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Abstract
Introduction: Family is the first and smallest institution in which people experience
relationships with others, start relationships with other family members and learn how to
communicate with other members of the community.
Aim: This study aims to investigate the relationship between object relations and early
maladaptive schemas with dominance and moral relationships among the couples in Sanandaj.
Method: The current study is a descriptive-correlational one. The statistical population of this
study includes all couples in Sanandaj in 2019, out of whom 150 people were selected through
accessibility sampling. The participants filled in the Bell Object Relations Questionnaire (1995),
Young Schema Questionnaire (2005), Huskins Dominance Adaptation Scale (1986) and
Kohlberg’s morality scale (1981). The collected data was analyzed using SPSS Software
(version. 23).
Results: The results indicated that the sub-scales of early maladaptive schemas (i.e.
abandonment, social isolation, susceptibility, difficulty, emotional restraint, stubborn criteria)
and subscales of object relations (i.e. incompetence, attachment and egocentrism ( were and
positively associated with dominance (P<0.05, T=11.862). In addition, the subscales of object
relations (estrangement) and subscales of early maladaptive schemas (lack of trust, difficulty and
obedience) were positively associated with moral relations (P<0.05, T=4.63).
Conclusion: According to the results point to a positive association between object relations and
early maladaptive schemas with dominance and moral relations among couples. Therefore, it can
be said that object relations and early maladaptive schemas can predict dominance and moral
relations among couples.
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چکیده
مقدمه :خانواده اولین و کوچکترین نهادی است که افراد در آن ارتباط با دیگران را تجربه میکنند و عالوه بر آغاز ارتباط با اعضای
خانواده ،چگونگی ارتباط با دیگر افراد اجتماع را نیز فرا میگیرند.
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه روابط موضوعی و طرحوارههای ناسازگار اولیه با سلطهگری و روابط اخالقی در زوجین
شهر سنندج انجام گرفت.
روش :مطالعهی حاضر توصیفی از نوع همبستگی است .جامعهی آماری پژوهش شامل کلیهی زوجین شهر سنندج در سال  9310بود
که تعداد  950نفر به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند .آزمودنیها به پرسشنامه روابط موضوعی بل ( ،)9115پرسشنامه
طرحوارههای ناسازگار یانگ ( ،)2005پرسشنامه سلطهگری هاسکینز ( )9101و پرسشنامه اخالق کلبرگ ( )9109پاسخ دادند .دادهها با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  23مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج نشان داد که بین زیر مقیاسهای طرحواره ناسازگار (رهاشدگی ،انزوای اجتماعی ،آسیبپذیری ،گرفتاری ،بازداری
هیجانی ،معیارهای سرسختانه) و زیر مقیاسهای روابط موضوعی (بیکفایتی ،دلبستگی و خودمیانبینی) با سلطهگری رابطه مثبت وجود
داشت ( .)P>0/05 ،T=99/012همچنین بین زیر مقیاسهای روابط موضوعی (بیگانگی) و زیر مقیاسهای طرحوارهی ناسازگار
(بیاعتمادی ،گرفتاری و اطاعت) با روابط اخالقی رابطه مثبت وجود داشت (.)P>0/05 ،T=1/13
نتیجهگیری :طبق نتایج به دست آمده از این پژوهش بین روابط موضوعی و طرحوارههای ناسازگار اولیه با سلطهگری و روابط
اخالقی در زوجین رابطه مثبت وجود داشت .در نتیجه میتوان گفت که روابط موضوعی و طرحوارههای ناسازگار اولیه میتوانند
سلطهگری و روابط اخالقی را در میان زوجین پیشبینی نمایند.
کلیدواژهها :روابط موضوعی ،طرحوارههای ناسازگار اولیه ،سلطهگری ،روابط اخالقی
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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مقدمه

901

پیرامون را بازنمایی میکند .آنها بهواسطه نقش بستن
9

اصطالح موضوع که واژهی تخصصی و ابداع فروید

ادراکهای حسی ،هیجان و اعمال در حافظه ،در خالل

است به هر آن چیزی اشاره دارد که نیازی را برآورده

تجارب گذشته بهویژه دوران کودکی ساخته میشوند

میسازد .در معنایی گستردهتر ،موضوع به شخص یا شیء

(استفنس و پکرون .)2095 ،5طرحوارههای ناسازگار

با اهمیتی اشاره دارد که موضوع یا هدف احساسات و

اولیه 1به دلیل ارضا نشدن هیجانهای اساسی در دوران

سائقهای یک فرد است .موضوع انگارهی ذهنی یک

کودکی به وجود آمدهاند و این هیجانها شامل :دلبستگی

شخص است که با هیجان همراه است (سنتکلر،2

ایمن به دیگران ،خودگردانی ،کفایت و هویت ،آزادی

 .)2099روابط موضوعی 3سازهای بنیادین است که نقش

در بیان نیازها ،خودانگیختگی و تفریح ،محدودیتهای

اساسی در تبیین سالمت ،انواع ریختهای آسیب شناختی

واقعگرایانه و خویشتنداری است (رنر .)2099 ،

و حتی ساختارهای شخصیت دارد .روابط موضوعی را

طرحوارههای ناسازگار اولیه ادراکات ،هیجانها ،افکار و

میتوان بازنماییهای فرد از خود و دیگران و عواطف

رفتارهای غلط و ناکارآمد تولید میکنند .طرحوارهها بر

همراه با این بازنماییها تعریفکرد (خزاعی و تمدن،

نحوهی تفسیر رویدادها تأثیر میگذارند ،فرد تجاربش را

)9313؛به عبارتی میتوان روابط موضوعی را ظرفیت

از دریچهی منفی طرحوارهها میبیند ،به طور انتخابی به

افراد برای برقراری روابط انسانی تعریف کرد که در

اطالعات تأییدکنندهی طرحوارهها توجه میکند و

سالهای نخست زندگی شکل میگیرد (کلی.)2091 ،1

اطالعات متعارض با آن را نادیده میگیرد (زیگلرهیل 0و

کیفیت روابط موضوعی میراثی است که فرد از خانواده

همکاران .)2099 ،یکی از مفاهیم مهم در زمینهی
1

خود به دست میآورد که این میراث سهم مهمی در

روانشناسی مفهوم سلطهگری

توسعه ارتباطات اجتماعی فرد دارد .در تشریح روابط

مجموعهای از قید و بندها و محدودیتهای مرتبط به هم

موضوعی باید گفت که به نظر میرسد رابطهی فرد با

است که با کم بینی ،محدود کردن و شکل دادن مردم،

اعضای خانواده از موضوعات اصلی زندگی ،مهمترین

شرایط فرمان برداری و اطاعت از دیگران را فراهم

روابط ،پایاترین و تأثیرگذارترین روابط زندگی شخص

میآورد .سلطهگری به عنوان تجربهای از الگوهای غالب

است که روابط دیگر فرد متأثر از آن است .روابط

از عقاید یا ساختارها منشأ گرفته است و با تمییز قائل

موضوعی معموالً به معنای روابط شخصی است و موضوع

شدن ،هنجار نمایی و تداوم بخشیدن به مناسبات نابرابر و

اصطالحی تخصصی است به معنای آنچه سوژه با آن در

جزمیات نقش در درون نظام اجتماعی صورت میگیرد

ارتباط است (سنتکلر .)2099 ،ادراکات و طرحوارههای

(مونی .)2000 ،90سلطهگری در بین زوجین دارای چندین

ما نسبت به دیگران بر روی روابط ما با افراد تأثیرگذار

حوزهی تصمیمگیری است ،بدین معنا که در زمینهی

است .سلطهگری

است .طرحوارهها شیوهی ادراک خود ،دیگران و جهان
5

- Stephens & Pekrun
- Early Maladaptive Schemas
- Renner
8
- Zeigler Hill
9
- Dominance
10
- Mooney
6

1

- Object
- Sant Clair
3
- Object Relations
4
- Kelly
2
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هزینه کردن و خرید امکانات برای خانواده و تربیت

طباطبایی ،سهرابی و کریمی زارچی ( )9319بیان کردهاند

فرزندان چه کسی حرف آخر را میزند (بارانی و

که طرحوارهی نقص ،شکست ،وابستگی -بیکفایتی،

همکاران .)2091 ،تفاوتهای فردی بین زوجین موجب

انزوای اجتماعی و محرومیت هیجانی در افراد افسرده

میشود هر یک از آنان حیطههای خاصی را تحت

نسبت به غیر افسرده از شدت بیشتری برخوردار است.

سلطهی خویش درآورند .کسی که قدرت خود را در


استیلز )2099( 1نیز نشان داد طرحواره ناسازگار محرومیت

عمل به اثبات برساند و با رعایت حرمت فرد مقابل بخشی

محرومیت هیجانی پیشبینی کننده روابط اخالقی است.

از زندگی را در اختیار میگیرد ،سلطهی خود را بر آن

همچنین نتایج پژوهش رنر ( )2099نشان داد که بین

بخش مسجل کرده و تا پایان زندگی این وظیفه را به

تمامی زیر مقیاسهای طرحوارههای ناسازگار اولیه با

عهده میگیرد .با اینکار نه تنها میتوانند رفتار همسرشان

سازگاری در بین زوجین و همچنین روابط زوجین با

را به نحو دلخواه تغییر دهند ،بلکه قادرند شخصیت او را

فرزندان رابطهی معنادار وجود دارد .در مطالعهی بشارت،

نیز تحت تأثیر قرار داده و در جهت مطلوب خود هدایت

دهقانی و توالییان ( )9313بین زیر مقیاسهای

کنند ،این شیوه بر روابط اخالقی میان زوجین تأثیرگذار

طرحوارههای ناسازگار با مشکالت زناشویی و نارضایتی

است (احمدی .)9310 ،اخالق 9پایهی نیرومندی است

زوجین رابطه معنادار گزارش شده است .همچنین پیروی

برای اینکه انسانها در توافق و همکاری با هم زندگی

و بهرامی ( )9311و لعلزاده کندکلی ،اصغری ابراهیمآباد

کنند و درنتیجه این تعامل امیدشان برای بقا و تولید مثل

و حصارسرخی ( )9311نشان دادند که بین پنج سازهی

بهبود مییابد (بایمستر و وناش .)2092 ،2از مهمترین

نظری طرحوارهها (بریدگی ،طرد ،خودگردانی و عملکرد

عواملی که بر بقا ،دوام و رشد خانواده اثر میگذارد،

مختل ،محدودیتهای مختل ،جهتمندی ،گوش به

روابط اخالقی3سالم و مبتنی بر سازگاری و تفاهم بین

زنگی بیش از حد و بازداری ،فقط طرحوارههای بریدگی

اعضا بخصوص زن و شوهر است (المکین 1و همکاران،

و طرد میتوانند واریانس متغیر سازگاری زناشویی را به

 .)2095اخالق در خانواده ،اصول همسرداری و داشتن

صورت معنیداری تبیین کنند .بین طرحوارهها با طالق

روابط اخالقی سالم در محیط خانواده از مهمترین مسائل

عاطفی رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد .انزوای

در اسالم است .چنانچه اسالم اخالق نیکو را عامل اصلی

اجتماعی ،شکست در پیشرفت ،محرومیت هیجانی توانایی

تحکیم بنیان خانوادهها میداند (فرهود .)9310 ،شناسایی

پیشبینی کنندگی طالق عاطفی را دارند و نیز بین

عواملی که در روابط اخالقی و عاطفی رضایتمند در بین

طرحوارههای ناسازگار با طالق عاطفی رابطهی مثبت و

زوجین نقش دارند ،میتواند منجر به کاهش تنشها و

معنادار وجود دارد .طرحوارههای انزوای اجتماعی،

آسیبها در خانواده شود و به زوجین در داشتن رابطهی

شکست در پیشرفت ،محرومیت هیجانی توانایی پیشبینی

رضایتبخش و پایدار کمک میکند (نیمتز.)2099 ،5

کنندگی طالق عاطفی را دارند .در مطالعهای که توسط

1

رئیس الساداتی ،نظربلند و خوشکنش (  )931انجام شد

- Ethics
- Baumeister & Vonasch
3
- Moral relationships
4
- Lamkin
5
- Nimtz
2
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900

به این نتیجه رسیدند که بین تمام حیطههای روابط

پویش ،روزنو و اوین در سنندج به عنوان نمونه پژوهش

ناسازگار اولیه ارتباط معکوس و معنادار وجود داشت.

انتخاب شدند .بعد از توضیح مختصر درباره هدف

روابط مناسب در جامعه بر اساس روابط مناسب در

پژوهش و جلب رضایت شرکتکنندگان پرسشنامهها در

خانواده شکل میگیرد و بهتبع آن جامعه از ثبات بیشتر

میان آنان توزیع و تکمیل شد .معیارهای ورود به مطالعه

برخوردار است .خانواده به یک واحد اجتماعی -انسانی

تمایل به شرکت در پژوهش ،متأهل بودن ،دامنه سنی بین

مرکب از یک یا چند فرد اطالق میشود که با هدف

 20تا  10سال و همچنین دارا بودن سطح سواد ابتدایی تا

زناشویی و تولید مثل گرد هم میآیند و با هم وصلت

کارشناسی ارشد بود و معیار خروج از مطالعه هم شامل

میکنند .خانواده اصل و اساس روابط درهم پیوستهای

افرادی بود که تمایل به شرکت در مطالعه را نداشتند.

است که در انسانشناسی به آن نظام خویشاوندی یا

دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار SPSS

اختصاراً خویشاوندی اطالق میشود .برای ورود به حوزه

نسخه  23مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .همچنین در

ی خانواده قدم نخستین ازدواج است .ازدواج یا زناشویی،

مورد مسائل اخالقی پژوهش به شرکتکنندگان در

رابطهای است طبیعی -فرهنگی که عموماً میان یک مرد و

دربارهی محرمانه بودن اطالعات و گمنامی در

پژوهش

یک زن که به صورت عرفی یا قانونی ،ارادی یا الزامی

تکمیل ابزارها اطمینان داده شد.

شکل میگیرد (فکوهی .)9313 ،خانواده از جایگاه رفیعی
در نظام اجتماعی برخورداراست و چگونگی روابط بین

ابزار

زوجین در این نظام اجتماعی اهمیت ویژهای دارد .با

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش برای جمعآوری

توجه به اهمیت نظام خانواده و بررسی مسائل مربوط به

دادهها در ادامه به تفصیل آمده است.

زوجین و در صورت لزوم پیشگیری از تنش و ایجاد

پرسشنامه روابط موضوعی :1بل 2پرسشنامه روابط

روابط سالم در بین زوجین ،پژوهش در این باره ضروری

موضوعی و واقعیت آزمایی را در سال  9115طراحی

به نظر میرسد؛ لذا با توجه به اهمیت این موضوع ،هدف

نمود .در این پرسشنامه  15سؤال به سنجش روابط

این پژوهش بررسی رابطه روابط موضوعی و

موضوعی و  15سؤال به سنجش واقعیت آزمایی یا

طرحوارههای ناسازگار اولیه با سلطهگری و روابط

کارکردهای من میپردازد که در مجموع  10سؤال را

اخالقی در زوجین شهر سنندج بود.

شامل میشود .این پرسشنامه چهار خرده مقیاس
بیکفایتی ،خود میان بینی و بیگانگی را شامل میشود .در

روش

این پرسشنامه بیگانگی به کمبود اعتماد در روابط ،عدم

مطالعهی حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه

موفقیت در صمیمیت و ناامیدی در نیل به صمیمیت در

آماری پژوهش شامل تمام زنان و مردان متأهل سال 9310

روابط اشاره دارد .دلبستگی ناایمن ،به روابط بینفردی،

شهر سنندج بود که تعداد  950نفر به روش تصادفی در

حساسیت به طردشدن و تأکید بسیار زیاد به اخذ تائید

دسترس از بین زوجین مراجعهکننده به مراکز مشاورهی
- Thematic Relations Scale
- Bell
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دیگران مربوط میشود .خود میان بینی متشکل از

محاسبه میشود .در هرکدام از طرحوارهها فرد نمرهی

بیاعتمادی به دیگران و کنترل و اعمال قدرت به دیگران

بیشتری کسب کند ،آن طرحواره به عنوان طرحوارهی

است و بیکفایتی اجتماعی به خجالتی بودن ،شک و

ترجیحی وی درنظر گرفته میشود .همچنین با جمع

تردید به تواناییهای خود در برقراری روابط (باألخص در

نمرات کل طرحوارهها ،نمرهکل نیز به دست میآید ؛به

روابط با جنس مخالف) و ناتوانی در شکل دادن به روابط

عبارتی هر آزمودنی در این پرسشنامه  91نمره به دست

اشاره دارد .بل ضریب پایایی مقیاس روابطموضوعی را

میآورد که  95نمره مربوط به خرده مقیاسها و یک نمره

با فاصله زمانی  2هفته را بین  0/50تا  0/10و با فاصله

کل .در ایران ضرایب آلفای کرونباخ برای همسانی

زمانی  93هفته ،بین  0/15تا  0/09گزارش کرده است.

درونی هریک از طرحورهها در دامنهای بین  0/11تا 0/03

همچنین بل  9115همبستگی باالیی بین مقیاس روابط

به دست آمد (آهی و همکاران.)9310 ،

موضوعی و مقیاس درجهبندی فشردهی روانپزشکی،

پرسشنامه سلطهگری :3مقیاس سلطهگری – انطباق جویی

مقیاس نشانگان مثبت و منفی و اندازههای فیزیولوژیکی

توسط کارول هاسکینز در سال  9101ساخته شده است

گزارش کرده است .همچنین ویژگیهای روانسنجی

که از  3گویه و  2زیر مقیاس تطابق جویی مربوط به

نسخهی فارسی پرسشنامه روابط موضوعی و واقعیت

خود و تطابق جویی مربوط به همسر تشکیل شده است که

آزمایی بل در سال  01 -10در نمونههای ایرانی بررسی

به منظور سنجشسلطهگری – تطابق جویی در خانوادهها

شد و با آلفای کرونباخ خرده مقیاسها از  0/11برای

و در بین زوجین بکار میرود .نمرهگذاری پرسشنامه به

بیکفایتی اجتماعی تا  0/00برای بیگانگی تائید شد.

صورت طیف لیکرت  5نقطهای است .هاسکینز)9101( 1

پرسشنامه طرحواره ناسازگار :1برای اندازهگیری

نشان داد که مقیاس سلطهگری – انطباق جویی از اعتبار

2

نسبی تا مطلوب با ضریب آلفای کلی  0/01برخوردار

( )2005با  5سؤال ،مقیاس پاسخگویی  1درجهای

است .عامل اول از ضریب آلفای  0/ 1و عامل دوم از

لیکرت و خرده مقیاس شامل :محرومیت هیجانی ،طرد-

ضریب آلفای  0/15برخوردار است .همچنین از روایی

رهاشدگی ،بیاعتمادی -بد رفتاری ،انزوای اجتماعی،

همزمان نسبتاً خوبی برخوردار است ،بدین صورت که بین

بیکفایتی،

هر دو خرده مقیاس آن و چند خرده مقیاس مربوط به فرم

آسیبپذیری نسبت به ضرر ،گرفتاری ،در دام افتادگی،

پژوهشی شخصیت شامل :خواری طلبی ،پرخاشگری،

اطاعت ،از خودگذشتگی ،بازداری هیجانی ،معیارهای

وابستگی ،سلطهجویی ،احتراز از آسیب ،تأیید اجتماعی و

سرسختانه ،استحقاق ،خویشتنداری و خود انضباطی

درک ،همبستگیهایی وجود دارد.

ناکافی استفاده شد .هر پنج سؤال این پرسشنامه مربوط به

پرسشنامه اخالق :پرسشنامه اخالق کلبرگ ( )9109به

یک طرحواره است و برای به دست آوردن نمرهی

منظور اندازهگیری جهتگیریهای نوع دوستی و

طرحوارهها ،نمره هر طرحواره بهصورت جداگانه

قضاوت اخالقی ساخته شده است .این آزمون از دو

1

3

طرحوارههای ناسازگار اولیه از پرسشنامهای که یانگ

نقص-

شرم،

شکست،

وابستگی-

- Early Maladaptive Schemas Scale
- Young

2
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- Hoskins
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قسمت تشکیل شده است که قسمت اول آن میزان نوع

بررسیهای متعدد از  0/ 1تا  0/01متغیر بوده است.

دوستی و قسمت دوم آن سطح تحول اخالقی را

پایایی قسمت دوم این آزمون  0/11است.

میسنجد .در این آزمون سه معما مطرح میشود .این
معماها هرکدام یک موقعیت دارند و هر معما به دو

یافتهها

قسمت تقسیم میشود .هر قسمت سؤالهای مخصوص به

نمونهی حاضر در این پژوهش را  950نفر از افراد متأهل

خود را دارد و در عین حال سؤالهای قسمت اول با یک

ساکن شهر سنندج در دامنهی سنی بین  20تا  10سال و

مقیاس چند درجهای از کامالً بله تا کامالً نه درجهبندی

سطح تحصیالت  33نفر دارای سواد ابتدایی 11 ،نفر سواد

شدهاند .همچنین سؤالهای قسمت دوم آزمون که سطح

مقطع دبیرستان 31 ،نفر کارشناسی و  95نفر کارشناسی

اخالقی فرد را میسنجد از یک مقیاس  5درجهای از

ارشد بودند .میزان همبستگی بین خرده مقیاسهای

خیلی زیاد تا خیلی کم قرار دارند .طبق پژوهش میر

طرحوارههای ناسازگار با سلطهگری در جدول  9آمده

سلطانی ( )9303پایایی و روایی قسمت اول در

است.

جدول  1همبستگی بین خرده مقیاسهای طرحوارههای ناسازگار با سلطهگری
1

2

متغیر
محرومیت

-

رهاشدگ ی

- 0/01

-

بیاعتمادی
انزوای

3

- 0/03

**0/33

-

**0/29

*0/91

**0/52

1

1

7

6

8

9

11

11

12

13

11

11

-

اجتماعی
نقص
شکست
وابستگ ی
آسیب

0/91

*0/91

*

0/91

0/00

0/99

**0/10

0/03

0/92

**0/39

* 0/9

0/01

- 0/00

*0/20

-

- 0/01

0/01

-

**0/20

**0/25

0/91

-

**0/55

**0/21

- 0/99

**0/13

-

پذیری
**0/23

**0/22

0/93

**0/30

**0/21

- 0/02

**0/31

*0/39

-

اطاعت

0/95

**0/39

**0/21

**0/21

0/93

- 0/01

**0/33

* 0/9

** 0/1

-

ایثارگری

0/90

*0/91

0/01

0/05

- 0/01

0/02

0/20

0/02

**0/39

**0/21

-

بازداری

- 0/09

0/92

0/00

*0/20

0/09

- 0/92

**0/23

0/95

**0/21

* 0/9

**0/30

-

معیارهای

0/03

0/91

0/01

- 0/01

0/01

- 0/0

- 0/01

- 0/01

* 0/9

0/00

**0/39

**0/32

-

استحقاق

* - 0/9

**0/25

**0/50

**0/35

0/03

*- 0/91

*0/20

0/91

*0/20

**0/20

0/03

*0/91

0/09

-

خویشتن

- 0/00

0/01

- 0/02

- 0/03

0/05

- 0/00

- 0/09

0/01

0/03

0/02

- 0/01

- 0/02

- 0/02

0/99

-

سلطهگری

0/05

*0/29

0/95

**0/39

- 0/9

0/05

0/01

**0/32

*0/91

0/91

0/93

*0/91

*0/29

0/00

- 0/02

گرفتار ی

هیجانی
سرسختانه

داری

*P>0/05 **. P>0/09

در جدول  9همبستگی بین خرده مقیاسهای

نتایج به دست آمده بین رها شدگی ،انزوای اجتماعی،

طرحوارههای ناسازگار با سلطهگری ارائه شدهاست .طبق

آسیبپذیری ،گرفتاری ،بازداری هیجانی ،معیارهای
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سرسختانه با سلطهگری همبستگی مثبت و معناداری وجود

گرفتاری ،بازداری هیجانی ،معیارهای سرسختانه) سطح

داشت ( .)P>0/05مثبت بودن رابطهی بین این متغیرها

سلطهگری نیز تغییر پیدا خواهد کرد .نتایج بررسی میزان

نشان میدهد که با افزایش یا کاهش سطح هرکدام از

همبستگی بین خرده مقیاسهای روابط موضوعی با

شاخصها (رهاشدگی ،انزوای اجتماعی ،آسیبپذیری،

سلطهگری نیز در جدول  2آمده است.

جدول  2همبستگی بین خرده مقیاسهای روابط موضوعی با سلطهگری
3

2

1

1

6

متغیر

1

سلطهگری

-

تطابق با خود

** 0/

-

تطابق با همسر

**0/02

** 0/2

-

بیکفایتی

**0/20

**0/51

- 0/0

-

خودمیانبینی

**0/21

** 0/1

- 0/05

**0/01

-

دلبستگی

** 0/9

**0/21

0/05

**0/31

** 0/3

-

بیگانگی

0/05

0/01

0/05

**0/21

**0/12

**0/12

P>0/05

**

در جدول  2نتایجهمبستگی بین خرده مقیاسهای روابط

افزایش و کاهش در سطح هرکدام از شاخصهای

موضوعی با سلطهگری نشان داده شده است .طبق نتایج

بیکفایتی ،دلبستگی و خود میانبینی سطح سلطهگری هم

بین بیکفایتی ،دلبستگی و خود میانبینی با سلطهگری

تغییر پیدا خواهد کرد .در ادامه به نتایج تحلیل رگرسیون

رابطه معنادار و مثبت وجود داشت ()P>0/05؛ لذا با

در جدول  3اشاره میکنیم.

مدل

جدول  3ضرایب استاندارد و غیراستاندارد متغیرهای پیشبین
T
Beta
B
خطای استاندارد

سطح معناداری

ضریب ثابت

11/291

3/ 20

-

99/012

0/000

آسیب

0/309

0/929

0/201

3/910

0/002

معیار

0/55

0/919

0/2 0

3/ 00

0/000

نقص

- 0/2 3

0/001

- 0/230

- 3/952

0/002

انزوا

0/311

0/919

0/200

2/110

0/095

بیکفایتی

0/333

0/931

0/903

2/1 1

0/091

شکست

0/901

0/010

0/951

2/955

0/033

P>0/05

در جدول  3خالصه یافتههای رگرسیون سلسله مراتبی

رابطه معناداری داشتند .نتایج بررسی میزان همبستگی بین

ارائه شده است .با توجه به دادههای به دست آمده و سطح

خرده مقیاسهای روابط موضوعی با اخالق در جدول 1

معناداری  0/05نتایج نشان میدهد که درکل تحلیل

آمده است.

واریانس گام ششم معنادار بوده و ضرایب استاندارد نیز
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جدول 1همبستگی بین خرده مقیاسهای روابط موضوعی با اخالق
2

1

3

1

متغی ر

1

خود میانبینی

-

بیکفایتی

**0/01

-

بیگانگی

**0/12

**0/21

-

دلبستگی

** 0/3

**0/31

**0/12

-

پیش قراردادی

0/03

- 0/01

- 0/95

- 0/95

-

انتظارات متقابل

0/09

0/92

0/02

0/90

**0/20

-

وجدان و اصول اجتماعی

0/01

0/01

- 0/02

**- 0/21

**0/20

0/93

7

6

8

-

پس قراردادی

- 0/01

- 0/90

0/91

0/92

0/01

**0/20

0/01

-

اخالق کل

- 0/01

- 0/0

**0/91

- 0/02

**- 0/52

**- 0/31

**0/10

**0/11

**P>0/05

در جدول  1همبستگی بین خرده مقیاسهای روابط

افزایش سطح هرکدام از شاخصهای بیگانگی ،پیش

موضوعی با متغیر اخالق ارائه شده است .نتایج نشان

قراردادی ،انتظارات متقابل ،اصول اجتماعی و پس

میدهد که بین اخالق کل با بیگانگی ،پیش قراردادی،

قراردادی میزان سطح اخالق نیز تغییر پیدا خواهدکرد.

انتظارات متقابل ،اصول اجتماعی و پس قراردادی رابطهی

همچنین نتایج همبستگی بین خرده مقیاسهای

مثبت و معنادار وجود داشت ()P>0/05؛ بنابراین با

طرحوارههای ناسازگار با اخالق در جدول  5آمده است.

جدول  1همبستگی خرده مقیاسهای طرحوارههای ناسازگار با اخالق
2

3

1

1

6

متغیرها

1

اخالق کل

-

محرومیت

- 0/01

-

رهایی

0/90

- 0/01

-

بی اعتمادی

**0/25

- 0/03

**0/33

-

انزوا

0/95

**0/29

*0/91

**0/52

-

نقص

0/02

0/91

*0/91

- 0/00

*0/20

-

شکست

- 0/02

*0/91

0/05

0/99

- 0/01

0/01

-

8

7

9

وابستگی

0/05

**0/10

0/03

0/92

**0/20

**0/25

0/91

-

آسیب

0/03

**0/39

* 0/9

0/01

**0/55

**0/21

- 0/99

**0/13

-

11

11

12

13

11

11

گرفتاری

*0/91

**0/23

*0/22

0/93

**0/30

**0/21

- 0/02

**0/31

**0/39

-

اطاعت

**0/21

0/95

**0/39

**0/21

**0/21

0/93

- 0/01

**0/33

* 0/9

** 0/1

-

ایثارگری

- 0/0

0/90

*0/91

0/01

0/05

- 0/01

0/02

0/02

0/02

**0/39

**0/21

-

هیجانی

0/01

- 0/09

0/92

0/00

*0/20

0/09

- 0/92

**0/23

0/95

**0/21

* 0/9

**0/30

-

معیارهای

0/95

0/03

0/91

0/01

- 0/01

0/01

- 0/0

- 0/01

- 0/01

* 0/9

0/00

**0/39

**0/32

-

استحقاق

0/03

* - 0/9

**0/25

**0/50

**0/35

0/03

*- 0/91

*0/20

0/91

*0/20

**0/20

0/03

*0/91

0/09

-

خویشتن

0/95

- 0/00

- 0/01

- 0/02

- 0/03

0/05

- 0/00

- 0/09

0/0

- 0/01

0/02

- 0/01

- 0/02

- 0/02

0/99

سرسختانه

داری

P>0/05 . P>0/09

*

**
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جدول  5نتایج همبستگی طرحوارههای ناسازگار با اخالق

کاهش سطح هرکدام از شاخصهای بیاعتمادی،

را نشان میدهد .نتایج همبستگی نشان میدهد که بین

گرفتاری و اطاعت میزان سطح اخالق نیز تغییر پیدا

اخالق با بیاعتمادی ،گرفتاری و اطاعت رابطه مثبت و

خواهد کرد .در ادامه به نتایج تحلیل رگرسیون در جدول

معناداری وجود داشت ()P>0/05؛ لذا با افزایش یا

 1اشاره میکنیم.

مدل

جدول  6جدول ضرایب استاندارد و غیراستاندارد
T
Beta
B
خطای استاندارد

سطح معناداری

بیاعتمادی

0/913

0/051

0/300

3/11

0/009

اطاعت

0/992

0/019

0/229

2/ 5

0/00

خویشتنداری

0/012

0/090

0/901

2/3

0/091

استحقاق

- 0/992

0/011

- 0/205

- 2/25

0/021

ثابت

1/2

0/122

1/13

0/000

P>0/05

در جدول  1خالصه یافتههای رگرسیون سلسله مراتبی

چگونگی رابطه فرد با دیگران را تعیین میکند .درواقع

ارائه شده است .با توجه به دادههای به دست آمده و سطح

این الگوهای پایدار درونی ،تعیینکنندهی کیفیت

معناداری  0/05نتایج ضریب استاندارد متغیرهای پیشبین

الگوهای ارتباطیاند .الگوهایی که رکن مهمی برای

معنادار است.

موفقیت افراد در همهی زمینهها از جمله زندگی زناشویی
بهحساب میآیند (میراندا و لوزا .)2095 ،9همچنین

بحث

طرحوارههای ناسازگار اولیه نیز مفهومی فراگیر بوده که

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه روابط موضوعی و

جنبههای گوناگونی از زندگی و شخصیت فرد را تحت

طرحوارههای ناسازگار اولیه با سلطهگری و روابط

تأثیر خود قرار میدهد .از جمله حیطههایی که انتظار

اخالقی در زوجین شهر سنندج بود .نتایج پژوهش نشان

میرود این طرحوارهها اثرگذار باشند ،ارتباط آن با

داد که بین روابط موضوعی و طرحوارههای ناسازگار

مسائل و مشکالت در روابط بین زوجین است

اولیه با سلطهگری در زوجین روابط معنادار وجود دارد

 .)931طرحوارههای

(رئیسالساداتی و همکاران،

( .)P>0/05این یافته با نتایج پژوهشهای رنر (،)2099

ناسازگار که درکودکی شکل میگیرند میتوانند که یک

پیروی و بهرامی ( ،)9311لعلزاده کندکلی ،اصغری

اندیشهی غلوآمیز از توانمندی را در فرد به وجود بیاورند؛

ابراهیمآباد و حصارسرخی ( )9311و بشارت ،دهقانی و

مانند اندیشه کنترل و تسلط بر رفتار همسر که میتواند

توالییان ( )9313همسو است .در تبیین این یافته میتوان

چنان شدت پیدا کند که تبدیل به یک تصور غلط در

گفت که روابط موضوعی بازنماییهای فرد از دیگران و

مورد توانمندی برای تغییر و تسلط بر همسر شود .بدین

محیط خود است .این بازنماییها الگوهای پایدار درونی

ترتیب سلطهگری را با زور مداری میآمیزند .سلطهگری

هستند که در موقعیتهای ارتباطی فعال میشوند و
- Miranda & Louza
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محصول هنجارهای اجتماعی ،قوانین و مفروضات

زوجین و تعالی خانواده نقش بدیهی و انکارناپذیر دارد .به

پذیرفته شده است و برای تداوم آن باید اقدام تعادلی در

طور معمول ،زوجینی که روابط عمیق ،منطقی و دوستانه

قدرت نهادینه شده وجود داشته باشد .سلطهگری در

را تجربه میکنند زندگی زناشویی موفقتری خواهند

خانواده از زن و شوهر آغاز شده و با به دنیا آمدن

داشت (آزادفالح و همکاران.)931 ،

فرزندان به سمت آنان نیز کشیده میشود (احمدی،
 .)9310از دیگر نتایج حاصل از این پژوهش این بود که

نتیجهگیری

بین روابط موضوعی و طرحوارههای ناسازگار اولیه با

با توجه به یافتههای حاصل از این پژوهش میتوان نتیجه

روابط اخالقی در زوجین روابط معناداری وجود دارد

گرفت که چنانچه زندگی زناشویی شرایط نامساعد را

( .)P>0/05این یافته نیز با نتایج پژوهشهای طباطبایی،

برای ارضای نیازهای مختلف همسران ایجاد کند ،نه تنها

سهرابی و کریمی زارچی ( ،)9319استیلز ( )2099و

جنبههای مثبت ازدواج تحقق نمییابد ،بلکه اثرات منفی و

رئیسالساداتی ،نظربلند و خوشکنش (  )931همسو

گاه جبران ناپذیر را به جا خواهد گذاشت که این اثرات

است .در توجیه این یافته نیز میتوان گفت که

منفی نه تنها باعث بروز مشکل در روابط بین زوجین و

نظریهپردازان روابط موضوعی مشکالت بعدی در زندگی

بروز اختالل در روابط میان آنان میشود ،بلکه منجر به

زناشویی را متأثر از روابط اولیهی کودک تعبیر میکنند

ایجاد مشکالتی برای فرزندان نیز خواهد شد و فرزندان

(واحدی و همکاران .)9319 ،از دیدگاه روابط ابژه،

نیز از روابط بین زوجین (پدر و مادر) متأثر خواهند شد.

توانایی برقراری روابط ارضا کننده متقابل در زندگی تا

افراد در برابر روابط خود با خانواده ،مسئولیت خطیری

حدودی به الگوی درونی شده ناشی از تعامالت اولیه

دارند و باید در شیوه روابط با دیگران و افراد خانواده

برمیگردد که بر روی روابط درون خانوادگی فرد در

طرز تفکر نسبت به خود و خانواده خود و نوع برخورد و

آینده تأثیرگذار خواهد بود (برس 9و همکاران.)2093 ،

روابط اخالقی و عاطفی با آنان مراقبت نمایند .با توجه به

همچنین طرحوارههای ناسازگار اولیه نیز در افراد به

اهمیت عوامل روانشناختی مورد بررسی در این پژوهش

تجربهی رویدادهای منفی در زندگی منجر میشود و

و میزان تأثیرگذاری که این عوامل در زندگی زوجین

حضور چنین رویدادهایی در زندگی شخص باعث

دارند ،باید بیش از پیش به شناخت و کنترل آنها پرداخته

احساس فشار روانی بیش از حد و نارضایتی از زندگی

شود .شناخت و کنترل این عوامل روانشناختی میتواند

میشود (شبانی .)931 ،هنگامی که طرحوارههای

باعث ایجاد روابط سالم میان زوجین و درنتیجه داشتن

ناسازگار فعال شوند ،سطوحی از هیجان منتشر میشود و

خانواده سالم و در ادامه جامعهای سالم و کارآمدتر شود.

مستقیم یا غیرمستقیم منجر به ایجاد تعارضات بین فردی

اینکه افراد در آینده ،شخصیتی متعادل و آرام داشته باشند

میشود و بر روابط بین افراد تأثیرگذار است (هالجین،2

یا شخصیتی نا آرام و پرخاشگر ،با دیگر افراد جامعه

 .)2090روابط اخالقی و عاطفی در پویایی و سالمت

ارتباط موفقی داشته باشند یا ناموفق ،بستگی به روابط
درون خانواده دارد؛ بنابراین نقش زوجین در ایجاد روابط

- Bers
- Halichin

1
2

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال هفتم ،شماره 901- 991 ،9311 ،5

 بررسی رابطه روابط موضوعی و طرحوارههای ناسازگار اولیه با سلطهگری و روابط اخالقی در زوجین شهر سنندج995

Baumeister R, Vonasch A. (2012). Is the essence of
morality mind perception, self- regulation, free
will, or culture?. Psychological Inquiry, 23,
134-136.
Bell MD. (1986). A Scale for the assessment of object
relations: Reliability, validity, and factorial
invariance. Journal of Clinical Psycho, 42,73341.
Bers SA, Besser A, Harpaz I, Blatt SJ. (2013). An
empirical exploration of the dynamics of
anorexia nervosa: Representations of self,
mother and father. Psychoanalytic
Psychology, 30, 188-199.
Besharat MA, Dehghani S, Tavalaeyan M. (2014).
Mediating role of early maladaptive schemas
on the relathionship between parenting styles
and marital problems. Journal of Family
Psychology, 1, 3-18. (In Persian)
Fakohi N. (2012). An Introduction to Anthropology:
Tehran: Nai Publication. (In Persian)
Farhood D. (2011). Ethics education. University of
Medical Sciences, Tehran. (In Persian)
Halichin R, Susan C. (2018). Psychological Pathology:
Clinical Perspectives on DSM-Related
Psychiatric Disorders. Translation: Yahiya
Sayed Mohammadi. Tehran: Ravan
Publication. (In Persian)
Huskins CN. (1986). Measuring Perceived dominanceaccommodation: Development of a scale,
Psychological Reports, 58, 627-642.
Kelly FD. (2014). The Assessment of object Relations
Phenomena in Adolescents: TAT and
Rorschach Measures. London: Rutledge.
Khazaee Z, Tamadon F. (2014). John Martin Fishers
Viewpoint regarding the necessary free will in
moral responsibility. Journal of Hekmat VA
Falsafe, 3, 131-151. (In Persian)
Kohlberg L. (1981). Global Rating Guide with new
materials. School of Education, Harvard
University.
Laal Zade A, Asghari M, Hesar Sorkhi R. (2014). The
role of maladaptive schemas in the divorce
emotionally. Journal of Clinical psychology, 7:
23-38. (In Persian)
Lamkin J, Keith, W, Campbell R, Vanderlin D. (2015).
AN exploration of correlates of grandiose and

 انجام.سالم در خانواده بسیار تأثیرگذار خواهد بود
 یکی از:پژوهش حاضر با محدودیتهایی همراه بود
محدودیتهای پژوهش حاضر این است که ماهیت طرح
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و به صورت
 اسناد مطرح شده،مقطعی اجرا شده است؛ بنابراین
 همچنین نمونه.نمیتوانند الزاماً علت شناختی تلقی شوند
ی مورد بررسی در این پژوهش یک نمونه از زوجین
 این محدودیت قابلیت تعمیم،ساکن شهر سنندج بودند
.نتایج را محدود میکند
سپاسگزاری
از همکاری صمیمانهی تمامی کسانی که در انجام این
. کمال تشکر را داریم،پژوهش ما را یاری نمودند
پژوهش حاضر از نتایج طرح تحقیقاتی مصوب کمیته
تحقیقات دانشجویی دانشگاه پیام نور تهران با کد
. میباشدIR.PNU.REC.1398.023
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