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چكیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشي طرح واره درماني بر تعامل زناشويي و رضايت جنسي مراجعین به مراکز مشاوره
خانواده بود .روش اين پژوهش ،نیمه آزمايشي و از نوع پیش آزمون  -پس آزمون با گروه گواه است .جامعه آماري در اين
پژوهش کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بوشهر در سال  7931بودند .از بین مراکز مشاوره يك مرکز بصورت
تصادفي انتخاب و  04نفر با استفاده از روش نمونه گیري در دسترس در دو گروه آزمايشي و کنترل (در هر گروه  04نفر گروه
آزمايش و  04نفر گروه کنترل ) انتخاب شدند .بعد از انجام ،هماهنگي هاي الزم و انتخاب نمونه به تعداد آزمودني هاي گروه
آزمايشي و گروه کنترل برگه سؤال و پاسخ نامه آماده گرديد و با اطمینان از محرمانه بودن اطالعات ،با تشريح کلي کار و توجیه
افراد جهت شرکت در اين آزمون و تحقیق ،از آنها خواسته شد که نهايت همكاري را با پژوهشگر داشته و سپس به تعداد آنها
که  04نفر بودند برگه سؤاالت پیش آزمون تعامل زناشويي و رضايت جنسي توزيع گرديد .پس از اتمام پیش آزمون مداخله
طرح واره درماني به گروه آزمايشي که شامل  04نفر هستند داده شد .در اين پژوهش طي هشت مرحله مداخله طرح واره
درماني برگزار شد .ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه تعامل زناشويي و رضايت جنسي بود .نتايج پژوهش نشان
دادند که طرح واره درماني موجب افزايش تعامل زناشويي و رضايت جنسي مراجعین شده بود.
واژههای کلیدی :طرح واره درماني  -تعامل زناشويي  -رضايت جنسي
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مقدمه
تعامل زناشويي حالتي است که طي آن زن و شوهر از ازدواج با يكديگر و با هم بودن احساس شادماني ،سازش و رضايت دارند
(میراحمدي زاده . ) 7937 ،تعامل زناشويي از جمله عواملي است که در پايداري زناشويي و ثبات نظام خانواده نقشش مشؤثري را
ايفا مي کند .ازدواج ها در خالء وجود ندارند .کودکان در ازدواج هاي نابسامان بیشتر احتمال دارد که دچار اضطراب ،افسردگي،
اختالل هاي رفتاري و بیماريهاي جسماني شوند .آيا هرگز در حالتي گیر کرده ايد که احساس ناامیدي و ناتواني بكنید و ندانید
که چگونه بايد رفتار کنید؟ آيا تا به حال همسرتان شما را به انجام خواسته هايش تحت فشار قرار داده است به طوريكه شما از
سر اجبار و بر خالف میل خود تسلیم شده باشید؟ اگر چنین شرايطي در زندگي بارها و بارها تكرار شده باشد حتماً الزم اسشت
که روش هايي را آموخته شود که بتوان در چنین شرايطي رفتار مناسبي داشته باشند .کاريمن و برن  ) 0442( 7در مشورد ايشن
مسئله که چرا افراد مجرد و متأهل از روابط معنادار و شادي بخش بهره مند نیستند ،تحقیق کردند .آنها در مورد ايشن موضشوع
اتفاق نظر داشتند که بسیاري از زوج ها نمي توانند راجع به مشكالت خود با يكديگر صحبت کنند آنها نمي توانند خواسته هاي
خود را در قالب جمالتي صريح و روشن بیان نمايند (سلیمانیان.) 7913 ،کاريمن ( ) 0442معتقد است آنها بايد بیاموزنشد کشه
احساسات دروني خود را پیدا کنند و بدانند که واقعاً چه چیزي مي خواهند و بعد از آن خواسته ها را ابراز نمايند ،بدين ترتیب
بسیاري از مشكالت آنها حل خواهد شد .بسیاري از زوج هاي جوان به دلیل عدم آشنايي و در پاره اي موارد نبود آگاهي کشافي
درباره ي نحوه برخورد با روابط زناشويي و عاطفي بین همسران ،با مشكالتي مواجه هستند که متأسفانه اين مشكالت در برخي
از موارد تبديل به بحران هاي خانوادگي مي گردد که آثار آن در معضالتي همچون افزايش آمار طالق در جامعه ،تنشوع طلبشي
جنسي و  ...قابل مشاهده مي باشد (يعقوبي.) 7934 ،
رضايت به عنوان توانايي ارتباط با ديگران با حفظ فرديت تعريف مي شود .اينگونه تعاريف مبتني بر خويششتن ،حشاکي از آن
است که فرد به درجه اي از رشد فردي دست يابد تا بتواند با ديگران رابطه صمیمانه برقرار کند .رضايت را مي توان به عنشوان
توانايي شناخت خود در حضور ديگران دان ست که خودآگاهي و رشد هويت ،براي ظرفیت قابلیت فرد در جهت رضايت  ،بسیار
ضروري است .مفهوم پردازي رايج از رضايت  ،سطح نزديكي به همسر ،بشه اششتراگ گشیاري ارزش هشا و ايشده هشا ،فعالیتهشاي
مشترگ ،روابط جنسي ،شناخت از يكديگرو رفتارهاي عاطفي مانند نوازش کردن است .فردي ک ه میشزان رضشايت بشاالتري را
تجربه مي کند قادر است خود را به شیوه مطلوب تري در روابط عرضه کند و نیازهاي خود را به ششكل مشوثرتري بشه همسشر و
شريك زندگي خود ابراز کند .رضايت زناشويي مي تواند در زوج هايي که میزان رضايت باالتري دارند ،بیششتر باششد يشا بشه
عبارتي ،زوج هايي که میزان رضايت باالتري دارند ممكن است قابلیت بیشتري در مواجهه با مشكالت و تغییرات مربشوط بشه
رابطه خود داشته باشند و در نتیجه رضايت زناشويي باالتري را تجربه کنند (قراچه داغي.) 7930 ،
مشكالت رابطه اي در زوجین آشفته نسبت به زوجین آرام کمتر از طريق گفتگو حل ميشود ،تعامل و کنترل غیر مؤثر تعارض
به اندازه اي تاثیر دارد که روي تداوم مشكالت ارتباطي اثر ميگیارد ،تعامل ضعیف؛ درگ زوجین را از يكديگر کاهش ميدهد و
باعث ميشود که همسران نتوانند از يكديگر حمايت کرده و براي ارضاي نیازهاي يكديگر تالش کنند .کنترل غیر مؤثر تعارض
به اين معناست که مسائل مهم رابطه ،حل نشده باقي ميماند و لیا اين مسائل غالباً منبع تعارضهاي تكراري ميشود ،خیلي از
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زوجین همیشه بحثها ي مشابه يا يكساني پیرامون يك موضوع دارند ،بدون اينكه مشكل را حل کنند (هالفورد  .) 0470 ،0در
واقع يكي از بزرگترين چالشهاي که زوجیني که در تبادل منفي گیر افتادهاند اين است که روش سازگارانه اي براي خروج از
اين بحران پیدا نميکنند (گاتمن 7331 ،9؛ نقل از خجسته مهر .) 7937 ،تعامالت منفي موجب افزايش احتمال طالق و کاهش
جنبههاي مثبت ازدواج مانند رضايت ،تعهد ،دوستي و اعتماد در رابطه ميگردد  .زوجیني که ميتوانند تعارضات موجود در
رابطه را با به کار گیري روشهاي مثبت و استفادهي کمتر از تعامالت منفي مديريت کنند ،فضايي ايجاد ميکنند که در آن
فرصت بیشتري براي خود افشايي و توافقدر مورد مشكالت خانواده وجود دارد و اين خود يكي از روشهاي مهم
ايجادصمیمت 0در رابطه مي باشد (جوهانسون .) 0479 ،5
همانطور که در باال اشاره شد از عوامل موثر در موفقیت ازدواج صمیمت ،تعامل زناشويي و سالمت رواني زوجین ميباشد که به
عنوان توانايي ارتباط با ديگران با حفظ فرديت تعريف مي شود .اينگونه تعارف مبتني بر خويشتن حاکي از آن است که فرد به
درجه اي از رشد فردي دست يابد تا با ديگران رابطه صمیمانه برقرار کند .رضايت را ميتوان به عنوان توانايي «شناخت خود»
در حضور ديگران دانست که خود آگاهي و رشد هويت ،براي ظرفیت قابلیت شخصي در جهت رضايت  ،بسیار ضروري است
(پاتريك  .) 0441 ، 2عواملي که در ارتباط با مشكالت زوجین همراه است طرحواره هاي ناسازگار است .از جمله سازه هاي مهم و
جد يد که بررسي سبك پردازش شناختي و نحوه اثر گیاري آن بر پردازش هیجاني در انسان مي پردازد .سازه طرحواره هاي
ناسازگار ،الگوهاي هیجاني و شناختي خود آسیب رسان در فرد هستند که در ابتداي رشد و تحول در ذهن شكل گرفته و در
مسیر زندگي تكرار مي شوند .اين طرحواره ها زمان ي به وجود مي آيند که نیازهاي اساسي روانشناختي جهان شمول (دلبستگي
ايمن ،خودگرداني ،آزادي در بیان نیازها و هیجان هاي سالم ،خودانگیختي ،محدوديت واقع بینانه ) برآورده نمي شود (يانگ،
جفري؛ ،0449 ،ترجمه :حمید پورو اندوز.) 7934 ،اين طرحواره ها در عمیق ترين سطح شناخت ،معموال بیرون از سطح آگاهي
عمل مي کنند و فرد را به لحاظ روانشناختي نسبت به ايجاد آشفتگي هايي چون افسردگي ،اضطراب ،ارتباطات ناکارآمد،
اعتیاد ،طالق و اختالالت روان تني آسیب پیير مي سازند 71 .طرحواره ي مطرح شده توسط يانگ با توجه به پنج نیاز هیجاني
ارضا نشده ب ه پنج حوزه ي بريدگي و طرد /خود گرداني و عملكرد مختل  /محدوديت هاي مختل  /ديگر جهت مندي  /گوش به
زنگي بیش از حد بازداري تقسیم مي شوند (خمسه.) 7934 ،
گاهي همسران در ارتباط ناکارآمد هستند و احتیاج به يادگیري مهارتهايي در جهت ابراز عواطف با حل موثر مشكالت دارند.
اگر چه تعامالت ناسازگارانه ممكن است ناشي از کمبود مهارت باشد ،اما در بسیاري موارد اتفاق میافتد که همسران از عدم
ارضاي نیازهاي خود ناامید شده اند .مثالً زن و شوهري که میل به رضايت دارد و اين میل او ارضا نمي گردد ،در طول زمان
ممكن است به گونه اي ضعیف رفتا ر کند .اين رفتار مشكل ساز ارتباط ،کمبود مهارت نیست ،بلكه پاسخ ناسازگارانه اي به
نیازهاي شخصیتي برآورده نشده مي باشد .همسران ي که تمايل دارند به يك رفتار منفي از طريق رفتار منفي و به همین شكل
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به رفتار مثبت ياسخ دهند در اين نتیجه قرار مي گیرند ،بدون توجه به ع واملي که در شكل يا تعارض اولیه سهیم اند ،وقتي يك
يا دو همسر از رابطه ناخرسند مي شوند يك فرايند خود تداومي ايجاد مي شود ،که تمايل به ادامه مشكل دارد .اين مسئله در
جنبه هاي رفتاري شناختي احساس رخ مي دهد .از لحاظ رفتاري اين موضوع را مي توان در مكالماتي مشاهده کرد که شوهر
يك حرف منفي به همسرش مي زند و همسرش نیز به گونه اي منفي پاسخ مي دهد ،از نظر شناختي هنگامي که زن احساس
مي کند شوهرش سرحال نیست ،تالش بیشتري به رفتار منفي ،اسنادهاي منفي در مورد رفتار شوهرش مي کند .از لحاظ
احساس وقتي همسران با همديگر به صورت منف ي رفتار مي کند ،به تفكر منفي در مورد هم مي رسند هر کدام ممكن است
يك برجستگي احساسي با عواطف و احساسات منفي کمي نسبت به همسرش بوجود آورد .آنگاه اين احساسات منفي احتمال
رفتار و شناخت منفي بعدي را زياد مي کند .عالوه بر موارد باال به عوامل ديگري هم مي توان اشاره کرده ،از جمله باورها و
احساسات غیر منطقي در زمینه هايي چون اهمیت ارتباط ،اهمیت خانواده ،دوستان و نقش هاي جنسیتي ،رضايت را کاهش
داد و تعارض را افزايش مي دهد (احمدي .) 7937 ،هدف طرحواره درماني ،بهبود طرحواره است .از آن جايي که طرحواره،
مجموعه اي از خاطرات ،هیجان ها احساس هاي بدني و شناخت واره هاست ،بهبود طرحواره به کاهش تمام اين موارد مربوط
مي شود :شدت خاطرات مرتبط با طرحواره ،فعال شدن هیجاني طرحواره ،نیرومندي احساسهاي بدني و ناسازگاري شناخت
واره .بهبود طرحواره همچنین يك سري تغییرات رفتاري به دنبال خواهد داشت (مهرآور.) 7937 ،
به طوري که زوجین ياد مي گیرند سبك هاي مقابله سازگار را جانشین سبك هاي مقابله ناسازگار کنند .بنابراين فرآيند درمان
دربرگیرندۀ مداخالت شناختي ،عاطفي و رفتاري است .همانطور که طرحواره بهبود مي يابد شدت و تعداد دفعات فعال شدن
آن به طور قابل توجهي کاهش پیدا مي کند .با اين حال اگر طرحواره فعال شود ،بیمار درماندگي کمتري تجربه مي کند و
خیلي سريع به حالت عادي باز مي گردد.اغلب روند بهبود طرحواره ،دشوار و طوالني است .طرحواره ها به سختي تغییر مي
کنند ،چون عمیقاً با باورهاي فرد راجع به خودش و محیط پیرامونش گره خورده اند .طرحواره ها ،اغلب تمام چیزهايي هستند
که شخص مي داند و علیرغم آنكه ممكن است مخرب باشند ،اما براي افراد ،احساس ايمني و پیش بیني پیيري به ارمغان مي
آورند .افراد در برابر از دست دادن طرحواره ها ،مقاومت مي کنند ،زيرا طرحواره ها هسته اصلي هويت آنها را تشكیل مي دهند.
دست کشیدن از طرحواره براي آن ها بسیار ناگوار است .از اينرو ،مقاومت در درمان ،نوعي صیانت ذات  7محسوب مي شود ،زيرا
مقاومت ،تالشي است براي حفظ کنترل و يكپارچگي دروني .دست کشیدن از طرحواره به معناي صرف نظر کردن از دانشي
است که فرد نسبت به خود و جهان دارد ( لطفي.) 7939 ،
بهبود طرحواره ،نیازمند داشتن اراده اي قوي براي جنگیدن با طرحواره است .مسلماً اين کار احتیاج به انضباط دقیق و تمرين
فراوان دارد .بیماران بايد هر روز به طور نظام مند ،عاليم فعال شدن طرحواره را مورد مشاهده قرار دهند و براي تغییر آن تالش
کنند .طرحواره تا زماني که اصالح نشود ،همچنان به بقاي خودش ادامه مي دهد و درمان چیزي شبیه به جنگیدن با طرحواره
است .درمانگر و بیمار با هدف شكستن طرحواره ،با يكديگر متحد مي شوند .اين هدف معموالً يك ايده آل تحقق ناپیير است،
چرا که اکثر طرحواره ها به طور کامل بهبود نمي يابند و نمي توانیم خاطرات همراه با آنها را به طور کامل ريشه کن کنیم.
طرحواره ها هرگز از بین نمي روند ،در عوض وقتي که بهبود پیدا کنند ،از میزان فعال شدن و شدت عاطفه همراه آنها کاسته
مي شود .همچنین مدت زمان فعال سازي آنها در ذهن نیز زياد به طول نمي انجامد .پس از بهبود طرحواره ها ،افراد به
محرکهاي برانگیزاننده ،طرحواره ها به شیوه اي سالم پاسخ مي دهند ،دوستان مطلوبتري انتخاب مي کنند و نگرش آنها نسبت
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به خودشان مثبت تر مي شود . .لیا با توجه به اهمیت رضايت  ،رضايت زناشويي و شادکامي زوجین ،هدف پژهش حاضر پاسخ
به اين سوال است که ،آيا طرح واره درماني بر تعامل زناشويي و رضايت جنسي زوجین شهر بوشهر تاثیر دارد؟

روش
طرح پژوهش ،نیمه آزمايشي و از نوع پیش آزمون  -پس آزمون با گروه گواه است .جامعه آماري در اين پژوهش کلیه زوجین
مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بوشهر در سال  7931بودند .نمونه آماري نیز از بین مراکز مشاوره يك مرکز بصورت
تصادفي انتخاب و  04نفر با استفاده از روش نمونه گیري در دسترس در دو گروه آزمايشي و کنترل (در هر گروه  04نفر گروه
آزمايش و  04نفر گروه کنترل) انتخاب شدند .نمونه هاي انتخاب شده کساني بودند که مشكالت خانوادگي و زناشويي داشتند.
ابزار گردآوری داده ها
 )5پرسشنامه تعامل زن و شوهر  :اين مقیاس توسط اُلسون  ،7331(1به نقل از سلیمانیان )7919 ،ساخته و يك ابزار  90سوالي براي
ارزيابي کیفیت رابطه ي زناشويي از نظر زن وشوهر يا هر دو نفري است که باهم زندگي مي کنند .اين ابزار براي چندهدف ساخته شده
است .مي توان با بدست آوردن کل نمرات ،ازاين ابزاربراي اندازه گیري رضايت کلي دريك رابطه ي صمیمانه استفاده کرد .تحلیل عاملي
نشان مي دهد که اين مقیاس چهار بعد رابطه را مي سنجد .اين چهاربعد از اين قراراست :رضايت دونفري  ،9همبستگي دو نفري ،0
توافق دونفري  5وابرازمحبت .2اعتبار :نمره ي کل مقیاس با آلفاي کرونباخ  4/32از همساني دروني قابل توجهي برخورداراست .همساني
دروني خرده مقیاس ها بین خوب تا عالي است :رضايت دونفري =  ،4 /30همبستگي دو نفري=  ،4 /17توافق دونفري=  ،4 /34و ابراز
محبت =  .4/19در پژوهش مالزاده ،منصور ،اژه اي و کیامنش (  ) 7917همساني دروني اين ابزار  4 /35بدست آمده است.روايي :اين
مقیاس ابتدا با روش هاي منطقي روايي محتوا چك شد .مقیاس تعامل زن و شوهربا قدرت تمیزدادن زوج هاي متاهل ومطلقه
درهرسوال ،روايي خود رابراي گروه هاي شناخته شده نشان داده است .اين مقیاس از روايي همزمان نیز برخورداراست ،و با مقیاس
رضايت زناشويي الگ و واالس  1همبستگي دارد.
 )2پرسشنامه رضایت جنسی الرسون :پرسشنامه رضايت جنسي الرسون بوسیله الرسون و همكاراش در سال 7331
ارائه شده اين پرسشنامه داراي  05عبارت است .در پژوهش شمس (  ) 7914اعتبار و پايايي اين آزمون به ترتیب  %34و %12
گزارش شده است .در تحقیقي ديگر ،پايايي اين پرسشنامه با استفاده از ضرايب آلفاي کرونباخ براي يك گروه بارور  %39گزارش
شد (بهرامي ) 7912
روش اجرای پژوهش
بعد از انجام ،هماهنگي هاي الزم و انتخاب نمونه به تعداد آزمودني هاي گروه آزمايشي و گروه کنترل برگه سؤال و
پاسخ نامه آماده گرديد و با اطمینان از محرمانه بودن اطالعات ،با تشريح کلي کار و توجیه افراد جهت شرکت در اين آزمون و
تحقیق ،از آنها خواسته شد که نهايت همكاري را با پژوهشگر داشته و سپس به تعداد آنها که  04نفر بودند برگه سؤاالت پیش
Elson
Locke & Wallace
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آزمون رضايت جنسي و تعامل زناشويي توزيع گرديد .پس از اتمام پیش آزمون مداخله طرح واره درماني به گروه آزمايششي
که شامل  04نفر هستند داده شد .در اين پژوهش طي هشت مرحله طرح واره درماني به صورت گروهي برگزار شد.
ساختار و محتوای جلسات طرحواره درمانی:
ساختار و محتواي جلسات طرحواره درماني اجرا شده به صورت ذيل و مبتني بر پروتكل يانگ (  ) 0474ارايه شده بود.
جلسه اول  :خوش آمد گويي و آشنايي با درمانگر ،انجام تست هاي تشخیصي ،ايجاد انگیزه براي درمان ،مرور اهداف درمان،
اجراي پیش آزمون.
جلسه دوم  :بحث درباره مشكالت فعلي زوجین  ،تعريف طرحواره درماني و منطق درمان ،آشنايي و صحبت درباره طرحواره
هاي ناسازگار اولیه .تكلیف زوجین  :انتظارات از درمان و بازگويي تلخ ترين وشادترين خاطره زندگي.
جلسه سوم  :بررسي تكلیف جلسه قبل و بحث مختصر راجع به آن ،معرفي حوزه هاي طرحواره هاي ناسازگار اولیه ،توضیح در
مورد عملكرد طرحواره ها ،شرح مختصر درباره علل تداوم طرحواره ها ،تكمیل مجدد پرسشنامه ها .تكلیف زوجین  :نوشتن نامه
براي يكي از افراد مهم زندگي.
جلسه چهارم  :بررسي تكلیف جلسه قبل ،معرفي سبك ها و پاسخ هاي مقابلهاي ناسازگار که موجب تداوم طرحواره مي شود
به همراه مثال از زندگي روزمره ،شرح ذهنیت هاي طرحوارهاي ،ايجاد آمادگي در مراجع براي سنجش و تغییر ،صحبت دلخواه
درباره رابطه زوجین با اعضاي خانواده به خصوص پدر و مادر .تكلیف زوجین  :شرح ذهنیت هاي احتمالي که زوجین حس مي
کند آنها را دارد.
جلسه پنجم  :بررسي تكلیف جلسه قبل ،آموزش ذهنیت ها به زباني ساده ،آموزش طرحواره هاي شرطي و غیر شرطي ،ايجاد
آمادگي بر اي تغییر .تكلیف بیمار :مثالي از ذهنیت کودگ رها شده و شرح آن در صورت تجربه اين ذهنیت.
جلسه ششم  :بررسي تكلیف جلسه قبل ،ارائه راهبردهاي شناختي ،آزمون اعتبار طرحواره ،به چالش گرفتن طرحواره ،تكنیك
پیوستارنگري .تكلیف :شناسايي و ثبت طرحواره و به آزمايش گیاشتن اعتبار آن در زندگي عادي.
جلسه هفتم  :بررسي تكلیف جلسه قبل ،مرور کلي راهبردهاي شناختي ،شواهد تايید کننده و رد کننده طرحواره ها ،به چالش
گرفتن شواهد تايید کننده ،ارزيابي مزايا و معايب سبك هاي مقابلهاي ،تكمیل مجدد پرسشنامه ها .تكلیف زوجین  :شناسايي
بیشتر شواهد تا يید کننده و نوشتن آنها بر روي کاغی ،تالش براي به چالش کشیدن آنها.
جلسه هشتم  :بررسي تكلیف جلسه قبل ،آماده سازي زوجین براي خاتمه درمان ،مرور دوباره اهداف درمان ،انجام پس آزمون.
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یافته ها
جدول  7میانگین و انحراف معیار نمره تعامل زناشويي و رضايت جنسي زوجین گروههاي آزمايش و گواه در مراحل
پیش آزمون و پس آزمون

متغیر

مرحله

شاخص آماري

میانگین

انحراف معیار

تعداد

گروه
پیش آزمون
تعامل زناشويي
پس آزمون
پیش آزمون
رضايت جنسي
پس آزمون

آزمايش

770 /11

73 /31

04

گواه

779 /51

73 /11

04

آزمايش

707 /33

07 /77

04

گواه

777 /39

73 /41

04

آزمايش

53 /07

79 /00

04

گواه

51 /04

70 /10

04

آزمايش

25 /10

70 /20

04

گواه

51 /29

70 /59

04

همان طوري در جدول  7ارائه شده است در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار تعامل زناشويي هر يك از گروهها به
ترتیب گروه آزمايش  770 /11و  ،73 /31گروه گواه  779 /51و  ، 73 /11در مرحله پس آزمون میانگین و انحراف معیار ،گروه
آزمايش  707 /33و  07 /77و گروه گواه  777 /39و  ،73 /41در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار رضايت هر يك از
گروهها به ترتیب گروه آزمايش  53 /07و  ،79 /00گروه گواه  51 /04و  ،70 /10در مرحله پس آزمون میانگین و انحراف معیار،
گروه آزمايش  25 /10و  ،70 /20گروه گواه  51 /29و  70 /59ميباشد.
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جدول  : 0نتايج تحلیل کواريانس چند متغیري (مانكوا) بر روي میانگین نمرات پس آزمون رضايت جنسي و تعامل زناشويي
گروههاي آزمايش و گواه با کنترل پیش آزمون
نام

مقدار

فرضیه
DF

خطا
DF

F

4 /105

0

91

92/50

4 /4447

4 /702
70 /02
70 /75

0
0
0

91
91
91

92/50
92/50
92/50

4 /4447
4 /4447
4 /4447

آزمون
آزمون اثر پیاليي
آزمون المبداي ويلكز
آزمون اثر هتلینگ
آزمون بزرگترين ريشه روي

سطح معني داري
()p

مجیور
اتا

توان
آماري

4 /59

7 /44

4 /59
4 /59
4 /59

7 /44
7 /44
7 /44

همان طوري که در جدول  0مشاهده ميشود با کنترل پیش آزمون سطوح معني داري همه آزمونها ،بیانگر آن
هستند که بین زوجین گروههاي آزمايش و گواه حداقل از لحاظ يكشي از متغیرهشاي وابسشته (رضشايت جنسشي و تعامشل
زناشويي ) تفاوت معني داري مشاهده ميشود (  p<4 /4447و  . ) F92/50براي پي بردن به اين نكته که از لحشاظ کشدام
متغیر بین دو گروه تفاوت وجود دارد ،دو تحلیل کواريانس يك راهه در متن مانكوا انجام گرفت که نتايج حاصل در جداول
زير ارائه شده است .میزان تأثیر يا تفاوت برابر با  4 /59ميباشد ،به عبارت ديگر 59 ،درصد تفاوتهاي فردي در نمرات پس
آزمون رضايت جنسي و تعامل زناشويي مربوط به تأثیر طرح واره درماني ميباشد .توان آماري برابر بشا  7 /44اسشت ،بشه
عبارت ديگر ،امكان خطاي نوع دوم وجود نداشته است.
جدول  :1نتایج تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانكوا بر روی میانگین نمرات پس آزمون تعامل زناشویی
زوجین گروههای آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون
متغیر
زناشویی

تعامل

جنسي

رضايت

منبع
تغییرات
پیش آزمون

مجموع
مجیورات

درجه
آزادي

میانگین
مجیورات

F

سطح
 pمعني داري

مجیور
اتا

توان
آماري

231 /10

7

231 /10

09 /29

4 /4447

4 /27

4 /330

گروه

9075 /71

7

9075 /71

01 /30

4 /4447

4 /52

4 /333

خطا
پیش آزمون

107 /11

91

53 /95

311 /02

7

311 /02

گروه

0250 /05

7

0250 /05

خطا

7705 /29

91

21 /70

91 /29

07 /00 

4 /4447

4 /51

7 /44

4 /4447

4 /01

4 /330

همان طوري که در جدول  9نشان داده شده است با کنترل پیش آزمون بین زوجین گروه آزمايش و گروه گواه از
لحاظ میزان تعامل زناشويي تفاوت معني داري وجود دارد (  p<4 /4447و  .) F01 /30به عبارت ديگر ،طرح واره درماني
با توجه به میانگین تعامل زناشويي زوجین گروه آزمايش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب افزايش تعامل زناشويي گروه
آزمايش شده است .میزان تأثیر يا تفاوت برابر با  4 /52ميباشد ،به عبارت ديگر 52 ،درصد تفاوتهاي فردي در نمرات پس
آزمون تعامل زناشويي مربوط به تأثیر طرح واره درماني ميباشد .توان آماري برابر با  4 /333است ،به عبارت ديگر ،اگر اين
تحقیق  7444مرتبه تكرار شود فقط  7مرتبه ممكن است فرضیه صفر اشتباهاً تأيید شود.با کنترل پیش آزمون بین زوجین
گروه آزمايش و گروه گواه از لحاظ رضايت جنسي تفاوت معني داري وجود دارد (  p<4 /4447و  .) F 07 /00به عبارت
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ديگر ،طرح واره درماني با توجه به میانگین رضايت جنسي زوجین گروه آزمايش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجشب
افزايش رضايت گروه آزمايش شده است .میزان تأثیر يا تفاوت برابشر بشا  4 /01مشيباششد ،بشه عبشارت ديگشر 01 ،درصشد
تفاوتهاي فردي در نمرات پس آزمون رضايت جنسي مربوط به تأثیر طرح واره درماني ميباشد .تشوان آمشاري برابشر بشا
 4 /330است ،به عبارت ديگر ،اگر اين تحقیق  7444مرتبه تكرار شود فقط  1مرتبه ممكن است فرضیه صفر اشتباهاً تأيید
شود.

بحث و نتیجه گیری
نتايج نشان داد طرح واره درماني موجب افزايش تعامل زناشويي گروه آزمايش شده است .اين يافته با يافته هاي پژوهش هاي
معتمدين(  ،) 7939مهدوي (  ،) 7930ديناري(  ،) 7930عباس وند (  ،) 7937نظرزاده (  ،) 7913شعبان زاده (  ،) 7913باس
(  ،) 0479لونگ (  ،) 0479ريچ  ،هنريگرز و کیخونگ( ) 0470همسو مي باشد .در تبیین اين يافته میتوان گفت همانطور که
کاپالن و مادوکس (  ) 0440بیان ميکنند ،تعامل زناشويي به شادي و لیت از روابط میان زوجها مرتبط است ،تعامل زناشويي به
معناي داشتن احساس مطلوب از ازدواج است .با استناد به رويكرد آسیب پیيري ،تنیدگي و سازش به رضايت زناشويي (کارني
و برادبوري0441 ،؛ نقل از قاسم زاده ) 7930 ،ابراز هیجان سبب احساس رضايت ،خرسندي ،سرزندگي ،هم حسي و رضايت
جنسي و گرمي بین فردي بیشتري در بین زوجین شده و آنان را کمتر در برابر عواطف منفي آسیبپیير ميکند .پژوهشهاي
انجام شده در زمینة مسائل زناشويي نشان ميدهد که افرادي که هیجانات بیشتري را ابراز ميکنند تعامل زناشويي بیشتري
دارند ،در نتیجه تنشهاي کمتري را تجربه ميکنند و کمتر به سمت طالق پیش ميروند؛ زيرا ،اينگونه افراد ،با تعارضات
موجود در روابط خود ،مؤثرتر ،مواجه ميشوند .ابراز هیجان سبب بروز ويژگیهاي شخصیتي مانند قدرت پیيرش باال و احساس
کارايي ميشود که ميتواند نشانگر وجود مهارتهاي شناختي و بین فردي مطلوب باشد .از طرفي يكي از درمان هاي روان
شناختي که براي زوجین طراحي شده است ،طرحواره درماني است که براساس الگوي ارائه شده از سوي جفري يانگ مي
باشد .منطبق بر ديدگاه طرحواره درماني ،افراد با مجموعه اي از شرايط از جمله تجارب ناسازگار اولیه ،خلق و خوي هیجاني
خاص ،نوع پاسخدهي هاي هیجاني والدين به نیازهايشان ،گروهي از طرحواره هاي ناتعامل را تشكیل مي دهند که در رفتارها
و واکنش هاي بعدي شان نسبت به محیط موثر است .در مفهوم پردازي طرحواره ها به عنوان ساز و کارهاي اصلي ،مسئول
مشكالت بیمار هستند .فرآيند مفهوم سازي درباره ي طرحواره هاي زيرين چالش انگیز است .قسمتي از اين چالش به اين دلیل
است که طرحواره ها به آساني در دسترس افكار آگاه نیستند (ريزو  ،3تويت  ،74استین  77و يانگ.) 0441 ،طرحواره درماني به
درمانگر کمك مي کند تا مشكالت مزمن و عمیق زوجین را دقیق تر تعريف کرده آنها را به گونهاي قابل درگ سازماندهي کند.
در اين مدل ،ردپاي طرحواره ها با تاکید بر روابط بین اشخاص از زمان کودکي تا زمان حال دنبال مي شود .با به کارگیري اين
مدل ،زوجین مي توانند مشكالت شخصیتي خود را به صورت خود ناهمخوان ديده و در نتیجه براي رها شدن از شر مشكالت،
انگیزه بیشتري پیدا کنند .درمانگران با استفاده از راهبردهاي شناختي ،عاطفي ،رفتاري و بین فردي در مبارزه با طرحواره ها با
.Riso
.Toit
.Stein
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افراد هم پیمان مي شوند و زوجین را به شیوه همدالنه با داليل و ضرورت تغییر رو به رو مي کنند .بنابراين مي توان پیيرفت
که طرح واره درماني  ،موجب افزايش تعامل زناشويي گروه آزمايش شده است.
نتايج نشان داد طرح واره درماني موجب افزايش رضايت جنسي گروه آزمايش شده است .اين يافته با يافته هاي پژوهش
هاي شیرالي(  ،) 7939اعتماد (  ،)7930مرادي مهر (  ،) 7930جوادي (  ،) 7930اصالني(،) 7937گارلند (  ،)0479لونگ ( ،) 0479
ريچ ،هنريگرز و کیخونگ(  ) 0470و رونان و درير (  ) 0477همسو مي باشد .در تبیین اين فرضیه نیز ميتوان گفت که عدم
رضايت

جنسي خصوصاً در جامعه ما از شیوع بسیار بااليي برخوردار است .اکثر زنان و مردان متأهل از رابطه جنسي خود

لیت کامل و کافي را درگ نمي کنند و اين مسئله در مورد زنان به شدت صادق است .رضايت جنسي همچنین ،تحت تأثیر
عوامل مختلفي از جمله استرسهاي شغلي ،کشمكشهاي روابط زوجین ،سطح تحصیالت و فرهنگ ،مشكالت اقتصادي،
سازش هاي اخالقي و جنسي ،مشكالت و بیماريهاي جسمي و رواني طرفین قرار دارد ( پورافكاري .) 7919 ،نیاز جنسي از
قويترين نیازهاي دروني بوده و رابطه تنگانگي با ناخودآگاهي انسان دارد .عدم وجود رضايت جنسي در افراد به اختالالت
عمیقي در روابط آنان منتهي ميشود که مي توان به تنفر از همسر ،دلخوري ،حسادت و رقابت براي سرکوبي يكديگر ،مقصر
دانستن در بسیاري از مشكالت زندگي ،احساس تحقیر شدن توسط همسر ،احساس عدم اعتماد به نفس و احساس مورد
بي اعتنايي واقع شدن اشاره نمود .در بین نیازهاي زيستي ،غريزه جنسي ،آمیختگي عمیقي با نیازهاي رواني داشته است .به
طوري که مي توان تأثیر اين خواسته را در بسیاري از ابعاد زندگي مشاهده کرد .در تبیین اين نتیجه نیز مي توان گفت که
امروزه يكي از معیارهاي قابل سنجش براي بررسي میزان خوشبختي افراد ،میزان رضايتمندي آنها از روابط جنسي است.
شماري از صاحب نظران مسايل خانواده معتقدند اگر زن و شوهر بتوانند از نظر جنسي همديگر را ارضاء کنند ،قادرند بسیاري
از تنشهاي زندگي را هم مديريت کنند ،اما اگر روابط جنسي خوبي با هم نداشته باشند گاهي حتي مشكالت کوچك زندگي هم
تبديل به بحران ميشود .به عبارت ساده تر روابط جنسي خوب زن و شوهر کوهي از مشكالت زندگي را به کاه و روابط سست و
کمرنگ جنسي ،کاهي را به کوهي از مشكالت بدل ميکند (اوحدي .) 7911 ،همچنین ،احتمال وقوع ناتعامل و اختالفات
زناشويي در سالهاي نخست پس از ازدواج باالست .آمارها هم نشان مي دهد میزان ثبت طالق در اوايل زندگي مشترگ بیشتر
از مواقع ديگر است .بر اساس تحقیقي که در دادگاههاي خانواده صورت گرفته ،مشكالت و نارضايتي جنسي در میان زوجیني
که قصد دارند از هم طالق بگیرند ،بسیار شايع است .آمارها حاکي است بیش از  24درصد زوجیني که به مجتمع هاي قضايي
خانواده با هدف جدايي از يكديگر مراجعه مي کنند به نحوي از همسر خود در زمینه مسايل جنسي ناراضي اند .از ديدگاه
نظريه تكاملي ،انسانها داراي ظرفیت بهبود کیفیت روابط و رضايت جنسي  ،به منظورحل مشكل تولید نسل مي باشند .با
وجود فرضیات گوناگون مي توان ،ارتباط بین رضايت جنسي و خصوصیات يك رابطه پايدار را نتیجه گرفت .به عنوان مثال،
مردان در مقايسه با زنان از ارتباط جنسي و روابط آنان با همدم خود رضايت بیشتري دارند در صورتي که بطور کلي زنان از
اعمال محبت آمیز و تمايالت عاشقانه به رضايت جنسي بیشتري دست مي يابند (باس ) 0443 ،و نظريه کنش متقابل نشانه
ها که ويژگي يك ارتباط ،از واکنش متقابل بین شريكهاي جنسي بوجود مي آيد .اين امر به ارتباطي منجر ميشود که برخي
ويژ گیهاي منحصر به فرد را شامل ميشود .قواعدي که بیشترين ارتباط زن و شوهر را مشخص ميکند .قواعدي که باعث
شكلگیري ارتباط ،اغلب شريكهاي جنسي مي شود ،داشتن باورهاي اجتماعي مشترگ آنهاست (براي مثال :روابط زناشويي
بطور ذاتي ،عاشقانه مي باشند و کیفیت اين روابط ،رضايت جنسي است ) .بسیاري از اين باورهاي مشترگ آنهايي هستند که
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در بردارنده نقشهاي مختلف اجتماعي است که افراد به نمايش ميگیارند؛ نقشهاي اجتماعي و انتظارات مربوط به آنها ،خصوصاً،
درگ روابط و ويژگیهاي آنها اهمیت دارند ( مانند رضايت جنسي ).
همچنین در تبیین نتیجه بدست آمده،بر اساس نظريه يانگ(  ) 0441مي توان گزارش نمود که در طرحواره درمشاني ،هشدف
اصشلي تضع يف طرحواره ناسازگار اولیشه و در صشورت امكشان ايجشاد يشش ك طرحششواره سششالم است .در طرحششواره درمششاني،
درمانگر به بیمار کمك ميکند انتخاب هشاي سشالم تشري انجام دهد ،رفتارهاي مقابلشه ا ي ناسشازگار و الگوهشاي رفتاري خود
آسیب رسان زندگي را کنار بگیارد .مطالعششات حششاکي از نقششش داشششتن طرحششواره هششا ي ناسازگار اولیه در بشروز آسشیب
هشا ي روانشي هستند .يعني طرحواره ها همیشه باعث ايجاد سوگیري در تفسیر انسان از وقايع مي شوند و ا ين سوگیري ها به
صورت سوء تفاهم ،نگرش هاي تحريف شده ،فرض هاي نادرست و هدف ها و انتظارات غیر واقع بینانه ظاهر مي شوند.
همچنین تمايل فرد به «هماهنگي شناختي» باعث مي شود که موقعیت ها را به گونه اي سوء تعبیر کند که طرحواره ها تقويت
شوند ،به طوري که بر داده هاي همخوان با طرحواره تاکید مي کند و داده هايي را که با طرحواره منافات دار ند ناديده مي گیرد
و يا کم ارزش مي شمارد.
منابع
منابع فارسی
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ديناري ،علي .) 7930 ( .بررسي تأثیر طرح واره درماني بر رضايت زناشو يي زوجین شهراهواز .پايان نامه کارشناسي دانشگاه آزاد
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کارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه تربیتمعلم تهران.
شاهي وند ،علي(  .) 7913بررسي تأثیر طرح واره درماني بر غیر کالمي و گوش دادن مؤثر بر بهداشت رواني زوجین شهرستان
قم  ،پايان نامه کارشناسي ارشد مشاوره ،دانشگاه شیراز .
شیرالي ،مهناز (  .) 7939بررسي تأثیر طرح واره درماني بر الگوهاي ارتباطي و رضايت به همسر در زوجین شهر اهواز  .پايان
نامه کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد واحد شوشتر.
شعبان زاده ،حیدر(  .)7913بررسي تأثیر طرح واره درماني ( ارتباط متقابل و مؤثر) بر رضايتمندي زناشويي زوجین شرکت نفت
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شرفي،علي .) 7934 (.رابطه بین الگوهاي ارتباط زناشويي و سالمت روان معلمان زن ابتدايي و همسران آنها در تهران،پايان نامه
کارشناسي ارشد،دانشگاه تربیت معلم.
عبادت پور،بهناز.) 7913 (.هنجاريابي آزمون الگوهاي ارتباط زناشويي در شهر تهران  ،پايان نامه کارشناسي ارشد،دانشگاه تربیت
معلم.
علي پور ،احمد ،) 7934 (،مقدمات روانشناسي سالمت  ،تهران :انتشارات پیام نور.
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قاسم زاده ،مهدي(  .) 7930بررسي تأثیر طرح واره درماني بر میزان تعامل روانشناختي و بهداشت روان در افراد شرکت کننده
در کالسهاي مشاوره پیش از ازدواج شهرستان اصفهان .پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسالمي
واحد خوراسگان.
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قراملكي ،ناصر ،پارسامنش ،فريبا .) 7937 ( .بررسي رابطه شادکامي و شخصیت ،نخستین همايش ملي شخصیت و زندگي نوين،
کرج
عظیم زاده ،آرزو ،حسیني مهر ،علي ،رحماني ،عیرا .) 7934 ( .بررسي ارتباط بین مؤلفه هاي مدل پنج عاملي شخصیت و
شادکامي در دانشجويان فصلنامه روانشناسي تربیتي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن ،سال  ،0 ،0پیاپي 70- 7 ،2
شهیدي ،شهريار .) 7911 ( .روانشناسي شادي ،تهران :نشر قطره.
علي پور احمد ،آگاه هريس ،مژگان .) 7912( .اعتبار و روايي فهرست شادکامي آکسفورد در ايرانیها ،روانشناسي تحولي
(روانشناسان ايراني).031- 011 :) 70 ( 9 ،
کار ،آالن .) 7915 ( .روان شناسي مثبت :علم شادماني و نیرومندي هاي انسان  .ترجمه حسن پاشا شريفي ،جعفر نجفي زند و باقر
ثنايي .تهران  :سخن.) 0449 (.
عباس وند ،فیروز (  .) 7934بررسي تاثیر طرح واره درماني با رويكرد شناختي  -رفتاري بر میزان رضايت و رضايت زناشويي
زوجین شهرستان بابل .نشريه علوم رفتاري.70،901 ،
گدايلو ،نايلین(  .) 7913مقايسه کیفیت زندگي و رضايت زناشويي در اولیا دانش آموزان جانباز و عادي پايان نامه مقطع
کارشناسي ارشد  ،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز  ،دانشكده روانشناسي و علوم تربیتي
گرين ،برگ .) 0441 ( .بازسازي روابط زناشويي ،ترجمه انتظاري ،مهرداد .) 7911 ( .نشر بدرقه جاويدان ،تهران.
گلدنبرگ ،گلدنبرگ .) 0449 ( .خانوادهدرماني ،ترجمه حمیدرضا حسین شاهي براوتي ،) 7915 (.تهران :روان.
محسنیان راد ،مهدي ،) 7930 (.کتاب ارتباط شناسي  ،تهران :انتشارات سروش.
مرادي مهر ،مجتبي(  .) 7930تأثیر طرح واره درماني بر رضايت و بهبود روابط متقابل افراد متقاضي ازدواج شرکت کننده در
کالسهاي مشاوره پیش از ازدواج شهرستان تهران .پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي ،دانشگاه الزهراء تهران.
معتمدي ،رضا (  .) 7939بررسي تأثیر آموزش طرح واره درماني بر رضايت زناشويي و باورهاي غیرمنطقي زوجین کالسهاي
مشاوره پیش از ازدواج شهرستان شوشتر  .پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد واحد شوشتر.
موحدي ،معصومه(  .) 7911تأثیر آموزش ابعاد رضايت بر افزايش صممیت زوجین د کارکنان شرکت نفت اهواز .پايان نامه
کارشناسي ارشد مشاوره خانواده .دانشكده علوم تربیتي و روانشناسي ،دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدوي ،رضا (  .) 7930تاثیر طرح واره درماني بر رضايتمندي زناشويي و بهداشت روان زوجهاي شهر تهران  .پايان نامه
کارشناسي ارشد ،روانشناسي بالیني ،انستیتو روانپزشكي تهران.
يانگ ،جفري.) 0449 ( .شناخت درماني اختالالت شخصیت ،رويكرد طرحواره محور ،ترجمه :علي صاحبي ،حسن حمید
پور .) 7911 (.تهران :آگاه  ،ارجمند.
يانگ ،جفري؛ کلوسكو ،ژانت؛ ويشار ،ماري جوي .) 0449 ( .طرحواره درماني .ترجمه :حسن حمید پور ،زهرا اندوز .) 7934 (.
تهران  :ارجمند.
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