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Abstract 

The aim of this study was to determine the effectiveness of schema-therapy training on work-

family conflict and marital satisfaction of married working women. This quasi-experimental 

study was performed using a pretest-posttest design with a control group. The statistical 

population of the study consists of married women working in all branches of Golestan 

Company. From this population, 30 of them were selected as the study sample by the 

available sampling method and were randomly divided into experimental and control groups. 

Subjects completed two questionnaires of work-family conflict Carlson (2000) and Enrich's 

marital satisfaction (1989) in two stages pre-test and post-test. The experimental group 

underwent schema therapy training in 10 sessions of 90 minutes. Statistical data were 

analyzed using analysis of covariance by SPSS software version 21. The results showed that 

the work-family conflict score of married women working in the experimental group in the 

post-test was significantly lower than the control group and their marital satisfaction score in 

the post-test was significantly higher than the control group. (p <0.05). Based on the findings 

of this study, It can be concluded that schema therapy training can be used as an intervention 

method to reduce work-family conflict and increase marital satisfaction. 
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 چکیده

خانواده و رضایت زناشویی زنان متاهل شاغل انجام شده -درمانی بر تعارض کار پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش طرحواره
پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعة آماری پژوهش را زنان متاهل -ین پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون است.

گیری در  نفر از آنها به عنوان نمونه مورد پژوهش، به روش نمونه 04اند. از این جامعه  شاغل در تمامی شعب شرکت گلستان تشکیل داده
خانواده -ها دو پرسشنامه تعارض کار و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. آزمودنیدسترس، انتخاب شدند 

آزمون تکمیل نمودند. گروه آزمایش تحت آموزش  آزمون و پس ( را در دو مرحله پیش1191( و رضایت زناشویی انریچ )2444کارلسون )
 21نسخه  SPSSافزار  های آماری با استفاده از تحلیل کوواریانس توسط نرم گرفتند. داده ای قرار دقیقه 14جلسه  14درمانی در  طرحواه

آزمون به طور معناداری کمتر از گروه کنترل  خانواده زنان متاهل شاغل گروه آزمایش در پس-نتایج نشان داد نمره تعارض کار تحلیل شدند.
توان  های این پژوهش، می با استناد به یافته .(P>40/4)داری بیشتر از گروه کنترل شدآزمون به طور معنا و نمره رضایت زناشویی آنها در پس

تواند  خانواده و افزایش رضایت زناشویی، می-نتیجه گرفت که آموزش طرحواره درمانی به عنوان یک روش مداخله، در کاهش تعارض کار
 مورد استفاده قرار گیرد.

 
 

 .تحمل پریشانی ،شناختی بهزیستی روان ،شناختی  پذیری روان انعطاف واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 مقدمه 

تغییر و تحوالت جامعه فعلی،منجر به افزایش مشارکت زنان در 
بازار کار و ازدیاد زنان شاغل در خارج از منزل و رشد نوع جدیدی 

های دوسرشاغل شده است. در این نوع  ها به نام خانواده از خانواده
ها زن و مرد عالوه بر نقش سنتی همسری و والدینی،  خانواده

دارای نقش شغلی نیز هستند که این موضوع برای زنان اهمیت 
بیشتری دارد، زیرا تحوالت تقسیم کار سنتی در خانواده و نیز 
پذیرش و ایفای نقش و تعهدات بیشتر، فشارهای جدیدی برایشان 

اند که زنان  ها نشان داده بسیاری از پژوهش[1]ایجاد می کند
ها بیشتر  افزایش مسئولیت شاغل پس از مادر شدن، به دلیل

علت ورود زنان به [0, 2]کنند. خانواده را تجربه می-تعارض کار
زنان در  تیمشاغل که فعال برخی تیماه لیکار، هم به دل یایدن

عالقه زنان به کسب استقالل و  لیو هم به دل ستیها ضرور آن
رسد که نقش جدید،  در نگاه اول به نظر میاست.  یاجتماع تیفعال

منجر به ارتقای روابط اجتماعی، بهبود وضع اقتصادی و افزایش 
شود؛ اما زمانی که آنان نتوانند بین  نفس زنان شاغل می عزت

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1073936&_au=%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88++%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1073936&_au=%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88++%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 های خود تعادلی برقرار کنند، به سوی تعارض انتظارات و نقش
ای از  خانواده نوع ویژه-تعارض کار [0]نقش کشیده می شوند.

هاست. یعنی زمانی که افراد وقت بیشتری را صرف  تعارض نقش
مال بروز تعارض نقش افزایش کنند، احت های خاصی می نقش
فرد در خانواده و های  ناسازگاری میان نقشگاهی  .[6, 0]یابد.  می

محل کارش،به عبارتی ناهمخوانی نیازها و الزامات دو محیط 
 ریبرقرا اییکارکنان توان گاهی . اماگردد منجر به تعارض می

-ندارند، در واقع تعارض کارارتباط مؤثر میان این دو حیطه را 
و ناسازگار  خانواده فرد را به طور همزمان با تقاضاهای متفاوت

. [7] .سازد های کاری و خانوادگی درگیر می ناشی از مسئولیت
تری به نقش زن داشته باشند و  هرچه زنان دیدگاه سنتی

خانواده -جنسیتی داشته باشند، بیشتر تعارض کاردرخواست برابری 
خانواده را -تعارض کار[0]. گرینهاوس و بیوتل[9]کنند را تجربه می

این  . تعارض مبتنی بر زمان:1اند:  بندی کرده به سه نوع تقسیم
های چندگانه برای تصاحب زمان در  نوع تعارض در نتیجه رقابت

توان مدت زمان انجام فعالیت در  اختیار فرد است. حال آنکه نمی
های دیگر اختصاص  های مربوط به نقش یک نقش را به فعالیت

آید که  فرسایی: زمانی به وجود می .تعارض مبتنی بر توان2داد. 
ملکرد شخص در نقش دیگر اثر فشار حاصل از یک نقش بر ع

. تعارض مبتنی بر رفتار: الگوهای خاص رفتارهای 0گذارد.  می
نقشی با انتظارات مرتبط با رفتار در نقش دیگر ناسازگارند.  درون

های  های شخصیتی، سرمایه عوامل بسیاری نظیر سن، ویژگی
روانشناختی، سالمت روان همسر،امکانات و موقعیت محیط کار 

  . ظهور و[9]خانواده تاثیر داشته باشد-بر تعارض کار تواند می
در پژوهشی نشان دادند که فعالیت شغلی باال در  [1]همکاران

) یعنی افرادی آرام که کار یکنواخت و  Bافرادی با تیپ شخصیتی 
خانواده را -پایدار دارند،( ایجاد استرس شغلی نموده و تعارض کار

) افرادی پرانرژی،  Aکنند اما افرادی با تیپ شخصیتی  تجربه می
جو( استرس شغلی هیچ گونه  طلب و رقابت کوش، جاه سخت

ز خانواده آنان نداشت. هرچه فرد ا-تاثیری بر تعادل کار
آوری و  های روانشناختی از جمله امید، خودکارآمدی، تاب سرمایه
های  بینی بیشتری برخوردار باشد، تعادل بیشتری میان نقش خوش

سازد. همچنین کسانی که مرزی میان کار و خانواده  خود برقرار می
ای به کارهای بیرون از منزل و  طلبانه قائل نیستند و دیدگاه تساوی

ند، بیشتر از کسانی که این دو مقوله را از هم کارهای خانه دار
خانواده و نارضایتی زناشویی را -کنند، تعارض کار تفکیک می
در پژوهشی نشان داد، [12] 1مولینا .[11, 14]کنند  تجربه می

خانواده، مدیریت -افزایش سن موجب کاهش تعارض کار
های شغلی و خانوادگی  ها و برقراری تعادل میان نقش مسئولیت

شود.  وجود سه نوع مشکل در همسر از جمله کم توانی  می
جسمی، سالمت روان کم و اختالل رفتاری، رابطه مثبت و 

بین تری  خانواده دارد که رابطه قوی-معناداری با تعارض کار
با  .[10]خانواده وجود دارد-سالمت روان همسر و تعارض کار

کارکنان ناگزیرند در قرنطینه خانگی، صورت  11-فراگیری کوید
پژوهشی  [10]یوسل و همکاران دورکار فعالیت کنند، بدین منظور

خانواده را در مردان -ترتیب دادندکه رابطه دورکاری و تعارض کار
و زنان بررسی کنند. آنها نشان دادندکه دورکاری برای مردان 

شود اما برای زنان  موجب ایجاد تعارض از خانواده به کار می
شود.  موجب هر دو تعارض کار بر خانواده و خانواده بر کار می

ای بر سالمت  ه می تواند پیامدهای ناخواستهخانواد-تعارض کار
جسم و روان، کارکردهای خانواده و عملکرد افراد داشته 

خانواده، کاهش کیفیت و -کار. یکی از آثار مهم تعارض [10]باشد.
خانواده، سطح -رضایت زناشویی است. با افزایش تعارض کار

استرس افزایش یافته و با توجه به اینکه استرس یکی از 
، میزان رضایت [16]های نارضایتی زناشویی است کننده بینی پیش

مقایسه  در[19] 2. جیها و سینگ[17]یابد زناشویی کاهش می
بیان زنان شاغل و غیر شاغل رضایت زناشویی و کیفیت زندگی 

که زنان شاغل کیفیت زندگی باالتری نسبت به زنان  داشت
غیرشاغل دارند زیرا کمتر مورد استثمار همسران خود قرار 

گیرند. همچنین زنان شاغل نسبت به زنان غیرشاغل به دلیل  می
پذیری  تر، تطبیق ارتباط عاطفی ضعیفمشغله باالتری که دارند 

تری تجربه  کمتری با همسران خود و رضایت زناشویی ضعیف
    کنند. می

رضـایت زناشـویی هـدف اولیـه و [11] 0مارکمن و هالوگ به اعتقاد
رضایت زناشویی را احساس  0.  هاکینزاساسـی هـر ازدواجـی است

ل فرآیند رابطه خوشنودی، رضایت و لذتی که زن و شوهر در ک
کند. در واقع نگرش مثبت و  کنند، تعریف می دونفره خود تجربه می

لذتبخشی که دو نفر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خود 
رضایت زناشویی، میزان رضایت متقابل زن و شوهر از  .[24]دارند
و نفسانی یکدیگر و برخورداری از بیشترین ی های روان جاذبه

به نقش  [22]کیانی .[21]در زندگی مشترک است احساس آرامش
و  یی پرداخت و بیان داشت که توافق زندر رضایت زناشو« تفکر»

مرد در مورد مسائل مختلف زندگی در رضایت زناشویی نقش عمده 
ای دارد که این توافق متاثر از طرز فکر و عالیق آنها می باشد. 
زوجین باید در زمینه موضوعات مختلف نظیر آزادی عمل افراد 

یان به یک خانواده، تحصیل، شغل، تربیت فرزندان و مداخله اطراف
ای در زمینه رضایت  های نظری عمده توافق منطقی برسند. مدل

اند که عوامل موثر بر رضایت زناشویی را در دو  زناشویی ارائه شده
پردازان رویکرد صفات و  دهند: درسطح اول، نظریه سطح قرار می

فردی رضایت  گری هستند که بر نقش عوامل درون روان تحلیل
های روانشناختی زوجین، سبک  د که ویژگیتاکید دارد و معتقدن

، پیشینه خانوادگی و ... موجب [20]، تمایزیافتگی[20] دلبستگی



 پهلوانی و همکاران

0 

شود. در سطح دوم، دیدگاه  پایداری ازدواج و روابط زناشویی می
شناختی مطرح است که بیشتر بر عوامل -درمانگران رفتاری

گیرد نظیر انتظارات، مهارت فردی که در بافت خانواده شکل می بین
کنند. آنها غالبا  تاکید می  [26]و حل تعارض [20]های ارتباطی

مسائل زناشویی و خانوادگی را ناشی از رفتارهای ناپخته همسران 
واضح است که هرقدر زوجین از سالمت روان  .[27]دانند می

. [29]یابد برخوردار باشند، میزان رضایت زناشویی آنها افزایش می
های حل تعارض با  که سبک دریافتند [21]حی و همکاران صال

 سبک های یکپارچه، ،ناشویی رابطه دارند که در این بینرضایت ز
کننده بیشترین تاثیر را بر رضایت  کننده و مصالحه اجتناب شده، ملزم

الزم به ذکر است که بین رضایت زناشویی با ابعاد زناشویی دارند. 
کفایتی  بینی، بیگانگی، دلبستگی ناایمن و بی میان خود)موضوعی 

عناداری وجود دارد. ابعاد مختلف روابط اجتماعی( رابطه منفی م
کفایتی اجتماعی در مردان و  بینی و بی موضوعی شامل خودمیان

های  بین بینی و دلبستگی ناایمن در زنان به ترتیب پیش خودمیان
 .[04]عدم رضایت زناشویی هستند

 ،نارضایتی زن بیان داشت که ،[01]و همکاران 0کانستنت
بـیش از هر زمان  روند، هنگامی که فرزندان به مدرسه می

اینکه فرزندان بـه سـن نوجـوانی به محض  . دیگری است
های بعد  یابد و تا دوره رسـند، رضایت زن افزایش می مـی

 یط ییزناشو ت. به عبارتی دیگر، رضایهمچنـان ادامـه دارد
 نیا زانیم نیشتریو ب کند یافت م یفرزندپرور یسال ها

 ت.متعلق به قبل از تولد فرزندان و بعد از ترک آنان اس تیرضا
را صرف  یشتریب یوقت و انرژ نیدوران زوج نیدر ا زیرا

 . کنند یم گریکدی

و معرفی فرآیندهای  بررسیبه بسیاری  های اخیر توجهدر سال
. یکی از عوامل شده استر رضایت زناشویی بشناختی مؤثر 

درون فردی و شناختی که برای فهم رابطه زناشویی مهم است، 
 -از تجربة شناختی  ایکه طرح کلی برجسته ها هستند طرحواره

بر اساس واقعیت یا تجربه  عمدتاً در کودکی ،هیجانی یک واقعه
اساس  ،این سازه تداوم دارند.گیرند و در طول زندگی  شکل می

دهد و به عنوان واسطه،  های شناختی فرد را تشکیل می ساخت
توان  می .[02]دهد را تحت تأثیر قرار می اورفتاری  های واکنش

. ها هستند ترین ساختارهای شناختی طرحواره گفت عمیق
ساختار های جدید بر پایه  ها در رویارویی با محرک طرحواره

کنند، بدین  عات به دست آمده را ارزیابی میپیشین خود، اطال

شان  نوع نگرش افراد نسبت به خود و جهان پیرامون رترتیب ب
دهی به زندگی  ها در رفتار، جهت . طرحواره[00]تأثیر می گذارند

ابعاد زندگی نقش بسزایی دارند، زیرا به  و عملکرد افراد در تمامی
باشند و در تمام طول  عنوان الگویی برای پردازش تجربه می

ها، فرضیاتی درباره همسر  شود. طرحواره زندگی فرد گسترده می

و رابطه زناشویی، آنگونه که هستند و معیارهایی درباره اینکه 
که  اندها نشان داده پژوهش. [00]کنند چگونه باید باشند، بیان می

های ناسازگار اولیه در انتخاب همسر و در روابط  طرحواره
. به عبارتی کنند نقش مهمی ایفا می ،با جنس دیگر اجتماعی

های ارتباطی( درباره  هریک از زوجین باورهای اصلی )طرحواره
 .[00]آورند.  خود و روابط صمیمانه خود را به رابطه زناشویی می

که افراد بر اساس طرح واره هایشان معتقد است جفری یانگ 
طرحواره ها باعث می  در واقع .همسر خود را انتخاب می کنند

شوند که افراد معیارهای خاصی برای انتخاب همسر در نظر 
. شاید بتوان این معیارها را به دو دسته تقسیم کرد: یک بگیرند

مکن است با کنند. م دسته از این معیارها بسیار منطقی جلوه می
اندیشی فرد لذت ببریم.  شنیدن این معیارها از هوشمندی و آینده

کنند و ماحصل  اما دسته دیگر در سطح غیرهشیار عمل می
باشند. این معیارها زمانی در فرآیند انتخاب همسر  ها می طرحواره

ها فعال شده باشند. تعارض و  کنند که طرحواره نقش بازی می
ای منطقی و معیارهای برخاسته از ناهمخوانی بین معیاره

شود که فرد نتواند انتخاب مناسبی داشته  طرحواره موجب می
درمانی در بطن رویکرد شناخترویکرد طرحواره .[06]باشد

درمانی بر اساس نظریة دلبستگی شکل گرفـت و رشـد 
های ناکارآمد اولیه  . این رویکرد با شناسایی طرحواره[07]دکـر

ود کیفیت رابطه زوجین موجب افزایش رضایت زناشویی و بهب
ن اثربخشی . مطالعات پیرامو[09]زناشویی آنها شد

درمانی بر خودکارآمدی جنسی، رضایت زناشویی و  طرحواره
های ناسازگار اولیه در زوجین با تعارضات زناشویی نشان  طرحواره

اند، طرحواره درمانی بر افزایش خودکارآمدی جنسی، افزایش  داده
های ناسازگار اولیه موثر است  رضایت زناشویی و تعدیل طرحواره

مدار بر رضایت زناشویی زوجین،  درمانی هیجان . طرحواره[01]
. [04]ای آنها موثر بوده است های مقابله کیفیت زندگی و سبک

های  های طرحواره که حوزه ندنشان داد [01]هدایت و همکاران
رضایتمندی زناشویی همراه ناسازگار اولیه به طور معناداری با 

بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که طرحواره . است
. های ناسازگار اولیه توان پیش بینی رضایت زناشویی را دارند

های ناسازگار اولیه بیشتر و شدیدتر باشند،  هرچه طرحواره
نشان  [02]یابد. محمدی و همکاران رضایت زناشویی کاهش می

درمانی گروهی بر افزایش رضایت زناشویی و  دادند طرحواره
فرسودگی زناشویی زنان مبتال به پرخوری عصبی موثر  کاهش

در پژوهشی نشان دادند که  [00]است. احمدی و همکاران
های ناسازگار  درمانی تاثیر معناداری بر کاهش طرحواره طرحواره

اولیه، افزایش کیفیت زندگی و رضایت زناشویی زوجین متقاضی 
اثربخشی  [00]طالق شهر شیراز دارد. حناچی و عبدی

های  درمانی بر تعدیل طرحواره های تجربی طرحواره تکنیک
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ناسازگار در زنان سرپرست خانوار مهاجر افغان در شهر تهران را 
در تعدیل طرحواره درمانی تایید کردند. آنها نشان دادند که 

طرحواره های محرومیت هیجانی، نقص/ شرم، وابستگی/ 
پذیری به ضرر و بیماری، گرفتار/ خودتحول  کفایتی، آسیب بی

نیافته، اطاعت، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه، استحقاق 
و خویشتن داری/ خودانضباطی زنان سرپرست خانوار مهاجر 

نین کیانی پور و همچ .باشد افغان ساکن تهران اثربخش می
نشان دادند که  ترکیب طرحواره درمانی با  [00]همکارانش

شکنی را کاهش و رضایت  سازی زناشویی گرایش به پیمان غنی
 دهد.  زناشویی را افزایش می

های انجام شده درباره اهمیت رضایتمندی  با توجه به پژوهش
ای است  زناشویی در خانواده که هسته اصلی و مرکزی هر جامعه

معه امروزی که امکان ایفای خانواده در جا-و  تعارض کار
های متعدد اجتماعی برای افراد جامعه فراهم شده و  نقش

ها، تالش برای  مندی از مزایای این نقش عالقمندی به بهره
ها   ها و افزایش رضایتمندی در خانواده افزایش تعادل در نقش

تواند  عالوه بر کارکرد پیشگیرانه برای حفظ اساس خانواده، می
کننده  شکالت پیش روی زنان متاهل شاغل کمکدر درمان م

باشد.  لذا شناسایی عوامل زیربنایی و درمانی رویکرد 
ها و  درمانی و استفاده از آن جهت استحکام خانواده طرحواره

همچنین استفاده در ادارات برای حفظ تعادل نقشهای کارکنان از 
 باشد.  اهمیت این پژوهش می

اثربخشی طرحواره درمانی بر بنابراین موضوع اصلی پژوهش 
 خانواده و رضایت زناشویی زنان متاهل شاغل است.-تعارض کار

 

 روش پژوهش
آزمون و  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش

 باشد.  آزمون با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل می پس
جامعه آماری موردنظر شامل زنان متاهل شاغل در شعب شرکت 

باشد. جهت انتخاب نمونه و برگزاری جلسات مشاوره  میگلستان 
نفر از افرادی که در پرسشنامه  04گروه از بین زنان شاغل، 

خانواده کارلسون باالترین نمره و در پرسشنامه -تعارض کار
ترین سطح عملکرد را داشتند و  رضایت زناشویی انریچ پایین

گیری  ونهخواهان مدیریت و کنترل آنها بودند ، به روش نم
دردسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 

های  نفر( جایگزین شدند. مالک10آزمایش و کنترل)هرگروه 
ورود افراد به پژوهش داشتن حداقل سه سال سابقه زندگی 
مشترک، نداشتن تعارضات شدید زناشویی، نبودن در آستانه 

یافت طالق و تعهد جهت حضور در تمامی جلسات و عدم در
های  خدمات مشاوره فردی در طول جلسات گروهی بود. مالک

خروج نیز بروز مشکالت جسمانی حاد و اختالالت شدید روانی 

گیری  یا تعارضات شدید زناشویی بود. پس از انتخاب و شکل
آزمون بین همه  های کنترل و آزمایش، پیش گروه

کنندگان اجرا شد و سپس جلسات گروهی  شرکت
ای با  دقیقه 14جلسه  14انی برای گروه آزمایش در درم طرحواره

کنندگان گروه کنترل  توالی دو جلسه در هفته اجرا شد. اما شرکت
ای دریافت نکردند. پس از اجرای  تا پایان پژوهش مداخله

آزمون، طبق تعهدات و جهت مالحظات اخالقی در پژوهش  پس
آشنایی با و قدردانی از همکاری گروه کنترل، کارگاه یک روزه 

های ناکارآمد برای گروه کنترل برگزار شد. برای آزمون  طرحواره
ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره و در نهایت تجزیه و  فرضیه

 انجام شد.  21نسخه  SPSSافزار  ها با کمک نرم تحلیل داده
 

 ابزار گردآوری اطالعات
برای جمع آوری داده های این مطالعه از دو روش کتابخانه ای 

و روش (مراجعه به کلیه منابع مکتوب مرتبط با عنوان پژوهش(
، استفاده شد. و برای جمع آوری (به کارگیری پرسشنامه)میدانی 

ز اطالعات میدانی در این پژوهش داده های به دست آمده ا
(، مقیاس 2440یانگ)پروتکل اجرایی آموزش طرحواره درمانی 

( و پرسشنامه رضایت 244خانواده کارلسون)-تعارض کار
 ( استفاده شد. 1119زناشویی انریچ) 

 

 شرح جلسات آموزش طرحواره درمانی
جلسه اول: ارتباط، آشنایی و همدلی با هدف آشنایی 

کنندگان با فرآیند، اهداف و مقررات و اجرای تکنیک  شرکت
کنیک محیط امن در منزل و محیط امن. تکلیف: اجرای ت

 یادداشت تجربه شان از این تمرین
جلسه دوم: آموزش و ارزیابی نیازهای اساسی و بیان تجربیات 

شان و بیان چگونگی  کنندگان از کودکی فردی شرکت
ها. تکلیف: یادداشت نیازهای اساسی  گیری طرحواره شکل

 برآورده نشده یا بیش از حد برآورده شده
ها و خاستگاه آنها به منظور  شناسایی طرحوارهجلسه سوم: 

درمانی. تکلیف: پاسخ  بندی مشکالت طبق مدل طرحواره فرمول
 به پرسشنامه طرحواره یانگ

جلسه چهارم: بررسی پرسشنامه طرحواره یانگ و ارزیابی 
ای. تکلیف: یادداشت اینکه  های مقابله ها و سبک طرحواره
د، چه احساسی را تجربه شون ها چه زمانی فعال می طرحواره

 دهند. کنند و چه رفتاری انجام می می
ها. تکلیف:  جلسه پنجم: شناسایی عوامل تداوم بخش طرحواره

 هایشان بخش طرحواره تهیه فهرستی از عوامل تداوم
جلسه ششم: آموزش تکنیک پیوستارنگری و نقد و بررسی 

ی باور ها با هدف ارزیاب شواهد ردکننده و تاییدکننده طرحواره
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مرکزی. تکلیف: تهیه فهرستی از عوامل ردکننده و تایید کننده یا 
 به عبارتی ارائه تکنیکهای شناختی بر باور مرکزی

جلسه هفتم: اجرای تکنیک تجربی تصویرسازی ذهنی و تکنیک 
محیط امن و بازوالدین حد و مرزدار. تکلیف: شناسایی خاطرات 

بب ایجاد یا تشدید هیجانی و نوشتن نامه به والدینی که س
 اد طرحواره شده

جلسه هشتم: خواندن نامه در جلسه و اجرای تکنیک صندلی 
 خالی. تکلیف: انجام تکنیک محیط امن

و معکوس سازی  جلسه نهم: آموزش تهیه کارت های آموزشی
ای و تعیین رفتار جایگزین برای هر یک از اعضا و  رفتار مقابله

ناسازگار . تکلیف: انجام و گزارش ای  های مقابله رها کردن سبک
ساز طرحواره و ارائه کارت   رفتار جایگزین در موقعیت های فعال

 آموزشی

جلسه دهم: خالصه مطالب، اختتام برنامه آموزشی، ترغیب افراد 
 آزمون ها و اجرای پس در به کارگیری آموخته

 

 (:1191پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ )

یا  ساز مشکل های زمینهارزیابی  رایباین پرسشنامه را  6اولسون
طراحی نمود و از زناشویی  عواملی برای بهبود روابطشناسایی 

 فرورز آن برای بررسی رضایت زناشویی استفاده کرد.
و 7

توان با  همکاران، نشان دادند که با استفاده از این پرسشنامه می
تمایز قائل شد.  درصد میان زوجین خرسند و ناخرسند 10دقت 

باشد. در  این مقیاس شامل صدوبیست و پنج گویه می فرم اصلی
گویه و  07این پژوهش فرم کوتاه این پرسشنامه که شامل 

باشد و توسط سلمانیان تهیه شده است، به  مقیاس می خرده12

های  ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسکار برده شد. 
زناشویی، مسائل شخصیتی، ارتباط پاسخ قراردادی، رضایت 

زناشویی، حل تعارض، نظارت مالی، فعالیتهای مربوط به اوقات 
فراغت، روابط جنسی، ازدواج و فرزندان، بستگان و دوستان، 

 14/4گیری عقیدتی به ترتیب نقشهای مساوات طلبی و جهت
،70/4  ،90/4 ، 4/79 ،4/01 ،4/71 ،4/76 ،4/72 ،4/70 ،4/69 
 .[06]ت آمدبدس 4/91،
 

 (:2222) خانواده -مقیاس تعارض کار

 -مقیاس تعارض کار خانواده  از -برای سنجش تعارض کار
این  استفاده شد.( 2444)9زخانواده کارلسون، کاکمار و ویلیام

ماده می باشد که دامنه پاسخ ها از گزینه  19پرسشنامه دارای 
یک )کامالً مخالف( تا پنج )کامالً موافق( با استفاده از مقیاس 

تر در این آزمون ، نشان لیکرتی ترتیب یافته است. نمره باال
خانواده بیشتر خواهد بود. ماده های این -دهنده تعارض کار

ماده ای به شش مقوله سه ماده ای تقسیم می  19پرسشنامه 
 گردند.

(، برای آزمون میزان ضریب 2444کارلسون و همکارانش )
گزارش کرده اند.  97/4تا  79/4پایایی با آلفای کرونباخ بین 

(، پس از ترجمه و تطبیق با 1099لعه رسولی )همچنین در مطا
شرایط فرهنگی ایران و تایید روایی محتوایی پرسشنامه، پایایی 

 بدست آمده است.  90/4آن از طریق آلفای کرونباخ 
 

 یافته های توصیفی
  

 
 آزمون آزمون و پس خانواده و رضایت زناشویی در گروه کنترل و آزمایش و در پیش-کار: توزیع نمرات متغیر تعارض 1جدول 

 انحرف معیار میانگین تعداد مرحله گروه متغیر

خانواده-تعارض کار  

 کنترل
67/61 10 پیش آزمون  19/11  

47/61 10 پس آزمون  10/14  

 آزمایش
00/69 10 پیش آزمون  10/11  

07/64 10 پس آزمون  41/12  

 
 

 رضایت زناشویی
 

 کنترل
27/140 10 پیش آزمون  27/14  

07/140 10 پس آزمون  17/11  

 آزمایش
67/140 10 پیش آزمون  20/14  

94/106 10 پس آزمون  64/12  

 
-همان طوری که مالحظه می شود مقدار متغیرهای تعارض کار

پیش آزمون در دو گروه خانواده و رضایت زناشویی در مرحله 
کنترل و آزمایش تفاوت معنی داری وجود ندارد. اما مقدار 

خانواده و رضایت زناشویی آزمودنی ها در -متغیرهای تعارض کار

مرحله پس آزمون در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل 
 تغییرات محسوسی یافته است.

 د:استفاده از آزمون آنالیز کوواریانس چهار پیش شرط دار
 نرمال بودن داده ها -1
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 تجانس واریانس ها -2

 همگونی شیب خط رگرسیون -0

 مستقل متغیر و همپراش متغیر همبستگی بودن خطی -0

 
 

 بودن: نرمالآزمون  -1

یکی از پیش شرط های استفاده از آزمون کوواریانس، نرمال 
بودن توزیع آماری متغیرهای پژوهش می باشد. به این منظور با 

کالموگروف اسمیرنوف، نرمال بودن توزیع استفاده از آزمون 
 متغیرها را مورد سنجش قرار می دهیم:

 : آزمون نرمال2جدول 
 معناداری سطح خطا مقدار z آماره مقدار متغیرها

 412/4 40/4 002/4 خانواده-کار تعارض

 419/4 40/4 000/4 زناشویی رضایت

 
توجه به اطالعات جدول آزمون نرمال مالحظه شد که مقدار  با

احتمال در هیچ کدام از متغیرها معنی دار نشده است )مقدار 
می باشد( که نشان دهنده  40/4احتمال بزرگتر از سطح خطای 

نرمال بودن متغیرهای پژوهش است که یکی از پیش شرط های 
 استفاده از آزمون آنالیز کوواریانس می باشد.

 تجانس واریانس ها -2
 

 : آزمون لوین به منظور بررسی برابری واریانس ها0جدول 
 معناداری سطح خطا آزادی درجه لوین مقدار متغیرها

 607/4 40/4 1 242/4 خانواده-کار تعارض

 911/4 40/4 1 164/4 زناشویی رضایت

 
 40/4اینکه در آزمون لوین، سطح معناداری از سطح با توجه به 

بیشتر می باشد، این نتیجه حاصل می گردد که فرض برابری 
واریانس های دو گروه تایید می شود که یکی دیگر از پیش 

 شرط های آزمون آنالیز کوواریانس می باشد.

 همگونی شیب خط رگرسیون -3

گنی شیب های تحلیل کواریانس هم فرض یکی دیگر از پیش
های آزمایشی مورد بررسی قرار  خط رگرسیون است که در گروه
 درج شده است.  0داده شده که نتایج آن در جدول 

 
 : تعامل متغیر مستقل و همپراش0جدول

 معناداری سطح f مربعات میانگین آزادی درجه مربعات مجموع تغییرات منابع متغیرها

 194/4 101/611 721/2494 2 001/0161 آزمون پیش و گروه خانواده-کار تعارض

 201/4 104/201 421/0610 2 167/11229 آزمون پیش و گروه زناشویی رضایت

 
بیشتر می باشد بنابرین  40/4با توجه به اینکه مقدار احتمال از 

می توان نتیجه گرفت که فرضیه صفر مورد قبول و فرضیه 
مقابل رد می شود و پیش فرض همگونی شیب خط رگرسیون 

 رعایت شده است. 

خطی بودن همبستگی متغیر همپراش و متغیر -4

 مستقل

 
 لیل کواریانس یکطرفه: تح0جدول

 معناداری سطح f مربعات میانگین آزادی درجه مربعات مجموع تغییرات منابع

 440/4 009/1401 701/0646 1 701/0646 خانواده-کار تعارض

 426/4 009/106 220/0097 1 220/0097 زناشویی رضایت
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کمتر می باشد و در  40/4مالحظه شد که مقدار احتمال از سطح 
متغیر همپراش معنی دار می باشد و این نتیجه  fواقع مقدار 

 متغیر همبستگی بودن حاصل می گردد که پیش فرض خطی
 باشد. مستقل برقرار می متغیر و همپراش

 

 تجزیه تحلیل آمار استنباطی

خانواده -بر تعارض کار: آموزش طرحواره درمانی فرضیه اصلی

 و رضایت زناشویی زنان متاهل شاغل تاثیر دارد.

 : اثر چند متغیره فرضیه اصلی6جدول
 Sig مقدار F ها آماره

 441/4 610/4 006/04 پیالی اثر

 441/4 047/4 006/04 ویلکز الندای

 441/4 206/2 006/04 هاتلینگ اثر

 
بر اثر سه آماره اثر پیالی، الندای ویلکز و اثر  6در جدول 

می باشد  40/4هتلینگ با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 
متغیرهای از  یکیدر  حداقلتوان گفت  می سبر این اسا .

ش در پیخانواده و رضابت زناشویی -وابسته یعنی تعارض کار
 و کنترل تفاوت معنی شدر دو گروه آزمای آزمون و پس آزمون

 ود داردجداری و
 

 : تحلیل کواریانس چند متغیره7جدول 
 اثر شدت معناداری سطح آزادی درجه F مربعات میانگین مربعات مجموع تغییرات منابع

 000/4 441/4 1 111/0 744/000 744/000 خانواده-کار تعارض

 046/4 441/4 1 607/211 900/7904 900/7904 زناشویی رضایت

 
  شود، آموزش طرحواره مشاهده می 7همانطور که در جدول 

خانواده و رضایت زناشویی اثربخش است. -درمانی بر تعارض کار
با توجه به شدت اثر، آموزش طرحواره درمانی بر رضایت 

 تاثیر بیشتری دارد.زناشویی زنان متاهل شاغل 
خانواده -تعارض کاربر  طرحواره درمانیموزش فرضیه اول: آ

 زنان متاهل شاغل تاثیر دارد.

جهت پی بردن به این موضوع که آیا بین دو گروه کنترل و 
تفاوت معناداری  خانواده-تعارض کارآزمایش از لحاظ نمرات 

توجه به وجود دارد یا خیر؟ از تحلیل کواریانس استفاده شد.با 
های اصلی  فرض ها و همگنی واریانس از پیش نرمال بودن داده

 1ها، از آزمون لون تحلیل است، قبل از ارایه نتایج این تحلیل
برای بررسی فرض برابری واریانس خطای متغیر وابسته استفاده 

 شود.مشاهده می 9شد که نتایج آنها در جدول 

 
 نتایج تحلیل چند متغیره جهت مقایسه ترکیب متغیروابسته در دو گروه آزمایش و کنترل: 9جدول 

 معناداری مخرج آزادی درجة صورت آزادی درجة F نسبت آزمون

 607/4 29 1 242/4 لون

 
  آزمون لون فرض برابری واریانس 9بر اساس اطالعات جدول 

دهد، چرا که  نشان می خانواده-تعارض کارها را برای متغیر  گروه
دار نشده است. بنابراین فرض  مشاهده شده معنی F  نسبت

ها برقرار بوده و استفاده از تحلیل  های گروه همسانی واریانس
 کواریانس بالمانع است.

تعارض برای روشن ساختن معناداری تفاوت میانگین نمرات 
پیش آزمون و پس  در گروه کنترل و آزمایش و خانواده-کار

، Fمقادیر  1آزمون از تحلیل کواریانس استفاده شد. در جدول 
 معناداری، درجه آزادی و میانگین درج شده است.
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 خانواده در گروه کنترل با کنترل اثر پیش آزمون-: مقایسه پس آزمون تعارض کار1جدول 

 مجذورات مجموع تغییرات منبع
 میانگین
 مجذورات

f اثر شدت معناداری سطح آزادی درجه 

  441/4 1 609/102 600/120901 600/120901 آزمون پیش

 000/4 441/4 1 111/0 744/000 744/000 ها گروه

  -- 29 ---- 410/102 667/0619 خطا

  -- 04 ---- --- 44/104410 جمع

 

و پس از تعدیل نمرات پیش آزمون،  1بر اساس اطالعات جدول 
نتایج نشان داد اثر آزمایش در گروه ها معنا دار است.  به عبارت 

خانواده -تعارض کاردیگر میانگین نمرات گروه آزمایش در متغیر 
از گروه کنترل می باشد. و این نتایج نشانگر این است تر  پایین

خانواده در زنان -بر تعارض کارکه آموزش طرحواره درمانی 
 تاثیر دارد. متاهل شاغل

 
 

رضایت زناشویی زنان بر طرحواره درمانی موزش فرضیه دوم: آ
 متاهل شاغل تاثیر دارد.

جهت پی بردن به این موضوع که آیا بین دو گروه کنترل و 
آزمایش از لحاظ نمرات رضایت زناشویی تفاوت معناداری وجود 

تحلیل کواریانس استفاده شد.با توجه به اینکه دارد یا خیر؟ از 
های اصلی  فرض ها و همگنی واریانس از پیش نرمال بودن داده

ها، از آزمون لون برای  تحلیل است، قبل از ارایه نتایج این تحلیل
بررسی فرض برابری واریانس خطای متغیر وابسته استفاده شد 

 شودمشاهده می 14که نتایج آنها در جدول 
 

 : نتایج تحلیل چند متغیره جهت مقایسه ترکیب متغیروابسته در دو گروه آزمایش و کنترل14جدول 
 معناداری مخرج آزادی درجة صورت آزادی درجة F نسبت آزمون

 911/4 29 1 416/4 لون

 
  آزمون لون فرض برابری واریانس 14بر اساس اطالعات جدول 

دهد، چرا که  ها را برای متغیر رضایت زناشویی نشان می گروه
دار نشده است. بنابراین فرض  مشاهده شده معنی F  نسبت

ها برقرار بوده و استفاده از تحلیل  های گروه همسانی واریانس
 کواریانس بالمانع است.

برای روشن ساختن معناداری تفاوت میانگین نمرات رضایت 
زناشویی در گروه کنترل و آزمایش و پیش آزمون و پس آزمون 

، معناداری، Fمقادیر 11از تحلیل کواریانس استفاده شد. در جدول
 درجه آزادی و میانگین درج شده است.

 
 زناشویی در گروه کنترل با کنترل اثر پیش آزمون: مقایسه پس آزمون رضایت 11جدول 

 مجذورات مجموع تغییرات منبع
 میانگین
 مجذورات

f اثر شدت معناداری سطح آزادی درجه 

  441/4 1 000/0477 400/006072 400/006072 آزمون پیش

 046/4 441/4 1 607/211 900/7904 900/7904 ها گروه

  -- 29 ---- 962/101 100/0172 خطا

  --- 04 ---- -- 44/009096 جمع

 
 

و پس از تعدیل نمرات پیش  11بر اساس اطالعات جدول 
آزمون نتایج نشان داد اثر آزمایش در گروه ها معنا دار است . به 
عبارت دیگر میانگین نمرات گروه آزمایش در متغیر رضایت 

این نتایج نشانگر این زناشویی باالتر از گروه کنترل می باشد. و 

است که آموزش طرحواره درمانی بر افزایش رضایت زناشویی 
 زنان متاهل شاغل تاثیر دارد.
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 بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر 

خانواده و رضایت زناشویی زنان متاهل شاغل انجام -تعارض کار
آزمون  کوواریانس در مرحله پسهای حاصل از تحلیل  شد. یافته

خانواده موثر -درمانی بر کاهش تعارض کار نشان داد که طرحواره
است. تاکنون به طور مستقیم به بررسی اثربخشی آموزش 

خانواده پرداخته نشده است. با  -طرحواره درمانی بر تعارض کار
 12، کوسه [1] 11های بسیاری نظیر ظاهور این وجود، پژوهش

که به بررسی عوامل تاثیرگذار بر  [20]و براتی  [07] 12چو [06]
های  اند که ویژگی اند، نشان داده اختهخانواده پرد -تعارض کار

شخصیتی و باورهای افراد، رابطه مستقیم و معناداری با تعارض 
ها با پژوهش  خانواده دارد. به طور ضمنی نتایج این پژوهش-کار

توان  حاضر همسو هستند. در تبیین این یافته مطالعه حاضر می
اسازگار های ن درمانی بر پایه شناسایی طرحواره گفت طرحواره
های زندگی اعم  کننده افکار و رفتار در تمام جنبه اولیه که کنترل

شغلی و خانوادگی هستند، استوار است. افراد به دلیل وجود 
های  توانند به درستی از پس مسئولیت های ناکارآمد نمی طرحواره

های مختلف برآیند، در نتیجه دچار تعارضاتی در  خود در نقش
شوند. به طور مثال  و خانوادگی می های مختلف شغلی نقش

کسانی که طرحواره معیارهای سختگیرانه دارند، تمام زمان و 
نقص و  دهند تا آن را بی توان خود را به شغلشان اختصاص می

توانند زمان کافی به خانواده  کامل انجام دهند، از این رو نمی
خود اختصاص دهند و انتظارات ناشی از نقش همسری و مادری 

ود را چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ ذهنی برآورده کنند. خ
ترین سطح شناخت، به اصالح  درمانی با تاکید بر  عمیق طرحواره

پردازد. در این مطالعه طرحواره  هسته مرکزی مشکالت می
درمانی با فراهم کردن محیطی امن توانست به اصالح 

متعاقبا فکر و های ناسازگار شناسایی شده، بپردازد و  طرحواره
احساسی که افراد در رابطه با خود و دیگران داشتند را تحت 

های فردی و اجتماعی  دهد و موجب ارتقای توانایی تاثیر قرار می
ها آنها را برای مواجه موثر و پرداختن به  آنها شود. این توانایی

تعارضات شغلی و خانوادگی یاری کرد و زمینه را برای کاهش 
دو نقش فراهم ساخت. افرادی که دچار تعارض اصطحکاک بین 

خانواده مبتنی بر فشار هستند، دارای طرحواره ایثار -کار
باشند. آنان بدون در نظر گرفتن نیازها و توان جسمی و روانی  می

خود، تمام توانشان را صرف برآوردن نیازهای دیگران از جمله 
حاصل از یک کنند. عالوه بر اینکه فشار  همکاران و خانواده می

گذارد، دچار فشار،  نقش بر عملکرد او در نقش دیگر اثر می
شوند. در این مطالعه طرحواره درمانی  خستگی و فرسودگی می

توانست با تغییر ساختار شناختی و ردیابی مشکالت از کودکی تا 
کند بتوانند با استفاده از راهبردهای  کنون به افراد کمک 

های ناسازگار  به مبارزه با طرحوارهشناختی، رفتاری و هیجانی 
خود بپردازند، برخی الگوهای رفتاری نادرست را تغییر دهند و 

 خانواده کمتری را تجربه کنند. -تعارض کار
-درمانی بر رضایت زناشویی  در خصوص موثر بودن طرحواره

توان گفت که این یافته مطالعه  می -یافته دیگر در مطاله حاضر
  [09]مطالعات قبلی در این زمینه ضیاییحاضر با نتایج 

 [04]، جعفری [00]پور ، کیانی [00]، احمدی [01]،معصومی تبار 
مبنی بر موثر بودن طرحواره  [04]آمال و نیک [01] 10نورویی

باشد. طرحواره  درمانی بر بهبود رضایت زناشویی همسو می
درمانی با تمرکز بر تغییر باورهای ارتباطی ناکارآمد به افراد 

کند تا هنگام بروز مشکالت زناشویی با نگاهی  کمک می
ها موجب  شناخت طرحواره صدد حل مسائل برآیند.بینانه در  واقع
هایش را ارزیابی کند، با بررسی  شود که فرد، درستی طرحواره می

ها، آنها را به چالش کشد و  شواهد تاییدکننده و ردکننده طرحواره
ذهنیت با گفتگو میان جنبه سالم و جنبه طرحواره ذهن خود، 

درمانی با  وارهدر این مطالعه طرح سالم را توانمند سازد.
ها و مرتبط کردن آنها با مسائل فعلی،  برانگیختن طرحواره

ها را  ای برای بینش هیجانی و به دنبال آن تعدیل طرحواره زمینه
های تجربی با  تکنیکایجاد نمود. همچنین با استفاده از 

تنظیم عاطفه ، های جدید ، یادگیریها سازماندهی مجدد هیجان
مهیا  ها طرحواره تعدیلبرای را  زمینه ، دبررسی خوو بین فردی 

رحواره درمانی به افراد کمک می کند تا تعارض، ط. ساخت
زناشویی و الگوهای تعاملی ناکارآمد که باعث مسائلی  اختالف

از طریق تغییرات شناختی، و شوند را درک کنند  در رابطه می
هیجانی، رفتاری و اتخاذ سبک های مقابله ای کارآمدتر در 

تری از رضایت در زندگی زناشویی به سطح باال روابط زوجی
یابند. در این مطالعه طرحواره درمانی با تاکید بر خویش، دست 

ها، با اثرگذاری و مواجهه با  ای و طرحواره های مقابله سبک
رویدادهای زندگی، فرصتی فراهم کرد تا زنان متاهل شاغل از 

دهای مقابله ای ارزیابی منفی و اجتناب، به سمت راهبر
ای  تری سوق پیدا کنند. استفاده از راهبردهای مقابله سازگارانه
تواند در بهبود وضعیت روانی، قدرت حل مسئله و  تر می سازگارانه

و این فرآیند سبب افزایش  [02]حل تعارض افراد تاثیرگذار باشد
شود.  خانواده می-رضایت زناشویی و کاهش تعارض کار

ها  کند تا تعارضات چه در نقش درمانی به افراد کمک می طرحواره
درک کنند، با و چه در زندگی زناشویی خویش را بشناسند و 

دالیل بنیادین اختالفات خود چه در محیط کار و چه در محیط 
خانواده آشنا شوند و بتوانند با تشخیص الگوی تعاملی ناکارآمد و 
تغییر آنها، کیفیت و رضایتمندی زندگی زناشویی خود را افزایش 

رغم آنکه مطالعه  دهند و تعارضات خویش را کاهش دهند. علی
ه شواهد پژوهشی اولیه مبنی بر کاربرد طرحواره کنند حاضر فراهم
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خانواده بود اما اجرای آن با -درمانی بر تعارض کار
توان  های این مطالعه می هایی همراه بود. از محدودیت محدودیت

به انتخاب نمونه به صورت در دسترس و عدم وجود زمان کافی 
یان برای انجام پیگیری اشاره کرد. همچنین مطالعه حاضر در م

زنان شاغل در شعب شرکت گلستان صورت گرفته است لذا در 
ها و مشاغل  تعمیم نتایج پژوهش به سایر کارمندان در سازمان

گوناگون باید جانب احتیاط را رعایت کرد. در پایان پیشنهاد 
های پژوهش  های آتی با به کارگیری روش شود پژوهش می

خانواده و -رض کارکیفی به بررسی تاثیر سایر رویکردها بر تعا
سایر متغیرهای روانشناختی در این حوزه که بر تعامالت بین دو 

 نقش شغلی و خانوادگی موثر است، پرداخته شود.  
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