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Abstract: The family is of particular importance in different societies. Family Triad 

Model is a comprehensive model by Iranian culture. It helps to create a coherent family 

through three components, we-ness, flexible boundaries, and joining. This study was 

conducted to predict the sides of the family triad model based on the couple’s early 

maladaptive schemas. This research was a correlation study and the statistical population 

consisted of all couples living in Tehran. 151 couples responded to the Family Triad 

Model Scale (FTMS) and short form of Young’s schema questionnaire (YSQ-SF). 

According to analyzed data, Schemas are classified into three categories based on the 

intensity of impact on the Family Triad Model. The first category is the spouses' 

ineffective schemas on the sides of the family triad model. In this category, if there is a 

schema in each of the spouses, the sides of the model are not negatively affected. The 

second category is the very effective schemas of spouses on the sides of the family and 

model. In the presence of these schemas in each of the spouses, almost all sides are 

negatively affected. The third category is schemas with different effects on the sides of 

the family and model. If schemas in this category are in each of the spouses, the family 

triad model is affected differently. The results showed that the existence of schema in 

husbands has a more destructive effect on the family triad model. The results of the study 

are predictive for the quality of marital relations and the quality of spouses' relations with 

main and in-law families. Therefore, these results are useful in family and couple 

counseling. 

Keywords: Family Triad Model (FTM), early maladaptive schemas, couple, marital 

relationship, relationship with in-laws 
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های ناسازگار اولیه گانه خانواده با استفاده از طرحوارهبینی اضلاع مدل سهپیش

 همسران
 

 معصومه یوسفی

 خانواده مشاوره

 

  

گانه خانواده، یک مدل جامع خانواده مدل سهای برخوردار است. خانواده در جوامع مختلف از اهمیت ویژه :چکیده

های مابودن، مرزهای منعطف و پیوستن به ایجاد انسجام در خانواده متناسب با فرهنگ ایران است که از طریق مولفه

های ناسازگار اولیه گانه خانواده  براساس طرحوارهبینی اضلاع مدل سهاین پژوهش با هدف پیشکند. کمک می

های ساکن شهر تهران از نوع همبستگی و جامعه آماری آن متشکل از کلیه زوج حاضر همسران انجام شد. پژوهش

و فرم کوتاه پرسشنامه  (FTM Scale)گانه خانواده به مقیاس سه کننده در پژوهش حاضرشرکت زوج 959بود. 

ها بر اساس شدت تاثیر براضلاع ها، طرحوارهپاسخ دادند. براساس تجزیه و تحلیل داده (YSQ-SF) طرحواره یانگ

ه گانهای کم اثر همسران بر اضلاع مدل سهطرحواره ،بندی شدند. دسته اولگانه خانواده در سه دسته طبقهمدل سه

 پذیرند. دستهدر صورت ابتلای هر یک از همسران اغلب اضلاع مدل تاثیر منفی نمی ،هاطرحوارهخانواده است. در این 

های این دسته در صورت ابتلای گانه خانواده است. طرحوارههای بسیار موثر همسران بر اضلاع مدل سهطرحواره ،دوم

های با تاثیر متفاوت طرحواره ،. دسته سومدهندهر کدام از همسران تقریبا همه اضلاع را تحت تاثیر منفی قرار می

صورت به شوهرهای این دسته در صورت ابتلای زن یا گانه خانواده است. طرحوارهدر همسران بر اضلاع مدل سه

 تریاثر مخرب انگانه خانواده اثرگذار هستند. نتایج پژوهش نشان داد وجود طرحواره در شوهرمتفاوتی بر مدل سه

ای هبرای کیفیت روابط زناشویی و کیفیت روابط همسران با خانواده ،نتایج پژوهش حاضر .داردخانواده  گانهبر مدل سه

 د.های خانواده و زوجین استفاده نموتوان از این نتایج در مشاوره. لذا میدارد کنندگیبینیجنبه پیش اصلی و سببی

 ناسازگار اولیه، همسران، رابطه زناشویی، رابطه با خانواده همسرهای گانه خانواده، طرحواره: مدل سهکلیدی هایواژه

  

مونا چراغی و 

لیلی پناغی 

دانشگاه شهید بهشتی  



 

 مقدمه
نهادی مهم و درخور توجه تلقی  9خانوادهجوامع کلیه در 

هر جامعه به خانواده وجود تعریف و نگرشی که در شود، اما می

با جوامع دیگر تفاوتهای زیاد و گاهی بنیادی دارد. یکی از  دارد

های جامع مطابق با فرهنگ ایران که در زمینه خانواده و مدل

گانه مدل سه ،وضعیت بهینه روابط در آن ارائه شده است

و  موتابی چراغی، مظاهری،که توسط  ؛نام دارد 8خانواده

گانه خانواده به ( مطرح شده است. مدل سه8191همکاران )

نوعی اولین پژوهش عمیق در جهت شناخت مسئله مهم 

ارتباط همسران با دو خانواده اصلی در جامعه ایران محسوب 

د نطبق مدل مذکور مفهوم خانواده تنها به عنوان پیو شود. می

بین زن و شوهر و فرزندان نیست. بلکه خانواده ایرانی حداقل 

متشکل از چهار جزء زن، شوهر، خانواده زن و خانواده شوهر 

های اصلی یکدیگر، است. طبق این مدل بین همسران و خانواده

. مثلث مذکور شامل سه ضلع شودروابط مثلثی ایجاد می

ارتباط با خانواده  ارتباط همسران، ارتباط با خانواده اصلی و

بط بر کیفیت روا یت روابط هر یک از اضلاع کیفسببی است. 

در سایر اضلاع تاثیر خواهد داشت. در حالت بهینه هر یک از 

اضلاع ویژگی شاخصی را داراست. در ضلع مربوط به رابطه 

بین همسران است. در ضلع  3همسران مهمترین مقوله، ما بودن

مهمترین  سببیهمسران و خانواده مربوط به رابطه هر یک از 

است. در ضلع رابطه بین هر یک از همسران و  0مقوله پیوستن

است  5شان مهمترین مقوله مرزهای منعطفخانواده اصلی

 (.8191چراغی و همکاران، )

گانه خانواده و اتکاء آن بر شواهد با وجود جامعیت مدل سه

شود و یهای بومی، این مدل همچنان نو محسوب مو پژوهش

های اندکی درباره اضلاع آن و متغیرهای همبسته و پژوهش

 بینی کننده آن صورت گرفته است.پیش

ه گانپژوهش خود به رابطه بین اضلاع سه( در 9312محب )

همسران پرداخته است.  2های شخصیتی ویژگیاین مدل با 

های اند که ویژگینتایج حاصل از این پژوهش نشان داده

                                                 
1. family 

2. family triad model 

3. we-ness 

4. joining 

5. flexible boundaries   

-بینی کننده مولفهمشابهی در زنان و مردان پیششخصیتی 

های مابودن، پیوستن و مرزهای منعطف است. پژوهش 

( به مقایسه وضعیت اضلاع مدل در 9312)گلجاهی اسدزاده 

همسران متقاضی و غیرمتقاضی طلاق پرداخته است. نتایج به 

دست آمده از این پژوهش حاکی از آن هستند که سه عامل 

مابودن و پیوستن در دو گروه مذکور از تفاوت  مرزهای منعطف،

( بین 9312داری برخوردارند. نتایج پژوهش ابراهیمی )معنی

مشترک و همسران بدون قومیت  7دو گروه همسران با قومیت

مشترک، در سه عامل مابودن، پیوستن و مرزهای منعطف 

( به 9312تفاوت معناداری گزارش نکرده است. کارآیین )

گانه خانواده در مراحل مختلف های مدل سهفهمطالعه مول

( در مطالعه 9315) فرپرداخته است. زمانی 3چرخه خانواده

در همسران ایرانی، از  1کیفی عوامل موثر بر هویت زوجی

( استفاده کرده است و 9312گانه خانواده )چراغی، مقیاس سه

به صورت اختصاصی عامل مابودن را در این سیستم مورد 

 قرار داده است.بررسی 

نژاد، ؛ رستمی، نوابی8191مشاهدات چراغی و همکاران )

که در  91که به جز عوامل عرضی اندهنشان داد( 9313فرزاد، 

 ذاراثرگ گانه خانوادهمدل سهگیری اضلاع زمان حال بر شکل

د بر مفاهیم تواننای نیز میو تاریخچه 99هستند، عوامل طولی

ب به تجار دهکننبینیوامل پیشع یاد شده اثر بگذارند. این

-گیری نگرشهر یک از افراد مرتبطند و باعث شکل 98تحولی

گردند )چراغی می 90و نسبی 93های افراد نسبت به روابط سببی

دهد که ظاهرا ها نشان می(. بررسی8191)چراغی و همکاران، 

ای که می توانند تاثیر درباره جزئیات عوامل طولی و تاریخچه

 ،گانه خانواده داشته باشنداضلاع مدل سهقابل توجهی بر 

-با توجه به اثر بنابراین. پژوهش چندانی صورت نگرفته است

 های افراد و به تبعگیری نگرشگذاری عوامل یاد شده بر شکل

گانه مدل، مطالعه در این خصوص مهم به آن کیفیت اضلاع سه

 رسد. نظر می

-ثیرات آنتجارب رشدی و تا عوامل تحولی، وقتی سخن از

ها، احساسات و آمادگی رفتار به شیوه گیری نگرشها بر شکل

8. family cycle  

9. marital identity 

10. cross-sectional factors 

1. longitudinal factors  

2. evolutionary  

13. in-laws 

14. main family 
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 6. personality characteristics

  7. nationality



 

های اولیه به ذهن 9آید مفهوم طرحوارهخاصی به میان می

 های بعدیکند. تاثیر شرایط اولیه رشد بر موقعیتخطور می

( با عنوان 8113) 0، ویشار3کلوسکو ،8زندگی توسط یانگ

 های اولیه مطرح شده است.طرحواره

الگوهای هیجانی و شناختی  5های ناسازگار اولیهارهطرحو

هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن  2رسانیآسیب-خود

هجده  .شونداند و در سیر زندگی تکرار میشکل گرفته

 بر طبق پنج نیاز هیجانی ،طرحواره ناسازگار اولیه در پنج حوزه

)یانگ و  معرفی شده است دوران کودکی ارضا نشده اساسی

 (.8113همکاران، 

؛ 8198در پژوهش انجام گرفته توسط دمیترسکو و روسو )

( نتایج بیانگر این مطلب 8193اری، حجازی و یزدانی، افتخ

های ناسازگار اولیه با میزان رضایت هستند که طرحواره

ها جذابیت فرد رابطه عکس دارند. همچنین طرحواره 7زناشویی

دهند ن همسر را کاهش میبرای انتخاب شدن به عنوا

( 8197(. نتیجه پژوهش کروک )8198و روسو ، )دمیترسکو

-های ناسازگار اولیه بر تمایلات رواندهنده تاثیر طرحوارهننشا

 شناختی افراد در روابط صمیمی است.

های ناسازگار اولیه طرحواره اندها نشان دادهنتایج پژوهش

(، تعارضات 8198فالکه ،)پیم، مادالنا و  3با خشونت زناشویی

 زاده)لعل 91( و طلاق عاطفی9312)پیروی، بهرامی،  1زناشویی

( همبستگی 9310 سرخی،آباد، حصار، اصغری ابراهیمکندکلی

 مثبت دارند.

گانه مدل سه و جدید بودن نظریه با توجه به جامعیت

های بیشتری در رسد لازم است پژوهش، به نظر میخانواده

-بینیبهتر اجزای این مدل و متغیرهای پیشراستای درک 

های کننده آن صورت گیرد. بررسی رابطه بین طرحواره

تواند درک و گانه خانواده میناسازگار اولیه با اضلاع مدل سه

با توجه به آنچه گفته  شناخت بهتری از این مدل ایجاد نماید.

شد هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سئوال اساسی بود که 

می توان اضلاع مدل سه گانه خانواده را با استفاده از آیا 

  طرحواره های ناسازگار اولیه همسران پیش بینی نمود؟

1. schema 

2.Young, J. 

3. Klosko, J. 

4. Weishaar, M. 

5. early maladaptive schemas 

6. self-destructive 

 روش
 و روش اجرای پژوهش نمونه جامعه آماری،

 جامعه آماری تحقیق، تمامی همسران ساکن شهر تهران

-پرسشنامه گیری به روش در دسترس انجام شد.بود و نمونه

کنندگان پاکت دربسته در میان شرکت های کاغذی داخل

زوج  922 ،زوج پرسشنامه پخش شده 311ازمیان  پخش شد.

ها اطلاعات مربوط به از میان آن وپرسشنامه عودت داده شد 

به دلایلی  پرسشنامه 95زوج مورد تحلیل قرار گرفت.  959

کنندگان در پاسخ دادن به نظر کافی شرکتنظیر عدم دقت

ها یا داشتن معیار خروج های ناقص به پرسشنامهسوالات، پاسخ

معیارهای ورود به  از پژوهش، از فرایند تحلیل حذف شدند.

نمونه، گذشتن حداقل یک سال از زندگی مشترک و در قید 

حیات بودن حداقل یک عضو اصلی خانواده اعم از پدر، مادر، 

های ی هردو همسر بودند. ملاکخواهر یا برادر در خانواده

روج از پژوهش عبارت بودند از عدم پاسخدهی به ده درصد خ

ها و شرکت نکردن یکی از سوالات در هر یک از پرسشنامه

سال  77/32همسران در پژوهش. میانگین سنی کل نمونه 

(82/7SD=)   سال با میانگین  53تا  88و سن مردان در بازه

38/33 (58/7SD= و سن زنان در بازه )سال با  58تا  93

( بود. طول مدت زمان زندگی =33/7SD) 20/30میانگین 

سال  33تا  9کنندگان در این پژوهش، در بازه مشترک شرکت

 بود. =SD)32/7( 80/98و دارای میانگین 

 

 سنجشابزار 

 مقیاساین  .99(SFTM ) گانه خانوادهمقیاس مدل سه

( با هدف 9312)چراغی، مظاهری، موتابی و همکاران  توسط 

ها های اصلی آنکیفیت روابط همسران و خانوادهسنجش 

ساخته شده است و اطلاعاتی را در سه بعد ما بودن همسران، 

مرزهای منعطف  هر یک از همسران با خانواده اصلی خودشان 

)از دیدگاه همسر( و پیوستن هر یک از همسران به خانواده 

-یگویه م 37دارای  دهد. مقیاسسببی مورد ارزیابی قرار می

گویه به وجود  35گویه به عامل ما بودن،  93باشد که در آن 
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7. marital satisfaction 

8. marital violence 

9. marital conflicts 

10. emotional divorce 

11. Family Triad Model Scale (FTMS) 

 



 

مل پیوستن اختصاص دارد. گویه به عا 30مرزهای منعطف و 

پاسخ ها به صورت  دهی به شیوه لیکرت است.روش نمره

 1ای از و هر سوال نمره هستند طیفی، متشکل از پنج گزینه

رخی یم و بکند. برخی سوالات به شکل مستقرا دریافت می 0تا 

شوند. نمره بالاتر به معنی گذاری میبه شکل معکوس نمره

متخصصان زوج  گانه است.وضعیت بهتر در هر ضلع مدل سه

را در سنجش سه عامل  مقیاسدرمانی و خانواده درمانی توان 

 8و محتوایی 9ما بودن، پیوستن و مرزهای منعطف از نظر صوری

ه ضریب توافق از ضریب اند. برای محاسبمناسب ارزیابی کرده

ای استفاده شده است. ضریب توافق همبستگی درون طبقه

، مرزهای منعطف 30/1محاسبه شده برای زیر مقیاس ما بودن 

 ( است )چراغی و همکارانp <119/1) 32/1و پیوستن  39/1

از دو روش همسانی  مقیاس 3(. برای بررسی پایایی9312، 

استفاده شده است. ضریب  5بازآزمون-و روش آزمون 0درونی

و برای زیر   13/1 مقیاسبرای تمام سوالات  2آلفای کرونباخ

های ما بودن، مرزهای منعطف و پیوستن به ترتیب مقیاس

-است.  برای برسی پایایی به شیوه آزمون 17/1، 12/1، 15/1

 12/1مقیاسروز برای کل  95بازآزمون ضریب پایایی پس از 

ا بودن، مرزهای منعطف و پیوستن به های مو برای زیر مقیاس

 گزارش شده است. 11/1، 10/1، 15/1ترتیب 
 

 

 

های ناسازگار فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره

دهی گزارش-ابزاری خود پرسشنامهاین . SF-YSQ(7 (اولیه

( تهیه 8113هاست، که توسط یانگ )برای سنجش طرحواره

  2لیکرت در مقیاس  عبارت است که  75و شامل  شده است

شود. نمره هر فرد در هر طرحواره با ای نمره گذاری مینقطه

شود. در سوال مربوط به آن طرحواره حاصل می 5جمع نمرات 

-حوزه گروه 5طرحواره در  95ها به وسیله این پرسشنامه گویه

جویی/ جلب توجه از حوزه طرحواره پذیرشاند. بندی شده

                                                 
1. face validity 

2. content related 

3.  reliability 

4. internal consistency 

5. test-retest 

6. Cronbach’s alpha 

7. Short Fform of Young’s Schemas Questionair 

(YSQ-SF) 

گرایی/ بدبینی و تنبیه یهای منفمندی و طرحوارهدیگر جهت

از حوزه گوش به زنگی بیش از حد و بازداری در این پرسشنامه 

اصل پرسشنامه به زبان انگلیسی بوده که  شود.سنجیده نمی

فر و بشارت، ؛ به نقل از آهی، محمدی9338توسط صاحبی )

( به فارسی برگردانده شده است. در پژوهش آهی و 9332

ینان از صحت ترجمه و مطابقت ( برای اطم9332همکاران )

کامل دو نسخه انگلیسی و فارسی از روش ترجمه معکوس و 

چندین مرحله بازبینی و اصلاحات استفاده شده است. سنجش 

نفری  337ای پایایی و اعتبار این پرسشنامه با استفاده از نمونه

-از جامعه دانشگاههای تهران که به شیوه تصادفی چند مرحله

اند، انجام شده است. برای سنجش همسانی های انتخاب شد

درونی این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده 

ضرایب آلفای کرونباخ مربوط به همسانی درونی فرم است. 

های مختلف کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ برای زیر مقیاس

بدست آمد. این ضرایب تایید کننده همسانی  11/1تا  78/1از 

برای اعتباریابی فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره  هستند. درونی

ساخته شده توسط نجاریان   SCL- 325یانگ از پرسشنامه 

( استفاده 9332؛  به نقل از آهی و همکاران، 9331و داوودی )

شده است. این دو پرسشنامه به طور همزمان اجرا شده و 

یابی رهای دو پرسشنامه مبنای اعتباهمبستگی بین زیر مقیاس

های ها به روش مولفهداده 1قرار گرفته است. تحلیل عاملی

های بر روی داده 99با استفاده از چرخش واریماکس 91اصلی

 است. سوال( صورت گرفته 75آزمون )

 

 هایافته
های بدست آمده، از روش برای تجزیه و تحلیل آماری داده

استفاده شد. این  )APIM(98شریک -وابستگی متقابل عامل

رود. با وجود کار میهای زوجی بهروش عمدتا برای تحلیل داده

 اند، اما تحلیلاینکه پژوهشهای حوزه زوج بسیار رایج شده

افزار آنلاین های زوجی ممکن است کمی مشکل باشد. نرمداده

APIM_SEM برای حل این مشکل طراحی شده است. این ،

 (9331های اختلالات روانی )نجاریان و داوودی، پرسشنامه نشانه. 3
9. factor analysis 

10. principle component 

11. varimax rotation 

12. Actor-Partner Interdependence Model (APIM) 
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 صورتتاری را بهافزار تحلیل آماری، مدلسازی معادلات ساخنرم

های دهد. در این روش با گردآوری دادهخودکار انجام می

عنوان واحد تحلیل متعلق به هر دو همسر و انتخاب زوج به

 هایها و وابستگیتر از پویاییتوان به درکی جامعآماری، می

یافت. استفاده از این متقابل موجود در روابط زناشویی دست

ی همسران مبتنی بر این دیدگاه است هاروش برای تحلیل داده

های های خود بلکه از ویژگیکه افراد نه تنها از ویژگی

پذیرند. در تحلیل همسرشان نیز در روابط زوجی تاثیر می

هاست. با های زوجی مهمترین مفهوم عدم استقلال دادهداده

ها نه تنها عامل وابستگی متقابل داده APIMاستفاده از روش 

های انجام تحلیل نیست، بلکه ماهیت اساسی دادهمزاحم در 

گیرد. بی شود و مورد تحلیل قرار میزوجی محسوب می

ها موجب سوگیرانه شدن نتایج توجهی به عدم استقلال داده

 شودتحلیل آماری یا محدود شدن سوالات پژوهشی می

 .(8193)استس، کنی و لوئیس، 

 هر فرد )متغیرتاثیر ویژگی  ،تواندر این روش تحلیل می

خط راست( و  -بین( بر متغیر ملاک خودش )اثر عاملپیش

همچنین اثر ویژگی هر فرد بر متغیر ملاک همسرش )اثر 

های گیری نمود.  دادهخط مورب( را اندازه -شریک برای همسر

 3بینی هر ضلع مدل )بدست آمده در این پژوهش برای پیش

مورد تحلیل قرار  طرحواره( 95ضلع( بر اساس هر طرحواره )

 گرفت. 

 ثباتیهای پژوهش در طرحواره رهاشدگی/ بیمطابق یافته

، در صورت ابتلای شوهر به این 9قابل مشاهده در شکل 

طرحواره مرزهای منعطف وی با خانواده اصلی تحت اثر منفی 

دار این طرحواره است. در عین اضلاع مابودن و مرزهای معنی

دار طرحواره شوهر نفی معنیمنعطف زن نیز تحت تاثیر م

ی ثباتهستند. در صورت ابتلای زن به طرحواره رهاشدگی/ بی

اضلاع پیوستن و مرزهای منعطف وی و همچنین ضلع مرزهای 

دار منعطف شوهر با خانواده اصلی تحت تاثیر منفی معنی

 طرحواره زن هستند.

 
 

 

شود، در طرحواره مشاهده می 8طور که در شکل همان

اعتمادی/ بدرفتاری در صورت ابتلای شوهر به این طرحواره بی

ضلع مابودن زن و شوهر دوسویه تحت تاثیر منفی طرحواره 

شوهر است، بدین معنی که هم زن و هم شوهر از مابودن 

ارزیابی پایینی دارند. همچنین مرزهای منعطف زن با خانواده 

ه سببی تحت تاثیر منفی اصلی و پیوستن شوهر به خانواد

دار طرحواره شوهر هستند. در صورت ابتلای زن به معنی

اعتمادی/ بدرفتاری مابودن زن و پیوستن زن به طرحواره بی

دار طرحواره هستند. خانواده سببی تحت تاثیر منفی معنی

 گانه در رابطه با وجود این طرحواره در زن بر اضلاع مدل سه

 رد.دار نداشوهر اثر معنی

گانه خانوادهثباتی بر مدل سهنحوه اثر طرحواره رها شدگی/ بی .9شکل   
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، در صورت 3در طرحواره محرومیت هیجانی مطابق شکل 

گانه مربوط وجود این طرحواره در شوهر همه اضلاع مدل سه

دار طرحواره شوهر به زن و شوهر تحت تاثیر منفی معنی

هستند. در صورت وجود این طرحواره در زن اضلاع پیوستن 

ار دزن به خانواده سببی و مابودن زن تحت تاثیر منفی معنی

طرحواره هستند و در مقابل ضلع مرزهای منعطف زن با 

 یخانواده اصلی و کلیه اضلاع مربوط به شوهر بدون اثر منف

 مانند.باقی می

 
 

 

گانه اعتمادی/ بدرفتاری بر مدل سهنحوه اثر طرحواره طرحواره بی .8شکل 

 خانواده

 گانه خانوادهبر مدل سه

 

 گانه خانوادهطرحواره محرومیت هیجانی بر مدل سه نحوه اثر  .3شکل 

 

 گانه خانوادهبر مدل سه
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، در صورت ابتلای 0در طرحواره نقص/ شرم طبق شکل 

شوهر با شوهر به این طرحواره به غیر از ضلع مرزهای منعطف 

خانواده اصلی، سایر اضلاع مدل مربوط به زن و شوهر تحت 

دار طرحواره شوهر هستند. در صورت ابتلای تاثیر منفی معنی

زن به این طرحواره اضلاع مابودن و پیوستن زن و همچنین 

ضلع مرزهای منعطف شوهر با خانواده اصلی از طرحواره زن 

 پذیرند.دار میتاثیر منفی معنی

 

 

 
 

 

برای اثر طرحواره  5های بدست آمده در شکل مطابق مدل

گانه خانواده، در صورت انزوای اجتماعی/ بیگانگی بر مدل سه

طرحواره در شوهر همه اضلاع مدل مربوط به زن و وجود این 

دار طرحواره شوهر هستند و در شوهر تحت تاثیر منفی معنی

یک از اضلاع مقابل در صورت وجود این طرحواره در زن هیچ

 پذیرند ودار نمیمدل مربوط به زن و شوهر تاثیر منفی معنی

 مانند.نخورده باقی میهمه اضلاع دست

 

 گانه خانوادهبر مدل سهنحوه اثرطرحواره نقص/ شرم  .0شکل 

 

 گانه خانوادهبر مدل سه
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، در 2کفایتی در شکل مطابق مدل طرحواره وابستگی/ بی

صورت ابتلای شوهر به این طرحواره به غیر از ضلع پیوستن 

زن به خانواده سببی همه اضلاع مربوط به زن و شوهر تحت 

دار طرحواره شوهر هستند. همچنین در تاثیر منفی معنی

رت ابتلای زن به این طرحواره به غیر از ضلع مرزهای صو

منعطف شوهر با خانواده اصلی همه اضلاع مدل مربوط به زن 

دار طرحواره زن هستند. مطابق و شوهر تحت تاثیر منفی معنی

ای به انسجام خانواده وارد ها این طرحواره آسیب عمدهیافته

کندمی

. 

 
  

 

 

 گانه خانوادهبر مدل سهانزوای اجتماعی/ بیگانگی نحوه اثرطرحواره  .5شکل 

 

 گانه خانوادهبر مدل سه

 

 گانه خانوادهبر مدل سه کفایتیوابستگی/ بینحوه اثرطرحواره  .2شکل 

 

 گانه خانوادهبر مدل سه
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پذیری نسبت به ضرر یا بیماری بر اساس طرحواره آسیب

، در صورت وجود در هر یک از 7نتایج قابل مشاهده در شکل 

کند، به گانه خانواده آسیب عمده وارد میهمسران به مدل سه

ورت که در صورت ابتلای شوهر به این طرحواره همه این ص

اضلاع مدل به غیر از ضلع پیوستن زن به خانواده سببی و در 

صورت ابتلای زن به این طرحواره همه اضلاع مدل به غیر از 

-ضلع پیوستن شوهر به خانواده سببی تحت تاثیر منفی معنی

 دار طرحواره همسران هستند.

 

 
 

 

نیافته/ ، نحوه اثر طرحواره خود تحول3در مورد شکل 

توان گفت وجود این گانه خانواده میگرفتار بر مدل سه

طرحواره در مرد به غیر از ضلع پیوستن زن به خانواده سببی 

گانه خانواده مربوط به زن و شوهر اثر بر سایر اضلاع مدل سه

دار دارد. در مقابل در صورت وجود این طرحواره منفی معنی

در زن به غیر از ضلع مرزهای منعطف زن با خانواده اصلی هیچ 

ار دیک از اضلاع مربوط به زن و شوهر تحت تاثیر منفی معنی

 طرحواره زن نیستند.

 
 

 

 گانه خانوادهبر مدل سهپذیری نسبت به ضرر یا بیماری آسیبنحوه اثرطرحواره  .7شکل 

 

 گانه خانوادهبر مدل سه

 

 گانه خانوادهبر مدل سه نیافته/ گرفتارخود تحولنحوه اثرطرحواره  .3شکل 

 

 گانه خانوادهبر مدل سه
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دار طرحواره شوهر هستند؛ و در صورت وجود تاثیر منفی معنی

 یراین طرحواره در زن به غیر از یک ضلع پیوستن شوهر سا

 دار طرحواره زن هستند.اضلاع تحت تاثیر منفی معنی

 
 

 

منشی، مطابق مدل مربوطه در طرحواره استحقاق/ بزرگ

گانه خانواده اثرگذار است. در بر اضلاع مدل سه 91شکل 

صورت ابتلای شوهر به این طرحواره اضلاع مابودن و پیوستن 

خودش و ضلع مرزهای منعطف همسرش تحت اثر منفی 

گیرند؛ و در صورت ابتلای زن دار طرحواره شوهر قرار میمعنی

به این طرحواره جز ضلع مرزهای منعطف شوهر سایر اضلاع 

 طرحواره زن نیستند.دار تحت اثر منفی معنی

 
داری و خودانضباطی ناکافی نیز مطابق طرحواره خویشتن

 گانه خانوادهبر مدل سهنحوه اثرطرحواره شکست  .1شکل 

 

 گانه خانوادهبر مدل سه

 

 
 گانه خانوادهبر مدل سه منشیاستحقاق/ بزرگنحوه اثرطرحواره . 91شکل

 

 گانه خانوادهبر مدل سه
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طرحواره شکست نیز میتواند آسیب عمدهای بر مدل سه-

گانه خانواده وارد کند، بدین صورت که مطابق مدل طرحواره 

شکست در شکل 1، در صورت وجود این طرحواره در شوهر 

همه اضلاع مدل غیر از مرزهای منعطف و پیوستن زن تحت 

شکل 99 در صورت ابتلای شوهر به این طرحواره مابودن زن 

و شوهر را از جانب هر دو طرف و پیوستن شوهر به خانواده 

سببی را تحت تاثیر منفی معنیدار خودش قرار میدهد، در 



 

 
 

 

، طرحواره اطاعت در صورت ابتلای هر یک 98مطابق شکل 

گانه خانواده را تحت اثر منفی عمده قرار از همسران مدل سه

دهد. به این صورت که ابتلای زن یا شوهر به این طرحواره می

گانه اعم از مابودن، مرزهای منعطف و همه اضلاع مدل سه

دار طرحواره قرار پیوستن زن و شوهر تحت اثر منفی معنی

 گیرند.می

 
 

 

 گانه خانوادهبر مدل سهداری و خودانضباطی ناکافی خویشتننحوه اثرطرحواره   .99شکل 

 

 گانه خانوادهبر مدل سه

 

 گانه خانوادهبر مدل سهنحوه اثرطرحواره اطاعت  .98شکل 

 

 گانه خانوادهمدل سهبر 
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مقابل ابتلای زن به طرحواره خویشتنداری و خودانضباطی 

ناکافی بر اضلاع مدل بیاثر است. 



طرحواره ایثار که همراه با طرحواره اطاعت در حوزه دیگر 

گیرد دقیقا اثری مخالف با طرحواره مندی جای میجهت

در  ،93مطابق شکل  گانه خانواده دارد.اطاعت بر مدل سه

صورتی که طرحواره ایثار در هریک از زن یا شوهر وجود داشته 

باشد هیچ یک از اضلاع مدل اعم از مابودن، مرزهای منعطف و 

دار طرحواره قرار پیوستن زن و شوهر تحت اثر منفی معنی

 گیرند.نمی

 
 

 

طرحواره بازداری هیجانی در صورت ابتلای ، 90طبق شکل 

را به صورت کاملا متضاد تحت اثر  گانهسه زن یا شوهر، مدل

دهد. به این صورت که ابتلای دار خود قرار میمنفی معنی

گانه خانواده مربوط شوهر به این طرحواره همه اضلاع مدل سه

دار قرار میدهد؛ در مقابل به زن و شوهر را تحت اثر منفی معنی

ابتلای زن به این طرحواره بر همه اضلاع مدل مرتبط با زن و 

 اثر است.شوهر بی

 

 گانه خانوادهبر مدل سهنحوه اثرطرحواره ایثار  .93شکل 

 

 گانه خانوادهبر مدل سه

 

 گانه خانوادهبر مدل سهبازداری هیجانی نحوه اثرطرحواره  .90شکل 

 

 گانه خانوادهبر مدل سه
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جویی افراطی مطابق  طرحواره معیارهای سرسختانه/ عیب

گانه خانواده اثرگذار است. به این ترتیب بر مدل سه 95شکل 

اثر است و در صورت که وجود این طرحواره در شوهر بر مدل بی

یک از اضلاع به غیر از پیوستن این طرحواره در زن هیچ وجود

 رند.گیدار قرار نمیزن به خانواده سببی تحت اثر منفی معنی

 
 
 

 

 بحث
گانه خانواده با بینی اضلاع مدل سهپژوهش با هدف پیش

بر های ناسازگار اولیه همسران انجام شد. استفاده از طرحواره

توان می ،رسدهای این پژوهش به نظر میاساس یافته

نه گاها را بر اساس شدت تاثیری که بر اضلاع مدل سهطرحواره

  به سه گروه تقسیم کرد. ،خانواده دارند

، معیارهای سرسختانه/ 9های ایثارشامل طرحواره اول دسته

و  3داری و خودانضباطی ناکافی، خویشتن8جویی افراطیعیب

ای طرحواره ایثار تنها طرحواره است. 0منشیاستحقاق/ بزرگ

گانه خانواده تاثیر منفی یک از اضلاع مدل سهاست که بر هیچ

با نتیجه پژوهش پیروی،  این یافته همسو، دار نداردمعنی

 است. ( 9312بهرامی )

                                                 
1. self-sacrifice 

2. unrelenting standards/ hyper criticalness 

یی جوتنها تاثیر منفی طرحواره معیارهای سرسختانه/ عیب

پیوستن زن مبتلا به طرحواره به خانواده سببی  افراطی در ضلع

شود. با توجه به اینکه استانداردهای زنان در روابط مشاهده می

ت تر از مردان اسسختگیرانه ببیو رابطه با خانواده س خانوادگی

ثر این طرحواره الذا  ،(9313)ملک عسگر، موتابی، مظاهری، 

 مضاعف است. با خانواده سببی زنان بر روابط

داری و خودانضباطی وجود طرحواره خویشتندر صورت 

، یسبببودن و پیوستن به خانواده اضلاع ما ،ناکافی در شوهر

ز از گریت یخصوص آیدمی . به نظرهستندتاثیر منفی  تحت

طرحواره با نقش پذیرفته  این تعهد و مسئولیت مرد مبتلا به

باعث تضاد و برهم خوردن  ویشده سرپرستی و مدیریتی 

 .شودتعادل در روابط خانواده می

3. insufficient self-control/ self-discipline 

4. entitlement/ grandiosity 

 گانه خانوادهبر مدل سهجویی افراطی معیارهای سرسختانه/ عیبنحوه اثرطرحواره  .95شکل 

 

 گانه خانوادهبر مدل سه
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در صورت ابتلای هر یک از همسران به طرحواره استحقاق/ 

 منشی، ضلع مرزهای منعطف همسر مقابل تحت تاثیربزرگ

گیرد. فردی که این طرحواره را دارد معتقد است منفی قرار می

و در این  یش فراهم کنندخواهد را برادیگران باید هرآنچه می

زند )یانگ و راه گاهی دست به رقابت افراطی با دیگران می

فرد مبتلا به این طرحواره احتمالا در  لذا(. 8113همکاران، 

حق توجه بیش از اندازه اش خود را مرابطه با شریک زندگی

 جلب توجهداند و در رقابت افراطی با خانواده سببی برای می

و بدین ترتیب مرزهای منعطف  همسرمیانجی قرار گرفته،

 کند.پایین ارزیابی می همسر را با خانواده سببی

زمانی که شوهر این طرحواره را دارد، احتمالا معتقد است 

تر است )یانگ و همکاران، که از دیگران یک سر و گردن بالا

( است و همراه شدن آن با جایگاه قدرت مردانه وی در 8113

رابطه او با همسر و خانواده همسر احتمالا بسیار  ،خانواده

اضلاع مابودن و پیوستن وی  ،ینگونهبود و بدمتوقعانه خواهد 

گاه به علت اینکه جای احتمالا بیند.به خانواده سببی آسیب می

 ،تر استقدرت مرد در خانواده به لحاظ فرهنگی پذیرفته شده

علیرغم عدم احساس مابودن شوهران، همسران این افراد با 

 ایشان احساس مابودن دارند.

هنگامی که زن به این طرحواره مبتلاست و بر کسب قدرت 

رد اجویی )موفق، بااستعداد و ثروتمند شدن( تمرکز دو برتری

( احتمالا در کسب تحصیلات و 8113)یانگ و همکاران، 

کند. بر اساس موقعیتهای شغلی و اجتماعی موفق عمل می

( 9313) پورمحسنی، ظهری، عطادخت، مولایینتایج پژوهش 

-مطلوبیت اجتماعی با دلزدگی زناشویی رابطه عکس دارد. می

و کسب  درآمد زنان ،تحصیلات، موقعیت شغلیتوان گفت 

به تعدیل توزیع قدرت در  وبیت اجتماعی به طور کلمطل

های سنتی مردسالاری را کند و کلیشهخانواده کمک می

تضعیف کرده و خانواده را به سوی دموکراسی بیشتر سوق 

 ،که توجه به نیازهای این زنان آیددهد، لذا چنین به نظر میمی

 کند.روابط را در خانواده تنظیم می

پذیری نسبت به ضرر یا های آسیب، طرحوارهدوم دسته

را شامل  0اطاعت و 3کفایتی، وابستگی/ بی8، شکست9بیماری

 شود.می

                                                 
1. vulnerability to harm or illness 

2. failure 

پذیری در صورت ابتلای یکی از همسران به طرحواره آسیب

نسبت به ضرر یا بیماری همه اضلاع مدل به غیر از ضلع 

پیوستن همسر فرد مبتلا به طرحواره به خانواده سببی تحت 

گیرد. مشخصه بارز افراد مبتلا به این قرار می تاثیر منفی

طرحواره اضطرابی است که در نتیجه احساس تهدید شدن از 

(. 8113ها وجود دارد )یانگ و همکاران، سوی خطر در آن

 وآید که عدم توانایی این افراد در مابودن چنین به نظر می

احساس تهدید نشات مشخصه  پیوستن به خانواده سببی از

. نکته قابل توجه عدم تاثیر منفی این طرحواره بر ه باشدگرفت

 اشپیوستن همسر فرد مبتلا به طرحواره به خانواده سببی

( 8191)ن است. بر اساس نتایج پژوهش چراغی و همکارا

هایی که بر مشکلات فرزندانشان واقف هستند در خانواده

صورتی که همسر فرزند از این مشکل شکایتی داشته باشد، 

هایی به عروس یا داماد در صدد حتمالا خانواده با ارائه سرویسا

نند. کآیند و به اصلاح رابطه زوج کمک میتعدیل آسیب برمی

فایتی کهای شکست و وابستگی/ بیمشابه این الگو در طرحواره

 شود.نیز مشاهده می

ی طلاق عاطف دهبینی کننطرحواره شکست به عنوان پیش

 زاده کندکلیلعلو عدم صمیمیت زناشویی معرفی شده است )

های پژوهش اخیر در یافته (. بر این اساس،9310، و همکاران

همسران مبتلا به طرحواره خصوص عدم احساس مابودن 

 مبتلا به طرحواره شکست فرد همچنین .شودتایید میشکست 

چار مشکل است، در ایجاد مرزهای منعطف با خانواده اصلی د

های حوزه خودگردانی و عملکرد با توجه به اینکه طرحواره

آید که هایی به وجود میطور معمول در خانوادهمختل به

دهند، بیش از حد حمایت اعتماد به نفس کودک را کاهش می

توانند کودک را به انجام کارهای بیرون از اند و نمیکننده

(، چنین به نظر 8113کاران، خانواده تشویق کنند )یانگ و هم

در ایجاد مرزهای منعطف با  رسد که عدم توانایی این افرادمی

 دپروری خانواده نشات گرفته باشد.خانواده اصلی از سبک فرزن

ارند اعتقاد د کفایتیوابستگی/ بیطرحواره  افراد مبتلا به

های روزمره مانند مراقبت از دیگران، توانند مسئولیتکه نمی

کلات روزانه، قضاوت خوب، از عهده تکالیف جدید حل مش

گیری صحیح را بدون کمک قابل ملاحظه برآمدن و تصمیم

(. لذا 8113دیگران به درستی انجام دهند )یانگ و همکاران،

3. dependence/ incompetence 

4. subjugation 
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های مورد انتظار در آید این افراد در انجام مسئولیتبه نظر می

 روابط زناشویی که مستلزم حمایت و پشتیبانی است دچار

ضعف باشند در نتیجه عدم احساس مابودن خودشان و 

آید. از آنجا که این طرحواره نظر نمیهمسرشان دور از انتظار به

نیز مشابه طرحواره شکست در حوزه خودگردانی و عملکرد 

 گیردکننده شکل میهای بیش از حد حمایتمختل در خانواده

ی خانواده (، احتمالا سبک فرزندپرور8113)یانگ و همکاران، 

علت عدم توانایی آتی فرزندان برای ایجاد مرزهای منعطف 

ه پذیری نسبت بهای شکست و آسیبمشابه طرحوارهباشد. می

ضرر یا بیماری در این طرحواره نیز، احتمالا خانواده مرد در 

و ضلع پیوستن زن )همسر مرد  صدد اصلاح رابطه زوج برآمده

ین اند. چنببی را تقویت کردهمبتلا به طرحواره( به خانواده س

نماید که ابتلای زن به این طرحواره جایگاه قدرت مرد را در می

نیازی به دریافت خدمات کند لذا مرد خانواده تقویت می

اصلاح رابطه از طریق پیوستن به خانواده همسر حمایتی و 

 کند.احساس نمی

ده گانه خانواترین اثر را بر مدل سهطرحواره اطاعت مخرب

دارد و در صورت ابتلای هر یک از همسران به این طرحواره 

ج گیرند. بر اساس نتایهمه اضلاع مدل تحت تاثیر منفی قرار می

( چند 9317زاده )پژوهش ایزدی، رضایی، ظهیرالدین و محسن

بینی رضایت طرحواره از جمله طرحواره اطاعت در پیش

حاضر در مورد زناشویی اثر منفی دارند که با یافته پژوهش 

باشد. با توجه به اینکه عدم احساس مابودن زوجین همسو می

افراد مبتلا به این طرحواره در روابط بر این باورند که تمایلات، 

عقاید و احساساتشان برای دیگران ارزش ندارد )یانگ و 

آید عدم توانایی این افراد (، چنین به نظر می8113همکاران،

ات های شناختی نشسببی از این ویژگیدر پیوستن به خانواده 

گرفته از طرحواره بوجود آمده باشد، همچنین  این افراد در 

-صورت افراطی کنترل خود را به دیگران واگذار میروابط به

( احتمالا همین مسئله باعث 8113کنند )یانگ و همکاران،

شود همسرانشان مرزهای ایشان با خانواده را ناکافی گزارش می

 کنند.

ای که در مورد طرحواره اطاعت بسیار درخور توجه نکته

گانه خانواده تفاوت عمده تاثیر این طرحواره بر مدل سه ،است

                                                 
1. mistrust/ abuse 

2. defectiveness/ shame 

3. emotional deprivation 

4. social isolation/ alienation 

با طرحواره ایثار است. با اینکه این دو طرحواره هر دو مربوط 

مندی هستند اما طرحواره ایثار برای مدل به حوزه دیگرجهت

خطر ولی طرحواره اطاعت ای کاملا بیگانه خانواده طرحوارهسه

نماید که طرحواره اطاعت فرد را چنین می .بسیار مخرب است

دهد زیرا شخص برای اجتناب از خشم، در موضع ضعف قرار می

محرومیت یا انتقام دیگران به صورت افراطی کنترل خود را به 

که (. در حالی8113کند )یانگ و همکاران، دیگران واگذار می

اعث حساسیت بیش از حد فرد نسبت به نیازها طرحواره ایثار ب

( که این 8113شود )یانگ و همکاران، و درد و رنج دیگران می

رار ق ند باعث مقبولیت اجتماعی شخص شود. احتمالاتواامر می

و ارزیابی شدن به عنوان ناجی از  گرفتن فرد در موضع قدرت

مدل شود که این طرحواره بر اضلاع باعث می سوی اطرافیان،

 گانه خانواده تاثیر منفی نداشته باشد.سه

های با تاثیرات متفاوت بر اضلاع مدل طرحواره دسته سوم،

های این دسته در صورت طرحوارههستند.  گانه خانوادهسه

اده گانه خانوابتلای زن یا شوهر به صورت متفاوتی بر مدل سه

رد ا. اغلب ابتلای شوهران آسیب بیشتری به مدل ونداثرگذار

، 9اعتمادی/ بدرفتاریبی هایکند. این دسته شامل طرحوارهمی

، 0، انزوای اجتماعی/ بیگانگی3، محرومیت هیجانی8نقص/ شرم

-، رهاشدگی/ بی2نیافته/ گرفتار، خود تحول5بازداری هیجانی

 است. 7ثباتی

-بی طرحواره صورت ابتلای هر یک از همسران به در 

یر به خانواده سببی تحت تاث ضلع پیوستن اعتمادی/ بدرفتاری

به  توانگیرد، در تبیین این یافته میمنفی طرحواره قرار می

سوءظن این افراد به اطرافیان و تمایل ایشان به فاصله گرفتن 

( اشاره کرد. همچنین این 8113از سایرین )یانگ و همکاران، 

افراد در ضلع مرز با خانواده اصلی تحت تاثیر منفی طرحواره 

اصلی خود فاصله لازم را حفظ توانند از خانواده ند و مینیست

ه، عاطفهای بیبا توجه به اینکه این طرحواره در خانواده کنند.

رفتار بینی یا بدگر، منزوی، تندخو، غیرقابل پیشسرد، مضایقه

(، احتمالا این افراد به 8113آید )یانگ و همکاران، وجود میبه

ر گرفتن از جانب خانواده اصلی از دلیل مورد آزار و اذیت قرا

 گیرندها فاصله میآن

5. emotional inhibition 

6. enmeshment/ undeveloped self 

7. abandonment/ instability 
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دارند معتقدند فردی  افرادی که طرحواره نقص/ شرم

نداشتنی اند. در ارزش یا دوستناقص، معیوب، حقیر، بد، بی

-نتیجه آنها اغلب در مورد وجود خود احساس شرمندگی می

اند اختلال شخصیت کنند. مشاهدات بالینی نشان داده

ابی، شایعترین نمود طرحواره نقص است )یانگ و اجتن

(. در صورت ابتلای شوهر به این طرحواره، 8113همکاران، 

گانه تحت تاثیر عمده است و ضلع مابودن دو سویه اثر مدل سه

هایی که شوهر فرد اجتنابی پذیرد؛ زیرا در خانوادهمنفی می

 است، به دلیل  نقش موثر مردان در تعاملات زناشویی و

 ها به کلیه روابطهای شخصیتی آنخانوادگی و سرایت ویژگی

موجود در خانواده، اعضای خانواده نسبت به نیازهای هیجانی 

ها محدود یکدیگر پاسخگو نیستند، عواطف در این خانواده

است و تعارض، خصومت و مشکلات ارتباطی بین اعضای 

مادی، زاده، اعتخانواده وجود دارد )روحی، جزایری، فاتحی

(. افراد مبتلا به این طرحواره در روابط صمیمی و 9317

کنند و از برقراری کفایتی میاجتماعی احساس نقص و بی

(؛ احتمالا 8113ترسند )یانگ و همکاران، رابطه با دیگران می

ود و شاین ویژگی مانع پیوستن این افراد به خانواده سببی می

تری مسرش مرزهای سختفرد مبتلا به طرحواره انتظار دارد ه

ها ضلع مرز همسر فرد مبتلا به داشته باشد. مطابق یافته

طرحواره تحت تاثیر منفی است. در صورت ابتلای زن به این 

تواند احساس مابودن داشته طرحواره، همسر همچنان می

-باشد. چنین به نظر میباشد، که عکس این مطلب صادق نمی

های جنسیتی زنانه با نقشهای این طرحواره آید که ویژگی

 های کلیشه مردانه در تضاد است. تداخلی ندارد اما با نقش

عدم انتظار افراد  مشخصه بارز طرحواره محرومیت هیجانی

به دریافت محبت، همدلی و حمایت از دیگران است )یانگ و 

(؛ لذا تاثیر منفی این طرحواره بر مابودن 8113همکاران، 

به خانواده سببی دور از انتظار  شخص مبتلا و پیوستن وی

نیست. ابتلای زن به طرحواره محرومیت هیجانی صرفا اضلاع 

مابودن و پیوستن خودش به خانواده سببی را تحت تاثیر منفی 

دهد اما در صورت ابتلای شوهر به این طرحواره مدل قرار می

 رد. گیگانه خانواده در همه اضلاع تحت تاثیر منفی قرار میسه

ه قابل توجه در خصوص طرحواره انزوای اجتماعی/ نکت

 تاثیر منفی ابتلای شوهر و طرحواره بازداری هیجانی بیگانگی

بر همه اضلاع مدل و عدم تاثیر منفی ابتلای زن بر اضلاع مدل 

ترین الگوهای تعاملی میان گانه خانواده است. یکی از رایجسه

گیری است، که در کناره-تقاضا ناکارامد زوجین چرخه ارتباطی

آن یکی از زوجین خواهان افزایش صمیمیت و دیگری گریزان 

گیری و انفعال واکنش از افزایش صمیمیت است و با کناره

مرد  -دهد و این الگو معمولا به شکل زن متقاضینشان می

-کند )شاهمرادی، اعتمادی، بهرامی، فاتحیگیر بروز میکناره

 آید در صورت ابتلاینظر می(. چنین به 9313زاده، احمدی، 

-گیری او در روابط تشدید می، کنارهاین دو طرحوارهشوهر به 

شود و در دراز مدت باعث کاهش مابودن و پیوستن به خانواده 

-می گانهسببی و در نهایت تاثیر منفی بر همه اضلاع مدل سه

احتمالا باعث  هاکه ابتلای زن به این طرحوارهشود. در حالی

رونگرایی و برقراری روابط اجتماعی و صمیمی و ایجاد تعدیل ب

الگوی غیرتعقیبی در رابطه با همسر و روابط متعادل با خانواده 

 شود.سببی و خانواده اصلی می

با توجه به اینکه افراد مبتلا به طرحواره خود تحول نیافته/ 

گرفتار تمایل شدیدی به برقراری رابطه بسیار صمیمانه و 

لدین خود و مخصوصا مادرشان دارند )یانگ و نزدیک با وا

با خانواده  این افراد(، بدیهی است که مرزهای 8113همکاران، 

. وجود این طرحواره در شوهران با باشداصلی ناکافی گزارش 

نقش سرپرستی و مدیریتی و استقلال مورد انتظار از مرد در 

ین نبیند. چآسیب می اع مابودن و پیوستنضلاتضاد است لذا 

رسد که ابتلای زن به این طرحواره که وابستگی و به نظر می

های آن است از طرف مرد و خانواده نیاز به حمایت از مشخصه

-شود و به اضلاع مدل آسیب عمدهسببی مورد پذیرش واقع می

 کند.ای وارد نمی

-نکته قابل توجه در تبیین اثر طرحواره رها شدگی/ بی

 ثباتی )زن وحواره رهاشدگی/ بیثباتی، عدم تاثیر منفی طر

ه گانه خانوادشوهر( بر مابودن فرد مبتلا به طرحواره در مدل سه

است. با توجه به اینکه افراد مبتلا به این طرحواره غالبا از 

اند )یانگ و گر آمدهعاطفه و مضایقههای سرد، بیخانواده

 کهای است (، و در مقابل رابطه زناشویی رابطه8113همکاران،

در آن سطحی از صمیمیت بین همسران وجود دارد لذا احتمالا 

افراد مبتلا به این طرحواره در روابط زناشویی خود در ارزیابی 

هستند. از آنجا که افراد مبتلا به طرحواره  ترگیرانهمابودن سهل

ثباتی در کودکی پیوند عاطفی قوی و باثبات با رهاشدگی/ بی

اند )یانگ و الدین را تجربه نکردهافراد مهم زندگی خصوصا و

(، این افراد مرزهای همسرشان با خانواده 8113همکاران، 

نظر  آید ازچنین به نظر می .کنندسببی را ناکافی گزارش می

لی خودش بیش آنها سطح موجود رابطه همسر با خانواده اص

( رفتارهای 8113است. یانگ و همکاران ) از حد صمیمی
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-به این طرحواره را انحصارطلبی، کنترل شاخص افراد مبتلا

 کنند کههای عشقی معرفی میکنندگی و رقابت با رقیب

د همسران مردان مبتلا به این طرحواره با شوباعث می احتمالا

 .ایشان احساس مابودن نداشته باشند

تواند همسران می هایطرحوارهتوان گفت، به طور کلی می

-یمها آنه اثرگذار باشد. های جنسیتی پذیرفته شدبر نقش

کرده و برخی را  های مورد انتظار را تقویتتوانند بعضی نقش

کنند که به بر هم خوردن توازن در اضلاع مدل منجر تضعیف 

  شود.می

ها برای زنان و های بعضی طرحوارهویژگی ،از زاویه فرهنگ نیز

انی ایرشود. در فرهنگ تر پذیرفته میبعضی برای مردان راحت

های طرحواره نقص/ شرم فرزندان دختر بیشتر در جهت ویژگی

-های طرحواره استحقاق/ بزرگو فرزندان پسر در جهت ویژگی

(، لذا در 9317شوند )چراغی، ابراهیمی، منشی تربیت می

ها های اصلی آنروابط آینده خانوادگی نیز همسران و خانواده

هایی . در غالب طرحوارهپذیرندتر میها را راحتاین طرحواره

که با مکانیزم متفاوتی در زنان و مردان بر اضلاع مدل تاثیر 

پذیری و اختلال مرد تاثیر شود که آسیبگذارند مشاهده میمی

-ای بر روابط خانوادگی دارد و در مقابل گویا آسیبمنفی عمده

 .شودتر پذیرفته میپذیری زن راحت

های اصلی همسران در در این پژوهش نقش مهم خانواده

حفظ ازدواج مشهود است. در مواردی که غالب اجزای مدل 

هاست، ضلع پیوستن زن به تحت آسیب ناشی از طرحواره

تواند تنها رشته اتصال حفظ کننده رابطه خانواده سببی می

استفاده از نمونه در دسترس، محدودیت عمده زوج باشد. 

شد. انجام پژوهش در باها میپذیری یافتهپژوهش در تعمیم

رسد. ینظر مجوامع بزرگتر و با استفاده از نمونه تصادفی لازم به

 کنندگی برای کیفیتبینینتایج پژوهش حاضر جنبه پیش

 های اصلیروابط زناشویی و کیفیت روابط همسران با خانواده

ای هتوان بستهو سببی دارد. بر اساس نتایج این پژوهش می

های در آستانه ازدواج یا شی برای گروهخاص تشخیصی و آموز

های آغازین زندگی مشترک طراحی و میزان اثربخشی در سال

 را مطالعه نمود.

ای های طرحوارهای و ذهنیتهای مقابلهاز آنجا که سبک

در تولید رفتارهای ناشی از طرحواره نقش دارند و باعث بوجود 

شوند، می های یکسانآمدن رفتارهای متفاوت تحت طرحواره

ای بر های طرحوارهای و ذهنیتهای مقابلهمطالعه تاثیر سبک

های تر از زوجگانه خانواده در شناخت عمیقاضلاع مدل سه

های کننده خواهد بود. همچنین بر اساس یافتهایرانی کمک

 هایطرحوارههای متعدد نحوه اثر پژوهش حاضر در طرحواره

 ، بنابراینا هم متفاوت هستندگانه بزنان و مردان بر مدل سه

های مجزای زنان و مردان با اهمیت به نظر در گروه مطالعه

-مطالعات کیفی عمیق در خصوص نحوه تاثیر طرحواره آید.می

گانه خانواده و علل تفاوت های زنان و مردان بر اضلاع مدل سه

-گانه پیشنهاد میهای زنان و مردان بر مدل سهاثر طرحواره

 شود.
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