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Abstract
Introduction: Sexual schemas as cognitive generalizations are the result of one's past experiences. 
Existence of desirable sexual function has a very important and fundamental role in the success and 
stability of the family center. The aim of this study was to determine the correlation between sexual 
schemas and marital conflicts and marital instability of couples referring to family counseling centers 
in Qom in 2019.
Methods: The research method was descriptive-correlational. The statistical population included all 
married couples aged 30-45 years who referred to family counseling centers in Qom. The statistical 
sample includes 404 members of the statistical community who were selected by available sampling. 
Research instruments included a demographic questionnaire, the “Sexual Schema Scale”, the 
“Revised Marital Conflict Questionnaire”, and the “Marital Instability Index”. Content validity was 
calculated by qualitative method and reliability was measured by internal correlation method by 
calculating Cronbach's alpha coefficient. The collected data were analyzed in SPSS. 20.
Results: Between the components of passionate-romantic sex schema (P=0.000, R= -0.147), 
explicit-comfortable, passionate-loving (P=0.000, R= -0.151), and intellectual-progressive (P=0.000, 
R=0.156), there was a negative correlation with marital instability. There was no significant correlation 
between shy-conservative and powerful-aggressive components with marital instability. There were 
also shy-conservative components (P =0.000, R=0.131), powerful-aggressive (P=0.000, R =0.144), 
with a significant positive correlation with marital conflicts. There was a negative correlation between 
the passionate-loving (P=0.05, R=-0.128) and the intellectual-progressive component (P=0.000, R= 
0.160) with marital conflicts.
Conclusions: Sexual schemas are associated with marital conflicts and marital instability. Therefore, 
psychologists and counselors are advised to reduce marital conflict and stabilize marriage by changing 
sexual schemas in a positive way and prevent the harm of divorce. 
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چکیده
مقدمــه: طرحــواره جنســی بــه عنــوان تعمیم هــای شــناختی حاصــل تجــارب گذشــته فــرد مــی باشــد. وجــود عملکــرد جنســی مطلــوب، 
نقــش بســیار مهــم و اساســی در موفقیــت و پایــداری کانــون خانــواده دارد.  پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن همبســتگی طرحواره هــای 
جنســی بــا تعارضــات زناشــویی و بی ثباتــی ازدواج زوجیــن مراجعــه کننــده بــه  مراکــز مشــاوره خانــواده آمــوزش و پــرورش شــهر قــم در 

ســال 1398 انجــام شــد
 روش کار: روش پژوهــش از نــوع توصیفــی- همبســتگی بــود. جامعــه آمــاری شــامل کلیــه زوج هــای متاهــل رده ســنی 45-30 ســال 
مراجعــه کننــده بــه مراکــز مشــاوره خانــواده آمــوزش و پــرورش شــهر قــم بــود. نمونــه آمــاری شــامل 404 تــن از اعضــای جامعــه آمــاری 
مذکــور اســت کــه بــه صــورت نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند. ابزارهــای پژوهــش شــامل پرسشــنامه جمعیــت شــناختی، 
 Revised Marital("ــویي ــات زناش ــدة تعارض ــر ش ــد نظ ــنامة تجدی ــی")Sexual Schema Scale(، "پرسش ــواره جنس ــاس طرح "مقی
ــی و  ــه روش کیف ــوا ب ــی محت ــود. روای ــی ازدواج" )Marital Instability Index( ب ــی ثبات ــاخص ب Conflict Questionnaire(  و "ش

پاپایــی بــه روش همبســتگی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بررســی گردیــد. داده هــا ی جمــع آوری شــده در نــرم افــزار اس 
پــی اس اس نســخه 20 تحلیــل شــد. 

یافتــه هــا: بیــن مولفــه هــای طرحــواره جنســی پرشــور – عاشــقانه )P= 0/000, R= -0/147(,، صریــح – راحــت، پرشــور- بــا محبــت 
)P=0/000, R = -0/151( ، روشــنفکر – مترقــی )P=0/000, R=0/156( بــی ثباتــی ازدواج همبســتگی منفــی وجــود داشــت. بیــن مولفه 
هــای خجالتــی – محافظــه کار و قدرتمنــد – پرخاشــگر بــا بــی ثباتــی ازدواج همبســتگی معنــا داری وجــود نداشــت. همچنیــن مولفه های 
خجالتــی – محافظــه کار )P=0/000, R= 0/131(، قدرتمنــد – پرخاشــگر )P= 0/000, R=0/144(، بــا تعارضــات زناشــویی همبســتگی 
  )P=0/000, R=0/160( و روشــنفکر- مترقــی )P=0/05, R= -0/128(  مثبــت معنــا دار وجــود داشــت. بیــن مولفــه  پرشــور – بــا محبــت

بــا تعارضــات زناشــویی همبســتگی منفــی وجود داشــت.
ــه روانشناســان و  ــن، ب ــی ازدواج همبســتگی دارد. بنابرای ــی ثبات ــا تعارضــات زناشــویی و ب ــری: طرحواره هــای جنســی ب ــه گی  نتیج
مشــاوران توصیــه مــی شــود بــا تغییــر طرحــواره هــای جنســی در جهــت مثبــت، موجبــات کاهــش تعارضــات زناشــویی و ثبــات ازدواج را 

پدیــد آورنــد و از آســیب طــالق پیشــگیری کننــد.
کلید واژه ها: طرحواره های جنسی، تعارضات زناشویی، بی ثباتی ازدواج.
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مقدمه
ــت  ــت )Support(، صمیمی ــع حمای ــویی منب ــه زناش ازدواج و رابط
)Intimacy( و لــذت در انســان اســت )1(. مفهــوم بی ثباتــی ازدواج 
)Marriage instability(، قطــب منفــی پیوســتاری کــه تــداوم و 
پیوســتگی ازدواج را نشــان می دهــد، قــرار دارد. بــی ثباتــی ازدواج 
ــی  ــد، ول ــه طــالق نگرفته ان ــی اشــاره دارد ک ــی زوج های ــه زندگ ب
ــی و طــالق در  ــال جدای ــد و احتم ــی از یکدیگرن ــال جدای ــه دنب ب
بیــن آن هــا بــاال اســت.  بــی ثباتــی ازدواج و در نتیجــه طــالق، 
مســئله ای فــردی نیســت کــه عواقــب و عــوارض آن فقــط متوجــه 
افــراد درگیــر در آن شــود، بلکــه معضلــی اجتماعــی اســت کــه کل 

ــرار می دهــد )2(.  ــر ق ــه را تحــت تأثی جامع
تعارضــات زناشــویی مشــکالت فراوانــی بــرای زوجیــن بــه وجــود 
ــازه  ــا ت ــتند ی ــد هس ــه دارای فرزن ــی ک ــی زوجین ــی آورد، حت م
ــات  ــات تعارض ــا از تبع ــدان آن ه ــده اند، فرزن ــد ش ــب فرزن صاح
ــی ها  ــد )3(. بررس ــیب می بینن ــز آس ــود نی ــن خ ــویی والدی زناش
نشــان می دهــد زنــان و مردانــی کــه تعارضــات زناشــویی زیــادی را 
در روابــط و زندگــی خــود تجربــه می کننــد مــوارد مختلفــی ماننــد 
ــا  ــی از ازدواج و ی ــر واقع ــارات غی ــر، انتظ ــی از یکدیگ درک ناکاف
انتظــارات غیــر واقعــی از یکدیگــر، مشــکالت مالــی و اخالقــی در 
زندگی شــان وجــود دارد. بعضــی از ایــن مــوارد و مشــکالت ماننــد 
خیانــت جنســی نقــش مهمــی در تعارضــات زناشــویی و طــالق بــه 

ــد )4(. عهــده دارن
 یکــی از مســائل مهــم در رابطــه بیــن زوجیــن شــناخت جنســی 
طرفیــن از یکدیگــر اســت. در ایــن بیــن عوامــل متعــددی هســتند 
کــه بــر چگونگــی رابطــه جنســی بیــن زوجیــن تاثیرگذار می باشــند 
ــی در  ــکالت جنس ــی مش ــا حت ــداوم ی ــه ت ــر ب ــد منج و می توانن
بیــن زوجیــن شــوند )5(. در بیــش از یــک قــرن گذشــته مطالعــات 
ــالل  ــل اخت ــای عوام ــی کننده ه ــش بین ــه بررســی پی بســیاری ب
در روابــط زناشــویی و متعاقــب آن تعارضــات زناشــویی اختصــاص 
یافتــه اســت. از جملــه ایــن عوامــل طرحــواره هــای جنســی فــرد و 
چگونگــی عملکــرد و رضایــت جنســی زوجیــن در روابــط زناشــویی 
اســت. در یــک ازدواج ســالم، وجــود عملکــرد جنســی مطلــوب بــه 
نحــوی کــه بتوانــد موجــب تأمیــن رضایــت طرفیــن شــود، نقــش 
بســیار مهــم و اساســی در موفقیــت و پایــداری کانون خانــواده دارد. 
در یــک ازدواج ســالم، وجــود عملکــرد جنســی مطلــوب بــه نحــوی 
کــه بتوانــد موجــب تأمیــن رضایــت طرفیــن شــود، نقــش بســیار 
مهــم و اساســی در موفقیــت و پایــداری کانــون خانــواده دارد )5(. 

Anderson & Cyranowski )6( مفهــوم طرحــواره جنســی را بــه 

ــرد از جنبه هــای جنســی حاصــل  ــوان تعمیم هــای شــناختی ف عن
ــن طرحــواره هــا یــک  ــد کــه ای تجــارب گذشــته تعریــف کرده ان
نمایشــی تاریخــی از زندگــی جنســی اوســت و بــه عنــوان باورهای 
اساســی و هســته ای ابعــاد جنســی فــرد تعریــف شــده اســت کــه از 
ــود  ــال نم ــای ح ــده اند و در تجربه ه ــتق ش ــته مش ــارب گذش تج
ــر  ــراد تأثی ــی اف ــات جنس ــردازش اطالع ــد و در پ ــدا می کنن پی
ــواًل  ــد )4(. معم ــت می کنن ــی را هدای ــار جنس ــد و رفت می گذارن
ــی  ــا منف ــت ت ــه ای از مثب ــان در دامن ــای جنســی زن ــواره ه طرح
ــه صــورت  ــن نظــر ب ــی کــه مــردان از ای ــد. در حال ــرار می گیرن ق
طرحــواره دار )دیــدگاه مثبــت( و بــدون طرحــواره )دیــدگاه منفــی( 
ــی  ــی در زندگ ــح جنس ــات صحی ــوند )7(. ارتباط ــیم می ش تقس
ــه همســر،  ــان احساســات و عواطــف ب ــد نحــوه بی زناشــویی مانن
خــود می توانــد تأثیــر متقابلــی در روابــط زناشــویی و عــزت نفــس 
جنســی داشــته باشــد. بنابرایــن، در یــک ازدواج ســالم، یــک رابطــه 
جنســی مطلــوب بــه نحــوی کــه بتوانــد موجــب تأمیــن رضایــت 

ــن شــود، وجــود دارد )8(. طرفی
ــا توجــه بــه افزایــش آمــار طــالق در جامعــه، احســاس  امــروزه ب
امنیــت و آرامــش و روابــط صمیمانــه بیــن مــرد و زن  بــه سســتی 
ــای  ــا نیروه ــده ای ب ــه فزاین ــه گون ــواده ب ــت و خان ــده اس گرایی
مخــرب مواجــه شــده و تهدیــد مهمــی بــرای ســالمت جامعــه بــه 
ــیختگی  ــم گس ــل از ه ــن عام ــالق مهمتری ــی رود و ط ــمار م ش
ســاختار بنیــادی تریــن بخــش جامعــه، یعنی خانــواده اســت )9(. در 
ســال هــای اخیــر، موضــوع تعارضــات و آشــفتگی زناشــویی یکــی 
از عوامــل ختــم شــونده بــه طــالق اســت کــه بــه صــورت یــک 
رونــد فزاینــده در میــان آثــار منتشــر شــده حــوزه ازدواج وضعیتــی 
ویــژه کســب کــرده اســت )10(. آمارهــا، آشــفتگی زناشــویی را بــه 
عنــوان مشــکلی موذیانــه کــه در حــال حاضــر در همــه جــا هســت 
مــورد توجــه قــرار داده انــد و نتایــج مطالعــات اپیدمیولوژیــک بــه 
ــد  ــه 20 درص ــر لحظ ــه در ه ــد ک ــی ده ــان م ــده نش ــور عم ط

جمعیــت در معــرض آشــفتگی زناشــویی هســتند )9، 12،11(.
ــای  ــواره ه ــن طرح ــه بی ــان داد ک ــی نش ــی )4( در پژوهش بابای
جنســی، عملکــرد جنســی و رضایــت جنســی بــا تعارضــات 
ــدار  ــت. بنک ــود داش ــاداری وج ــوس معن ــه معک ــویی رابط زناش
ــه  ــک از مولف ــی )12( در پژوهشــی نشــان داد کــه هــر ی مازندران
هــای خودپنــداره جنســی )خودکارآمــدی، هوشــیاری، عــزت نفــس 
و طرحــواره جنســی( قابلیــت تبیین بــی ثباتــی ازدواج را داشــته اند. 
مریمــی و همــکاران )13( در پژوهشــی بــه تعییــن نقــش طرحــواره 
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هــای جنســی در پیــش بینــی رضایــت زناشــویی دانشــجویان زن 
ــج نشــان داد کــه بیــن طرحــواره جنســی  ــد. نتای متأهــل پرداختن
ــا  ــک و صراحــت- راحــت( ب ــای آن )پرشــور و رمانتی ــه ه و مولف
ــالوه،  ــود دارد. بع ــادار وج ــت و معن ــت زناشــویی رابطــه مثب رضای
نتایــج نشــان داد کــه طرحــواره جنســی و مولفــه هــای آن)پرشــور 
و رمانتیــک و صراحــت- راحــت( قــادر بــه پیــش بینــی رضایــت 
زناشــویی مــی باشــند. مــرادی اورگانــی )14(  در پژوهشــی نشــان 
داد کــه بیــن طرحــواره هــای جنســی مــردان و زنــان بــا رضایــت 
جنســی و ســازگاری زناشــویی رابطــه معنــادار وجــود دارد و 
مشــخص شــد کــه افــرادی کــه دارای طرحــواره جنســی مثبــت 
بودنــد، رضایــت جنســی و ســازگاری بیشــتری داشــتند. همچنیــن 
طرحــواره هــای جنســی و رضایــت جنســی ســازگاری زناشــویی را 
ــه ای  ــکاران )15( در مطالع ــد. Mueller و هم ــی کردن ــش بین پی
نشــان دادنــد کــه مــردان و زنــان بــا طرحــواره جنســی مثبــت در 

ــد. ــا شــریک جنســی خــود، رضایــت بیشــتری دارن ارتبــاط ب
 Crane و همــکاران )16( پژوهشــی بــا عنــوان عملکــرد جنســی و 
کیفیــت رابطــه زناشــویی انجــام دادنــد. نتایــج نشــان داد عملکــرد 
جنســی بــا کیفیــت کلــی زناشــویی، توافق زناشــویی و همبســتگی 
ــان احساســات زناشــویی، رضایــت زناشــویی رابطــه  زناشــویی، بی
ــرس  ــا ت ــی ب ــرد جنس ــن عملک ــاداری دارد. همچنی ــت و معن مثب
ــون  ــه تاکن ــه ک ــر چ ــی دارد. اگ ــه منف ــی رابط ــاط جنس از ارتب
ــش  ــی در پژوه ــورد بررس ــای م ــه متغیره ــی در زمین پژوهش های
حاضــر و عوامــل مرتبــط بــا آن انجــام شــده اســت، امــا در مــورد 
بررســی رابطــه طرحــواره هــای جنســی بــا تعارضــات زناشــویی و 
ــش  ــذا پژوه ــترس نیســت. ل ــی ازدواج پژوهشــی در دس ــی ثبات ب
ــا  ــای جنســی ب ــن همبســتگی طرحواره ه ــدف تعیی ــا ه حاضــر ب
تعارضــات زناشــویی و بی ثباتــی ازدواج زوجیــن مراجعــه کننــده بــه  
ــرورش شــهر قــم در ســال  ــواده آمــوزش و پ مراکــز مشــاوره خان

1398 انجــام شــد. 

روش کار
روش پژوهــش از نــوع توصیفــی- همبســتگی بــود. جامعــه آمــاری 
پژوهــش حاضــر را کلیــه زوج هــای دارای رده ســنی 45-30 ســال 
مراجعــه کننــده بــه مراکز مشــاوره خانــواده آموزش و پرورش شــهر 
قــم بــود.  تعــداد  نمونــه براســاس جــدول مــورگان و بــا توجــه بــه 
انــدازه جامعــه آمــاری، تعــداد 202 زوج انتخــاب شــدند بــا اســتفاده 
ــاوره  ــز مش ــه ای، دو مرک ــی خوش ــری تصادف ــه گی از روش نمون
ــز بصــورت  ــه مراک ــن ب ــن مراجعی ــه از بی ــد و در ادام انتخــاب ش

در دســترس بــا توجــه بــه معیارهــای ورود، نمونــه انتخــاب شــد. 
ابتــدا فهرســت تمامــی مراکــز مشــاوره خانــواده آمــوزش و پــرورش 
شــهر قــم )چهــار مرکــز( تهیــه، ســپس دو مرکــز مشــاوره خانــواده 
ــه  ــی ســاده بوســیله قرع ــه صــورت تصادف ــرورش ب ــوزش و پ آم
کشــی انتخــاب شــد و در ادامــه از بیــن مراجعیــن بــه ایــن مراکــز، 
نمونــه پژوهــش بــا روش نمونــه گیــری در دســترس  انتخــاب شــد 
و پــس از کســب رضایــت آگاهانــه از مراجعیــن، نســبت بــه تکمیل 
پرسشــنامه هــای پژوهــش اقــدام شــد. معیارهــای ورود بــه مطالعه: 
1. داشــتن حداقــل 6 مــاه تجربــهء زندگــی مشــترک، 2. در حــال 
حاضــر متاهــل بــوده و بــه طــور مشــترک بــا همسرشــان زندگــی 
کننــد، 3. قــرار داشــتن در ســنین پیــش از یائســگی، 4. عــدم وجود 
ســابقة اختــالالت جنســی مانند)واژینیســموس، درد حیــن مقاربت(، 
5. رضایــت جهــت تکمیــل پرسشــنامه ها، 6. ســواد در حــد مطالعــه 
و تکمیــل پرسشــنامه هــا بــود. معیارهــای خــروج از مطالعه شــامل: 
ــه  ــه ماه ــش زا در س ــوادث تن ــه ح ــتن تجرب ــارداری 2. داش 1. ب
گذشــته ماننــد از دســت دادن یکــی از نزدیــکان 3. بیمــاری طبــی 
ــا روانشــناختی شــناخته شــده براســاس خوداظهــاری مشــارکت  ی

کننــدگان بــود. داده هــا بــا ابــزار هــای زیــر جمــع آوری شــد.
پرسشــنامه جمعیــت شــناختی شــامل ســن، جنــس و ســن ازدواج 

بــود.
ــی"  )Sex Schema Scale( دارای دو  ــواره جنس ــاس طرح "مقی
ــای  ــواره ه ــری طرح ــه اینکــه شــکل گی ــه ب ــا توج ــود. ب ــرم ب ف
جنســی ناشــی از  فضــای اجتماعــی و انتظــارات جامعــه از نقــش 
ــرد  ــی زن و م ــالت جنس ــاوت در تمای ــرد و تف ــیتی زن و م جنس
مــی باشــد ایــن مقیــاس در دو فــرم زنــان و مــردان طراحــی شــده 

اســت.
ــاس توســط Cyranowski  و همــکاران  ــن مقی ــه:  ای ــرم مردان ف
ــکیل  ــت تش ــه از 45 صف ــده، ک ــی ش ــال1999 طراح )5(  در س
ــر  ــاس  در نظ ــرده مقی ــردان  3 خ ــاس م ــراي مقی ــت. ب ــده اس ش
 passionate( گرفتــه شــده اســت که  شــامل: پرشــور- بــا محبــت
love  -( )22، 19، 18، 13، 4، 42، 38، 36، 31، 27(، قدرتمنــد – 

 ،29 ،30 ،33 ،34 ،41 ،43( )powerful - aggressive( پرخاشــگر
 intellectual -( ــی ــنفکر – مترق 26، 24، 11، 10، 9، 7، 6(، روش
progressive( )39، 21، 16، 2( اســت.  دامنــه نمــره بیــن صفــر تا 

162 مــی باشــد. نمــره باالتــر نشــانگر طرحــواره قــوی تــر و نمــره 
پاییــن نشــانگر طرحــواره ضعیــف تــر مــی باشــد.آزمودنی بایــد در 
یــک مقیــاس لیکــرت 7 درجــه اي )از اصــاًل: صفــر تــا خیلــی زیاد: 
6( مشــخص ســازد کــه هــر یــک از ایــن صفــات تــا چــه حــد وي 
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را توصیــف مــی کنــد و در شــخصیت او نمــود دارد. از آنجایــی کــه 
افــراد بــه گونــه آزادانــه در مــورد مســایل جنســی خــود صحبــت 
مــی کننــد، 18 صفــت بــه عنــوان عبــارت هایــی پرکننــده در ایــن 
ابــزار بــکار رفتــه انــد تــا ماهیــت ویژگــی اصلــی مــورد ارزیابــی از 
دیــد آزمودنــی هــا پنهــان بمانــد.  عبــارت هــای 45، 33، 10، 2 بــه 

صــورت معکــوس نمــره گــذاری مــی شــوند )6(. 
ــکاران  ــط Cyranowsk  و هم ــاس توس ــن مقی ــه: ای ــرم زنان  ف
ــای  ــواره ه ــری طرح ــدازه گی ــدف  ان ــا ه ــال 1999 ب )5(  در س
جنســی زنــان تدویــن  شــده اســت و 50 صفــت در ایــن آزمــون 
مشــخص شــده اســت. آزمودنــی در یــک مقیــاس لیکــرت 
7 درجــه ای )از اصــاًل صفر=تــا خیلــی زیــاد = 6( مشــخص                                      
ــد وی را  ــه ح ــا چ ــات، ت ــن صف ــدام از ای ــر ک ــه ه ــازد ک ــی س م
توصیــف مــی کنــد. عبــارت هــای معکــوس ایــن مقیــاس 45 مــی 
باشــد کــه بــه صــورت )اصــال=6 تــا خیلــی زیــاد= صفــر( نمــره 
گــذاری مــی شــود. از آنجــا کــه افــراد بــه طــور آزادانــه در مــورد 
مســائل جنســی خــود صحبــت نمــی کننــد، 24 صفــت بــه عنــوان 
ــا  ــد ت ــه ان ــه کار رفت ــون ب ــن آزم ــده در ای ــر کنن ــارت هــای پ عب
ماهیــت اصلــی مــورد ارزیابــی از دیــد آزمودنــی پنهــان بمانــد. ایــن 
ــزار دارای 26 عبــارت مــی باشــد و 3  عامــل پرشــور – عشــق  اب
)passionate-romantic( )5، 11، 20، 35، 37، 39، 44، 45، 48 و 
 ،24 ،18 ،16 ،13 ،9 ،6 ،2( )open-Direct( صریــح – راحــت ،).50
embarrassed- ( )ــاط 25 و 32( و خجالتــی- محافظــه کار )محت
conservative( )3، 8، 22، 28، 31، 38 و 41( را می سنجد و سایر 

عبــارت هــا پــر کننــده هســتند. بــه منظــور جلوگیــری از ســوگیری 
و پوشــاندن ماهیــت اصلــی آزمــون از دیــد پاســخ دهنــدگان مــورد 
اســتفاده قــرار گرفتــه انــد و در نمــره گــذاری محاســبه نمــی شــود.  
حداقــل و حداکثــر  نمــره ایــن پرسشــنامه صفــر  و 156 می باشــد. 
ــد،  ــن پرسشــنامه بیشــتر باش ــره حاصــل شــده از ای ــه نم ــر چ ه
نشــان دهنــده میــزان بیشــتر خــود طرحــواره جنســی خواهــد بــود 

و بالعکــس. 
Cyranowski  و همــکاران )5(  پژوهــش خــود بــر روی 385 مــرد 

ــی  ــکا انجــام داد.  روای ــو آمری ــل دانشــجوی دانشــگاه اوهای متاه
ــی  ــل عامل ــه روش تحلی ــی" ب ــواره جنس ــاس طرح ــازه "مقی س
اکتشــافی و تاییــدی نشــان داد کــه ایــن مقیــاس دارای 3 عامــل 
پرشــور- بــا محبــت، قدرتمنــد- پرخاشــگر و روشــنفکر- مترقــی 
ــواره  ــاس طرح ــرای "مقی ــی همگ ــن روای ــد. همچنی ــی باش م
 Sexual( "جنســی" مــردان بــا "مقیاس دانــش و نگــرش جنســی
Knowledge and Attitudes Scale( ضریــب همبســتگی 0/82 

ــبه   ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی  ب ــد. پایای ــت آم بدس
ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه فــوق بــه ترتیــب بــرای  عامــل 
پرشــور – عشــق 0/78، قدرتمنــد- پرخاشــگر0/85 و روشــنفکر- 

ــد )6(.  ــزارش کردن ــی0/77 گ مترق
Anderson & Cyranowski )6( روایــی و پایایــی "مقیــاس 

طرحــواره جنســی" را بــر روی 387 زن متاهل دانشــجوی دانشــگاه 
ــا  ــوق ب ــاس ف ــرای  مقی ــی همگ ــکا انجــام داد. روای ــو آمری اوهای
ــب همبســتگی 0/75  ــش و نگــرش جنســی" ضری ــاس دان "مقی
بدســت آمــد کــه روایــی همگرایــی ایــن آزمــون اثبــات مــی شــود. 
ــا  ــب آلف ــا محاســبه ضری ــی ب ــه روش همبســتگی درون ــی ب پاپای
ــد. Nowosielski و  ــوق 0/82 بدســت آم ــه ف ــا  نمون ــاخ ب کرونب
همــکاران )17( در پژوهــش خــود روایــی ســازه" مقیــاس طرحواره 
جنســی" را بــه روش تحلیــل عامــل تاییــدی بــر روی 561 تــن از 
زنــان و مــردان متاهــل لهســتانی بررســی و تاییــد شــد. پاپایــی بــه 
روش همبســتگی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــر 
ــه 0/72  ــرم مردان ــه 0/70 و در ف ــرم زنان ــوق در ف ــه ف روی نمون

بدســت آوردنــد.
در پژوهــش مجتبایــی و همــکاران )18( روایــی محتــوا بــه روش 
ــه  ــای مردان ــرم ه ــرای ف ــواره جنســی" ب ــاس طرح ــی  “مقی کیف
ــن از مدرســین دانشــگاه آزاد اســالمی  ــد 10 ت ــورد تایی ــه م و زنان
واحــد رودهــن قــرار گرفــت و پاپایــی بــه روش همبســتگی درونــی 
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــر روی 190 تــن از پرســتاران 
بیمارســتان هــای دولتــی شــهر تهــران در نمــره کل 0/78، 
ــنفکر-  ــگر0/82 و روش ــد- پرخاش ــور – عشــق0/70، قدرتمن پرش
مترقــی0/75 ، صریــح – راحــت 0/66، خجالتــی – محتــاط 0/56،  
ــه  ــی ب ــی )14( پاپای ــرادی اورگان ــد. در پژوهــش م ــزارش کردن گ
ــاخ  ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــتگی درون روش همبس
"مقیــاس طرحــواره جنســی"بر روی 350 تــن )175 زن، 175 
مــرد( شــهر اصفهــان در فــرم زنانــه 0/73 و در فــرم مردانــه 0/84 

ــی گــزارش نشــد. ــن پژوهــش روای بدســت آمــد. در ای
 Revised( "پرسشــنامة تجدیــد نظــر شــدة تعارضــات زناشــویي"
Marital Conflict Questionnaire( توســط ثنایي )19( در ســال 

ــارت  ــنامه دارای 54 عب ــن پرسش ــت. ای ــده اس ــی ش 1379 طراح
ــرای ســنجیدن تعــارض هــای زن و شــوهر ســاخته  اســت کــه ب
ــویی را  ــات زناش ــد از تعارض ــنامه 8 بع ــن پرسش ــت. ای ــده اس ش
می ســنجد کــه شــامل کاهــش همــکاری، کاهــش رابطــه جنســی، 
افزایــش واکنــش هــای هیجانــی، افزایــش حمایــت فرزنــد، 
ــه  ــش رابط ــود، کاه ــاوندان خ ــا خویش ــردی ب ــه ف ــش رابط افزای
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ــور  ــردن ام ــدا ک ــتان ، ج ــاوندان همســر و دوس ــا خویش ــردی ب ف
مالــی از یکدیگــر، و کاهــش ارتبــاط موثــر مــی باشــد. بــرای هــر 
عبــارت 5 گزینــه نمــره 1 تــا 5 اختصــاص داده شــده اســت. حداکثر 
نمــره کل پرسشــنامه 270 و حداقــل آن 54 اســت. عبــارت هــای 8 
 reduce( خــرده مقیــاس هــا از این قــرار اســت: کاهــش همــکاری
cooperation(، عبــارت هــای 4، 12، 18، 25، 34، کاهــش رابطــه 

جنســی )reduce sex(، عبــارت هــای 5، 13، 19، 35، 40؛ افزایــش 
 )Increased emotional reactions( واکنــش هــای هیجانــی
عبــارت هــای 6 ، 14، 20، 27، 36، 42، 49، 51، افزایــش حمایــت 
فرزنــد )increase child support(، عبــارت هــای 9، 22، 31، 38، 
 increase(  ــود ــاوندان خ ــا خویش ــردی ب ــه ف ــش رابط 44؛ افزای
ــای  ــارت ه personal relationship with your relatives(، عب

ــا خویشــاوندان  ــردی ب 8، 15، 21، 29، 37، 43؛ کاهــش رابطــه ف
 decreased personal relationship with( همســر و دوســتان
spouse relatives and friends(، عبــارت هــای 1، 23، 32، 46، 

  )separate finances( 50، 53، جــدا کــردن امور مالــی از یکدیگــر
عبــارت هــای 2، 10، 17، 24، 33، 39، 48، کاهــش ارتبــاط 
موثــر)reduce effective communication( عبــارت هــای 3، 7، 
11، 16، 26، 28، 30، 41، 45، 47، 52، 54. حداکثــر نمــره هــر 
خــرده مقیــاس مســاوی بــا تعــداد عبــارت هــای آن خــرده مقیــاس 
هــا ضربــدر 5 اســت. نمــره گــذاری گزینــه هــا شــامل: هرگــز 1، 
بنــدرت 2، گاهــی 3، اکثــرا 4، همیشــه 5 مــی باشــد. عبــارت هــای 
3، 11، 14، 26، 30، 33، 45، 47، 54 بــه صــورت معکــوس نمــره 
گــذاری مــی شــوند. حداقــل نمــره 54 و حداکثــر  نمــره 270  مــی 
ــالف  ــارض و اخت ــي تع ــه معن ــاال ب ــره ب ــزار نم ــن اب ــد. در ای باش
بیشــتر و نمــره پاییــن بــه معنــاي تعــارض و اختــالف کمتــر اســت 

 .)20(
ثنایی"پرسشــنامة تجدیــد نظــر شــدة تعارضــات زناشــویي" را  بــر 
روی 120 تــن شــامل 48 مــرد و 72 زن  دارای تعــارض زناشــویی 
مراجعــه کننــده بــه مراجــع قضایــی شــهر تهــران و نیــز یــک گروه 
کنتــرل شــامل 150 زوج عــادی  شــامل 68 مــرد و 82 زن مراجعــه 
ــکار گرفــت. روایــی  ــه مراکــز مشــاوره شــهر تهــران  ب کننــده  ب
محتــوا بــه روش کیفــی براســاس نظــر 10 تــن از مدرســین گــروه 
مشــاوره دانشــگاه تهــران و دانشــگاه خوارزمــی مطلــوب ارزیابــی 
ــب  ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــد. پایای ش
آلفاکرونبــاخ بــر روی نمونــه فــوق بــرای کاهــش همــکاري 0/81، 
ــي  کاهــش رابطــه جنســي 0/61، افزایــش واکنــش هــاي هیجان
0/70، افزایــش حمایــت فرزنــد 0/33، افزایــش رابطــه فــردی بــا 

خویشــاوندان خــود 0/86، کاهــش رابطــه فــردی بــا خویشــاوندان 
ــر  ــي از یکدیگ ــور مال ــردن ام ــدا ک ــتان 0/89، ج ــر و دوس همس
ــه  ــا 0/96 ب ــارت ه ــر 0/69 و کل عب ــاط موث ــش ارتب 0/71، کاه
دســت آمــده اســت )19(. در مطالعــات خارجــی از ایــن پرسشــنامه  

اســتفاده نشــده اســت.
مقتــدا و حالجــی در مطالعــه خــود روایــی محتــوا بــه روش کیفــی 
"پرسشــنامة تجدیــد نظــر شــدة تعارضــات زناشــویي" را بــا نظــر 
خواهــی از 10 تــن از مدرســین گــروه مشــاوره دانشــگاه خوارزمــی 
ــا  ــی ب ــه روش همســانی درون ــی ب ــد. پایای ــد  کردن بررســی و تایی
ــرد و  ــن )53 م ــر روی 111 ت ــاخ ب ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری محاس
58 زن( دانشــجویان و کارمنــدان متاهــل دانشــگاه تهــران   0/75 

بدســت آمــد )21(. 
ســاداتی و همــکاران روایــی محتــوا بــه روش کیفــی "پرسشــنامة 
تجدیــد نظر شــدة تعارضــات زناشــویي"  را با نظرســنجی از 10 تن 
از مدرســین گــروه مشــاوره دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز مطلوب 
ارزیابــی کردنــد و بــراي بررســي پایایــی بــه روش همســانی درونی 
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــر روی 300 تــن از معلمــان 
مــرد شــهر بــراي کاهــش همــکاري 0/81، کاهــش رابطــه جنســي 
0/65، افزایــش واکنــش هــاي هیجانــي 0/72، افزایــش حمایــت 
فرزنــد 0/35، افزایــش رابطــه فــردی بــا خویشــاوندان خــود 0/87، 
کاهــش رابطــه فــردی بــا خویشــاوندان همســر و دوســتان 0/91، 
جــدا کــردن امــور مالــي از یکدیگــر 0/73، کاهــش ارتبــاط موثــر 

0/71 و کل 0/95 بــه دســت آمــده اســت )22(. 
 )Marital Instability Index( "شــاخص بــی ثباتــی ازدواج"
توســط Edwards و همــکاران )23( بــا 14عبــارت در ســال1987 
طراحــی شــده اســت که بــرای انــدازه گیــری عــدم ثبات زناشــویی 
تدویــن شــده اســت. پاســخ هــا بصــورت هرگــز صفــر، گاهــی1 ، 
اغلــب اوقــات2، خیلــی اوقــات3 نمــره گــذاری مــی شــود. بنابراین،  
ــر و 42  ــب صف ــه ترتی ــاخص ب ــن ش ــره ای ــر نم ــل و حداکث حداق
ــی ازدواج و  ــی ثبات ــانگر ب ــره نش ــودن نم ــر ب ــود. باالت ــد ب خواه
احتمــال بــاالی طــالق مــی باشــد و پاییــن بــودن نمــره نشــانگر 
ثبــات ازدواج مــی باشــد.  Edwards و همــکاران در پژوهــش خــود 
بــر روی 2035 زن و مــرد متاهــل زیــر 55 ســال درآمریــکا روایــی 
پیــش بیــن شــاخص نشــان دادند افــرادی کــه نمــره پاییــن در این 
شــاخص داشــتند بعــد از ســه ســال، فقــط 3 درصــد آن ها اقــدام به 
طــالق کردنــد در مقابــل افــرادی کــه نمــره بــاال در ایــن شــاخص 
داشــتند 27 درصــد اقــدام بــه طــالق کردنــد. بررســي پایایــی بــه 
ــر  ــاخ ب ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون روش همس
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ــش  ــد )23(.  در پژوه ــزارش کردن ــوق 0/85 گ ــه ف ــا نمون روی ب
Asa & Nkan  )24(  روایــی محتــوا بــه روش کیفــی  "شــاخص 

ــی  ــان روانشناس ــن از متخصص ــط 10 ت ــی ازدواج" توس ــی ثبات ب
مــورد تاییــد قــرار گرفــت . پایایــی بــه روش همســانی دونــی بــا 
محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــر روی بــر روی 240 تــن از زنان 
 Akwa Ibom State,( مــردان متاهــل ایالــت اکــوا ایبــوم نیجریــه
Nigeria( 0/91 بدســت آمــد. در پژوهــش یــاری پــور )25( روایــی 

محتــوا بــه روش کیفــی "شــاخص بــی ثباتــی ازدواج"توســط 15 
تــن از  مدرســین دانشــگاه آزاد واحــد رودهــن تاییــد شــد. پایایــی 
بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــر 
روی 80 زوج متقاضــی طــالق مراجعــه کننــده بــه مجتمــع قضایی 
ــد. در  ــت آم ــه دس ــم 0/81 ب ــواده  ق ــی دادگاه خان ــهید قدوس ش
پژوهــش رضایــي و همــکاران )26( "شــاخص بــی ثباتــی ازدواج" 
بــر روی 180 تــن )90 زن و 90 مــرد( در آمــوزش و پــرورش شــهر 
کرمانشــاه روایــي همگرایــي بــا "پرسشــنامه صمیمیــت زناشــویي" 
همبســتگي  ضریــب   )Marital Intimacy Questionnaire(
ــنامه  ــا "پرسش ــي ب ــي افتراق ــت و روای ــده اس ــزارش ش 0/53- گ
 Spanier-Marital Adjustment("ســازگاري زناشــویي- اســپانیر
Questionnaire( ضریــب همبســتگي 0/56- گــزارش شــد.  

ــا  ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی دون ــه روش همس ــی ب پایای
کرونبــاخ بــا نمونــه فــوق 0/51 بدســت امــد. 

ــاس  ــی "مقی ــه روش کیف ــوا ب ــی محت ــر روای ــش حاض در پژوه
ــد  ــه ، "پرسشــنامه تجدی ــه  و زنان ــرم مردان طرحــواره جنســی" ف
ــی ازدواج"  ــی ثبات ــارض زناشــویی" و "شــاخص ب نظــر شــده تع
مــورد تاییــد 10 تــن از مدرســین گــروه روانشناســی دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحــد قــم رســید. پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا 
ــر روی 202 زوج )202 زن و  ــاخ ب ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری محاس
202 مــرد متاهــل( بــه ترتیــب بــرای "مقیــاس طرحــواره جنســی"  
0/75 ، بــرای فــرم مردانــه  0/82  و بــرای فــرم زنانــه 0/85بدســت 
آمــد. نمــره کل "پرسشــنامة تجدیــد نظــر شــدة تعارضــات 
زناشــویي" 0/76، کاهــش همــکاري 0/75، کاهــش رابطه جنســي 
ــت  ــب حمای ــي 0/77، جل ــاي هیجان ــش ه ــش واکن 0/68، افزای
فرزنــد 0/65، افزایــش رابطــه فــردي بــا خویشــاوندان خــود 0/68، 
ــدا  ــتان 0/75، ج ــر و دوس ــاوندان همس ــا خویش ــه ب ــش رابط کاه
کــردن امــور مالــي از یکدیگــر 0/85، کاهــش ارتبــاط موثــر 0/75 ،  

ــد.  ــی ازدواج" 0/85 بدســت آم ــی ثبات و برای"شــاخص ب

ــت پژوهــش دانشــگاه   ــدا از معاون ــا، ابت ــع آوری داده ه ــرای جم ب
ــوزش و  ــت آم ــه  ریاس ــه ب ــی نام ــم معرف ــد ق ــالمی واح آزاد اس
پــرورش شــهر قــم دریافــت گردیــد و پــس از اخــذ موافقــت اداره 
ــورد نظــر  ــز مشــاوره م ــه مراک ــم، ب ــرورش شــهر ق ــوزش و پ آم

ــد. ــه گردی مراجع
ــز  ــه دو مرک ــن ب ــن مراجعی ــش از بی ــای پژوه ــه ه ــپس نمون س
مشــاوره مــورد نظــر در شــهر قــم، در طــی دو مــاه دی و بهمــن ماه 
ســال 1398 بــا روش نمونــه گیــری در دســترس از بیــن افــرادی 
ــد، انتخــاب شــدند. ســپس در  کــه دارای مــالک هــای ورود بودن
یکــی از اتــاق هــای مراکــز مشــاوره قبــل از و یــا بعــد از جلســه 
مشــاوره پــس از کســب رضایــت آگاهانــه از مراجعیــن، نســبت بــه 
تکمیــل ابــزار هــای پژوهــش اقــدام شــد. جهــت تحلیــل داده هــا 
ــرای تعییــن میانگیــن، انحــراف  از شــاخص های آمــار توصیفــی ب
معیــار و از شــاخص های آمــار اســتنباطی جهــت انجــام رگرســیون 
چندگانــه بــه روش هــم  زمــان و ضریــب همبسســتگی پیرســون 
اســتفاده گردیــد. تحلیــل داده هــا در نــرم افــزار  اس پــی اس ا س 

نســخه 20 انجــام شــد.

یافته ها
در پژوهــش حاضــر تعــداد زنــان و مــردان برابــر بودنــد و هــر دو 
ــنی 30-35  ــدود س ــان در مح ــراد زن ــداد اف ــد. تع ــن بودن 202 ت
ــال،  40  ــدوده 40-35 س ــن در مح ــداد 106 ت ــن، تع ــال56 ت س
تــن در محــدود ســنی 45-40 ســال بــود. تعــداد افــراد مــردان در 
محــدود ســنی 35-30 ســال 54 تــن، تعــداد 98 تــن در محــدوده 
ــود.  ــال ب ــنی 45-40 س ــدود س ــن در مح ــال،  50 ت 40-35 س
ســن ازدواج تعــداد زنــان در محــدود ســنی کمتــر از یــک ســال54 
تــن، تعــداد 46 تــن در محــدوده 1-2 ســال،  102 تــن در محــدود 
ــردان  ــراد م ــداد اف ــن ازدواج تع ــود. س ــر ب ــال و باالت ــنی 2 س س
ــن در  ــداد 36 ت ــن، تع ــال65 ت ــک س ــر از ی ــنی کمت ــدود س مح
محــدوده 1-2 ســال،  101 تــن در محــدود ســنی 2 ســال و باالتــر 
ــج آزمــون  ــود. پیــش فــرض هــای داده هــا بررســی شــد. نتای ب
ــن،  ــد. بنابرای ــادار )P<0/05( نبودن ــمیرنف معن ــروف اس کالموگ
ــرار  ــش برق ــای پژوه ــودن متغیره ــال ب ــرای نرم ــه ب ــرط اولی ش
اســت. در )جــدول1( داده هــای توصیفــی متغیرهــای پژوهــش در  

زنــان و مــردان مشــاهده مــی گــردد.
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جدول 1: یافته های توصیفی طرحواره های جنسی  در زنان و مردان

انحراف معیار میانگین متغیرها جنسیت
3/82 41/98 پرشور- عاشقانه

زنان 

2/68 25/95 صریح- راحت
2/031 21/98 خجالتی- محافظه کار
14/05 96/54 تعارضات زناشویی
4/47 15/97 بی ثباتی ازدواج
3/54 32/01 پرشور- با محبت
3/75 40/43 قدرتمند- پرخاشگر

مردان
2/770 14/94 روشنفکر- مترقی
13/49 94/65 تعارضات زناشویی
4/20 15/54 بی ثباتی ازدواج

نتایــج )جــدول 1( میانگیــن و انحــراف اســتاندارد متغیرهــای 
ــد. ــی ده ــان م ــردان را نش ــان و م ــن زن ــش در بی پژوه

جهــت بررســی همبســتگی طرحــواره هــای جنســی بــا تعارضــات 

ــون  ــتگی پیرس ــب همبس ــی ازدواج از ضری ــی ثبات ــویی و ب زناش
اســتفاده شــد. 

        جدول 2 : ضرایب همبستگی پیرسون بین بی ثباتی ازدواج و تعارضات زنا شویی با طرحواره های جنسی

تعارضات زناشویی بی ثباتی ازدواج مولفه های طرحواره های جنسی جنسیت
-0/069 **-0/147 پرشور- عاشقانه

زنان
-0/031 **-0/151 صریح- راحت

**0/131 0/088 خجالتی- محافظه کار
*-0/128 **-0/131 پرشور- با محبت
**0/144 0/034 قدرتمند- پرخاشگر

مردان
**-0/160 **-0/156 روشنفکر- مترقی

نتایــج )جــدول2(  نشــان مــی دهــد بیــن مولفــه هــای طرحــواره 
ــح  ــقانه )R=-0/147،P=0/000(،، صری ــور – عاش ــی پرش جنس
– راحــت، پرشــور- بــا محبــت )R=-0/151،P=0/000(، و 
ــی  ــی ثبات ــا ب ــی )R=-0/156، P=0/000(، ب ــنفکر – مترق روش
ازدواج همبســتگی منفــی وجــود دارد و بیــن مولفــه هــای 
خجالتــی – محافظــه کار و قدرتمنــد – پرخاشــگر بــا بــی ثباتــی 
ــه هــای  ــن مولف ــدارد. همچنی ــا داری وجــود ن ازدواج رابطــه معن

قدرتمنــد   ،)R=0/131،P=0/000( کار  محافظــه   – خجالتــی 
– پرخاشــگر )R=0/144،P=0/000(،بــا تعارضــات زناشــویی 
ــه  پرشــور  ــن مولف ــا دار وجــود دارد. بی همبســتگی مثبــت و معن
– بــا محبــت )R=-0/128،P=0/05( و روشــنفکر- مترقــی 
ــتگی  ــویی همبس ــات زناش ــا تعارض )R= -0/160،P=0/000( ب

ــود دارد. ــی وج منف

جدول 3:  ضرایب رگرسیون هم زمان طرحواره  جنسی مردان و زنان  با تعارضات زناشویی

جنسیت
ضرایب استانداردضرایب غیر استانداردشاخص های آماری

دوربین واتسونTp-valueRR2بتاخطای معیاربتامتغیر 

مردان

7/5240/000-100/14613/310مقدار ثابت
2/0030/046-0/144-0/5620/281-پرشور- بامحبت

0/5240/2670/1401/9580/0520/2170/0472/099قدرتمند- پرخاشگر
1/7090/089-0/119-0/5840/342-روشنفکر- مترقی

5/0960/000-90/45117/749مقدار ثابت
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زنان
0/3240/746-0/023-0/0880/271-پرشور- عاشقانه
0/4620/6450/0940/0091/644-0/033-0/1740/376-صریح- راحت

0/6480/5020/0921/2890/199خجالتی- محافظه کار

ــردان  ــن م ــون  در بی ــن واتس ــدار دوربی ــدول 3(، مق ــق )ج طب
ــد از  ــد. 4/7 درص ــی باش ــاهدات م ــودن مش ــتقل ب ــانگر مس نش
ــردان )پرشــور-  تعارضــات زناشــویی توســط طرحــواره  جنســی م
بامحبــت، قدرتمنــد- پرخاشــگر و روشــنفکر- مترقــی( پیش بینــی 
ــا ضریــب بتــای 0/562-  مــی شــود. مولفــه پرشــور- بامحبــت ب
همبســتگی منفــی و معنــا داری )p>0/05( بــا تعارضــات زناشــویی 

ــی از  ــنفکر- مترق ــگر و روش ــد- پرخاش ــای قدرتمن دارد. مولفه ه
لحــاظ آمــاری قــادر بــه پیــش بینــی تعارضــات زناشــویی نیســتند 
ــان   ــن زن ــون در بی ــن واتس ــدار دوربی ــن مق )p<0/05(. همچنی
نشــانگر مســتقل بــودن مشــاهدات مــی باشــد. مولفه هــای 
ــه کار  ــی- محافظ ــت و خجالت ــح- راح ــقانه، صری ــور- عاش پرش
 .)P<0/05( همبســتگی معنــا داری بــا تعارضــات زناشــویی ندارنــد

جدول 4:  ضرایب رگرسیون همزمان طرحواره  جنسی مردان و زنان  با بی ثباتی ازدواج

جنسیت
ضرایب استانداردضرایب غیر استانداردشاخص های آماری

خطای بتامتغیر 
دوربین Tp-valueRR2بتامعیار

واتسون

مردان

4/9340/000-24/6444/994مقدار ثابت
1/6530/100-0/119-0/1740/105-پرشور- بامحبت

0/0320/1000/0230/3170/7510/2140/0461/538قدرتمند- پرخاشگر
2/5320/012-0/176-0/3250/128-روشنفکر- مترقی

زنان

5/2420/000-29/2185/574مقدار ثابت
1/7890/075-0/126-0/1520/085-پرشور- عاشقانه
1/9860/0480/1830/0341/43-0/140-0/2340/118-صریح- راحت

0/2220/825-0/016-0/0350/158-خجالتی- محافظه کار

طبــق )جــدول 4(، مقــدار دوربیــن واتســون در بیــن مردان نشــانگر 
ــی  ــد از بی ثبات ــد. 4/6 درص ــی باش ــاهدات م ــودن مش ــتقل ب مس
ازدواج توســط طرحــواره  جنســی مــردان )پرشــور- بامحبــت، 
قدرتمنــد- پرخاشــگر و روشــنفکر- مترقــی( پیش بینــی مــی 
ــای 0/325-  ــب بت ــا ضری ــی ب ــنفکر- مترق ــه روش ــود. مولف ش
ــی ازدواج  ــا بی ثبات ــا داری )P>0/05( ب ــی و معن ــتگی منف همبس
دارد. مولفه هــای پرشــور- بامحبــت و قدرتمنــد- پرخاشــگراز 
لحــاظ آمــاری قــادر بــه پیــش بینــی بــی ثباتــی ازدواج نمی باشــند                                                                                                 
ــانگر  ــان نش ــن زن ــون  در بی ــن واتس ــدار دوربی )P< 0/05(. مق
ــی  ــد از بی ثبات ــد. 3/4 درص ــی باش ــاهدات م ــودن مش ــتقل ب مس
ازدواج توســط طرحــواره  جنســی زنــان )پرشــور- عاشــقانه، صریح- 
ــه  ــود. مولف ــی ش ــی م ــی- محافظــه کار( پیش بین راحــت و خجالت
ــی  ــتگی منف ــای 0/234- همبس ــب بت ــا ضری ــت ب ــح- راح صری
و معنــا داری )P>0/05( بــا بی ثباتــی ازدواج دارد. مولفه هــای 
پرشــور- عاشــقانه و خجالتــی- محافظــه کار از لحــاظ آمــاری قــادر 

.)P<0/05( ــی ازدواج نمــی باشــند ــی ثبات ــی ب ــش بین ــه پی ب

بحث
ــای  ــتگی طرحواره ه ــن همبس ــدف تعیی ــا ه ــر ب ــش حاض پژوه
جنســی بــا تعارضــات زناشــویی و بی ثباتــی ازدواج زوجیــن 
ــرورش  ــواده آمــوزش و پ ــه مراکــز مشــاوره خان ــده ب مراجعــه کنن
شــهر قــم در ســال 1398 انجــام شــد. نتایــج حاکــی از آن اســت 
ــا تعارضــات زناشــویی و بــی ثباتــی  کــه طرحواره هــای جنســی ب
ــات  ــد از تعارض ــد.  4/7 درص ــی باش ــتگی م ازدواج دارای همبس
ــت،  ــردان )پرشــور- بامحب ــواره  جنســی م زناشــویی توســط طرح
قدرتمنــد- پرخاشــگر و روشــنفکر- مترقــی( پیش بینــی مــی شــود.  
ــردان  ــی ازدواج توســط طرحــواره  جنســی م 4/6 درصــد از بی ثبات
ــد- پرخاشــگر و روشــنفکر- مترقــی(  )پرشــور- بامحبــت، قدرتمن
ــط  ــی ازدواج توس ــد از بی ثبات ــود. 3/4 درص ــی ش ــی م پیش بین
ــت و  ــح- راح ــقانه، صری ــور- عاش ــان )پرش ــی زن ــواره  جنس طرح

ــود.  ــی ش ــی م ــه کار( پیش بین ــی- محافظ خجالت
در مطالعــه حاضــر طرحواره هــای جنســی بــا تعارضــات زناشــویی 
ــن نتیجــه  ــی باشــند. ای ــی ازدواج دارای همبســتگی م ــی ثبات و ب
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ــی و  ــد.  بابای ــی باش ــو م ــل همس ــای ذی ــش ه ــج پژوه ــا نتای ب
همــکاران )27(، بنکــدار مازندرانــی )12(، مریمــی و همــکاران )13( 
ــا  ــد کــه طرحــواره هــای جنســی ب در پژوهــش خــود نشــان دادن
رضایــت زناشــویی زوجیــن همبســتگی دارد.  در تبییــن ایــن نتیجه 
مــی تــوان گفــت، بخشــی از علــل و زمینــه هــای بــروز تعارضــات 
زناشــویی بــه نحــوه روابــط و تعامــل هــای دو جنــس زن و مــرد 
ــاز  ــوان زن و شــوهر ب ــه عن ــواده ب ــا  در خان ــژه آن ه ــط وی و رواب
ــد،  ــی باش ــی م ــری ارتباط ــارض ام ــه تع ــا ک ــردد. از آنج ــی گ م
بهتــر اســت کــه تعامــل بیــن زوجیــن مــورد بررســی قــرار گیــرد. 
ــورد  ــردی بیشــتر م در طرحــواره هــای جنســی گرایــش هــای ف
نظــر اســت. ایــن طرحــواره هــا نگــرش هــا، رفتارهــا، تصمیمــات 
ــواره  ــد. طرح ــی کنن ــت م ــرد را هدای ــای جنســی ف و قضــاوت ه
هــا همیشــه خــود را در روابــط نشــان مــی دهنــد و باعــث تاثیــر 
ــازگار  ــت ناس ــواًل ماهی ــوند. معم ــی ش ــردی م ــن ف ــط بی در رواب
طرحــواره هــا زمانــی ظاهــر مــی شــوند کــه افــراد در رونــد زندگــی 
خــود و تعامــل بــا دیگــران بــه ویــژه رابطــه زناشــویی بــه گونــه 
ای عمــل کننــد کــه طرحــواره هــای آن هــا بایــد بــه هــر قیمتــی 
ــش  ــود )4(. Anderson & Cyranowski )6( در پژوه ــد ش تایی
خــود نشــان دادنــد کــه زنــان دارای طرحــواره مثبــت، نســبت بــه 

زنــان دارای طرحــواره منفــی، رضایــت جنســی بیشــتری دارنــد.
نتایــج بعــدی پژوهــش حاضــر نشــان مــی دهــد کــه 4/7 درصــد 
از تعارضــات زناشــویی توســط طرحــواره  جنســی مــردان )پرشــور- 
بامحبــت، قدرتمنــد- پرخاشــگر و روشــنفکر- مترقــی( پیش بینــی 
مــی شــود.  4/6 درصــد از بی ثباتــی ازدواج توســط طرحواره  جنســی 
ــنفکر-  ــگر و روش ــد- پرخاش ــت، قدرتمن ــور- بامحب ــردان )پرش م
ــی ازدواج  ــد از بی ثبات ــود. 3/4 درص ــی ش ــی م ــی( پیش بین مترق
ــح-  ــقانه، صری ــور- عاش ــان )پرش ــی زن ــواره  جنس ــط طرح توس
ــن  ــود. ای ــی ش ــی م ــه کار( پیش بین ــی- محافظ ــت و خجالت راح
یافتــه بــا نتایــج پژوهــش هــای ذیــل در یــک  راســتا مــی باشــد. 
مــرادی اورگانــی )14(، Mueller و همــکاران )15( و Crane و 
ــی  ــوق م ــه ف ــن یافت ــد. در تبیی ــی باش ــکاران )16( همســو م هم
تــوان گفــت تعارضــات زناشــویی مشــکالت فراوانــی بــرای زوجین 
بــه وجــود مــی آورد، حتــی زوجینــی کــه دارای فرزنــد هســتند یــا 
تــازه صاحــب فرزنــد شــده اند فرزنــدان آن هــا از تبعــات تعارضــات 
ــی ها  ــد )3(. بررس ــیب می بینن ــز آس ــود نی ــن خ ــویی والدی زناش
نشــان می دهــد زنــان و مردانــی کــه تعارضــات زناشــویی زیــادی را 
در روابــط و زندگــی خــود تجربــه می کننــد مــوارد مختلفــی ماننــد 
ــا  ــی از ازدواج و ی ــر واقع ــارات غی ــر، انتظ ــی از یکدیگ درک ناکاف
انتظــارات غیــر واقعــی از یکدیگــر، مشــکالت مالــی و اخالقــی در 

زندگی شــان وجــود دارد. بعضــی از ایــن مــوارد و مشــکالت ماننــد 
ــت جنســی نقــش مهمــی در تعارضــات زناشــویی و طــالق  خیان
بــه عهــده دارنــد )4(. تعارضــات در روابــط زناشــویی می توانــد بــه 
ــه ویــژه نارضایتــی از روابــط  عــدم رضایــت از روابــط زناشــویی ب

جنســی بیــن زوجیــن منجــر شــود )28(. 
ــی کــه  ــی )12( در پژوهــش خــود نشــان داد زنان بنکــدار مازندران
ــواره  ــد، طرح ــته ان ــر گذاش ــت س ــزش را پش ــن آمی ــه اولی تجرب
هــای جنســی پرشــور- عاشــقانه و صریــح- راحــت دارنــد و زنانــی 
کــه هیچــگاه آمیــزش جنســی نداشــته انــد، طرحــواره خجالتــی– 
محتــاط دارنــد. تمایــالت جنســی مــردان نیــز بــا بازنمایــی هــای 
شــناختی آن هــا مطابــق بــود، امــا، ایــن تطابــق در زنــان بیشــتر 
مشــهود اســت. از آنجایــی کــه دیــدگاه زنــان دارای طرحــواره های 
منفــی دیگــران را نیــز تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد، روابط جنســی 
ــی  ــدگاه جنس ــت. دی ــر اس ــیب پذی ــوه آس ــور بالق ــه ط ــا، ب آن ه
ــرای رشــد  ــل حســاس ب ــک عام ــد ی ــی توان ــی م ــف و منف ضعی
ــر فشــارزاهای  کــژکاری هــا و مشــکالت جنســی باشــد و در براب
مربــوط آســیب پذیرتــر باشــند )12(. بــه همیــن ســبب مــی تــوان 
ــائل  ــه مس ــی ب ــای مثبت ــه دیدگاه ه ــی ک ــردان و زنان ــت م گف
جنســی و روابــط عاشــقانه دارنــد، کارکــرد جنســی مطلوبــی از خود 
نشــان می دهنــد. امــا مــردان و زنانــی کــه طرحــواره هــای منفــی 
خجالتــی– محتــاط دارنــد، در روابــط جنســی نیــز کارکــرد ضعیفــی 
از خــود نشــان مــی دهنــد و بــا توجــه بــه اهمیــت روابــط جنســی 
در ایجــاد رضایــت یــا عــدم رضایــت زناشــویی مــی تــوان اســتنباط 
نمــود کــه طرحــواره هــای جنســی مثبــت موجــب تــداوم زندگــی 
ــده و طرحــواره هــای جنســی  و رضایــت زناشــویی زوجیــن گردی
ــم  ــویی و بره ــط زناش ــب رواب ــی در تخری ــد عامل ــی می توانن منف

خــوردن زندگــی زناشــویی گردنــد )14(.

نتیجه گیری
ــا  ــی ب ــای جنس ــد طرحواره ه ــی ده ــان م ــش نش ــه پژوه نتیج
ــی ازدواج  دارای همبســتگی مــی  ــی ثبات تعارضــات زناشــویی و ب
باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه طرحــواره هــای جنســی نقــش مهمــی 
ــه  ــن، ب ــد، بنابرای ــی ازدواج دارن ــی ثبات در تعارضــات زناشــویی و ب
ــر طرحــواره  ــا تغیی ــه مــی شــود ب روانشناســان و مشــاوران توصی
ــات  ــش تعارض ــات کاه ــت موجب ــت مثب ــی در جه ــای جنس ه
زناشــویی و ثبــات ازدواج را پدیــد آورنــد و از آســیب طــالق 
ــن پیــش از  ــه مشــاورینی کــه زوجی ــد. بعــالوه، ب پیشــگیری کنن
ــه مــی گــردد  ــز توصی ــد نی ــه مــی نماین ــه آن هــا مراجع ازدواج ب
ــورد  ــای جنســی م ــواره ه ــن را از نظــر چگونگــی طرح ــا زوجی ت
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ارزیابــی قــرار دهنــد. در خصــوص محدودیــت پژوهــش مــی تــوان 
ــز مشــاوره شــهر  ــن مراک ــر روی مراجعی ــن پژوهــش ب ــت، ای گف
قــم انجــام شــده و در تعمیــم نتایــج بــه ســایر اقشــار جامعــه بایــد 

ــود. ــت نم ــاط را رعای ــب احتی جان

سپاسگزاری
ایــن مقالــه نتیجــه پایــان نامــه کارشناســی ارشــد فرشــته اســالمی 
باباحیــدری بــه راهنمایــی خانــم دکتــر فائــزه عســگری، مصــوب 
بــا کــد 15420705982001  در ســایت  http://ris.iau.ac.ir/  و در 

تاریــخ 1398/8/6 مــی باشــد کــه در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
قــم انجــام شــده اســت. از مســئولین دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
ــن  ــرای ای ــه در اج ــده ک ــه شــرکت کنن ــراد نمون ــژه اف ــم و بوی ق

پژوهــش همــکاری نمودنــد، تشــکر و قدردانــی مــی شــود.

تضاد منافع 
 هیــچ یــک از نویســندگان ایــن مطالعــه تعــارض منافعــی بــرای 

انتشــار ایــن مقالــه ندارنــد.
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