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چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین طرحواره هاي ناسازگار اولیه و پنج عامل بزرگ شخصیت با نگرش به ازدواج انجام شد .جامعه
شامل کلیه دانشجویان مجرد دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی  39 – 39بود که با
توجه به آن ،حجم نمونه  041نفر به شیوه تصادفی انتخاب شد .این پژوهش از نوع پژوهشهاي کاربردي -توصیفی است و ابزار
پژوهش شامل پرسشنامه شخصیت نئو ،مقیاس نگرش به ازدواج و نسخه کوتاه پرسشنامهي طرحواره یانگ ( )0331بود .دادهها با
استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ،آنالیز واریانس یكراهه و رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرمافزار  SPSS-01تحلیل شدند.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین طرحوارههاي ناسازگار اولیه و تیپهاي شخصیتی با نگرش به ازدواج رابطهي معنادار مثبت
وجود دارد ( .)P<1/110همچنین بین بیثباتی هیجانی با نگرش به ازدواج ،برونگرایی با نگرش به ازدواج ،گشودگی به تجربه با
نگرش به ازدواج ،توافق با دیگران و نگرش به ازدواج ،وظیفهشناسی و نگرش به ازدواج و نیز طرحوارههاي ناسازگار اولیه و نگرش به
ازدواج رابطه مثبت معنادار یافت شد .لذا با توجه به یافتههاي پژوهش میتوان نتیجه گرفت که ویژگیهاي شخصیتی و طرحوارههاي
ناسازگار اولیه با نگرش به ازدواج ارتباط دارد.

کلید واژهها :طرحوارههاي ناسازگار اولیه ،ویژگیهاي شخصیت ،نگرش نسبت ازدواج.
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The relationship between cognitive schemas and personality types and attitudes to marriage about Islamic
Azad University Bojnord students

Abstract
The goal of study was to assess the relationship between cognitive schemas and the five main
factors of character with attitude to marriage. The target population was composed of all unmarried
female and male students of Islamic Azad University of Bojnord in master degree in the academic
year 39-39 in which sample size of 041 people were selected in random manner. This study is an
applied-descriptive research that is used research tools including the NEO Character Inventory, the
Attitude Scale of Marriage and the Young's schemas Questionnaire-Short. Using the Pearson
correlation coefficient, variance analysis and multivariate regression, data were analyzed with
SPSS-01 software. The results showed that there is a positive significant relationship between
1/110). In addition, there is a >cognitive schemas and character types with attitude to marriage (P
significant positive relationship between emotional instability, extraversion, experience openness,
agreement with the others, loyalty and attitude to marriage and early maladaptive schemas and
attitudes to marriage, as well. Therefore, considering the findings can be concluded that
personality characteristics and cognitive schemas are associated with attitude to marriage.

Keywords: Early maladaptive cognitive schemas, personality characteristics, attitudes to marriage.

 مقدمه-1
،0ازدواج مهمترین و بنیادي ترین رابطه انسانی است زیرا ساختاري را براي ایجاد روابط خانوادگی و تربیت نسل بعدي فراهم میکند (هولمن
 یك دسته از این عوامل فرایندهاي درون فردي. از اهمیت ویژهاي برخوردار است، به همین دلیل بررسی عواملی که در کیفیت آن نقش دارند.)9110
 نگرش به ازدواج عبارت است از عقیده ذهنی و باورهاي فرد در مورد ازدواج که در مراحل.است که از آن جمله می توان به نگرش به ازدواج اشاره کرد
.)0939،اولیه زندگی شکل گرفته و سازهاي نسبتاً ثابت است (نیلفروشان و همکاران
 از جمله عواملی.شکلگیري نگرش نسبت به ازدواج از رویکردهاي نظري مختلف قابل توجیه است و عوامل مختلفی در شکل گیري آن نقش دارد
 طرحوارهها در احساسی که ما از خودمان داریم نقش محوري.که به نظر میرسد در آن نقش بنیادي دارند طرحوارهها و ویژگیهاي شخصیتی است
 و9 آنها دانش ما را در مورد خودمان و جهان شکل می دهند به نحوي که وقایع زندگی را بر اساس این باورها پیش بینی میکنیم (یانگ،دارند
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کلوسکو.)9119،0
طرحوارهها سازههایی هستند که بر اساس تجربه شکل میگیرند و رفتار افراد را تحت تأثیر قرار میدهند .طرحوارههاي ناسازگار اولیه الگوهاي
هیجانی و ناسازگار اولیه خود -آسیب رسانی هستند که در آغاز رشد و تحول در ذهن شکل گرفته اند و در طول زندگی تکرار شده و بر نحوه تعبیر و
تفسیر تجارب و رابطه با دیگران تأثیر میگذارند (یانگ و همکاران  .)9119این طرحوارهها در عمیقترین سطح شناخت ،معموالً بیرون از سطح آگاهی
عمل می کند و فرد را به لحاظ روانناسازگار اولیه نسبت به ایجاد آشفتگیهاي چون افسردگی ،اضطراب ،ارتباطات ناکارآمد ،اعتیاد و اختالالت روانتنی
آسیبپذیر میسازد (ریزو وهمکاران )9112،
انتخاب شریك زندگی ناسازگار یکی از معمولترین سازوکارهایی است که از طریق آن طرحوارهها تداوم مییابند هنگامیکه طرحواره ناسازگار
برانگیخته شود ،افراد معموالً سطح باالیی از عواطف نظیر خشم شدید ،اضطراب ،غم یا احساس گناه را تجربه میکنند (یانگ و کلوسکو.)9119 ،
از نظر یانگ افراد بر مبناي طرحوارههاي خود همسر آیندهشان را بر میگزینند و در این گزینش آنها ممکن است به سوي فرایند تداوم طرح-
واره و یا فرایند جبران طرحواره گرایش داشته باشند (خسروي و همکاران.)0912،
از سویی دیگر شخصیت در زندگى روزمره ،به صفاتى پایدار در طى زمان باز مىگردد که از موقعیتى به موقعیت دیگر تغییر چندانى نکرده و به
ماهیت وجودى فرد اشاره دارد (حقشناس .)0911 ،عوامل زیر ساخت شخصیت را "صفت" 9یا نشانه نامیدهاند .منظور از صفات آمادگى کمى انسان در
رفتار به سبکى خاص مىباشد (پروین .) 0924،در این مفهوم شخصیت به معناى مجموعه صفاتى است که یك فرد را مشخص مىکند .در نتیجه صفت،
ویژگى یا کیفیت شخصى متمایزکننده است (گروسى .)0911 ،آلپورت صفات شخصیت را آمادگىهایى براى پاسخ دادن به شیوه یکسان به محركهاى
مختلف در نظر داشت .به عبارت دیگر صفات را شیوههاى با دوام و با ثبات پاسخ دادن به محیط مىدانست (شولتز 9و شولتز.)9110 ،
تحقیقات نشان دادهاند که افراد نه تنها تمایل دارند با کسانى ازدواج کنند که از لحاظ خصوصیات جسمانى ،توانایىهاى شناختى و ویژگىهاى
شخصیتى با آنها همانند هستند ،بلکه ازدواج هایى از پایدارى و سالمت برخوردارند که هنگام شروع زندگى مشترك ویژگىهاى شخصیتى زوجها مشابه
باشد .آمادگى براى اجراى نقش در زندگى زناشویى نیازمند عوامل اساسى روانشناختى و ویژگىهاى باثبات زوجها در زندگى روزمره است .ارزیابى زوج-
ها از ویژگیهاى شخصیتى یکدیگر مبین تأ ثیر این خصوصیات بر میزان رضایت آنان از زندگى مشترك در آینده است (عبداهللزاده.)0919،
بیشتر پژوهشهاي انجام شده در زمینه طرحوارههاي اولیه در حیطه اختالالت روانناسازگار اولیه بوده است و کمتر به نقش آن بر سایر ابعاد
زندگی پرداخته شده است ،از اینرو با توجه به پایدار بودن طرحوارهها در طول زندگی و نقش تعیینکننده آنها در نوع نگاه انسان به خود و دیگران و از
سوي دیگر پایدار بودن ویژگیهاي شخصیتی و تأثیر آن بر انتخابهاي افراد ،در این پژوهش ارتباط بین طرحوارههاي ناسازگار اولیه و ویژگیهاي
شخصیتی با نگرش به ازدواج بررسی میشود.
نگرش به ازدواج در افرادي که به فرایند جبران طرحوا ره گرایش دارند ،در مقایسه با آنها که به فرایند تداوم طرحواره متمایل هستند وجود دارد
(خسروي ،سیف ،عالیشهر .)0911 ،این تفاوت در خصوص طرحوارههاي رهاشدگی ،شکست ،وابستگی ،خود تحولنیافته ،ایثار و اطاعت تأیید شد  .با
توجه به مقدمات یاد شده طرحوارههاي ناسازگار اولیه و ابعاد شخصیت از متغیرهاي عاطفی و روانی مهمی هستند که احتمال آن میرود که با نگرش به
ازدواج جوانان ارتباطی داشته باشند .بر این اساس پژوهش حاضر با بهرهگیري از چهارچوب نظري طرحوارههاي ارائه شده از سوي یانگ ( )9110و
همچنین نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت ،به بررسی میزان پیشپینیپذیري نگرش به ازدواج از روي مؤلفههاي طرحوارههاي ناسازگار اولیه و پنج عامل
بزرگ شخصیت در بین دانشجویان پرداخته است .بنابراین سؤال پژوهش حاضر عبارتند از :آیا بین طرحوارههاي ناسازگار اولیه و پنج عامل بزرگ
شخصیت با نگرش به ازدواج در بین دانشجویان رابطه معناداري وجود دارد؟
اکثر محققانی که در این حیطه مطالعه کردهاند بیشتر به بررسی زوجهایی پرداختهاند که یا طالق گرفتهاند یا در شرف طالق و جداییاند؛ بدین
معنی که مالك رضایت زناشویی همسران را در کنار هم بودن (بدون توجه به کیفیت زندگی و مسائل زناشویی) در نظر گرفتهاند .این مسأله در تحقیقات
داخلی بسیار مشهود است ،این در حالی است که در کشور ما مسائ ل فرهنگی ،سنتی ،مذهبی و حتی قانونی باعث سختی طالق شده است و به همین
علت بسیاري از زوجها در خانوادههایی زندگی میکنند که طالق روانی بر آنها حکمفرماست؛ یعنی ،هیچگونه رابطه عاطفی و جسمانی بین زن و شوهر
وجود ندارد و زندگی به صورت اجباري و حداقل تعامل به پیش میرود.
از اینرو ،ضروریست به عـوامل روانی ـ شخصیتی و درونی افـراد تـوجه خاصی شود که از جمله آن طرحوارههاي ناسازگار اولیه و تیپهاي
شخصیتی در افراد است که ویژگی ها و صفات درونی و بیرونی آنها را به صورت ساختار ناسازگار اولیه شکل گرفته شده در روابط زناشویی به نمایش می-
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گذارد که در صورت وجود طرحوارههاي ناسازگار اولیه که از دوران کودکی به بزرگسالی آورده میشود باعث ایجاد مسائل و مشکالت جدي به صورت
ناسازگاري در زندگی زناشویی میشود.
بنابراین ،با توجه به فقدان اطالعات کافی در این خصوص و همچنین اهمیت مسئلهي ازدواج در جامعه جوان و بهویژه قشر دانشجوي کشورمان
پژوهش در این زمینه الزم و ضروري به نظر میرسد .بر این اساس تحقیق حاضر میتواند با برداشتن گامی در این جهت به تقویت مبانی علمی در این
رابطه کمك کند و تصویر جامع و واضحتري از این رابطه را ترسیم کند.

2ـ اهداف پژوهش
هدف اصلی:
بررسی رابطه بین طرحوارههاي ناسازگار اولیه و تیپهاي شخصیتی با نگرش به ازدواج.
اهداف فرعی:
بررسی رابطه بین بیثباتی هیجانی و نگرش به ازدواج.
بررسی رابطه بین برونگرایی و نگرش به ازدواج.
بررسی رابطه بین گشودگی به تجربه و نگرش به ازدواج.
بررسی رابطه بین توافق با دیگران و نگرش به ازدواج.
بررسی رابطه بین وظیفهشناسی و نگرش به ازدواج.
بررسی رابطه بین طرحوارههاي ناسازگاراولیه و نگرش به ازدواج.
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 3ـ روش اجرای پژوهش
طرح پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی است که بر اساس آن رابطه بین متغیرهاي طرحوارههاي ناسازگار اولیه و تیپهاي شخصیتی با
نگرش به ازدواج مورد بررسی قرار میگیرد .مطالعهي توصیفی براي تعیین و توصیف ویژگیهاي متغیـرهاي یك موقعیت صورت میگیرد .بنابراین ،از این
روش به منظـور پیشبینی متغیرهاي طرحوارههاي ناسازگار اولیه و تیپهاي شخصیتی با توجه به متغیر نگرش به ازدواج استفاده شده است.
 -1-3جامعه آماری
از آنجا که این پژوهش از دیدگاه دانشجویان مجرد میباشد ،جامعه آماري تحقیق حاضر عبارتست از کلیه دانشجویان مجرد دختر و پسر دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بجنورد که در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی  39 – 39مشغول به تحصیل میباشند و حجم جامعه مورد نظر  900نفر بوده است.
 -2-3نمونهی آماری
با توجه به حجم جامعه که  900نفر می باشد حجم نمونه براساس جدول کرجسی مورگان به صورت تصادفی ساده از میان دانشجویان مجرد دختر و
پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد 041نفر میباشد ،که براي جلوگیري از افت در نمونه تعداد  001نفر در اجراي پژوهش شرکت داده شدهاند.
 -3-3روند اجرا و جمعآوری اطالعات
در این تحقیق روش نمونهگیري به صورت خوشهاي دو مرحلهاي انجام شده است .به این ترتیب که ابتـدا از بـین همـه رشـتههـاي موجـود در مقطـع
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بجنورد سه رشته (مدیریت اموزشی برق قدرت و تاریخ) به صورت تصادفی انتخاب گردید .جهت انتخاب نمونه به شـیوه تصـادفی
نیز با گرفتن لیست اسامی دانشجویان هر رشته و برنامه کالسی آنها از لیست دانشجویان هر رشته  01شـماره بـه تصـادف انتخـاب شـد ،کـه مجموعـ ًا 001
پرسشنامه جهت تکمیل به دانشجویان ارائه شد ،که در پایان  041پرسشنامهي قابل بررسی بدست آمد.

 -4-3ابزار گردآوری دادهها
 .0پرسشنامه شخصیت نئو ،که داراي پنج مقیاس روان رنجورخویی ،برونگرایی ،انعطافپذیري ،سازگاري و وظیفهشناسی میباشد که هر مقیاس از
طریق دوازده گویه سنجیده میشود.
 .9مقیاس نگرش به ازدواج ،که  99مادهاي است و نگرشهاي فرد را نسبت به ازدواج می سنجد.
 .9نسخه کوتاه پرسشنامهي طرحواره یانگ ( ،)0331که داراي  20ماده است و مواردي که در پرسشنامه آمده اند ،بر طبق طرحوارههاي خاص دسته
بندي شدهاند.

 -1-4-3فرم تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی نئو:
پنج عامل اصلی شخصیت و شش خصوصیت در هر عامل را اندازه می گیرد .این دو جنبه تست یعنی پنج عامل اصلی و  91خصوصیت آن ارزیابی
جامعی از شخصیت بزرگسال ارائه میدهد .این تست داراي دو فرم  sبراي گزارشهاي شخصی و  rبراي درجهبنديهاي مشاهدهگر میباشد .تست نئو -پی
آي آر جانشین تست نئو است که در سال 0310توسط همین مؤلفین یعنی پائولوتی .کوستا و روبرت آر .مكکري تهیه شده بود (موحد.)0910،
فرم تجدیدنظر شده پنج عاملی نئو 1یك پرسشنامه  11سؤ الی است و براي ارزیابی پنج عامل اصلی شخصیت به کار میرود .اگر وقت اجراي تست
خیلی محدود بوده و اصالعات کلی از شخصیت کافی باشد ،این تست مورد استفاده قرار میگیرد .مدل پنج عاملی کانون مطالعات شخصیت در دنیا شده است
و فرم تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی نئو می رود که کاربرد جهانی بیاید .در حال حاضر فرم تجدیدنظر شده پرسشنامه شخصیتی نئو و پرسشنامه پنج
عاملی نئو به منظورهاي تحقیقی به زبانهاي عربی ،چینی ،چك اسلواکی و چندین زبان دیگر ترجمه شده است.

NEO – Five Factor Inventory
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 -1-1-4-3گروههای سنی مناسب تست:
فرم تجدیدنظر شده پرسشنامه شخصیتی نئو و پرسشنامه پنج عاملی نئو مناسب افرادي است که  02سال یا بیشتر دارند .افرادي که مبتال به
اختالالتی چون حاالت روانپریشی و زوال عقل بوده و این حاالت توانایی آن ها را براي تکمیل فرم گزارش شخصی به طور موثر تحت تأثیر قرار میدهد ،نباید
این تستها را تکمیل نمایند.فرم تجدیدنظر شده پرسشنامه شخصیتی نئو به عنوان بخشی از ارزیابیهاي روانناسازگار اولیه جامع طراحی شده است (حق-
شناس.)0911 ،
 -2-1-4-3مفهومسازی و تفسیر تست:
به منظور تفسیر نتایج نئو ،پی آي آر آزمایشگر باید بداند که مقیاسها چه چیزي را اندازه میگیرند و بتوانند نمرات مقیاسها را در قالب یك نیمرخ
معنیدار یکپارچه کنند.
 -3-1-4-3معنی نمرات مقیاس:

مقیاسهاي نئو ،پی آي آر و پنج عاملی نئو تقریباً صفات نرمال را در توزیع طبیعی اندازه میگیرند .اغلب افراد نمراتی در حد متوسط مقیاسها می-
گیرند و درصد کمی از آنها در دو انتهاي منحنی طبیعی قرار میگیرند .الزم است که این توزیع طبیعی ،وقتیکه مفهوم نمرات هر فرد تفسیر میشود به
خاطر سپرده شود ،مقیاسها اغلب به راحتی با مفاهیم باال و پایین بیان میشوند اما تفاوت افراد در این مقیاسها مهمتر از این دو حد است و مقیاسهاي حد
انتهایی حاوي مضامینی از جنبههاي خاص است .صفات شخصیتی نسبت به سایر افراد سنجیده میشوند تا نسبت به صفات موجود در خود فرد.
 -4-1-4-3اعتبار و پایایی تست نئو:
ضریب پایانی حاصل از روش آزمایش مجدد به یکسانی یا شباهت نمراتی که فرد در دو زمان متفاوت دریافت میکند ،بستگی دارد .در تستهاي
شخصیتی ،انتطار کلی این است که نمرات تست در فاصله هاي زمانی کوتاه تغییر زیادي نشان ندهد .اجراي مجدد این تست در نمونه کوچکی متشکل از 90
مرد و زن و به فاصله  9ماه ،ضریبهاي پایانی بین  ./39 – ./11براي صفات فرعی و ضریبهاي پایانی باالتري ( )./11 ، ./12 ، ./39براي عوامل اصلی بیثباتی
هیجانی ،برونگرایی و انعطافپذیري به دست داده است (همان)
فرم پنج عاملی تست (فرم  11سؤالی) ،روي  911نفر از دانشجویان به فاصله سه ماه اجرا گردیده که ضریبهاي پایانی  ./23 ، ./11 ، ./20 ، ./19و
 ./23به ترتیب براي عوامل بیثباتی هیجانی ،برونگرایی ،انعطافپذیري ،دلپذیر بودن و با وجدان بودن به دست داده است.
پایایی درازمدت تست نئو نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.
یك مطالعه طولی  1ساله روي مقیاسهاي بیثباتی هیجانی ،برونگرایی و انعطافپذیري ضریبهاي پایانی  ./11تا  ./19را هم در گزارشهاي شخصی
و هم در گزارشهاي زوجها نشان داده است .ضریبهاي پایانی دو عامل دلپذیر بودن و با وجدان بودن به فاصله  9سال  ./23و  ./19بوده است (برادبري
وهمکاران .)9112،
پرسشنامه شخصیت نئو دارای مؤلفههای زیر میباشد:
روان رنجورخویی:
یکی از ابعاد شخصیت که با مشخصههایـی مانند ،نگرانی ،خود کمبینی ،احساس تنهایـی ،وحشتزدگی ،بیارزشی ،مضطرب و ترسو بودن ،افسرده و
غمگین بودن و ...با  09گویه در پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیتی سنجیده میشود.
برونگرایی:
از جمله ابعاد مهم شخصیتی که با عواملی همچون اجتماعی بودن ،شاد بودن ،امیدوار بودن ،فعال بودن ،پر انرژي بودن ،با روحیه و خوشبین بودن
و ...شناخته شده است و توسط  09گویه مورد ارزیابی قرار میگیرد.
انعطافپذیری:
یکی از ابعاد کم شناخته شده شخصیت ،با ویژگیهایی نظیر خیال باف بودن ،دوست تجربههاي جدید بودن ،کنجکاوي ،داراي تفکرات انتزاعی بودن
و ...که در پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت با  09گویه میسنجند.
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سازگاری:
ویژگیهاي خوشرفتاري ،متواضع بودن ،مثبتاندیشی ،همکاربودن ،از مشخصههاي این بعد شخصیت است که از طریق  09گویه در پرسشنامه تحقیق
سنجیده میشود.
وظیفهشناسی:

آخرین بعد شخصیتی مورد نظر که داراي ویژگی هایی چون مرتب بودن ،با برنامه بودن ،باوجدان بودن ،هدفمند بودن،
تالشگر بودن ،متعهد بودن ،سازنده بودن و ...است و ب ه وسیله  09گویه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
روش نمره گذاری:
تقریباً نیمی از مادههاي نسخهي تجدید نظرشدهي پرسشنامهي شخصیتی نئو نمرهگذاري وارونه دارند یعنـی هرچـه نمـره کمتـر باشـد بیشـتر معـرف
صفت مورد نظر است .این کار براي رفع سوگیري تصدیق (یا رد) انجام میشود .این پرسشنامه به صورت پنج گزینهاى (نگرش سنج از نوع لیکرت) بوده که بـه
هر گزینه از  0-0امتیاز تعلق مىگیرد (توزنده.)) ( ،
آزمونگر پاسخنامه را بررسی کرده تا اطمینان یابد که به هر سؤال بیش از یك پاسخ داده نشده باشد ،چنانچه مـواردي را بـیپاسـخ یـافتیم از آزمـودنی
بخواهیم آنها را کامل کند .چنانچه آزمودنی دربارهي معناي جملهاي دچار ابهام است یا دربارهي پاسخ خود دچار شك شده ،میتوانیم به او بگوییم که پاسـخ
خنثی را انتخاب کند .چنانچه آزمودنی موردي را بدون پاسخ گذاشته ،اما در دسترس آزمـونگر نباشـد آزمـونگر بایـد مشـخص کنـد کـه اطالعـات داده شـده
معتبراند یا نه؟ .چنانچه بیش از  01جمله بی پاسخ باشد ،آزمون نامعتبر است و نباید نمره گذاري شود .هنگامی که  3جمله یا کمتر بیپاسخ باشـند ،مـیتـوان
براي آنها نمره گذاري خنثی را برگزید .تفسیر هر شاخصی که داراي  4جمله بیپاسخ باشد باید با احتیاط انجام گیرد (حقشناس.)0912 ،
محاسبهی نمرههای هر شاخص:
با استفاده از کلید هر شاخص که بر روي پاسخنامه قرار داده میشود نمرههاي هر شاخص محاسبه میشود .این نمرهها از حاصل جمع ساده نمـرههـاي
گزینههاي هر شاخص به دست میآید ،سپس این نمرهها به پروفایلی که نمرههاي خام را به نمرههاي  tتبدیل میکنند ،منتقل میشود .نمـرههـاي  tبـاالتر از
 01وضعیت باال ،نمرهي  tبین  40تا  00متوسط ،و نمرهي  tزیر  44حد پایین آن شاخص در نظر گرفته میشود (حقشناس.)0912 ،
ضریب پایایی:
این پرسشنامه توسط میلر ( )9119با استفاده از روش آلفاي کرنباخ  1/14گزارش شده است .همچنین در بررسیهاي انجام یافته که در گروههاي
سنی و فرهنگهاي مختلف به کار رفته است ،حاکی از پایایی تست نئو میباشد (منصوري نیا وهمکاران.)0931،
 -2-4-3مقیاس نگرش به ازدواج:7
مقیاس نگرش به ازدواج توسط براتین 1و راسن )0331( 3ساخته شده است؛ این مقیاس شامل  99گزاره با مقیاس  4درجهاي لیکرت ،از کامالً موافق
تا کامالً مخالف است که باورها و نگرشهاي مربوط به ازدواج را میسنجد (هولمان.)9110،
هنجاریابی مقیاس نگرش به ازدواج توسط نویدیان ،نیلفروشان و عابدي بر روي کلیه دانشجویان دورهي کارشناسی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی
 11-12بوده است .نمونهي پژوهش شامل  092دانشجو ( 00پسر و  10دختر) بوده که به روش نمونهگیري طبقهاي انتخاب شدند .در این پژوهش از مقیاس
نگرش به ازدواج و مقیاس انتظار از ازدواج استفاده شده است .داده ها با استفاده از روشهاي آماري تحلیل عامل مانووآ ،ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل شد
(یوسفی.)0931 ،
هر یك از تحقیقات از ابزار خاصی استفاده کردهاند و به نظر می رسد که به ابزاري معتبر براي بررسی نگرش به ازدواج نیازاست تا بدین وسیله با
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Marital Attitude Scale
Brateen
3
Rosen
1
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ارزیابی درست نگرش به ازدواج بتوان به مداخله مؤثر و به موقع پرداخته و به افزایش ثبات و ارتقاي کیفیت زندگی زناشویی کمك کرد (هولمان)9110،
راسن و براتین با بررسی سایر مقیاسهاي ازریابی نگرش به ازدواج بیان نمودند که این مقیاسها قادر به سنجش نگرش افراد مجرد نبوده و پایایی آن-
ها ضعیف است به همین دلیل هدف آنان از ساخت مقیاس نگرش به ازدواج تهیه ابزاري براي سنجش نگرشها و باورهاي افراد مجرد نسبت به ازدواج بوده
است به طوريکه جملهبندي گزاره هاي این مقیاس امکان سنجش در هر دو گروه مجرد و متأهل را فراهم میسازد .این مقیاس واحد  99گزاره با طیف
لیکرت چهار درجهاي ،از کامالً موافق تا  4کامالً نمایند شش گزاره به نگرش فرد نسبت به آزمودنیها خواسته شده که میزان موافقت یا مخالفت با خود با هر
گزاره را مشخص نمایند شش گزاره به نگرش فرد نسبت به ازدواج آتی یا فعلی او مربوط میشود این جمالت مسائلی در مورد رضایت از رابطه ،اضطراب ،تعهد
و ترس از فروپاشی ازدواج را شامل میشود ،سایر گزارهها به نگرش کلی درباره ازدواج بر میگردد (همان).
گزارههاي  ،0،9،0،1،09،01،03،91،99بهطور معکوس نمرهگذاري میشوند .از طریق جمع نمرات گزارهها ،نمرهي کلی که حداقل  99و حداکثر 39
است ،به دست میآید .نمرات باالتر نشان دهنده نگرش مثبتتر نسبت به ازدواج است .بر اساس گزارش براتین و راسن مقیاس نگرش به ازدواج با پرسشنامه
نگرش به ازدواج همبستگی باالیی( ) 1/22دارد که نشان می دهد هر دو مقیاس ابعاد بسیار مشابهی از نگرش به ازدواج را میسنجند.
پایایی و روایی:
براي آماده سازي مقیاس نگرش نسبت به ازدواج در ابتدا این مقیاس به فارسی ترجمه شد .در ترجمه بیش از انکه بر ترجمه تحتاللفظی تأکید شود
سعی شد که مفهوم هر گزاره به خوبی منتقل شود .همچنین تالش شد که از لحاظ محتوا با فرهنگ جامعه همخوانی داشته باشد .به عنوان مثال ،گزاره 01
به زندگی مشترك بدون ازدواج رسمی اشاره داشت که در آن تغییراتی ایجاد شد به گونهاي که بیشتر به ضرورت تشریفات جشن ازدواج مربوط باشد .در
ترجمه از نظرات یك کارشناس ارشد زبان انگلیسی و تعدادي از دانشجویان که عضو جامعهي پژوهش بودند استفاده شد تا از قابل فهم بودن گویهها اطمینان
حاصل شود .سپس  0نفر از اعضاي هیئت علمی متخصص در مشاوره خانوا ده ،روایی محتوایی و تطابق فرهنگی این مقیاس را تأیید کردند .براي بررسی
پایایی هم از روش بازآزمایی و هم همسانی درونی استفاده شد .در روش بازآزمایی از  41نفر از آزمودنیها خواسته شد که پس از  9هفته مجدداً به پرسشنامه
پاسخ دهند .همچنین به منظور بررسی روایی همگر ا همراه با مقیاس نگرش به ازدواج ،مقیاس انتظار از ازدواج که سازهاي نزدیك به نگرش به ازدواج است
استفاده شد.
مقیاس نگرش به ازدواج از پایایی و روایی مناسب جهت ارزیابی نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج برخوردار است .همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان
داده است که مقیاس نگرش به ازدواج یك ابزار چند بعدي است .نگرش به ازدواج را می توان به عنوان دو عامل مجزا و مرتبط نگرش به ازدواج خود و نگرش
کلی به ازدواج دانست که نگرش کلی به ازدواج ،خود شامل نگرش بدبینانه ،نگرش خوشبینانه ،و نگرش ایدهآلگرایانه است .بهطور کلی میتوان از مقیاس
نگرش به ازدواج به عنوان ابزاري معتبر براي سنجش نگرش به ازدواج با اجزاي عاطفی ،انگیزشی و رفتاري استفاده کرد.
 -3-4-3طرحواره ناسازگار اولیه
01

نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه را یانگ ( )0331ساخته است .این پرسشنامه داراي  20ماده است و بر پایه یافتههاي اشمیت و
همکاران ( .)0330پانزده طرحواره غیرانطباقی اولیه را ارزیابی میکند .هر ماده به کمك شش گزینه درجهبندي میشود (یك= کامالً در مورد من نادرست
است؛ تا شش= کامالً مرا توصیف می کند) .نمره باال در یك خرده مقیاس معین احتمال بیشتر وجود یك طرحواره غیرانطباقی را براي آن فرد نشان میدهد.
اعتبار به وسیله آلفاي کرونباخ براي کل آزمون طرحواره یانگ مقیاس بود  1/31و براي تمام خرده مقیاسها باالتر از  1/11بود (والر ،مهیر و هنیان.)9110 ،
در پژوهشی دیگر آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي این پرسشنامه برابر با  1/13بود (ریگیو.)9111،
مواردي که در پرسشنامه آمدهاند ،بر طبق طرحوارههاي خاص دسته بندي شدهاند ،این دستهها با دو حرف رمـز که حروف اختصاري یك طرحوارهاند،
از یکدیگر جدا شدهاند .در این پرسشنامه هر  0سؤال یك طرحواره را میسنجد و روي یك طیف  1درجهاي نمرهگذاري میشود .نمره باال نشاندهنده وجود
طرحواره ناسازگار اولیه است .بنابراین نمرههاي این پرسشنامه با جمع نمرات مادههاي هر مقیاس به دست میآید .به عبارت دیگر ،هر مقیاس داراي  0ماده
است که نوع طرحواره ناسازگار اولیه را اندازه میگیرند .کمینه و بیشینه نمرههاي اندازهگیري طرحوارههاي ناسازگار اولیه بین  0تا  1میباشد ،که نمرهي باال
حاکی از میزان باالي طرحوارههاي ناسازگار اولیه در آزمودنیها است.

)Young Schema Questionnaire( YSQ-SF
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این  00طرحواره ناسازگار عبارتند از -0 :محرومیت هیجانی؛  –9رها شدگی  –9بیاعتمادي؛  -4انزواي اجتماعی /بیگانگی؛  -0نقص /شرم؛ -1
شکست؛  -2وابستگی /بیکفایتی؛  –1آسیبپذیري در برابر ضرر و بیماري؛  -3خویشتن تحول نیافته /گرفتار؛  -01اطاعت؛  –00ایثار؛  -09بازداري هیجانی؛
 -09معیارهاي سرسختانه؛  –04استحقاق؛  –00خود انضباطی ناکافی /خویشتنداري .در تحقیقی با عنوان هنجاریابی فرم کوتاه طرحواره یانگ بین
دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی  14-19که توسط آهی و همکاران ( )0919صورت گرفت .در این تحقیق  09عامل از  00عامل فرض شده توسط
یانگ ( )0331ظاهر شد و ضریب پایایی به دست آمده در این پژوهش براي  09خرده مقیاس در دامنه بین  % 20تا  %31قرارگرفت (پور افکاري وهمکاران،
.)0930

-1-3جامعه مورد بررسی در این پژوهش

در پژوهش حاضر همانطور کهس بیان شد؛ نمونه که با تعداد  041آزمودنی می باشد دانشجویان مجرد دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد می-
باشد که به صورت خوشهاي دو مرحلهاي انتخاب نمودیم که  21آزمودنی مجرد دختر و 21آزمودنی مجرد پسر میباشد

جدول شماره  .1فراوانی و درصد فراوانی آزمودنیها
گروه

تعداد

درصد

دانشجویان مجرد دختر

 21نفر

%01

دانشجویان مجرد پسر

 21نفر

%01

جمع

041

%011

 – 4تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها
دراین قسمت بر اساس یافتههاي آماري پژوهش به ارزیابی آماري فرضیههاي پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره وضریب همبستگی
پیرسون پرداخته میشود.

فرضیههای تحقیق:
فرضیه اول :بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و تیپهای شخصیتی با نگرش به ازدواج رابطه وجود دارد.
جدول 2رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و تیپهای شخصیتی با نگرش به ازدواج
فراوانی

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنیداري

متغیرها

شاخصهاي آماري

طرحوارههاي ناسازگار اولیه /نگرش به ازدواج

041

**-1/901

1/111

تیپهاي شخصیتی /نگرش به ازدواج

041

**1/912

1/111

براي یافتن پاسخ به فرضیه فوق از همبستگی پیرسون استفاده شده است.
با توجه به جدول  9طرحوارههاي ناسازگار اولیه /نگرش به ازدواج در سطح )sig=1/111( )r= -1/901(1/10رابطه معنیدار میباشد .و تیپهاي
شخصیتی /نگرش به ازدواج از رابطه معنیداري در سطح  )sig=1/111( )r= 1/912(1/10برخوردار شدند .لذا فرض صفر رد و فرض خالف تأیید می شود.
بر اساس جدول 9میزان نمره مجذور آر تطبیق یافته برابر با 1/931شده است که این به این معناست که
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جدول 3خالصه مدل
مدل

dimensio
n1

0

آر

مجذور آر

مجذور آر تطبیق
یافته

تخمین خطاي استاندارد

000.1

911.1

931.1

1111

متغیر پیشبین :تیپ شخصیتی ،طرحوارههاي ناسازگار اولیه

متغیرهاي تیپ شخصیتی ،طرحوارههاي ناسازگار اولیه 1/931درصد واریانس (تغییرات) متغیر نگرش به ازدواج را پیشبینی کرده است.
جدول 4نتایج تحلیل رگرسیون نگرش به ازدواج بر اساس تیپ شخصیتی ،طرحوارههای ناسازگار اولیه
منبع واریانس

F

میانگین

مجموع مجذورات

درجه آزادي

رگرسیون

9111 .313

9

0441.404

باقیمانده

1419.909

092

42.021

کل

3949.990

093

سطح معنیدار

مجذورات
0

111.1

9
13092

* متغیرپیش بین :تیپ شخصیتی ،طرحوارههاي ناسازگار اولیه
**متغیر پیش بین :نگرش به ازدواج
با عنایت به جدول ، 4رابطه متغیر تیپ شخصیتی ،طرحواره هاي ناسازگار اولیه با نگرش به ازدواج در سطح  1/10معنیدار شده است و متغیرهاي با
متغیر پیشبین :تیپ شخصیتی ،طرحوارههاي ناسازگار اولیه) متغیر نگرش به ازدواج را پیشبینی کرده است.
جدول .1ضرایب رگرسیون

ضرایب استاندارد نشده
پیشبینی کنندهها
B
0

تعامل

خطاي
استاندارد

.41
991

.0

ضرایب
استاندارد شده
t
بتا
021.1

939

11

سطح معنیداري

111.1

طرحوارههاي ناسازگار
اولیه

121.

-

.1

تیپ شخصیتی

001

439-.

101

.1

-

.1

091.1

404.1

191

191.0

111.1
111.1

*متغیر مالك :نگرش به ازدواج
بر اساس جدول 0چون بتا و تی متغیر طرحوارههاي ناسازگار اولیه و تیپ شخصیتی بزرگتر و سطح معنیداري ( )1/111کوچکتر است .لذا متغیر
طرحوارههاي ناسازگار اولیه و تیپ شخصیتی تأثیري معنیدار بر متغیر نگرش به ازدواج دارد.

فرضیه دوم :بین بیثباتی هیجانی و نگرش به ازدواج رابطه وجود دارد.
جدول  6رابطه بین بیثباتی هیجانی و نگرش به ازدواج
شاخصهاي آماري

متغیرها

بی ثباتی هیجانی  /نگرش به ازدواج

فراوانی

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنی داري

041

1/011

1/194

براي یافتن پاسخ به فرضیه فوق از همبستگی پیرسون استفاده شده است.
باتوجه به جدول  1بیثباتی هیجانی /نگرش به ازدواج درسطح )sig=1/194 ()r= 1/011(1/10رابطه معنیدار میباشد .لذا فرض صفر رد و فرض

خالف تأیید میشود.

فرضیه سوم :بین برونگرایی و نگرش به ازدواج رابطه وجود دارد.
جدول  .7رابطه بین برونگرایی و نگرش به ازدواج
متغیرها

شاخصهاي آماري
برون گرایی  /نگرش به ازدواج

فراوانی

ضریب همبستگی
پیرسون

سطح معنیداري

041

*1/014

1/191

براي یافتن پاسخ به فرضیه فوق از همبستگی پیرسون استفاده شده است.
با توجه به جدول  2برونگرایی /نگرش به ازدواج درسطح )sig=1/191 ()r= 1/014(1/10رابطه معنیدار میباشد .لذا فرض صفر رد و فرض خالف
تأیید میشود.

فرضیه چهارم :بین گشودگی به تجربه و نگرش به ازدواج رابطه وجود دارد.
جدول  .8رابطه بین گشودگی به تجربه و نگرش به ازدواج
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شاخصهاي آماري

متغیرها
گشودگی به تجربه  /نگرش به ازدواج

ضریب همبستگی پیرسون

فراوانی
041

سطح معنی داري

**1/921

1/110

براي یافتن پاسخ به فرضیه فوق از همبستگی پیرسون استفاده شده است.
باتوجه به جدول 1گشودگی به تجربه /نگرش به ازدواج در سطح )sig=1/110 ()r= 1/921(1/10رابطه معنیدار میباشد .لذا فرض صفر رد وفرض
خالف تأیید میشود.
فرضیه پنجم :بین توافق با دیگران و نگرش به ازدواج رابطه وجود دارد.
جدول 9رابطه بین توافق با دیگران و تیپهای شخصیتی با نگرش به ازدواج

متغیرها

شاخصهاي آماري

توافق با دیگران  /نگرش به ازدواج

فراوانی

ضریب همبستگی
پیرسون

سطح معنیداري

041

*1/011

1/194

براي یافتن پاسخ به فرضیه فوق از همبستگی پیرسون استفاده شده است.
با توجه به جدول 3توافق با دیگران /نگرش به ازدواج در سطح )sig=1/194 ()r= 1/011(1/10رابطه معنیدار میباشد .لذا فرض صفر رد و فرض
خالف تأیید میشود.
فرضیه ششم :بین وظیفهشناسی و نگرش به ازدواج رابطه وجود دارد.
جدول .11رابطه بین وظیفهشناسی با نگرش به ازدواج

متغیرها

شاخصهاي آماري
وظیفهشناسی  /نگرش به ازدواج

فراوانی

ضریب همبستگی
پیرسون

سطح معنیداري

041

*1/903

1/113

براي یافتن پاسخ به فرضیه فوق از همبستگی پیرسون استفاده شده است.
با توجه به جدول 01وظیفهشناسی /نگرش به ازدواج در سطح )sig=1/113 ()r= 1/903(1/10رابطه معنیدار میباشد .لذا فرض صفر رد و فرض
خالف تأیید میشود.

فرضیه هفتم :بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و نگرش به ازدواج رابطه وجود دارد.
جدول  .11رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و تیپهای شخصیتی با نگرش به ازدواج
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شاخصهاي آماري

متغیرها

طرحواره هاي ناسازگار اولیه  /نگرش به ازدواج

فراوانی

ضریب همبستگی
پیرسون

سطح معنیداري

041

*-1/901

1/111

براي یافتن پاسخ به فرضیه فوق از همبستگی پیرسون استفاده شده است.

با توجه به جدول  00طرحوارههاي ناسازگار اولیه /نگرش به ازدواج در سطح )sig=1/111( )r= -1/901(1/10رابطه معنیدار میباشد .لذا فرض صفر
رد و فرض خالف تأیید میشود.

جدول  12خالصه مدل
مدل
dimens
ion

مجذور آر تطبیق
1

آر

مجذور آر

183.1

341.1

تخمین خطای
استاندارد

یافته

819.6

311.1

جهت تدقیق در بررسی نتایج رگرسیون در جداول  09،09،04آمده است.
متغیر پیشبین :باوجدان بودن ،طرحوارههاي ناسازگار اولیه ،بیثباتی هیجانی ،توافق ،برونگرایی و گشودگی
بر اساس جدول فوق میزان نمره مجذور آر تطبیق یافته برابر با  1/901شده است که این به این معناست که متغیرهاي باوجدان بودن ،طرحوارههاي
ناسازگار اولیه ،بیثباتی هیجانی ،توافق ،برونگرایی و گشودگی  1/901درصد واریانس (تغییرات) متغیر نگرش به ازدواج را پیشبینی کرده است.

جدول 13نتایج تحلیل رگرسیون نگرش به ازدواج براساس باوجدان بودن ،طرحوارههای ناسازگار اولیه ،بیثباتی هیجانی ،توافق،
برونگرایی و گشودگی
منبع واریانس

مجموع مجذورات

درجه
آزادی

0

میانگین

F

دار

مجذورات

رگرسیون

64 .3177

6

111.129

باقیمانده

117.6166

133

362.46

کل

221.9343

139

سطح معنی

1

111.1

421.1

* متغیرپیش بین :باوجدان بودن ،طرحواره هاي ناسازگار اولیه ،بیثباتی هیجانی ،توافق ،برونگرایی وگشودگی
**متغیر پیشبین :نگرش به ازدواج

با عنایت به جدول ،09رابطه متغیر؛ باوجدان بودن ،طرحوارههاي ناسازگار اولیه ،بیثباتی هیجانی ،توافق ،برونگرایی وگشودگی با نگرش به ازدواج در
سطح  1/10معنیدار شده است و متغیرهاي باوجدان بودن ،طـرحوارههاي ناسازگار اولیه ،بیثباتی هیجانی ،توافق ،برونگرایی وگشودگی1/901درصد
واریانس (تغییرات) متغیر نگرش به ازدواج را پیشبینی کرده است.
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جدول14ضرایب رگرسیون
ضرایب
استاندارد شده

ضرایب استاندارد نشده
پیشبینی کنندهها
B
0

تعامل
طرحوارههاي

.41
991

t

خطاي

بتا

استاندارد
939.0

سطح معنی
داري

021.1

111.1

091.1-

111.1
119.1
103.1

121-.

101.

439-.

بیثباتی هیجانی

442.1

043.1

910.1

331.9

برونگرایی

191.1

012.1

103.1

021.1

گشودگی

914.1

014.1

029.1

291.0

111.1

توافق

199.1

009.1

190.1

903.1

192.1

وظیفهشناسی

009.1

014.1

111.1

114.1

430.1

ناسازگار اولیه

*متغیر مالك :نگرش به ازدواج
بر اساس جدول  04چون بتا و تی متغیر طرحوارههاي ناسازگار اولیه و بیثباتی هیجانی بزرگتر و سطح معنیداري ( )1/111و ( )13119کوچکتر است.
لذا متغیر طرحوارههاي ناسازگار اولیه و بیثباتی هیجانی تأثیري معنیدار بر متغیر نگرش به ازدواج دارد وسایر متغیرها تأثیر معنیداري ندارند.
 - 1بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر هفت فرضیه پژوهشی مطرح شده است که در این قسمت به بیان یافتههاي پژوهش و تبیین آنها پرداخته میشود.
براي یافتن پاسخ به فرضیه اول از همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است
با عنایت به نتایج پژوهش حاضر ،طرحوارههاي ناسازگار اولیه و تیپهاي شخصیتی بـا نگـرش بـه ازدواج در سـطح (  )1/10رابطـه معنـیدار مـیباشـد
تأثیري معنیدار بر متغیر نگرش به ازدواج داشته و آنرا پیشبینی میکنند .نتایج پژوهش حاضر با نتـایج تحقیـق خسـروي و همکـاران ( )0912و همچنـین
بانتایج پژوهش؛ آریتی00و بمپوراد( 09یوسفی )0931 ،به نتایجی دال بر اینکه تفاوت معناداري در نگرش به ازدواج در افرادي کـه بـه فراینـد جبـران طـرحواره
گرایش دارند در مقایسه با آنها که به فرایند تداوم طرحواره متمایل هستند ،همخوانی دارد .
در پژوهش اپشتاین ،09لیپسون ،04هولشتاین 00و هایوه0339( 01به نقل از اکبرزاده وهمکاران )0913،نتایج نشان داد که عناصر ناسازگار اولیـه بـه ویـژه
طرحوارههاي معیار سختگیرانه ،گذشت یك جانبه (ایثار) ،عمیقترین عنصر ناسازگار اولیه پیشبینیکنندهي سازگاري و عدم سازگاري در زوجین هسـتند .از
آنجا که طرحوارههاي ناسازگار از عوامل اصلی اختالل شخصیت به حساب میآیند بـال 02و سیسـرو ،01بـه رابطـهي بـین پـیشبینـی طـالق از روي اخـتالل
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Bemporad
13
Epsten
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Lipson
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Holstein
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Cecero
12
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شخصیت در زوجین متقاضی طالق پی بردند همسو میباشد.
از طرفی نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات پورافکاري(  ،)0930عبـداهللزاده ( ،)0919پـیرسـیو و همکـاران ( )9112و خجسـته مهـر و همکـاران
( )0910که با هدف بررسی ارتباط میان ویژگیهاي شخصیتی (درونگرایی ،برونگرایی ،سلطهگري ،سلطهپذیري) و نگـرش نسـبت بـه ازدواج پرداختنـد وبـه
نتیجی دال براینکه بین میزان درونگرایی ،برونگرایی ،سلطهپذیري ،سن ،پایگاه و عقاید مذهبی و نگرش به ازدواج رابطه وجود دارد دسـت یافتنـد همخـوانی
دارد
03
نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش؛ گلیکسون و گلن ( ،روزن ) 9110،که بررسى ارتباط بـین شـباهت شخصـیت و نگـرش بـه ازدواج صـراحت ًا هـیچ
مدرکى دال بر ارتباط بین این دو متغیر کشف نکردهاند هیچ تأثیرى از شخصیت بر این متغیر یافت نشد ،همخوانی ندارد.
میتوان چنین تبیین کرد که طرحواره ناسازگار اولیه بعنوان عناصر نظاممندي از واکنشها و تجارب گذشته که پیکـر نسـبتاً منسـجم و پایـداري را از
دانشی شکل میدهند که میتواند ادراكها و ارزیابیهاي بعدي را هدایت کند بهطوريکه اگر طرحواره ناسازگار اولیه نسبت به ازدواج منفی باشـد نگـرش فـرد
نسبت به ازدواج احتماالً منفی خواهد شد و در صورتیکه طرحواره ناسازگار اولیه نسبت به ازدواج مثبت باشـد نگـرش فـرد نسـبت بـه ازدواج احتمـاالً مثبـت
خواهد شد.
براي یافتن پاسخ به فرضیه دوم تاششم از همبستگی پیرسون استفاده شده است.
با عنایت به نتایج پژوهش حاضر ،بیثباتی هیجانی با نگرش به ازدواج در سطح  1/10از رابطه معنـیدار برخـوردار شـدند .نتـایج ایـن فرضـیه بـا نتـایج
حاصل از پژوهش شجاع و همکاران ( ،)0911عبداهللزاده ( ،)0919احدى ( )0911و پژوهش پورافکاري ( )0930همسویی دارد.
میتوان چنین تبیین کرد که بیثباتی هیجانی به عنوان بیثبات عاطفی فرد با نگرش فرد ارتباط معنیداري خواهند شد بهطوريکه با عنایت به
خصوصیات ناپایدار فرد ،نگرش فرد نیز بیثبات خواهد شد.
باعنایت به نتایج پژوهش حاضر ،درفرضیه سوم برونگرایی با نگرش به ازدواج درسطح 1 /10داراي رابطه معنیدار شدند .نتایج پژوهش حاضر بـا نتـایج
پژوهش؛ لوینسون و شى اوتا( )9112( 91به نقل از یوسفی)0931،در تحقیقى با عنوان شباهت پنج عامـل بـزرگ شخصـیت و پـیشبینـى خـط سـیر رضـایت
زناشویى در ازدواجهاى طوالنىمدت؛ در همه نمونهها شباهت در مدلهاى شخصیت را با شیب منفى در رضایت زناشویى مشاهده کردنـد ،و باوجـدان بـودن و
برونگرایى پیشبینىکننده قوىترى در تعیین رضایت زناشویى زوجهاى میانسال مىباشد ،همخوانی دارد.
میتوان چنین تبیین کرد وقتی توجه به امور و اشیاي خارج چنان شدید باشد که افعال ارادي و سایر اعمال اساسی آدمی صرفاً معلول مناسبات امـور و
عوامل بیرونی باشد و نه حاصل ارزیابی ذهنی ،این حالت برون گرایی است که بعنوان یك از مؤلفههاي تعیینکننده نوع نگرش فرد نسـبت موضـوعاتی ازجملـه
ازدواج باشد.
درتحلیل فرضیه چهارم متغیرگشودگی به تجربه بانگرش به ازدواج در سطح 1/10از رابطه معنیدار برخـوردار شـدند .نتـایج پـژوهش حاضـر بـا نتـایج
پژوهش؛ ریگیو )9111( 0که به بررسی نگرش به ازدواج و نگرشهاي درونی شده و پیامدهاي ارتباط بین فردي و وضعیت تأهل والدین پرداخت .نتـایج نشـان
داد که نگرش به ازدواج بر کیفیت ارتباط تأثیردارد ،و پیشگوییکنند قضاوت اشخاص دربار تجربهي زندگی شاد یا ناشاد است .نگـرشهـاي درونـی شـده بـا
تعارض ،تعهد ،میل و امید به موفقیت در ارتباط زناشویی همبستگی دارد و بر روي نگرشهاي غیرمستقیم فرد تأثیرشدیدي میگذارد همخوانی دارد .میتـوان
تبیین کرد که افراد داراي گشودگی به تجربه انسانهایی هستند که در باروري تجربههاي درونی و دنیاي پیرامون کنجکاو بـوده و زنـدگی او سرشـار از تجربـه
است لذا در شکلگیري نگرش افراد نسبت مهمترین مقوله زندگی یعنی ازدواج نقش موثري رادارد.
با عنایت به نتایج پژوهش حاضر،در فرضیه پنجم توافق با دیگران و نگرش به ازدواج درسطح 1/10داراي رابطه معنیدار شدند.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش؛ لوینسون و شى اوتا )9112( 90در تحقیقى با عنوان شباهت پنج عامل بزرگ شخصیت و پیشبینى خط سـیر
رضایت زناشویى در ازدواجهاى طوالنىمدت؛ در همه نمونهها شباهت در مدلهاى شخصیت را با شیب منفى در رضایت زناشویى مشاهده کردند ،و بـا وجـدان
بودن و برونگرایى پیش بینىکننده قوىترى در تعیین رضایت زناشویى زوجهاى میانسال مىباشد همخوانی دارد .میتوان چنـین تبیـین کـرد کـه توافـق بـا
دیگران بر گرایشهاي ارتباط بین فردي تأکید دارد .فرد موافق اساساً نوع دوست است و احتماالً تعیینکننده نگرش فرد نسـبت موضـوعات گونـاگون ازجملـه
ازدواج خواهد شد)یوسفی.)0931
درپژوهش حاضر،در فرضیه ششم رابطه متغیر وظیفهشناسی و نگرش به ازدواج درسطح 1/10معنیدار میباشد.
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نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش احدى ( ) 0911در پژوهشى با عنوان تعیین رابطه بین متغیرهاى شخصیتى مدل پنج عـاملى در مـادران دانـش-
آموزان دوره ابتدایى شهر تهران نشان داد که توافق و وظیفهشناسى با رضایت زناشویى همبستگى مثبت دارند که این نتایج لـزوم توجـه بـه توافـق و وظیفـه-
شناسى به عنوان همبستههاى مهم رضایت زناشویى است همخوانی دارد .میتوان چنین تبیین کرد که فرد وظیفهشناس داراي هدف و خواستهاي قـوي و از
پیش تعیین شده است ،که این شاخص منجر به یك نگرش مثبت نسبت به سایر امورات ازجمله ازدواج خواهدشد
براي یافتن پاسخ به فرضیه هفتم از همبستگی پیرسون ورگرسیون استفاده شده است .با عنایت به نتایج پژوهش حاضر ،طرحوارههاي ناسازگار اولیـه
و نگرش به ازدواج در سطح  )1/10رابطه معنیدار میباشد .به طوري که رابطه متغیرهای؛ باوجدان بودن ،طرحوارههـاي ناسـازگار اولیـه ،بـیثبـاتی هیجـانی،
توافق ،برونگرایی و گشودگی با نگرش به ازدواج در سطح  1/10معنیدار شده است و متغیر طرحوارههاي ناسازگار اولیه و بیثباتی هیجانی تـأثیري معنـیدار
بر متغیر نگرش به ازدواج دارد و سایر متغیرها تأثیر معنیداري ندارند.
نتایج پژوهش حاضربا نتایج پژوهش بك ،که در پژوهشی به رابطهي معنادار طرحوارههاي ناسازگار اولیـه و از هـم پاشـیدگی خـانوادگی اشـاره کـرد
،درعین حال با پژوهشی که توسط یانگ و همکاران انجام شد ،آنها دریافتند که در روابط فعلی نیز طرحوارههایی شکل میگیرند ،چنانکـه در روابـط دو نفـر
نیازهاي طرحوارهي اولیه برآورد نشود و یا طرحوارهي اولیه با طرحوارهي فعلی ناهماهنگ باشد ،موجب ناسـازگاري بـین زوجـین و در نهایـت طـالق مـیشـود
همخوانی دارد (یوسفی.)0931 ،
90
94
99
در پژوهش اپشتاین ،99لیپسون  ،هولشتاین و هایوه ( )0339نتایج نشان داد که عناصر ناسازگار اولیه به ویژه طـرحوارههـاي معیـار سـختگیرانـه،
گذشت یك جانبه (ایثار) ،عمیقترین عنصر ناسازگار اولیه پیشبینی کنندهي سازگاري و عدم سازگاري در زوجین هستند .از آنجا که طرحوارههاي ناسـازگار از
عوامل اصلی اختالل شخصیت به حساب میآیند بال 91و سیسرو ،به رابطهي بین پیشبینی طالق از روي اخـتالل شخصـیت در زوجـین متقاضـی طـالق پـی
بردند همسو میباشد(جهانبخشی.)0930،
میتوان چنین تبیین کرد که طرحواره ناسازگار اولیه بعنوان عناصر نظاممندي از واکنشها و تجارب گذشته که پیکـر نسـبتاً منسـجم و پایـداري را از
دانشی شکل میدهند که میتواند ادراكها و ارزیابیهاي بعدي را هدایت کند به طوريکه اگر طرحواره ناسازگار اولیه نسبت به ازدواج منفی باشد نگـرش فـرد
نسبت به ازدواج احتماالً منفی خواهد شد و در صورتیکه طرحواره ناسازگار اولیه نسبت به ازدواج مثبت باشـد نگـرش فـرد نسـبت بـه ازدواج احتمـاالً مثبـت
خواهد شد.
با توجه به نتایج این پژوهش به نظر م یرسد که طرح وارهها و تیپهاي شخصیتی در نگرش افراد نسـبت بـه ازدواج نقـش دارد .در مجمـوع
آنچه می توان از کل نتایج حاصل پژوهش حاضر استنباط کرد این است که طرحوارههاي ناسازگار اولیه و تیپهاي شخصیتی با نگرش بـه ازدواج در سـطح (
 )1/10رابطه معنیدار میباشد تأثیري معنیدار بر متغیر نگرش به ازدواج داشته و آنرا پیشبینی میکنند .در عین حال؛ بی ثباتی هیجانی ،توافق با دیگـران
با نگرش به ازدواج در سطح  1/10و متغیر گشودگی به تجربه با نگرش به ازدواج در سطح 1/10از رابطه معنی دار برخوردار شدند.
از سویی؛ متغیرهاي؛ باوجدان بودن ،طرح وارههاي ناسازگار اولیه ،بی ثباتی هیجانی ،توافق ،برونگرایی و گشودگی با نگرش بـه ازدواج در سـطح
 1/10معنیدار شده است و متغیر طرح وارههاي ناسازگار اولیه و بی ثباتی هیجانی تأ ثیري معنیدار بر متغیـر نگـرش بـه ازدواج دارد و سـایر متغیرهـا
تأ ثیر معنی داري ندارند .
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