرم
Table 1. 
Summary of Schema Therapy sessions (Bidari & Hajalizadeh, 2019) 

تغییر رفتار  محتوی هدف جلسه
 مورد انتظار

تکلیف 
 خانگی

اول و دوم
ها به  آزمودنیپی بردن  

های ماهيت طرحواره
های  ناسازگار اوليه، ريشه
 .ها تحولی و سازوکار آن

نجش و آموزش اجرای مرحله س
ها  العمل طرحواره درمانی، بيان دستور

و قوانين کلی کار گروهی، توضي  
درمانی به زبانی ساده و مدل طرحواره

 .شفاف

- - 

سوم و چهارم
 

هدف از آموزش 
های شناختی  تکنيک
درمانی اين بود  طرحواره

ها با به  که آزمودنی
کارگيری فنون شناختی ياد 
 بگيرند در مقابل طرحواره
استدالل کنند و در سی  
منیقی، اعتبار طرحواره را 

 ال ببرند.ؤزير س

معرفی، آموزش و به کارگيری 
های شناختی چالش با  تکنيک

ها مانند آزمون اعتبار  طرحواره
طرحواره، تعريف جديد از شواهد 
تأييدکننده طرحواره، برقراری گفتگو 

بين جنبه سالم و جنبه ناسالم 
آموزشی و طرحواره، تدوين کارت 

 تکميل فرم ثبت طرحواره.

يادگيری 
های  تکنيک

شناختی 
 درمانی طرحواره

تمرين 
های  تکنيک

آموخته شده 
 در جلسه

پنجم و ششم
 

ها برای  کمک به آزمودنی
ها در  مبارزه با طرحواره
 سی  هيجانی

های هيجانی )تجربی( معرفی تکنيک
ها  و آموزش داده شد تا آزمودنی

ی تحول ها بتوانند به ريشه
ها در سی  هيجانی  طرحواره

های  بپردازند: معرفی و انجام تکنيک
گفتگوهای خيالی، تصويرسازی 

زا، نوشتن نامه و وقايع آسيب
تصويرسازی ذهنی به من ور 

اساس بر الگوشکنی رفتاری 
 .دستورالعمل مداخله و کار گروهی

استفاده از فنون 
تجربی مثل 
تصويرسازی 

ذهنی و برقراری 
جهت  گفتگو
ناراحتی بيان 

خود نسبت به 
حوادث دوران 

 .کودکی

با استفاده از 
تصويرسازی 

های  ناراحتی
دوران کودکی 
را يادداشت 

 نمايند.

هفتم و هشتم
 

 های آموزش شيوه
 های بهنجار سبک
 ای مقابله

های آموزش و اجرای تکنيک
الگوشکنی رفتاری، ترريب 

های  ها برای رها کردن سبک آزمودنی
ی ناسازگار و تمرين رفتارهای ا مقابله

ای کارآمد، مثل تغيير رفتار،  مقابله
آفرينی، بازنگری مزايا و معايب  انگيزه

ادامه رفتار و تمرين رفتارهای سالم و 
 .ده کردن افراد برای ختم جلساتاآم

يادگيری 
های  شيوه
ای بهنجار  مقابله

و پرهيز از 
های  سبک
ای  مقابله

 ناسازگار

تمرين 
در  ها آموخته

زندگی 
 روزمره

 

 ها یافته

های دموگرافيک نشان داد که افراد نمونه پژوهش دارای دامنه سنی  های حاصل از داده يافته

 91/91نفر معادل  1سال )تعداد  99تا  90دامنه سنی  آزمايشی سال بودند که در گروه 01تا  21

درصد( دارای  92/92ادل نفر مع 0سال )تعداد  20تا  21درصد( و در گروه گواه دامنه سنی 
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ليسانس بودند که  بيشترين فراوانی بود. از طرفی اين افراد دارای دامنه تحصيالت ديپلم تا فوق

نفر  7معادل درصد( و گواه )تعداد  90/90نفر  6)تعداد  آزمايشی در اين بين در هر دو گروه

ميانگين و انحراف . درصد( سی  تحصيالت ليسانس دارای بيشترين فراوانی بود 29/29معادل 

آزمون،  در مراحل پيشباورهای ريرمنیقی و خودتن يمی هيجانی استاندارد متغيرهای 

 ارائه شده است. 2و گواه، در جدول  آزمايشی آزمون و پيگيری، به تفکيک دو گروه پس
 

Tabel 2. 

The mean and standard deviation results of performing pre-test and post-test of the 

dependent variables (irrational beliefs and emotional self-regulation) in current research 

Variable Group 
Pretest Posttest Follow up 

M SD M SD M SD 

Irrational 

beliefs 

Experiment 115.18 16.90 105.50 19.67 106.7 18.53 

Control 118.52 19.13 119.35 18.85 119.05 18.92 

Emotional 

self-regulation 

Experiment 30.75 5.25 38.81 5.72 40.75 5.17 

Control 31.88 5.09 30.88 5.40 31.76 5.91 
 

بيانگر آن اسرت کره ميرانگين نمررات باورهرای ريرمنیقری و خرودتن يمی         2نتايج جدول 

در اثرر   آزمايشری  های ناسازگار اوليه در گروه هيجانی زنان دارای تعارض زناشويی با طرحواره

برا    دريافت طرحواره درمانی دچار تغيير شده است. قبل از ارائه نتايج تحليرل آزمرون واريرانس   

های پارامتريک مورد سنجش قررار گرفرت. برر همرين      های آزمون فرض کرر، پيشگيری م اندازه

ای  فرض نرمرال برودن توزيرع نمونره     ويلکز بيانگر آن بود که پيش -اساس نتايج آزمون شاپيرو

و گرواه   آزمايشری  هایها در متغيرهای باورهای ريرمنیقی و خودتن يمی هيجانی در گروه داده

فررض   (. همچنرين پريش  <01/0pمرون و پيگيرری برقررار اسرت )    آزآزمون، پسدر مراحل پيش

دار نبود که همگنی واريانس نيز توسط آزمون لوين مورد سنجش قرار گرفت که نتايج آن معنی

(. از طرفری  <01/0pها رعايت شرده اسرت )   فرض همگنی واريانس داد پيش اين يافته نشان می

و گرروه گرواه در    آزمايشری  هرای  ون گرروه آزمر  نشان داد که تفاوت نمرات پيش tنتايج آزمون 

(. <01/0pدار نبوده اسرت ) متغيرهای وابسته )باورهای ريرمنیقی و خودتن يمی هيجانی( معنی

ها در متغيرهای باورهای فرض کرويت دادههمچنين نتايج آزمون موچلی بيانگر آن بود که پيش

 (.<01/0pريرمنیقی و خودتن يمی هيجانی رعايت شده است )

 باورهای ريرمنیقی و خرودتن يمی هيجرانی زنران دارای   ايج نشان داد که ميانگين نمرات نت
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Tabel 3.  

Results of the analysis of the repeated measurement ANOVA on average scores of 

the variables of the research 

 SST df 
Sum of 

Squares 
F 

P-

Value 

Effec 

t Size 

Test 

Proportion 

Irrational 

beliefs 

stage 405.30 2 202.65 41.42 0.0001 0.57 1 

Group 2452.76 1 2452.76 15.36 0.0001 0.33 0.98 

Stage interaction 

and grouping 
547.07 2 273.53 92.55 0.0001 0.64 1 

Error 303.28 62 4.89     

Emotion

al self-

regulation 

stage 427.21 2 213.60 40.90 0.0001 0.57 1 

Group 684.41 1 684.41 22.17 0.0001 0.35 0.99 

Stage interaction 

and grouping 
509.95 2 339.52 48.82 0.0001 0.62 1 

Error 405.30 2 202.65 41.42 0.0001 0.57 1 

 

بنردی در طری مراحرل     فرار  از ترأثير گرروه   های ناسازگار اوليه  تعارضات زناشويی با طرحواره

آزمرون يرک    دار شده که ايرن تغييرر در مقايسره برا پريش     آزمون و پيگيری دچار تغيير معنی پس

. از طرفی نتايج سیر دوم جدول فروق بيرانگر آن   (p≤009/0) رود دار به شمار میتفاوت معنی

آزمون و پيگيری(  آزمون، پس ( فار  از مراحل )پيشطرحواره درمانیبندی ) ر گروهاست که متغي

هرای   باورهای ريرمنیقی و خودتن يمی هيجانی زنان دارای تعارضات زناشويی با طرحرواره بر 

در درمرانی  طرحرواره . بدين معنرا کره اثرر    (p≤009/0) دار داشته استتأثير معنیناسازگار اوليه 

دار بوده است. در نهايت اما سیر مربوط به تعامرل مراحرل و   گواه يک اثر معنیمقايسه با گروه 

درمانی برا تعامرل   طرحوارهترين يافته جدول فوق حاکی از آن است که  بندی به عنوان مهمگروه

باورهرای  آزمرون و پيگيرری(    آزمرون، پرس   داری بر مراحل آزمرون )پريش  تأثير معنی مراحل نيز

هرای ناسرازگار    هيجانی زنان دارای تعارضات زناشرويی برا طرحرواره    ريرمنیقی و خودتن يمی

درصرد از   62و  60. همچنرين نترايج نشران داد کره بره ترتيرب       (p≤009/0) داشته اسرت اوليه 

باورهررای ريرمنیقرری و خررودتن يمی هيجررانی زنرران دارای تعارضررات زناشررويی بررا  تغييرررات 

 0در جدول شود.  بندی تبيين میاحل و گروهوسط تعامل متغير مرهای ناسازگار اوليه ت طرحواره

ها بر حسرب   مقايسه زوجی ميانگين نمرات باورهای ريرمنیقی و خودتن يمی هيجانی آزمودنی

 شود. مرحله ارزيابی ارائه می

آزمرون برا    دهد، برين ميرانگين نمررات مرحلره پريش     نشان می 0گونه که نتايج جدول همان

 طرحواره اين بدان معناست که .(p≤009/0) ی وجود دارددارآزمون و پيگيری تفاوت معنی پس
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Tabel 4. 
Bonferroni test results and comparison of the mean of the experimental and control 
groups in three stages of pre-test, post-test and follow-up in research variables 

Variable Stage     Compare means SE Sig 

Irrational 
beliefs 

Pretest 
Posttest 4.43 0.70 0.0001 
Follow  4.14 0.53 0.0001 

Posttest 
Pretest -4.43 0.70 0.0001 
Follow -0.29 0.33 0.78 

Emotional 
self-regulation 

Pretest 
Posttest -3.53 0.62 0.0001 
Follow  -4.94 0.65 0.0001 

Posttest 
Pretest 3.53 0.62 0.0001 
Follow -1.41 0.37 0.11 

 

آزمرون   آزمون و پيگيری را نسبت به مرحلره پريش   نمرات پسداری معنیبه شکل   توانستهدرمانی 

باورهرای  هرای توصريفی نيرز بيرانگر کراهش ميرانگين نمررات         کره يافتره  دچار تغيير نمايند. چنان

هرای   ريرمنیقی و افزايش نمرات خودتن يمی هيجانی زنان دارای تعارضات زناشويی با طرحرواره 

آزمرون و   ر اوليه بود. يافته ديگر اين جدول نشان داد که بين ميانگين نمررات مرحلره پرس   ناسازگا

 وجود ندارد. بر اين اساس هر دو فرضيه پژوهش حاضر تأييد شد.داری معنیپيگيری تفاوت 
 

 گیری بحث و نتیجه
درمرانی برر باورهرای ريرمنیقرری و     پرژوهش حاضرر برا هردف بررسری اثربخشری طرحرواره       

های ناسازگار اوليره انجرام گرفرت.     هيجانی زنان دارای تعارض زناشويی با طرحواره خودتن يمی

درمانی منجر بره کراهش باورهرای ريرمنیقری      يافته اول پژوهش حاضر بيانگر آن بود که طرحواره

  های ناسازگار اوليه شده است. اين يافته همسرو برا يافتره    زنان دارای تعارض زناشويی با طرحواره

Mohammadi et al. (2019)   درمرانی هيجرانی گروهری برر کراهش      اثربخشری طرحرواره  مبنی برر

 Bidari and؛ برا نترايج پرژوهش    شناختی و دشرواری تن ريم هيجران زنران میلقره      پريشانی روان

Hajalizadeh (2019)  درمانی بر راهبردهرای شرناختی هيجران، تحمرل     طرحوارهمبنی بر اثربخشی

اثربخشری رويکررد   مبنری برر    Rohi et al. (2017)؛ برا يافتره   پريشرانی و نراگويی خلقری بيمراران    

؛ برا نترايج   های تعاملی زناشويی مردان دارای شخصريت اجتنرابی   درمانی بر کاهش آسيبطرحواره

هرای   درمانی بر کاهش طرحوارهخشی طرحوارهاثربمبنی بر  Yousefzadeh et al. (2017)پژوهش 

درمرانی  اثربخشری طرحرواره  مبنری برر    Ghaderi et al. (2015)؛ با گزارشرات  ناسازگار در بيماران

مبنری   Taghiyar et al. (2016)؛ با نتايج پژوهش جويی شناختی هيجان گروهی در راهبردهای ن م
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 Renner et al. (2018)و با يافته  ان متأهلدرمانی برسرخوردگی زناشويی زناثربخشی طرحواره بر

 همسو بود.  درمانی بر کاهش افسردگی مبنی بر اثربخشی طرحواره
درمانی بر باورهای ريرمنیقری زنران دارای تعرارض زناشرويی برا       در تبيين اثربخشی طرحواره

-درون ن برر کرد به دليل کار محور که رويکرد طرحوارهتوان گفت  میهای ناسازگار اوليه  طرحواره

کره ديرد منفری نسربت بره       افرادی اوليه در های ناسارگار شناختی يا همان طرحواره های روان مايه

 هرا مفيرد اسرت   آن در اصرالح باورهرا و افکرار    ،خود دارند ، عواطف و هيجاناتها توانايی ،خود

(Renner et al., 2018)ی برا  درمران  طرحرواره و بيران عواطرف،   عرد عراطفی   بُ در . بر همين اساس

بره چرالش    ،شناختی را که به باور هيجانی گرره خرورده اسرت    استفاده از راهبردهای تجربی باور

هرای   گيرری طرحرواره   کره بره شرکل    نشرده را ء تا تخليه هيجانی، نيازهای هيجانی ارضرا  کشد می

شود تا زنان دارای تعرارض زناشرويی برا     . اين آگاهی سبب میبشناسد ،شده است ناسازگار منجر

درمرانی بتواننرد بره شرکلی بهترر، عواطرف،        يری از طرحوارهگ های ناسازگار اوليه با بهره رهطرحوا

احساسات و هيجانات خود را مديريت نماينرد. ايرن فرآينرد سربب رهرايی زنران دارای تعرارض        

های ناسازگار اوليه از مشکالت عاطفی و هيجرانی درونری شرده و زمينره را      زناشويی با طرحواره

در ديگر فرآيندها همچون تغيير در نگرش شناختی و متغيرهای مررتبط برا آن ن يرر    برای موفقيت 

درمانی عرالوه برر کرار برر     توان گفت که طرحواره سازد. همچنين می های ناکارآمد مهيا می نگرش

روی عوامل شناختی، به عوامل محيیی و تجار  شخصی گذشته افراد ن ر داشته و برا برقرراری   

تواند حرکت جديدی را برای افرراد ايجراد    ها، میوارهتحصيلی فعلی و طرحارتباط بين مشکالت 

زنران دارای تعرارض   درمرانی  در جريران طرحرواره   ،(. عالوه بر اينGhaderi et al., 2015نمايد )

ای  هرای مقابلره   هرا، پاسرخ   آموختند که با ارزيابی طرحوارههای ناسازگار اوليه  زناشويی با طرحواره

هايی همچون تصويرسازی ذهنی و گفتگروی   زمون قرار داده و با بکارگيری تکنيکخود را مورد آ

ای ناسرازگار را بره زمران حرال     هر  نشده گذشته و تجار  ايجادکننده طرحرواره خيالی، مسائل حل

ها را حل و مديريت نمايند. اين فرآيند نيرز  های شناختی و رفتاری آن آورده و با استفاده از تکنيک

 دهد. ها را مورد بازبينی و اصالح قرار میارآمد گذشته آنهای ناک نگرش

درمرانی منجرر بره افرزايش خرودتن يمی       يافته دوم پژوهش حاضر بيانگر آن بود که طرحرواره 

های ناسرازگار اوليره شرده اسرت. يافتره حاضرر        هيجانی زنان دارای تعارض زناشويی با طرحواره

درمرانی گروهری برر    ثير طرحوارهأتمبنی بر  Saffarinia and Azizi (2019)همسو با نتايج پژوهش 



 222 ...درمانی بر باورهای غیرمنطقی و خودتنظیمی هیجانی زنان  بخشی طرحوارهاثر

 Khodabandehloo, Najafi and؛ برا يافتره   بهزيسرتی اجتمراعی و ادراک اعتمراد اجتمراعی     ءارتقا

Rahimian Boger (2018) نفرس افرراد    مردار برر عرزت    درمانی ذهنيت مبنی بر اثربخشی طرحواره

 Sayadi, Golmohammadian and Rashidiدارای اختالل شخصريت خودشريفته؛ برا گزارشرات     

هرای   درمانی بر احسراس حقرارت دخترران نوجروان خرانواده     اثربخشی طرحوارهمبنی بر  (2017)

های  درمانی بر نگرشاثربخشی طرحوارهمبنی بر  Bashiri et al. (2016)؛ و با نتايج پژوهش طالق

 همسو بود. ناکارآمد نسبت به انتخا  همسر در دانشجويان دختر

بهبرود خرودتن يمی هيجرانی زنران     بر  یدرمان طرحوارهبيين يافته حاضر مبنی بر اثربخشی در ت

-طرحرواره  توان اشاره کرد که رويکررد  های ناسازگار اوليه می دارای تعارض زناشويی با طرحواره

 بُعرد  شرامل  ابعراد  ايرن  کره  کنرد  مری  فراهم را تغيير زمينه فرد چندوجهی ابعاد روی کار با درمانی

 کرار  با درمانیطرحواره شناختی، بُعد در. (Sayadi et al., 2017هستند ) رفتاری و تجربی ی،شناخت

 ترا  کند می کمک ها، طرحواره يعنی شناخت سی  ترين عميق و والدين شدهدرونی صدای بر کردن

های ناسازگار اوليره، يکری از داليرل برروز مشرکالت و       زنان دارای تعارض زناشويی با طرحواره

 اعتبرار  کرردن  آزمرون  از اسرتفاده  برا  و بداننرد  خرود  افکار و اعمال از ناشی را ات زناشويیتعارض

 طرحرواره  طرحرواره،  ردکننده يا تأييدکننده شواهد از جديد تعريفی کردن پيدا و طرحواره درستی

زنردگی زناشرويی و ارتبراط برا      بره  نسربت  تری بينانه ديدگاه خوش و برده سؤال زير را آن از منتج

نيرز   بينانه نسبت به زندگی زناشويی و ارتباط برا همسرر   گيری ديدی خوش شکل. کنند پيدا رهمس

تروان گفرت    مری  ،تواند منجر به بهبود پردازش شناختی و هيجانی اين زنان شود. عالوه بر ايرن  می

 هرای  طرحرواره  محتروای  و سراختار  اسرت. تعرديل   طرحواره بهبود درمانی،طرحواره نهايی هدف

 هرای تکنيرک . (Dijk et al., 2020اسرت )  ضرروری  هرا  نشانه عود از جلوگيری ه من ورب ناسازگار

 هرای  تکنيرک . اسرت  فرردی  برين  و رفتاری تجربی، شناختی، راهبردهای مبتنی بر درمانیطرحواره

 شرواهد  جديرد  تعريرف  ماننرد  هرايی  تکنيک از استفاده و هااعتبار طرحواره زدن محک با شناختی

 آموزشری  های کارت تدوين طرحواره، جنبه و جنبه سالم بين گفتگو برقراری ،طرحواره تأييدکننده

 هرای ناسرازگار اوليره را    زنان دارای تعارض زناشويی برا طرحرواره   عقالنی و هيجانی آگاهی... و 

 Khashoآميرز )  ارراق سخت يا است رلط طرحواره که رسانده نتيجه به اين را آنان و داده افزايش

et al., 2019). ايرن  طريرق  از افرراد  کره  اشراره کررد   تجربی های تکنيک به توان می ديگر موارد از 

تجربری در سریوح    های تکنيک از استفاده. شدند هيجانی سی  در تغيير دستيابی به موفق تکنيک
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 برر  تجربری،  هرای  تکنيرک . اسرت  درمرانی طرحرواره  کليدی های ويژگی از پردازش هيجانی، يکی

هرای   همچرون موقعيرت   هرای گذشرته   موقعيت با مرتبط که کنند می مرکزت هيجانات ابراز و تجربه

برر   .شروند  می ها ذهنيت و طرحواره حفظ يا توسعه به منجر خود، به نوبه که دشوار گذشته هستند

ها، فرآينردهای شرناختی و پردازشری     تواند با بکارگيری اين تکنيک درمانی میاين اساس طرحواره

های ناسازگار اوليره را مترأثر سراخته و منجرر بره بهبرود        با طرحوارهزنان دارای تعارض زناشويی 

 خودتن يمی هيجانی آنان شود.

های ناسازگار اوليه  تحقيق به زنان دارای تعارض زناشويی با طرحواره  محدود بودن دامنه

و کننده به مراکز مشاوره شهر تهران؛ عدم مهار متغيرهای اثرگذار بر باورهای ريرمنیقی مراجعه

گيری  های ناسازگار اوليه و عدم بهره خودتن يمی هيجانی زنان دارای تعارض زناشويی با طرحواره

شود برای  پيشنهاد می ،های پژوهش حاضر بود. بنابراين گيری تصادفی از محدوديت از روش نمونه

و  هاپذيری نتايج، در سی  پيشنهاد پژوهشی، اين پژوهش در ساير استانافزايش قدرت تعميم

های  گيری از روش های متفاوت، ديگر زنان همچون زنان میلقه، بهره مناطق و جوامع دارای فرهنگ

درمانی بر  گيری تصادفی و مهار عوامل ذکرشده اجرا شود. با توجه به اثربخشی طرحواره نمونه

گار های ناساز باورهای ريرمنیقی و خودتن يمی هيجانی زنان دارای تعارض زناشويی با طرحواره

درمانی به عنوان يک درمان کارآمد در سی  شود، که طرحواره اوليه، در سی  کاربردی پيشنهاد می

مراکز مشاوره خانواده و همچنين مراکز مشاوره دادگستری میرح و از آن استفاده شود. عالوه بر 

های  وارهدرمانی بر اساس مبانی ن ری طرح گيری طرحواره شود با توجه به شکل اين، پيشنهاد می

هايی هستند، اين مداخله را دريافت نموده تا بر  ناسازگار اوليه، افرادی که دارای چنين طرحواره

درمانی، تأثيرات و تغييرات  های ناسازگار اوليه با طرحواره اساس قرابت ن ری طرحواره

 تری را از خود نشان دهند. سازگارانه
 

 شناسی در گروه روان خانم فرزانه بيداریز رساله دکتری مقاله حاضر مستخرج ا سهم مشارکت نویسندگان:
اقبال زارعی و و مشاوره دکتر  آزيتا اميرفخرايیبه راهنمايی دکتر  ،بندرعباسواحد آزاد اسالمی دانشگاه 

 . انديد نمودهيأباشد؛ همه نويسندگان نسخه نهايی مقاله را مورد بررسی قرار داده و ت می کرامت کرامتی
های آنها و  تمام زنان حاضر در پژوهش، خانوادهنويسندگان مراتب تشکر خود را از  سپاسگزاری:

 .دارند می اعالماند  که در تکميل اين پژوهش مؤثر بودهمسئولين مراکز مشاوره 
 تعارض منافعی وجود ندارد.   کنند که در اين مقاله هيچ نو نويسندگان اذعان می ضاد منافع:ت

 .وده استباز حمايت مالی برخوردار ن اين مقاله منابع مالی:
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