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Abstract 
Introduction: This study aims to examine relationship between mothers’ early maladaptive 
schemas and maladaptive parenting styles. 
Method: The sample consists of 630 mothers having a primary school child. They were 
picked using cluster sampling from Tehran's public primary schools. Participants answered 
The Parenting Style Inventory and Young Schema Questionnaire. Afterwards, the data was 
analyzed by Pearson Correlation’s and Multiple Regression. 
Results: the results show a direct and linear relationship between mothers' early maladaptive 
schemas and parental maladaptive styles. The result of the multiple regression also indicates 
that authoritarian parenting style can be explained by abandonment/instability, mistrust/abuse 
and entitlement/grandiosity's schemas; indulgent parenting style can be explained by 
abandonment/instability and defectiveness/shame's schemas as well. 
Conclusion: Parental maladaptive styles of mothers residing in Tehran, are somewhat 
influenced by their maladaptive schemas; Thus, education of rational beliefs really count to 
adaptive parenting styles.  
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 هاهاي ناسازگارانه والدینی آنهاي ناسازگار اولیه مادران و سبکبنهروان بررسی رابطه
 

 1بزرگیمسعود جان، فاطمه دائمی

 
   گ، تهران، ایراننعلم و فره دانشگاه ،شناسیروانگروه 

 ، ایرانقم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، شناسیروانگروه  1
 

 12/5/1392تاریخ پذیرش:   23/11/1390تاریخ دریافت: 
 

 دهکیچ
 .تها انجام شده اسهاي ناسازگارانه والدینی آنمادران و سبک هاي ناسازگار اولیهبنهژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان روان: پمقدمه
هاي دولتی تهران به روش تصادفی یک فرزند دبستانی دارند. این نمونه از طریق دبستان بود که دارايمادر  630گروه نمونه شامل  :روش
ستگی ها با استفاده از روش آماري همببنه یانگ پاسخ دادند. دادهوالدینی و روانسبک  هاينامهبه پرسشکنندگان اي انتخاب شد. شرکتخوشه

 متغیره تحلیل شدند.رگرسیون چند پیرسون و
. همچنین دني والدینی بودهاي ناسازگارانهي مادران با سبکهاي ناسازگار اولیهبنهنتایج حاکی از ارتباط خطی مستقیم میان روان :هایافته

و  استفادهسوءدي/اعتماثباتی، بیبیی/رهاشدگهاي بنهتوسط روان گیرانهوالدینی سخت متغیره نشان داد که سبکچندنتایج آزمون رگرسیون
 بینی دارد.شرم قابلیت پیشثباتی و نقص/بیرهاشدگی/هاي بنهگیرانه توسط روانوالدینی سهلسبک بینی؛ وخود بزرگمحق بودن/

برخوردار  باشد، لذا برايها میي آنهاي ناسازگارانهبنهتأثیر رواني والدینی مادران تهرانی، تاحدي تحتهاي ناسازگارانهسبک گیري:نتیجه
 اي برخوردار است. هاي سازگارانه فرزندپروري آموزش باورهاي منطقی از اهمیت برجستهبودن از سبک

 
 مادر ،سبک والدینی ،اولیه(طرحواره) ناسازگار  بنهروان: هاواژهکلید

 
 
 

  :پست الکترونیک: . فاطمه دائمینویسنده مسئولDaemi.f@hotmail.com 
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 مقدمه
هاي والدینی هنوز و عرصه پژوهش )Parenting( علم والدینی

ا تري رهاي بیشهاي اخیر پژوهشولی در سال ،نسبتا جوان است
ل نتایج حاص اسمیتي به خود اختصاص داده است و بنا به عقیده

ي هاي تاثیر خانوادههاي متنوع، پیچیده و نگران دربارهاز خانواده
که والدینی به این درك رسانید ها را محروم از پدر بود که آن

اجتماعی در کودکان و افراد  (فرزندپروري) با افزایش رفتارهاي ضد
 جوان در ارتباط است. در همان زمان، افزایش آگاهی از کودك
آزاري، طرد و غفلت و مرگ کودك بود که تمایلی به درك و 

هاي سوء استفاده یا غفلت والدینی پیدا شد. این تغییرات نشانه
اساس شواهد باشد،  ه مداخالتی که باید برهمراه با تمایل ب

 .]1[ هایی براي افزایش پژوهش در والدینی شدمحرك
 که ]2[ هاي جهانی استیکی از سازهامروزه سبک والدینی والدین 

بیانگر روابط عاطفی و نحوه ارتباط کلی والدین با فرزندان است و 
 .]6، 3[ آیدیادگیري کودکان به شمار میعاملی مهم براي رشد و 

، دینی استهاي والپردازان اصلی سبک که از نظریه ]8, 7[ بامریند
ه به توقع است ک ،بعد اول :دو بعد براي سبک والدینی تعیین کرد

میزان کنترل والدینی روي تمام فعالیت و رفتارهاي کودك اطالق 
 کنندشود. والدینی که در این بعد نمره باالیی کسب میمی

کنند و از کودکانشان انتظار دارند استانداردهاي باالیی را برقرار می
 دهیسطح پاسخ ،که با این استانداردها سازگار شوند. بعد دوم

کنندگی والدین به نی است که به میزان گرمی و حمایتوالدی
د. والدینی که نمره باالیی در این زمینه گردکودکانشان اطالق می

ا استفاده ب بامرینددهنده هستند. کنند، بسیار پذیرا و پاسخکسب می
گیرانه گیرانه و سهل، سختانهسه سبک والدینی مقتدر ،از این ابعاد

 را تعیین کرده است.
چون در این  ترین سبک والدینی استسبک مقتدرانه، مناسب

راي کنند. اما بسبک، والدین کودکان را به استقالل تشویق می
ها را کنترل شوند و عملکرد آنهایی هم قائل میها محدودیتآن
 گیر دارند، در زندگی فرزندان خودکنند. والدینی که سبک سهلمی

عیت و محدودیت اندکی براي کنند، ولی ممنوخیلی دخالت می
شوند. در واقع بیش از حد پاسخگو هستند ولی در ها قائل میآن

شان نهاي فرزنداکوشند رفتار و نگرشگیر میمقابل، والدین سخت
یی که به وسیله یک حالت سلطه اي از معیارهارا بر اساس مجموعه

 .]8 ، 7[ شود، شکل داده، کنترل و ارزیابی کنندمدار هدایت می
هاي والدین بر رفتار فرزندان انجام شده تحقیقاتی که روي تأثیر

عنوان یک  سبک والدینی بھ اند کهاست به طور واضح نشان داده
 بین محیطی براي مشکالت رفتاري کودك است (به طور مثالپیش

شند و بازیرا والدین از عوامل تأثیرگذار بر زندگی فرزندان می). ]9[
در طول تاریخ مراقبت از کودك، آموزش، اعمال انضباط و مدیریت 

 .]10[اند زندگی را بر عهده داشته
 سبک والدینی با متغیرهاي بدنی د کهندهنشان میها پژوهش

از جمله تأثیري که بر چاقی یا الغري  ،زندان نیز در ارتباط استفر
عالوه بر این مهم، باید تاثیر روانی آن را  اما .]11[گذارد ها میآن

اي هشواهد روشنی براي رابطه بین شیوهنیز در نظر داشت زیرا 
 . ]12[ روانی وجود دارد شده و عملکردهايفرزندپروري ادراك 

هاي زیادي اخیراً انجام گرفته است که ارتباط میان سبک پژوهش
تنظیم ، ]15, 14[ خودپنداشت، ]13[ سازيناتوان خودوالدینی را با 

 مشکالت برونی سازي شده ،]16[هیجان و شایستگی هیجانی 
 ، اختالالت خوردن]19 ، 18[ ، مشکالت درونی سازي شده]17[
رفتارهاي  ،]22[ اضطراب و مشکالت سایکوسوماتیک ،]21 ، 20[

، رشد ]24[ ، رفتارهاي اجتماعی]23[ پرخاشگرانه و قانون شکنی
 ]27 ، 11[خود  حرمت ،]26[ رویی، سخت]25[ هیجانی اجتماعی
 دهند.نشان می ]28[ و اعتیاد فرزندان

هاي علمی که مورد اشاره قرار گرفت، پژوهش حاضر یافته بنابر
ه هاي ناسازگار اولیبنهدرصدد بررسی یک متغیر جدید یعنی روان

)Early Maladaptive Schemas ( والدین در کنار سبک
اسازگار هاي نبنهوالدینی است تا ارتباط میان سبک والدینی و روان

ها روي اکثر پژوهشکه  جایی را مورد بررسی قرار دهد و از آن
، این ]29[ سبک والدینی مادر تمرکز دارند تا سبک والدینی پدر

 پژوهش نیز تاکید خود را روي مادران متمرکز کرده است.
هاي ناسازگار اولیه ساختارهاي شناختی بنهروان ]30[ یانگبه باور 

عمیق، شامل باورهایی درباره خود، دیگران و محیط هستند که از 
ویژه نیازهاي هیجانی در دوران  نیازهاي اولیه بهارضاء نشدن 

ها، اطالعات مربوط به بنهگیرند. این روانکودکی سرچشمه می
رابطه بین فرد و محیط را تحریف و افکار خودکار منفی را فعال 

ی پ ها و پردازش شناختی نابهنجار را درکنند و در نهایت نگرشمی
کارآمد، به عنوان یک عامل دارند. این الگوهاي تحریف شده و نا

یابند و بر حافظه، شناخت، نفوذي در سرتاسر زندگی فرد ادامه می
 .]31[ گذارندمیاحساسات جسمانی و روابط بین فردي فرد اثر 

ک تنها فراتر از ی ها نهبنهنیز معتقد است که روان ]32[ بزرگیجان
اي از فکر و احساس و عمل هستند که به فکر، بلکه کامال آینده

 کنند. شکلی پویا عالوه بر طرح عمل بودن، انسان را نیز طراحی می
تند هس بنهروانشامل پنج حوزه و هجده  هاي ناسازگار اولیهبنهروان

وطه هاي مرببنهها توضیح و روانکه به اختصار هریک از حوزه
 طردشدگی و انفصالاند. اولین حوزه مربوط به حوزه معرفی شده

هاي فرد براي امنیت، است در این حوزه، انتظار این است که نیاز
گذاشتنن احساسات، پذیرش و احترام به محبت، همدلی، در میان

هاي هبنبینی ارضاء نخواهد شد که شامل رواناي قابل پیششیوه
اطفی، ع تیمحروم، استفادهسوء/ اعتماديیبی، ثباتیب/ یرهاشدگ

وم، هستند. حوزه د یگانگیب احساس/ یاجتماع يانزواو  شرم/ نقص
 هک یانتظاراتاست. در این حوزه  وبیمع عملکرد و استقاللحوزه 

 ،ییجدا يبرا او محسوس هايییتوانا با دارد طیمح و خود از فرد
. کنندیم تداخل کارها زآمی تیموفق انجام ای مستقل عملکرد و بقاء

 در يرپذیبیآسی، تکفاییب/ یوابستگهاي این حوزه شامل بنهروان
ستند. ه شکستو  نایافتگیتحول خود/ گرفتارشدگی، خطر برابر

 تیمحدود در نقص ، حوزه باور به زاآسیب هايتیمحدودحوزه 
 سبتن يرگیجهت ای گرانید قبال در تیمسول احساس ،یدرون هاي
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 قمحهاي این حوزه شامل بنهی است. روانزندگ بلندمدت اهداف به
 فردي انضباط/ ناکافی خودمهارگريو  بینیبزرگ خود/ بودن

محصول  دگرسو گیريجهتهستند. حوزه چهارم یا حوزه  ناکافی
 ونهگ به گرانید هايپاسخ و احساسات الت،یتما بر یافراط تمرکز

 نظورم به کار نیا باشد.میشود،  گرفته دهیناد فرد يازهاین که اي
 انتقام زا اجتناب ای گرانید با ارتباط تداوم رش،یپذ و عشق افتیدر
 جلب و خودگذشتگی از، انقیادکه شامل  ردگییم صورت یتالف و

 و افراطی یزنگ به گوشي هستند. حوزه نیتحس جلب/ توجه
/ ينگریمنفهاي بنهشامل روانکه حوزه آخر است،  يبازدار

 وییجبیع/ رانهیگسخت ياستانداردهای، جانیه يبازداری، نیبدب
 ینزواپس بر یافراط دیتأکاست و شامل  يگرهیتنبو  یافراط

 برآورده ای فرد ختهیانگخود يهاانتخاب و هاتکانه ها،احساس
 لکردعم درباره شده یدرون و رناپذیانعطاف انتظارات و قواعد ساختن

 رازاب ،یخوشحال رفتن نیب از به منجر کهاست  یاخالق رفتار و
 .]30[ شودیم یسالمت و کینزد روابط خاطر، آرامش ده،یعق

کی ها تا حد زیادي در زمان کودبنهکه روان بنابراین با توجه به اینکه
هند و دگیرند و هسته باورهاي اصلی فرد را تشکیل میشکل می

در سراسر زندگی همراه فرد هستند و در عملکردهاي آنان نیز 
ا ت دهند بعید نیست کهاي خود را نشان میگونه حضور دارند و به

الی ها نیز در بزرگسي آنهاي والدینی ناسازگارانهحد زیادي با سبک
رح ها سوال مطدر تعامل و ارتباط باشند. حال با توجه به این یافته

هاي والدینی ناسازگارانه و این است که آیا ارتباطی میان سبک
ا هبنههاي ناسازگار اولیه والدین وجود دارد؟ آیا این روانبنهروان

ا دارند؟ و ي فرد رهاي والدینی ناسازگارانهبینی سبکوانایی پیشت
تري ننده کبینیتر و یا پیشاگر چنین است کدامیک تاثیر بیش

ه ها طراحی شدگویی به این سوال؟ پژوهش حاضر براي پاسخدارند
 است. 

 
 روش

که در حال حاضر یک فرزند  انیپژوهش حاضر مادر براي نمونه
فی شهر تهران به روش تصادهاي دبستانی داشتند، از طریق دبستان

 630 يهانامهپرسشهاي و در نهایت یافته اي انتخاب شدندخوشه
. بدین منظور ابتدا شهر تهران را به مادر در پژوهش استفاده گردید

و  محیطه جغرافیایی (شمال، غرب، مرکز، شرق و جنوب) تقسی 5
از هر حیطه یک منطقه و سپس یک مدرسه دخترانه و پسرانه به 

آموزان آن طور تصادفی انتخاب شد و از تمامی مادران دانش
کالس، با کسب اجازه از وزارت آموزش و پرورش دعوت به شرکت 

ها را تحویل نامهمادرانی که در موعد مقرر پرسش در پژوهش شد.
 داده بودند، از مطالعه حذف شدند.نداده و یا به طور کامل پاسخ ن

 عبارتند ازابزارهاي مورد استفاده در این مطالعه 
 نامـه پرسـش  :]۳۳[ هبنـه فـرم کوتـا   نامـه روان پرسش

YSQ-SF  ــامل ــط   75ش ــه توس ــت ک ــه اس ــگگوی ــه  یان تهی
 ]34[ و همکــاران میتســاهــاي شــده اســت و بــر اســاس یافتــه

سـنجد. هـر مـاده بـه کمـک      بنه ناسازگار اولیه را مـی پانزده روان
ــامال     ــا ک ــط ت ــامال غل ــه ســبک لیکــرت از ک ــه و ب شــش گزین

مقیـاس   شـود. نمـره بـاال در یـک خـرده     بندي مـی درست درجه
بنـه ناسـازگار را بـراي    تـر وجـود یـک روان   احتمـال بـیش  معین 

ــی  ــان م ــرد نش ــژوهش آن ف ــد. در پ ــرده ــاران وال  ]35[ و همک
 و بــراي تمــام خــرده 96/0بــراي کــل آزمــون لفــاي کرونبــاخ آ

نیــز  ]36[ و همکــاران صــدوقیبــود.  80/0هــا بــاالتر از مقیــاس
 را گزارش کردند.نامه فرهنگی این پرسش روایی بین
متناسب با ( نامهاین پرسش :]24[ نامه سبک والدینیپرسش

) توسط ]7[ بامریندهاي فرهنگ ایرانی بر اساس شاخص
به  تپژوهشگران ایرانی تهیه شده است که نگرش والدین را نسب

سنجد و در سه زیر مقیاس هاي مختلف تربیت کودکان میروش
گیرانه نسبت به سبک والدینی و گیرانه و سهلمقتدرانه، سخت

نامه دهد. پرسشتربیت کودکان نمره را به افراد اختصاص می
پنج گزینه و  باشد که هر ماده به کمکگویه می 57مذکور شامل 

 بنديدرجهتا کامالً موافقم کامالً مخالفم به سبک لیکرت از 
ها، نمره باالتر در هر سبک پس از نمره گذاري سبک شود.می

بیانگر سبک غالب والدینی اوست. وقتی از این ابزار براي آموزش 
هاي مختلف با نمره تراز استفاده می شود نمره هر فرد در سبک

ود. ش(متوسط، قوي، ضعیف)، مقایسه و سبک غالب او سنجیده می
 اعتماد قابلیت یبضر ]24[و همکاران  بزرگیجاندر پژوهش 

 ابزار این براي کرونباخ آلفاي طریق محاسبه از درونی همسانی
همچنین سه سبک والدینی از . است محاسبه شده 96/0 معادل

 اند.طریق تحلیل عاملی به دست آمده
مورد  SPSS16افزار گذاري و ورود به رایانه با نرمها بعد از کدداده

ارزیابی قرار گرفتند. براي تجزیه و تحلیل اطالعات عالوه بر 
هاي آماري همبستگی پیرسون و هاي آماري، از روشتوصیف داده

 متغیره استفاده شد. رگرسیون چند
 

 هایافته
زده استاندارد، کجی و کشیدگی پاننتایج حاصل از میانگین، انحراف 

 اند. ارائه شده 1والدینی در جدول  هايو سبک بنهروان
ي ناسازگار هبنوالدینی با پانزده روان هايابتدا همبستگی بین سبک

 نمایش داده شده است. 2اولیه بررسی شد که در جدول 
دهد، میان دو سبک والدینی نشان می 2هاي جدول گونه که دادهآن

هاي بنهگیرانه با تمامی روانگیرانه و سهلي سختناسازگارانه
 ي خطی نیز ازرابطهمنفی شناختی رابطه معنادار وجود دارد و این 

 مقتدرانه و میان سبک والدینی ، همچنینباشدنوع مثبت می
ي/ اعتمادبی، ثباتیرهاشدگی/ بی، هاي محرومیت عاطفیبنهروان
 ،نقص/ شرم، انزواي اجتماعی/ احساس بیگانگی، استفادهسوء

، انقیاد ،پذیري در برابر خطرآسیب، کفایتیوابستگی/ بی، شکست
خودمهارگري و  بینیمحق بودن/ خود بزرگ ،نیبازداري هیجا

نیز رابطه خطی منفی مشاهده شد. ناکافی/ انضباط فردي ناکافی
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 میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی متغیرهاي پژوهش .1جدول 
 مقیاس میانگین انحراف استاندارد کجی کشیدگی

 عاطفیي محرومیت بنهروان 5193/10 75313/5 229/1 914/0
 ثباتی/ بیي رهاشدگیبنهروان 7953/11 73871/5 932/0 228/0
 استفادهاعتمادي/ سوءي بیبنهروان 5717/10 21160/5 125/1 002/1
 احساس بیگانگیي انزواي اجتماعی/ بنهروان 2998/8 32191/4 890/1 815/3
 ي نقص/ شرمبنهروان 7201/6 14233/3 208/3 913/13
 ي شکستبنهروان 9244/8 77959/4 616/1 533/2
 کفایتیي وابستگی/ بیبنهروان 5203/7 68848/3 068/2 859/4
 پذیري در برابر خطري آسیببنهروان 9720/8 33042/5 751/1 785/2
 / خود تحول نایافتگیي گرفتارشدگیبنهروان 0607/10 36819/5 143/1 588/0
 ي انقیادبنهروان 9966/9 67540/5 480/1 769/1
 گذشتگی خودي ازبنهروان 5652/18 93812/5 -161/0 -790/0
 ي بازداري هیجانیبنهروان 6337/11 18931/6 886/0 -067/0
 جویی افراطیگیرانه/ عیبي استانداردهاي سختبنهروان 4916/18 67983/5 -105/0 -696/0
 بینیمحق بودن/ خود بزرگي بنهروان 4066/14 26119/5 376/0 -256/0
 ي خودمهارگري ناکافی/ انضباط فردي ناکافیبنهروان 5068/12 48520/5 588/0 -327/0
 گیرانهسخت والدینیسبک  1728/2 50728/0 807/0 114/1
 گیرانهسهل والدینیسبک  5865/2 52361/0 338/0 275/0
 مقتدرانه والدینیسبک  1381/4 4359/0 -501/0 -098/0

 همبستگی میان متغیرهاي پژوهش .2جدول 
 سبک والدینی

 مقتدرانه
 سبک والدینی

 گیرانهسهل
سبک والدینی 

 گیرانهسخت
 مقیاس

 ي محرومیت عاطفیبنهروان 352/0** 27/0** -248/0**
 ثباتی/ بیي رهاشدگیبنهروان 296/0** 286/0** -611/0**
 استفادهاعتمادي/ سوءي بیبنهروان 394/0** 226/0** -153/0**
 احساس بیگانگیي انزواي اجتماعی/ بنهروان 367/0** 310/0** -200/0**
 ي نقص/ شرمبنهروان 362/0** 324/0** -219/0**
 ي شکستبنهروان 326/0** 271/0** -143/0**
 کفایتیي وابستگی/ بیبنهروان 248/0** 240/0** -202/0**
 پذیري در برابر خطري آسیببنهروان 344/0** 215/0** -120/0**

 / خود تحول نایافتگیي گرفتارشدگیبنهروان 220/0** 192/0** -015/0
 ي انقیادبنهروان 359/0** 297/0** -240/0**

 خودگذشتگیي ازبنهروان 093/0* 064/0** 078/0
 ي بازداري هیجانیبنهروان 353/0** 286/0** -210/0**

 جویی افراطیگیرانه/ عیبي استانداردهاي سختبنهروان 179/0** 105/0** -121/0
 بینیي محق بودن/ خود بزرگبنهروان 345/0** 228/0** -131/0**
 ي خودمهارگري ناکافی/ انضباط فردي ناکافیبنهروان 356/0** 323/0** -236/0**

05/0 <P *       01/0<P ** 

فی هاي منبنهکنندگی روانبینیبررسی قدرت پیش به منظور
ي مادران از آزمون هاي والدینی ناسازگارانهشناختی در سبک

ی دو سبک والدین، بنابراین رگرسیون چند متغیره استفاده شد
 ناسازگارانه به طور جداگانه به عنوان متغیرهاي مالك و پانزده

ادله بین وارد معبه عنوان متغیرهاي پیش بنه منفی شناختیروان
ط نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون مربو رگرسیون چندمتغیره شدند.

مایش ن 3گیرانه در جدول ي والدینی سختبه سبک ناسازگارانه
 اند.داده شده

ــود ســبک والدینی ناســازگارانه  چه در جدول دیده میچنان ي ش
= ثباتی (ضــریب بتا/ بیرهاشــدگیبنه توســط روان گیرانهســخت

) 170/0(ضریب بتا=  استفاده اعتمادي/ سـوء بیبنه )، روان205/0
ــریب بتا=  بینی محق بودن/ خود بزرگبنـه  و روان ) 144/0(ضـ

ــود (بینی میپیش ). این F )15و  001/0p< ، 09/8) =320شـ
رات ســـبک درصـــد از پراکندگی نم 27پانزده متغیر قادرند حدود 

ــخت  . به طور ) 2R=27/0کنند ( بینی را پیش گیرانهوالـدینی سـ
ــت که میزان رابطه هر یک  کلی نتایج این تحلیل حاکی از آن اس
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ــخت  بنهروان15از  ــبک والدینی س گیرانه متفاوت اســت به با س
ــدگی/ بی بنـه نحوي کـه روان  اعتمــادي/ ثبـاتی، بی هــاي رهـاشـ

ها بنهبینی بیش از دیگر روانده و محق بودن/ خود بزرگاستفاسوء
در  ارند.بینی را دکنند و توانایی پیشدر این زمینه ایفاي نقش می

ــبک    ادامـه   ــیون مربوط به سـ ــل از تحلیل رگرسـ نتـایج حـاصـ
ــازگارانه ــهلناس ــه نمایش  4گیرانه در جدول ي والدینی س خالص
 شده است.

ــان ــدول  چن ــه در ج ــه  4چ ــیمالحظ ــدینی  م ــبک وال ــود س ش
بنـــه رهاشـــدگی/ گیرانـــه توســـط رواني ســـهلناســـازگارانه

ــی ــا=   ب ــریب بت ــاتی (ض ــرم   ) و روان169/0ثب ــص/ ش ــه نق بن

و  >001/0pشــود (بینــی مــی ) پــیش217/0(ضــریب بتــا=  
ــر  F )15و  314= (58/3 ــانزده متغی ــن پ ــدود ). ای ــد ح  15قادرن

ــهل   ــدینی س ــبک وال ــرات س ــدگی نم ــد از پراکن ــه را درص گیران
ــیش ــی پ ــد ( بین ــن    ).2R=15/0کنن ــایج ای ــی نت ــور کل ــه ط ب

 15تحلیــل حــاکی از آن اســت کــه میــزان رابطــه هــر یــک از  
ــدینی ســهل روان ــا ســبک وال ــه متفــاوت اســتبنــه ب ــه  ،گیران ب

ثبـاتی و نقـص/ شـرم    هـاي رهاشـدگی/ بـی   بنـه نحوي که روان
کننـد  هـا در ایـن زمینـه ایفـاي نقـش مـی      بنهبیش از دیگر روان

گیرانـه  ي سـهل بینـی سـبک والـدینی ناسـازگارانه    و توانایی پیش
را دارند.

 بنه منفی شناختیپانزده روان بر رويگیرانه ي سختوالدینی ناسازگارانه سبکمقیاس تحلیل رگرسیون چندمتغیره  .3جدول
 

F 
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

2R  ضریب b 
ضریب 

 t بتا
سطح 

 داريامعن
007/0     ي محرومیت عاطفیبنهروان  081/0  272/1  204/0  
018/0     ثباتی/ بیي رهاشدگیبنهروان  205/0  481/3  001/0  
017/0     استفادهسوءاعتمادي/ ي بیبنهروان  170/0  602/2  010/0  
-     احساس بیگانگیي انزواي اجتماعی/ بنهروان 004/0  - 032/0  - 441/0  660/0  
016/0     ي نقص/ شرمبنهروان  100/0  391/1  165/0  
011/0     ي شکستبنهروان  110/0  536/1  126/0  
-     کفایتیي وابستگی/ بیبنهروان 004/0  - 032/0  - 439/0  661/0  
09/8 پذیري در برابر خطري آسیببنهروان  320/ 15 0001/0 27/0 - 005/0  - 045/0  - 727/0  468/0  
-     / خود تحول نایافتگیي گرفتارشدگیبنهروان 004/0  - 043/0  - 679/0  498/0  
-     ي انقیادبنهروان 005/0  - 058/0  - 861/0  390/0  
-     خودگذشتگیي ازبنهروان 006/0  - 073/0  - 282/1  201/0  
009/0     ي بازداري هیجانیبنهروان  111/0  713/1  088/0  
0001/0     جویی افراطیگیرانه/ عیبي استانداردهاي سختبنهروان  004/0  068/0  946/0  
013/0     بینیي محق بودن/ خود بزرگبنهروان  144/0  269/2  024/0  
003/0     ناکافی/ انضباط فردي ناکافیي خودمهارگري بنهروان  037/0  594/0  553/0  

 بنه منفی شناختیپانزده روانبر روي گیرانه ي سهلوالدینی ناسازگارانه سبکمقیاس تحلیل رگرسیون چندمتغیره  .4جدول
 

F 
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

2R 
ضریب   b ضریب 

 بتا
t  سطح

 داريامعن
-     ي محرومیت عاطفیبنهروان 005/0  - 050/0  - 716/0  474/0  
016/0     ثباتی/ بیي رهاشدگیبنهروان  169/0  609/2  010/0  
- -002/0     استفادهاعتمادي/ سوءي بیبنهروان 022/0  - 304/0  762/0  
-     احساس بیگانگیي انزواي اجتماعی/ بنهروان 005/0  - 032/0  - 415/0  678/0  
036/0     ي نقص/ شرمبنهروان  217/0  814/2  005/0  
0001/0     ي شکستبنهروان  002/0  020/0  984/0  
003/0     کفایتیي وابستگی/ بیبنهروان  018/0  222/0  825/0  
- 15/0 0001/0 15 /314 58/3 پذیري در برابر خطري آسیببنهروان 006/0  - 057/0  - 830/0  407/0  
-     نایافتگی/ خود تحول ي گرفتارشدگیبنهروان 006/0  - 064/0  - 886/0  376/0  
008/0     ي انقیادبنهروان  088/0  167/1  244/0  
002/0     خودگذشتگیي ازبنهروان  022/0  357/0  722/0  
004/0     ي بازداري هیجانیبنهروان  049/0  695/0  488/0  
-     جویی افراطیگیرانه/ عیبي استانداردهاي سختبنهروان 001/0  - 017/0  - 262/0  793/0  
008/0     بینیي محق بودن/ خود بزرگبنهروان  086/0  232/1  219/0  

007/0     ي خودمهارگري ناکافی/ انضباط فردي ناکافیبنهروان  074/0  068/1  286/0  
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 بحث
همی موالدینی به عنوان بخشی از تاثیرات خانوادگی، نقش سبک 

گمان، همه . بی]37[ دهی به رفتارهاي کودکان دارد در جهت
والدین با وظیفه ارتقاء بهینه تحول بهنجار و سالمت کودکان خود 

هاي مذکور هم در جهت رشد و پختگی در چالش هستند که چالش
جهت تحول اجتماعی، هیجانی و عقالنی کودکان جسمانی و هم در 

. اما سازه والدینی و نحوه برخورد و تربیت فرزندان ]38[ باشندمی
از جمله شخصیت والدین (به  وابسته است؛یز به عوامل متعددي ن
در سبک  ،اما یکی دیگر از عوامل مرتبط ،)]39[وان مثال: نع

هاي بنهروان زیرا والدین است،هاي بنهوالدینی باورها و روان
هایی همچون ) در چارچوب موضوعEMSناسازگار اولیه (

هاي بدنی، با در نظر گرفتن فرد و ها و احساسها، شناختهیجان
شوند که در طول دوران کودکی اش با دیگران تعریف میرابطه

 .تحول یافته و تا بزرگسالی دوام دارند
والدین در  هاي منفیبنهدر پژوهش حاضر سعی شد قدرت روان

اي ایرانی شان در نمونهي والدینیهاي ناسازگارانهبینی سبکپیش
هاي همبستگی حاکی از آن نتایج تحلیل .مورد بررسی قرار گیرد

هاي منفی و بنهاست که ارتباط مثبت معناداري میان روان
تر هاي والدینی ناسازگارانه وجود دارد. نتایج تحلیلی عمیقسبک

ط توس گیرانهي سختبک والدینی ناسازگارانهنشان داد که س
محق  و استفادهسوءاعتمادي/ثباتی، بیرهاشدگی/بیهاي بنهروان

دست آمده ه ي ببینی دارد. نتیجهقابلیت پیش بینیبودن/خود بزرگ
گیرانه را در برابر فرزند سبک سختاتخاذ تواند دلیل حدي می تا

باتی ثبیرهاشدگی/بنه روان زیرا افرادي که حامل ،تبیین نماید
شان با افراد مهم زندگی ثباتی ندارد و هستند اعتقاد دارند که روابط

شان بمیرند یا او را رها کنند هرلحظه ممکن است افراد مهم زندگی
عاطفه، ي بریدگی و طرد قرار دارند، رفتارشان بیو چون در حوزه

بنابراین  بینی است.یشگر، منزوي، تندخو و غیر قابل پسرد، مضایقه
بخشی با فرزند خود نخواهند داشت زیرا دلبستگی ایمن و رضایت

. همچنین افرادي که حامل ماننددر نهایت تنها میمعتقدند که 
با  هستند بر این باورند که دیگران استفادهسوءاعتمادي/بنه بیروان

چون  زکنند و اینان نیاستفاده میها سوءترین فرصت از آنکوچک
عاطفه، سرد، ي بریدگی و طرد قرار دارند، رفتارشان بیدر حوزه
این بینی است. بنابرگر، منزوي، تندخو و غیر قابل پیشمضایقه

ه برقرار کنند زیرا باور دارند ک یتوانند با فرزندشان روابط گرمنمی
 کودك از این رابطه سوء استفاده خواهد کرد. 

ي که در حوزه بینیزرگمحق بودن/ خود بي بنهروان
هاي مختل قرار دارد حاکی از باوري است که خود را محدودیت

د اي براي خوبیند و حقوق ویژهگردن باالتر از بقیه میوسر یک
 تعامل شقائل است، پس دور از ذهن نیست که نخواهد با فرزند
و باید  استگرمی داشته باشد و به عبارتی فرزندش همیشه بدهکار 

 انگیگونه که زیرا آنکند چنین والدي را راضی نگه دارد،  تالش
قی شان منطمعتقد است این افراد توجهی به اینکه خواسته ]33[

است یا نه ندارند و بدون توجه به همدلی با دیگران و نیازها و 
 ازند. پرداحساساتشان، به رقابت افراطی یا کنترل رفتارشان می

گیرانه متغیره در رابطه با سبک والدینی سهل نتیجه رگرسیون چند
اتی و ثببی رهاشدگی/هاي بنهروانسط نشان داد که این سبک تو

تواند ي میتاحدبینی دارد. این نتیجه نیز قابلیت پیش نقص/ شرم
ي که زیرا افراد باشد گیرانه در برابر فرزندسبک سهل اتخاذدلیل 

 ]33[ یانگي ثباتی هستند، به گفتهرهاشدگی/بیبنه حامل روان
ه ثبات ها بناپذیر و نامنظم نیز هستند و معتقدند که نیاز آن اعتماد

افراد به طور و امنیت و محبت و عشق برآورده نخواهد شد. این 
ها نیز سرد و منزوي اند که آنهایی بزرگ شدهمعمول در خانواده

افت شان نسبت به دریاعتماديثباتی یا بیاند، بنابراین بیبوده
د زیرا یشان باشتواند دلیلی برانتخاب این سبک والدینمحبت می

 دو همکارانش معتقدن جان بزرگیگونه که در این سبک، والدین آن
ند نیازي به رفتار بالغانه ندارکنند، نظمی را در خانه حاکم نمی ]40[

ري شان به هرکاپس کودکانمعتقدند قاعده بیجویی نظمو به خود
بنه نقص/ پردازند. همچنین افرادي که حامل روانکه بخواهند می

ي شان فردهستند براین باورند که در نظر افراد مهم زندگی شرم
 شهمچنین حساسیت بیارزش و حقیر هستند. منفور، نامطلوب، بی

ن پاییخود حد نسبت به انتقاد، طرد و سرزش در آنان به حرمت  از
ها انجامد. بنابراین در برابر فرزندانشان نیز این احساسدر آنان می

شود که والد خود را درگیر فرزند و حاکم خواهد بود و باعث می
مسائل وي نکند و با سلب صالحیت از خود به سلب مسؤلیت از 

پردازد و بدین گونه است که در تربیت و پرورش فرزند خود می
 کند.مل میگیرانه عسهل

ه دهد این است کي این پژوهش نشان مینکته دیگري که نتیجه
ي ترین درگیري را با حوزهي والدینی بیشهاي ناسازگارانهسبک

هاي این حوزه اغلب بنهبریدگی و طرد دارند که البته روان
 البته باید در نظر داشت که از ها هستند.بنهترین روانرسانآسیب

هاي شناختی پویایی هستند و سبک ها، مؤلفهبنهانجایی که روآن
تواند والدینی نیز فرآیند طوالنی مدتی هست، سبک والدینی نیز می

ها را البته به صورت جزئی تعدیل و یا ها اثر بگذارد و آنبنهبر روان
 تشدید بکند.

هاي رغم پژوهش گونه نتیجه گرفت که بهتوان ایننهایت می در
هنوز جوان است و ي والدینی انجام شده است، در حوزهفراوانی که 

ها براي بنهچند این نکته که روان تري دارد. هربیش پژوهش نیاز به
قوت  شوند از نقاطاولین بار است که با سبک والدینی بررسی می

ن هاي ایشود پژوهشآید اما پیشنهاد میحساب می این پژوهش به
حوزه گسترش یافته و عالوه بر شخصیت و سالمت روان والدین و 

هاي آنان نیز بنهشناختی چون روان عواملدیگر عوامل مهم، به  
شان که از عوامل کلیدي است توجه شود و در پرورش فرزندان

 الزم يهامهارت کسببا  شان به کار گرفته شوند تا والدیننتایج
شود بتوانند این باورها را کمی تعدیل نمایند. همچنین پیشنهاد می

 که پژوهشی در رابطه با پدران نیز انجام گیرد. 
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نمونه حاضر تنها مربوط به  نیز دارد. یهایپژوهش حاضر محدودیت
شهر تهران است و هرچند از تعداد مناسبی برخوردار بوده است اما 

ها و آداب و رسوم متفاوتی مناطق دیگر که از فرهنگ تعمیم آن به
برخوردارند باید با احتیاط صورت گیرد. همچنین محدودیتی که 

را  ستاکنند و غیر قابل اجتناب ابزارها براي تعمیم نتایج ایجاد می
که، آزمون سنجش روان . از جمله اینقرار بگیردنظر  مدباید 

ی است و هر چند براي جمعیت هاي ناسازگار یک ابزار بالینبنه
 توان با قاطعیت به نتایج آن تکیهبهنجار استفاده شده است، نمی

همچنین در این هاي منفی است. بنهکرد چرا که تنها واجد روان
ها عنوان شد، برخی از آزمودنیپژوهش چنانچه در قسمت 

درصد) ناقص بودند و یا در موعد مقرر  3ها (کمتر از نامهپرسش
ن هاي ایتوان این را از محدودیتیل داده نشدند، بنابراین میتحو

 ها نتیجهنامهپژوهش دانست چرا که شاید وارد شدن این پرسش
 زد.متمایزي را رقم می

 گیرينتیجه
مادران  سبک والدینی از آنجا کههاي پژوهش باتوجه به یافته

 ارد،ناداري درابطۀ معها) بنهتهرانی، با باورهاي منفی شناختی (روان
اي لذا آموزش باورهاي منطقی به مادران از اهمیت برجسته

 برخوردار است. 
 

با تشکر از تمامی کسانی که راه را براي این  :و قدردانی تشکر
پژوهش هموار ساختند خصوصا وزارت آموزش و پرورش و مدارس 
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