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هدف :هدف اين پژوهش تعیین اثربخشی طرحواره درمانی در مقايسه با تحلیل رفتار متقابل بر تعارض
زناشويی زوجین متقاضی طالق صورت گرفت .روش پژوهش :پژوهش حاضر يك مطالعه نیمه تجربی
با طرح پیشآزمون -پس آزمون و گروه گواه با پیگیري دو ماهه بود .جامعه آماري همه افراد متأهل
داراي اختالف زناشويی شهر رشت در نیمه دوم سال  1397بود که به مراکز مشاوره ،شوراهاي حل
اختالف و دادگاه خانواده مراجعه کرده بودند که تعداد  40نفر به صورت در دسترس انتخاب و به صورت
تصادفی در گروه آزمايش طرحواره درمانی ( 15نفر) ،گروه آزمايش درمان تحلیل رفتار متقابل ( 15نفر)
و گروه گواه ( 15نفر) کاربندي شدند .گروه آزمايش طرحواره درمانی تحت مداخله بسته آموزشی يانگ
و همکاران ( )2003و گروه آزمايش تحلیل رفتار متقابل تحت مداخله بسته درمانی استوارت ()1395
به مدت دوازده جلسه يكساعتی قرار گرفتند .دادهها با استفاده از تحلیل واريانس اندازههاي مکرر
تجزيه و تحلیل شد .یافتهها :نتايج نشان داد که مداخله طرحواره درمانی و تحلیل رفتار متقابل بر
تعارض زناشويی ( )P=0/001 ،F=125/23مؤثر است و اين تأثیر در مرحله پیگیري پايدار است .نتايج
آزمون تعقیبی شفه نشان داد بین دو گروه تحلیل رفتار متقابل و طرحواره درمانی تفاوت معناداري در
اثربخشی کاهش تعارضات زناشويی وجود دارد ()P=0/05؛ بنابراين تحلیل رفتار متقابل تأثیر بیشتري
بر کاهش تعارضات زناشويی شرکتکنندگان داشته است .نتیجهگیری :با توجه به نتايج پیشنهاد
میشود برنامههاي درمانی روانشناختی مانند درمان اثربخشی زوجدرمانی طرحواره محور و تحلیل رفتار
متقابل توسط درمانگران آموزش ديده به صورت برنامههاي هفتگی آموزش داده شوند تا زمینه ارتقاء
سطح رضايت زناشويی زوجین مهیا شود.

کلیدواژهها :طرحواره درمانی ،تحلیل رفتار متقابل ،تعارض زناشويی ،متقاضی طالق.
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مقدمه
خانواده به عنوان کوچكترين نهاد اجتماعی ،آسیبپذيرترين گروه در برابر آسیبهاي اجتماعی است به
طوري که اکثر آسیبها و مشکالت ابتدا در خانوادهها بروز پیدا میکنند و در صورت پیشگیري نکردن و
برخورد ناصحیح با آنها به درون جامعه رسوخ میيابند و در اين شرايط دشوار ديگر نمیتوان به راحتی
مشکالت و آسیبها را کنترل کرد (رفعت جاه و بهرامی .)1390 ،با توجه به اهمیت رضايت زوجین در زندگی
زناشويی ،عدم رضايت زوجین سبب به وجود آمدن مشکالت جدي براي خانواده میشود (اصالنی و همکاران،
 .)1394تعارضهاي زناشويی و طالق يکی از مهمترين ناهنجاريهاي خانوادگی ،تعارضهاي والد -فرزندي
و اجتماعی است که متأسفانه در جوامع امروزي با افزايش محسوسی همراه بوده است .تا آنجا که آمارهاي
رسمی نشان میدهد ،با اين وجود موانع بزرگ و يا ديدگاه منفی در اغلب جوامع نسبت به تعارض زناشويی
وجود دارد (محمودي و همکاران  .)1397يك رابطه زناشويی صمیمی مستلزم آن است که زوجین ياد بگیرند
باهم ارتباط برقرار کنند و باهم متفاوت باشند (کاظمیان مقدم .)1397 ،با توجه به تفاوتها ،اولويت ارزشها
و الگوهاي خانوادگی زوجین راهحلهاي مختلفی براي حل مسائلشان استفاده میکنند که به اين راهکارها
سبكهاي حل تعارض میگويند .مهارتهاي حل تعارض میتواند يك شاخص کلیدي در روابط عاشقانه باشد
و آينده زندگی زوجها بستگی زيادي به استفاده از شیوههاي حل تعارض آنها دارد (ويسکريچ.)2013 ،
وجود اختالف ،تعامالت تنشزا و خصمانه میان زن و شوهر و بیاحترامی و هتك حرمت که ممکن است با
ناسزا گفتن همراه باشد ناشی از تعارض زناشويی است (بوهلر .)2014 ،توانايی براي مديريت و حل تعارضها
به شکل سازنده میتواند يك ارتباط قوي را در رابطه زوج شکل دهد و زوجها را براي ايجاد يك رابطه
صمیمی و نزديك کمك کند (ساموهانو .)2013 ،با توجه به پیامدهاي جسمانی و روانی تعارضات زناشويی
شناسايی عوامل مؤثر بر آن ،امري ضروري است .يکی از مداخالت روانشناختی که به نظر میرسد در درمان
ريشهاي تعارضات زناشويی و عوامل مرتبط با آن مؤثر باشد ،طرحواره درمانی است .طرحوارهها الگوهاي
هیجانی و شناختی خود آسیبرسانی هستند که از دوران کودکی فرد ريشه گرفتهاند و در طول زندگی فرد
تکرار میشوند .در چارچوب واژههاي طرحواره درمانی اين الگوها طرحوارههاي ناسازگار اولیه نامیده میشوند
(فارل و روسین .)2014 ،عدم ارضا و ناکامی در برآورده شدن نیازهاي بنیادي هويت ،خودانگیختگی و تفريح
و نیاز به امنیت و پذيرش و عدم خويشتنداري موجب شکلگیري طرحوارههاي مختل در دوران کودکی
میشوند (يانگ .)2003 ،طرحوارههاي ناسازگار اولیه همیشه خود را در جريان يك رابطه نشان میدهند و
باعث تأثیر در کنشوري رابطه میشوند .معموالً ماهیت طرحوارههاي ناسازگار وقتی ظاهر میشود که افراد
درروند زندگی خود و در تعامل خود با ديگران بهويژه رابطه زناشويی بهگونهاي عمل میکنند که طرحواره
هاي آنها تائید شود ،حتی اگر برداشت اولیه آنها نادرست باشد (کلوسك و يانگ .)2003 ،طرحوارههاي
مربوط به رابطه زناشويی دربرگیرنده باورهاي اساسی درباره ماهیت انسان و نحوه روابط میباشند و فرض
میشود که نسبتاً ثابت هستند .بینش در اين رويکرد را آگاهی عمیق به ساختارهاي طرحوارههايی است که
بهعنوان بازنمايیهاي شناختی در تعبیر و تفسیر در موقعیتهاي مبتنی بر ارتباط بین فردي دخالت میکنند.
بهطورکلی نتايج پژوهش بیانگر اين است که آموزش رويکرد طرحواره درمانی باعث کاهش سرخوردگی
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زناشويی زنان شده است (تقی يار و همکاران ،)1395 ،گلی ،هدايت ،دهقان و حسینی ( )1395نشان دادند
که طرحواره درمانی هیجانی گروهی باعث کاهش معنادار پريشانی روانشناختی و دشواري تنظیم هیجان
در گروه آزمايش نسبت به گروه گواه شد .نتايج اين پژوهش حاکی از اين است که طرحواره درمانی میتواند
روش مناسب و مؤثري در بهبود پريشانی روانشناختی و دشواري تنظیم هیجان زنان مطلقه باشد .يکی
ديگر از مداخالت روانشناختی که در درمان تعارضات زناشويی مؤثر بوده ،تحلیل رفتار متقابل است .نظريه
تحلیل رفتار متقابل توسط اريك برن ( )19۶1که روانپزشك و روانکاو بود بنا نهاده شده است .اريك برن
روش تحلیل تعاملی را روشی عقالنی براي شناخت و تحلیل رفتار ،توصیف عوامل مؤثر در ارتباط بین افراد
و مبین روابط نادرست بین انسانها میداند .اين نظريه از نارضايتی برن از طوالنی بودن روانکاوي در درمان
مشکالت مردم نشأت گرفته است .برن متوجه شد که مراجعان او با بهکارگیري اين نظريه ،بهبود يافتند.
تحلیل رفتار متقابل نظريهاي است در مورد شخصیت و روش منظمی است براي رواندرمانی به منظور رشد
و تغییرات شخصی .اين تعريفی است که به وسیله انجمن بینالمللی رفتار متقابل ارائه شده است (جونز و
استوارت2012 ،1؛ ترجمه دادگستر .)1394 ،برن معتقد است که شخصیت انسان به صورت سه حالت
جداگانه من يعنی «من والد»« ،من بالغ» و «من کودک» سازمان يافته است که در ارتباطات میتواند از هر
کدام از اين سه حالت استفاده کند (شفیعآبادي و ناصري .)1395 ،همچنین آموزش تحلیل رفتار متقابل
زمینه بهره بردن از ارتباطات عمیق را در افراد و گروههاي استفاده کننده مهیا مینمايد (شیلینگ2011 ،2؛
ترجمه آرين .)1392 ،در راستاي اهداف پژوهش حاضر نیز ،سودانی ،مؤمنی جاويد و محمدي ( )1392در
پژوهشی تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر بهزيستی روانشناختی و خودشناسی زنان متأهل شهر تهران
را نشان دادند .شمسیه و معتمدي ( )1394در پژوهشی ديگر نشان داد که آموزش گروهی بر اساس رويکرد
تحلیل رفتار متقابل موجب افزايش معنادار در سطح رضايت زناشويی زنان شرکتکننده شده است .همچنین
کشاورزي ،فتحی آذر ،میر نسب و بدري گارگاري ( )201۶در پژوهشی تأثیر درمان تحلیل رفتار متقابل بر
تنظیم شناختی هیجان را نشان دادند .همچنین رضايی فر ،دوستی و میرزايیان ( )1397در مطالعهاي
اثربخشی رواندرمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل را در شکلگیري احساس صمیمیت زناشويی و رضايت
جنسی زنان مبتال به افسردگی غیر بالینی تائید نمودند .حجم و تنوع گسترده مشکالت زوجین و خانوادهها
و سیر به نسبت صعودي آمار طالق نیاز به کاربرد درمانهاي اثربخشتر را میطلبد .در اين میان طرحواره
درمانی و تحلیل رفتار متقابل رويکردهايی هستند که در دهههاي اخیر موردتوجه درمانگران خانواده و زوج
واقعشدهاند .لذا با توجه به مطالبی که بیان شد و با توجه به اهمیت سالمت خانواده و اينکه به نظر میرسد
طرحواره درمانی و تحلیل رفتار متقابل به علت تمرکز به روابط بین انسانها و تبادالت آنها میتواند موجب
تغییر در تعارض زناشويی شود ،مسئله پژوهش حاضر اين است:

1. Stewart & Joines
2. Shillings
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 .1آيا طرحواره درمانی و درمان تحلیل رفتار متقابل بر کاهش تعارض زناشويی زوجین متقاضی طالق
در مرحله پسآزمون مؤثر است؟
 .2آيا طرحواره درمانی و درمان تحلیل رفتار متقابل بر تعارض زناشويی زوجین متقاضی طالق در
مرحله پیگیري پايدار است؟
 .3آيا بین اثربخشی طرحواره درمانی و درمان تحلیل رفتار متقابل بر تعارض زناشويی زوجین متقاضی
طالق تفاوت وجود دارد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از دسته مطالعات کمی و از نظر روش پژوهش ،يك مطالعه نیمه آزمايشی با پیشآزمون-
پسآزمون و گروه کنترل با پیگیري  2ماهه است .جامعه آماري تحقیق اين پژوهش عبارت بود از کلیه افراد
متأهل داراي اختالف زناشويی شهر رشت در نیمه دوم سال  1397به بهزيستی ،شوراهاي حل اختالف،
دادگاه خانواده و مراکز مشاوره مراجعه کردهاند که تعداد  45نفر به صورت در دسترس انتخاب و سپس به
صورت تصادفی در سه گروه  15نفري جايگزين شدند .قبل از اجراي جلسات گروه درمانی از هر گروه خواسته
شد تا پرسشنامه تعارضات زناشويی را تکمیل کنند .پس از تائید و امضاء فرم رضايت از شرکت در پژوهش،
به صورت تصادفی در  3گروه آزمايش طرحواره درمانی ( 15نفر) ،گروه آزمايش درمان تحلیل رفتار متقابل
( 15نفر) و گروه کنترل ( 15نفر) قرار گرفتند
ابزار پژوهش
 .1پرسشنامه تعارضات زناشویي .پرسشنامه تعارض زناشويی بود .طرح اولیه اين پرسشنامه توسط
ترابی و زير نظر ثنايی ( )1375تهیه و تنظیم شد که هفت بعد يا زمینه تعارض زناشويی را اندازهگیري
میکند .براي هر سؤال پنج گزينه در نظر گرفته شده که به تناسب  1تا  5نمره به آنها اختصاص
دادهشده است .حداکثر نمره کل پرسشنامه  270و حداقل آن  54است .حداکثر نمره خرده مقیاسها
مساوي با تعداد سؤالهاي آن خرده مقیاس ضرب در  5است .در اين ابزار ،نمره بیشتر به معنی تعارض
بیشتر و نمره کمتر به معنی رابطه بهتر و تعارض کمتر است .نمرهگذاري سؤالها به صورت :هرگز (،)1
بندرت ( ،)2گاهی ( ،)3اکثراً ( ،)4همیشه ( )5است و سؤاالت  47،45،33،30،2۶،14،11،3و  54به
صورت معکوس نمرهگذاري میشود .ضريب آلفاي کرونباخ توسط براتی ( )1375به نقل از دهقان 1380
بر روي يك نمونه تصادفی براي مقیاسهاي مختلف عبارت بود از کاهش همکاري  ،%30رابطه جنسی
 ،%50واکنش هیجانی  ،%73جلب حمايت از فرزندان  ،%۶0افزايش رابطه با اقوام  ،%۶4جدا کردن امور
مالی  %51و ضريب آلفاي کرونباخ براي کل آزمون  %52به دست آمد (به نقل از قديمی ذاکر.)1388 ،
ضريب پايايی و روايی اين آزمون توسط فرحبخش در سال  138۶بار ديگر بر روي  4۶زن و مرد ( 23زن
و  23مرد) از مراجعهکنندگان به دادگاه براي طالق و  4۶زن و مرد ( 23زن و  23مرد) عادي بررسی
گرديد .نمرههاي آزمودنیها از طريق ابزار آماري  SPSSتجزيه و تحلیل گرديد و پاياي و روايی آن
مشخص گرديد .ضريب پايايی با روش آلفاي کرونباخ براي کل آزمون در نمونه  92نفري زن و مرد %۶9
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به دست آمد؛ همچنین روايی و پايايی فرم تجديد نظر شده پرسشنامه تعارضات زناشويی در سال 1387
توسط ثنايی ،براتی و بوستانی پور مورد بررسی قرار گرفت و بر روي  120نفر ،متشکل از  48مرد و 72
زن که براي رفع تعارض زناشويی خود به مراکز مشاوره تهران مراجعه کرده بودند و نیز يك گروه گواه
 150نفري از زوجهاي عادي شامل  ۶8مرد و  82زن اجرا گرديد .هر دو گروه به صورت در دسترس
انتخاب شدند .میانگین انحراف معیار نمره کل گروه داراي تعارض زناشويی و گروه گواه به ترتیب 130/4۶
( )37/9۶و  )1۶/49( 10۶/20است .آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه برابر با  0/9۶به دست آمده است
ترابی و ثنايی ( )1375به منظور دستیابی به پايايی و روايی پرسشنامه آن را روي يك گروه  111نفري
متشکل از  53مرد و  53زن که براي رفع تعارض زناشويی خود به مراجع قضايی و مراکز مشاوره مراجعه
کرده بودند و نیز يك گروه گواه  108نفري از زوجهاي عادي و متشکل از  53مرد و  55زن اجرا کردند.
مقايسه میانگین دو گروه سازگار و ناسازگار در مردان و زنان بیانگر تفاوت معناداري بین آنها است که
میتوان دال بر قدرت تمییز آزمون در تشخیص زوجهاي متعارض از نامتعارض داشته باشد (ثنايی .)1379
به عالوه همبستگی هر سؤال با نمره کل آزمون باال و معنادار به دست آمده است (به نقل از قديمی ذاکر،
.)1388
 .2برنامه آموزشي رویکرد تحلیل رفتار متقابل .در اين پژوهش برنامه درمان تحلیل روابط متقابل
(استوارت ترجمه اسماعیل زيارتی .روحی میرکمالی )1395،در دوازده جلسه گروهی يك ساعته در هفته
دو جلسه در مورد گروه آزمايش اول به شرح زير اجرا شد:
جلسه اول .پس از معارفه اجمالی و آشنايی اعضاي گروه با يکديگر ،به تشريح قوانین گروه پرداخته و پس از
آن در مورد اهداف ،تعريف ساختاري و تحلیل کارکردي اولیه صحبت شد .پس از اجراي پیشآزمون ،فرايند
درمان با استفاده از پیامهاي کالمی و غیرکالمی و تحلیل ساختاري ساده حاالت نفسانی ) بالغ ،والد و
کودک(مرور شد.
جلسه دوم .در اين جلسه ،درمانگر به بحث درباره تاريخچه تحلیل رفتار متقابل پرداخت و با اولین بعد
شخصیتی يعنی من کودک و آشنايی با فیزيولوژي کودک مثالهايی براي تفهیم آسانتر ذکر شد و سپس
اعضا گروه را به دستههاي دو نفره تقسیم کرده و هر گروه براي خودش يك نماينده انتخاب میکنند سپس
ده دقیقه به گروه فرصت داده شد تا در مورد (من کودک) خود صحبت کنند و نماينده هر گروه يادداشت
کند و آنها را براي همه اعضا بازگو کند .در آخر جلسه هم تکلیف داده شد و از زوجین خواسته شد که
براي جلسه بعد در مورد «کودک» خود و مواردي را که در زندگی خود از کودک شخصیت خود استفاده می
کنند يادداشت کرده و همراه خود بیاورند.
جلسه سوم .در اين جلسه آشنايی با قسمت «والد» شخصیت و آشنايی با انواع «والد» و عملکرد آنها
پرداخته شد و براي تفهیم بهتر مثالهاي زيادي ذکر شد .بررسی ابعاد مثبت و منفی هر کدام از قسمتهاي
«والد» يعنی اينکه هر بخش «والد» به دو قسمت تقسیم میشود بخش مثبت و قسمت ديگر بخش منفی
صحبت شد .سپس اعضا گروه به دستههاي سه نفره تقسیم شده و به مدت ده دقیقه در مورد والد شخصیت
خود صحبت کردند سپس نماينده هر گروه در مورد بحثهاي گروه خود توضیح داد .فرايند درمان در اين
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جلسه وجود قواعد ارتباطی در مورد احترام به خود ،ديگران ،دوستان و نحوه ابراز وجود بود .ارائه تکلیف (رسم
اگوگرام بر اساس تحلیل ساختاري پیچیده).
جلسه چهارم .در اين جلسه اعضاي گروه با نقش الگوهاي ارتباطی در زندگیهاي شخصی و اجتماعی آشنا
شدند .آموزش نوازش ،روابط متقابل مکمل و متقاطع از مداخالت اين جلسه براي زوجین بود .سپس در مورد
((من «بالغ »)) شخصیت صحبت و اينکه چهکار کنیم اطالعات منفی ضبط شده در «کودک و «بالغ »» ما
مانع شاد بودنمان نشود .سپس مجدداً گروه را دستهبندي کرده تا هر گروه در مورد «بالغ » خود صحبت
کند؛ و نماينده هر گروه براي بقیه توضیح دهد .سپس درباره نمودار حاالت نفسانی توضیح داده شده و در
آخر جلسه هم تکلیف براي جلسه بعد داده میشود.
جلسه پنجم .بررسی تکلیف جلسه قبل ،باز نوازيهاي غیرارادي دوران کودکی (من کودک) و وضعیتهاي
اساسی زندگی زناشويی به طور کامل تشريح شد .هر کدام از اعضاي گروه دو صفحه از کتاب بازيهاي روانی
را با ارائه بازي »چرا فالن کار را نمیکنی؟ آره ،اما« دريافت کردند .سطح اجتماعی و سطح روانی معرفی و
شرح داده شد و در ادامه شرکت کنندگان به منظور آشنايی با جو بازيها و تحلیل آن ،به بازي »چرا فالن کار
را نمیکنی؟ آره ،اما« پرداختند .سپس با اعضاي گروه به قصههاي زندگیشان که منجر به بروز تعارضات
زوجین است پرداخته شد .همراه اعضا به بازيهاي روانی در زندگی پرداخته و اينکه چگونه میتوانند اين
بازيها را بکار نبرند؛ به افراد تکلیف داده شد که نمونههايی از بازيهاي خود را که موجب بروز تعارض
میشود را بنويسند و نقش خود را در آن بازيها شناسايی کنند (ناجی ،قربانی ،زجر دهنده)
جلسه ششم .ابتداي جلسه تکلیف جلسه قبل بررسی و سپس از اعضاء خواسته شد مشغولیتهاي ذهنی که
با آن مواجه هستند را بیان کنند .اين مشغولیتها میتوانند روابط سطحی و اختالفات در خانواده ،نداشتن
اراده و انگیزه ،ناامیدي و ...باشد .فرايند درمان آموزش باز نوازيهاي حالت «من بالغ» بود و از اعضاء خواسته
شد مجدد در مورد مشغولیتها و تعامل خود با ديگران بحث و تبادل نظر کنند .در اين جلسه آموزش روابط
پنهان و رفتار متقابل مضاعف ،نیز تکلیف همراه با چند مثال از روابط پنهان همراه با تمرين و اجراي نقش ارائه
شد.
جلسه هفتم .در ابتداي جلسه ،تکلیف جلسه قبلی بررسی شد .سپس آموزش چهار وضعیت زندگی ،شفاي
کودک درون از مداخالت درمانی بود .در اين جلسه سعی شد اعضاي گروه به تجزيه و تحلیل حالتهاي)کودک
بالغ والد) بپردازند و نحوه برقراري ارتباط بین اين حالتها را در رفتار روزمره خود بهکار گیرند .سپس در مورد
اينکه افراد از پشت چهار پنجره به دنیاي اطراف خود نگاه میکنند و در چهار وضیعت قرار دارند با ذکر
مثالهاي اين چهار وضعیت زندگی توضیح داده شد و اينکه چطور به وجود میآيند و اينکه هر کدام از اين
وضعیتها به کدام قسمت شخصیت مربوط میشوند .در اين جلسه توضیح مختصري در مورد رابطه و
واحدهاي ارتباطی داده شد؛ اينکه رابطه (مادر-کودک) چیست و چگونه به وجود میآيد و ظرفیت ارتباطی
هر فرد چگونه بايد پر شود سپس اعضا دستهبندي شده و کار گروهی انجام میدهند.
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جلسه هشتم .بررسی تکلیف جلسه قبل و کار به صورت عملی (تمرين و ايفاي نقش) و تمرين مهارتهاي
ارتباطی انجام شد .همچنین قصههاي زندگی هر کدام از زوجین که تمايل به بیان آن داشتند گفته شد .در
ادامه به آموزش مفاهیم طرد و آلودگی همراه با مثالهايی پرداخته شد.
جلسه نهم .در ابتداي جلسه ،تکلیف جلسه قبلی بررسی شد سپس به آموزش پیشنويس زندگی همراه با
تعريف و معرفی انواع آن پرداخته شد ،سپس به تمرين پیشنويسهاي زندگی تكتك اعضا پرداخته شده و
در ادامه مجدد به باز تعريف پیشنويس زندگی و اصالح آن پرداخته شد.
جلسه دهم .در ابتداي جلسه ،تکلیف جلسه قبلی که در خصوص پیشنويسهاي زندگی بود پرداخته و
تکالیف بررسی شد؛ سپس به مفهوم نوازش پرداخته شد ،پس از آن مفاهیم رابطه متقابل (مکمل ،متقاطع و
پنهان) پرداخته شد.
جلسه يازدهم .در اين جلسه به تشريح مثلث کاپرمن پرداخته شد؛ اين نظريه يك بازي ذهنی و روانی را
مطرح میکند که بسیاري از افراد به آن دچار هستند .بهطور کلی مثلث کاپرمن سه ضلع دارد که هر کدام
از اضالع ،نقش افراد در روابط است؛ به عبارت ديگر اين مثلث نقش افراد در روابط مخرب را به سه دسته
آزارگر ،1قربانی 2و ناجی 3تقسیم میکند .در اين جلسه اعضا آگاه شدند که مثلث کارپمن درگیري ،اختالفات
يا مشاجرات سالم را نشان نمیدهد و در عوض فقط رفتارهاي مخرب و بسیار مضر افراد را در روابط نمايان
میکند.
جلسه دوازدهم .جمعبندي مطالب کل جلسهها و مرور آن و بررسی رفتار ،افکار و احساسات اعضاءوشیوه
ارتباطی نوين آنها و آموزش مفاهیم مديريت زمان و شیوههاي فعال کردن «بالغ» از مداخالت اين جلسه
بود .در نهايت ،مرور کامل بر تمام مباحث ارائه شده در طول اين جلسه انجام شد .در پايان از اعضا خواسته
شد تا با کمك رهبر به جمعبندي جلسات بپردازند و در نهايت از آنها پسآزمون گرفته شد.
 .3مداخله طرحواره درماني .اين برنامه به صورت يك فعالیت گروهی انجام میشود که از بسته آموزشی
طرحواره درمانی يانگ و همکاران ( )1395/2003مفهومسازي شده است .در اين پژوهش اين برنامه در دوازده
جلسه گروهی يك ساعته در هفته دو جلسه در مورد گروه آزمايش دوم به شرح زير اجرا شد:
جلسه اول .در اين جلسه پس از ايجاد رابطه حسنه ،آشنايی اعضاء با يکديگر و بیان داليل شرکت در
جلسه هاي درمان ،قواعد و قوانین درمان براي اعضاي گروه تشريح شد و اعضا هدف و انتظارات خود را از
شرکت در جلسه درمان بیان کردند .سپس به تشريح خواستگاه طرحواره درمانی و تعريف و معرفی
طرحوارههاي ناسازگار و سازگار پرداخته شد؛ در انتهاي اين جلسه درمانگر ،يك مفهومپردازي موردي از
مشکالت اعضا انجام میدهد .بعد از انجام مفهومپردازي موردي ،مرحله تغییر شروع میشود .در اين مرحله
سعی میشود با کمك تکنیكهاي شناختی ،تجربهاي و الگو شکنی رفتاري ،طرحوارههاي بیمار تغییر داده
شوند و رفتارهاي سالمی جايگزين رفتارهاي قبلی بیمار شود .در تمام مراحل درمانی از اولین جلسه تا انتهاي

1. Persecutor
2. Victim
3. Rescuer
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درمان درمانگر از تکنیك ارتباطی خاص طرحواره درمانی به طرحوارههاي مواجههي همدالنه و باز والدينی
حد و مرز استفاده میکند.
جلسه دوم .در جلسه دوم شواهد عینی تائید کننده يا رد کننده طرحوارهها بر اساس شواهد زندگی فعلی و
گذشته مورد بررسی قرار میگیرد و پیرامون جنبه طرحواره موجود با طرحواره سالم بحث و گفتگو میشود.
اهداف اختصاصی اين جلسه تعريف طرحواره درمانی ،تعريف طرحوارههاي ناسازگار اولیه ،تعريف ويژگیها
طرحوارههاي ناسازگار اولیه ،تعريف ريشههاي تحولی طرحوارهها بود .شواهد عینی تائید کننده يا رد کننده
طرحوارهها مورد بررسی قرار گرفت .در اين جلسه شواهد عینی تائید کننده يا رد کننده طرحوارهها بر اساس
شواهد زندگی فعلی و گذشته مورد بررسی قرار میگیرد .به اين صورت که آزمودنی به صورت عینی و در
واقعیت در حضور بقیه اعضاي گروه طرحوارههاي مثبت و منفی دوران کودکی و حال حاضر خود را بازگو
میکند و به دستهبندي و طبقهبندي آنها میپردازد که اين امر میتوان تأثیر بسزايی در آگاهی و شناخت
فرد بر اين طرحوارهها داشته باشد و فرد را در برنامهريزي زندگی ياري میکند.
جلسه سوم .در سومین جلسه ابتدا مشکل اصلی اعضا و ساير مشکالتی که او در زندگی تجردي دارد به
کمك اعضا مورد بررسی و کاوش قرار میگیرد و درمانگر از اعضا میخواهد يك فهرست از مشکالت خود را
تهیه کند .بعد از تهیه فهرست مشکالت ،درمانگر سعی میکند بیوگرافی يا همان تاريخچه زندگی اعضا را
مورد بررسی قرار دهد .در اين مرحله ،درمانگر به دنبال روشن شدن علتهاي شکلگیري طرحوارههاي
ناسازگار اولیه در دوران کودکی شرکتکنندگان است که منجر به شکلگیري تعارض در آنها شده است.
سپس براي اينکه شرکتکنندگان اعتبار و صحت طرحواره ي خويش را مورد آزمايش قرار دهند از تکنیك
آزمون اعتبار طرحواره استفاده شد؛ در اين تکنیك طرحواره درمانگر به او کمك میکند تا درستی طرحواره
را به لحاظ منطقی مورد پرسش قرار دهد .آيا طرحواره بیمار مثالً طرحواره نقص صحیح است .يعنی آيا
شرکت کننده ذات ًا داراي نقص است ،يا اينکه بر اساس اتفاقات ناخوشايند زندگیاش او اين طرحواره را ياد
گرفته است؟
جلسه چهارم .در اين جلسه شناخت و تشخیص طرحوارهها همراه با پرسشنامههاي طرحواره يانگ که در
گام ارزيابی انجام شده بود ارائه شد و افراد طرحوارههاي خود را مورد شناسايی قرار دادند؛ نیازهاي دوران
کودکی شناخته شد و افراد به صحبت درباره کیفیت برآورده شدن اين نیازها در دوران کودکیشان تشويق
و ترغیب شدند.
جلسه پنجم .در اين جلسه تمرکز بر تاريخچهي زندگی مورد اهمیت قرار گرفت .در طول جلسه درمانگر
تالش کرد که بفهمد مشکل فعلی اعضا موقعیتی و مربوط به زمان حال است يا اينکه به سبك زندگی آنها
بر میشود و ريشه در گذشته او دارد .از پرسشنامههاي طرحواره نیز استفاده شد تا از طريق تصويرسازي
ذهنی که اغلب اين کار مفیدترين شیوه براي شناخت طرحوارهها است به تعارضهاي زناشويی پی ببرد .يکی
از موانع شايع اين کار اجتناب طرحواره است؛ مثالً برخی اعضا به محض تجسم دوران کودکی آشفته شدند
که يکی از راهکارهاي مفید اين است که از اعضا بخواهیم به زمان حال برگردد و سپس در اوايل بزرگسالی،
نوجوانی و در آخر کودکی را تجسم کند .روش ديگر ،گفتگو با جنبه اجتماعی آنها است و اينجايی است که
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طرحواره اصلی در آن قرار دارد يعنی ذهنیت کودک آسیبپذير .بعد از اينکه شواهد بررسی شدند ،درمانگر
بايد از شواهد تأيیدکننده طرحواره تعريف جديدي ارائه بدهد .يعنی به اعضا کمك کند از زاويه ديگري به
تعارضهاي زناشويی و مشکالت خودش نگاه کند.
جلسه ششم .در اين جلسه تجارب ذهنیتی ذهنیتهاي کودک و بزرگسال سالم توسط اعضاء شناسايی و
مؤلفههاي شناختی ،هیجانی ،جسمانی و رفتاري با استفاده از کاربرگ بررسی شد و اهداف طرحواره درمانی
براي اين دسته از ذهنیتها توضیح داده شد.
جلسه هفتم .در اين جلسه پس از مرور جلسه قبل به ادامه تکنیكهاي طرحواره پرداخته شد .بعد از انجام
تکنیكهاي قبلی ،درمانگر بايد به اعضا کمك کند به اين نتیجه برسد که طرحوارههاي ناسازگار و سبكهاي
مقابله اي سودي براي او ندارد .با تکنیك بررسی مزايا و معايب طرحواره درمانگر میتواند اين کار را انجام
دهد .در اين تکنیك از اعضا خواسته شد که تكتك بر روي کاغذ توضیح دهند چرا داشتن طرحواره (مثالً
طرحواره نقص) براي او سودمند است و چه کمكهايی به او در راه حل تعارضهاي زناشويی کرده است .در
ادامه از او می خواهد که داشتن چنین طرحواره اي را نیز توضیح دهد .وقتی بیمار اعتبار ،شواهد رد کننده
و معايب طرحوارههاي خود را درک کرد در گام بعدي بايد اين اطالعات را مرور کند .با تهیه فلش کارت
طرحواره درمانگر و بیمار در واقع تمام اطالعاتی را که در اين مرحله دربارهي هر طرحواره بیمار به دست
آوردهاند با يکديگر در يك برگه خالصه میکنند .بیمار بايد در مواقعی که طرحوارههايش فعال میشود اين
کارها را مطالعه کند.
جلسه هشتم .در اين جلسه ضمن بررسی مطالب قبلی به بازسازي شناختی طرحوارههاي ناسازگار پرداخته
شد .به طوري که در پی شناسايی طرحواره ناسازگار در جلسههاي قبلی در اين جلسه فرد آموخت که به
طرحوارههايش برچسب نزند ،فاجعه سازي نکند و به دستهبندي افکار منفی دست نزند بلکه با افتراق افکار
از احساسات ،دست به بررسی شواهدي مربوط به يك فکر زده و سپس به بررسی مزايا و معايب آن فکر
همت گمارد .سپس به اهداف مدل طرحواره و تأثیر آن بر باورهاي منطقی زندگی زناشويی و مبادله عشق و
محبت از اين طريق اقدام شد.
جلسه نهم .در اين جلسه ضمن بررسی مجدد طرحوارهها که مخل رابطه مؤثر و مناسب در رابطه با همسر
و ازدواج شده به آگاهی هیجانی و القاي فضاسازي هیجانی مثبت پرداخته شد تا اعضا با شناخت موقعیتها
و نشانه هاي ياس آور در رابطه با ازدواجشان به اهداف کوتاه و بلند مدت در خصوص زندگی آينده خود در
جهت جلوگیري و اجتناب از ناامیدي بپردازند .سپس به کمك تصويرسازي ذهنی ،درمانگر اعضا را به دوران
کودکی خودش میبرد .خاطرات تلخ زندگی اعضا را مورد بررسی قرار میدهد؛ اين تکنیك به اعضا کمك
میکند تا نیازهاي هیجانی خود را شناسايی کنند.
جلسه دهم .در اين جلسه به مبحث مديريت ذهنیت با تمرکز برکاهش قدرت ذهنیتهاي مقابلهاي ناسازگار
و والد پرداخته شد؛ سپس آگاهی از ذهنیتهاي کودک آسیبپذير و عصبانی و ذهنیتهاي مقابلهاي ناسازگار
و والد پرداخته شد.
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جلسه يازدهم .در اين جلسه به مبحث مديريت ذهنیتهاي کودک پرداخته شد و در ادامه به معرفی کوتاهی
از ذهنیت کودک آسیبپذير ارائه شد؛ سپس اعضا از ذهنیتهاي کودک آسیبپذير ،ذهنیتهاي کودک شاد
و بزرگسال سالم آگاه شدند.
جلسه دوازدهم .در اين جلسه ،تکلیف جلسه قبل مرور و بررسی شد .سپس اعضاء تجارب خود را در طول
دوره جلسههاي آموزشی جمع بندي و میزان دستیابی به اهداف خود را ارزيابی و در مورد آنچه از اعضاي
گروه آموخته بودند؛ صحبت کردند .پس از آن به تبیین تعارضهاي زناشويی بر اساس مدل طرحواره درمانی
پرداخته شد .در انتهاي اين جلسه پسآزمون اجرا شد.
شیوه اجرا .در ابتدا و پس از دريافت نامه همکاري از دانشگاه آزاد واحد تنکابن ،اخذ تأيیديه اخالقی دانشگاه
انجام شد .بازه زمانی انجام برنامههاي مداخلهاي  ۶ماهه دوم سال  1397تعیین شد .در مرحله بعد و بر
اساس روش نمونهگیري داوطلبانه مراجعان مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی پروانه دار سازمان نظام در
شهر رشت انتخاب شدند؛ سپس به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی پروانه دار سازمان نظام مراجعه
شد .با مديريت کلینیك مبادله و بحث شد ،اهداف پژوهش براي آنها شرح داده شد و پس از دريافت مجوز
همکاري ،آمار و پرونده مراجعهکنندگان مورد بررسی قرار گرفت .سپس با زوجین درگیر تعارض زناشويی
مراجعه کننده که از شهرهاي اطراف رشت و خود رشت به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی پروانه دار
سازمان نظام مراجعه نموده بودند صحبت شد ،اهداف پژوهش توضیح داده شد .در نهايت افرادي که تمايل
به شرکت در پژوهش را داشتند توضیحات الزم از طرف پژوهشگر ارائه شد .زوجین درگیر تعارض زناشويی
که به کلینیك مراجعه نموده بودند و تمايل به شرکت در پژوهش را داشتند در جريان اهداف پژوهش قرار
گرفتند .سالن کنفرانس کلینیك در اختیار پژوهشگر قرار گرفت .شرايط و موانع ساختاري در اجراي برنامه-
هاي مداخالتی مورد بررسی قرار گرفت .هماهنگیهاي الزم جهت رفع موانع و محدوديتهاي مکان برگزاري
جلسات درمانی از نظر فیزيکی شامل وضعیت نور ،صداي مزاحم ،راحت بودن مکان و  ...انجام شد؛ در نهايت
جهت تشکر از شرکتکنندگان به پاس همکاري شايستهشان ،هدايايی تقديم آنها گرديد .جهت جمعآوري
اطالعات و آزمون فرضیات پژوهشی از روشهاي آمار توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد ،فراوانی و درصد)
و آمار استنباطی (آزمون تحلیل واريانس اندازهگیري مکرر) استفاده شد؛ همچنین دادههاي جمعآوري شده
از طريق نرم افزار  Spss 19مورد تجزيه و تحلیل آماري قرار گرفت.
یافتهها
زوجین شرکتکننده (گروههاي آزمايش و گروه گواه) در اين پژوهش داراي میانگین سنی  35/۶2سال و
انحراف معیار  4/14بودند که میانگین سنی زنان  29/19سال و انحراف معیار  2/33و میانگین سنی مردان
 37/15سال و انحراف معیار  3/25بود.
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جدول  .1خالصه آمار توصیفي متغیر تعارضات زناشویي در پیشآزمون و پسآزمون گروههای مختلف
مرحله

تعداد

شاخص

انحراف معیار

میانگین

گروه
طرحواره درمانی
تحلیل رفتار متقابل
گواه
طرحواره درمانی
تحلیل رفتار متقابل
گواه
طرحواره درمانی
تحلیل رفتار متقابل
گواه

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

1۶
17
19
1۶
17
19
1۶
17
19

4/932
4/770
4/19۶
3/775
4/۶3۶
3/۶71
3/307
4/298
4/028

78/0۶
78/00
78/05
32/13
30/35
78/42
27/00
23/29
78/00

جدول فوق خالصه آمار توصیفی را براي متغیر تعارضات زناشويی در گروههاي گواه ،طرحواره درمانی و
تحلیل رفتار متقابل نشان میدهد .میانگین تعارضات زناشويی گروههاي مختلف در پیشآزمون به يکديگر
نزديك بود؛ اما در پسآزمون و مراحل پیگیري میانگین گروههاي آزمايشی پايینتر از پیشآزمون بوده است.
شاخصهاي مختلف گرايش مرکزي و پراکندگی نشان داد که توزيع نمرههاي شرکت کنندگان در همه
متغیرها و مراحل به توزيع نرمال نزديك است .براي اطمینان از نرمال بودن همچنین آزمون کولموگروف –
اسمیرنوف در بخش تحلیل دادهها انجام گرفته است.
جدول  .2نتایج مفروضههای متغیر پژوهش در گروههای آزمایش و گواه
متغیر

تعارضات
زناشويی

گروه

طرحواره درمانی
تحلیل رفتار متقابل
گواه

کلموگراف اسمیرنف

ام.باکس

برابری واریانس

K-S

سطح
معناداري

F

سطح
معناداري

F

0/۶80
0/۶27
0/54۶

0/745
0/82۶
0/92۶

0/275

0/7۶1

1/225

سطح
معناداري
0/185

اثربخشی و تداوم تأثیر تحلیل رفتار متقابل و طرحواره درمانی بر تعارضات زناشويی با کمك تحلیل چند
متغیري طرح اندازهگیري مکرر مورد آزمون قرار گرفت .مفروضه نرمال بودن براي اين آزمون برقرار بود .در
جدول فوق نتايج آزمون لوين براي برابري واريانس خطاي متغیر وابسته تعارضات زناشويی در سه گروه
طرحواره محور ،تحلیل رفتار متقابل و گواه در مراحل مختلف پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري آورده شده
است .در هر  3مرحله اندازهگیري ،مفروضه برابري واريانس خطا برقرار شد ( .)p>0/05همچنین نتايج آزمون
باکس را براي برابري ماتريسهاي کوواريانس بین گروهها نشان میدهد .معنادار نشدن آزمون ()p<0/05

 |103مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و تحلیل رفتار متقابل بر کاهش تعارض زناشویی | رسولیراد و همکاران

| خانواده درمانی کاربردی

نشان داد که همگنی ماتريس کوواريانس بین گروهها به عنوان يکی از شرايط الزم براي آزمون طرح
اندازهگیري مکرر برقرار بود
جدول  .3آزمونهای چندمتغیری طرح اندازهگیری مکرر برای متغیر تعارضات زناشویي
متغیر

عامل

تعارضات
زناشويی

F

ویلکس

df1

p

df2

η2

الندا
عامل تکرار

0/023

493/۶41

4/000

4۶/000

0/001

0/977

عامل
تکرار*گروه

0/035

49/857

8/000

92/000

0/001

0/813

جدول فوق نتايج آزمون چند متغیري طرح اندازهگیري مکرر را براي اثر درمانهاي انجام شده بر متغیر
تعارضات زناشويی نشان میدهد .در اين آزمون متغیر تعارضات زناشويی در پیشآزمون ،پسآزمون و مراحل
پیگیري به عنوان متغیر وابسته و روشهاي درمان به عنوان متغیر مستقل گروه در نظر گرفته شدهاند .آماره
مورد استفاده ،آماره ويلکس الندا است که اثر متغیر مستقل را بر متغیر وابسته میسنجد .با توجه به سطوح
معناداري که براي عامل تکرار و تعامل عامل تکرار و گروه کوچكتر از سطح  0/05به دست آمده است ،رابطه
بین تکرار و گروه با متغیر وابسته تعارضات زناشويی تائید میشود .اين نتايج بیانگر اثربخشی برنامههاي
مداخلهاي در بهبود تعارضات زناشويی است .با تائید فرض کرويت بهوسیله آزمون کرويت موچلی براي متغیر
تعارضات زناشويی ( )p =0/0۶5آزمون تحلیل واريانس با اندازههاي مکرر انجام شد و نتايج اثرات درون
آزمودنی و بین آزمودنی در جدول زير نشان داده شده است.
جدول  .4نتایج آزمون تعقیبي بونفروني در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
متغیر
تعارضات
زناشويی

منبع

عامل

درون
گروهی

عامل تکرار

بین
گروهی

عامل
تکرار*گروه
گروه
خطا

SS

df

MS

F

Sig

1005۶/350

4

2514/088

9۶2/923

0/001

0/952

54۶3/573

8

۶82/947

2۶1/57۶

0/001

0/914

19795/4۶5

2

9897/733

125/234

0/001

0/83۶

3872/۶۶9

49

79/034

2

η

سطح معناداري براي عامل تکرار کوچكتر از سطح  0/05به دست آمده است ،و نشان میدهد که کاهش
اضطراب در مراحل پیگیري به صورت معناداري ادامه يافته است .معنادار شدن تعامل عامل تکرار و متغیر
مستقل گروه بدين معنی است که سه گروه از نظر تغییرات تعارضات زناشويی در مراحل پسآزمون و
پیگیري متفاوت بودهاند .در مقايسه بین گروهی عامل گروه معنادار به دست آمده است که نشان میدهد
سه گروه در پسآزمون و پی گیري متفاوت بودهاند؛ به عبارت ديگر مداخلههاي انجام شده بر گروههاي
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مختلف اثر متفاوتی داشته است .مقادير مجذور ايتا براي عامل تکرار ،تعامل عامل تکرار و گروه و هم چنین
براي گروه نشان دهنده اندازه اثر بزرگ در مراحل پسآزمون و پیگیري است ،به بیان ديگر اثرات مشاهده
شده عالوه بر معنادار بودن ،بزرگ و قابل توجه بوده است .براي مقايسه زوجی (دو به دو) گروههاي مختلف
از آزمون تعقیبی شفه در جدول پايین استفاده شده است.
جدول  5آزمون شفه برای مقایسه زوجي تعارضات زناشویي بین گروهها در مراحل پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری
گروه ()I

گروه ()J

گواه

تفاوت میانگینها

خطای استاندارد

سطح معنيداری

()I-J

طرحواره درماني

طرحواره درمانی

4۶/58

1/349

0/001

تحلیل رفتار متقابل

49/30

1/327

0/001

تحلیل رفتار متقابل

2/72

1/385

0/04

مقاي سه دو به دوي گروههاي مختلف از نظر تعار ضات زنا شويی در پسآزمون در جدول فوق ن شان میدهد
که تفاوت تعارضات زناشويی بین دو گروه گواه و طرحواره درمانی معنادار بود ( .)p<0/05تفاوت میانگینها
ن شان میدهد که تعار ضات زنا شويی در پسآزمون در گروه گواه باالتر از گروه طرحواره درمانی بوده ا ست؛
بنابراين آموزش طرحواره درمانی بر کاهش تعارضات زناشويی تأثیر معناداري داشته است .هم چنین تفاوت
تعارضاااات زناشاااويی بین دو گروه گواه و تحلیل رفتار متقابل معنادار بود ( .)p<0/05تفاوت میانگینها
نشااان میدهد که تعارضااات زناشااويی در پسآزمون در گروه گواه باالتر از گروه تحلیل رفتار متقابل بوده
ا ست؛ بنابراين آموزش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش تعار ضات زنا شويی تأثیر معناداري دا شته ا ست .از
طرف ديگر ،بین دو گروه تحل یل رف تار مت قا بل و طرحواره در مانی نیز ت فاوت مع ناداري از نظر متغیر
تعارضات زناشويی وجود داشته است ( .)p<0/05تفاوت میانگینها نشان میدهد که تعارضات زناشويی در
پسآزمون در گروه طرحواره درمانی باالتر از گروه تحلیل رفتار متقابل بوده اسااات؛ بنابراين تحلیل رفتار
متقابل تأثیر بیشتري بر کاهش تعارضات زناشويی شرکت کنندگان داشته است.
بحث و نتیجهگیری
هدف اين پژوهش تعیین اثربخشی طرحواره درمانی در مقايسه با تحلیل رفتار متقابل بر تعارض زناشويی
زوجین متقاضی طالق صورت گرفت .همانگونه که در جدول يافتهها مشاهده میشود در پیشآزمون تعارض
زناشويی بین نمرات طرحواره درمانی و تحلیل رفتار متقابل وجود ندارد .در پسآزمون بین نمرات تحلیل
رفتار متقابل و گواه تفاوت مشاهده میشود به شکلی که میزان تعارض زناشويی در گروه تحلیل رفتار متقابل
کمتر بوده و تفاوت معنیدار ( )P<0/001است .تفاوت میانگینها نشان میدهد که تعارضات زناشويی در
پسآزمون در گروه طرحواره درمانی باالتر از گروه تحلیل رفتار متقابل بوده است؛ بنابراين تحلیل رفتار
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متقابل تأثیر بیشتري بر کاهش تعارضات زناشويی شرکت کنندگان داشته است .لیندا و همکاران ()2014
ارتباط رويدادهاي رفتاري مؤثر را با رضايت زناشويی کوتاه و طوالنی مدت آزمودند 11 .زوج داراي ناراحتی
و  11زوج بدون ناراحتی مشاهدات روزانه ي خود از رفتار همسرانشان را در يك دورهي  14روزه گزارش
کردند .اين رتبهبنديهاي رفتاري با چند متغیر شخصیتی متناسب با نقش جهتگیري جنسیتی و فعالیت-
هاي گزارش شده طی  4هفته ي پیش از مطالعه در ارتباط بود .نتايج حاصل ارتباط معکوسی را بین تکرار
رويدادهاي ناراحت کننده و رتبهبنديهاي کلی و روزانهي رضايت زناشويی مشخص کردند .بر خالف انتظار،
رويدادهاي مؤثر ارتباط بارزي با رضايت طوالنی مدت نداشتند ،اما نرخ رويدادهاي مؤثر ناراحت کننده ارتباط
معکوسی با گزارشهاي روزانه از سطح رضايت زناشويی داشت .مهمترين نتیجهي اين مطالعه میزان
همبستگی عزتنفس زنان با رضايت زناشويی بود .فن لی ( )2014ارتباط بین رويدادهاي تنشزاي زندگی
و رضايت زناشويی را براي  372زوج تايوانی بررسی کرد ،و به اثرات تعديل کنندهي سه مهارت مديريت
زناشويی (مثل بردباري ،فداکاري ،وفاداري ،مالحظه ،آرامش بخشیدن ،تسکین دادن) بر اين ارتباط پرداخت.
تحلیل مدلسازي چند سطحی نشان داد که رويدادهاي تنشزاي زندگی میزان رضايت زناشويی زن و شوهر
را کاهش میدهند؛ اما مهارتهاي مديريت زناشويی آنها با افزايش رضايت همراه بود ،بهجز مهارتهاي
آرامش بخشی شوهران .میزان بردباري و وفاداري شوهران نیز با افزايش رضايت زناشويی همسرانشان همراه
بوده و برهمکنشهاي قابل توجهی با ارتباط بین استرس زن و رضايت زناشويی او داشت .مهارت آرامش
بخشی زن و شوهر نیز برهمکنش آشکاري با ارتباط بین رويدادهاي تنشزاي زندگی و رضايت آنها داشت.
لونسون و میلر ( )2014اتصال بین تعديل احساسات زوجها و میزان رضايت آنها از ازدواجشان را بررسی
نمودند .آنها از اطالعات يك مطالعهي  13ساله روي زوجهاي میان سال ( 40-50ساله) و م سن (۶0-70
ساله) با مدت ازدواج طوالنی استفاده کرده و بر ارتباطات بین تعديل احساسات منفی (اندازهگیري شده در
حین م شاجرات بین آنها) و ر ضايت زنا شويی تمرکز دا شتند .میزان تعديل اح سا سات منفی با تعیین اين
که آنها به چه سرعتی نشانههاي احساسات منفی شان را کاهش میدهند ،ارزيابی گرديد .تحلیل اطالعات
به کمك مدل سازي وابستگی متقابل بازيکن – شريك صورت گرفت و نتايج حاصل نشان داد که ( )1زنان
بی شتر تجربهي منفی خود را تعديل کرده و رفتار آنها بی شتر نمايندهي ر ضايت زنا شويی بود )2( ،تعديل
رفتار منفی در زنان پیشبینی کنندهي افزايش طوالنی مدت ر ضايت آنها از ازدواج می شد؛ بنابراين نتايج
ن شان دهنده ي مزاياي تعديل اح سا سات منفی در حین دعوا براي افزايش ر ضايت از زندگی بود و به نقش
سازندهي زنان به عنوان يك م سیر و ساطت ا شاره دا شت .جی سري و جوزف ( )2013براي درک تعديل
زنا شويی و بلوغ عاطفی در زوجهاي شاغل تالش کردند .شرکت کنندگان شامل  100زوج از مناطق کراال
بودند .نتايج حاکی از آن بود که تفاوت معناداري بین زوج ها وجود دارد .به طوري که زنان داراي تعديل
زناشويی و استقالل بیشتري نسبت به شوهران خود هستند .سن ،نوع ازدواج و تعداد فرزندان نیز تأثیر به
سزايی در اين زمینه دا شت .تیم ( )2013با توجه به طرحواره درمانی ،طرحوارههاي نا سازگار اولیه ارتباط
نزديکی با م شکالت بین فردي دارد .پژوهش حا ضر اين روابط را مورد برر سی قرار داده ا ست 10۶ .نفر از
بیماران سرپايی روانپزشکی به فرم کوتاه پرسشنامه طرحوارههاي ناسازگار يانگ پاسخ دادند و فهرستی از
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م شکالت موجود بین فردي تهیه شد .نتايج ن شان داد بین طرحوارههاي نا سازگار اولیه و م شکالت میان
فردي ارتباط ب سیار معناداري وجود دارد .يافتههاي حا صل از اين پژوهش ن شان میدهد که طرحوارههاي
ناساااازگار اولیه با طیف وسااایعی از رفتارهاي ناساااازگارانه فردي مرتبط هساااتند .با اين حال هیچيك از
مقیاسهاي پر س شنامه يانگ با برخی از موارد فهر ست از جمله سلطهگري ،مزاحمت و نازپروردگی مرتبط
نبودند .روابط خانوادگی فشردهترين موقعیت براي تعارضات بین فردي است .روابط عاطفی و عاشقانه زمینه
را براي محك زدن جدي مهارتهاي آموخته شااده براي زندگی مهیا میکنند .در ارتباط بین افراد تعارض
وقتی بروز میکند که فرد بین اهداف ،نیازها ،يا امیال شااخصاای خودش و اهداف ،نیازها و امیال شااخصاای
طرف مقابلش ناهمسااازي و ناهمخوانی میبیند (وانگ .) 2011،به طور کلی ،طراوت و سااالمت خانواده تا
اندازهاي به میزان تعارض در خانواده و نوع تعارضاای که تجربه میکنند ،بسااتگی دارد .با توجه به نتايج به
دساات آمده در راسااتاي تأثیر درمان مبتنی بر اثربخشاای زوجدرمانی طرحواره محور و رويکرد تحلیل رفتار
متقابل ،پیشاانهاد میشااود برنامهها و کارگاههاي مهارت افزايی درمان زوجدرمانی طرحواره محور با آموزش
مديريت و تنظیم هیجانها ،شنا سايی هیجانات مثبت و منفی ،آموزش سبكهاي حل م سئله مدار زمینه
بهبود اسااتفاده از راهبردهايی براي افزايش هیجان مثبت و کاهش هیجان منفی و در نهايت تنظیم هیجان
مهیا شود .پی شنهاد می شود در مطالعات آتی ،مدت زمان تعار ضات زنا شويی از زمان ازدواج مورد برر سی
قرار گیرد.
موازین اخالقي
در اين پژوهش ،موازينی اخالقی شااامل اخذ رضااايت آگاهانه ،تضاامین حريم خصااوصاای و رازداري،
رعايت شااادند .با توجه نحوه جمع آوري داده ها ،شااارکت کنندگان در باره خروج از پژوهش مختار
بودند؛ پس از اتمام پژوهش ،گروه گواه نیز تحت مداخله قرار گرفتند.
سپاسگزاری
از مديران مراکز مشاااوره و همه زوج هايی که ما را در ا جراي پژوهش حاضاار ياري کردند ،تشااکر به
عمل می آيد.
مشارکت نویسندگان
اين مقاله برگرف ته از رساااله دکتري نويساانده اول اساات که توسااط معاونت پژوهشاای دانشااگاه آزاد
اسالمی واحد تنکابن به تصويب رسیده و با هزينه شخصی انجام شده است .در تهیه اين مقاله همه
نوي سندگان در طراحی ،مفهوم سازي ،گردآوري داده ها ،روش شنا سی ،تحلیل آماري داده ها و نهايی
آن نقش يکسانی داشته اند.
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هرگز

بندرت

گاهی

ًاکثرا

همیشه

پرسشنامه تعارضات زناشویي
لطفاً میزان موافقت يا مخالفت خود را با هر کدام از موارد زير با
.عالمت ضربدر مشخص کنید

رديف

 رابطه من با خانواده پدر و مادري او قطع،هنگام دعوا با همسرم
میشود
من و همسرم حسابهاي مالی جداگانه داريم
حرفهاي من و همسرم بدون کنايه و بی پرده گفته میشود
همسرم هر کاري از من بخواهد فراموش میکنم
 هیچکدام براي رابطه جنسی پیش،هنگام دلخوري من و همسرم
قدم نمیشويم
من و همسرم کتك کاري می کنیم
همسرم با اظهار نظرهاي خود مرا تحقیر میکند
 رابطه من با خانواده پدر و مادري خودم قطع,هنگام دلخوري
میشود
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شماره 3

براي جلب فرزند (يا فرزندانم) حاضرم انتظارات نامعقول او (ياآان)
را برآورده کنم
بدون اطالع همسرم  ,براي خود پس انداز شخصی دارم
هیچ وقت احساس بدي را که نسبت به همسرم دارم به او نمی
گويم  ,چون می ترسم عصبانی شود
وقتی همسرم از من تقاضايی دارد  ,خودم را به کارهاي ديگر
مشغول می کنم
رابطه جنسی من با همسرم ارضا کننده نیست
وقت با همسرم دعوا میکنم  ,اتاق يا خانه را براي مدتی ترک می
کنم
به تنهايی باخانواده پدر و مادري خود ,و خواهر و برادرهايی رابطه
دارم
هنگامی که مشکل داريم غالبا همسرم در جواب من  ,سکوت
اختیار میکند
درآمد همسرم را به بهانه هاي مختلف صرف خواسته هاي شخصی
خود می کنم
همسرم را با ناقص انجام دادن کارهايی که از من میخواهد تنبیه
می کنم
همسرم رابطه جنسی را به من تحمیل میکند
همسرم را به رفتارهاي غیر اخالقی متهم می کنم
از اعضاي خانواده پدر و مادري ام  ,براي حل اختالفات خود با
همسرم ,کمك می گیرم
فرزند يا فرزندانم  ,اسرار همسرم را به من می گويند
خانواده پدر و مادري همسرم به من بی احترامی میکنند
خرج خانواده در هر صورت (آشتی يا دعوا) در اختیار من است
همسرم را با بی نظمی و نا مرتب بودن  ,آزار میدهم
من و همسرم بدون واسطه و مستقیم با هم صحبت میکنیم
وقتی با همسرم دعوا می کنم  ,فرياد میزنم و ناسزا میگويم
آرزو دارم که همسرم احساساتش را با من در میان بگذارد
خانواده پدر و مادري من  ,همسرم را با ديگران مقايسه و به حال
من دلسوزي میکنند
از نحوه گفتگو  ,با همسرم بسیار راضی هستم
فرزند يا فرزندانم يکی از عوامل مهم حفظ و تداوم رابطه زناشويی
من هستند
دوست يا دوستانم در جريان اختالف من و همسرم هستند
من و همسرم با مشارکت و توافق يکديگر پول و درآمد خانواده را
خرج می کنیم
حوصله ام از همسر و خواسته هايش سر می رود
هنگام دعوا ,تنها رابطه من با همسرم رابطه جنسی است
هنگاه نزاع ,از همسرم درخواست طالق می کنم
خانواده پدر و مادري من تمام گناه ها را به گردن همسرم می
اندازند
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هنگام دعوا بین من و همسرم فرزند يا فرزندانم از من حمايت
میکنند
حاضر نیستم براي بدهیهاي همسرم از ديگران پول قرض کنم
هنگام دعوا رابطه جنسی من و همسرم قطع میشود
می ترسم خواسته هاي خود را با همسرم مطرح کنم
با وجود داشتن همسر ,از تنهايی رنج می برم
همسرم را در حضور خانواده پدر و مادري خودم  ,تحقیر می کنم
هنگام دعواي من و همسرم يکی از فرزندانم زياد مريض میشود
و نیاز به مراقبت دارد
همسرم شنونده خوبی است
همسرم و خانواده اش را در مقابل سايرين تحقیر می کنم
در ابراز هرگونه احساس واقعی خود براي همسرم راحتم
بدون اطالع همسرم ,به والدين خود پول می دهم و يا از آنها
پول می گیرم
دعوا با همسرم  ,مرا نسبت به فعالیتهاي خودم بی عالقه میکند
با آن دسته از برمانه هاي مهمانی که با حضور خانواده همسرم
باشد ,مخالفت می کنم
هنگام دعوا با همسرم نسبت به غذا بی اشتها می شوم
باور کردن تمام حرفهاي همسرم برايم دشوار است
در هنگام دعوا با همسرم رابطه من و او با دوستان مشترکمان قطع
میشود
من و همسرم با يکديگر رو راست و بی پرده هستیم
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Abstract
Aim: This study was performed to compare the effectiveness of schema therapy (ST)
and transactional analysis (TA) in marital conflict of couples seeking a divorce.
Methods: This was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design with a
control group and a two-month follow-up. The statistical population included all
married people with marital conflict in Rasht in the second half of 2018 who referred
to counseling centers, dispute settlement councils, and family courts, from which 40
people were selected by convenient sampling and randomly assigned to the ST
experimental group (n = 15), the TA experimental group (n = 15), and the control
group (n =15). The ST experimental group received the training package intervention
of Yang et al. (2003), and the TA experimental group received the therapy package
intervention of Stewart (2016) for twelve one-hour sessions. Data were analyzed using
repeated-measures ANOVA. Results: The results indicated that ST and TA affected
marital conflict (F = 125.23, P = 0.001) and that this effect was stable during the
follow-up phase. The results of the Scheffé posthoc test suggested that there was a
significant difference between TA and ST in terms of effectiveness in reducing marital
conflicts (P = 0.05). Accordingly, TA had a greater effect on the reduction of marital
conflicts among the participants. Conclusion: According to the results, trained
therapists are recommended to teach psychological treatment programs such as
schema-oriented couple therapy and TA in the form of weekly programs to improve
the level of marital satisfaction of couples.
Keywords: schema therapy (ST), transactional analysis (TA), marital conflict, couples
seeking a divorce
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