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Abstract
Introduction:The current research aimed to study
the role of early maladaptive schemas and personality
factors in prediction of devotees’ marital satisfaction.
Method: The research design was descriptive, using
correlation. In this way, 200 devotees have been selected by
Clustering Random Sampling of 3 cities of Chaharmahal
and Bakhtiary Province. Tools included Enrich Marital
Satisfaction Questionnaire, Yung’s Maladaptive Schemas
Questionnaire and 6 Factor Personality Questionnaire
(HEXACO).
Results: The results of regression analysis by
stepwise method indicated that personality factors
and early maladaptive schema had a significant effect
ondevotees’ marital satisfaction and can interpretthe
changes of marital satisfaction well. Among the
personality factors, extraversion had the most
significant effect and among the early maladaptive
schemas, vulnerability to disease and harm schema
had the most significant effect ondevotees’ marital
satisfaction.
Discussion: The results of the current research can
be a starting point to design and plan the educational
and therapeutic programs for marital satisfaction of
couples and devotees’ families in the future researches.
Keywords:Marital satisfaction, early maladaptive
schemas, personality factors, devotees
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مقدمه
زندگی انسان از مراحل و چرخههای متفاوتی تشکیل
شده است که یکی از پیچیدهترین و دشوارترین مراحل
آن ازدواج و تشکیل خانواده است .ازدواج رابطه ای
انسانی ،پیچیده ،ظریف و پویاست که دارای ویژگیهای
خاصی است (بنکدار.)1388 ،خانواده از جايگاه مهمي
برخوردار است و ناسازگاري هاي درون خانواده سبب
ميشود روابط اعضا از هم بگسلد.برخي پژوهش ها
حاكي از ارتباط معنادار كارايي خانواده و سالمت عمومي
درايثارگران است (كمري و همكاران.)1391 ،یکی از
جوانب بسیار مهم در ازدواج ،میزان رضایتی است که
زوجین تجربه میکنند .رضایت زناشویی وضعیتی است
که در آن زن وشوهر در بیشتر مواقع احساس ناشی
از خوشبختی و رضایت از ازدواج و رضایت از همدیگر
دارند(کارنیو برادبوری .)1995 ،1با توجه به اهمیت
رضایت زناشویی در استحکام و دوام خانواده از نیمه دوم
قرن بیستم پژوهشگران به بررسی عواملی پرداختند که
در رضایت زناشویی موثر است(اورتینکالو ونستینگن،2
 .)2006محيط خانواده در سالمت و سازگاري تمام
اعضاي خانواده اثر مي گذارد .در جامعه جانبازان
نوع جانبازي نيزمي تواند با كيفيت زندگي اعضاي
خانواده مرتبط باشد( نجفي وهمكاران .)1390 ،باتوجه
به اهميت خانواده و رضايت زناشويي تعداد معدودی
از پژوهشها به بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی
و صفات شخصیتی پرداخته اند(جنکینز.)2006 ،3
شخصیت بصورت مستقیم و به عنوان عاملی اثرگذار بر
فرایند ارتباطی زوج ها اثر می گذارد و بالطبع رضایت
زناشویی زوجها را تحت تأثیر قرار میدهد(کاگلین،
هادسن و هاست.)2000 ،4نتایج بسیاری از پژوهشها
در این زمینه نشان میدهد که عوامل شخصیتی زوجین
از جمله موثرترین عوامل در میزان رضایت زناشویی
است و در تبیین رضایت زناشویی از اهمیت ویژهای
برخوردار است .نتایج پژوهشها در زمینه ویژگیهای
شخصیت رابطه روانرنجوری و رضایت زناشویی را
نشان دادهاند(ماوولف ،اینار و توریستینسون2009 ،5؛
استرود ،دوربین و سایکال2010 ،6؛ بارون ،اسمیت
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و باتنر2007 ،7؛ رنشاو ،بالیس و اسمیت،)،20108
اما برخی پژوهشها نیز به بررسی رابطه دیگر عوامل
شخصیتی و رضایت زناشویی پرداختهاند که نتایج آن
رابطه همبستگی صفات شخصیتی مانند گشودگی،
برونگرایی ،وظیفه شناسی و مقبولیت با رضایت زناشویی
را نشان دادند(واتسون ،هوبارد و وایز2000 ،9؛ دونالن،
کانگر و بریانت2004 ،10؛ رجبی و بنگالی.)1387 ،
یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر رابطه و رضایت زناشویی،
عوامل شناختی است .عوامل شناختی گوناگونی در روابط
و رضایت زناشویی موثر هستند .یک نوع از شناختها
11
که در رابطه و رضایت زناشویی مهم است طرحوارهها
هستند .طـرحوارههــا ،باورهــای عمیق و مستحکم
فرددر مورد خود ،دیگران و جهان،که نتیجه سالهای
نخستین زندگی هستند تعریف میشوند(یانگ ،کالسکا
و ونشار .)1384،12یانگ دستهای از طرحوارهها را که
الگوی فراگیر هیجانی ،شناختی خودآسیب رسان دارند
و در ابتدای رشد و تحول شکل گرفتهاند و در زندگی
تداوم دارند و به شدت ناکارآمد هستند ،طرحوارههای
ناسازگار اولیه نامگذاری کرده است (کوچرم.)2009،13
طرحوارههای ناسازگار اولیه همیشه خود را در خالل
یک رابطه نشان میدهند و تأثیر بسزایی در ارتباطات
دارد .اغلب ماهیت ناسازگار طرحوارهها وقتی ظهور
میکند که افراد در زندگی خود و در تعامل با دیگران
به ویژه رابطه زناشویی به گونهای رفتار میکنند که
طرحوارههای آنها تأیید میشوند ،حتی اگر برداشت
اولیه آنها نادرست باشد(یانگ ،کالسکا و ونشار.)1384 ،
در پژوهشهای مختلف به بررسی رابطه طرحوارهها
و رضایت و صمیمیت زناشویی پرداختهاند(چاتوا و
ویشمن2009 ،14؛ استیل ز2004 ،15؛ اندوز و حمیدپور،
1384؛ ذوالفقاری ،فاتحي زاده و عابدی1387 ،؛
یوسفی ،عابدين ،تيرگي سراج ،عبدالحكيم و فتح
آبادي .)1389 ،نتایج این پژوهشها نشان داد که هر
چه طرحوارهها ناسازگارتر باشند ،رضایت زناشویی
کاهش مییابد.جنگ به عنوان یک عامل فشار روانی
شدید ،پیامدهای گستردهی فردی ،اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی دارد .بروز مشکالت جسمی و روانی از
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عوارض جنگ است که برای افرادی که به طور مستقیم
در جنگ حاضر بودهاند ،بوجود میآید و این مشکالت
جسمی و جراحات روانی معموالً تا مدتها پس از جنگ
گریبان گیر آسیب دیدگان خواهد شد .یافته ها؛ حاکی
از آن است که معموال سربازانی که سالها از شرکت
آنان در جنگ گذشته در هماهنگی مجدد با زندگی
خانوادگی و روابط زناشویی دچار مشکالتی میگردند
و رضایت زناشویی کمتری را گزارش کردهاند(کانو و
ویین .)2001 ،16یکی از آثار منفی جنگ بر جای ماندن
جانبازان زیاد است .پس از پایان جنگ و با بازگشت
رزمندگان ،به سبب استرسهای ناشی از جنگ و اثر
مخرب آن به روح و روان افراد ،تأثیر نامطلوب جنگ
بر خانواده به خصوص روابط و رضایت زناشویی قابل
مشاهده است(دژکام و امین الرعایا.)1382 ،
باتوجه به شرایط ویژه جانبازان و مشکالت جسمانی
و روانی آنها و خانوادههایشان و از آنجایی که عوامل
شخصیتی و طرحوارههای ناسازگار اولیه از عوامل تاثیرگذار
بر رضایت زناشویی میباشند و همانگونه که اشاره شد،
اغلب پژوهش ها تنها به رابطه یکی از این متغیرها با
رضایت زناشویی پرداخته است ،لذا این پژوهش سعی
دارد به این پرسش پاسخ دهد که آیا عوامل شخصیت

و طرحوارههای ناسازگار اولیه پیش بینی کننده رضایت
زناشویی جانبازان هستند؟
روش
طرح این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه
مورد مطالعه شامل کلیه جانبازانی بود که اسامی آنها
در اداره بنیاد شهید و امور جانبازان استان چهار محال
و بختیاری موجود بود .با استفاده از نرم افزار Gpower
و با توجه به مشخصههاي توان آزمون ،نوع پژوهش و
واريانس متغيرها ،از بین شهرهای استان چهارمحال و
ی با بنیاد
بختیاری شهرکرد ،فارسان و اردل و هماهنگ 
شهید ،لیست جانبازان تهیه و به روش نمونه گيري
تصادفي تعداد  200نفر انتخاب شدند .روش اجرا بدين
صورت بود كه ابتدا به مراكز بنياد شهيدو امور ايثارگران
در شهرستانهاي ذكر شده مراجعه و با توجه به آمار
موجود ،از روي ليست به تصادف گروه نمونه انتخاب
شد و با مراجعه به محل سكونت آنها پرسشنامه ها اجرا
گرديد .دادهها با استفاده از نرم افزار  spss19تجزیه
و تحليل شد .توزيع فراواني جامعه و نمونه به تفكيك
شهر درجدول  1ارائه شده است.

جدول  - 1توزيع فراواني جامعه و نمونه به تفكيك شهر

شهر

فارسان

شهركرد

بروجن

لردگان

اردل

شلمزار

كل

تعدادجامعه

205

802

336

413

400

200

2356

تعداد نمونه

30

110

-

-

60

-

200

ابزارهای پژوهش عبارتند از:
پرسش نامه طرحوارههای ناسازگاریانگ:این
پرسشنامه  75سوال دارد و بر اساس نتایج تحلیل
عاملی از فرم بلند پرسشنامه یانگ استخراج شده
است .این پرسشنامه  15طرحواره ناسازگار اولیه را
می سنجد.برای هر طرحواره،پنج سوال در نظر گرفته
شده است.نتایج پژوهش لکنال ،مانچند ،کاتراکس،
بووارد ،و مارتین ،2006( 17به نقل از حمیدپور،
دولتشاهی ،پورشهباز ،و دادخواه )1389 ،نشان داد
که آلفای کرونباخ این پرسشنامه بین0/64تا 0/87

است .هنجاریابی این پرسشنامه در ایران توسط
آهی ،محمدی فر و بشارت ( )1384در دانشگاههای
تهران انجام گرفته است.همسانی درونی بااستفاده از
آلفای کرونباخ در جمعیت مونث 0/97و در جمعیت
مذکر  0/98به دست آمد .در پژوهش حاضر پایایی
این ابعاد به روش همسانی درونی با استفاده از آلفای
کرونباخ انجام شد و میزان  0/93به دست آمد.
پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ:پرسشنامه
رضایت زناشویی انریچ ،توسط السون (،1989نقل از
سلیمانیان )1373،تدوین شده است .فرم اصلی آن
J . Military Psychology,Vol. 4, No. 14, Summer 2013
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ال مخالف تا کام ً
مقیاس پنج درجهای از کام ً
ال موافق
پاسخ داده میشود.
در مطالعهای که توسط لی و آشتون( )2004صورت
گرفته است .همسانی درونی هر یک از شش بعد
شخصیتی 0/77تا 0/80در نمونهای از دانشجویان
و از 0/73تا 0/80در نمونهای از جمعیت عادی متغیر
بوده است .در پژوهشی که در ایران توسط کلهرنیا و
همکاران( )1389در دانشگاه اردبیل انجام شد .همسانی
درونی ابعاد شخصیتی از0/61تا 0/74متغیر بوده است.
آلفای کرونباخ در جمعیت مونث 0/97و در جمعیت
مذکر  0/98به دست آمد.

از115ماده و فرم کوتاه آن از 47ماده تشکیل شده
است .در این پژوهش از فرم 47مادهای استفاده شدکه
شامل نه خرده مقیاس است .سلیمانیان ( )1373روایی
هم زمان پرسشنامه  47مادهای رضایت زناشویی را
در فرم اصلی آن 0/95به دست آورده و پایایی مقیاس
انریچ را از طریق آلفای کرونباخ محاسبه کرد .معتمدین
( )1383برای بررسی روایی همگرایی پرسشنامه انریچ،
از پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر( )1976استفاده
کرد و ضریب همبستگی0/65را به دست آورد .معتمدین
برای بررسی پایایی پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ از
روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده کرد و مقادیر آن
به ترتیب 0/57و 0/61به دست آمده است.
آزمون شش عاملی شخصیت:این آزمون که توسط
آشتون و لی )2001( 18ارائه شده است ،تفاوتهای
فردی را در شش بعد شخصیتی ارزیابی می کند .این
ابعاد عبارتند از :صداقت -تواضع ،هیجان پذیری،
برونگرایی ،توافق ،وظیفه شناسی وگشودگی .این
پرسشنامه 60سوالی است و هر بعد شش گانه از
پرسشنامه هگزاکو توسط  4زیر مقیاس و مادههای آن
سنجیده می شوند .همچنین این پرسشنامه بر اساس

یافتهها
آمارههاي توصيفي متغيرهاي جمعيت شناختي به
تفكيك گروه در جدول  2ارائه شده است.
به منظور بررسی نقش طرحوارههای ناسازگار اولیه
و عوامل شخصیتی در پیش بینی رضایت زناشویی
جانبازان از رگرسیون گام به گام استفاده شد که نتایج
آن در جدول3و 4آورده شده است.

جدول  - 2توزيع فراواني جامعه و نمونه به تفكيك شهر

انحراف
تعداد كمينه بيشينه ميانگين استاندارد

متغيرها

گروه

سن

داراي اختالل استرس پس از سانحه
بدون اختالل استرس پس از سانحه

مدت حضور در داراي اختالل استرس پس از سانحه
جبهه(به ماه) بدون اختالل استرس پس از سانحه

75

40

68

53/80

6/70

125

40

69

54/25

6/84

75

15

48

31/69

8/55

125

18

50

36/27

7/26

10

45

24/93

8/20

10

40

25

8/11

درصد جانبازي داراي اختالل استرس پس از سانحه
بدون اختالل استرس پس از سانحه 125
75

جدول - 3خالصه تحلیل رگرسیون رضایت زناشویی بر اساس عوامل شخصیت

مدل متغیرهای پیشبین
1

2
3

R

R2

برونگرایی

R2تعدیل شده

خطای استاندارد

0/543

0/295

0/291

22/322

برونگرایی /توافق

0/592

0/350

0/351

21/39

برونگرایی /توافق
صداقت -فروتنی

0/621

0/385

0/375

20/86
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همان گونه که در جدول 3مشاهده میشود ،در اولین
گام ،برونگرایی از زیر مولفههای شخصیت به عنوان
اولین متغیر پیش بین وارد رگرسیون شده و تقریباً
 29درصد از واریانس رضایت زناشویی را تببین نموده
است .در دومین گام ،توافق وارد معادله شده است و
توافق و برونگرایی توانستند با هم  35درصد ازواریانس

رضایت زناشویی را تبیین نمایند و در سومین گام
صداقت -فروتنی وارد رگرسیون شده وهر سه متغیر با
هم توانستند38درصد از واریانس رضایت زناشویی را
تبیین نمایند .سایر متغیرها به علت عدم رعایت شرط
ورود به معادله ،وارد رگرسیون نشدند.

جدول - 4ضرایب رگرسیون رضایت زناشویی بر اساس عوامل شخصیت در گام آخر

متغیرها

B

خطای استاندارد

β

آمارهt

سطح معناداری

مقدار ثابت

36/979

11/37

-

3/250

0/001

برونگرایی

1/569

0/234

0/418

6/71

0/001

توافق

0/854

0/258

0/210

3/31

0/001

صداقت -فروتنی 1/095

0/334

0/196

3/27

0/001

همانگونهکهدرجدولشماره 4ارائهشدهاست،برونگرایی
به عنوان اولین متغیر پیش بین (،)β=0/418 ،P <0 /001
توافق ( )β=0/210،P <0/001و صداقت -فروتنی
( )β=0/196 ،P <0/001سه متغیری هستند که رضایت
زناشویی را پیش بینی نمودند.
جــدول شمــاره  5نشــان می دهد در گــام اول
طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری
وارد معادله رگرسیون شده و توانسته 26درصد از
واریانس رضایت زناشویی را تبیین نماید .در گام
دوم طرحواره بازداری هیجانی به معادله اضافه

شده که هر دو با هم توانستند 35درصد از واریانس
رضایت زناشویی راتبیین کنند.در گام سوم طرحواره
وابستگی /بی کفایتی وارد معادله شده و سه طرحواره
با هم توانستند 36درصد از واریانس رضایت زناشویی
را تبیین کنند .در گام چهارم طرحواره محرومیت
هیجانی وارد معادله شده و این طرحواره ها با هم
توانستند 39درصد از واریانس رضایت زناشویی را
تبیین کنند .در پنجمین گام طرحواره اطاعت وارد
معادله شده و این  5طرحواره با هم توانستند 40
درصد از واریانس رضایت زناشویی را پیش بینی کنند.

جدول - 5خالصه تحلیل رگرسیون رضایت زناشویی بر اساس طرحوارههای ناسازگار اولیه
R2تعدیل

خطای

0/511 0/511

0/258

22/468

طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرریا بیماری وطرحواره بازداری هیجانی 0/593 0/593

0/345

21/098

3

طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر یابیماری ،طرحواره بازداری
هیجانی وطرحواره وابستگی /بی کفایتی

0/608 0/608

0/359

20/870

4

طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری ،طرحواره بازداری
هیجانی ،طرحواره وابستگی /بی کفایتی،طرحواره محرومیت هیجانی

0/627 0/627

0/381

20/520

5

طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری ،طرحواره بازداری
هیجانی،طرحواره وابستگی /بی کفایتی،طرحواره محرومیت هیجانی و
طرحواره اطاعت

0/640 0/640

مدل

متغیرهای پیشبین

1

طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر یابیماری

2

R

R2

شده

0/394

استاندارد

20/305
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جدول - 6ضرایب رگرسیون رضایت زناشویی بر اساس طرحوارههای ناسازگار اولیه در گام آخر

متغیرها

B

خطای استاندارد

β

آمارهt

سطح معناداری

مقدار ثابت

201/546

6/282

-

32/085

0/001

طرحواره آسیب پذیری نسبت
به ضرریابیماری

-2/293

0/465

-0/385

-4/935

0/001

طرحواره بازداری هیجانی

-1/630

0/366

-0/287

-4/451

0/001

طرحواره وابستگی /بی کفایتی

2/121

0/581

0/309

3/647

0/001

طرحواره محرومیت هیجانی

-0/967

0/388

-0/158

-2/493

0/014

طرحواره اطاعت

-1/337

0/599

-0/193

-2/234

0/027

جدول  6نشان می دهد ،طرحواره آسیب پذیری
نسبت به ضرر یا بیماری اولین متغیر پیش بین
( ،) β =-0/385 ،P<0/001طرحواره بازداری هیجانی
( ،) β =-0/287 ،P <0/001طرحواره وابستگی/بیکفایتی
( ،) β =0/309 ،P <0/001طرحواره محرومیت هیجانی
( ) β = -0/158 ،P <0/014و طرحواره اطاعت (،P <0/027
 )β= -0/193متغیرهایی هستند که رضایت زناشویی
را پیش بینی نمودند.
بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش طرحوارههای
ناسازگار اولیه و عوامل شخصیت در پیش بینی
رضایت زناشویی جانبازان بود.نتایج به دست آمده
حاکی از آن بود که طرحوارههای نا سازگار اولیه و
ویژگیهای شخصیت در پیش بینی رضایت زناشویی
نقش معناداری دارند و میتوانند رضایت زناشویی را
تبیین نمایند .برونگرایی ،توافق و صداقت -فروتنی
از مؤلفههای شخصیت و طرحوارههای آسیب
پذیری نسبت به ضرر یا بیماری ،بازداری هیجانی،
وابستگی /بی کفایتی ،بی اعتمادی /بدرفتاری و
محرومیت هیجانی از مهمترین متغیرهایی بودندکه
در پیش بینی رضایت زناشویی نقش داشتند.درباره
تأثیر عوامل شخصیت بر رضایت زناشویی نتایج
پژوهشها یکسان نبود .طبق نتیجه به دست آمده
در این پژوهش برونگرایی بیشترین سهم را در
پیش بینی رضایت زناشویی داشت که این یافته با
فصلنامه روانشناسي نظامي ،دوره  ،4شماره  ، 14تابستان 1392

نتایج برخی پژوهشهای پیشین همسو بوده (شیوتا
و لوینسون2007 ،19؛ ماوولف و همكاران2010 ،؛
شاکریان ،فاطمی و فرهادیان )1390 ،و با نتایج برخی
پژوهشها ناهمسو بوده است(راسل و ولز1994 ،؛
عبداله زاده .)1382 ،عامل شخصیت بعدی توافق
است که در رضایت زناشویی نقش دارد،این نتایج با
یافتههای برخی پژوهشهای پیشین همسو است(لووو
کلونن .)2007 ،20عامل بعدی که اثر معنادار بر
رضایت زناشویی داشت ،عامل صداقت -فروتنی است.
این عامل یکی از مولفههای آزمون  6عاملی شخصیت
است که در پژوهشهای پیشین برای بررسی تأثیر
شخصیت بر رضایت زناشویی از این آزمون استفاده
نشده است .متغیر بعدی که بر رضایت زناشویی اثر
معنادار داشت ،طرحواره های ناسازگار اولیه بودندکه
با یافتههای پژوهشهای پیشین همسو است (استیلز،
2004؛ چاتوا و ویشمن2007،؛ یوسفی و همكاران،
1389؛ ذوالفقاری وهمكاران1387 ،؛ دومیترسکا و
راسا .)2012 ،21در ادامه به تبیین یک به یک عوامل
شخصیتی و طرحوارههای ناسازگار اولیه موثر بر
رضایت زناشویی می پردازیم .طبق نتیجه به دست
آمده از پژوهش ،متغیری که بیشترین تأثیر را بر
رضایت زناشویی داشت ،متغیر برونگرایی از عوامل
شخصیت بود .در تبیین این یافته میتوان گفت که
دو خصوصیت برونگرایی یعنی مثبت اندیشی و انرژی
22
زیاد احتماالً منجر به کاهش تعارض میشود (دینر
و لوکاس .)1995 ،23عامل برونگرایی با هیجانات
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مثبت از قبیل بشاش بودن ،خوش بینی ،عشق و
صمیمیت ارتباط دارد و افرادی که در برونگرایی
نمره باال میگیرند معموالً احساسات و عواطف خود را
به راحتی بروز میدهند و دارای قدرت بازداری کمی
هستند .از طرف دیگر یکی از عوامل موثر بر رضایت
زناشویی عشق است که با ابراز احساسات همراه است
و افراد برونگرا به راحتی میتوانند احساسات خود
را ابراز کنند و عشق خود را به همسر نشان دهند.
اجتماعی بودن و فعال بودن نیز از خصوصیات این
افراد است و تمام این موارد بر روابط بین زن وشوهر
تاثیر مثبتی دارد .به عالوه برونگرایی به صورت
مثبت با سالمت هیجانی ارتباط دارد و کسانی که
در برونگرایی نمره باال کسب میکنند بهتر از آنهایی
که نمره پایین کسب می کنند ،قادر به کنار آمدن
با استرسهای روزمره هستند (قلی زاده ،برزگری،
غریبی ،و باباپورخیرالدین )1389 ،و این عامل در
رضایت زناشویی زوجین نقش دارد .زن ومرد برونگرا
که هر دو صفاتی نظیر مردم آمیزی ،معاشرتی ،سهل
گیر ،سرزنده ،پر حرف ،پاسخ دهنده و نظایر آن را
دارند ،بالطبع رضایت بیشتری از با هم بودن و در کنار
هم بودن دارند و بر اساس ویژگیهای شخصیتي خود
افرادی سهل گیر بوده و از اشتباهات یکدیگر چشم
پوشی می کنند و همیشه حرفی برای گفتن با یکدیگر
و ساعاتی را در کنار هم و دوستان گذراندن دارند و این
عوامل در رضایت زناشویی نقش دارند(دانش.)1389 ،
عامل شخصیتی بعدی که بر رضایت زناشویی اثر دارد
توافق(سازگاری) است .در تبیین این یافته میتوان
گفت که توافق یا سازگاری در برگیرنده صفاتی از
قبیل اعتماد به دیگران ،خونگرم بودن ،همکاری و
همدردی است(لی و آشتون .)2004،توافق یک فرایند
درون شخصی است که تأثیر مهمی بر روی کیفیت
روابط بین شخصی دارد و افرادی که در توافق نمره باال
می گیرند بیشتر سازگار هستند ،زیرا توافق ،تعاون و
اعتماد کردن میان زوجین را افزایش می دهد(بوچارد
و لوسیر .)1999 ،24همچنین همسرانی که درتوافق
نمره باال می گیرند به دنبال توافق با شریک خود در
موضوعات مهم می باشند(بوتوین ،باس و شاکلفورد،25
 .)1997عامل تأثیرگذار بعدی صداقت -فروتنی است.

صداقت -فروتنی شامل صداقت ،بی طرفی ،خلوص،
فروتنی و فقدان حرص و طمع است(لیو آشتون،
 .)2004بنابراین دور از انتظار نیست که بر رضایت
زناشویی اثر معنادار داشته باشد .درپژوهش گوردون،
هاگس ،تومیک ،دیکسون و لیتزینگر)2009( 26
نتایج نشان داد که بخشودگی منفی پایین با رضایت
زناشویی پایین برای هر دو زوج همراه بود و صداقت،
واسطه رضایت در هر دو زوج بود.
متغیر بعدی که اثر معنادار بر رضایت زناشویی داشت،
طرحوارههای ناسازگار اولیه بود .زمانی که نیاز خاصی
ارضا نشود ،طرحواره ناسازگار در آن حیطه ایجاد
میشود .با ارضا نشدن نیازهای دلبستگی و صمیمیت
و سرخوردگی از روابط عاطفی اولیه ،طرحوارههای
ناسازگار مربوط به روابط صمیمانه و دلبستگی ایجاد
میشود .این باورها و طرحواره ها به روابط بین فردی
در بزرگسالی و دوران تاهل در روابط زناشویی نمود
مییابد و بر آن تاثیر مخرب می گذارد (یانگ ،کلوسکا و
ونشار .)1384 ،همچنین طرحوارهها به واسطه ارتباط
و تاثیری که بر شخصیت دارند (تیم2010،؛ ساوا،
 ،)2009میتوانند اثرغیر مستقیم بر رضایت زناشویی
داشته باشند .طبق نتایج به دست آمده طرحوارههایی
که بیشترین اثر معنادار را بر رضایت زناشویی داشتند،
شامل طرحوارههای آسیب پذیری نسبت به ضرر یا
بیماری ،بازداری هیجانی ،وابستگی /بی کفایتی،
بی اعتمادی /بدرفتاری و محرومیت هیجانی است.
شاید بتوان گفت که شکل گیری برخی طرحوارهها
یا ساختارها در طول زندگی میتواند ابعاد گوناگون
زندگی زناشویی را تحت تاثیر قرار دهد.زوجی که
دارای طرحواره ناسازگار آسیب پذیری نسبت به ضرر
یا بیماری ،وابستگی /بی کفایتی است ،دارای مشکالت
خانوادگی بیشتر و آمادگی برای بروز اختالفات
زناشویی رادارد (هریس 27و کورتین2002 ،28؛ نقل از
یوسفی و همكاران .)1389 ،فردی که دارای طرحواره
آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری است ،از این
که همسرش او را رها کند ترس افراطی دارد .این
ترس ممکن است گاهی باعث اختالل در روابط شود.
با توجه به گروه نمونه که جانبازان هستند ،ممکن
است جانبازانی که طرحواره آسیب پذیری دارند تمایل
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داشته باشندکه همسرشان دائماً از آنها محافظت کند،
تمایل داشته باشند که وی فردی قوی ،شجاع و گاهی
پزشک باشد تا آنها را از خطرات مصون بدارد و به
ترس ها و بیمهایی که آنها در زندگی دارند ،اهمیت
بدهد .فردی که دارای طرحواره وابستگی /بی کفایتی
است اعتقاد دارد که قادر نيست بدون کمک قابل
توجهي از سوي ديگران ،مسئوليتهاي روزمره خود ؛
نظير حل مشکالت روزانه ،تالش براي قضاوت خوب
و تصميمگيري صحيح وغیره را به طور قابل قبولي
انجام دهد .اين حالت اغلب به صورت درماندگي ظاهر
ميشود (یانگ و همكاران .)1384 ،این ممکن است
باعث شود که فرد همیشه محتاج همسرش باشد و
همیشه برای رفع نیازمندیهایش درکنار او باشد و
این حالت می تواند در روابط اختالل ایجاد کند و
رضایت زناشویی را کاهش دهد .یانگ معتقد است
افرادی که طرحواره وابستگی /بی کفایتی دارند ،مثل
کودک به افراد مهم زندگیشان وابسته می شوند و از
آنها می خواهند تا اکثر تصمیمهای مهم را به عهده
گیرند،این افراد تقریباً احساس خود بودن را از دست
می دهند و از درگیر شدن با چالشهای جدید اجتناب
میکنند (یانگ ،کلوسکا و ونشار.)1384 ،
همچنین این دو طرحواره مربوط به حوزه خود گردانی
و عملکرد مختل هستند ،این حوزه انتظارات فرد از
خودش و محیط را در مورد امکان جدا شدن ،مستقل
شدن ،بقا و عملکرد موفقیت آمیز در بر می گیرد
(کاستیل و همکاران2007 ،؛ نقل از خسروی ،سیف و
عالی)1386 ،؛ به نحوی که فرد احساس میکند برای
جدایی ،بقا و عملکرد مستقل یا انجام موفقیت آمیز
تکالیف توانایی کافی ندارد این احساس ممکن است
در روابط فرد اختالل ایجاد کند .همسرانی که دارای
طرحواره ناسازگار بی اعتمادی /بدرفتاری،رهاشدگی،
نقص /شرم و محرومیت هیجانی هستند،احتماال
جدایی و طالق بین آنها بسیار است(استیلز2004،؛
اندوز وحمیدپور .)1384 ،افرادی که طرحواره بی
اعتمادی /بدرفتاری دارند عقیده دارندکه همسرشان
فردی بدرفتار است که قصد آسیب رساندن به او را
دارد ،به او دروغ می گوید ،فردی دغل باز وسودجوست
و فردی که طرحواره محرومیت هیجانی دارد عقیده
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دارد که همسرش با او همدلی نمیکند ونیازهای او
را از نظر عاطفی برآورده نمیکند .این طرحواره ها
زمینه بروز اختالف و کاهش رضایت زناشویی را فراهم
می کنند.
این دو طرحواره مربوط به حوزه بریدگی و طرد
هستند که رفتارهاي بريده ،سرد ،مضايقهگر ،منزوي،
تندخو و غيرقابل پيشبيني والدين ميتوانددررشد
طرحوارههاي مربوط به اين حوزه دخيل باشند
(کاستیل و همکاران2007،؛ نقل از خسروی و
همكاران .)1386 ،به خاطر این که این طرحوارهها
نتیجه دوران ناگوار کودکی است میتواند در روابط
بین فردی بزرگسالی اختالل ایجاد کنند .طرحواره
بعدی که اثر معنادار بر رضایت زناشویی دارد ،بازداری
هیجانی است که شامل بازداري افراطي اعمال،
احساسات يا تمايالت خودانگيختهاي که معموالً براي
اجتناب از عدم پذيرش از سوي ديگران ،احساس
شرمندگي يا از دست دادن کنترل ،بر تکانههاي
شخصي صورت ميگيرد (یانگ و همكاران.)1386،
زوجی که طرحواره ناسازگار بازداری هیجانی دارد به
دلیل بازداری افراطی در رفتار ،احساسات و ارتباطات
خودانگیخته به منظوراجتناب از طرد از طرف
همسرش از بروز خشم جلوگیری میکند ،تکانههای
مثبت را بیان کرده و نوعی احساس شرمندگی دارد.
این افراد تاکید افراطی بر عقالنیت و نادیده گرفتن
هیجان ها و احساسات دارند (سسرو ،نلسون و
جیل2004،؛ یوسفی و همكاران.)1389 ،
در مجموع با در نظر گرفتن طرحوارههای ناسازگار
اولیه و عوامل شخصیتی در جانبازان می توان
برنامههای مداخلهای و درمانی مناسبی را برای بیشتر
شدن رضایت زناشویی جانبازان پی ریزی نمود.
پژوهش حاضر محدود به جانبازان استان چهارمحال
و بختیاری بود و تعمیم نتایج به سایر جانبازان باید
با احتیاط صورت گیرد .از جمله محدوديتهاي ديگر
اين بود كه با توجه به انواع جانبازان اعم از جانبازان
داراي مشكالت جسماني ورواني ،پژوهش حاضر به
اين موضوع نپرداخته است وبهتراست در پژوهشهاي
آتي نوع جانبازي در نظر گرفته شود .محدوديت
ديگر اين بودكه پژوهش حاضر صرفا به بررسي رابطه
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بين متغيرها پرداخته و با توجه به رابطه معنادار
بين طرحوارههاي ناسازگار اوليه و رضايت زناشويي
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده اثر طرحواره
درمانی بر رضایت زناشویی جانبازان مورد بررسي
قرارگيرد .همچنين پيشنهاد ميشود در برنامههاي
كاهش تعارضات زناشويي و مراكز مشاوره مربوط به
ارائه خدمات به جانبازان به طرحوارههاي ناسازگار و
عوامل شخصيتي نيز توجه شود.
تشکر و قدردانی
از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان چهارمحال و
بختیاری و جانبازان عزیز که ما را در به انجام رسیدن
پژوهش یاری کرده اند ،تشكر و قدرداني مي شود.
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