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بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود سبک های حل تعارض در زوجین مراجعه کننده به 

 مراکز مشاوره شهرستان اهواز

 سعید قناطیر
 ، ایران.دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز کارشناسی ارشد مشاوره خانواده،

 چکیده

درمانی نوین و یکپارچه است. هدف از پژوهش حاضر  طرحواره درمانی که توسط یانگ و همکارانش به وجود آمده،

ه مراکز مشاوره شهرستان کننده ببررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود سبک های حل تعارض در زوجین مراجعه 

 باشد.ون در دو گروه آزمایشی و گواه میپس آزم-باشد. روش پژوهش نیمه آزمایشی و به صورت پیش آزموناهواز می

زوج به صورت در دسترس  32جامعه آماری شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان اهواز بود که تعداد 

برای جمع آوری داده ها ره کنترل و آزمایش جایگزین شدند. نف 16س به صورت تصادفی در دو گروه انتخاب شدند و سپ

دقیقه ای طرحواره  60جلسه ی  10( استفاده گردید. همچنین در 1983از پرسشنامه استاندارد سبک های حل تعارض رحیم )

درمانی فقط به گروه آزمایش، آموزش داده شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. برای تجزیه و تحلیل داده 

طرحواره درمانی بر بهبود سبک  استفاده شد. نتایج نشان داد  Paired sample t testو آزمون  spssها از نرم افزار 

تاثیر مثبت و معناداری دارد..پس می توان از این نتایج در مشاوره های پیش از ازدواج و مراکز  های حل تعارض در زوجین

 مشاوره استفاده کرد.

 زوجین: طرحواره درمانی، سبک های حل تعارض، کلمات کلیدی
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 مقدمه:

ازدواج، یک نهاد چالش برانگیز است. علیرغم اینکه اکثر ازدواجها شروع خوبی دارند اما، در نهایت بعضی از زوجها از 

زوج دارد)اسدی شیشه رابطه ی خود راضی نیستند. به نظر می رسد که شادی، ثبات و رضایت از ازدواج بستگی به خود 

ناپذیر است.درمانگران سیستمی، تعارضات را تنازع بر سر  (.تعارض در زندگی امری اجتناب1395گران و همکاران،

تصاحب پایگاه و منافع قدرت و حذف امتیازات دیگری می داند.کنش و واکنس دو فرد که قادر نیستند منظور خود را 

(.تعارض و اختالف قلب روابط عاشقانه است)ها و 1395راهیمی و همکاران،تفهیم تمایند،تعارض نامیده می شود)اب

 تعامالت رایز ست؛ین یمستثن قاعده نیا از ازدواج و است یعیطب ،یمیصم روابط در تعارض ن،یبنابرا (.2013همکاران،

 تواندی م تعارض حل مهارتهای (.1395کند) موسوی، یم فراهم را تعارض شماریب های نهیزم ن،یزوج مختلف و مکرّر

 زوجها نده ییآ در عاشقانه روابط که است داده قات، نشانیتحق .باشد موفق عاشقانه ی روابط در دییکل شاخص کی

( تعارضات 1998(.کامینگز)2013)ویسکریچ ودیلوی،دارد تعارض آنها حل وه هاییش از استفاده به ادییز یبستگ

 به است که ییرفتارها شامل که داند یم ن فردییب تعامالت از وستارییوجود اختالف درپزناشویی را پیوستاری از 

(.تعیین ماهیت طبیعی یا معمولی 2010شود)فروساکیس،ی م منجر تضاد و زیمخالفت آم تنش زا، ز،یخصومت آم ارتباطات

گرفته است.برخی زوجین ساختاری از بودن تعارضات بین همسران دشوار است،اگر چه براوردهایی در این زمینه صورت 

تعامالت را تشکیل می دهند که غالبا طبق آن به بحث و مشاجره می پردازند.برخی دیگر کمتر اختالفات را تجربه می کنند 

 (.1395و معموال تنها در مورد مسائل با اهمیت به اختالف می رسند.با این حال الگوهای رشد و نمو ثابت است)موسوی،

 ناسزا با است ممکن که حرمت هتک و یاحترامی و ب شوهر و زن انیم خصمانه و تنش زا تعامالت اختالف، وجود

(.زوجینی که از مدت ازدواج آنها زمان زیادی گذشته 2014)بوهلر،است ییزناشو تعارضهای از یناش باشد همراه گفتن

 یحاصل ۀمثاب به ییزناشو تعارضات کرده دارند. است، اختالفات آشکار کمتری در مقایسه با زوجین جوان تازه ازدواج

 وه هاییش و تعارضات استمرار شدت و تعارضات، موضوع به بسته همسران، در یمنف رفتاری تعامالت و احساسات از

 ییتوانا (.1994)گاتمن،باشد یروانشناخت و یکیولوژیزیف جدیِ امدیپ حاوی تواند یم داری،یپا صورت در تعارضات حلّ

 را زوجها و دهد شکل زوج دررابطه ی را قوی ارتباط کی تواندی م سازنده شکل به تعارضها حل و تیریمد برای

(. تحقیقات نشان داده است کیفیت ارتباط زوج 2013)ساموهانو،کند کمک کینزد و یمیصم رابطه ی کی جادیا برای

تعارضات زناشویی به ایجاد شرایط نامناسب روانشناختی ها نقش مهمی در سالمت روان شناختی زوجین دارد ودر نتیجه 

(. فروپاشی روابط زوجین شایعترین جلوه تعارض شدید است و 1395در زوج ها منجر می شود)ابراهیمی و همکاران،

 است آن از یحاک پژوهشها احتمال وقوع طالق را در همسران بویژه در سالهای آغازین پس از ازدواج افزایش می دهد.

 رابطه یکل تیفیک در کننده نییتع و مهم عامل کی روابطشان در تعارض تیریبرای مد زوجها روش انتخاب که

(.پس از آنجا که الگوها و سبک های حل تعارض پیش بینی کننده خوبی برای 1395)اسدی شیشه گران و همکاران،است

رضایت زوجین از زندگی به شمار می رود و نقش مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت نهایی در ازدواج ایفا می کند، یکی 
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ز دوران کودکی و تنظیم آنها در تعارضاتی که فعال ساز از روش هایی که به نظر می رسد با تغییر هیجانات برخاسته ا

 خاطرات تلخ کودکی است  می تواند بر این مهم تاثیر گذار باشد طرحواره ها می باشد. 

طرحواره درمانی که توسط جفری یانگ به وجود آمد، درمانی نوین و یکپارچه است که عمدتا بر اساس بسط و گسترش 

-رفتاری کالسیک بنا شده است.طرحواره درمانی اصول و مبانی مکتب های شناختی-اختیمفاهیم و روش های درمان شن

رفتاری،دلبستگی،گشتالت،روابط شی،سازنده گرایی و روانکاوی را در قالب یک مدل درمانی و مفهومی ارزشمند تلفیق 

 کاهش در را نتایج مثبتی جامع درمانی نعنوا به طرحواره درمانی اخیر (. درسالهای1392کرده است)منتظری و همکاران،

 عمیق الیه های در آسیب شناسی احتمال گرفتن نظر در رویکرد ،این قوت نقاط جمله است .از افراد داشته مشکالت

 ناسازگار (. طرحواره های2004)بامبر، .است" اولیه ناسازگار طرحوارههای" عنوان با مفهومی با طرح شناختی و شخصیتی

 خلق وخوی و کودکی دوران نامطلوب درتجارب ریشه که هستند خود آسیب رسانی شناختی -هیجانی الگوهای اولیه

چندین مطاله اثربخشی طرحواره (. 1397می گردند)خدابنده لو و همکاران، ناکارآمد برداشتهای به منجر دارند و اولیه

( و اختالالت 1392وئ مصرف) منتظری و همکاران،درمانی را در درمان اختالل های روانی از جمله اضطراب فراگیر،س

( به بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر مشکالت 1395(. شخمگر)2009شخصیت مورد تایید قرار داده اند)نادورت،

( هم طرحواره درمانی را به عنوان یک روش 1398سالمت روان و فرازناشویی زوجین پرداخته است.بیداری و علی زاده)

 پژوهش ها نتایج ختاللت شخصیت مرزی پیشنهاد دادند و عنوان کردند باعث بهبود و تنظیم هیجانی می شود.کارآمد در ا

 بین معناداری رابطه که است داده نشان (2005هاگوم) و هولت نورداهل،  (،2003ویدمن) و سامرز ، جمله؛کاالهان از

دارد. همچنین افزون بر این در روش طرح واره درمانی  وجود اولیه طرحواره های ناسازگار و شخصیت اختالل شدت

. رفاهی و (1395گروهی به نظر می رسد بهبودی وکاهش نشانه ها سریع تر از طرحواره درمانی فردی است)پیرانی،

ه ( هم طرحواره درمانی را بر بهبود عملکرد زوجین بررسی کرده است،که نشان از تاثیر مثبت و معنادار داشت1390همکاران)

طرحواره درمانی  به پژوهشی کمتر و است شده انجام شخصیت با توجه به اینکه طرحواره درمانی بیشتر برای اختالل است.اما

این موضوع هدف  اهمیت به توجه است یا حداقل به دید پژوهشگر نیامده، همچنین با سبک های تعارض پرداخته برای

بهبود سبک های حل تعارض در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره  بر طرحواره درمانی پژوهش حاضر این است که آیا

 تاثیر دارد؟ شهرستان اهواز

 

 روش پژوهش:

 پس آزمون در دو گروه آزمایشی و گواه می باشد. -روش پژوهش نیمه آزمایشی و به صورت پیش آزمون
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 :جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری

الی  1399زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان اهواز می باشد)فرورین پژوهش شامل کلیه  این آماری جامعه 

زوج به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی  32(.از بین این افراد تعداد 1400فرورین

ژوهش نداشتن بیماری صعب العالج جسمی های ورود به این پنفره کنترل و آزمایش جایگزین شدند. معیار 16در دو گروه 

عدم همکاری به پژوهش  های خروج هم می توان بهسال بود. از مالک  20و روحی،عدم استفاده از مواد مخدر و سن باالی 

 و شرکت نکردن در جلسات درمان اشاره کرد.

 

 ابزار اندازه گیری:

( استفاده شده است و 1983استاندارد سبک های حل تعارض رحیم )برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از پرسشنامه 

 صورت گرفته است. دقیقه ای60ه جلس 10آموزش طرحواره درمانی در 

 (1983پرسشنامه استاندارد سبک های حل تعارض )رحیم؛

سوال بوده و هدف آن ارزیابی سبک  28( طراحی و تدوین شده است و دارای 1983این پرسشنامه توسط رحیم در سال )

سبک اجتناب کننده، سبک های حل تعارض افراد در رابطه با همسر )سبک یکپارچگی، سبک مسلط، سبک ملزم شده، 

)حل تعارض ضعیف( ،حد  28گزینه ای می باشد.حد پایین نمرات  5مصالحه( می باشد.نمره گذاری به صورت لیکرت 

در پژوهش حقیقی و  )حل تعارض بسیار خوب( می باشد. 140)حل تعارض متوسط( و حد باالی نمرات  84متوسط 

همبستگی مثبت و منفی  CRQسبک های حل تعارض رحیم و پرسشنامه  ( بین خرده مقیاس های پرسشنامه1391همکاران )

 اعتماد قابلیت یا پرسشنامه همچنین پایائی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

 (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب دامنه شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن

 مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر و گیردمی قرار کامل پایائی معنای +( به1یک ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به

سبک های حل تعارض رحیم شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک

(ROCI-II)80د./. می باش 

 

 

 شیوه اجرا:
زوج از افرادی که طی  32ابتدا به مراکز مشاوره و کلینیک های روانشناسی در دسترس شهر اهواز مراجعه و طی اقداماتی 

(به مراکز مشاوره مراجعه کرده بودند به صورت در دسترس به عنوان 1400فروردین -1399یک سال گذشته )فروردین

نفره کنترل و آزمایش جایگزین شدند.ابتدا از هر دو گروه  16 نمونه انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه

( به عنوان پیش آزمون گرفته شد.سپس فقط به گروه آزمایش طرحواره درمانی و 1983پرسشنامه ی سبک تعارض رحیم)

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

5 

 

خله دقیه ای آموزش داده شد. و گروه کنترل هیچ گونه مدا 60جلسه  10نوع اتخاذ سبک مناسب در هنگام تعارضات در 

ای دریافت نکردند.سپس از هر دو گروه همان پرسشنامه به صورت پس آزمون گرفته می شود. پس از جمع آوری داده ها 

جلسه آموزش طرحواره ارائه شده  10هدف و محتوای  1-1تجزیه و تحلیل خواهند شد.در جدول  SPSSتوسط نرم افزار 

 است.

 

 : پروتکل درمان طرحواره درمانی1-1جدول

 هدف و محتوا جلسه

ایجاد یک آشنایی، معارفه، اجرای پیش آزمون و معرفی رویکرد طرحواره درمانی و  اول

 رابطه درمانی امن و همدالنه با زوج

 شناسایی طرحواره های ناسازگار اولیه و مرتبط کردن آن با نوع سبک های جل تعارض دوم

  طرحواره درمانی رویکرد براساس مراجع مشکل مفهوم سازی سوم

 بررسی نیازهای اساسی و چگونگی ارضای آن در دوران کودکی  چهارم

 آشنایی با تکنیک تصویرسازی ذهنی و پیوند با ذهنیت کودک تنها پنجم

 و بی اعتبار سازی طرحواره های اشتباه غالب ذهنیتها بین مذاکره آموزش ششم

 راهبردهای شناختیتغییر طرحواره های ناسازگار از طریق  هفتم

 هیجانیتغییر طرحواره های ناسازگار از طریق راهبردهای  هشتم

کمک به بیمار برای تعمیم دستاوردهای درما به محیط واقعی و پیشگیری از عود و تمرین  نهم

 رفتارهای مقابله ای سازگارانه

 مرور مطالب، جمع بندی و اجرای پس آزمون  دهم

 

 یافته های پژوهش:

 آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش:

ها اطالع حاصل شود. تا بر اساس نرمال قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرض ها الزم است تا از وضعیت نرمال بودن داده

 ها، آزمون ها استفاده شود. بودن یا نبودن آن

 ( برای متغیرهای پژوهشKSاسمیرنوف ) -: آزمون کولموگروف2-1جدول 

 ()سطح معناداری  Sig مقدار آزمون فراوانی  

ش
مای

آز
 

 2/0 1/0 16 تعارض قبل از درمان

 1/0 1/0 16 تعارض پس از درمان
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رل
کنت

 

 2/0 13/0 16 تعارض قبل از درمان

 2/0 1/0 16 تعارض پس از درمان

 

های جمع آوری است نتیجه می گیریم که داده 05.0با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای پژوهش بزرگتر از 

 برای متغیرهای پژوهش نرمال است.شده 

 فرضیه ی تحقیق

 طرحواره درمانی بر بهبود سبک های حل تعارض در زوجین تاثیر گذار است.

استفاده می شود. این آزمون به مقایسه نمره آزمون   Paired sample t testبرای آزمون نمودن این فرضیه از آزمون 

 این آزمون در جدول زیر نشان داده شده است: میزان قبل و بعد ازدرمان می پردازد. خروجی

 : خروجی فرضیه3-1جدول

انحراف  میانگین فراوانی   

 معیار 

درجه  tآماره 

 آزادی

سطح 

 معناداری

سبک 

های حل 

 تعارض

 کنترل
 18/9 68 16 قبل ازدرمان

1/08 14 0/32 
 17/6 68/7 16 بعد ازدرمان

 آزمایش
 21/8 68 16 قبل ازدرمان

9/3 14 0/000 
 17/64 95 16 بعد ازدرمان

 

( مشخص است و با توجه به اینکه این مقدار برای متغیر 000/0همانطور که از میزان سطح معناداری در گروه آزمایش )

رد می شود و نشان می دهد که مقدار آزمون قبل و بعد ازدرمان تغییر نموده Hoدرصد کمتر است پس فرض 5پژوهش از 

درصد 5( مشخص است به اینکه این مقدار از 32/0درصد )5باالتر از  است.  در گروه کنترل با توجه به میزان سطح معناداری

رد نمی شود و نشان می دهد که مقدار آزمون قبل و بعد ازدرمان تغییر نموده است. پس فرضیه Hoبیشتر است پس فرض 

 اثیر گذار است.مورد تایید قرار می گیرد و نشان می دهد که طرحواره درمانی بر بهبود سبک های حل تعارض در زوجین ت

 

 بحث و نتیجه گیری:

ثر بخشی طرحواره درمانی بر بهبود سبک های حل تعارض در زوجین مراجعه کننده به هدف از پژوهش حاضرتعیین ا

بود. یافته های بدست آمده در پژوهش حاضر نشان دهنده تفاوت معنادار نمرات گروه مراکز مشاوره شهرستان اهواز

آزمایشی و گروه گواه است. به عبارت دیگر چون طرحواره درمانی فقط بر روی گروه آزمایشی صورت گرفته و گروه 

راد گروه آزمایشی شده گواه هیچ مداخله ای دریافت نکردند.طرحواره درمانی باعث بهبود سبک های حل تعارض در اف

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

7 

 

(همسو می 1392(منتظری و همکاران)1398است. نتایج بدست آمده از این فرضیه و این پژوهش با نتایج بیداری و علیزاده)

 تیرضا برای یخوب کنندةی نیش بیپ همسران نیب که ارتباطات داد نشان زین( 2010باشد.همچنین مک دانیل و همکاران)

 شامل راهبردی رفتارهای عنوان با گویا سازندة اتینظر معرّف رفتارهای .رودی م شمار به ییزناشو ۀرابط از آنها

 شودی م همسران در مثبت واکنش های زانندةیبرانگ شناخته شده، یگشودگ و یینان، مثبت گرایاطم چون ییراهبردها

ی و م  بودن روابط جالب و تیجذّاب ،ییشکوفا زین و مؤثر ارتباطات و جانیه و یشاداب ،یسرزندگ معموالً موجب و

در تبیین این نتیجه می توان گفت: در حقیقت طرحواره درمانی به دلیل کارکردن بر درون مایه های روانشناختی یا .گردد

همان طرحواره ی ناسازگار اولیه در بیمارانی که دید منفی نسبت به خود،توانایی ها،عواطف و هیجانات خود و  حتی 

ری با شریک زندگی خود دارند باعث بهبود در انتخاب سبک های تعارضی مناسب می شود و در اصالح تعارضات رفتا

باورها و افکار آنها مفید است. در واقع در طرحواره درمانی تمرکز بر روی الگوهای ماندگار و تخریب گری هستند که به 

تشکل از افکار و احساسات منفی و ناکارآمدی است طور معمول در اوایل زندگی فرد در او شکل می گیرد .این الگوها م

که بارها و بارها در زندگی شخص تکرار شده است و مانع از رسیدن فرد به اهداف و خواسته های شخصی  و تعامل پایدار 

اوم با دیگران  می گردد .پس باید با افزایش آگاهی درباره  نحوه عملکرد این الگوهای تکراری و آسیبهای ناشی از  تد

مشکالت تکرار پذیر زندگی که در این مبحث بیشتر توجه ما بر انتخاب سبک های تعارضی نامناسب است جلوگیری 

جلسه آموزش به کمک درمانگر به کشف و درک طرحواره های  10کنیم.در حقیقت در این روش افراد نمونه در طی 

نه باعث فعال سازی خاطرات دردناک کودکی می گردد  خود در زندگی می پردازند تا دریابند که تعارضات با همسر چگو

و آموزش می یابند که  چگونه نیازهای عاطفی یشان را به روشی سالم برآورده کنند که باعث پریشانییشان و انتخاب های 

 نادرست نشود.

ا،باورها،اعمال و روابط فرد البته پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه  طرحواره ها ،بغیر از دوران کودکی از طریق اندیشه ه

در طول زندگی نیز تقویت می شود، باید حتما برای تداوم نتیجه ها دوره های پیگیری برگزار گردد.از محدودیت های این 

 اشاره کرد.  19-پژوهش نیز می توان به برگزاری جلسات آنالین،به علت شیوع ویروس کویید

 

 الف( منابع فارسی

(.مقایسه حس انسجام و سبک های حل تعارض زناشویی 1395،زارعی؛سلمان،سلطانی نیا؛شیوا)ابراهیمی؛مرضیه السادات

 . 42-27(: 35)10زنان شاغل و خانه دار،فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی،

(.تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سبک های 1395اسدی شیشه گران؛سارا،قمری کیوی؛حسین،شیخ االسالمی؛علی)

 . 88-77(: 6)1زنده و غیر سازنده در نامزدها،دوفصلنامه مشاوره کاربردی،حل تعارض سا
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(.اثربخشی طرحواره درمانی بر راهبردهای شناختی هیجان،تحمل پریشانی و 1398بیداری؛فرزانه،حاج علیزاده؛کبری)

تربیتی و روانشناسی دانشگاه ناگویی خلقی بیماران مبتال به اختالل شخصیت مرزی،مطالعات روانشناختی دانشکده علوم 

 . 181-165(: 2)15الزهرا،

(.اثربخشی طرخواره درمانی بر احساس ترک شدن و بی ثباتی هیجانی افراد مبتال به اختالل شخصیت 1395پیرانی؛ذبیح)-

 . 88-77(: 1)7مرزی در شهر اراک،پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره،

 نفس عزت بر تمداریذهن درمانی طرحواره اثربخشی (.1397ان بوگر؛اسحاق)خدابنده لو؛سعید،نجفی؛محمود،رحیمی-

 . 101-65(:30)8،مطالعات روانشناسی بالینی،فتهیخودش تیشخص اختاللیدارا افراد

(.تاثیر آموزش زوج درمانی طرحواره محور بر بهبود عملکرد زوجین،روش 1390رفاهی؛مژده،قادری؛زهرا،بهمنی؛مجید)

 . 45-29: 2شناختی،ها و مدل های روان

(.اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش مشکالت سالمت روان ناشی از روابط فرازناشویی در 1395شخمگر؛زهرا)

 . 39-34(: 17)5زوجین،نسیم تندرستی،

(.اثربخشی طرحواره درمانی بر 1392منتظری؛محمدصادق،نشاط دوست؛محمدطاهر،عابدی؛محمدرضا،عابدی؛احمد)-

 .  45-35(:1)5جبری،مجله روانشناسی بالینی،-سردگی و اختالل شخصیت وسواسیکاهش شدت عالئم اف

(.بررسی تعامالتریالسبک های حل تعارض و کیفیت زناشویی)تحلیل روند مبتنی بر سن و طول مدت 1395موسوی؛فاطمه)-

 .  50-27(: 34)10ازدواج(،فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده،
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