
  

  

  

      

  ي ناسازگار اولیههاطرحوارههاي فرزندپروري و بررسی رابطه سبک

  

   ٣سمانه رضوانی - ٢علیرضا ثابتی - ١فاطمه شهامت

  19/8/89: تاریخ پذیرش    25/1/88 :تاریخ دریافت

  

  چکیده

ناسازگار اولیه  هايبینی طرحوارههاي فرزندپروري در پیش پژوهش حاضر به منظور بررسی سهم سبک

دانشجوي دختر دانشکده ادبیات و علوم انسانی و کشاورزي دانشگاه  150به این منظور . ت گرفته استصور

پروري   هاي فرزنداي غیر احتماالتی انتخاب و دو پرسشنامه سبک به شیوه سهمیه) ساله 27تا  20(فردوسی 

اي مورد نظر پژوهشگر در متغیره. را پر کردند (SQ-SF)دیانا بامریند و فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره 

جفري یانگ  (EMSs)هاي ناسازگار اولیه هاي فرزندپروري دیانا بامریند و طرحوارهسبک چارچوب نظریه

تحلیل نتایج به دست آمده با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که . مورد بررسی قرار گرفتند

بی / تر طرحواره ناسازگار طردداري براي سطوح پایینبینی کننده معنا پروري مقتدرانه پیش سبک فرزند

p  ،786/6F>05/0(ثباتی  88,1
بینی کننده سطوح باالتر طرحواره  گیر پیشپروري سهل و سبک فرزند )

p ،764/8F>05/0(بزرگ منشی / استحقاق 93.1
  . است)

  پروري، طرحواره هاي فرزنده، سبکطرحواره ناسازگار اولی: کلیدي هاي هواژ

  

  مقدمه  

عملکرد والـدین برشـکل گیـري افکـار، رفتـار و هیجانـات        کهاندهاست عنوان کردهشناسان مدت روان

هـاي  شناسی روانی پـژوهش در آسیب 4استرس -بر اساس مدل آسیب پذیري. کودکان تأثیر معناداري دارد

                                                
  fateme.shahamat@stu-mail.um.ac.ir   مشهد دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسی. 1 

 دانشگاه فردوسی مشهد یکارشناسدانشجوي  2.

  دانشگاه فردوسی مشهد یکارشناسدانشجوي  .3
4. Diathesis- stress model 

هاي فرزندپروري و  بررسی رابطه سبک). 1389( سمانه، رضوانی ؛علیرضا، ثابتی؛ فاطمه، شهامت

  .  239 -254، )2( 11، شناسیمطالعات تربیتی و روان. هاي ناسازگار اولیه طرحواره
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پذیري فـرد مـورد بررسـی قـرار      ساز در آسیب نوان عامل زمینهزیادي نقش عوامل مربوط به خانواده را به ع

، 3و بـوري  به نقل از گـانتی ) ( 1969( 2بالبی و) 1954(در این میان پیاژه ). 2002، 1هریس و کرتن( ند اداده

ی در درون سازمان شناختی فـرد بـه نـام    یهامعتقدند که عملکرد والدین سبب ایجاد و گسترش مدل) 2008

کنند که تفسیر، انتخاب و  هایی عمل میها در زندگی فرد به عنوان عدسیاین طرحواره. شود می 4طرحواره

   .دهند را  شکل می ارزیابی  فرد از تجارب وي

 5گیــري از دیـدگاه پیــاژه،  جفـري یانــگ   پـذیري روانــی و بـا وام  هــاي شـناختی آســیب متعاقـب نظریـه  

کـه   هـا طرحوارهوي معتقد است این . گسترش داده است 6سازگار اولیهنا هايطرحوارهنظري را در رابطه با 

کنـد؛ سـاختارهاي    یـاد مـی  ) 6، ص1994یانـگ،  ( "یک ساختار یا چـارچوب مرجـع  "وي از آنها به عنوان 

ایـن  . گـذارد  هایی بر ادراك فرد از جهان، خود و دیگران اثر میپایدار و بادوامی هستند که  به مثابه عدسی

را  7که اکثراً در زندگی کودك نقش یک ضـربه درونـی  ( در طی تجارب کودکی شکل گرفته  هاطرحوار

گر چـه  ا کندوي عنوان می). 1998،  یانگ(کند ، و پاسخ فرد به رخدادهاي محیطی را کنترل می )اندداشته

ثـر آنهـا آن   هـا مـؤثر هسـتند، امـا  ا    گیري این طرحوارهعوامل مربوط به جامعه، مدرسه و همساالن در شکل

نیازهـاي هیجـانی     هـا طرحـواره ایـن   منشأ   ).2002، 8تورس( وسعت و ثبات اثر عوامل خانوادگی را ندارد 

، خودمختـاري،  )پـذیرش مانند احساس امنیت، ثبات و (دلبستگی امن به دیگران :شامل پنج حیطۀ (   9اصلی

هاي معقول دانگیخته بودن و محدودیتبازي و خو ،  آزادي بیان نیازها و هیجانات،رقابت و احساس هویت

ــدگی ،  )و خــودکنترلی ــه زن ــد و   ( 10تجــارب اولی ــیش از ح ــه، ارضــاي ب ناکــامی در ارضــاي نیازهــاي اولی

هاي خلقی کودك که  مجموعه ویژگی( کودك  11مزاج هیجانیو )  همانندسازي با رفتار نادرست والدین

در رابطـه بـا پـنج     هـا طرحوارهاین ). 1994انگ ی(است ) ذاتی هستند و متمایز کننده شخصیت اولیه کودك

آیند که اعتقاد بر این است کودك باید در طی تحول خود این تکالیف میتکلیف تحولی اساسی به وجود 

، 12قطع ارتباط و طرد :این پنج تکلیف عبارتند از. را در رابطه با والدین و محیط با موفقیت پشت سر گذارد

                                                
1. Harris & Curtin 
2. Piaget & Bowlby 
3 . Gunty, Buri 
4. schema 
5. Young Jeffry 
6. Early maladaptive schema 
7. trauma 
8.Torres  
9. Core emotional needs 
10.Early life experiences  
11. Emotional temperament 
12. Disconnection & rejection 
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شـود کـه ممکـن اسـت بـر      قاید و باورهاي منفـی راجـع بـه روابـط را شـامل مـی      ع هاطرحوارهاین مقوله از 

در اینجا باور اصلی ایـن اسـت کـه روابـط غیـر قابـل       . انتظارات فرد از روابط و مفهوم سازي آنها اثر گذارد

، ایـن گـروه در درجـه اول شـامل     1عملکـرد و خـودگردانی مختـل   . اعتماد، بی اعتبار و دست نیافتنی هستند

اثـرات   هـا طرحـواره د و ایـن  نـ داني راجع به خود است که فرد خود را ضعیف، بی اثر و درمانـده مـی  عقاید

ایـن   هايطرحواره، 2هاي مختلمحدودیت. هاي مختلف زندگی دارند مهمی بر اعتماد به نفس فرد در حیطه

، 3ر جهت منديدیگ. ها در زندگی روزمره مرتبط است این مقوله با قدردانی، ارزیابی و توجه به محدودیت

هـا و   بر عقایدي متمرکز اسـت بـا ایـن مضـمون کـه فقـط نیازهـا، خواسـته         هاطرحواره، این گروه از 3مندي

گوش به زنگی بیش از حـد و  . شود سبب جدایی فرد از دیگران و طردآ نها می و. احساسات فرد مهم است

رکـز بـه شـرایط، برونـدادها و     اي اسـت کـه بـا تمایـل بـر تم      ، شامل استاندردهایی غیـر واقـع بینانـه   4بازداري

  .رفتارهاي منفی مرتبط است تا شرایط، بروندادها و رفتارهاي مثبت

اي روي هاي گسـترده هایی از رفتارهاي والدین است که در موقعیتترکیب" 5هاي فرزند پروريسبک

در مطالعـات   7بامرینـد ). 480 :1387،  6بـرك لـورا  ("آورند دهند و جو فرزندپروري بادوامی را پدید می می

هـاي نـه چنـدان مـؤثر فرزنـدپروري جـدا        سـازد کـه روش مـؤثر را از روش   خود سه ویژگی را آشکار مـی 

از تعامـل  . اسـتقالل دادن ) 3کنتـرل و  ) 2پذیرش و روابط نزدیـک،  ) 1: سازد، این سه ویژگی عبارتند از می

سـبک  . 10گیرانـه  و سـهل  9ه، مسـتبدان 8مقتدرانـه : شـود  پروري مشـخص مـی    این سه ویژگی سه سبک فرزند

. شـود هاي کنترل سازگارانه و استقالل دادن مناسب  مشخص میمقتدرانه با پذیرش و روابط نزدیک، روش

سبک مستبدانه از نظر پذیرش و روابط نزدیک پـایین، از نظـر کنتـرل اجبـاري بـاال و از نظـر اسـتقالل دادن        

 متوقع نیسـتند  داده،انه روشی مهرورز و پذیرا را نشان گیر  سبک فرزند پروري آسانوالدین با و . پایین است

اجـازه مـی دهنـد در هـر      فرزنـدان خـود  به  این والدین. کننداعمال می کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود و

  ).2005، 11دیاز( گیري کنند حتی اگر هنوز قادر به انجام این کار نباشند سنی که باشند خودشان تصمیم

                                                
1. Impaired autonomy and performance 
2.Impaired limits  
3. Other directedness 
4. Overvigilance and inhibition 
5. Child rearing style 
6. Berk Laura 
7 . Bamrind 
8. authoritative 
9. Authoritarian  
10. permissive 
11. Diaz 
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پـروري و عملکـرد والـدین بـا عالئـم اخـتالالت         هاي فرزنده بررسی رابطه سبکهاي زیادي بپژوهش

فرزاد فـرد  ؛  2004، 2و همکاران هیدگرکن؛   2003، 1پریوات(اند   شناختی و رفتارهاي مختل پرداخته   روان

ناکارآمـد   هـاي طرحـواره گذاري   اثربه بررسی ها از طرفی حجم وسیعی از پژوهش) . 2008، 3فرد و هومن

سیسـرو  2002، 5؛ هریس و کرتن2004و همکاران،  4مارمون( اندپرداخته  شناختی ر عالئم اختالالت رواند

 .)2005، 10؛ ترنر، رز و کوپر2003، 9؛ گریفیث 2003 8،  لوپر2002، 7؛ تورس2001، 6سیسرو و یانگ2002

رد والدین از این میان و با توجه به مبانی نظري عنوان شده در ابتداي بحث در رابطه با اهمیت عملک .)2005

 هـاي طرحوارهگیري  هاي فرزند پروري در شکلتوان استنباط کرد که سبک می هاطرحوارهگیري  در شکل

 .ناسازگار اولیه سهمی دارند

بینی پانزده طرحواره ناسـازگار اولیـه    پروري در پیش  هاي فرزنداین پژوهش بررسی سهم سبکهدف  

  . است

و  12، اقتـدار  11ملکرد والدین در رابطه بـا سـه مؤلفـه مهـرورزي    در بررسی اثر ع) 2008( بوريگانتی و 

بینی کننده معناداري کنند، که عملکرد والدین پیشناکارآمد بیان میهاي  طرحواره گیري  و شکل 13کنترل

بـارانف  و   .است) 15خودگردانی مختل /و عملکرد 14طرد /قطع ارتباط ( ها طرحوارههاي  براي برخی حیطه

بـین بسـیار خـوبی     اند که تعامالت ناکارآمد والـدین پـیش   درمطالعه خود  به این نتیجه رسیده) 2007( 16تیان

رایـت و    .ناسازگار اولیه و تعامالت کمتر کودکـان در روابـط بـین فـردي آینـده اسـت       هايطرحوارهبراي 

و ایـن  اثـر دارد   هـا طرحـواره دهند که سبک والدینی بـر طریقـه شـکل گیـري      نشان می) 2009( 17همکاران

 در پژوهشـی بـه منظـور   ) 2002(هـریس و کـرتن   . بعدي افراد اثـر دارد روانی آسیب شناسی ها در طرحواره

هاي ناکارآمـد اولیـه و عالئـم افسـردگی در بزرگسـاالن      هاي والدینی، طرحوارهمطالعه رابطه ادارك سبک

                                                
1.Prenatt 
2. Heidgerken 
3. Farzadfar & Houman  
4. Marmon 
5. Harris  and Curtin  
6. Cecero.  & Young  
7. Torres  
8. loper 
9. Griffith  
10. Turner & Rose & Cooper 
11. nurturance 
12. authority 
13. control 
14. Disconnection & rejection 
15. Impaired autonomy and performance 
16. Baranoff & Oei Tian 
17. Write et al 
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در رابطـه  (لدینی ادراك شده هاي واهاي یانگ در ارتباط بین سبکجوان به این نتیجه رسیدند که طرحوار

در این میان چهـار  .  و عالئم افسردگی نقش واسطه یا میانجی دارند) هاي مهرورزي، کنترل و اقتداربا مؤلفه

شـرم، خـودکنترلی   / نقـص : طرحواره که بیشترین واریـانس را بـه خـود اختصـاص دادنـد عبـارت بودنـد از       

  .کفایتیبی/ پذیري و وابستگیناکافی، آسیب

هاي ناسـازگار اولیـه صـورت    هاي فرزندپروري و طرحوارهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبکپژوه

بینـی پـذیري عالیـم افسـردگی بـا اسـتفاده از       با تأکیـد بیشـتر بـر پـیش    ) 2002(هریس و کرتن . استگرفته 

ئـه  گیري آنهـا ریشـه در رفتارهـاي والـدینی خـاص دارد، قبـل از همـه سـعی در ارا        هایی که شکلطرحواره

  .مرتبط با افسردگی دارندي اولیههاي ناسازگار رخی از طرحواره نیم

با در نظر گـرفتن رفتارهـاي والـدینی در چـارچوب     تالش پژوهشگران بر آن است که در این پژوهش  

هـاي فرزنـدپروري در   هاي والدینی مطرح شده در باال به بررسی سهم سبکنظریه بامریند و در قالب سبک

  .هاي ناسازگار اولیه بپردازندوارهبینی طرحپیش

  

  پژوهش فرضیه

  .ي ناسازگار اولیه استهاطرحوارهکننده معناداري براي بینیپروري پیش هاي فرزندسبک

  

  روش پژوهش

  .و از نوع مطالعات همبستگی است  توصیفی و غیرآزمایشیپژوهش این 

  

  گیرينمونه و روش نمونه

کشاورزي  هاي دانشکدهاز  ساله 27تا  20دانشگاه فردوسی بین  دختردانشجوي  150نمونه این پژوهش 

هـاي مـورد نظـر    دانشکده. اي غیر احتماالتی است گیري به روش سهمیهنمونه. و ادبیات و علوم انسانی است

نمونـه گیـري در   بـه صـورت   هـا   گیري در سطح دانشـکده  و روش نمونه اند به صورت تصادفی انتخاب شده

عـدد   118هـا بـه    هـاي مغشـوش در تحلیـل داده    ین حجم نمونه پس از حذف پرسشنامها. دسترس بوده است

  . کاهش یافت

   

  گیريابزارهاي اندازه

توسط دیانا بامریند طراحی  1972این پرسشنامه در سال : پروري دیانا بامریند هاي فرزند پرسشنامه شیوه
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پرسش،  10شیوه مقتدرانه، پرسش،  10؛ سنجدرا می فرزندپروري پرسشنامه سه شیوهاین پرسش  30. شد

اي لیکرت  درجه 5از مقیاس ها پرسشدهی به  الگوي پاسخ. گیرانهشیوه سهلپرسش،  10شیوه مستبدانه و 

 یمطلوبدر حد متعددي مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار و روایی آن هاي پژوهشاین پرسشنامه در . است

پایایی این ابزار را در مادران و پدران به ترتیب  ،آزمایی از روش باز) 1991(1بوري. گزارش شده است

 88/0و  78/0و براي شیوه مقتدرانه  85/0و  86/0، شیوه استبدادي 77/0و  81/0گیرانه براي شیوه سهل

بر این اساس . وي همچنین روایی تشخیصی این پرسشنامه را معتبر گزارش کرده است. گزارش کرده است

و مستبد ) -48/0(، روش قاطع و اطمینان بخش)-38/0(گیريابطه معکوس با سهلروش استبدادي مادر ر

در ایران . دارد) -52/0(و قاطع و اطمینان بخش) -50/0(گیريبودن پدر نیز رابطه معکوسی با سهل

در این پژوهش روایی . روایی و پایایی این پرسشنامه را مطلوب  گزارش کرده است) 1374(اسفندیاري 

در پژوهش حاضر آلفاي کرنباخ این . ین ابزار توسط ده متخصص قابل قبول گزارش شده استمحتوایی ا

  .بوده است/. 72پرسشنامه 

2فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره
(SQ-SF) :75 15براي ارزیابی ) 1998(توسط یانگ  گویه این پرسشنامه 

بی / طرد ،3محرومیت هیجانی :عبارتند از هاطرحوارهاین . طرحواه ناسازگار اولیه ساخته شده است 15

- بی/ وابستگی  8، شکست 7شرم/ ، نقص6بیگانگی/ ، انزواي اجتماعی  5بدرفتاري/ اعتمادي ، بی 4ثباتی

، 13فداکاري ، 12اطاعت  ، 11گرفتار/ نایافته خود تحول ، 10پذیري نسبت به بیماريآسیب ، 9کفایتیبی

و خودکنترلی  16بزرگ منشی/ استحقاق   ،15انتقادي بیش/ ، معیارهاي سرسختانه 14بازداري هیجانی

براي کامال  6و  براي کامال نادرست1( شود می گذارياي نمره درجه 6بر یک مقیاس  پرسشهر .  17ناکافی

میانگین هر خرده مقیاس باالتر چنانچه . سنجد یک طرحواره را میپرسش  5در این پرسشنامه هر ) درست

                                                
1. Buri 
2. Schema Questionnaire 
3. Emotional  Deprivation 
4. Abandonment / Instability 
5. Mistrust /  Abuse 
6. Social isolation / Alienation 
7  . Defectiveness / Shame 
8. Failure   
9. Dependent / Incompetence  
10.Vulnerability to harm or illness  
11. Enmeshment / Undeveloped self 
12. Subjugation  
13. Self sacrifice 
14. Emotional inhibition 
15. Unrelenting standards / Hyper criticalness 
16. Entitlement / Grandiosity 
17. Insufficient self control 
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هاي متعددي به اثبات رسیده  پایایی و روایی این ابزار در پژوهش. باشد آن طرحواره ناکارآمد است 5/2از 

هاي تهران دانشگاهدر ) 1384(هنجاریابی این پرسشنامه در ایران توسط آهی ).2007، اي اُو بارانف (  است

و در جمعیت  97/0همسانی درونی با استفاده از آلفاي کرونباخ در جمعیت مؤنث . است  انجام گرفته

آلفاي مربوط به . بوده است 96/0در پژوهش حاضر آلفاي به دست آمده . بدست آمده است  98/0مذکر  

اعتمادي ، بی )70/0(بی ثباتی/ طرد ،)86/0(محرومیت هیجانی: ها در این مطالعه به این شرح استطرحواره

/ ابستگی ، و)89/0(، شکست )89/0(شرم/ ، نقص)79/0(بیگانگی/ ، انزواي اجتماعی  )81/0(بدرفتاري/ 

، )77/0(گرفتار/ نایافته ، خود تحول )84/0(پذیري نسبت به بیماريآسیب ، )84/0(کفایتیبی

،  )69/0(بیش انتقادي/ ، معیارهاي سرسختانه )78/0(، بازداري هیجانی )82/0(، فداکاري )82/0(اطاعت

  ).71/0(و خودکنترلی ناکافی) 78/0(بزرگ منشی/ استحقاق 

  

  روش اجراي پژوهش

ها و بر  ها توسط مجریان در محیط دانشکده به اهداف مورد نظر، پرسشنامهدستیابی ه منظور ب

مجریان این پژوهش با . دانشجویانی که فرصت و تمایل همکاري داشتند، به صورت انفرادي اجرا گردید

به دانشجویانی ها را هاي مورد مطالعه، پرسشنامه مراجعه به تریا و مکان استراحت دانشجویان در دانشکده

  . پاسخ دهندها پرسشخواستند به  کردند، ارائه کرده و از آنها میکه موافقت خود را به همکاري اعالم می

  

  هاروش تحلیل داده

  . هاي این پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه صورت گرفته استتحلیل داده

  

  هاي پژوهش یافته

نمونـه مـورد مطالعـه بـه      118حاصـل شـده از    انحراف اسـتاندارد هاي توصیفی مربوط به میانگین و  یافته

  .شرح زیر است

  پروري هاي فرزند ي ناسازگار اولیه و سبکاههاي توصیفی مربوط به طرحواره  داده: 1جدول

  

  

  تعداد  انحراف استاندارد  میانگین

  118  71/5  10/11  محرومیت هیجانی

  118  29/5  33/15  بدرفتاري/ اعتمادي بی
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  118  44/5  22/11  بی ثباتی /طرد

  118  25/5  25/11  شرم/ نقص

  118  89/4  71/8  بیگانگی/ انزواي اجتماعی 

  118  71/4  76/8  شکست

  118  73/4  57/9  گرفتار/ نایافته خود تحول

  118  65/5  81/9  پذیري نسبت به بیماريآسیب

  118  94/4  28/10  کفایتیبی/ وابستگی 

  118  01/5  35/10  بزرگ منشی/ استحقاق 

  118  89/5  97/16  اطاعت

بیش / معیارهاي سرسختانه

  انتقادي

39/10  01/5  118  

  118  51/5  89/16  بازداري هیجانی

  118  07/6  92/16  خودکنترلی ناکافی

  118  74/5  93/14  فداکاري

  

-طرحـواره ناسازگار اولیـه مربـوط بـه     هايطرحوارهدهد که بیشترین سطح مربوط به نشان می 1جدول 

  .ی اطاعت، بازداري هیجانی و خودکنترلی ناکافی استیها

  

  هاي فرزندپروري فراوانی و درصد فراوانی سبک: 2جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  سبک فرزندپروري

  5/63  76  استبدادي

  6/29  34  مقتدر

  7  8  سهل گیر

  

  .تر دیده میشودسبک فرزندپروري استبدادي در نمونه مورد مطالعه بیش 2با توجه به نتایج جدول 
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  بین همبستگی بین متغیرهاي مالك و پیش: 3جدول 

  سبک هاي فرزند پروري  

  مقتدر  گیرسهل  مستبد  هاطرحواره

  149/0  محرومیت هیجانی

122/0  

126/0  

200/0  

035/0-  

721/0  

  -080/0  بدرفتاري/ اعتمادي بی

421/0  

007/0-  

944/0  

043/0  

671/0  

  032/0  بی ثباتی/ طرد

383/0  

047/0-  

329/0  

271/0-  

006/0  

  078/0  شرم/ نقص

420/0  

012/0  

906/0  

124/0-  

307/0  

  187/0  بیگانگی/ انزواي اجتماعی 

057/0  

024/0  

811/0  

100/0  

307/0  

  076/0  شکست

446/0  

122/0  

225/0  

111/0-  

264/0  

  126/0  گرفتار/ نایافته خود تحول

196/0  

020/0  

839/0  

085/0-  

395/0  

بت به پذیري نسآسیب

  بیماري

086/0  

374/0  

097/0  

423/0  

112/0-  

251/0  

  -097/0  کفایتیبی/ وابستگی 

434/0  

031/0  

762/0  

179/0-  

064/0  

  -092/0  بزرگ منشی/ استحقاق 

187/0  

293/0  

002/0  

076/0  

232/0  

  -067/0  اطاعت

491/0  

105/0-  

289/0  

125/0-  

268/0  

بیش / معیارهاي سرسختانه

  انتقادي

095/0  

332/0  

026/0  

795  

149/0-  

126/0  

  -047/0  057/0  -161/0  بازداري هیجانی
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103/0  566/0  635/0  

  058/0  خودکنترلی ناکافی

554/0  

275/0-  

005/0  

005/0  

954/0  

  -161/0  فداکاري

102/0  

125/0/-  

209/0  

105/0-  

285/0  

     01/0معناداري در سطح 

بر اساس ایـن جـدول تنهـا    . بین است ي مالك و پیشهاي مربوط به همبستگی بین متغیرها داده 3جدول 

ثبـاتی  بی/ گیر و نیز همبستگی طرحواره طردبزرگ منشی و سبک سهل/ همبستگی بین طرحواره استحقاق 

   .(p≤0.01)و سبک مقتدر رابطه معنادار وجود دارد 

بر اساس سه   بزرگ منشی/ ثباتی و استحقاقبی/ در این بخش تحلیل رگرسیون براي دو طرحواره طرد

سبک فرزندپروري با استفاده از روش ورود گام بـه گـام و بـا توجـه بـه انـدازه ضـریب همبسـتگی در وارد         

 .بین  صورت گرفت کردن متغیرهاي پیش

دهد  هاي فرزندپروري نشان میثباتی با استفاده از سبکبی/  بینی طرحواره طردهاي مربوط به پیشداده

مجذور ضریب =061/0(بینی کننده معناداري براي این طرحواره است  پیشکه سبک فرزندپروري مقتدر 

p  ،748/6F>05/0همبستگی تعدل شده،  86,3
 6که  دهدمیمقدار مجذور ضریب همبستگی نشان ). 

  .بینی استبین قابل پیشدرصد از واریانس متغیر مالك توسط متغیر پیش

  

  جهت بررسی معناداري کل مدل رگرسیون (ANOVA)راهه واریانس یک شاخصهاي تحلیل. 4جدول شماره 

  

  

مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

میانگین مجموع 

  مجذورات

F  سطح

  معناداري

  011/0  748/6  999/184  3  999/184  رگرسیون

      417/27  86  656/2421  باقیمانده

    89  656/2597  کل

  گی طرحواره رهاشده:متغیر مالك. گیر و مستبددر ، سهلپروري مقت  سبک فرزند :بینی کننده پیش متغیر   

  .است در نتیجه کل مدل رگرسیون معنادار است  P>05/0دهد  نتایج جدول فوق نشان می
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  هاي تحلیل رگرسیون چندگانه با روش ورود همزمانشاخص: 5جدول شماره

  

  مدل

ضرایب   نشده ضرایب استاندارد

  شده استاندارد

    

B رد معیارخطاي استاندا  β t  سطح معناداري 

    476/1  233/19  مقدار ثابت

267/0-  

033/13  000/0  

  011/0  -598/2  106/0  -275/0  سبک  مقتدر

  481/0  707/0  084/0  106/0  075/0  گیر سبک سهل

  353/0  -934/0  -114/0  090/0  084/0  سبک مستبد

  

ي استاندارد شده براي ارزیابی  ادهد که ضریب بت  نتایج تحلیل آزمون رگرسیون چندگانه نشان می

بین  به اثر هرکدام از متغیرهاي پیش  pمقادیر تی و . دهداي را بدست می اندازه سهم هر متغیر را در مدل،

و متغیر مالك ارتباط معناداري وجود  پیش بین دهد که بین  متغیرنشان می  pتی و ادیرمق .کنداشاره می

بینی کننده معناداري براي طرحواره طرد بی ثباتی   ري مقتدرانه پیشپرو براین اساس سبک فرزند. دارد

عالمت منفی بتا بیان گر این است که در افراد داراي والدین با سبک فرزندپروري ). β=-267/0(است 

   .شوددیده میبه طرز معناداري کمتر   مقتدر این طرحواره ناکارآمد

بینی شد طرحواره دپروري به طور معناداري پیشهاي فرزنطرحواره بعدي که در رابطه با سبک

گیر پیش بینی کنند ه معناداري براي سطج این سهل فرزندپروريبر این اساس سبک . استحقاق است

p ،764/8F>005/0مجذور ضریب همبستگی تعدل شده، =076/0(.طرحواره است 91,3
مقدار  .)

درصد از واریانس متغیر مالك توسط متغیر پیش  6/7است که  مجذور ضریب همبستگی نشان دهنده این

  .بینی استبین قابل پیش

  (ANOVA)شاخصهاي تحلیل واریانس یکراهه. 6جدول شماره 

  

  

مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

میانگین مجموع 

  مجذورات

F سطح معناداري  

  004/0  764/8  250/276  3  250/276  رگرسیون

      519/31  91  287/2931  باقیمانده

    94  537/3207  کل

  طرحواره استحقاق :متغیر مالك. ستبدگیر و ممقتدر، سهلفرزندپروري سبک :متغیر پیش بینی کننده         
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  .است در نتیجه کل مدل رگرسیون معنادار است  P>05/0که دهد نتایج جدول فوق نشان می

  

  همزمانهاي تحلیل رگرسیون چندگانه با روش ورود شاخص: 7جدول شماره

  

  مدل

ضرایب   نشده ضرایب استاندارد

  شده استاندارد

    

B خطاي استاندارد معیار  β t  سطح

 معناداري

    291/2  912/23  مقدار ثابت

293/0  

438/10  000/0  

  004/0  -960/2  098/0  291/0  سبک سهل گیر

  653/0  452/0  -054/0  096/0  -043/0  سبک  مقتدر

  802/0  -252/0  -030/0  136/0  -034/0  سبک مستبد

 

دهد که ضریب بتا ي استاندارد شده براي  نشان می)  7جدول  (نتایج تحلیل آزمون رگرسیون چندگانه 

به اثر هرکدام از متغیرهاي  pمقادیر تی و . دهد  اي را بدست می  اندازه ارزیابی سهم هر متغیردر مدل،

دهد که رابطه معناداري بین نشان می   p مقدار بزرگ تی مطلق و مقدار کوچک .کند بین اشاره می پیش

در هاي ناکارآمد بیشتر این طرحوارهعالمت مثبت بتا نشانگر این است که ). β=293/0(این دو وجود دارد 

  .گیردشکل می، گیر دارندسهل فرزندپروريشان سبک که والدینافرادي

  

  گیري و بحثنتیجه

بی ثباتی و استحقاق / گر در رابطه با دو طرحواره طرددهد فرضیه پژوهش نتایج به دست آمده  نشان می

به این . استبینی  بی ثباتی از روي سبک فرزندپروري مقتدر قابل پیش/ طرحواره طرد. شودیتایید م

این طرحواره به طور معناداري است صورت که در افرادي که سبک فرزندپروري والدین آنها مقتدر 

در این مقوله نیازهاي انسان به . گنجد در مقوله قطع ارتباط و طرد میاین طرحواره . گیردکمتر شکل می

بطور . بینی ارضا نخواهد شد  اي قابل پیشامنیت، ثبات، همدلی، شرکت در احساسات و پذیرش به شیوه

 کننده، منزوي، انفجاري، بدرفتار و رها کننده هستند هایی که بریده، سرد، طرد معمول این نیازها در خانواده

مقتدر در سه بعد مورد نظر بامریند ، پذیرش و روابط  فرزندپروريوالدین با سبک .  شود برآورده نمی

، پذیرا و کنند که نسبت به نیازهاي فرزندانشان صمیمیاي عمل مینزدیک، کنترل و استقالل دادن، به گونه
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اینان به کودکان خود . کنندیت می، توقع معقولی براي رفتار مناسب دارند و همواره آنرا تقو دلسوز بوده

والدین . دهند  گیري مشارکت می دهند مطابق با آمادگی خود تصمیم بگیرند و وي را در تصمیماجازه می

بینی عملکرد آنها در رابطه با  از این رو قابلیت پیش. داراي این سبک رفتاري قاطعانه اما معقوالنه دارند

ه به دست آمده در مورد رابطه سبک مقتدرانه و این طرحواره ناسازگار لذا نتیج. نیازهاي کودك باال است

کنند یا  میرند، فرد را ترك میمشغولی نسبت به این تفکر همراه است که والدین یا نزدیکان می که با  دل

  . دست نیافتنی هستند، قابل توجیه است

گیرانه  سهل فرزندپروريوسط سبک بینی طرحواره ناسازگار استحقاق ت وجود قابلیت پیش ،نتیجه بعدي

در این مقوله مسایلی در رابطه با رعایت . گنجدهاي مختل میاین طرحواره در مقوله محدودیت. است

. بینانه مطرح است ، تعهد یا هدف گزینی و رسیدن به اهداف واقع حقوق دیگران، همکاري با دیگران

که به جاي انضباط، مواجهه  آیدمیهایی به وجود  دهناسازگار مربوط به این حیطه در خانوا هايطرحواره

انگاري افراطی،  هاي متناسب در قبول مسئولیت، همکاري متقابل و هدف گزینی با سهلمناسب، محدودیت

که ممکن شود مشاهده میهایی این در خانواده. گردد دهی یا حس برتري شخصی متمایز می فقدان جهت

دهند در  نتایج نشان می. راهنمایی کافی را دریافت نکرده باشد مندي و  هدایت، جهت ،است کودك

- گیرانه هستند، این طرحواره ناسازگار یعنی استحقاق و بزرگ کودکانی که داراي والدین با سبک سهل

داند، بیشتر گسترش هایی در مقایسه با دیگران میخود را داراي حقوق و برتري ،منشی که در آن فرد

کنترل  در سه بعد مد نظر بامریند، پذیرش و روابط نزدیک، فرزندپروريداراي این سبک والدین . یابد می

توجه هستند، توقعات کمی دارند و به کودك اجازه  و بیگیر  صمیمی ولی سهل و استقالل دادن بسیار

ها به  لهبا توجه به مفهوم سازي این مقو. داشته باشد تصمیمات زیادي بگیردآمادگی دهند قبل از اینکه  می

در رابطه با پیشینه مطرح شده الزم به ذکر است که نتایج . رسد روابط به دست آمده قابل قبول استنظر می

بارانف و   ،)2008(به دست آمده در این پژوهش با نتایج کلی به دست آمده در تحقیقات  گانتی  و بوري  

اما بر خالف نتایج معنادار . خوان است هم) 2002( هریس و کرتن) 2009(رایت و همکاران   ،)2007(تیان 

فقط در رابطه با دو طرحواره به ، این پژوهش ، پژوهشگران)2008(و صریح تحقیقات گانتی و بوري 

به قابلیت  هاطرحوارهدر رابطه با پنج مقوله  )2008(گانتی و بورينتایج . اند بینی دست یافته قابلیت پیش

  . اما در کل نتایج پژوهش با نتایج اینان همسو است. بینی معناداري دست یافته اند پیش
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  پیشنهادهاي پژوهشی

هاي است که در رابطه با سازه سبک آنتواند توجیه کند را مینتایج یکی از مسایلی که این تفاوت در 

- به نظر می. صورت نگرفته استپژوهشی هاي والدینی با تأکید بر فرهنگ ایرانی فرزندپروري و ویژگی

و همکاران،  1لوییس(بخش اعظم رفتار والدینی یک مسئله وابسته به هنجارهاي اجتماعی و فرهنگی  رسد

  .طلبدهاي آتی میدر پژوهش را رسد که این مسئله توجه خاصیاز این رو به نظر می. است  )2008

 هاي جنسی در ایناین پژوهش فقط بر دانشجویان دختر صورت گرفته است، لزوم بررسی تفاوت

  .رسدهاي آتی الزم به نظر میحیطه در پژوهش

  

  پیشنهادهاي کاربردي

هاي خاص دخیل در هاي فرزندپروري و طرحوارهرسد نتایج مربوط به ارتباط سبکبه نظر می

هاي مربوط به پیشگیري از بروز اختالالت روانشناختی بتواند راهنمایی براي جلسات درمان و حتی تصمیم

  .وزش رفتار والدینی باشداختالالت در سطح آم

  

                                                
1 Luis 
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