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چکیده

تحقیقات متعددی بر نقش مؤثر ش���یوه های نامناس���ب رفتاری والدین بر شکل گیری 

کرده اند. هدف پژوهش حاضر بررس���ی رابطه  کید  اختالالت روان ش���ناختی فرزندان تأ

پیوند والدینی با طرحواره های ناسازگار اولیه در جامعه دانشجویی است. تعداد 281 

کارشناسی دانشگاه های شهر قم به شیوه   نفر از میان دانش���جویان دختر و پس���ر دوره  

نمونه گیری خوش���ه ای چندمرحل���ه ای با اس���تفاده از پرسش���نامه های پیوند والدینی 

گرفتن���د. داده ها به ش���یوه  تحلیل   و طرح واره ه���ای ناس���ازگار اولی���ه م���ورد ارزیابی قرار 

که پیوند والدینی  کی از آن اس���ت  رگرس���یون چندگانه  تجزیه و تحلیل ش���د. نتایج حا

قوی با طرحواره های ناسازگار اولیه، رابطه منفی و معکوس و پیوند والدینی ضعیف با 

طرحواره های ناسازگار اولیه، رابطه مثبت و مستقیم دارد. همچنین تحلیل رگرسیون 

به روش گام به گام نشان داد که پیوند والدینی ضعیف به میزان قابل توجه شکل گیری 

و افزایش طرحواره های ناسازگار اولیه در فرزندان را پیش بینی می  کند. بر این اساس، 

کیفیت پیوند  می توان توجه متخصصان را به راهنمایی و آموزش والدین برای بهبود 

والدینی به منظور پیشگیری از اختالالت روان شناختی بعدی رهنمون ساخت.  

کلی���دی : پیون���د والدین���ی قوی، پیون���د والدینی ضعی���ف، طرحواره های  واژگان 

ناسازگار اولیه.
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1. مقدمه

بس���یاری از طرحواره ه���ا در اوایل زندگی ش���کل  می گیرن���د، به حرکت خود ادام���ه می دهند و 

خودشان را به تجارب بعدی زندگی تحمیل می کنند. این مسئله، گاهی اوقات با عنوان »نیاز 

به هماهنگی ش���ناختی«1 یاد می ش���ود؛ یعنی حفظ دیدگاهی باثبات درباره خود یا دیگران، 

گر این دیدگاه نادرست یا تحریف شده باشد. بر این اساس، طرحواره می تواند مثبت  حتی ا

یا منفی، سازگار یا ناسازگار باشد و همچنین می تواند در اوایل زندگی یا در سیر بعدی زندگی 

گیرد. )یانگ، 1394( شکل 

طرحواره های ناس���ازگار اولیه، الگوهای هیجانی و ش���ناختِی خود آسیب رس���انی هستند 

گرفته اند و در مس���یر زندگی تکرار می شوند و اثرات  که در ابتدای رش���د و تحول در فرد ش���کل 

ش���دیدی بر بهزیستی و عملکرد س���ازگارانه او دارند. طرحواره ها مطابق با پنج نیاز تحولی به 

کودک از  گر این پنج نیاز تحولی  که ا پنج حیطه وس���یع تقسیم می شوند و فرض بر این است 

کودکان به وجود می آید. بر اساس نظر  س���وی والدین ارضا نش���ود، طرحواره های ناسازگار در 

یانگ )1394( این پنج نیاز تحولی عبارتند از:  دلبستگی ایمن به دیگران )شامل نیاز به امنیت، 

کفایت، آزادی در بیان نیازها و هیجان های سالم،  محبت و پذیرش(، خودگردانی-  هویت، 

کودکان بیش���ترین  خودانگیختگ���ی و تفریح، محدودیت های واقع بینانه و خویش���تن داری. 

زم���ان خ���ود را در ارتب���اط و تعامل ب���ا والدین و به وی���ژه با م���ادران می گذرانند و ش���یوه رفتار 

کارآمد والدین با فرزندان در بروز مش���کالت روانی اثر می گذارد )عبداللهی.،  نامناس���ب و تعامل نا

کارکرد و نیاز جهان را بر  و قنادی، 1393(. با توجه به نظریه  دلبس���تگی بالبی، فرزندان مدل های 

کودکی به شدت  گر فردی در دوران  اساس تجارب اولیه خود با مراقب اصلی رشد می دهند. ا

گرفته باشد، در برخورد با دیگران، ممکن  و به طور دائم از سوی والدین خود مورد انتقاد قرار 

است طرحواره نقص در او برانگیخته شود. همچنین طرحواره وابستگی ممکن است  به این 

دلیل که کودک کامال تحت سلطه و حمایت والدین بوده است، ایجاد شده باشد )یانگ، 1394(.

شکل گیری طرحواره های ناسازگار اولیه2 در ابتدای رشد و تحول، تأثیرات منفی عمیقی 

بر زندگی آتی فرد خواهد داش���ت و همچنین وجود این طرحواره ها در دوره بزرگس���الی سبب 
1. Cognitive consistency
2. Early maladaptive schema
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مقابله ناس���ازگارانه با مشکالت می شود و تهدیدی برای بهزیس���تی به شمار می رود. )دهقانی.، 

که بتوان عوامل پیش بین در ش���کل گیری طرحواره ها را شناس���ایی  و همکاران، 1393( در صورتی 

کیفیت آنها از ش���کل گیری طرحواره های ناس���ازگار در  کرد، می توان با بهبود و افزایش س���طح 

کرد. کودکی و نوجوانی تا حدود زیادی پیشگیری 

یکی از متغیرهای مهم، تأثیرگذار و پیش بین در شکل گیری طرحواره های ناسازگار اولیه، 

که همپوشی باالیی با دلبستگی دارد به نوع و چگونگی  پیوند والدینی است. پیوند والدینی 

کودک اطالق می ش���ود و اولین بار توس���ط جان بالبی مطرح ش���د. )زاهدیان.،  تعامل والدین با 

کودک،  که اظهار داش���ت پیوند عاطفی مادر با  کس���ی بود  محمدی.، و س���امانی، 1390( فروید اولین 

کودک �  والد،  کیفیت پیون���د عاطفی  مبنای تمام روابط بعدی اس���ت. ب���ا وجود اهمیت زیاد 

رش���د بعدی فرد فقط از تجربیات دلبستگی اولیه متأثر نیست، بلکه تداوم رابطه  والد�  فرزند 

نیز بر آن تأثیرگذار است )برک، 1391(.

مراقبت ضعیف مادر و پدر پیش بینی کننده طرحواره محرومیت هیجانی است. همچنین 

مراقبت ضعیف مادر و محافظت بیش  از حد وی طرحواره بی اعتمادی را پیش بینی می کند. 

مراقب���ت ضعیف مادر و محافظت بیش از حد پدر ب���ه ترتیب پیش  بینی کننده طرحواره های 

بیگانگی اجتماعی و وابستگی و بی کفایتی در فرزندان است. )عبداللهی.، و قنادی، 1393( بیش کنترلی 

پدران���ه و مادرانه با تعداد زیادی از طرح واره های ناس���ازگار رابطه مس���تقیم دارد، در حالی که 

توج���ه پدرانه و مادرانه با اغلب طرحواره های ناس���ازگار، رابطه منف���ی و معکوس دارد. پدران 

ک���ه در تعامل با فرزندان توجه مناس���ب و صحیح نش���ان می دهند، موجب عدم  و مادران���ی 

ش���کل گیری بس���یاری از طرحواره های ناس���ازگار در فرزندان خود می ش���وند )زافیرپول���و.، آواژیانو.، و 

واسیلیادو1، 2014(. پیوند والدینی می تواند بر تحول کودکان مؤثر باشد و خطر تحولی آسیب پذیر را 

کند )کارنس.، و آدامز2 2002، به نقل از زاهدیان.، محمدی.، و سامانی، 1390(.  در دوران بلوغ پیش بینی 

که رفتارهای س���رد والدینی و محافظت  مطالع���ات زاپف و همکاران )2008( نش���ان می دهد 

بیش از حد والدین موجب اختالالت روانی در نوجوانان می شود و در آینده بر نوع رابطه آنها 

گذاش���ت. مراقبت مادر و حمایت افراطی پدر و سیستم بازداری  با همسرانش���ان تأثیر خواهد 

1. Zafiropoulou, Avagianou & Vassiliadou
2. Adams
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رفتاری به صورت معنادار، پیش بینی کننده آسیب شناس���ی روانی اس���ت. )دولتش���اهی.، و همکاران، 

1390( محافظ���ت بیش  از حد پدر و مراقبت مادرانه قادر به پیش بینی افس���ردگی پس از زایمان 

کلی نحوه ارتباط عاطفی بین والدین و فرزندان منجر به شکل گیری اختالالت  است و به طور 

روانی در فرزندان در دوره های مختلف زندگی می شود )نوروزی.، و محمدی، 1393(.

که از میان ترکیب ه���ای پیوند والدینی بدترین  کنت���رل زیاد والدین  رابط���ه توجه پایین و 

ترکیب نیز خوانده می ش���ود، ب���ا اختالل های روانی مختلفی مانند افس���ردگی )اه���ارا1.، و همکاران، 

1998، به نقل از بهزادی.، س���روقد.، و س���امانی،1390(، اضطراب )چامبرز2.، و همکاران، 2004، به نقل از بهزادی.، س���روقد.، و 

س���امانی،1390( و خودکشی در نوجوانان )فردنس���تین3.، و همکاران، 2011، به نقل از بهزادی.، سروقد.، و سامانی،1390( 

گزارش شده است.

گر والدین  ک فرزند از رفتار والدینش حائز اهمیت اس���ت؛ حتی ا در پیون���د والدین���ی، ادرا

گر بیماری بگوید  کنند. برای مثال، ا گونه ای متفاوت توصیف  رفتار خود را با فرزندش���ان به 

کودک���ی خان���واده اش با او س���رد و بی عاطف���ه برخورد می کرده ان���د، معمواًل حرفش  در دوران 

گر علت رفتار والدینش و مشکل آنها در بیان احساسات و عواطفشان  درس���ت اس���ت، حتی ا

را نفهمد. احتمال دارد اس���نادهای او برای رفتار والدینش اشتباه باشد، ولی حس اولیه اش 

که  از ج���ّو عاطفی و چگونگی رفتار والدین با او معموال درس���ت اس���ت. )یان���گ، 1394( تحقیقاتی 

ک فرزن���دان از رفت���ار والدین ش���ان و ارتباط آن با اختالالت روان ش���ناختِی بعدی در آنان  ادرا

ک رفتار  را مورد بررس���ی قرار داده باش���د، اندک اس���ت. ازاین رو در پژوهش حاضر، ارتباط ادرا

والدین از س���وی فرزندان با طرحواره های ناس���ازگار اولیه بررس���ی ش���ده اس���ت. همچنین در 

اغلب پژوهش های انجام ش���ده، تأثیر ش���یوه های رفتاری نامناس���ب والدین بر ش���کل گیری 

گرفته  اس���ت. در  کلی مورد بررس���ی قرار  اخت���الالت روان ش���ناختِی بع���دی در فرزندان به طور 

کدام از والدین به تنهایی نیز می تواند در اختالالت  پژوهش حاضر با توجه به اینکه رفتار هر 

روان ش���ناختِی بعدی فرزندان اثر متفاوتی داشته باشد، برای بررسی رابطه پیوند والدینی با 

طرحواره های ناسازگار اولیه از دو فرم مجزا )پیوند والدینی فرم پدر و فرم مادر( در چهار عامل 

رابطه صمیمانه، تالش برای وابستگی، بی تفاوتی و تشویق به استقالل استفاده شده است. 
1. Uehara
2. CHambers
3. Freudenstein
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گرم، برخورد دوس���تانه، فهیم، مهربان و  رابط���ه صمیمانه والدین با فرزن���دان در ارتباط 

که جهت مخالف آن بی تفاوتی در ارتباط،  خوش روی والدین با فرزندان مش���خص می شود 

کودک برای وابس���تگی مشخص  کافی والدین به تالش  س���رد و طردکننده بودن، عدم توجه 

کودک ماندگی  کنترل���ی افراط���ی والدین، س���بب  می ش���ود. همچنی���ن رفتاره���ای حمایتی و 

که طیف مخالف آن تش���ویق به استقالل  اس���ت. ترکیب رابطه صمیمانه و  فرزندان می ش���ود 

تش���ویق به اس���تقالل، پیوند والدینی قوی و ترکیب تالش برای وابستگی و بی تفاوتی، پیوند 

والدینی ضعیف ایجاد می کند. با توجه به اینکه در پژوهش های اخیر به بررسی رابطه پیوند 

کید بر ترکیب بندی ذکر ش���ده، پرداخته نش���ده  والدینی با طرحواره های ناس���ازگار اولیه با تأ

که چه رابطه ای میان پیوند  اس���ت، پژوهش حاضر به دنبال پاس���خ گویی به این سؤال است 

والدینی با طرحواره های ناس���ازگار اولیه وجود دارد و پیوند والدینی ضعیف و قوی پدر و مادر 

چه میزان از طرحواره های ناسازگار اولیه را پیش بینی می کند؟

2. شیوه اجرای پژوهش

2-1. روش پژوهش

روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است.

2-2. جامعه و نمونه آماری 

کارشناسی دانشگاه های  کلیه دانش���جویان دختر و پس���ر دوره    جامعه آماری پژوهش حاضر 

سراس���ری شهر قم در س���ال تحصیلی 95-1394 اس���ت. نمونه گیری پژوهش حاضر به شیوه  

گرفت. با توجه به حجم جامعه )8000 دانشجو( تعداد 380  خوشه ای چند مرحله ای انجام 

نف���ر نمونه ب���ا توجه به جدول مورگان انتخاب ش���دند و پرسش���نامه های مربوط���ه را تکمیل 

که تعداد 99 پرسش���نامه )به علت عدم تکمیل، تکمیل ناقص و یا عالمت گذاری به  نمودند 

ج شد. صورت تصادفی( از تحلیل داده ها خار

2-3. ابزار

2-3-1. پرسش نامه طرحواره های ناسازگار اولیه

پرس���ش نامه طرحواره ه���ای ناس���ازگار اولیه توس���ط یانگ س���اخته ش���د و در پژوهش حاضر 



28

که هجده طرحواره ناس���ازگار اولیه را می س���نجد، اس���تفاده شده است.  از نس���خه 90 س���ؤالی 

نمره های هر طرحواره با جمع نمرات ماده های هر طرحواره به دس���ت می آید. به بیان دیگر 

که  که نوع طرحواره ناس���ازگار اولیه را می س���نجد  هر طرحواره دارای پنج ماده )جمله( اس���ت 

کاماًل درس���ت( تنظیم ش���ده اس���ت. نمره باال  کاماًل غلط تا  در مقیاس 6 درجه ای لیکرت ) از 

نشان دهنده میزان باالی طرحواره های ناسازگار اولیه در آزمودنی ها است.

 یان���گ، نورم���ن و توماس )1995( طرحواره های ناس���ازگار اولیه 90 س���ؤالی را ب���ر روی نمونه 

که اعتبار آن را با اس���تفاده از روش  کردن���د،  564 نف���ری از دانش���جویان آمریکایی اعتباریابی 

کرونباخ  کردند. می���زان آلفای  گزارش  همس���انی درون���ی و بازآزمایی ب���ه ترتی���ب 95/. و 81/. 

پرسش���نامه طرحواره های ناس���ازگار اولی���ه در پژوهش حاضر در حوزه  بریدگ���ی و طرد 904/.، 

ح���وزه خودگردان���ی و عملکرد مخت���ل 889/.، حوزه محدودیت های مخت���ل 743/.، حوزه 

گوش به زنگی بیش از حد و بازداری 724/. است. دیگرجهت مندی 841/. و حوزه 

2-3-2. پرسش نامه پیوند والدینی

پرس���ش نامه پیون���د والدینی ش���امل »ف���رم پدر« و »ف���رم مادر« می باش���د و بر اس���اس نظریه 

کثر تا 16 سالگی  که برداش���ت حدأ گرفته و از پاسخگویان می خواهد  دلبس���تگی بالبی ش���کل 

گزینه های »کاماًل این  گانه )فرم مادر و فرم پدر( از بی���ن  خود را از والدینش���ان در دو ف���رم جدا

گزارش  ط���ور ب���ود«، »تقریبًا این طور ب���ود«، »تقریبًا این طور نب���ود« و »اصاًل این ط���ور نبود« 

گوی���ه و دارای 4 عامل )رابط���ه صمیمانه، ت���الش برای  کنن���د. ای���ن پرس���ش نامه ش���امل 24 

وابس���تگی، بی تفاوتی و تشویق به استقالل(است )بهزادی.، و پارکر، 2015( و در مقیاس لیکرت )0 تا 

3( نمره گذاری می شود.

طبق نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی )به شیوه  مؤلفه های اصلی( این پرسش نامه 

کرده و روایی و اعتبار )79/.  در ای���ران، نتایج از یک وضعیت محتوایی چهار عاملی حمایت 

کرونب���اخ در این پژوهش  گزارش ش���ده اس���ت. مقدار آلف���ای  ت���ا 88/.( آن در ح���د مطلوب���ی 

در پرس���ش نامه ف���رم مادر ش���امل رابطه صمیمان���ه: 0/83، ت���الش برای وابس���تگی: 0/88، 

بی تفاوتی: 0/79 و تشویق به استقالل: 0/81 و برای فرم پدر شامل رابطه صمیمانه:0/88، 

تالش برای وابس���تگی: 0/86، بی تفاوتی: 0/79 و تش���ویق به اس���تقالل: 0/80 است. )بهزادی.، 
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کرونباخ پرسش���نامه پیون���د والدینی فرم پ���در، در پژوهش حاضر در  و پارک���ر، 2015( می���زان آلفای 

زیرمقی���اس رابط���ه  صمیمان���ه 747/.، تالش ب���رای وابس���تگی 893/.، بی تفاوت���ی 830/.، 

تشویق به استقالل 865/. و در فرم مادر، در زیرمقیاس رابطه صمیمانه 694/.، تالش برای 

وابستگی 877/.، بی تفاوتی 858/. و تشویق به استقالل 830/. به دست آمد.

3. یافته های پژوهش

به منظور بررسی فرضیه پژوهش، ضریب همبستگی هر چهار عامل پیوند والدینی پدر و مادر 

با طرحواره های ناسازگار اولیه مشخص شد.

جدول شماره 1: ضریب همبستگی زیرمقیاس رابطه صمیمانه پدر و مادر با طرحواره های ناسازگار اولیه

رابطه صمیمانه مادررابطه صمیمانه پدر

سطح معناداریضریب همبستگیسطح معناداریضریب همبستگی

0.1670.005-0.2480.000-رها شدگی

0.3360.000-0.2600.000-بی اعتمادی/ بدرفتاری

0.3360.000-0.2830.000محرومیت هیجانی

0.1770.003-0.2380.000-نقص/ شرم

0.2890.000-0.2920.000-انزوای اجتماعی/ بیگانگی

0.2620.0000.1660.005-وابستگی/ بی کفایتی

0.1590.008-0.2900.000-آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری

گرفتار 0.1660.005-0.0570.340-خود تحول نیافته/ 

0.2420.000-0.1650.006-شکست

0.2740.000-0.2340.000-استحقاق/ بزرگ منشی

کافی 0.1390.020-0.1790.003-خویشتن داری و خودانضباطی نا

0.3320.000-0.2780.000-اطاعت

0.0910.129-0.1640.006-ایثار

0.2700.000-0.1690.005-پذیرش جویی/ جلب توجه

0.1060.077-0.2900.000-منفی گرایی/ بدبینی

0.0450.454-0.1520.011-بازداری هیجانی

0.1220.042-0.2990.000-معیارهای سرسختانه/ عیب جویی افراطی

0.0250.6730.0260.659-تنبیه
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با توجه به جدول »شماره 1«  مشخص می شود:

رابطه صمیمانه پدر با تمامی طرحواره های ناسازگار اولیه، به جز  طرحواره های »تنبیه و 

گرفتار« رابطه منفی و معکوس دارد.  خود تحول نیافته/ 

رابط���ه صمیمانه مادر ب���ا طرحواره های »ایثار، منفی گرایی/ بدبین���ی، بازداری هیجانی و 

تنبیه« رابطه معناداری ندارد و با 14 طرحواره دیگر رابطه منفی و معکوس دارد.

گرم فرزندان از رواب���ط اولیه و رفتار پدر و  ک صمیمانه و  ک���ه ادرا گفت  از ای���ن رو، می توان 

کاهش طرحواره های ناسازگار اولیه در آنها همراه است. مادر با 

ج���دول ش���ماره 2: ضریب همبس���تگی زیرمقی���اس تالش برای وابس���تگی پ���در و مادر ب���ا طرحواره های 
گار اولیه ناساز

تالش برای وابستگی مادرتالش برای وابستگی پدر

سطح معناداریضریب همبستگیسطح معناداریضریب همبستگی

0.3340.0000.3460.000رها شدگی

0.5110.0000.5140.000بی اعتمادی/ بدرفتاری

0.2990.0000.3490.000محرومیت هیجانی

0.5070.0000.5450.000نقص/ شرم

0.3430.0000.3530.000انزوای اجتماعی/ بیگانگی

0.4520.0000.4140.000وابستگی/ بی کفایتی

0.3990.0000.4210.000آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری

گرفتار 0.4690.0000.5370.000خود تحول نیافته/ 

0.4050.0000.4580.000شکست

0.1150.0540.1840.002استحقاق/ بزرگ منشی

کافی 0.2420.0000.3260.000خویشتن داری و خودانضباطی نا

0.4700.0000.4630.000اطاعت

0.1460.0150.1370.021ایثار

0.1980.0010.2590.000پذیرش جویی/ جلب توجه

0.3980.0000.3620.000منفی  گرایی/ بدبینی

0.3030.0000.2700.000بازداری هیجانی

0.0130.829-0.0130.831معیارهای سرسختانه/ عیب  جویی افراطی

0.3640.0000.3620.000تنبیه
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گفت: با توجه به جدول »شماره 2« می توان 

تالش برای وابس���تگی پ���در با تمام���ی طرحواره ها »به غی���ر از  طرحواره های اس���تحقاق/

بزرگ منشی و معیارهای سرسختانه/عیب جویی افراطی« رابطه مثبت و مستقیم دارد. 

تالش برای وابستگی مادر با تمامی طرحواره ها »به  غیر از طرحواره معیارهای سرسختانه/ 

عیب جویی افراطی« رابطه مثبت و مستقیم دارد.

کودک ماندگی  که رفتار والدین در جهت وابس���تگی،  گفت در صورتی  از ای���ن رو، می  ت���وان 

و بیش کنترلی فرزند باشد با تعداد زیادی از طرحواره های ناسازگار همبستگی مثبت دارد.

گار اولیه جدول شماره 3: ضریب همبستگی زیرمقیاس بی تفاوتی پدر و مادر با طرحواره های ناساز

بی تفاوتی مادربی تفاوتی پدر

سطح معناداریضریب همبستگیسطح معناداریضریب همبستگی

0.2250.0000.2020.001رها شدگی

0.3260.0000.3910.000بی اعتمادی/ بدرفتاری

0.4690.0000.4360.000محرومیت هیجانی

0.4030.0000.4670.000نقص/ شرم

0.4590.0000.3800.000انزوای اجتماعی/ بیگانگی

0.3570.0000.3280.000وابستگی/ بی کفایتی

0.2540.0000.2300.000آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری

گرفتار 0.2020.0010.3100.000خود تحول نیافته/ 

0.3100.0000.4090.000شکست

0.2220.0000.0770.196استحقاق/ بزرگ منشی

کافی 0.2460.0000.1610.007خویشتن داری و خودانضباطی نا

0.4630.0000.5210.000اطاعت

0.1230.0390.0470.215ایثار

0.1770.0030.1540.010پذیرش جویی/ جلب توجه

0.2670.0000.1890.001منفی گرایی/ بدبینی

0.2750.0000.1970.001بازداری هیجانی

0.0580.335-0.0970.104معیارهای سرسختانه/ عیب جویی افراطی

0.0450.4480.1650.006تنبیه

نتایج جدول »شماره 3« نشان می دهد: 

بی تفاوت���ی پدر با تمام���ی طرحواره ها »به غی���ر از  طرحواره های  معیارهای سرس���ختانه/
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عیب جویی افراطی و تنبیه« رابطه مثبت و مستقیم دارد.

بی تفاوت���ی مادر با تمام���ی طرحواره ها »به غیر از طرحواره های استحقاق/بزرگ منش���ی، 

ایثار و معیارهای سرسختانه/عیب جویی افراطی« رابطه مثبت و مستقیم دارد.

که فرزند رفتار پدر و مادرش را س���رد و بی تف���اوت و طردکننده  بر این اس���اس، ب���ه میزانی 

کند با تعداد زیادی از طرحواره ها همبستگی مثبت دارد. ک  ادرا

جدول شماره 4: ضریب همبستگی زیرمقیاس تشویق به استقالل پدر و مادر با طرحواره های ناسازگار اولیه

تشویق به استقالل مادرتشویق به استقالل پدر

سطح معناداریضریب همبستگیسطح معناداریضریب همبستگی

0.2710.0000.1450.015-رها شدگی

0.2370.0000.2110.000-بی اعتمادی/ بدرفتاری

0.0510.395-0.1110.063-محرومیت هیجانی

0.0120.842-0.2250.000-نقص/ شرم

0.1930.0010.0770.196-انزوای اجتماعی/ بیگانگی

0.0570.338-0.1470.013-وابستگی/ بی کفایتی

0.2080.000-0.1880.002-آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری

گرفتار 0.1280.032-0.0820.168-خود تحول نیافته/ 

0.0850.158-0.1930.001-شکست

0.2940.000-0.2190.000-استحقاق/ بزرگ منشی

کافی 0.1380.020-0.1540.010-خویشتن داری و خودانضباطی نا

0.0710.233-0.1120.061-اطاعت

0.1240.038-0.2150.000-ایثار

0.2580.000-0.1990.001-پذیرش جویی/ جلب توجه

0.1890.001-0.3150.000-منفی گرایی/ بدبینی

0.2030.0010.0830.164-بازداری هیجانی

0.0140.812-0.1750.003-معیارهای سرسختانه/ عیب جویی افراطی

0.0960.109-0.0610.306-تنبیه

جدول »شماره 4« نشان می دهد:

تشویق به استقالل پدر با تمامی طرحواره ها »به غیر از طرحواره های محرومیت هیجانی، 

خود تحول نیافته/گرفتار، اطاعت و تنبیه« رابطه منفی و معکوس دارد.

تش���ویق به اس���تقالل مادر ب���ا طرحواره ه���ای »محرومیت هیجانی، نقص/ش���رم، انزوای 
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اجتماعی/بیگانگی، وابس���تگی/بی کفایتی، شکست، اطاعت، بازداری هیجانی، معیارهای 

سرس���ختانه/عیب جویی افراطی و تنبی���ه« رابط���ه معن���اداری ن���دارد. تش���ویق به اس���تقالل 

مادر با طرحواره های »آس���یب پذیری نس���بت ب���ه ضرر یا بیم���اری، خودتحول نیافته/گرفتار، 

کاف���ی، ایث���ار، پذیرش جویی/ استحقاق/بزرگ منش���ی، خویش���تن داری و خودانضباط���ی نا

جلب توجه و منفی گرایی/بدبینی« رابطه منفی و معکوس دارد و با دو طرحواره »رهاش���دگی 

و بی اعتمادی/بدرفتاری« رابطه مثبت و مستقیم دارد.

با توجه به تأیید فرضیه پژوهش، به منظور تحلیل ارتباط پیچیده میان پیوند والدینی 

و طرحواره های ناس���ازگار اولیه از تحلیل رگرسیون چندگانه اس���تفاده شد. در رابطه با پیوند 

کدام از پیون���د والدینی قوی یعنی، »ترکی���ب رابطه صمیمانه  والدین���ی پدر و مادر، س���هم هر 

و تش���ویق به اس���تقالل« و پیون���د والدینی ضعی���ف یعنی، »ترکی���ب بی تفاوت���ی و تالش برای 

گام به گام   گانه و به روش  وابستگی« در پیش بینی طرحواره های ناسازگار اولیه به صورت جدا

کدام از متغیرها در پیش بینی طرحواره های ناسازگار اولیه  گرفت تا سهم هر  مورد بررسی قرار 

مشخص شود.

3-1. پیوند والدینی قوی پدر

جدول شماره 5: خالصه اطالعات مدل زیرمقیاس های رابطه صمیمانه و تشویق به استقالل پدر

خطای استاندارد برآوردضریب تعیین تعدیل یافتهضریب تعیینضریب همبستگیمدل

10.2990.0890.08657.22877

20.3420.1170.11056.45968

که میزان همبستگی طرحواره های ناسازگار  کرد  با توجه به جدول »شماره 5« می توان بیان 

اولیه در یک ترکیب خطی با متغیر وارد شده در معادله برابر 0/342 است. همچنین ضریب 

گزارش ش���ده اس���ت؛  تعیین حاصل برابر با 0/117 و ضریب تعیین تعدیل یافته برابر با 0/110 

یعنی 11/7% از واریانس متغیر طرحواره ناسازگار اولیه از طریق متغیرهای مستقل پیش بینی 

شده است. همانگونه که از مدل اول این جدول مشاهده می شود، مقدار ضرایب همبستگی 

که وارد ش���دن  کمتر از مدل دوم و نش���ان دهنده این اس���ت  چندگانه، تعیین و تعدیل یافته 

متغیر تشویق به استقالل باعث افزایش همبستگی معادله رگرسیونی می شود.



34

جدول شماره 6: آنالیز واریانس زیرمقیاس های رابطه صمیمانه و تشویق به استقالل پدر

سطح معنی داریآمارهFمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتضرایبمدل

1

89464.738189464.73827.3160.000رگرسیون

913761.7322793275.132باقیمانده

1003226.470280کل

2

117047.111258523.55618.3590.000رگرسیون

886179.3592783187.696باقیمانده

1003226.470280کل

نتایج جدول »شماره 6« یک رابطه خطی معنی داری بین »رابطه صمیمانه و تشویق به 

گاز اولیه وجود نشان می دهد. به عبارت دیگر رگرسیون  اس���تقالل پدر« با طرحواره های ناسا

برازش، معنی دار است.  

جدول شماره 7: ضرایب رگرسیون زیرمقیاس های رابطه صمیمانه و تشویق به استقالل پدر

مدل
ضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد

tسطح معنی داریآماره
Bانحراف استانداردBeta

1
303.71818.47216.4420.000عرض از مبدأ

5.2270.000-0.299-4.4800.857-رابطه صمیمانه

2

360.39326.52013.5890.000عرض از مبدأ

4.0230.000-0.240-3.6060.896-رابطه صمیمانه

2.9420.004-0.176-3.6531.242-تشویق به استقالل

جدول »ش���ماره 7« خروجی اصلی آزمون تحلیل رگرس���یون را نشان می دهد. نتایج این 

کید بر اینکه دو متغیر مس���تقل »رابطه صمیمانه و تش���ویق به استقالل« در  جدول ضمن تأ

که عرض از مبدأ مدل برابر 360/393، ضریب متغیر رابطه  مدل وجود دارند، نشان می دهد 

صمیمانه 0/240- و ضریب متغیر تشویق به استقالل برابر 0/176- است. از این رو، می توان 

کرد: مدل زیر را به عنوان مدل رگرسیونی معرفی 

)تشویق به استقالل( × 0/176 - )رابطه صمیمانه( × 0/240-360/393 = طرحواره های ناسازگار اولیه

این مدل نشان می دهد که کاهش یک واحدی در طرحواره های ناسازگار اولیه با افزایش 

0/240 رابطه  صمیمانه و افزایش 0/176 تشویق به استقالل پدر حاصل می شود.



35

یه 
اول

ار 
ازگ

اس
ی ن

ها
اره 

حو
طر

 با 
نی

دی
وال

ند 
یو

ه  پ
بط

را

3-2. پیوند والدینی ضعیف پدر

جدول شماره 8 : خالصه اطالعات مدل زیرمقیاس های تالش برای وابستگی و بی تفاوتی پدر

خطای استاندارد برآوردضریب تعیین تعدیل یافتهضریب تعیینضریب همبستگیمدل

10.4560.2080.20553.37858

20.4960.2460.24152.16556

با توجه به جدول »ش���ماره 8« میزان همبس���تگی طرحواره های ناسازگار اولیه در یک ترکیب 

خطی با متغیر وارد ش���ده در معادله برابر 0/496 است. همچنین ضریب تعیین حاصل برابر 

گزارش ش���ده اس���ت. یعنی  24/6% از  ب���ا 0/246 و ضریب تعیین تعدیل یافته برابر با 0/241 

واریانس متغیر طرحواره ناس���ازگار اولیه از طریق متغیرهای مستقل، پیش بینی شده است. 

که از مدل اول جدول مش���اهده می ش���ود، مقدار ضرایب همبس���تگی چندگانه،  همانگون���ه 

که وارد ش���دن متغیر  کمت���ر از مدل دوم و نش���ان دهنده این اس���ت  تعیی���ن و تعدی���ل یافت���ه 

بی تفاوتی باعث افزایش همبستگی معادله رگرسیونی می شود.

جدول شماره 9: آنالیز واریانس زیرمقیاس های تالش برای وابستگی و بی تفاوتی پدر

سطح معنی داریآمارهFمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتضرایبمدل

1

208279.3271208279.32773.0990.000رگرسیون

794947.1432792849.273باقیمانده

1003226.470280کل

2

246720.0562123360.02845.3320.000رگرسیون

756506.4142782721.246باقیمانده

1003226.470280کل

که ی���ک رابطه خط���ی معنی داری بین ت���الش برای  ج���دول »ش���ماره 9« نش���ان می دهد 

گاز اولیه وجود دارد. به عبارت دیگر رگرسیون  وابستگی و بی تفاوتی پدر با طرحواره های ناسا

برازش داده شده معنی دار است.
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جدول شماره 10: ضرایب رگرسیونی زیرمقیاس های تالش برای وابستگی و بی تفاوتی پدر

مدل
ضرایب استانداردضرایب غیر استاندارد

tسطح معنی داریآماره
Bانحراف استانداردBeta

1
142.1718.42216.8800.000عرض از مبدأ

4.8860.5710.4568.5500.000تالش برای وابستگی

2

124.1489.52613.0320.000عرض از مبدأ

3.8770.6200.3626.2560.000تالش برای وابستگی

3.2650.8690.2173.7580.000بی تفاوتی

جدول »ش���ماره 10« ضرایب رگرس���یون خروجی اصلی آزمون تحلیل رگرس���یون را نش���ان 

کید ب���ر اینکه دو متغیر مس���تقل »ت���الش برای وابس���تگی و  می ده���د. ای���ن جدول ضم���ن تأ

که عرض از مب���دأ مدل برابر 124/148،  بی تفاوت���ی پدر« در مدل وجود دارد، نش���ان می دهد 

ضریب تالش برای وابستگی 0/362 و ضریب بی تفاوتی برابر 0/217 است. بنابراین، می توان 

کرد: مدل زیر را به عنوان مدل رگرسیونی معرفی 

)بی تفاوتی( × 0/217 + )تالش برای وابستگی( × 0/362+124/148 = طرحواره های ناسازگار اولیه

این مدل نشان می دهد که افزایش یک واحدی در طرحواره های ناسازگار اولیه از افزایش 

0/362 تالش برای وابستگی و افزایش 0/217 بی تفاوتی پدر حاصل می شود.

3-3. پیوند والدینی قوی مادر

جدول شماره 11: خالصه اطالعات مدل زیرمقیاس های تشویق به استقالل و رابطه صمیمانه مادر

خطای استاندارد برآوردضریب تعیین تعدیل یافتهضریب تعیینضریب همبستگیمدل

10.2580.0660.06357.93716

که میزان همبستگی طرحواره های ناسازگار  کرد  با توجه به جدول »شماره 11« می توان بیان 

اولیه در یک ترکیب خطی با متغیر وارد شده در معادله برابر 0/258 است. همچنین ضریب 

گزارش شده است.  تعیین حاصل برابر با 0/066 و ضریب تعیین تعدیل یافته برابر با 0/063 

در واقع 6/6% از واریانس متغیر طرحواره ناس���ازگار اولیه از طریق متغیرهای مس���تقل تبیین 

که در ای���ن مطالعه لحاظ  و توجیه ش���ده اس���ت و مابقی متعلق به س���ایر متغیرهایی اس���ت 

نگردیده است. 
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جدول شماره 12: آنالیز واریانس زیرمقیاس های تشویق به استقالل و رابطه صمیمانه مادر

سطح معنی داریآمارهFمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتضرایبمدل

1

66702.993166702.99319.8720.000رگرسیون

936523.4772793356.715باقیمانده

1003226.470280کل

که یک رابطه خطی معنی داری بین رابطه صمیمانه  جدول »شماره 12« نشان می دهد 

گاز اولیه وجود دارد. به عبارت دیگر رگرس���یون برازش داده ش���ده  مادر با طرحواره های ناس���ا

معنی دار است.

جدول شماره 13: ضرایب رگرسیونی زیرمقیاس های تشویق به استقالل و رابطه صمیمانه مادر

مدل
ضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد

tسطح معنی داریآماره
Bانحراف استانداردBeta

1
313.13123.65013.2400.000عرض از مبدأ

4.4580.000-0.258-4.4951.008-رابطه صمیمانه

جدول »ش���ماره 13« ضرایب رگرس���یون خروجی اصلی آزمون تحلیل رگرس���یون را نش���ان 

کید بر اینکه متغیر مس���تقل »رابطه صمیمانه« در مدل وجود  می دهد. این جدول ضمن تأ

که عرض از مبدأ مدل برابر 313/131، ضریب رابطه صمیمانه 0/258-  دارد، نشان می دهد 

کرد: است. بنابراین می توان مدل زیر را با عنوان مدل رگرسیونی معرفی 

)رابطه صمیمانه( × 0/258-313/131 = طرحواره های ناسازگار اولیه

این مدل نشان می دهد که کاهش یک واحدی در طرحواره های ناسازگار اولیه از افزایش 

0/258 رابطه صمیمانه مادر حاصل می شود.

3-4. پیوند والدینی ضعیف مادر

جدول شماره 14: خالصه اطالعات مدل زیرمقیاس های تالش برای وابستگی و بی تفاوتی مادر

خطای استاندارد برآوردضریب تعیین تعدیل یافتهضریب تعیینضریب همبستگیمدل

10.4810.2320.22952.56366

کرد که میزان همبستگی طرحواره های ناسازگار  با توجه به جدول »شماره 14« می توان بیان 

اولیه در یک ترکیب خطی با متغیر وارد ش���ده در معادله برابر 0/481 است. همچنین ضریب 
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گزارش ش���ده  تعیی���ن حاص���ل براب���ر ب���ا 0/232 و ضریب تعیی���ن تعدیل یافته براب���ر با 0/229 

اس���ت؛ یعنی  23/2 % از واریانس متغیر طرحواره ناس���ازگار اولیه از طریق متغیرهای مستقل 

که در این مطالعه لحاظ  پیش بینی ش���ده اس���ت و مابقی متعلق به سایر متغیرهایی اس���ت 

نشده است.

جدول شماره 15: آنالیز واریانس زیرمقیاس های تالش برای وابستگی و بی تفاوتی مادر

سطح معنی داریآمارهFمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتضرایبمدل

1

232366.7461232366.74684.1010.000رگرسیون

770859.7232792762.938باقیمانده

1003226.470280کل

که رابطه خطی معنی داری بی���ن متغیر تالش برای  جدول »ش���ماره 15« نش���ان می دهد 

گاز اولیه وجود دارد. به عبارت دیگر رگرس���یون برازش  وابس���تگی مادر با طرحواره های ناس���ا

داده شده معنی دار است.

جدول شماره 16: ضرایب رگرسیونی زیرمقیاس های تالش برای وابستگی و بی تفاوتی مادر

مدل
ضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد

tسطح معنی داریآماره
Bانحراف استانداردBeta

1
132.7478.87014.9660.000عرض از مبدأ

5.2350.5710.4819.1710.000تالش برای وابستگی

کی���د بر اینکه دو متغیر مس���تقل »تالش برای وابس���تگی و  ج���دول »ش���ماره 16« ضمن تأ

که عرض از مبدأ مدل برابر 132/747،  بی تفاوتی مادر« در مدل وجود دارند، نشان می دهد 

ضریب متغیر تالش برای وابستگی 0/481 است. بنابراین، می توان مدل زیر را با عنوان مدل 

کرد: رگرسیونی معرفی 

)تالش برای وابستگی( × 0/481+132/747 = طرحواره های ناسازگار

ک���ه افزایش یک واح���دی در طرحواره ه���ای ناس���ازگار اولیه از  ای���ن مدل نش���ان می دهد 

افزایش 0/481 تالش برای وابستگی مادر حاصل می شود.
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4. بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر رابطه پیوند والدینی با طرحواره های ناس���ازگار اولیه را بررس���ی نمود.  یافته ها 

که پیوند والدینی ضعیف سهمی بیش از پیوند والدینی قوی در پیش بینی  کی از آن است  حا

طرحواره های ناس���ازگار اولیه دارد. همچنین پیوند والدینی پدر )پیوند والدینی قوی %11/7 

و پیوند والدینی ضعیف 24/6%( س���همی بیش از پیون���د والدینی مادر )پیوند والدینی قوی 

6/6% و پیون���د والدینی ضعی���ف 23/3%( در پیش بینی طرحواره های ناس���ازگار اولیه دارد. 

کیان ارثی )1394( همخوانی دارد. ایش���ان در پژوهش  ای���ن یافته ب���ا نتیجه پژوهش به���زادی و 

خود نش���ان دادند در بس���یاری از روابط والد �   فرزندی نه تنها پدر نق���ش تأثیرگذاری در آینده 

گاهی اوقات عملکرد مهم تری در مقایس���ه ب���ا مادر دارد. در  گذاش���ت، بلکه  فرزندان خواهد 

ک���رده و مورد حمای���ت افراطی قرار  کنترل  ک���ودکان را به ش���دت  ک���ه والدین،  خانواده های���ی 

گذار نمی کنند و در صورت انجام برخی  کودک در بسیاری از امور مسئولیتی وا می  دهند و به 

ک���ودک، او را مورد انتق���اد و عیب جویی ق���رار می دهند، احس���اس بی کفایتی و  کاره���ا توس���ط 

درماندگی در کودک ایجاد می شود که به موجب آن کودک احساس عجز و ناتوانی در پذیرش 

کرده و مستعد وابس���تگی به دیگران می شود. همچنین ش���یوه های رفتاری ذکر  مس���ئولیت 

کودکان  کودک احساس نقص و شرم ایجاد می کند. این ویژگی ها  ش���ده از سوی والدین، در 

را مستعد شکل گیری بسیاری از طرحواره ها می نماید.

که رفتارهای تالش گرانه  همچنین نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده این نکته است 

ک  پدر و مادر برای وابس���تگی و تشویق به استقالل، از سوی فرزندان به صورت متفاوتی ادرا

می ش���ود؛ فرزندان از س���وی مادر، حمایت عاطفی بیش���تر و از س���وی پدر اس���تقالل بیش���تر را 

می طلبند. فرزندان تش���ویق به استقالل از سوی پدر را به معنای اعتماد پدر به آنها برداشت 

می کنند که این امر با کاهش بیشتر طرحواره ها همراه است؛ درصورتی که همین شیوه رفتاری 

کمتر طرحواره ها همراه بوده و با تعدادی از طرحواره ها نیز رابطه ای  کاهش  از س���وی مادر با 

نداش���ته و حت���ی افزایش تش���ویق به اس���تقالل از طرف مادر ب���ا طرحواره های »رهاش���دگی و 

که  گفت  بی اعتمادی/بدرفت���اری« رابط���ه  مثبت و مس���تقیم دارد. بر این اس���اس، می توان 

ک مشابهی از تشویق به استقالل از طرف پدر و مادر ندارند. رفتار مادر در جهت  فرزندان ادرا
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اس���تقالل افراطی فرزندان آنان را به صورت دور ش���دن از مادر و عدم حمایت عاطفی الزم از 

کیان ارثی )1394( از این یافته  س���وی او برداش���ت می کنند. نتیجه  حاصل از پژوهش بهزادی و 

حمایت می کند.

روابط صمیمانه پدر و مادر با اغلب طرحواره های ناس���ازگار اولیه همبستگی منفی دارد. 

گرم، خوش رو، فهی���م و مهربان توصیف  ک���ه والدین خ���ود را به صورت اف���رادی  در فرزندان���ی 

گفت وگو می کنند، کاهش  ک���رده و با هم همدلی و  کنار خود حس  می کنن���د، حضور والدین را 

که فرزندان مورد بی توجهی و  قابل توجه طرحواره ها وجود دارد. در مقابل در خانواده هایی 

بی تفاوتی والدین قرار می گیرند و پدر و مادر با فرزندان س���رد و طردکننده رفتار می کنند، نیاز 

کودکان را  فرزندان به مراقبت و توجه، محبت و همدلی و پذیرش برآورده نمی شود و این امر 

مستعد شکل گیری بسیاری از طرحواره های ناسازگار اولیه می کند.

ک���ودکان  یعن���ی، نیاز به  ک���ه نیازه���ای هیجان���ی اساس���ی  در حقیق���ت در خانواده های���ی 

دلبس���تگی ایمن، نیاز به امنیت، محبت و پذیرش برآورده نمی ش���ود، کودکانش���ان در آینده 

در برقراری رابطه نزدیک و صمیمانه با دیگران دچار مش���کل ش���ده و یا در تعامالت بر جلب 

توجه و پذیرش دیگران و ارضای نیازهای دیگران به قیمت عدم ارضای نیازهای خود تمرکز 

کودک را مستعد شکل گیری  که این ویژگی ها ناشی از پیوند والدینی ضعیف بوده و  می کنند 

که طرحواره ها به دلیل  اغلب طرحواره های ناس���ازگار می نماید. یانگ )1394( نیز معتقد است 

کودکی ب���ه وجود می آین���د. همچنین طبق  ارض���ا نش���دن نیازه���ای هیجانی اساس���ی دوران 

که از  کودکان این اس���ت  کوهات )به نقل از پروچاس���کا.، و نورکراس، 1391( وضعیت ایده آل برای  دی���دگاه 

طریق تعامل با والدین، نیاز آنها به منعکس ش���دن )درک ش���دن و محترم ش���مرده شدن( و 

که والدین نیاز  آرمانی ش���دن )همانندس���ازی با افراد مهم زندگی( برآورده ش���ود.  در صورتی 

کودکان مستعد شکل گیری بسیاری از  فرزندان خود را به منعکس شدن برآورده نسازند، این 

طرحواره های ناسازگار شده و در آینده در روابط بر تحسین و قدردانی دیگران تمرکز خواهند 

کسب توجه از  کانون توجه بوده و در تالش���ی س���یری ناپذیر برای  داش���ت و همواره نیاز دارند 

رابطه ای به سراغ رابطه دیگر می روند.   

یافته ه���ای پژوهش حاضر با نتای���ج پژوهش عبداللهی و قنادی )1393(، فتحی آش���تیانی، 
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گیالروفایی و رسول زاده  طباطبایی )1390(،  کاظم تهرانی)1393(، شایقیان، آ اسمعیلی و حاجی 

ش���هامت، ثابتی و رضوانی  )1389( و زافیروپولو و همکاران )2014(، گانتی و بوری )2008( و هریس و 

که مراقبت  کرتن )2002( همس���و اس���ت. قنادی و عبداللهی )1393( در پژوهش خود نشان دادند 

ضعیف پدران و مادران پیش بینی کننده  بس���یاری از طرحواره ها بوده و همچنین محافظت 

بیش  از حد پدران و مادران نیز پیش بینی کننده بسیاری از طرحواره های ناسازگار اولیه است. 

که شیوه فرزندپروری با ُبعد  کردند  فتحی آشتیانی و همکاران )1393( در پژوهشی نتیجه گیری 

غالب محبت، پیش بینیی کننده معناداری برای سطوح پایین تر طرحواره های ناسازگار اولیه 

کنترل نیز پیش بینی کننده معناداری برای س���طوح  اس���ت و ش���یوه فرزندپروری با ُبعد غالب 

باالتر طرحواره های ناس���ازگار اولی���ه »محرومیت هیجان���ی، بی اعتمادی/بدرفتاری، نقص/

شرم، اطاعت و ایثار« است. 

که پیوند والدین���ی ضعیف با  نتای���ج پژوه���ش ش���ایقیان و هم���کاران )1390( نیز نش���ان داد 

مقدار بیش���تری از طرحواره های ناس���ازگار اولیه همراه است. در پژوهش شهامت و همکاران 

که فرزندپروری س���هل گیرانه، پیش بینی کننده طرحواره »اس���تحقاق/ )1389( مش���خص ش���د 

که  بزرگ منش���ی« اس���ت. زافیروپولو و همکارن )2014( در پژوهش خود به این نتیجه رس���یدند 

کودک، با اغلب طرحواره ها همبس���تگی مثبت دارد  کردن  بیش کنترلی پدر و مادر و وابس���ته 

کرتن )2002( در  و همچنی���ن توجه و مراقبت مادران با طرحواره ها رابطه منف���ی دارد. هریس و 

ک مراقب���ت والدینی و محافظت بی���ش از حد آنها،  کاهش ادرا که ب���ا  کردند  پژوهش���ی بی���ان 

طرحواره  های »نقص/ شرم، بی کفایتی، آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری و خودکنترلی 

کافی« افزایش می یابند. نا

همچنی���ن نتایج پژوهش نوروزی و محم���دی )1393( از یافته های پژوهش حاضر حمایت 

که پیوند والدینی، تغییرات افس���ردگی پس از  می کند. ایش���ان در پژوهش خود نش���ان دادند 

زایمان را پیش بینی می کند و نحوه ارتباط عاطفی بین والدین و فرزندان، منجر به شکل گیری 

اختالالت روانی در فرزندان در دوره های مختلف زندگی می شود. همچنین در پژوهش رایت 

که سبک والدینی بر شکل گیری  و همکاران )2009، به نقل از ش���هامت.، و همکاران، 1389( مش���خص شد 
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طرحواره ه���ا اث���ر دارد و باران���ف و تیان1 )2007، ب���ه نقل از ش���هامت.، و هم���کاران، 1389( در پژوهش خود به 

کارآمد والدین، پیش بیِن بسیار خوبی برای طرحواره های  که تعامالت نا این نتیجه رسیدند 

ناسازگار اولیه است و این نتایج نیز با یافته های پژوهش حاضر همخوانی دارد. در مجموع بر 

گر  که ا اس���اس نتایج حاصل از پژوهش حاضر و پژوهش های مشابه می توان استنباط نمود 

کودک در سال های نخست زندگی از سوی پدر و مادر مورد بی مهری، بی تفاوتی و بی توجهی 

ک شود و یا والدین به صورت  کودک س���رد و طردکننده ادرا گیرد و رفتار والدین از س���وی  قرار 

افراطی کودک را مورد حمایت قرار داده و موجب کودک ماندگی و وابستگی او شوند، فرزندان 

مستعد ش���کل گیری طرحواره های ناسازگار اولیه خواهند ش���د. از یافته های پژوهش حاضر 

کیفیت پیوند والدینی  می توان در راهنمایی و آموزش والدین به منظور بهبود هرچه بیش���تر 

برای پیشگیری از اختالالت روان شناختی بهره جست.
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