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 چكيده

های پیرامون رابطه طرحواره اند. اماو رضایت زناشویی و پریشانی روانشناختی پرداخته های ناسازگار اولیهمطالعات متعددی به بررسی طرحواره زمينه:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه  هدف:با رضایت زناشویی و پریشانی روانشناختی زنان نابارو شكاف تحقیقاتی وجود دارد. ناسازگار اولیه 

روش این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات  روش: های ناسازگار اولیه با رضایت زناشویی و پریشانی روانشناختی زنان نابارور انجام شد.طرحواره

ی در دسترس به عنوان نمونه ریگنمونهزن نابارور به روش  211بود. تعداد  0341در سال  معه آماری شامل کلیه زنان نابارور شهر تهرانهمبستگی بود. جا

، (0441های ناسازگار اولیه یانگ )، از فرم کوتاه پرسشنامه طرحوارههادادهگردآوری  منظوربهاز بین دو مرکز ناباروری شهر تهران انتخاب شدند. 

با استفاده از آزمون  هاداده( استفاده شد. تحلیل 2112( و پرسشنامه پریشانی روانشناختی کسلر )0414سؤالی رضایت زناشویی انریچ ) 91پرسشنامه 

 یداربازی، نقص، وابستگی، اطاعت، رهاشدگ های ناسازگاربین طرحواره :هاافتهيشد.  همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه انجام

خود ی، وابستگی، رهاشدگ . همچنین بین طرحواره های ناسازگار(>P 11/1دارد )با رضایت زناشویی رابطه معنادار وجود نامربوط  یارهایمعی و جانیه

. (>P 11/1) داردرابطه معنادار وجود  و استحقاق با پریشانی روانشاختی یناکاف یخودکنترل ،نامربوط یارهایمعی، جانیه یبازدار، افتهیتحول نا

عواملی است که در دوره ناباروری منجر به کاهش سطح رضایت زناشویی زنان شده و پریشانی  ازجملههای ناسازگار اولیه طرحواره ی:ريگجهينت

 های ناسازگار اولیه، رضایت زناشویی، پریشانی روانشناختی، زنان نابارورطرحواره كليدها: واژه. بردیمروانشناختی را باال 
Background: Numerous studies have examined early maladaptive schemas and marital satisfaction and psychological 

distress. But there is research on the relationship between early maladaptive schemas and marital satisfaction and the 

psychological distress of infertile women. Aims: the present study was conducted to investigate the relationship between 

early maladaptive schemas and marital satisfaction and psychological distress of infertile women. Method: The method 

of this study was descriptive and correlational. The statistical population included all infertile women in Tehran in 2019. 

A total of 260 infertile women were selected from two infertility centers in Tehran using the available sampling method. 

In order to collect data, the short form of Yang's initial maladaptive schema questionnaire(1998), Questionnaire 47 

Enrich Marital Satisfaction Question (1989), and Kessler's psychological distress questionnaire (2002) were used. Data 

analysis was performed using Pearson correlation test and multiple linear regression analysis. Results: There is a 

significant relationship between incompatible schemas of abandonment, defect, dependence, obedience, emotional 

inhibition and unrelated criteria with marital satisfaction (P< 0/05). There is also a significant relationship between 

maladaptive schemas of abandonment, dependence, underdeveloped self-development, emotional inhibition, unrelated 

criteria, insufficient self-control, and entitlement to psychological distress (P< 0/05). Conclusions: Early maladaptive 

schemas are among the factors that lead to a decrease in women's marital satisfaction during the infertility period and 

increase psychological distress. Key Words: Early maladaptive schemes, marital satisfaction, psychological distress, 

infertile women 
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 مقدمه

تولیدمثل و بقا به شمار  دکنندهیتهدیك فاکتور  0ناباروری

یی برای زوجین نابارور به زااسترسناخوشایند و  تجربهکه  دیآیم

تبدیل به یك بحران روانی شده که تمام  تواندیمبار آورده و 

)بشارت، شهرابی  دهدیمی زندگی فرد را تحت تأثیر قرار هاجنبه

تواند ناباروری، می (.0341نی و رضازاده، فراهانی، سامانی عما

های زندگی مشترک را متزلزل سازد و پیامدهای نامطلوبی نظیر پایه

ی و دیگر مسا ل روانشناختی به ارزشیباختالفات زناشویی، احساس 

 سال یك از پس بارداری عدم عنوان به ناباروریدنبال داشته باشد، 

 تعریفجلوگیری  هایروش از استفاده بدون و منظم زناشویی رابطه

 (.0344زارچی، صیادی و صفرپور، زمانیشود )می

به  یابیاست که با عدم دست یدمثلیتول ستمیس یماریب ینابارور

رابطه منظم  یاز برقرار شتریب ایماه  02پس از  ینیبال یحاملگ كی

کمیته علمی جامعه پزشكی ) شودیم فیتعر یبدون محافظت جنس

(. عوامل روانشناختی در ایجاد ناباروری 2121 ،2باروری آمریكا

نقش داشته و ناباروری نیز پیامدهای روانشناختی را برای فرد به 

فردریكسن، ) کنندیمرا ایجاد  هیدوسوهمراه دارد که یك رابطه 

(. بر اساس 2101وسترگارد، اسكوگارد، اینگرسلو و زکریا،  -فارور 

از جمعیت جهان را تحت درصد  01، ناباروری بیش از هاگزارش

ناباروری پیامدهای اجتماعی و  دهیپدتأثیر قرار داده است و 

روانشناختی بیشتری را برای زنان در پی داشته است )برگر، 

(. شواهد فراوانی نشان 2101ی، راماساممیسوری، پاستوسزاک و 

ی از اگستردهکه استرس ناشی از ناباروری با طیف  اندداده

الکاتوس، نظیر اضطراب و افسردگی ) 3ناختیی روانشهابیآس

، نفسعزت(، کاهش 2101سیگتی، اوجما، سكستی و بالوگ، 

احساس شرم و گناه، اختالل در روابط اجتماعی و زناشویی )پاش و 

(، اختالل در عملكرد جنسی و پایین آمدن کیفیت 2101سالیوان، 

 ( همراه بوده است.2101الک و لوک، زندگی )

ی روانشناختی ناشی از ناباروری امدهایپارد فوق، عالوه بر مو

را  9بر ساختار روابط زناشویی آسیب وارد کرده و رضایت زناشویی

کاپیسیز، گوک، یلماز، اوزکان و دویان، ) دهدیمتحت تأثیر قرار 

                                                           
1. infertility 
2. Practice Committee of the American Society for 

Reproductive Medicine 
3. psychological trauma 
4. marital satisfaction 

رضایت زناشویی به عنوان رضایت عمومی از زندگی  (.2104

ت، خرسندی از مشترک، تجربه احساسات عینی از خشنودی و لذ

روابط جنسی و رضایتمندی عاطفی و هیجانی توسط زوجین تعریف 

در بسیاری از  که ازآنجا(. 2101خی، شی و ما، شده است )

، زنان نابارور توسط شودیمی زنانه تلقی افهیوظباروری  هافرهنگ

و تحت  رندیگینمقرار  تیحما موردهمسران و خانواده همسران 

زنان بارور و نابارور نشان  سهیمقای که اگونه. به رندیگیمفشار قرار 

از نارضایتی بیشتر زنان نابارور نسبت به خود و ازدواجشان دارد 

(. ناباروری در بین زنان عاملی است که تعادل 2109بگیم و حسن، )

روانی را بر هم زده و روابط بین فردی و زناشویی را تحت تأثیر آثار 

عاملی است که زمینه را برای پایین آمدن  عدرواق. دهدیممنفی قرار 

)عدل،  کندیمو رضایت زناشویی زوجین فراهم  1میزان صمیمیت

(. در پژوهش دیگری زنان نابارور 0341آبادی و پیرانی،  شفیع

ناخرسند از روابط جنسی بوده، واکنش هیجانی منفی نسبت به 

دند موضوع رابطه جنسی داشته و رضایت زناشویی کمی گزارش دا

 (.0342کاظمیان و همكاران، )

از پیامدهای اصلی مشكالت روانشناختی و زناشویی  یكی دیگر

 1، پریشانی روانشناختیبرندیمناشی از ناباروری که افراد از آن رنج 

 یشانیپر(. 2101وان دن بروک، دهوگ، انزلین و دمیتنار، است )

 ای روانیو  یروح یناراحت یبه عنوان نوع یاز نابارور یناش یروان

 فرزندان مفهوم در نگهداری و داشتن ییعدم توانا ناشی از یآشفتگ

منجر به  ینابارور .(2101هس، روس و گیلیلند، ) شودیم یساز

، استرس، گناه، اضطراب، یمانند افسردگ روانشناختی یشانیپر

 شودینفس در زنان و مردان مو کاهش عزت یاجتماع یانزوا

بر  یمیمستق ریتأثپریشانی روانشناختی عالوه به .(2101زوریدا، )

. ممكن دارد یبر بارور یو اثر منف داشته زولیسطح کورت دیتول

جهرمی، ) شود دهید یدر سال سوم نابارور یاوج افسردگاست 

 یدو پریشانی روانشناختی یكی یا هر .(2101موساالنژاد، قوی، 

. ه زوجی استکننده قوی برای پریشانی رابطی نیبشیها، یك پزوج

با گذشت زمان، پریشانی روانشاختی منجر به کاهش تحمل پریشانی 

 دهدیمشده و فرد رفتارهای ناسازگارانه بیشتری را از خود نشان 

ی هاتیشكا(. بین پریشانی روانشناختی با 0341فقیه و کاظمی، )

                                                           
5. Intimacy 
6. psychological distress 
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اختالل در عملكرد خواب زنان نابارور ارتباط معناداری  جسمانی و

 (.2109لین، لین و چا ه، )یافت شد 

اغلب مشكالت بین فردی افراد تحت تأثیر شیوه تصور آنها در 

مورد خود و دیگران قرار دارد که این شیوه تصور به نوعی حاصل 

در  . طرحواره مفهومیباشدیم 0هیناسازگار اول هایطرحواره

افراد  پردازد کهیم این نكته بررسی به که است شناختی روانشناسی

چگونه  و کنندمی پردازش و ادراک چگونه اندیشند،یم ونهچگ

های آورند. یانگ معتقد است طرحوارهمی یاد به را اطالعات

رسانی هستند ناسازگار اولیه الگوهای هیجانی و شناختی خودآسیب

و در سیر  اندگرفتهکه در ابتدای رشد و تحول در ذهن شكل 

 در سوگیری موجب سازگارهای ناشوند. طرحوارهزندگی تكرار می

(. 0344کردی، زاده و درهمهدیشوند )رویدادها می تفسیر

 و خود ی، عاطفیشناخت یالگوهاهای ناسازگار اولیه طرحواره

وجود و در به  شوندیتكرار م یهستند که در طول زندگ یآزار

نعمت رضایت زناشویی و پریشانی روانشناختی نقش دارند ) آمدن

های اولیه شامل باورهای افراد (. طرحواره0341 اله و آزادیكتا،

خود، دیگران و محیط هستند که در اثر ارضا نشدن نیازهای  درباره

باچ، الکوود و ) رندیگیمنیازهای عاطفی شكل  خصوصاًاولیه 

ها و باورهای شناختی در جریان رابطه (. طرحواره2101یانگ، 

رباز مورد توجه قرار زناشویی تأثیرگذار بوده و این موضوع از دی

گرفته است. زمانی که یكی یا هر دو همسر سطوح باالیی از 

باورهای غیرمنطقی و افكار غیرقابل انعطاف دارند، میزان رضایت 

ی هاتیموقع(. بعضی 0411، سیآل) ابدییمزناشویی کاهش 

 ختنیبرانگی محیطی نظیر ناباروری موجب زااسترسناخوشایند و 

و زمینه  شوندیمدر فرد شكل گرفته  قبالًزگار که های ناساطرحواره

را برای بروز اشكال مختلفی از پریشانی روانشناختی نظیر افسردگی، 

مواد، تعارضات بین فردی و  سوءمصرفاضطراب، ناکارآمدی، 

روالفس، آنكلز و موریس، ) کنندیماختالالت شخصیت فراهم 

ا کاهش داده و با (. ناباروری زنان، منزلت اجتماعی آنان ر2103

ی هیجانی هایآشفتگهای ناسازگار اولیه و ی طرحوارهسازفعال

 دکنندهیتشدزمینه تشكیل یك سیكل معیوب  تیدرنهاهمراه است؛ 

(. 0341)تیموری، جهانگیری و طهماسبیان،  شودیمناباروری مهیا 

 یبه نابارور كسانی یاوهیها به شاست که همه افراد و زوج یهیبد

                                                           
1. Early maladaptive schemes 

ی روانشاختی متفاوتی در رابطه با آن نشان هاو واکنش دادهنپاسخ 

های که ممكن است ناشی از تفاوت افراد در طرحواره دهندیم

در یك پژوهش  .(2101توزر و همكاران، غالب آنها باشد )

ی رضایت زناشویی بر اساس طرحواره نیبشیپتوصیفی که با هدف 

ر تهران انجام گرفت، های ناسازگار اولیه بر روی زنان متأهل شه

نشان داد که برخی از طرحواره های ناسازگار اولیه قادر به  هاافتهی

اسماعیلی، درصد از واریانس رضایت زناشویی هستند ) 21بینی پیش

( بر روی 2101(. در پژوهشی که تیم )2101محمدی و هاکامی، 

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در کشور نروژ انجام داد،  202

خود آگاهی و نشان داد که در افراد با سطح پایین ذهن هاافتهج ینتای

های ناسازگار اولیه قدرت زیادی برای ی، طرحوارهدلسوز

برانگیختن پریشانی روانشناختی دانشجویان دارند. همچنین گیلكی 

ی هایژگیو( در پژوهشی که با هدف مقایسه 0349نظامی )

ام داد، به این نتیجه رسید که روانشناختی زنان بارور و نابارور انج

های ناسازگار اولیه بیشتری نسبت به زنان نابارور دارای طرحواره

 .برندیمزنان بارور بوده و از مشكالت روانشناختی بیشتری رنج 

 نینابارور در ا زنان یاجتماع -روانی و مشكالت  ازهایدرک ن

 ی ونآموزش روا شرفتیدارد که به پ تیجهت اهم نیاز ا ندیفرآ

یی گوپاسخ. لذا پژوهش حاضر در پی کندیکمك مآنان  یاجتماع

های ناسازگار اولیه با به این سؤال است که: آیا بین طرحواره

رضایت زناشویی و پریشانی روانشناختی در زنان نابارور رابطه وجود 

 دارد؟

 روش

پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. 

شامل کلیه زنان نابارور شهر تهران  جامعه آماری پژوهش

نفر( با تشخیص  113به مراکز ناباروری رویش و مام ) کنندهمراجعه

میل به  رغمیعلتجربه باروری را  گاهچیهناباروری اولیه )افرادی که 

( و ناباروری ثانویه )افرادی که دارای یك اندنداشتهشدن  داربچه

مجدد دچار شكست  فرزند بوده ولی در تالش برای باروری

ی به صورت در دسترس و از ریگنمونهبود.  0341( در سال شوندیم

در  که ازآنجاانتخاب شدند.  "مام"و  "رویش"بین مراکز ناباروری 

نفری برای بررسی  11مطالعات همبستگی، حداقل حجم نمونه 

(، سعی بر آن شد 0340دالور، چگونگی رابطه ضرورت دارد )

، با استفاده از جدول مورگان هاافتهت تعمیم یقدر باال بردنجهت 

 ابزارهای پژوهش انتخاب و به ورود بهی هامالکنفر بر اساس  211
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پژوهش پاسخ دهند. شرط ورود به پژوهش شامل ملیت ایرانی، 

 سال از زندگی مشترک، 1سواد خواندن و نوشتن، گذشتن حداقل 

ی پزشكی و عدم هادادهتشخیص ناباروری اولیه و ثانویه بر اساس 

ی خروج از پژوهش هامالکبود.  گردانروانمصرف داروهای 

به اختالالت شدید بالینی و  ابتالشامل عدم تمایل به همكاری، 

ی فردی و زوجی در طول یك سال گذشته هایدرمانرواندریافت 

به حضور در پژوهش  کنندگانشرکتبود. پس از اطمینان از تمایل 

 منظوربهبه محرمانه ماندن اطالعات آنها،  گانکنندشرکتو توجیه 

 در اختیار آنها قرار گرفت. هاپرسشنامه، هادادهگردآوری 

 ابزار

 0های ناسازگار اولیه یانگفرم کوتاه پرسشنامه طرحواره

(YSQ-SF این پرسشنامه :)( 0441آیتم دارد که توسط یانگ ) 11

تی شامل محرومیت طرحواره ناسازگار اولیه شناخ 01برای ارزیابی 

اعتمادی، انزوای اجتماعی، نقص، وابستگی، هیجانی، رهاشدگی، بی

ی نسبت به ضرر، خود تحول نیافته، اطاعت، بازداری ریپذبیآس

هیجانی، فداکاری، معیارهای نامربوط، خودکنترلی ناکافی، 

سؤال این پرسشنامه  1استحقاق و شكست طراحی شده است. هر 

. هر آیتم بر روی دهدیمقرار  موردسنجشا ها ریكی از طرحواره

 کامالً( تا 0ه نادرست )نمر کامالًی از ادرجهششیك مقیاس 

اولیه برای  . در نتایج تحقیقاتشودیمی گذارنمره( 1 هنمردرست )

به دست  41/1تا  13/1هر طرحواره ناسازگار اولیه ضریب آلفایی از 

ر ایران روایی و اعتبار (. د0441اسمیت، جوینر، یانگ و تلچ، آمد )

مرحله بر روی یك  2( در طی 0341این پرسشنامه توسط یوسفی )

نفری بررسی شده و اعتبار پرسشنامه با استفاده از دو  114نمونه 

و  40/1روش آلفای کرونباخ و دونیمه کردن در کل نمونه به ترتیب 

 به دست آمد. 11/1

توسط اولسون، : این مقیاس 2پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

( طراحی و تنظیم شده است که مشتمل بر 0414فورنیر و درانكمن )

. در این باشدیمسؤالی  91ی و فرم کوتاه سؤال 001فرم بلند  2

خرده  02که دارای  سؤالی استفاده شد 91پژوهش از فرم کوتاه 

طیف لیكرت  ی این مقیاس به صورتگذارنمرهمقیاس است. نحوه 

موافقم(  کامالً) 1مخالفم( تا نمره  کامالً) 0مره ی از نادرجهپنج

                                                           
1. Young Early Maladaptive Schema Questioner- Short 

Form 
2. ENRICH Marital Satisfaction Scale 

. اولسون از این ابزار برای بررسی رضایت زناشویی استفاده باشدیم

ی بالقوه هانهیزمیی آن را ارزیابی کاراموارد  ازجملهکرده و 

یك ابزار  قرار دادنو پربار روابط زناشویی، در اختیار  زامشكل

عنوان کرده است.  انشناسانروتشخیصی قوی برای مشاوران و 

تا  11/1یی بین باز آزماوادسبای میزان پایایی آزمون را به روش 

 41/1تا  14/1، میزان همسانی درونی بر اساس آلفای کرونباخ 49/1

درصد ذکر کرده است  4/41ی بندطبقهو میزان توانایی تمیز و 

ان این (. اولین بار در ایر2101پرویزیان، قوجاواند، نیك نژادی، )

( هنجاریابی شده و روایی و پایایی 0313مقیاس توسط سلیمانیان )

 مطلوبی برای آن گزارش شده است.

(: مقیاس پریشانی K10) 3مقیاس پریشانی روانشناختی کسلر

 2112( توسط کسلر و همكارانش در سال K10روانشناختی کسلر )

 01جهت سنجش وضعیت روانی بیمار ساخته شده است. دارای 

، 9 =تمام اوقات نهیگز 1گویی به سؤاالت شامل ال بوده و پاسخسؤ

 1=وقتچیهو  0 =ندرتبه، 2 =اوقاتیبعض، 3 =بیشتر اوقات

 91 نمرهبوده و  1-9نمرات پاسخ سؤاالت بین  دامنه. باشدیم

که این  دهدیمی کسلر نشان هاافتهاست. ی شدهکسب نمرهحداکثر 

ی روانشناختی مانند اضطراب و ابزار دارای قدرت تشخیص پریشان

ی بعد از درمان نیز هانظارتافسردگی بوده و از آن برای مهار و 

ی هایبررسدر  (.2112کسلر و همكاران، استفاده کرد ) توانیم

و ضریب پایایی  43/1در ایران ضریب آلفای کرونباخ  شدهانجام

 .(0349گزارش شده است )یعقوبی،  قبولقابلبه دست آمده و  40/1

 هايافته

ی جمعیت شناختی ارا ه هاافتهدر این بخش ابتدا توصیفی از ی

 .شودیم
. توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفكیك متغیرهای جمعیت 0جدول

 شناختی
 درصد فراوانی شاخص آماری متغیر

 سن
 11/24 11 سال 31تا  21
 14/14 019 سال 91تا  30
 11/4 20 سال 11تا  90

 صیالتتح
 14/99 41 دیپلم

 91/11 022 کارشناسی
 19/01 90 کارشناسی ارشد و باالتر

 سابقه ناباروری
 11/31 41 سال 1تا  3بین 
 14/92 000 سال 01تا  1بین 
 04/10 10 سال به باال 01

 

                                                           
3. Kessler Psychological Distress Scale 
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 91تا  30افراد با سن  یبرا یفراوان نیشتریب ،0جدول مطابق با 

 است. لیسانسو همچنین با تحصیالت  سال

های ناسازگار اولیه در این تحقیق با توجه به ادبیات طرحواره

مؤلفه است که رابطه آنها با رضایت زناشویی و  01تحقیق، دارای 

 یفیتوص یهاافتهیواقع شده است.  موردسنجشپریشانی روانشناختی 

 ت. اس شده آورده 2 جدول دری پژوهش هااسیمق

 های ی طرحوارههامؤلفهز بین ا دهدیمنشان  2جدول نتایج 
 

 است. نامربوط یارهایمعبیشترین میانگین مربوط به  ناسازگار اولیه

 هیتوص یکل اریمع كبرای بررسی نرمال بودن تك متغیری ی

ها ( نباشند داده-3، 3و کشیدگی در بازه ) کجیکه چنانچه  کندیم

 2ل جدوی هاداده از توزیع نرمال برخوردار نیستند. بر اساس

 هامؤلفهکه شاخص کجی و کشیدگی هیچ یك از  شودیممشخص 

آنها را نرمال یا  توانیمنیست و بنابراین  (-3، 3) بازهخارج از 

 تقریب نرمال در نظر گرفت.

 ی تحقیقهااسیمقی توصیفی خرده هاافته. ی2جدول
 یروانشناخت یشانیبا پر یهمبستگ بیضر با رضایت زناشوییضریب همبستگی  کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین شاخص آماری مقیاس

 03/1 -13/1 10/1 -14/1 11/0 42/09 یجانیه تیمحروم
 24/1 -20/1 11/1 -00/1 10/3 01/03 رهاشدگی

 14/1 -21/1 -11/1 01/1 11/3 02/03 اعتمادیبی
 13/1 -12/1 -19/1 -39/1 11/2 21/03 یاجتماع یانزوا

 02/1 -01/1 -32/1 30/1 01/3 11/03 نقص
 01/1 -01/1 -12/1 19/1 90/3 09/03 وابستگی

 12/1 -14/1 -14/1 13/1 04/3 13/02 نسبت به ضرر یریپذبیآس
 29/1 -13/1 -30/1 -21/1 41/2 10/03 خود تحول نایافته

 00/1 -04/1 -14/1 -09/1 14/2 12/03 اطاعت
 04/1 -21/1 11/0 21/1 31/2 91/09 یجانیه یبازدار

 11/1 -03/1 -13/1 29/1 30/3 13/01 یفداکار
 21/1 -01/1 -12/1 -11/1 21/3 19/01 نامربوط یارهایمع

 01/1 -13/1 -42/1 -31/1 11/3 29/01 یناکاف یخودکنترل
 33/1 -04/1 -11/1 24/1 11/2 11/02 استحقاق
 11/1 -09/1 -31/1 -14/1 11/3 12/03 شكست

   -11/1 -30/1 92/20 19/011 رضایت زناشویی
   11/1 39/1 49/1 44/32 پریشانی روانشناختی

 

 

 . شاخص تحمل واریانس و عامل تورم واریانس3جدول

 نیبشیپمتغیرهای 
 ی هم خطی چندگانههاشاخص

 VIF تلورانس

 20/0 13/1 محرومیت هیجانی
 11/0 11/1 رهاشدگی

 31/0 19/1 اعتمادیبی
 13/0 11/1 انزوای اجتماعی

 91/0 11/1 نقص
 11/0 19/1 وابستگی

 11/0 13/1 ی نسبت به ضررریپذآسیب
 40/0 12/1 خود تحول نیافته

 49/0 12/1 اطاعت
 19/0 10/1 بازداری هیجانی

 44/0 11/1 فداکاری
 42/0 12/1 معیارهای نامربوط
 91/0 14/1 خودکنترلی ناکافی

 11/0 11/1 استحقاق
 11/0 13/1 شكست

 
 

نرمال بودن، یكی از مفروضات رگرسیون  مفروضهعالوه بر 

ی هاشاخص. باشدیمعدم وجود اثر هم خطی بین متغیرهای مستقل 

. کنندیمتحمل واریانس و تورم واریانس این فرضیات را چك 

ازای هر متغیر  به .باشدیممقدار شاخص تلورانس بین صفر و یك 

 نیمقدار ارد، اگر مستقل یك مقدار برای این شاخص وجود دا

 هیبقشاخص به یك نزدیك باشد نشان از این است که این متغیر با 

متغیرهای مستقل اثر هم خطی ندارد و اگر به صفر نزدیك باشد 

نیز در  VIFشاخص  نیهمچن. دهدیمعكس این حالت را نشان 

خطی بین متغیرهای مستقل عدم وجود اثر هم دییتأصورتی نشان از 

اختیار کند. همانطور که در  2که مقداری کمتر از  هددیمرا نشان 

تمامی اعداد نشان از عدم وجود اثر هم  شودیممشاهده  3جدول 

 .باشدیمبین خطی شدید بین متغیرهای پیش
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از دیگر مفروضات رگرسیون استقالل خطاها بود که باید فرض 

برای چك کردن این فرض  وجود همبستگی بین خطاها رد شود.

این فرض  دییتأاز آماره دوربین واتسون استفاده کرد. برای  انتویم

 قرار داشته باشد. 1/2تا  1/0الزم است که مقدار این آماره در بازه 

است که حاکی از صادق  شده 11/0این پژوهش این آماره برابر  در

 .باشدیم فرضشیپبودن این 

یكی  . در واقع اگر حداقلباشدیماولین آزمون تست مدل کلی 

معنادار داشته  ریتأثبین تحقیق روی متغیر مالک ی پیشرهایمتغاز 

. فرض صفر و خالف به صورت گرددیم دییتأباشد، مدل پژوهشگر 

 :باشدیمزیر 

0 1 2 5

1

: ... 0

: 0 1,2,3,4,5i

H

H one i for i

  



   


  
 

 

کمتر  sigشود مقدار مشاهده می 1و  9که در جدول  طورهمان

، باشدیمن مدل رگرسیون بود داریمعنشده است و نشان از  11/1از 

بین بر متغیر مالک تأثیر معنادار یعنی حداقل یكی از متغیرهای پیش

 دارد.
 

 بر رضایت زناشویی هیناسازگار اول یهاطرحواره یونیرگرس جیخالصه نتا .9جدول

F R 2R adj میانگین مجذورات آزادیدرجه مجموع مجذورات مدل
2 R sig 

 110/1 21/1 23/1 91/1 43/9 20/0192 11/01 14/21133 رگرسیون

 - - - - - 11/313 11/299 19/40011 باقیمانده

 - - - - - - 11/214 19/001100 کل
 

 

 های ناسازگار اولیه بر پریشانی روانشناختی. نتایج رگرسیون عوامل طرحواره1جدول

F R 2R adj میانگین مجذورات آزادیدرجه مجموع مجذورات مدل
2 R sig 

 110/1 01/1 04/1 99/1 19/3 21/001 11/01 10/0193 رسیونرگ

 - - - - - 21/31 11/299 41/1311 باقیمانده

 - - - - - - 11/214 44/4024 کل
 

 

 . ضرایب استاندارد، غیراستاندارد و آماره تی متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون1جدول

 متغیر پیش بین
  ضرایب رگرسیون

 t sigآماره  استاندارد شده نشدهاستاندارد 

 110/1 41/3  31/32 مقدار ثابت

 11/1 11/0 03/1 93/1 محرومیت هیجانی

 10/1 19/2 24/1 11/1 رها شدگی

 91/1 11/1 14/1 01/1 بی اعتمادی

 19/1 33/1 13/1 11/1 انزوای اجتماعی

 03/1 13/0 02/1 23/1 نقص

 13/1 22/2 01/1 31/1 وابستگی

 11/1 21/1 12/1 19/1 ذیری نسبت به ضررپآسیب

 12/1 21/2 29/1 91/1 خود تحول نیافته

 00/1 14/0 00/1 21/1 اطاعت

 110/1 12/3 04/1 94/1 بازداری هیجانی

 41/1 19/1 11/1 10/1 فداکاری

 110/1 11/3 21/1 91/1 معیارهای نامربوط

 13/1 01/2 01/1 21/1 خودکنترلی ناکافی

 10/1 11/2 33/1 11/1 استحقاق

 11/1 11/1 11/1 09/1 شكست
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 . ضرایب استاندارد، غیراستاندارد و آماره تی متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون1جدول

 متغیر پیش بین
  ضرایب رگرسیون

 t sigآماره  استاندارد شده استاندارد نشده

 110/1 11/1  11/232 مقدار ثابت

 11/1 -93/1 -13/1 -31/1 محرومیت هیجانی

 19/1 -14/2 -20/1 -91/0 رها شدگی

 12/1 -31/2 -21/1 -14/0 اعتمادیبی

 11/1 -21/1 -12/1 -04/1 انزوای اجتماعی

 19/1 -11/2 -01/1 -11/0 نقص

 12/1 -32/2 -01/1 -00/0 وابستگی

 21/1 -11/0 -14/1 -11/1 پذیری نسبت به ضررآسیب

 11/1 -21/1 -13/1 -21/1 خود تحول نیافته

 10/1 -19/2 -04/1 -13/0 اطاعت

 110/1 -02/9 -21/1 -33/2 بازداری هیجانی

 11/1 -11/0 -03/1 -12/1 فداکاری

 10/1 -11/2 -01/1 -01/0 معیارهای نامربوط

 11/1 -99/1 -13/1 -04/1 خودکنترلی ناکافی

 03/1 -12/0 -04/1 -34/0 استحقاق

 21/1 -14/0 -09/1 -41/1 شكست
 

 

R2شاخص 
بینی متغیر ضریب تعیین(: این شاخص توانایی پیش) 

. در نتایج جدول کندیمبین بررسی ی پیشرهایمتغوابسته را توسط 

مقدار این ضریب را در پژوهش حاضر برای رضایت زناشویی  1و  9

شده است، یه عبارت دیگر  04/1و برای پریشانی روانشناختی  23/1

توانایی  %04و  %23به ترتیب  های ناسازگار اولیههطرحواری هامؤلفه

 و پریشانی روانشناختی را دارند. بینی رضایت زناشوییپیش

، رهاشدگیدهد عوامل نشان می 1طور که نتایج جدول همان

با نامربوط  یارهایمعی و جانیه یبازدارنقص، وابستگی، اطاعت، 

ار دارند و منفی معناد رابطهدرصد  1رضایت زناشویی در سطح 

این است که با افزایش  دهندهنشان درواقعمنفی بودن این ضرایب 

 یابد.این عوامل، میزان رضایت زناشویی کاهش می

، رهاشدگیدهد عوامل نشان می 1همچنین نتایج جدول 

 ،نامربوط یارهایمعی، جانیه یبازدار، افتهیخود تحول نای، وابستگ

 1شانی روانشناختی در سطح ی و استحقاق با پریناکاف یخودکنترل

 درواقعمثبت معنادار دارند و مثبت بودن این ضرایب  رابطهدرصد 

این است که با افزایش این عوامل، میزان پریشانی  دهندهنشان

معادله استاندارد رگرسیون را  تیدرنها یابد.روانشناختی افزایش می

دل دارند و معناداری بر م ریتأثگرفت که  نظرباید با متغیرهایی در 

معنادار بر مدل ندارند از معادله رگرسیون حذف  ریتأثمتغیرهایی که 

 :. معادله رگرسیون این تحقیق به شكل زیر استشودیم
 

61.10*X - 52.33*X-41. 53*X- 31.11*X-2 1.08*X - 11.46*X-Ŷ= 
+  50.45*X4++ 0. 49*X 30.47*X2 ++ 0.30*X 1Ŷ=0.57*X

70.69*X+ 60.26*X 
 

 یريگجهينتبحث و 

های ناسازگار طرحواره رابطههدف از پژوهش حاضر بررسی 

اولیه با رضایت زناشویی و پریشانی روانشناختی در زنان نابارور شهر 

های ناسازگار اولیه و نشان داد که میان طرحواره هاافتهتهران بود. ی

ی وجود دارد. این رابطه داریمعنمعكوس و  رابطهرضایت زناشویی 

های رهاشدگی، نقص، وابستگی، اطاعت، بازداری رحوارهبین ط

ی هاافتههیجانی و معیارهای نامربوط با ابعاد رضایت زناشویی بود. ی

ی قبلی )افتخاری، حجازی و یزدانی، هاپژوهشاین بخش با نتایج 

 ترسكویدومی هایبررسنتایج  ( هماهنگی دارد.2101، آکول، 2101

که افزایش سطح  دهدیم ( روی زنان نشان2102و روسو )

های ناسازگار اولیه افراد را مستعد نگاه انتخابی به رفتارهای طرحواره

و رفتارهای مثبت را نادیده گرفته یا  کندیممنفی شریك زندگیشان 

اغلب  هیناسازگار اول یهاطرحواره . همچنینکنندیمفراموش 

  لیتحم یلگوآنها ا رای، زآوردیها به وجود مزوج نیدر ب یمنازعات



 0344دی( )زمستان، 49، شماره04دوره                                                                                                                     وانشناختی                      مجله علوم ر

5018 
 

هستند و واسطه درک و پاسخ  تیبر نحوه تجربه واقع 0گذشته شده

که در نهایت منجر به  هستند نیدر صحنه روابط زوج عیبه وقا

 افزایش منازعات و کاهش میزان رضایت زناشویی زوجین هستند.

نشان داد  (0341زاده )پژوهش ایزدی، رضایی، ظهیرالدین و محسن

سهم  2ی دلبستگیهاسبكسازگار اولیه نسبت به های ناکه طرحواره

 بینی رضایتمندی زناشویی متقاضیان طالق داشتند.بیشتری در پیش

های ناسازگار اولیه گفت طرحواره توانیم هاافتهاین ی نییتبدر 

همواره فعال نیستند بلكه صفتی است که ممكن است در یك لحظه 

ناخوشایند  تجربهك خاص فعال نباشد ولی ناباروری به عنوان ی

ی بنددسته. در یك کندیمها مهیا ی طرحوارهسازفعالزمینه را برای 

از بین عوامل شناختی، هیجانی، فیزیولوژیكی و محیطی، عامل 

بینی رضایت زناشویی داشته است شناختی بیشترین نقش را در پیش

ی شناختی محسوب هاسازههای ناسازگار اولیه هم جزو که طرحواره

(. 0341فر، )فعله کار، بردن، دانایی کوشا، امانی و مقدم شوندیم

راهكارهای شناختی  عنوانبههای ناسازگار همچنین طرحواره

ناکارآمد عنوان شده که منجر به ناخشنودی در روابط زناشویی شده 

(. 2104کاپیسیز و همكاران، ) کندیمو زمینه را برای جدایی فراهم 

ی عاطفی و هاتیحماای ناکارآمد اولیه هزنان دارای طرحواره

رها حفاظتی کافی را از سوی همسرانشان دریافت نكرده و احساس 

از سوی همسر هستند. گاهی نیز خود را کمتر یا بزرگتر از  شدن

و این موجب دوری زوجین و کاهش رضایت  پندارندیمهمسرشان 

 (.2101)باچ و همكاران،  شودیمزناشویی آنان 

های گر این پژوهش نشان داد که بین طرحوارهدی افتهی 

مثبت معناداری وجود  رابطهاولیه و پریشانی روانشناختی  ناسازگار

، افتهیخود تحول نای، وابستگ، رهاشدگیهای دارد و طرحواره

و استحقاق  یناکاف یخودکنترل ،نامربوط یارهایمعی، جانیه یبازدار

د. نتیجه فوق همسو با سهم بیشتری در پریشانی روانشناختی داشتن

اله و همكاران )نعمت باشدیمی پیشین در این زمینه هاپژوهشنتایج 

 (.2101؛ فریرا، 2101؛ تیم، 0341

( نشان 0341اله و همكاران )در این راستا نتایج پژوهش نعمت

های ناسازگار اولیه عواملی اثرگذار در برخی داد که طرحواره

انی روانشناختی و احساس تنهایی ی روانی مانند پریشهایینارسا

 عنوانبههای ناسازگار اولیه هستند. در پژوهش دیگری طرحواره

                                                           
1. Past imposed pattern 
2. Attachment Styles 

که تجارب ناخوشایند کودکی را تعدیل و یا  اندشدهعواملی شناخته 

و بر میزان پریشانی روانشناختی افراد تأثیر  کنندیمتشدید 

های هرابطه طرحوار نییتب(. در 2101)جونگ و چان،  گذارندیم

عنوان  توانیمناسازگار اولیه با پریشانی روانشناختی زنان نابارور 

ها ساختارهایی جهت بازیابی مفاهیم کلی نمود که طرحواره

از اطالعات،  افتهیسازمانی امجموعهدر حافظه و یا  شدهرهیذخ

که در فعال شدن تفسیرها و باورهای منفی  هاستفرضباورها و 

اشته و پیامد آن تشدید استرس ناباروری و زنان نابارور نقش د

افزایش پریشانی روانشناختی ناشی از آن است )رضوانی، وزیری و 

در که  انددهیعق(. پژوهشگران بر این 0341کاشانی، لطفی

روزانه  یهاتیتوسط موقع هیناسازگار اول یها، طرحوارهیبزرگسال

به  وشده  كیر( تحپرتعارض زناشویی یهاتی)ازجمله موقع

 هایی که محصول. طرحوارهشوندیناخودآگاه درک مصورت 

ی زابیآستجربیات ناخوشایند زوجی هستند، شبیه به حوادث 

 جادیا یاحساسات منف یسازهنگام فعال کودکی عمل کرده،

و عال م بالینی مانند اضطراب، افسردگی و اختالالت  کنندیم

اگر  عالوهبه(. 2114شخصیت را در پی دارند )چاتاو و ویسمان، 

 یباشد، افراد شانس باالتر یمنف یزندگ كیدر مورد شرها طرحواره

 یمنف یخود به روش یزندگ كیرفتار شر ریپردازش و تفس یبرا

 نیچن. در برابر اطالعات متناقض مقاوم باشند رنددا لیدارند و تما

، ییزناشو یشانیممكن است با پر یزندگ كیشر یمنف یابیارز

چای، زارعی و )فالح همراه باشد یو عال م افسردگ نیینفس پاعزت

ها با کاهش تحمل ناکامی (. فعال شدن طرحواره2109پور، نورمندی

میزان پریشانی روانشناختی در زنان نابارور همراه بوده و  باال رفتنو 

به موجب آن توانایی کنترل افكار، هیجانات و رفتار در زنان نابارور 

 (.2101چ و همكاران، )با دیآیمپایین 

های طرحوارهی حاصل از این پژوهش نشان از نقش هاافتهی

ناسازگار اولیه بر رضایت زناشویی و پریشانی روانشناختی دارد. 

الزم است تا زنان نابارور آگاهی و توانایی خود را برای  رونیازا

 یهاتیاز محدودباال ببرند.  شانهیاولهای ناکارآمد کنترل طرحواره

به عدم استنباط رابطه علی معلولی به دلیل  توانیپژوهش حاضر م

هنجاریابی  یهابا پرسشنامه پژوهشنجام ااجرای مطالعه همبستگی و 

شده غربی اشاره کرد که ممكن است با توجه به فرهنگ ما نتایج 

هایی بر اساس بافت پرسشنامه شودتر به دست ندهد. پیشنهاد مییقو

انی، ساخته و هنجاریابی شود. همچنین پزشكان و فرهنگی جامعه ایر
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های نقش طرحواره مراقبان سالمت روانشناختی توجه بیشتری به

ی درمانی مناسب را بر هامدلناسازگار اولیه زنان نابارور داشته و 

ی فردی و هایناراحتاساس آن اتخاذ کنند تا شانس باروری و بهبود 

 زوجی باال رود. 
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