
 

ی جنسیت و انتظارات از نقش همسر هابررسی کیفی طرحواره

 زننده به ازدواجآسیب

 1شریعتمدار آسیه

 11/5/93 :تاریخ پذیرش 22/1/93 تاریخ وصول:

 دهکیچ
ای بر شیوه انجامد که به نوبه ی خودشخصیتی می فرد به رشد هویت و سبکگیری های مؤثر بر شکلپویایی

ی جنسیتی هاگذارد. هدف این تحقیق بررسی کیفی طرحوارهکند تاثیر میفرد با دیگران ارتباط بر قرار میکه 

و انتظارات از نقش همسر  آسیب زننده به ازدواج است. روش این پژوهش کیفی است. برای جمع آوری 

استفاده شده است. با کد گذاری و طبقه بندی کلمات، عبارات و جمالت،  مفاهیم و اطالعات از پرسش باز 

نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد  دانشگاه عالمه و دانشگاه علم و  52 هاشناسایی شد.آزمودنی هاطرحواره

ر ار خود بها در فرافکنی افکبودند. نتایج پژوهش نشان داد که آزمودنی 15و  19فرهنگ در سال تحصیلی 

ه ب زن ، و از  قدرت ما فوق ی ناسازگار متعددی نشان داده اند.تلقی از مرد به عنوانموضوع ازدواج طرحواره

 برای زن، انتظارات غیر واقع بینانه )از خود وطاقت فرسا به عنوان عاملی  اقتضائات زندگیو از بازنده عنوان 

 ون توجه به نقش خود( به رابطه آسیب می زند. اما از آجای آرمانی از دیگری)بدهادیگری( و انتظار ویژگی

د در ازدواج بایها موجب تغییر در تصورهای قالبی می شود، مشاوران که افزایش آگاهی  از کلیشه سازی

 ها به مراجعان خود آگاهی دهند.مورد این طرحواره

، اسی ازدواجهای جنسیت، انتظارات از نقش همسر، آسیب شنطرحواره :واژگان کلیدی 

 کلیشه سازی جنسیتی.
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 مقدمه

(. 5192، 5و کوهن 9)استرانگ نهاد خانواده در سراسر تاریخ ثبت شده، جهانی بوده است

ی امروزی برای ازدواج سه دلیل شود. افراد در جامعهده با ازدواج یک زن و مرد بنا میخانوا

جا (. از آن9211)برنشتاین و برنشتاین،  بودن و تحقق انتظاراتنشینی و با همدارند: عشق، هم

که این پیوند دائمی و مستلزم روابط نزدیک و صمیمانه است، بروز تعارضاتی که در اثر 

 شود، طبیعی است. به همینفین الینحل باقی مانده و مزمن میبرآورده نشدن انتظارات طر

لفی های مختتالش مانگران، برای حفظ سالمت آنخاطر متخصصان این حوزه یعنی زوج در

ندند، ه مای چون ازواج عالقهشگرانی که به درک روابط صمیمانهکنند. درمانگران و پژومی

رخ  بین فردی را که بین دو فردشوند که باید هم تعامالت رفتاری با این چالش روبه رو می

دهد، به حساب آورند و هم تجارب شناختی و عاطفی درون فردی را در نظر می

رد به رشد هویت و (. پویایی های مؤثر بر شکل گیری ف4،9111و اپستاین 2بگیرند)بیوکام

 نجامد که این به نوبه ی خود مستقیما بر شیوه ای که فرد با دیگراناسبک شخصیتی می

( در معرفی نحوه ی 6911)6(. سگر9191، 2گذارد)ویکسکند تاثیر میارتباط بر قرار می

 ایل آن ها با روابط زوجین سهم عمدهیتی و نشان دادن تعامهای شخصگیری سبکشکل

های شریک زندگی معادل و موازی، عاطفی، منطقی، دارد. بررسی های او در مورد سبک

های یهخواهند نظرهای مفیدی برای درمانگرانی که میانه، کودکانه و والدینی راهنماییعاشق

میزند کمک شایانی کرده است. زوج درمانگر های ازدواج و مشاوره بیاشخصیت را با نظریه

که بر  اند از موضوعات مهمیباید در مور آسیب شناسی فردی دانش کافی داشته باشد تا بتو

 (.9191گذارد، آگاه شود)ویکس، ی زناشویی تاثیری جدی میرابطه

ه بای از افکار مربوط مفهوم جنسیت را به عنوان مجموعه ی جنسیت،ی طرحوارهنظریه

 موضوع یک درباره فرد کلی دانش چارچوب کند. طرحوارهجنسیت و خود تعریف می
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الگو یا چارچوب سازمان دهنده ای است که در هنگام برخورد افراد با مجموعه . است خاص

ی پیچیده ای از تجارب و محرک ها، نظمی میان آن ها برقرار می کند. بنابراین طرحواره ها 

ی دنیایی قابل پیش بینی)در صورتی که قابل کنترل نباشد( ایجاد ماحساس ثبات شناختی در 

( که اولین بار این اصطالح را به کار برد، 9125) 5(. بارلت5199و همکاران،  9کنند)رافائلی

نقش طرحواره ها را در یادگیری اطالعات جدید و یادآوری خاطرات نشان داد)به نقل از 

یت از طریق تعامل های پیچیده ما در محیط های (. مفهوم جنس5195، 4و چیک 2اورتلیب

متفاوتی که در آن طرحواره ها را می آفرینیم، آن ها را بازسازی می کنیم و تالش می کنیم 

(. 5111، 2تا جهان اطراف خود و جایگاه خود را در جهان شناسایی کنیم، شکل می گیرد)کان

 که زمینه است جنسیت با بطمرت های تداعی از ای مجموعه جنسیتی نقش طرحواره های

ممی نشان جنسیت براساس را اطالعات پردازش اصلی بر مبنای  (.9192 ،6دهد )ب

ی جنسیت ی جنسیتی، اهمیت طرحوارهی پردازش اطالعات و طرحوارههای نظریهفرض

 نزدیکی ارتباط جنسیتی (. طرحواره9194برای تفسیر رویدادها بین افراد متفاوت است)بم، 

 و دارند مختلف جنسیتی هایطرحواره حدی تا افراد بم، عقیده به . دارد خودپنداره با

 جامعه و فرهنگ و خانواده در فرد که است اطالعاتی انواع نتیجه شاید تغییر محتوی این

است)خمسه ای،  شده اجه مو آن با خود زندگی دوران سراسر جنسیت در با رابطه در

(. بعضی افراد جنسیت را به عنوان مهمترین طرحواره جهت ارزیابی جهان اطراف خود 9292

می بینند در حالی که دیگران ممکن است کمتر روی این طرحواره تمرکز داشته باشند)کان، 

ت ما در بافت فرهنگی هم نشئت های جنسیتی از تعامالطرحواره(. اطالعات 5111

های  کلیشه و دارد اجتماعی ساختاری جنسیتی، (. بنابراین نظام9199گیرد) بم، می

و  های اجتماعی، تقویتی شرطی سازیق فرایند اجتماعی شدن و به وسیلهاجتماعی از طری
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، 5انگر و 9کرافورد(کندمی مردان تعیین و زنان برای را بهنجار جنسی رفتار دهی،الگو

 صفات درباره فرهنگی مشترک باورهای از ای مجموعه فرهنگی، (. کلیشه های5114

 بازتاب جنسیتی های کلیشه تشکیل. است زنان و مردان سایر ویژگیهای و شخصیتی

 در جنسیتی، نقش طرحواره های (.9199)بم،  است های جنسیتی طرحواره کاربرد طبیعی

 خود سرنوشت جنسیتی برای نافعال طور به زنان و گیرد می شکل سنین پایین از دختران

  .(9294شوند)خمسه ای،  می ریزی برنامه

امروزه کودکان و نوجوانان در معرض الگوهای متنوعتر و حتی متضادی هستند. بنابراین  

ممکن است شکل گیری طرجواره های جنسیتی با مشکالتی رو به رو شود. در کشور ما  

اینترنت و ماهواره ها فرهنگ و سنت ها الگویی را ارائه می دهند اما رسانه ها به خصوص 

الگوی دیگری به ویژه برای دختران عرضه می کنند. بر اساس این الگوها دختران به نقش 

های مادری و همسری توجه کمتری دارند، در حالی که شواهد بالینی هنوز هم الگوهای 

یرات دهند. این تغیهای اقتصادی و عاطفی را نشان می نافعال بودن و پذیرنده بودن در زمینه

تواند خانواده های در حال گذارد و میابط صمیمانه ی دراز مدت تأثیر میمستقیما بر رو

 شکل گیری را در معرض خطر قرار دهد. 

دهند که نهاد ازدواج در معرض خطر جدی قرار گرفته است. سازمان ها نشان میآمار

ست. بیشترین آمار مورد ذکر کرده ا 921511را  91ثبت احوال کشور آمار طالق در سال 

(، خراسان جنوبی 25192و  29641در سه استان تهران)به ترتیب  19و  11طالق در سال 

در  9215( مورد بوده است. تنها در مهر ماه سال 1464و  9112( و فارس)92141، 94259)

 برایمورد طالق ثبت شده است. تحقیقات زیادی  992و  142، 9246این سه استان به ترتیب 

های حفظ و تقویت نهاد ازدواج صورت گرفته است. فتحی و حل این معضل یا راه تبیین

( ازدواج های موفق و ناموفق را بین دانشجویان بررسی کرده اند. 9292آشتیانی و احمدی)

( تحقیقی در مورد طالق و سهم زن از زندگی مشترک انجام داده است. 9292محمدی)

ر مورد طالق عاطفی و علل و شرایط میانجی آن انجام ( پژوهشی د9291باستانی و همکاران )
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2 Unger, R  
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( اثر بخشی آموزش مبتنی بر مدل طرحواره ها را در 9291داده اند. یوسفی و همکاران)

( پژوهشی در مورد 9291اران)اند. ذوالفقاری و همکارتقای رضایت زناشویی بررسی کرده

واره ده و طرحت زناشویی انجام دای بین طرحواره های ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمیرابطه

لیشه ها و کاند. اما تأثیر طرحوارهی عدم صمیمیت را تعیین کردههای پیش بینی کننده

رد وهای جنسیتی بر ازدواج کمتر بررسی شده است. تحقیقاتی هم که تا به حال در مسازی

و القای این  یبعیض جنسیتاند، بیشتر مبتنی بر مفهوم تکلیشه سازی جنسیتی انجام شده

ود فرد چقدر به این مسئله که خ هانب اجتماع است. در حالی که پژوهشها از جاطرحواره

اند. هاست، کمتر پرداختها تداوم بخش این کلیشه سازیها آگاه یبه وجود این طرحواره

ر در موجب تغیی هاافزایش آگاهی  از این کلیشه سازیاهمیت این تحقیق در این است که 

توانند در مورد (.بنابر این مشاوران می9296الی، شود)خسروی، سیف و عهای قالبی میتصور

ال این تحقیق این است که ها به مراجعان خود آگاهی دهند. بنابراین سؤاین طرحواره

 های جنسیتی آسیب زننده به ازدواج چیست؟طرحواره

 پژوهشروش 

کم داده ها حاین تحقیق اسناد، مدارک و نوشته روش تحقیق مقاله ی حاضر، کیفی است. در

ها، با استفاده از عقل و ندی، ارزیابی، مقایسه و تحلیل آنرا دارند و از جمع آوری، طبقه ب

اقعیت به کشف وگیرند تا محقق دارک مورد تجزیه و تحلیل قرار میمنطق و غور و اندیشه م

کارشناسی ارشد  رشته ی مشاوره دانشگاه های این تحقیق از دانشجویان نائل شود. آزمودنی

 12-15و  15-19عالمه و روان شناسی خانواده ی دانشگاه علم و فرهنگ در سال تحصیلی 

ی فرافکنانه در پاسخ . برای جمع آوری اطالعات از شیوهنفر بود 52بودند. تعداد افراد نمونه 

رد ازدواج در سه دوره تخیالت، آرزوها، تصورات ذهنی و درک خود را در مو"به سؤال 

، هدف محقق در این شیوهاستفاده شده است.  "ی کودکی، نوجوانی و حال حاضر بنویسید

این روش  به جای سؤال  ی واقعی فرد از طریق پدیدار شناسی است. محقق دردرک تجربه

 کهای غیر مستقیم بهره گرفته است. چرا که مجرها و رفتارهای فرد، از پرسشاز انگیزه

هم است مب های عینی )که تقریبا موضوع مشخص است(ای پاسخ گویان، برخالف آزمونبر

س از آیند. پت پاسخ پدید میشود و بی نهایها آزادی زیادی داده میو بنابراین به آزمودنی
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جمع آوری اطالعات، کار کد گذاری کلمات، عبارات و جمالت به طور همزمان انجام شد. 

یر واقعی از طرف مقابل به صورت یک طرفه شامل انتظارات غ مواردی کد گزاری شد که

اند. دهماند، در طبقه بندی نیاها متقابل و معقول بودهها و ویژگیشد. اگر نقشیا خود می

چنین اطالعات دوران کودکی و نوجوانی در صورتی که در حال حاضر اطالعات هم

ودکی عات کجدیدی ارائه شده بود، اطال متفاوتی ارائه نشده بود، کد گزاری و اگر اطالعات

صاصی های اختمعنا و مفهوم یکی بودند در گروه هایی که از نظرکد گزاری نشد. سپس کد

ها، عناوین و طبقات کلی تر به دست آمد و در نهایت مفهوم ا ادغام گروهتر قرار گرفتند. ب

 سازی انجام شد. 

 هاهیافت

مهم که در آن بار ها، نمایی کلی از عبارات زمودنیهای آابتدا برای آگاهی از دیدگاه

ها و سایر ویژگی شخصیتی، صفات درباره باورهای آنان ی جنسیتی،مفهومی طرحواره

خودشان وجود دارد، طبقه بندی شده و فراوانی های هر طبقه ارائه شده  و مردان هاینقش

 است:

. طرحواره های جنسیتی1جدول   

انواع طرحواره 

 جنسیتیهای 
 درصد تعداد نمونه ی نقش ها یا ویژگی ها

بدون طرحواره ی 

 جنسیتی

 

 
2 95% 

نسبت دادن نقش 

و/یا ویزگی به مرد 

بدون ذکر نقش و 

 ویژگی خود

همراه، قدرت، حمایت،  -2-مالی و عاطفی/ ایمان  -5 -همراه -9

 -4 -برآوردن خواسته ها، تکیه گاه/ درک کننده، متفکر، باهوش

پر کننده ی  -6-مسئول مسائل مادی/خود خواه  -2 -ثروتقدرت، 

درک، فرصت حرکت به دیگران بدهد، توجه به احساسات  -1-تنهایی

با ایمان، وفادار، شجاع،  -1-آراسته، مهربان، با هوش، با حیا -9-من

 تباه کننده -91 -عاشق

91 41% 

نسبت دادن نقش و 

ویزگی به خود 

بدون ذکر نقش 

 مرد

 %19 5 وابستگی و رابطه ی عاطفی -مادریرابطه ی 
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نسبت دادن 

ویژگی زنانه بدون 

نقش + نقش  یا 

 ویژگی مردانه

 زیبا، هیجان آور، نیازمند محافظت+ تکیه گاه، همراه -9

 منبع توجه و زیبایی+ تفریح، ثروت، وجهه، محبت -5
5 19% 

نسبت دادن نقش 

ها و/یا ویژگی 

های زنانه+ ویژگی 

ای ها و/یا نقش ه

 مردانه

محبت به مرد/ نیازمند حمایت و درک شدن، وابسته به مرد+ ناامید  -9

تربیت کننده ی نسل بعد+ نقش شغلی/ زرنگ، مهربان، زیبا،  -5-کننده

مسئولیت خانه+  -4 -همدلی و همراهی+ مالی/ دوست -2 -آسیب زننده

 -6 -حمایتگر+ مالی، قدرت و تکیه گاه بودن -2 -محبت به زن

 -ترین مادر+ قدرت، زیبایی، آرامش دهندهمهربان

6 54% 

نا امیدی از ایفای 

نقش خود+ نقش 

 یا ویژگی مرد

 تالش بی نتیجه برای راضی نگه داشتن مرد + متوقع

 
9 14% 

اختالل در نقش 

 جنسی

رفتارها و حتی ظاهر پسرانه داشتم، ازدواج یعنی آشنایی دو 

 فرد)همجنس و غیر همجنس(
9 14% 

 %911 52 جمع کل

متر روی این طرحواره ک %95نفر بعنی  2طور که در جدول باال دیده می شود همان

اند. این طبقه با این اظهار نظر کان همسو است که: بعضی افراد جنسیت را به تمرکز داشته

بینند در حالی که دیگران ه جهت ارزیابی جهان اطراف خود میعنوان مهمترین طرحوار

به  %54نفر یعنی  6(. 5111ن، این طرحواره تمرکز داشته باشند)کا ممکن است کمتر روی

ها آسیب ها طرحوارهآزمودنی % 26ر این دو دسته یعنی اند، دهای متقابل اشاره کردهنقش

که برای خود به ، از مردان انتظاراتی دارند در حالی %41نفر یعنی  91زننده به رابطه نیستند. 

ه ای کدهد که دختران و زنان به اندازهد، این نشان میانکردهنقش و ویژگی خاصی اشاره ن

ی طهر به نقش مادری، وابستگی و راباز مردان متوقع هستند، بر نقش خود تمرکز ندارند. دو نف

یک نفر از ایفای نقش خود نا امید  اند.ه اما برای مردان نقشی ذکر نکردهعاطفی اشاره کرد

دهد و برای مرد هم نقشی ذکر اختالل نشان میجنسی  است و باالخره یک نفر در نقش

شود. های آسیب زننده به رابطه یافت میها طرحوارهآزمودنی %64ده است. بنابراین در نکر

 در جداول زیر عوامل مختلف آسیب زننده، به تفصیل طبقه بندی شده است:
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 . عوامل شناختی2جدول 

 ی محوریکد گزار محتوا و عبارات مهم کد گذاری باز

کد 

گزاری 

 انتخابی

به  عهده گرفتن 

 بار مسئولیت

مردی قدرتمند باشد تا بار مسئولیت را از دوشم 

بردارد، مهمتر از همه چیز وفاداری و تعهد و 

 مسئولیت نسبت به من داشته باشد

انتظارات نقش باال 

 از همسر

)بدون توجه به نقش 

 خود(

به 
ج 

دوا
 از

 از
قی

و تل
ال 

ت با
ارا

تظ
ان

د.
 زن

می
ب 

سی
ه آ

ابط
ه ر

ن ب
حرا

ن ب
ر ای

و د
ن ا

ود
ه ب

ند
باز

س 
سا

اح
 و 

زن
ی 

برا
ن 

حرا
ک ب

ن ی
نوا

ع
 

وسیله ی رسیدن 

 به آرزوها
 من همه ی آرزوهایم را با هم در یک مرد ببینم

 ارضای نیازها
همیشه خواسته ها و نیازهای دیگران را بر طرف می 

 کند
انتظار ویژگی های 

آرمان گرایانه از 

 همسر

)بدون ذکر ویژگی 

 خود(

توجه به خواسته 

 های ناگفته ی من
 هر وقت عصبانی می شوم متوجه شود چه می خواهم

عدم بیان دردهای 

 خود
 دردهایش را کسی متوجه نمی شود

 کوهی از توقعات طرف مقابل را باید به دوش بکشی پر توقع

 مرد قدرت ما فوق

 

دارنده ی فرصت 

 ها
 حرکت و پیشرفت بدهدبه دیگران فرصت 

 غیر قابل تصور
لرس از ازدواج به خاطر تصورات غیر قابل انتظار از 

 مرد

 دست نایافتنی

اگر همچنین آدمی پیدا نشد که نمی شود باید اصال 

ازدواج نکنم، مرد ایده آل تقریبا آرمانی است و به 

 دست نمی آید

درخواست های 

 متضاد از زن

بودن می خواهند ولی در روابط مردان از زن مدرن 

 این پروسه به صورت سنتی در می آید

 سازش اجباری بازنده بودن زن
باید سعی کنی خودت را با او وفق دهی، هر طور 

 باشد باید با او کنار بیایی

ناتوانی در جلب 

 رضایت

هر چی سعی کنی طرفت را راضی نگه داری باز هم 

 نمی شود
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مشکالت پس از 

 ازدواج

دیدن دست و پنجه نرم کردن با طالق مرا بسیار سرد 

و سخت گیر کرده است، باید کمترین میزان اشتباه را 

 داشته باشم

 

اقتضائات طاقت 

ی برا فرسای زندگی

 زن

 تردید و دودلی
یا باید یک ازدواج را تحمل کنم یا...اصال ازدواج 

 نکنم. بر سر دو راهی هسنم

ناتوانی در 

 مسئولیت پذیری

پذیرش نقش ها و مسئولیت های جدید برایم سخت 

 است

تحمل اختالف 

 نظر

کلی اختالف نظر را باید تحمل کنی، با روحیاتی که 

 از خودم می شناسم آدم تحمل کردن نیستم

ازدواج به عنوان 

 بحران

همین که عقد صورت می گیرد ازدواج می تواند 

 کار دنیایک بحران باشد، دشوارترین 
 

در جدول باال عوامل شناختی آسیب زننده به ازدواج طبقه بندی شده اند. البته طرحواره 

ها خود اساسا نوعی مفهوم شناختی تعریف می شوند. چرا که طرحواره به طرحی شناختی و 

انتزاعی گفته می شود که راهنمایی برای تفسیر اطالعات و حل مسئله فراهم می کند. اما در 

سهولت شناخت هایی که انتظارات مربوط به عواطف یا رفتارها و غیره را این بررسی برای 

در بر می گیرند، جدا جدا طبقه بندی شده اند و آن ها که صرفا دارای شناختی ناکارآمد در 

مورد ازدواج و رابطه ی زوجی هستند، در جدول باال آمده است. همان طور که در جدول 

تظارات از نقش و ویژگی آسیب زننده به رابطه دیده می باال دیده می شود تعداد زیادی ان

 ،)بدون توجه به نقش خود( انتظارات نقش باال از همسرشود. روی هم رفته عواملی چون 

، تلقی مرد به عنوان )بدون ذکر ویژگی خود( انتظار ویژگی های آرمان گرایانه از همسر

 ت فرساطاق اقتضائات زندگی این که وباور زن به  بازنده به عنوان طرف زنقدرت ما فوق و 

 هستند از ازدواج یک بحران می سازد و این بحران به رابطه آسیب می زند. 
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 عوامل عاطفی. 3جدول 

کد گذاری 

 باز
 محتوا و عبارات مهم

کد گزاری 

 محوری

کد 

 گزاری

 انتخابی

انتظارات نقش  همراهی همیشگی برایم باشد، یک نفر همیشه کنارت باشه همراه

 باال از همسر

)بدون توجه به 

 نقش خود(

ند
ی ز

ب م
سی

ه آ
ابط

ه ر
د ب

خو
م 

سه
به 

جه 
تو

ن 
دو

د ب
مر

ی 
سو

از 
ف 

واط
ت ع

یاف
در

ی 
برا

ال 
ر با

سیا
ت ب

ارا
تظ

ان
 

آرامش 

 بخش
 آرزوی داشتن همسری که همیشه آرامش را به من بدهد

 کاش همسری داشتم که همیشه بتوانم به او تکیه کنم تکیه گاه

 یه نفر که به تو توجه کند کنندهتوجه 

انتظار ویژگی 

های آرمان 

 گرایانه از همسر

)بدون ذکر 

 ویژگی خود(

درک 

 کننده
 هم درکم باشد

پذیرا، با 

محبت و 

 عاشق

طرفم در بعد عاطفی قوی باشد، آنقدر دنیایش وسیع باشد که همه 

چیز در آن بکنجد، مرا همان طور که هستم دوست داشته باشد و 

غرق محبت کند، بودن کنار مردی عاشق، خیلی عاشقم باشد و 

 خیلی به من محبت کند

دوست، 

مهربان و 

 صمیمی

انسانی مهربان و صمیمی باشد، آرزوی چنین مردی را داشتم که 

خیلی خوش قلب و مهربان باشد، قلبش برای همه باز است، فوق 

 العاده مهربان، مهربان

عدم 

 حمایت

ها نا امید می شوم. کاش هیچ وقت یک زن به از همه ی مرد 

 حمایت مرد نیاز نداشت

نسبت دادن 

ویژگی های 

 منفی به همسر و

نا امیدی ازایفای 

 نقش او

عدم 

 همراهی
 همیشه یک کقدار تنهایی با آدمهاست و تا مرگ همراهشان است

در جدول باال عوامل عاطفی آسیب زننده به ازدواج طبقه بندی شده اند. همان طور که 

در جدول باال دیده می شود تعداد زیادی انتظارات از نقش و ویژگی آسیب زننده به رابطه 

انتظارات نقش باال از همسر)بدون توجه به نقش دیده می شود. روی هم رفته عواملی چون 

 ادن، نسبت دهای آرمان گرایانه از همسر)بدون ذکر ویژگی خود(انتظار ویژگی ، خود(

های منفی به همسر و نا امیدی از ایفای نقش او عوامل عاطفی آسیب زننده به رابطه  ویژگی

 هستند. 
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 عوامل رفتاری .1جدول 

 کد گزاری محوری محتوا و عبارات مهم کد گذاری باز
کد گزاری 

 انتخابی

انتظار ویژگی های آرمان  مقاوم و باپشتکار باشددر کارها  با پشتکار

 گرایانه از همسر

)بدون توجه به نقش 

 خود(

ن 
دو

ی)ب
گر

 دی
 از

نی
رما

ی آ
 ها
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ویژ

 و 
ی(
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 دی
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 نق
 به
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 همسرم باید سرسخت باشد سرسخت

سختی پذیرش نقش 

 های خود

پذیرش نقش ها و مسئولیت های جدید و 

نا امیدی از ایفای نقش  کارهای خانه برایم سخت است

نادیده گرفتن  خود یا همسر

 آرزوهای خود

وقتی وارد رابطه ی عاطفی می شوم خیلی از 

 آرزوهامو نادیده می گیرم

 خشونت همسر
 وقتی با هم بازی می کردیم، موهامو می

نسبت دادن ویژگی های  کشید )در کودکی(

طرد شدن توسط  منفی به همسر

 همسر

همیشه از این که از طرف همسرم طرد شوم 

 ترسممی

ایفای نقش جنس 

 مخالف

بیشتر رفتارهایی در قالب پسرانه از خود 

 نشان می دادم
 اختالل در نقش جنسی

طبقه بندی شده اند. روی هم رفته  در جدول باال عوامل رفتاری آسیب زننده به ازدواج

 عوامل رفتاری آسیب زننده به رابطه عبارتند از: انتظار ویژگی های آرمان گرایانه از همسر

)بدون توجه به نقش خود(، نا امیدی از ایفای نقش خود یا همسر، نسبت دادن ویژگی های 

 منفی به همسر و اختالل در نقش جنسی. 

 عوامل مادی .5جدول 

گذاری کد 

 باز
 کد گزاری انتخابی کد گزاری محوری محتوا و عبارات مهم

جنبه های 

-مالی

 اقتصادی

خونه، ماشین و زندگی مرفه، 

وضعیت مالی نقش خیلی 

بزرگی در داشتن زندگی 

 آروم داره، اهل کار

انتظارات باالی مربوط 

به نقش های 

همسر)بدون توجه به 

 نقش خود(

خود و  انتظارات غیر واقع بینانه از

دیگری)بدون توجه به نقش خود در 

رابطه( در زمینه ی مسائل مادی به 

 رابطه آسیب می زند
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 تفریحات

ماهی یک بار به سفر دور 

ایران و دیگر کشورها 

 بگردیم

موقعیت 

 اجتماعی
 شغل مقبول، پرستیژ اجتماعی

 با انگیزه ی پیشرفت باال پیشرفت

زیبایی  و 

جذابیت 

 همسر

مناسب، مرد جذاب ظاهری 

 و زیبا
انتظار ویژگی های 

 آرمان گرایانه از همسر

)بدون ذکر ویژگی 

 خود(

توجه دائم 

همسر به 

 زیبایی زن

از بین هزاران زن زیبا مرا 

انتخاب کند و هرگز حاضر 

 نباشد مرا جایگزین کند

احساس 

ناتوانی در 

 زندگی

خرید عروسی و جهیزیه و 

 کم و زیادها که همه اش می

 تواند باعث جر و بحث شود

نا امیدی از ایفای نقش 

 خود یا همسر

عدم پذیرش 

 نقش جنسی

مسائل جنسی زیاد برایم قابل 

 هضم نیست

ایفای نقش  اختالل در نقش جنسی

جنس 

 مخالف

 حتی ظاهری پسرانه داشتم

ن رفته ایاند. روی هم ب زننده به ازدواج طبقه بندی شدهدر جدول باال عوامل مادی آسی

عوامل آسیب زننده به رابطه عبارتند از: انتظارات باالی مربوط به نقش های همسر)بدون 

)بدون توجه به نقش خود(، نا  های آرمان گرایانه از همسرانتظار ویژگی توجه به نقش خود(

 امیدی از ایفای نقش خود یا همسر و اختالل در نقش جنسی. 
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 عوامل معنوی. 6جدول 

کد گذاری 

 ازب
 کد گزاری محوری محتوا و عبارات مهم

کد 

گزاری 

 انتخابی

کمک 

کننده به 

 معنویت

بیشترین انتظارم داشتن یک رابطه ی محبت آمیزه که 

در آن در زمینه ی معنوی تکامل پیدا کنم، سعیش 

بهتر شدن بعد معنویش باشد و در این زمینه به من 

 کمک کند

انتظارات نقش از 

 نقشهمسر)بدون توجه به 

 خود(

ود 
 خ

گی
ویژ

 و 
ش

 نق
 به

جه
تو
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دو

ی)ب
گر

 دی
 از

نی
رما
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 ها
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ابط
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ی م
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زمی
در 

ه( 
ابط

ر ر
د

 ند

اخالق 

 حسنه
 چیزی که برایم مهم است، اخالق حسنه است

انتظار ویژگی های آرمان 

گرایانه از همسر)بدون ذکر 

 ویژگی خود(

مؤمن و 

 معتقد
 ایمان طرف مقابلم اعتقاد و

 با حیا باشد با حیا

صبور و 

 فداکار
 صبور و فداکار باشد

 پای عقایدش می ایستد و ثابت قدم باشد ثابت قدم

 توکلش زیباست توکل

 متواضع باشد متواضع

در جدول باال عوامل معنوی آسیب زننده به ازدواج طبقه بندی شده اند. روی هم رفته 

انتظارات معنوی آسیب زننده به رابطه عبارتند از: انتظارات باال از نقش همسر)بدون توجه به 

 . انتظار ویژگی های آرمان گرایانه از همسر)بدون ذکر ویژگی خود(نقش خود( و 

 گیرینتیجهبحث و 

ات نقش انتظارهای به دست آمده در این بررسی کیفی در بعد شناختی عبارتند از: طرحواره

های آرمان گرایانه از همسر)بدون ذکر انتظار ویژگی، باال از همسر)بدون توجه به نقش خود(

 اقتضائات، و بازنده به عنوان  زن ، و  قدرت ما فوق ، تلقی از مرد به عنوانویژگی خود(

ستند که در این بعد کد گزاری برای زن، مواردی هطاقت فرسای عنوان عاملی  به زندگی 

اند. روی هم رفته انتظارات باال و تلقی از ازدواج به عنوان یک بحران برای زن و احساس شده

بازنده بودن او در این بحران به رابطه آسیب می زند. در عوامل عاطفی انتظارات نقش باال از 
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ذکر های آرمان گرایانه از همسر)بدون به نقش خود(، انتظار ویژگیجه همسر)بدون تو

های منفی به همسر و نا امیدی ازایفای نقش او مواردی ویژگی خود(، نسبت دادن ویژگی

اند. روی هم رفته در بعد عاطفی انتظارات بسیار باال ستند که در این بعد کد گزاری شدهه

وامل د. در عزنوجه به سهم خود به رابطه آسیب میتبرای دریافت عواطف از سوی مرد بدون 

های آرمان گرایانه از همسر)بدون توجه به نقش خود(، نا امیدی از رفتاری انتظار ویژگی

های منفی به همسر و اختالل در نقش جنسی قش خود یا همسر، نسبت دادن ویژگیایفای ن

از )رفته  انتظارات غیر واقع بینانه  اند. روی همستند که در این بعد کد گزاری شدهمواردی ه

های آرمانی از دیگری)بدون توجه به نقش خود در رابطه( خود و دیگری( و انتظار ویژگی

ت به این تر اسدر زمینه ی رفتاری به رابطه آسیب می زند. اگر تعداد طبقات  در این بعدکم

پاسخ  این دلیل است که های کمتری در این حوزه وجود دارد. بلکه بهدلیل نیست که آسیب

گویان در مورد زندگی مشترک کمتر تفکر واقع گرایانه دارند و کمتر درگیر واقعیت های 

زندگی هستند. در عوامل مادی انتظارات باالی مربوط به نقش های همسر)بدون توجه به 

 نقش خود(، انتظار ویژگی های آرمان گرایانه از همسر)بدون ذکر ویژگی خود(، نا امیدی

از ایفای نقش خود یا همسر و اختالل در نقش جنسی مواردی هستند که در این بعد کد 

گزاری شده اند. روی هم رفته ، انتظارات غیر واقع بینانه از خود و دیگری)بدون توجه به 

نقش خود در رابطه( در زمینه ی مسائل مادی به رابطه آسیب می زند. در عامل معنوی 

انتظار ویژگی های آرمان گرایانه از ، بدون توجه به نقش خود(انتظارات نقش از همسر)

هم  روی مواردی هستند که در این بعد کد گزاری شده اند. همسر)بدون ذکر ویژگی خود(

های آرمانی از دیگری)بدون توجه به نقش و ویژگی خود در رفته انتظار نقش و ویژگی

ه اگر تعداد طبقات در این بعد کمتر است بزند. زمینه ی معنوی به رابطه آسیب می رابطه( در

های کمتری در این حوزه وجود دارد. بلکه به این دلیل است که دلیل نیست که آسیب این

 اند.ن کمتر به عوامل معنوی توجه کردهپاسخ گویا

هایی انتزاعی از ذخیره شده در حافظه که باز نماییهای شناختی طرحواره یا ساخت

ردهای شناختی به روابط در دنیای واقعی است، عنصر اساسی رویک رویدادها، اشیاء و

ی جنسیت، کودک عالوه بر یادگیری مفاهیم و های روانی است. طبق نظر طرحوارهپدیدی
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رفتارهایی که در یک فرهنگ وابسته به جنسیت شناخته می شوند، ممکن است یاد بگیرد که 

ی جنسیت پردازش کند. یعنی بیاموزد ارهمتنوعی را نیز در چارچوب طرحواطالعات بسیار 

که جهان را بر حسب تمایز بین زن و مرد سازمان دهد. تصورات قالبی ممکن است چنان 

(. اما افزایش آگاهی موجب 9292ظریف باشند که ما از وجودشان بی خبر باشیم.)احمد وند، 

تی که تا به حال (. تحقیقا9296تغییر در تصورهای قالبی می شود)خسروی، سیف و عالی، 

جنسیتی و القای  بعیضاند، بیشتر مبتنی بر مفهوم تدر مورد کلیشه سازی جنسیتی انجام شده

 %9( نشان داده است که تنها 9292ها از جانب اجتماع است . مثال احمد وند)این طرحواره

بودن را  ترسو %11زنان را احساساتی و  %91مردان قائل به توانایی مدیریت زنان بوده اند و 

ود فرد چقدر به وجود این هابه این مسئله که خژوهشاند. در حالی که پخاص زنان دانسته

هاست، کمتر پرداخته اند. در تحقیق حاضر گاه یا تداوم بخش این کلیشه سازیها آطرحواره

و اند تهها را پذیرفنشان داده شده است که خود زنان و دختران نیز به نوعی این کلیشه سازی

زهای کنند که انتظار دارد همسر نیاند تلقی میخود را به عنوان جنسی ضعیف، منفعل و نیازم

 او را تمام و کمال برآورده کند. 

از پاسخگویان بدون ذکر نقشی  %41نشان داده شده است،  9طور که در جدول همان

ی بنیادین نگر طرحوارهین یافته احتماال نشابرای خود از همسرانشان انتظارات باالیی دارند. ا

وقتی  کند.های ناسازگار به آن اشاره میست که یانگ در طرحوارهبزرگ منشی/ استحقاق ا

وابستگی/ عدم  هایآورد،  طرحوارههای خوب را بسیار زیاد به دست میکودک چیز

ودک مثال هرگز با ک گیرد. در این موردیا مستحق بودن/ بزرگ منشی شکل میصالحیت 

شود و یهای او مخالفت نمبا خواسته شود یاشود و کودک بیشتر نازپروره میبدرفتاری نمی

الدین شود. وهای واقع گرایانه برآورده نمینیاز کودک به استقالل و ومحدودیتدر نتیجه 

ادی او آز کنند یا بهشوند و او را زیاد حمایت میر زندگی کودک بیش از حد درگیر مید

هایی ایجاد کنند. )یانگ و ادی می دهند بدون این که محدودیتو خود مختاری زی

تواند مشکالتی را در زندگی (. این طرحواره می5199همکاران،  ؛ رافائلی و5112همکاران، 

مرد تغییر  شزناشویی پیش بینی کند. این یافته نشانگر آن است که اگر چه انتظارات از نق

ست. اهای فرهنگی منغعل و پذیرنده بودن دختران و زنان تغییری نکرده نوز کلیشهکرده اما ه
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 در جنسیتی، نقش طرحواره های"( مبنی بر این که 9294ی خمسه ای )این یافته با یافته

 خود سرنوشت جنسیتی برای نافعال طور به زنان و گیرد می شکل سنین پایین از دختران

 است.  ، همسو"شوندمی ریزی برنامه

ر بنایی ی زیرهتواند نشانگر طرحواین داده این است که این یافته میتفسیر دیگر ا

ه زیاد حق بودن توجمحرومیت هیجانی باشد که فرد برای جبران افراطی آن به صورت مست

های محرومیت هیجانی به صورت خود دهد. گاهی جبران افراطی احساسواکنش نشان می

ن به این خود شیفتگی حق به جانب بودن شکننده گفته می شود. ایشیفتگی بروز می کند. 

افراد به سبکی رفتار می کنند که انگار کامال محق هستند محرومیت هیجانی خود را به نحو 

یش اند، گاه بکودکی در عین حال که محروم بوده افراطی جبران کنند. این افراد در دوران

تند و ر مهم هسکنند بسیااند که فکر میپرورش یافته ها به نحویاند. ایناز حد ارضا شده

رسد نیاز (. به نظر می9291و یزدان دوست،  ها باید برآوره شود)صلواتیتمامی تقاضاهای آن

این افرد به مراقبت و حمایت بیش از حد برآورده شده اما از نظر همدلی تشنه هستند. والدین 

 نند.کرا از حس همدلی و پذیرش محروم میاقع آنان با نظارت زیاد بر کارهای فرزندان، در و

خاطر این  تواند بهایفای نقش خود است. این یافته میآسیب دیگر مربوط به ناامیدی از 

 های عدم توانایی مدیریتی، ترسو بودن واحساساتی بودناشد که دختران و زنان کلیشه سازیب

میدی از ایفای نقش خود نفی گرایی و ناااند. همچنین م(  خود را پذیرفته9292احمد وند، )

های زیر بنایی ناسازگار گوش به زنگی بیش از وارهی طرحتواند نشانگر حوزهو همسر می

حد و بازداری باشد. این طرحواره موجب می شود افراد بیش از حد بر سرکوبی احساسات 

قی چنان رد و رفتار اخالی مربوط به عملکد و انتظارات و قوانین درونی شدهدرونی تاکید کنن

د. این شوخوشحالی و آرامش فرد می سخت گیرانه دارند که مانع برقراری روابط صمیمانه،

ها عبارتند از: منفی گرایی/ بدبینی، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه/ عیب طرحواره

زرگسالی، (. تداوم این طرحواره در ب5112جویی افراطی و تنبیه)کلوسکو، ویشار و یانگ، 

 کند. مناسب خود و دیگراان نا امید می فرد را از ایفای نقش

ج کار خود بر موضوع ازدواها در فرافکنی افر کلی نتایج نشان داد که آزمودنیبه طو

ا قدرت م اند. روی هم رفته تلقی از مرد به عنوانهای ناسازگار متعددی نشان دادهطرحواره
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رای زن، بطاقت فرسا به عنوان عاملی  اقتضائات زندگیو از ه بازندبه عنوان  زن ، و از  فوق

های آرمانی از دیگری)بدون )از خود و دیگری( و انتظار ویژگیانتظارات غیر واقع بینانه 

 زند.جه به نقش خود( به رابطه آسیب میتو

شود، موجب تغییر در تصورهای قالبی می از کلیشه سازی ها از آنجا که افزایش آگاهی

 بنابراین پیشنهاد ها به مراجعان خود آگاهی دهند.ازدواج باید در مورد این طرحوارهاوران مش

های پیش از ازدواج از این پرسش ان و مشاوران خانواده  در مشاورهشود روان شناسمی

فرافکن بهره گرفته و بر طبق مقوله های طبقه بندی شده کلیشه سازی ها و آسیب های 

 های الزم را بدهند.ها و آموزشها به مراجعان خود آگاهیی و در مورد آناحتمالی را شناسای

ها نیست  ی مورد مطالعه است و تعمیم یافتهاگر چه هدف پژوهش کیفی شناخت پدیده 

دانشجویان مؤنث صورت گرفته و اما با وجود این الزم به ذکر است که این پژوهش بر 

ایان صائب دانست. لذا پیشنهاد غیر دانشجو و آق یتوان نتایج آن را در مورد جامعهنمی

 بر آقایان و افراد غیر دانشجو تکرار شود.  شود این بررسیمی

سی ویانی که در این بررداند که از کلیه دانشجو قدردانی: محقق بر خود الزم می تشکر

 اند، تشکر و قدردانی کند. شرکت کرده
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