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 خالصه 

 مقدمه
اشویي یت زنبا رضا های ناسازگار اولیه و شادكاميی طرحواره بررسي رابطهپژوهش حاضر با هدف 

 بستگي انجام گرفت.هم در یک طرحدر زنان متأهل شهر  اصفهان 

 روش کار

انه داوطلب متأهل ساكن شهر اصفهان بود كه به روش نمونه گیریزنان  ی این پژوهش شاملجامعه

گ، ره یاننامه های طرحوانفر از زنان متأهل ساكن شهر اصفهان انتخاب شدند و به پرسش 270

های  روش شادكامي آكسفورد  و رضایت زناشویي پاسخ دادند.  داده های پژوهش با استفاده از

تحلیل شدند.  SPSS-23یون گام گام و  نرم افزار آماری بستگي پیرسون و رگرسآماری ضریب هم

 نتایج 

 في و آسیبطرحواره های محرومیت هیجاني، خویشتن داری ناكا  بین متغیرهای پیشكه نشان داد 

یي یت زناشورضا نسبت به ضرر و بیماری پیش بین های منفي و متغیر شادكامي پیش بین مثبت معنادار

 . دارد توان پیش بیني رضایت زناشویي هستند و شادكامي باالترین 

 گیرینتیجه

ن داری ویشتمي توان نتیجه گیری كرد كه به ترتیب شادكامي،  طرحواره های محرومیت هیجاني، خ

 ارند.قش دناكافي و آسیب نسبت به ضرر و بیماری، در پیش بیني رضایت زناشویي زنان متاهل ن

  کلمات کلیدی
 شادكامي، رضایت زناشویيیه، طرحواره ه های ناسازگار اول 

 .باشداین مطالعه فاقد تضاد منافع مي پی نوشت:
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 شهناز راستگو و همکاران رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و شادکامی با رضایت زناشویی در زنان متأهل -4230

  مقدمه

بر  ترین نهادهای اجتماعي است كهاز مهم خانواده

د بنا مي شود كه آنها را برای زن و مر نیازدواج ب یمبنا

 ,Tseng & Hsu). چالش های جدید آماده مي كند 

 نیازهای بر تأكید با كه این واحد مهم اجتماعي (2018

 احساس با سازگاری همراه و متقابل وابستگي جمعي،

 روزافزون توجه مورد است، شده دار ریشه عمیقاً تعهد،

 به كه است شده داده نشان زیرا گرفته، قرار دانشمندان

 های زیرجمعیت از برخي برای محافظ عامل یک عنوان

تن (. داش(Choi et al., 2018كند  مي عمل جوانان

ی سالم هم، مستلزم سالمت خانواده است و جامعه

 Xi) است یيزناشو تیرضاخانواده كارآمد وابسته به 

et al., 2018).  بر این اساس، داشتن خانواده سالم

فاكتورهای متعددی دارد كه از آن جمله مي توان به 

 ,.Lavner et al) رضایت زناشویي اشاره كرد

ي در سالمت روان (. رضایت زناشویي نقش مهم2016

زوجین، عملكرد بهنجار و پایداری خانواده و كیفیت 

 ,.Zhaoyang et alزندگي اعضا ایفا مي نماید )

(. سطح رضایت زناشویي در سال های اوّل 2018

زندگي در باالترین سطح خود قرار دارد و پس از 

گذشت زمان با كاهش مواجه مي شود و سپس با 

 ,Clarckمي یابد )گذشت زمان، مجدداً افزایش 

2017 & Lavner رضایت زناشویي  كه به عنوان .)

یک ارزیابي فردی و ذهني هریک از زوجین از كیفیت 

(، LeBaron et al., 2018ازدواج تعریف مي شود )

تحت تأثیر آشفتگي روابط زوجین و وجود اختالف 

(.  Yoo, 2020;  Naghinasab, 2019قرار دارد )

 لذت و مثبت نگرش اشویي،زن در یک تعریف رضایت

 روابط مختلف های جنبه از زوجین بخشي است كه

 و تعارض حل شخصیتي، مسائل ارتباط، مانند زناشویي

 & Arabkhazaeiتجربه مي كنند ) جنسي روابط

Khademi, 2021 شادكامي متغیر تأثیر گذار بر .)

 ,Haghighat & Roshanرضایت زناشویي است )

2019; Yadav & Srivastava, 2019 به این )

صورت كه شادكامي با تأثیرگذاری بر مهارت های 

( و استحكام و karamiet al., 2021زوجین )

را افزایش مي دهد  زناشویي پایداری خانواده، رضایت

(Thompson, 2019).  

مثبت  ياحساس یدهیپد کیبه عنوان  شادكامي 

بخشد و  يمعنا م ياست كه به زندگ یانسان ضرور یبرا

 حل مسائل است یبرا يثر و مقدماتؤم راهبرد کی

(Seligman, 2004 شادكامي به معنای لذت لحظه .)

ای و بلند مدت و رضایت كلي از زندگي تعریف مي 

شود و دارای سه بُعد هیجاني، شناختي و اجتماعي 

واست. هیجان ایجاد كننده حاالت عاطفي مثبت، اجتماع 

اخت مشتمل بر ی روابط بین فردی و شنشكل دهنده

بینانه نسبت به باورهایي است كه منجر به تعبیر خوش

 .(Tsutsui, 2018)رویدادهای زندگي مي شود 

شادكامي مقاومت و توان افراد را در برابر رویدادهای 

(. بنابراین، Chen, 2018ناخوشایند افزایش مي دهد )

است كه موجب  يعوامل نیتراز مهم يكی يشادكام

 شود يم یيزناشو یرابطه یداریاستحكام و پا

(Thompson, 2019; Yadav & Srivastava, 

. زوجین در طول زندگي مشترک خود سطوح (2019

 & Amatoمتفاوتي از شادكامي را تجربه مي كنند )

James, 2018)  و افراد شادكام از سالمت روان

تری باالتری برخوردارند و  روابط بین فردی بهتر و قوی

 (. Rivkin et al., 2018دارند )با همسرشان 
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نیز تحت تأثیر  عالوه بر  شادكامي، رضایت زناشویي

طرحواره طرحواره های ناسازگار اولیه نیز قرار دارد و 

 یكننده برا ينیب شیپ کیبه عنوان  هیناسازگار اول یها

 Rodriguez, et ) كند ياز رابطه عمل م تیرضا

al., 2020) به گونه ای كه افزایش طرحواره های ،

ناسازگار اولیه، كاهش سطح رضایت زوجین را به دنبال 

واره طرح(. Dumitrescu & Rusu, 2012دارد )

خود  يو شناخت يجانیه یالگوها هیازگار اولسنا یها

رشد و تحول در  یباشند كه در ابتدا يم يرسان بیآس

شوند  يتكرار م يزندگ ریذهن شكل گرفته اند و در مس

 ياختالالت روان شناخت یریدر شكل گ يو نقش مهم

 يزندگ یالگوها جادیا ،يشناخت یها فیچون تحر

مقابله ناكارآمد و تداوم  یها کرسان، و سب بیخود آس

ناكارآمد و  غالباً، این طرحواره ها كنند يم فایآنها ا

طرح واره ها محتوای (. Young, 2003) ندداریپا

آموزه های هریک از زوجین را در طول زمان شكل مي 

ی مجموعه ای از خاطرات، هیجان دهند و در بر گیرنده

 Vosها، حس های بدني و انواع شناخت ها مي باشند )

& Bernstein, 2017).  ،یطرحواره هابر این اساس 

تأثیر  نیدر زوج یيزناشو يثبات يب در هیناسازگار اول

بنابراین، هدف از  .(Asghari et al., 2015دارند )

پژوهش حاضر پیش بیني رضایت زناشویي زوجین با 

استفاده از متغیرهای پیش بین شادكامي و طرحواره های 

 ناسازگار اولیه بود.

 

 روش

 یریگنمونهجامعه، نمونه و روش 

 پژوهش حاضر از لحاظ هدف، كاربردی و از دیدگاه

بستگي بود. جامعه ی این روش از نوع توصیفي هم

پژوهش شامل زنان متأهل مراجعه كننده به مراكز 

  -1400شناسي شهر اصفهان در سالنمشاوره و روا

بودكه به صورت تصادفي سه مركز از میان مراكز  1399

نفر  270شناختي شهر اصفهان انتخاب و مشاوره و روان

ناشویي از این مراكز  به از زنان متأهل با مشكالت ز

صورت هدفمند و داوطلبانه براساس تعداد متغیرهای 

 پژوهش انتخاب شدند. 

 یریگاندازهابزارهای 

 نامهپرسشدر این پژوهش برای گردآوری داده ها از 

 های زیر استفاده گردید.

 Earlyاه )فرم كوت -طرحواره یانگ ینامهپرسش

Maladaptive Schemas Questionnaire 

Short Form)  :  توسط یانگ   نامهپرسشاین

(Yang, 1998 تهیه شد كه شامل هفتاد و پنج ماده  و )

 ،يثبات يب/يرهاشدگ ،يجانیه تیمحرومپانزده مؤلفه )

 ،يگانگیب /ياعتمادی/بدرفتاری، انزوای اجتماع يب

 بیآس ،يتیكفا يب /ينقص/شرم، شكست،  وابستگ

رفتار/خود تحول گ ماری،یدر برابر ضرر و ب رییپذ

 ارهاییمع ،يجانیبازداری ه ثار،یاطاعت، ا افته،ین

 ي وسرسختانه، استحقاق/بزرگ منش

های این ي( است. مادهناكاف يخودانضباط/شتندارییخو

 كامالً) رتبه ای شش كرتیل فیطیک در نامه پرسش

 ترباال هاینمره شوند ومرتب مي (درست كامالً تا غلط

طرحواره  کیوجود  شتریتمال باح ن،یمعمؤلفه  کیدر 

یانگ  (. Yang, 1998)دهد يرا نشان م يرانطباقیغ

(Yang, 1998(  و گالسر  )Glasser, 2002 ) نشان

به طور (SF-SQ)  هایمقیاسبیشتر خردهدادند كه 

شده هم بسته بودند  داری با متغیرهای معیار انتخابمعني

(01/0 P≤  05/0و P≤( )Divandari et al., 

 & Staniszek) استانیسزک و پوپیل(. 2010

Popiel, 2018)  همبستگي بین دو نسخه كوتاه و بلند

دهنده روایي همگرایي گزارش نمودند كه نشان 80/0را 

ن را آ(  پایایي Yang, 1998یانگ  ) .پرسشنامه است

ها در مقیاسبا استفاده از آلفای كرونباخ برای همه خرده

مود. شعباني خدیو و گزارش ن 62/0-90/0دامنه 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0739986320910165
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0739986320910165
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 ,Shabani Khadiv & Ahmadiyanاحمدیان )

( پایایي این ابزار را با استفاده از آلفای كرونباخ 2019

گزارش  89/0- 96/0مقیاس ها در دامنه برای همه خرده

 & Staniszek) استانیسزک و پوپیلنمودند. 

Popiel, 2018 نیز پایایي این ابزار را با استفاده از )

-91/0ها در دامنه مقیاسكرونباخ برای همه خردهآلفای 

 Javid)پشكه در پژوهش جاوید گزارش نمودند.  79/0

2020Pasha.,  72/0رای كل سواالت ب( پایایي 

 یآلفا ، ضرایب پایایيدر پژوهش حاضر گزارش شد.

به  89/0تا  65/0مؤلفه های این پر سش نامه از  كرونباخ

 .نددست آمد

 

 Oxfordسفورد )آک مقیاس شادکامی

Happiness Scale:) رجیل و این مقیاس توسط آ

تهیه شده كه  ) Argyle et al., 1989همكاران )

های این مقیاس در دارای بیست و نه ماده است كه ماده

 شوندگذاری مينمره اییک طیف لیكرت چهار رتبه

(Argyle et al., 1989.)  روایي همزمـان ایـن

محاسبه  43/0 خبرگاناز ارزیابي نامه با استفاده پرسش

بـرای تعیین روایي (.  Abedi et al,. 2006) شد

نامـه بـا همزمان پرسشنامه، همبستگي این پرسش

 ،نفری 727نامه شادكامي فوردایس در یک نمونه پرسش

پایایي  .Argyle et al., 1989)) محاسبه شد 73/0

 كمک ضریب آلفای كرونباخ پرسشنامه آكسفورد را به

 78/0و پایـایي بازآزمـایي آن را طي هفت هفته   90/0

 Babaei & Jamali).., 2021)  اندگزارش كرده

گزارش  93/0در یک بررسي ضرایب آلفای كرونباخ 

 آلفای كرونباخ ، ضریبدر پژوهش حاضره است. شد

 .به دست آمد 79/0 مقیاس

 Marital)ی رضایت زناشویی  نامهپرسش

Satisfaction Questionnaireنامه (: این پرسش

 ,Fowers & Olsonmتوسط فورز و السون )

  ( تهیه شده كه دارای سي و پنج ماده و چهار1989

ی رضایت زناشویي، تحریف آرماني، ارتباطات و مؤلفه

 دوره طول در كه تغییراتي به حل تعارض است. كه

 خانواده به در كه تغییراتي به خصوص به آدمي حیات

 هایموضوع از یک هر .است حساس آیدمي وجود

 یک مهم های زمینه از یكي با ارتباط در پرسشنامه این

 زوج بالقوه مشكالت تواندمي و است زناشویي رابطه

 . اینكند مشخص را هاآن تقویت های زمینه یا و ها

 گزینه 5 دارای ها ماده از یک هر برای نامهپرسش

 روش لیكرت به (مخالفم كامالً تا موافقم كامالً)

گیرد  مي تعلق 5 تا 1 از اینمره هاآن برای كه باشدمي

(Fowers & Olsonm, 1989.)   فاورز و السون

(Fowers & Olsonm, 1989 به منظور بررسي )

های بـین نـسخة كامـل انریچ و روایي همزمان، مقایـس

ای واالس در میان نمونهمقیاس تنظیم زناشویي الک

 73/0نجام دادنـد كـه همبستگي زوج ا 1200شامل 

هـای برای مقیاس 81/0های فردی و برای مقیاس

 ,Soleymanianزوجـي بـه دسـت آمـد. سلیمانیان )

پرسشنامه از  این هساز( برای بررسي روایي 2004

استفاده نموده و ضریب  زناشویي سازگاری هپرسشنام

فاورز و السون  گزارش نمود. 65/0تگي را سهمب

(Fowers & Olsonm, 1989 پایایي این ابزار را )

 های مقیاسخرده كرونباخ برای  با استفاه از آلفای

 تحریف و تعارض حل ارتباط، زناشویي، رضایت

 اعتبار و 83/0 ،84/0 ،81/0،  86/0 ترتیب به آرماني

 مقیاس آزمون به خرده هر برای نامهپرسش آزمایيباز

عرب زارش نمود. گ 92/0 و  90/0 ،81/0 ،86/0 ترتیب

 ,.Arab Alidousti et al) و همكاران علیدوستي

( در پژوهش خود ضریب پایایي با استفاده از 2014

مقیاس رضایت آلفای كرونباخ مقیاس برای خرده

، 78/0مقیاس ارتباطات  ، برای خرده68/0زناشویي 

و برای تحریف  62/0مقیاس حل تعارض  برای خرده
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در این  مودند. همچنین پایایيگزارش ن 77/0آرماني  

به دست  73/0پژوهش با استفاده از آلفای كرونباخ 

 برای پرسشنامه آلفای ضریب نیز، پژوهش این درآمد. 

 حل ارتباطات، رضایت زناشویي، های مقیاسخرده

 ،62/0 ،76/0 ترتیببه آرماني تحریف و تعارض

 آمد. دست به 78/0 و61/0

 

 روند اجرای پژوهش

ر اجرایي نمودن پژوهش حاضر، در ابتدا كلیه به منظو

شناسي و مشاوره شناسایي شدند و از میان مراكز روان

ها به تصادف سه مركز انتخاب گردیدند. از میان آن

مراجعه كنندگان به این مراكز و به روش داوطلبانه  و بر 

اساس مالک های ورود به پژوهش رضایت از شركت 

اختالل شدید جسماني و   در پژوهش و نداشتن هرگونه

رواني در طي یكسال گذشته و مالک های خروج از 

پژوهش عدم تمایل به همكاری در حین پژوهش و 

نقص در تكمیل ابزارهای پژوهش نمونه ی مورد نظر 

انتخاب شدند. همچنین، در مورد اهداف پژوهش و 

دادن اطمینان از حفظ حریم خصوصي به شركت 

  كنندگان اطالع داده شد.

 

 هادادهتجزیه و تحلیل 

 داده های بدست آمده با استفاده از تحلیل رگرسیون

-23آماری  نرم افزارچند متغیری به روش گام به گام و 

SPSS  .تحلیل شدند 

 

 هایافته

درصد زنان دارای تحصیالت  1/28در این پژوهش 

درصد فوق 3/16درصد فوق دیپلم،  5/21دیپلم و كمتر، 

درصد افراد خانه دار،  40د دكتری؛ درص 3/3لیسانس و 

درصد شاغل پاره وقت  77درصد شاغل تمام وقت،  20

و  29/31درصد بیكار؛ و میانگین سن زنان  11/5و 

 بود. 79/8میانگین مدت زمان ازدواج شان 

 

 (بستگي متغیرهای پیش بین با متغیر وابسته )رضایت زناشویيمیانگین، انحراف معیار و ضرایب هم.1جدول 
 pسطح  رضایت زناشویي انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 001/0 - 28/0 92/0 6/2 محرومیت های هیجاني

 047/0 - 12/0 80/0 62/2 رها شدگي، بي ثباتي

 002/0 - 18/0 9/0 61/2 بي اعتمادی/ سوء رفتار

 003/0 - 18/0 93/0 49/2 انزوای اجتماعي/ بیگانگي

 001/0 - 23/0 97/0 39/2 نقص/ شرم

 001/0 - 25/0 96/0 53/2 شكست در پیشرفت

 003/0 - 18/0 83/0 64/2 وابستگي/ بي كفایتي عملي

 001/0 - 28/0 8/0 62/2 آسیب نسبت به ضرر و بیماری

 01/0 - 23/0 94/0 53/2 گرفتاری

 001/0 - 19/0 86/0 71/2 اطاعت

 15/0 08/0 01/1 21/3 از خودگذشتگي

 001/0 - 29/0 92/0 72/2 بازداری هیجاني

 18/0 08/0 95/0 22/3 معیارهای سختگیرانه

 84/0 - 01/0 82/0 01/3 استحقاق

 001/0 - 26/0 801/0 87/2 خویشتن داری ناكافي

 001/0 39/0 01/11 66/68 شادكامي
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سخت  یارهایمع و ياز خودگذشتگ یاز طرحواره ها ریطرحواره ها )به غ هیكل كه بین دهد ينشان م 1جدول  جینتا

بت و مث ی ابطهر يدكامشا یيزناشو تیرضا متغیرهای نیب و و معنادار يمنف رابطه ی یيزناشو تیرضاو  (و استحقاق رانهیگ

  .معنادار وجود دارد

گردید  تفادهاسمیرنوف اس -فرض نرمال بودن توزیع نمرات همسان با جامعه از آزمون كلموگروفجهت بررسي پیش

 ه شده است.نشان داد 2ر در جدول كه نتایج آن د

 

 نتایج آزمون كلموگروف اسمیرنوف )فرض نرمال بودن( متغیرهای پژوهش . 2جدول
 معني داری آماره مقیاس

 137/0 15/1 شادكامي

 142/0 14/1 شكنيمیل به پیمان

 07/0 29/1 محرومیت های هیجاني

 065/0 31/1 رها شدگي، بي ثباتي

 18/0 09/1 ربي اعتمادی/ سوء رفتا

 255/0 04/1 انزوای اجتماعي/ بیگانگي

 151/0 12/1 نقص/ بي مهری

 09/0 24/1 شكست در پیشرفت

 255/0 04/1 وابستگي/ بي كفایتي عملي

 142/0 14/1 آسیب نسبت به ضرر و بیماری

 093/0 23/1 گرفتاری

 137/0 15/1 اطاعت

 125/0 18/1 از خودگذشتگي

 267/0 003/1 بازداری هیجاني

 129/0 17/1 معیارهای سختگیرانه

 125/0 18/1 استحقاق

 052/0 35/1 خویشتن داری ناكافي

 098/0 22/1 رضایت زناشویي

 

پژوهش، با  ، پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای2در جدول  رنوفیآزمون كلموگروف اسم جینتابراساس 

 ند. توجه به سطوح معناداری، مورد تأیید مي باش

 

 نتایج پیش فرض عدم هم خطي بودن و استقالل خطاهای متغیرهای پژوهش .3جدول 
 دوربین واتسون عامل تورم واریانس تحمل متغیر

 59/1 62/0 شادكامي

07/2 

 41/1 70/0 محرومیت های هیجاني

 51/1 66/0 رها شدگي، بي ثباتي

 05/2 48/0 بي اعتمادی/ سوء رفتار

 24/2 41/0 بیگانگيانزوای اجتماعي/ 
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 37/2 40/0 نقص/ بي مهری

 82/1 54/0 شكست در پیشرفت

 97/1 51/0 وابستگي/ بي كفایتي عملي

 56/1 53/0 آسیب نسبت به ضرر و بیماری

 53/2 39/0 گرفتاری

 89/1 52/0 اطاعت

 39/1 72/0 از خودگذشتگي

 85/1 54/0 بازداری هیجاني

 69/1 59/0 معیارهای سختگیرانه

 63/1 61/0 استحقاق

 48/1 67/0 خویشتن داری ناكافي

 

، میزان 5/2یون كمتر از ( در این تحلیل رگرسVIFعامل تورم واریانس ) و با توجه به اینكه میزان  3براساس نتایج جدول 

مده بدست آ( Miles & Shevlin, 2001) 2 /5تا  5/1 نیواتسون ب نیآماره دورب مقدار بیشتر و 4/0( از Tعامل تحمل )

 مورد تأیید مي باشد.  استقالل خطاها و  يعدم وجود هم خط اند، پیش فرض

 

 نتایج تحلیل رگرسیون رضایت زناشویي بر اساس متغیرهای پیش بین )به روش گام به گام ( .4جدول 

مرحله
متغیرهای وارد شده  

 معادله
R 2R SE 

 آمارهای تغییر یافته
2R 

change df1 df2 F P 

 001/0 6/50 268 1 15/0 12/1 15/0 39/0 شادكامي 1

2 
شادكامي و محرومیت 

 هیجاني
48/0 23/0 7/12 07/0 1 267 88/2 001/0 

3 

شادكامي، محرومیت 

هیجاني و خویشتن داری 

 ناكافي

50/0 26/0 36/1 02/0 1 266 03/1 002/0 

4 

شادكامي، محرومیت 

هیجاني، خویشتن داری 

آسیب نسبت به ناكافي و 

 ضرر و بیماری

52/0 27/0 29/1 01/0 1 265 40/4 037/0 

 

متغیر  كه در گام اوّل، دهد ينشان م 4جدول  جینتا

، در گام دوم، با متغیر رضایت زناشویي  %15 شادكامي 

اضافه شدن متغیر محرومیت هیجاني به  شادكامي فقط 

 ينیب شیدر پ %8متغیر پیش بین محرومیت هیجاني 

نقش دارد. در گام سوم، با اضافه شدن  یيزناشو تیارض

متغیر خویشتن داری ناكامي به دو متغیر پیش بین قبلي 

نقش دارد، و در  یيزناشو تیرضا ينیب شیدر پ  %3فقط 

گام چهارم، با اضافه شدن متغیر پیش بین آسیب نسبت 

به ضرر و بیماری به سه متغیر پیش بین دیگر این متغیر 

یش بیني متغیر مالک )رضایت زناشویي( در پ %1فقط 



 
 
 

 64، سال  5، شماره 1400دی-آذر جله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدم -4236

نقش دارد.  در نتیجه، از میان متغیرهای پیش بین فقط 

 15چهار متغیر پیش بین روی هم با نقش بارز شادكامي )

واریانس رضایت زناشویي را بر عهده  %27درصد( 

 دارند. 

 

 نتایج ضرایب استاندارد و غیراستاندارد متغیرهای پیش بین پژوهش . 5جدول 

 متغیر              شاخص ها
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

B SEb β t  سطحp 

 001/0 79/15 - 07/6 94/95 عدد ثابت
 001/0 83/6 36/0 06/0 47/0 شادكامي

 001/0 - 41/3 - 19/0 867/0 -96/2 محرومیت هیجاني
 015/0 - 45/2 - 14/0 02/1 - 49/2 خویشتن داری ناكافي

ب نسبت به ضرر و آسی

 بیماری
97/1 - 94/0 12/0 - 09/2 - 037/0 

 

بین نشان مي دهد كه متغیر پیش  6نتایج جدول 

شادكامي به صورت مثبت و بیشترین نقش و سه متغیر 

ها به صورت ها از میان دیگر طرحوارهبین طرحوارهپیش

ک منفي متغیر رضایت زناشویي را به عنوان متغیر مال

 كنند. يبیني مپیش

 

 بحث 

های ی طرحوارهپژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه

ناسازگار اولیه و شادكامي با رضایت زناشویي در زنان 

بستگي انجام شد. متأهل شهر  اصفهان در یک طرح هم

نتایج این پژوهش نشان داد كه بین شادكامي و رضایت 

داری وجود دارد و از بین زناشویي رابطه مثبت و معني

كننده در تحلیل رگرسیون، شادكامي بینيغیرهای پیشمت

كننده رضایت زناشویي را در زنان بینيباالترین پیش

در همین راستا این نتیجه با نتایج  . هل داردأمت

 ,.Maleki et alهای ملكي و همكاران )پژوهش

 & Haghighat(، حقیقت و روشن )2016

Roshan, 2019 ،) سریواستاواو یاداو (Yadav & 

Srivastava., 2019 ،)تامپسون (Thompson., 

با بهبود و توسعه  يشادمانباشد. ( همسو مي2019

بر روابط  ن،یاز زوج کی هر يشناختروان تیوضع

و  يشادكامهمچنین  یرگذار است.تاث اهآن یفردنیب

در  يعواطف مثبت، منجر به كاهش سطح عواطف منف

را كاهش  یردفنیتعارضات ب جهیشده و در نت نیزوج

 گرددمي  یيزناشو تیرضا شیداده و منجر به افزا

((Rohani et al., 2010 . به دنبال شادكامي بین

زوجین و كاهش تعارضات، استحكام و پایداری خانواده 

 ,Thompson)یابد افزایش مي زناشویي و رضایت

را از  نیزوج یيزناشو تیرسد رضايبه نظر م. (2019

امر  نیمتعادل نموده و ا ی،و فكر يجانیه ،ينظر احساس

 شوديم نیدر زوج يشادكام شیباعث افزا

(Seligman, 2004.) توان گفت كه يم نیبنابرا

 شیتواند منجر به افزايم یيزناشو تیداشتن رضا

 ،یيزناشو تیرضا يزنان شود. از طرفدر  يامشادك

 تیكه رضایطوررا به همراه دارد. به یيزناشو يستیبهز

 يشناختروان يستیبهز شیبه افزا منجر، شتریب یيزناشو

 لذا  شود. يم نیدر زوج يو سالمت عموم يشخص

 جادیبه واسطه ا یيزناشو تیتوان انتظار داشت رضايم

در ارتباط باشند.  يافراد با شادكام يدر زندگ يستیبهز

 يذهن يابیارز کیبه عنوان  یيزناشو تیرضا نیهمچن

شود و از  يم فیتعر یيخاص در روابط زناشو یاز اجزا

از  يبرآورد مثبت ذهن کی يكه شادكام یيآنجا
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توان انتظار داشت افراد شادكام يباشد ميم تیموقع

 .ندیبرآورد نما زیرا ن یشتریب تیرضا

 ،يجانیه تیمحرومبا اضافه شدن طرحواره های 

ی مارینسبت به ضرر و ب بیو آس يناكاف یدارشتنیخو

ل رگرسیون، رضایت به متغیر شادكامي، در مد

كنندگي متغیرهای مذكور نیز بینيزناشویي، نقش پیش

مورد تایید قرار گرفت. در همین راستا این نتیجه با نتایج 

 Rodriguez et)و همكاران  رودریگز هایپژوهش

2020al., ،) روسيو  دومیترسكو (Dumitrescu & 

Rusu., 2020)  و كودو و همكاران(Cudo et al., 

ی مختلف نشان هاپژوهش جینتاباشد. مسو ميه (2020

 ه،یناسازگار اول یهاطرحواره شیافزامي دهد كه 

 وكند يم ينیبشیرا پ نیزوج تیكاهش سطح رضا

 ينیبشیرا پ نیزوج تیرضا شیها، افزاكاهش طرحواره

. (Dumitrescu & Rusu., 2020) كنديم

 كنندهبینيهمچنین شادكامي و محرومیت هیجاني پیش

باشند، چرا كه زنان متاهل دچار رضایت زناشویي مي

محرومیت هیجاني، در برقراری دلبستگي ایمن و 

رضایت بخش با همسر خود دچار مشكالت جدی شده 

فراهم  یيو جدا یبروز اختالفات جد یبرا نهیو زم

توان انتظار داشت . بنابراین مي(Yang, 2006)شود يم

متاهل با طرحواره محرومیت هیجاني نتوانند با زنان 

 همسر خود دلبستگي ایمني را برقرار كنند.

ي نیز همراه با ناكاف یدارشتنیخوهای همچنین طرحواره

ي نیز جانیه تیمحرومهای شادكامي و طرحواره متغیر

بیني نماید. در همین توانست، رضایت زناشویي را پیش

یانگ و همكاران   وهشراستا این نتیجه با نتایج پژ

(Yang et al., 2003) باشد. طرحواره همسو مي

شود افراد توان كنترل و داری ناكافي منجر ميخویشتن

 ای كههای خود را نداشته باشند به گونهمهار تكانه

توانند ارضای آني خود را به خاطر دستیابي به منافع نمي

ذا زنان . ل(Yang et al., 2003) آتي به خطر بیندازند

متاهل با خویشتن داری ناكافي، در برابر تكانه های خود 

در زندگي زناشویي، رفتارهای كنترل شده ای نخواهند 

 بیطرحواره آسنداشت.  در گام بعدی با اضافه شدن 

 تیمحرومی، به متغیر شادكامي، مارینسبت به ضرر و ب

ي، همچنان چهار متغیر ناكاف یدار شتنیخوي و جانیه

بیني كننده در رضایت زناشویي داشته است.  نقش پیش

ی، مارینسبت به ضرر و ب بیآسچرا كه افراد با طرحواره 

به دلیل ترس غیرقابل كنترل از وقایع آسیب زا، روابط 

. بنابراین (Yang, 2006)خود را محدود مي نمایند

توان انتظار داشت ارتباط زنان متاهل با همسرشان به مي

د و رفتارهای اجتنابي، دچار چالش دلیل ارتباطات محدو

 باشد كه مي تواند رضایت را تحت تاثیر قرار دهد. 

رحواره توان پیش بیني نمود، زماني كه این طبنابراین مي

ها با شادماني كم در زندگي همراه باشد، رضایت 

د هبوببا  يشادمانزناشویي تحت تاثیر قرار گیرد. چرا كه 

بر  ن،یاز زوج کی هر يروانشناخت تیو توسعه وضع

 هنیمز نیدر ا .گذارديم ریتاث زین اآنه یفردنیروابط ب

((Rohani et al., 2010  نشان دادند كه عدم

 نیتواند بر روابط زوجيزا بوده و ماضطراب يشادكام

 باشد.  رگذاریتاث

توان به های پژوهش حاضر مياز جمله محدودیت

ه ببطه علي، محدود بودن نمونه پژوهش، عدم استنباط را

دلیل اجرای مطالعه همبستگي و عدم بررسي و تعیین 

های پیش بیني كننده رضایت زناشویي و كلیه شاخص

هم چنین متغیرهای جمعیت شناختي، اشاره نمود. 

 بطهشود كه با استفاده از مطالعه طولي، راپیشنهاد مي

شادكامي با رضایت زناشویي در زنان متأهل بررسي 

 های این پژوهشذیری بیشتری برای یافتهپشود تا تعمیم

 چنین به منظور افزایش سطح شادكاميتامین گردد. هم

گرا  كه هایي مبتني بر روانشناسي مثبتزوجین، آموزش

گردد. گردد، پیشنهاد ميمنجر به بهبود سالمت روان مي

 شود برای افزایش رضایت زناشویيهمچنین پیشنهاد مي

اده طرحواره به زوجین آموزش دزنان، مفاهیم مبتني بر 

 شود.
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 گیرینتیجه

با توجه به یافته های پژوهش حاضر مبني بر نقش 

كنندگي شادكامي و طرحواره های ناسازگار بینيپیش

توان در مداخالت زوج اولیه در رضایت زناشویي، مي

درماني با هدف افزایش سطح رضایت زناشویي، 

 شتنیخو ،ينجایه تیمحرومشادكامي و طرحواره های 

 ی را موردمارینسبت به ضرر و ب بیو آس يناكاف یدار

 تمركز قرار داد.

 

 تشکر و قدردانی

ه ككننده مراكز مشاوره و تمامي كساني از زنان شركت

 و تشكر دراین پژوهش ما را یاری كردند، كمال

 داریم. قدرداني را

 

 تعارض در منافع

منافعي در نویسندگان اظهار مي دارند هیچ گونه تعارض 

 مورد این مقاله وجود ندارد.
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Original Article 

The present study was conducted with the aim of investigating the relationship 

between primary maladaptive schemas and happiness with marital satisfaction in 

married women of Isfahan city in a correlational design 
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 Abstract 

Introduction: The present study was conducted with the aim of 

investigating the relationship between primary maladaptive schemas and 

happiness with marital satisfaction in married women of Isfahan city in a 

correlational design. 

Materials and Methods: The population of this research included married 

women living in Isfahan city. 270 married women living in Isfahan city were 

selected by voluntary sampling method and they answered Young's schema, 

Oxford happiness and marital satisfaction questionnaires. Research data 

were analyzed using statistical methods of Pearson's correlation coefficient 

and stepwise regression and SPSS-23 statistical software. 

Results: It showed that the predictor variables of schemas of emotional 

deprivation, insufficient self-control, and damage to loss and illness are 

negative predictors and the variable of happiness is a significant positive 

predictor of marital satisfaction, and happiness has the highest ability to 

predict marital satisfaction. 

Conclusion: It can be concluded that happiness, schemas of emotional 

deprivation, insufficient self-control, and damage to loss and illness, 

respectively, play a role in predicting marital satisfaction of married women. 
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