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چکیده

و از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش ،کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات شهر تهران
در سال تحصیلی  5931-5931بودند .حجم نمونه  221نفر از این افراد بر اساس جدول مورگان و به شیوه نمونهگیری غیر تصادفی
در دسترس انتخاب و به پرسشنامههای طرحوارههای ناسازگار اولیه یانگ و براون ( ،)2009تعهد زناشویی آدامز و جونز ( )5331و
رضایت زناشویی انریچ السون ،فورنیر و دراکمن ( )5391پاسخ دادند .دادههای جمعآوریشده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون
و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد .یافتهها نشان داد که بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی
رابطه معنیداری وجود دارد ( .)P<0/05نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز آشکار کرد که  %13/9درصد واریانس رضایت
زناشویی بهوسیله طرحوارههای ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی تبیین میشود .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که طرحوارههای
ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی سهم معنادار در پیشبینی رضایت زناشویی دارند.
واژههای کلیدی :طرحوارههای ناسازگار اولیه ،تعهد زناشویی ،رضایت زناشویی.
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هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی بود .روش پژوهش توصیفی

رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی

آقامحمدکاشی

مقدمه
خانواده مهمترین نهاد تشکیلدهنده جامعه است که خصوصیات فردی ،اجتماعی ،اخالقی ،مسئولیتپذیری ،توانمندی و اعتماد در
آن رشد مییابد .عشق و رضایت زوجین از زندگی زمینههایی هستند که بیتردید در چگونگی رشد و سازگاری خانواده مؤثرند
(خلفی ،بشلیده ،ارشدی ،سودانی .)5931 ،یکی از تهدیدات رشد و بالندگی در زندگی زناشویی زوجین ،ناسازگاری و نارضایتی در

روابط رضایتبخش در زندگی زناشویی به خانواده اجازه میدهد تا میزان توانایی و همبستگی خود را در پاسخ به نیازهایی که با
آن مواجه میشوند ،تغییر دهند .در نتیجه این توانایی و همبستگی ایجادشده بهواسطه رضایت زناشویی رفتارهایی همچون همبستگی،9
انعطافپذیری 1و ارتباطات 1در زندگی زناشویی تسهیل و نارضایتی زناشویی را در کانون خانواده کاهش پیدا میکند (السون،
والدوگل و اسچلیف .)2053 ،6یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر پایدار زناشویی میزان رضایت زناشویی 1زوجین از زندگیشان
میباشد (روز ،آندرسون ،میلر ،مارکز ،هاتچ و کارد .)2053 ،9رضایت زناشویی نقش مهمی در ایجاد استحکام زندگی زناشویی دارد
و میتواند زوجین را از مشکالت زناشویی در امان نگه دارد (هاسون-اوهایون ،بن-پازی ،سیلبرگ ،پیچننبورگ و گولدزویگ،3
.)2053
رضایت زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس خرسندی ،رضایت از ازدواج و رضایت از زندگی
دو نفر خویش میکنند .بهعبارتیدیگر رضایت زناشویی بهعنوان احساس شخصی از شادکامی و یا لذت از زندگی زناشویی در همه
جنبههای فعلی ازدواج تعریفشده است (آمان ،عاباس ،نورونبای و بانو .)2053 ،50از طرفی رضایت زناشویی میتواند از ریشههای
تحولی تأثیرپذیر باشد (نیکآمال ،صالحی و برماس .)5936 ،یکی از ریشههای تحولی طرحوارههای ناسازگار اولیه 55است که نقش
مهمی در شکلگیری بسیاری از اختالالت روانشناختی دارد (جارویس ،پادماناباهانونی و چایپس ،)2053 ،52میتواند زندگی زناشویی
زوجین را با مشکالتی از جمله نارضایتی و تعارضات همراه سازد (کروک و کورت .)2053 ،59طرحوارههای ناسازگار اولیه ،الگوهای
هیجانی و شناختی خود آسیبرسان ،در فرد هستند که در ابتدای رشد و تحول ،در ذهن شکلگرفته و در مسیر زندگی تکرار
میشوند .درواقع این طرحوارهها باورهایی هستند که افراد درباره خود ،دیگران و محیط دارند و بهطورمعمول از ارضا نشدن نیازهای
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زندگی زناشویی است (بچمن ،لوین ،ژائو ،زراچ و سولومون .)2059 ،5بر اساس نظریه چرخه نظامهای زناشویی و خانواده السون

2

رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی

آقامحمدکاشی

اولیه بهخصوص نیازهای عاطفی در دوران کودکی سرچشمه میگیرند .طرحوارهها به دلیل ارضاء نشدن نیازهای هیجانی اساسی
دوران کودکی به وجود میآیند و اینزمانی است که نیازهای اساسی و روانشناختی جهانشمول (دلبستگی ایمن ،خودگردانی ،آزادی
در بیان نیازها و هیجانات سالم ،خودانگیختگی و محدودیتهای واقعبینانه) ارضاء نمیشوند (تیم2059 ،5؛ به نقل از شعبانی خدیو
و احمدیان .)5939 ،یکی دیگر از متغیرهایی که میتواند از طرحوارههای ناسازگار اولیه تأثیرات سوء و منفی بگیرد ،تعهد

زناشویی2

تعهد زناشویی مشتمل بر سه بعد تعهد نسبت به همسر (تعهد شخصی ،)9تعهد نسبت به ازدواج (تعهد اخالقی )1و محدودیت
اجتماعی (تعهد ساختاری )1است .تعهد به معنای تصمیمی عقالنی که مستلزم مقید بودن فرد به اعمال خاص یا حالتی دال بر
وابستگی عاطفی و عقالنی به ایدهآلی مطلوب است .به عبارتی تعهد زناشویی به معنای تمایل فرد جهت حفظ دائمی ازدواج و
وفادار ماندن به همسر ،خانواده و ارزشها تعریفشده است (خواجه افضلی ،بهرامی ،گودرزی و فرخی .)5931 ،تعهد زناشویی
بدان معنی است که فرد در رابطه چقدر احساس امنیت میکند و تا چه حد احساس میکند که رابطه در درازمدت ارزشمند است.
تعهد زناشویی قویتری و پایدارترین عامل پیشبینی کننده کیفیت و ثبات رابطه زناشویی است (رسولی ،قزوینی و حسینیان.)5936 ،
با توجه به آنچه گفته شد و اهمیت تأثیرگذاری رضایت بر زندگی زوجین ،چنین استنباط میشود که این مفهوم از ریشههای تحولی
(طرحوارههای ناسازگار اولیه) و تعهد زناشویی تأثیرپذیر باشند ،اما شواهد پژوهشی منسجم و دقیقی که رابطه بین طرحوارههای
ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی را بررسی کرده باشد وجود ندارد .به همین جهت در پژوهش حاضر این سه
دسته عامل باهم در نظر گرفتهشدهاند .نتایج این پژوهش میتواند مکانیسمهای تحولی و همچنین اخالقی و تأثیرگذاری این متغیرها
را بهطور اختصاصی بر رضایت زناشویی مشخص کند؛ بنابراین ،این پژوهش به این سؤال پاسخ داده است که آیا بین طرحوارههای
ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی رابطه وجود دارد؟
روش پژوهش
روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
علوم و تحقیقات تهران در سال تحصیلی  5931-5931که این تعداد بر اساس گزارش مسئوالن مربوطه  600نفر بودند 221 .نفر از
این دانشجویان بر اساس نمونهگیری غیر تصادفی در دسترس و بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند .جهت تجزیهوتحلیل دادهها
در سطح توصیفی و استنباطی عمل شد .در سطح توصیفی جهت سنجش متغیرهای پژوهش از میانگین و انحراف معیار استفاده شد.
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است (هادی ،اسکندری ،سهرابی ،معتمدی و فرخی.)5931 ،

رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی

آقامحمدکاشی

در سطح آمار استنباطی جهت بررسی روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون 5و تحلیل رگرسیون چند متغیره 2استفاده شد.
ابزار تجزیهوتحلیل دادهها در این پژوهش نرمافزار  SPSSنسخه  21بود.
ابزارهای پژوهش
پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار اولیه :پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار اولیه 9توسط یانگ و براون )2009( 1تهیهشده است .این

 ،1بیاعتمادی/بدرفتاری با سواالت  51 ،59 ،52 ،55و  ،51طرد/رهاشدگی با سواالت  3 ،9 ،1 ،6و  ،50انزوای اجتماعی با سواالت
 53 ،59 ،51 ،56و  20و نقص/شرم با سواالت  21 ،29 ،22 ،25و  ،)21خودمختاری و عملکرد مختل (شکست با سواالت ،21 ،26
 23 ،29و  ،90وابستگی/بیکفایتی با سواالت  91 ،99 ،92 ،95و  ،91گرفتاری با سواالت  11 ،19 ،12 ،15و  11و آسیبپذیری به
ضرر و بیماری با سواالت  93 ،99 ،91 ،96و  ،)10محدودیتهای مختل (استحقاق/بزرگمنشی با سواالت  63 ،69 ،61 ،66و 10
و خویشتنداری و خود انضباط ناکافی با سواالت  11 ،19 ،12 ،15و  ،)11دیگر جهتمندی (اطالعت با سواالت 13 ،19 ،11 ،16
و  10و از خود گذشتگی با سواالت  11 ،19 ،12 ،15و  )11و گوش بزنگی بیش از حد و بازداری (بازداری هیجانی با سواالت ،16
 13 ،19 ،11و  60و معیارهای سرسختانه با سواالت  61 ،69 ،62 ،65و  )61را اندازهگیری میکند (اسپرب ،داسیلوا ،کوگو-موریرا،
الرا و دی کاروالهو .)2053 ،1نمرهگذاری آن بر اساس طیف  6درجه ای لیکرت صورت میگیرد به این صورت کامالً غلط 5 ،نمره،
تقریباً غلط  2نمره ،بیشتر درست است تا غلط  9نمره ،اندکی درست  1نمره ،تقریباً درست  1نمره و کامالً درست  6نمره تعلق
میگیرد (فیلیپسریال بروکمن ،بایلی و کنیبون .)2053 ،6در یک پژوهش آلفای کرونباخ کل سواالت  0/36بهدستآمده است که
نشاندهنده آلفای بسیار خوب پرسشنامه است (برجی ،فرشادنیا ،خرمی و قهاری .)5939 ،در پژوهش دیگر آلفای کرونباخ مؤلفهها
در دامنه بین  0/93تا  0/36گزارششده است (شعبانی خدیو و احمدیان .)5939 ،در پژوهشهای خارج از کشور برای بررسی
همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفادهشده است که ضرایب آلفای کرونباخ مؤلفهها در دامنه  0/13تا 0/35
گزارششده است .همچنین همبستگی بین دو نسخه کوتاه و بلند ضریب  0/90بهدستآمده است که نشاندهنده روایی همگرایی
پرسشنامه است (استانیسزک و پوپیل .)2059 ،1در یک پژوهش دیگر آلفای کرونباخ طرحوارههای ناسازگار اولیه در دامنه  0/13تا
 0/32بهدستآمده است (سیمپسون ،سیمیوناتو ،اسموت ،ون ورسویجک ،هایس ،سوگلریس و رید .)2053 ،9در این پژوهش آلفای
کرونباخ  0/30بهدستآمده است.
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پرسشنامه  11سؤالی پنج حوزه اصلی و  51خرده مقیاس شامل حوزه بریدگی و طرد (محرومیت هیجانی با سواالت  1 ،9 ،2 ،5و

رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی

آقامحمدکاشی

پرسشنامه تعهد زناشویی :پرسشنامه تعهد زناشویی 5توسط آدامز و جونز )5331( 2تهیهشده است .این پرسشنامه شامل  11سؤال
که سه مولفه «تعهد شخصی با سواالت  10 ،99 ،91 ،96 ،91 ،91 ،92 ،95 ،90 ،23 ،29 ،21 ،21 ،21و « ،»15تعهد اخالقی با سواالت
 22 ،25 ،20 ،53 ،59 ،50 ،3 ،9 ،1 ،5و  »26و «تعهد ساختاری با سواالت ،99 ،29 ،59 ،51 ،56 ،51 ،51 ،52 ،55 ،1 ،6 ،1 ،9 ،2
 19 ،12 ،93و  »11را اندازهگیری میکند (هوپه ،فریتسچه و کوراننی .)2059 ،9این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت  1درجهای

نمره تعلق میگیرد .نمرهی باالتر در این پرسشنامه به معنای تعهد زناشویی باالتر است .سؤاالت ،92 ،90 ،23 ،29 ،29 ،56 ،52 ،55
 96 ،91 ،91و  99بهطور معکوس نمرهگذاری میگردد به این صورت که خیلی موافقم  5نمره ،موافقم  2نمره ،نظری ندارم  9نمره،
مخالفم  1نمره و خیلی مخالفم  1نمره داده میشود .در این پرسشنامه باالترین نمرهای که فرد میتواند اخذ نماید برابر با  512و
پایینترین نمره  11میباشد .اخذ نمره نزدیک به  512نشاندهنده تعهد باال و اخذ نمره نزدیک به  11نشاندهنده سطح تعهد پایین
میباشد (هادی ،اسکندری ،سهرابی ،معتمدی و فرخی .)5931 ،در پژوهش بر روی کارکنان متأهل ادارات سازمان بهزیستی خراسان
شمالی نیز آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای تعهد شخصی  ،0/66تعهد اخالقی  ،0/16تعهد ساختاری  0/19و برای کل پرسشنامه
 0/91به دست آمد (حسینی ،زهراکار ،داورنیا ،شاکرمی و محمدی .)5931 ،در پژوهش بر روی معلمان زن متأهل شهر همدان پایایی
این پرسشنامه از طریق محاسبهی ضریب آلفای کرونباخ 0/31 ،به دست آمد (مومنی ،کاوسی امید و امانی .)5931 ،آلفای کرونباخ
برای خردهمقیاسهای تعهد شخصی  ،0/91تعهد اخالقی  ،0/99تعهد ساختاری  0/19و برای کل پرسشنامه  0/35به دست آمد
(یوسفی ،کریمی پور و امانی .)5936 ،در پژوهش بر روی زوجین مراجعه کننده به سرای منطقه قیطریه شهر تهران پایایی پرسشنامه
با آلفای کرونباخ بررسی شده است که ضرایب برای تعهد شخصی  ،0/13تعهد اخالقی  ،0/11تعهد ساختاری  0/95و کل سواالت
 0/90بهدستآمده است (طباطبایی جبلی ،سپاه منصور و اورکی .)5931 ،در خارج کشور همسانی درونی پرسشنامه با آلفای کرونباخ
برای ابعاد ضریب بین  0/19تا  0/91و برای کل سواالت  0/99بهدستآمده است (تانچوتسرینون و منیسری .)2059 ،1در این
آلفای کرونباخ  0/19بهدستآمده است.
پرسشنامه رضایت زناشویی :پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 1توسط السون ،فورنیر و دراکمن )5391( 6تهیهشده است .این
پرسشنامه  52مولفه پاسخ قراردادی 1با سواالت  ،9 ،2 ،5خرسندی 9با سواالت  ،55 ،50 ،3 ،9 ،1 ،6 ،1موضوعات شخصیتی 3با

1

). dimensions of commitment inventory (DCI
. Adams & Jones
3
. Hoppe, Fritsche & Koranyi
4
. Tanchotsrinon & Maneesri
5
. enrich
6
. Olson, Fournier & Druckman
7
. marital satisfaction
8
. idealistic distortion
9
. personality issues
2
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نمرهگذاری میشود به این صورت که خیلی موافقم  1نمره ،موافقم  1نمره ،نظری ندارم  9نمره ،مخالفم  2نمره و خیلی مخالفم 5

رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی

آقامحمدکاشی

سواالت  ،10 ،95 ،22ارتباط زناشویی 5با سواالت  ،15،29 ،92 ،59حل تعارض 2با سواالت  ،12 ،91 ،99 ،21 ،51مدیریت مالی 9با
سواالت  ،21 ،56 ،51فعالیتهای مربوط به اوقات فراغت 1با سواالت  91 ،26 ،51و  ،19روابط جنسی 1با سواالت  21 ،96 ،59و
 ،11فرزندپروری 6با سواالت  ،11 ،91 ،29 ،53بستگان و دوستان 1با سواالت  ،16 ،99 ،23 ،20نقشهای مربوط به برابری زن و
مرد 9با سواالت  1و  ،52جهتگیری عقیدتی 3با سواالت  11 ،93 ،90 ،25را اندازهگیری میکند .نمرهگذاری پرسشنامه در طیف

مخالف  5نمره تعلق میگیرد .به سواالت ،99 ،91 ،99 ،92 ،95 ،90 ،21 ،29 ،22 ،25 ،20 ،53 ،59 ،51 ،51 ،59 ،52 ،55 ،6 ،9 ،1
 11 ،16 ،11 ،12 ،15 ،10 ،93نمرهگذاری معکوس صورت میگیرد به این صورت که به کامالً موافق  5نمره ،موافق  2نمره ،نه
موافق و نه مخالف  9نمره ،مخالف  1نمره و کامالً مخالف  1نمره تعلق میگیرد (مرتضی ،قربانی ،علیبیگی ،میرآخورلو و ارجنه،
 .)5931نمرههای کمتر از  90نشانگر نارضایتی شدید از روابط زناشویی ،بین  90-10بیانگر عدم رضایت ،بین  10-60بیانگر رضایت
نسبی و متوسط ،بین  60-10بیانگر رضایت زیاد و باالتر از  10بیانگر رضایت خیلی زیاد است (غالمزاده بافقی و جمالی بافقی،
 .)5931روایی سازه پرسشنامه رضایت زناشویی با پرسشنامه سازگاری زناشویی ضریب  0/61و معنیدار در سطح  0/05بهدستآمده
است (سراج ،نورانی و شاکری .)5939 ،ضریب همبستگی پرسشنامه انریچ با مؤلفههای رضایت خانوادگی از  0/60 0/15و با
مؤلفههای رضایت زندگی از  0/92تا  0/15نشانه روایی سازه است .همچنین ضریب بازآزمایی پس از اجرای مجدد ضریب 0/99
بهدستآمده است (آزاد بخت و وکیلی .)5932 ،در یک پژوهش دیگر در داخل ایران آلفای کرونباخ پرسشنامه رضایت زناشویی
 0/31بهدستآمده است که نشاندهنده پایایی باالی پرسشنامه است (بحرینی ،کشوری و فرنام .)5939 ،در خارج کشور همسانی
درونی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ برای کل سواالت  0/19گزارش کردهاند (اوکنور ،ایزدی خواه ،عابدینی و جکسون،50
 .)2059در این پژوهش آلفای کرونباخ  0/35بهدستآمده است.

1

. communication
. conflict resolution
3
. financial management
4
. leisure activity
5
. sexual relationship
6
. children and parenting
7
. family and friends
8
. equalitarian roles
9
. religious orientation
10
. O'Connor, Izadikhah, Abedini & Jackson
2

مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری ،دوره چهارم ،شماره چهلم ،بهمن ماه 1318

6

Downloaded from ijndibs.com at 11:24 +0430 on Sunday April 19th 2020

لیکرت  1درجهای بوده به این صورت که کامالً موافق  1نمره ،موافق  1نمره ،نه موافق و نه مخالف  9نمره ،مخالف  2نمره و کامالً

آقامحمدکاشی

رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی

یافتهها
جدول  .1تعداد ،حداقل ،حداکثر ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش

بریدگی و طرد

221

91

523

552/59

52/199

خودمختاری و عملکرد مختل

221

65

502

93/91

50/529

محدودیتهای مختل

221

29

12

96/11

1/516

دیگر جهتمندی

221

26

11

91/91

1/399

گوش بزنگی بیش از حد و بازداری

221

91

11

11/69

1/561

تعهد شخصی

221

50

91

53/61

1/613

تعهد اخالقی

221

50

91

22/51

1/259

تعهد ساختاری

221

59

96

25/65

1/001

رضایت زناشویی

221

62

225

559/51

16/925

جدول  -5تعداد ،حداقل ،حداکثر ،میانگین و انحراف معیار طرحوارههای ناسازگار اولیه ،تعهد و رضایت زناشویی را نشان میدهد.
تعداد آزمودنیها  221نفر بودند.
جدول  .2نتیجه آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،چولگی و کشیدگی برای نرمال بودن توزیع نمرات

آمارهKS

معناداری

چولگی

کشیدگی

بریدگی و طرد

0/229

0/005

0/311

0/006

خودمختاری و عملکرد مختل

0/516

0/005

0/931

0/639

محدودیتهای مختل

0/539

0/005

0/222

0/992

دیگر جهتمندی

0/955

0/005

0/530

0/113

گوش بزنگی بیش از حد و بازداری

0/596

0/005

0/219

0/951

تعهد شخصی

0/510

0/005

0/292

0/011

تعهد اخالقی

0/519

0/005

0/561

0/691

تعهد ساختاری

0/593

0/005

0/615

0/132

رضایت زناشویی

0/262

0/005

0/211

0/931

متغیرهای پژوهش

نتایج جدول  -2آزمون کلموگروف اسمیرنوف تک نمونهای را نشان میدهد که همانگونه که مشاهده میشود توزیع نمرات متغیرهای
پژوهش نرمال نیست .از آنجایی سطوح معناداری آمارههای نرمال بودن کوچکتر از  0/01هستند ( ،)P<0/01لذا توزیع نمرات
دارای توزیع نرمال نیست .برای بررسی نرمال بودن دادهها و اطمینان از طبیعی بودن آنها از آزمون چولگی و کشیدگی استفاده شد.
برای برقراری فرض نرمال بودن دادهها ،باید شاخصهای چولگی و کشیدگی نباید بیشتر از  ±5باشد (بریس ،کمپ و سلنگار،5
2006؛ ترجمه علیآبادی و صمدی .)5931 ،از آنجایی که شاخصهای مربوط به چولگی و کشیدگی متغیرهای این پژوهش خارج
از محدوده  ±5نیست ،بر این اساس میتوان چنین نتیجهگیری کرد که توزیع دادههای مربوط به آنها نرمال است.
. Nicola, Kemp & Snelgar
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متغیرهای پژوهش

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

آقامحمدکاشی

رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی

جدول  .3نتایج آزمون دوربین واتسون برای استقالل خطاها

مدلهای پژوهش

دوربین واتسون (خودهمبستگی)

طرحوارههای ناسازگار اولیه

2/261

تعهد زناشویی

2/020

بر اساس جدول  -9میتوان گفت که اگر مقدار آمارهی دوربین واتسون 5بین  5/1الی  2/1قرار دارد ،میتوان استقالل خطاها را

و صمدی .)5931 ،از آنجایی که آمارههای دوربین واتسون بین  5/1الی  2/1است که نشاندهندهی آن است که همبستگی بین خطاها
رد میشود یعنی خطاها دارای همبستگی نیستند.
جدول  .4ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پیشبین

متغیرهای پژوهش

ضریب تحمل

تورم واریانس

بریدگی و طرد

0/521

1/512

خودمختاری و عملکرد مختل

0/516

1/699

محدودیتهای مختل

0/509

3/639

دیگر جهتمندی

0/595

9/596

گوش بزنگی بیش از حد و بازداری

0/592

1/166

تعهد شخصی

0/131

5/691

تعهد اخالقی

0/919

2/611

تعهد ساختاری

0/961

2/191

بر اساس نتایج جدول  -1ضریب تحمل 9و تورم واریانس 1بهمنظور بررسی عدم هم خطی چندگانه محاسبهشده است .وقتی تولرانس
(ضریب تحمل) به صفر نزدیک میشود ،هم خطی چندگانه بزرگی وجود دارد و خطای استاندارد ضرایب رگرسیون بزرگ خواهد
شد .مقادیر تولرانس (ضریب تحمل) در ستون مربوط در جدول باال نشان میدهد هیچیک از ضریب تحملها نزدیک به صفر نیستند
و در نتیجه مشکلی در تحلیل رگرسیون ایجاد نمیگردد .در ادامه برای بررسی روابط بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و تعهد
زناشویی با رضایت زناشویی از ضریب همبستگی پیرسون استفادهشده است که نتایج آن در جدول  -1آمده است.

1

. durbin-watson
. Nicola, Kemp & Snelgar
3
. Tolerance
4
.variance inflation factor
2
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پذیرفت و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره را دنبال کرد (بریس ،کمپ و سلنگار2006 ،2؛ ترجمه علیآبادی

آقامحمدکاشی

رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی

جدول  .5نتایج ماتریس همبستگی پیرسون بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی

بریدگی و طرد

**-0/111

0/005

خودمختاری و عملکرد مختل

**-0/612

0/005

**

-0/926

0/005

دیگر جهتمندی

**-0/121

0/005

گوش بزنگی بیش از حد و بازداری

**-0/125

0/005

محدودیتهای مختل

تعهد شخصی

**

0/161

0/005

تعهد اخالقی

**0/119

0/005

**

0/005

تعهد ساختاری

0/991

∗∗ مقدار احتمال در سطح 0/05
∗ مقدار احتمال در سطح 0/01

بر اساس جدول  -1نتایج ماتریس ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی رابطه
منفی و معنیداری وجود دارد .بین تعهد زناشویی و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .ازآنجاییکه بین متغیرهای
پژوهش رابطه معناداری وجود دارد این امر ادامه تحلیل را امکانپذیر میسازد ،لذا برای پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس تعامل
همزمان طرحوارههای ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی از رگرسیون چندمتغیره استفاده میشود که نتایج آن در جداول  6و  1آمده
است.
جدول  .6خالصه مدل رگرسیون چندمتغیره رضایت زناشویی بر اساس طرحوارههای ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی

همبستگی چندگانه

مجذور ( Rضریب

()MR

تعیین)

0/111

0/139

مجذور  Rتعدیلشده
0/135

آماره F
12/132

سطح معناداری F
0/005

با توجه جدول  -6نتایج نشان داد که ضریب همبستگی چندگانه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت
زناشویی برابر  0/111است .همچنین بر اساس مقدار ضریب تعیین  13/9درصد از واریانس رضایت زناشویی بر اساس طرحوارههای
ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی تبیین شود .نتایج تحلیل واریانس یکراهه نشان داد که مقدار  Fبهدستآمده برابر  12/132است که
در سطح آلفای کوچکتر از  0/01معنیدار است که نشاندهنده مناسب بودن مدل رگرسیونی ارائهشده است.
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متغیرهای پژوهش

متغیر مالک :رضایت زناشویی

سطح معناداری

آقامحمدکاشی

رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی

جدول  .7ضر ایب استاندارد و غیراستاندارد چندمتغیره رضایت زناشویی بر اساس طرحوارههای ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی

متغیرهای پیشبین

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد

B

خطای استاندارد

ضریب بتا ( ) β

t

سطح معناداری

بریدگی و طرد

-5/293

0/109

-0/999

-9/011

0/002

خودمختاری و عملکرد مختل

-2/136

0/251

-0/110

-2/611

0/005

محدودیتهای مختل

-9/111

0/199

-0/669

-1/992

0/005

دیگر جهتمندی

-2/136

0/991

-0/569

-9/111

0/006

گوش بزنگی بیش از حد و بازداری

-2/206

0/160

-0/599

-2/621

0/003

تعهد شخصی

2/091

0/531

0/912

50/131

0/005

تعهد اخالقی

2/216

0/202

0/599

2/222

0/029

تعهد ساختاری

9/052

0/229

0/115

9/153

0/005

جدول  -1نتایج ضرایب استاندارد و غیراستاندارد تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که بریدگی و طرد ( sig=0/002و -0/999
= ،)βخودمختاری و عملکرد مختل ( sig=0/005و  ،)β= -0/110محدودیتهای مختل ( sig=0/005و  ،)β= -0/669دیگر
جهتمندی ( sig=0/006و  ،)β= -0/569گوشبهزنگی بیش از حد و بازداری ( sig=0/003و  ،)β= -0/599تعهد شخصی
( sig=0/005و  ،)β=0/912تعهد اخالقی ( sig=0/029و  )β=0/599و تعهد ساختاری ( sig=0/005و  )β=0/115میتوانند
رضایت زناشویی را پیشبینی کنند.
بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی بود .یافتهها نشان داد که
بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی رابطه معنیداری وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره
نیز آشکار کرد که  %13/9درصد واریانس رضایت زناشویی بهوسیله طرحوارههای ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی تبیین میشود.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که طرحوارههای ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی سهم معنادار در پیشبینی رضایت زناشویی
دارند .این نتیجه بهدستآمده با نتایج تحقیقات نیکآمال ،صالحی و برماس ( )5936میتواند همسویی داشته باشد .در تبیین رابطه
بین طرحوارههای ناسازگار اولیه با رضایت زناشویی میتوان گفت که مطابق نظریه طرحوارههای یانگ ،بعضی از افراد به خاطر
تجارب کودکی منفی طرحوارههای ناسازگار اولیه را ایجاد میکنند که بر شیوه تفکر ،احساس و رفتار آنها در روابط صمیمانه بعدی
و سایر جنبههای زندگیشان تأثیر میگذارد .یانگ معتقد است که طرحوارهها به دلیل ارضا نشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران
کودکی که شامل دلبستگی ایمن به دیگران ،خودگردانی ،کفایت و هویت ،آزادی در بیان نیازها و هیجانهای سالم ،خودانگیختگی
و تفریح ،محدودیتهای واقعبینانه و خویشتنداری هستند ،به وجود میآیند .اگر این نیازهای هیجانی دوران کودکی ارضاء و برآورده
نشوند ،میتواند در زندگی زناشویی افراد در آینده تأثیر بگذارد (یانگ5333 ،؛ به نقل از ذوالفقاری ،فاتحیزاده و عابدی.)5991 ،
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ثابت ()Constant

16/535

59/119

-

2/193

0/051

رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی

آقامحمدکاشی

همسران دارای طرحوارههای ناسازگار به علت بیثباتی در افکار ،رفتار و پردازش اطالعات بهطور نادرست در روابط با همسر خود
احساس طرد ،ناامنی و بیاعتمادی دارند (خیاط ،عطاری و کرایی .)5931 ،فرد با طرحوارههای ناسازگار اولیه از اینکه همسرش او
را رها کند ترس افراطی دارد ،اما اغلب این زنان بهمنظور مقابله با طرحواره فعال ناسازگار خود از مکانیزم اجتناب طرحواره استفاده
میکنند ،زیرا این مکانیزم از آنها در برابر اضطراب ناشی از طرحواره فعال محافظت میکند .ازاینرو اجتناب از همراهی و وابستگی

میزان رضایت زناشویی در زندگی زوجین است .طرحوارههای ناسازگار اولیه ،الگوهای هیجانی و شناختی خود آسیبرسانی هستند
که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل میگیرند و در مسیر زندگی تداوم مییابند (کیزیالگاک و سریت2053 ،5؛ بختیاری،
حسینی ،عارفی و افشاری نیا .)5939 ،لذا طرحوارههای ناسازگار اولیه در بزرگسالی و در روابط زناشویی نمود پیداکرده و تأثیر
زیانباری بر آن میگذارند .ازآنجاکه طرحوارههای ناسازگار اولیه ناکارآمد هستند ،نارضایتی در روابط زناشویی را در پیدارند و
میتواند رضایت زناشویی زوجین را پایین آورد .لذا منطقی است که بین طرحوارههای ناسازگار اولیه با رضایت زناشویی رابطه
وجود داشته باشد.
در تبیین رابطه بین تعهد زناشویی با رضایت زناشویی میتوان گفت که تعهد زناشویی بهعنوان یکی از شاخصهای کیفیت زناشویی
مطرحشده است .بر این اساس ،کیفیت زناشویی را میتوان بهعنوان موفقیت و عملکرد مطلوب یک ازدواج در نظر گرفت که نتیجهی
عوامل مختلفی از جمله سازگاری زناشویی و احساس تعهد زوجین نسبت به یکدیگر است و از آن بهعنوان یکی از پیشبینی
کنندههای مهم تداوم و ثبات زناشویی یاد میشود (آماتو2009 ،2؛ به نقل از حسینی ،زهراکار ،داورنیا ،شاکرمی و محمدی.)5931 ،
تعهد زناشویی حدی است که در آن زن و مرد دیدگاه بلندمدتی روی ازدواجشان دارند ،برای رابطهشان فداکاری میکنند ،برای حفظ
و تقویت همبستگی و اتحادشان قدم برمیدارند و با همسرشان حتی هنگامیکه ازدواجشان پاداشدهنده نیست میمانند (هارمون،9
2001؛ به نقل از رسولی ،قزوینی و حسینیان .)5936 ،تعهد زناشویی حدی است که در آن افراد دیدگاه بلند مدتی روی ازدواجشان
دارند ،برای رابطهشان فداکاری میکنند .برای حفظ ،تقویت و همبستگی اتحادشان گام برمیدارند و با همسرشان حتی هنگامیکه
ازدواجشان پاداشدهنده نیست ،میمانند (قنبری هاشم آبادی ،هاشمی ورزنه ،اسمعیلی و فرحبخش .)5930 ،لذا منطقی است که بین
تعهد زناشویی با رضایت زناشویی رابطه وجود داشته باشد.
یکی از محدودیتهای عمده این مطالعه مقطعی بودن آن است .محدودیت تبیین علی مطالعات همبستگی نیز از جمله محدودیتهای
این تحقیق است .لذا ازآنجاییکه پژوهش ،ماهیت همبستگی دارد ،باید در استنباط علّی احتیاط کرد .در استفاده از نتایج باید دقت
داشت که یافتههای این تحقیق ،محدود به دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد تهران واحد علوم و تحقیقات شهر تهران بوده است،
بنابراین در تعمیم نتایج به دیگر دانشجویان متأهل و در سایر شهرها باید محتاطانه عمل کرد .از محدودیتهای دیگر پژوهش این

۱
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۲
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۳
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مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری ،دوره چهارم ،شماره چهلم ،بهمن ماه 1318

55

Downloaded from ijndibs.com at 11:24 +0430 on Sunday April 19th 2020

به همسر تعارضات زناشویی را به وجود میآورد و از آثار مخرب این تعارضات به خطر انداختن سالمت خانواده و پایین آمدن

رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی

آقامحمدکاشی

بوده است که اطالعات جمعآوریشده صرفاً بهوسیله گزارشهای زنان متأهل پرشده است .پیشنهاد میشود که پژوهشگران ،مدل
پژوهش حاضر را در دانشجویان متأهل سایر شهرها آزمون کنند .استفاده از مطالعات طولی و سایر روشهای تحقیق (ترکیبی شامل
کیفی و کمی) میتواند برای بررسی این مطالعه سودمندتر باشد .به این صورت که پیشنهاد میگردد با استفاده از یک مطالعه کیفی
به بررسی عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی پرداخته شود .استفاده از چندین روش اندازهگیری همزمان مانند مشاهده و مصاحبه برای

طرحوارههای ناسازگار اولیه قادر به پیشبینی رضایت زناشویی بودند ،لذا بر این اساس پیشنهاد میشود که در مشاورههای قبل از
ازدواج ،مشاوره خانواده و مشاورههای فردی برای شناسایی افراد در معرض خطر نارضایتی زناشویی از نتایج این پژوهش استفاده
کرد .به این صورت که روانشناسان ،مشاوران و درمانگران خانواده میتوانند با درمان طرحوارههای یانگ در زمینه کاهش مشکالت
زنان با نارضایتی زناشویی از نتایج این پژوهش برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند.
منابع
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متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت زناشویی بهتر میتواند نقش این متغیرها را نشان دهد .بر اساس نتایج بهدستآمده از این پژوهش
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رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تعهد زناشویی با رضایت زناشویی

 مدل ساختاری پیشبینی.)5931( . نورعلی، عبداهلل؛ و فرخی، فرامرز؛ معتمدی، حسین؛ سهرابی، سعیده؛ اسکندری،هادی



تعهد زناشویی بر اساس سبکهای دلبستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرحوارههای ناسازگار اولیه (در افراد دارای
.99-60 ،)29(1 ، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی.)روابط فرازناشویی عاطفی
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The relationship early maladaptive schemas and marital commitment with marital
satisfaction
Abstract
The purpose of this study was to relationship early maladaptive schemas and marital commitment with
marital satisfaction. The descriptive- correlation method was used. The statistical population consists of
all the married student of science and research branch, Islamic Azad University in Tehran city in academic
year 2015-2016. In this study, according to convenience sampling method, 224 married students by Morgan
table were selected as samples and they were asked to fill in the early maladaptive schemas questionnaire
of Young and Brown (2003), marital commitment questionnaire of Adams and Jones (1997) and marital
satisfaction questionnaire of Olson, Fournier and Druckman (1987). The data were analyzed by tests of
Pearson correlation and multivariate regression. Findings showed that there was significant correlation
between early maladaptive schemas and marital commitment with marital satisfaction (P<0/01).
Regression analyses also revealed that 59/3 of variance of marital satisfaction by early maladaptive
schemas and marital commitment. This study confirmed the significant contribution of early maladaptive
schemas and marital commitment on marital satisfaction.
Keywords: early maladaptive schemas, marital commitment, marital satisfaction.
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