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  چکيده
گیري هـاي ناسـازگار اولیـه و جهـتشده بـا طرحوارههاي فرزندپروري ادراكمنظور شناسایی رابطۀ شیوهاین پژوهش به

اي گیري طبقـهآموز دختر مقطع دوم و سوم دبیرستان به شیوة نمونهدانش 300مذهبی صورت گرفته است. بدین منظور، 
هـاي ناسـازگار اولیـۀ یانـگ و هاي ابعاد رفتاري والدین شـیفر، فـرم کوتـاه طرحوارهنامهاي انتخاب شدند و پرسشخوشه
بسـتگی پیرسـون و هـاي آمـاري ضـریب همهـا، بـا اسـتفاده از روشگیري مذهبی آلپورت را تکمیل کردند. دادهجهت

آمده نشـان داد کـه شـیوة فرزنـدپروري بـا بُعـد غالـب دستچندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به رگرسیون
هاي ناسازگار اولیۀ محرومیت هیجـانی، انـزواي اجتمـاعی/ تر طرحوارهکنندة معناداري براي سطوح پایینبینیمحبت پیش

کفایتی، خودتحول نیافته/ گرفتار، اطاعت، بـازداري هیجـانی، معیارهـاي سرسـختانه/ یبیگانگی، نقص/ شرم، وابستگی/ ب
گیري گیري مـذهبی بیرونـی و سـطوح بـاالتر جهـتداري/ خودانضباطی ناکافی و جهـتجویی افراطی و خویشتنعیب

کننـدة معنـاداري بـراي ینیبمذهبی درونی است. همچنین نتایج نشان داد شیوة فرزندپروري با بُعد غالب کنترل نیـز پیش
  ایثار است. اعتمادي/ بدرفتاري، نقص/ شرم، اطاعت وهاي ناسازگار اولیۀ محرومیت هیجانی، بیسطوح باالتر طرحواره

  گیري مذهبی.هاي ناسازگار اولیه و جهتهاي فرزندپروري، طرحوارهشیوه ها:واژهکلید
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  مقدمه
رو، ایـندهـد. ازك را تحت سرپرستی و مراقبت قـرار میخانواده نخستین محیط اجتماعی است که کود

هاي دیگر در رشد و تکامل فـرد تـأثیر دارد. تـأثیر خـانواده بـر فراینـد توان گفت: بیش از تمام محیطمی
شناسـی، در زمینـۀ اهمیـت نظران روانچنان روشن است که با وجود اختالفـات میـان صـاحب» تحول«

نظر از مکتبی که دارند، شناسان، صرفنظر مشترك وجود دارد. اکثر روانقطهخانواده و تأثیر آن بر تحول ن
  ).25، ص 1969(بالبی، اند هاي میان والدین و فرزندانشان را اساس تحول عاطفی تلقی نمودهکنش

ترین رویکردها در زمینه چگونگی تـأثیر والـدین بـر رشـد اجتمـاعی و شایسـتگی در یکی از معتبر
در سـال  اسـتنبرگو  دارلینـگاست که توسـط » پروريهاي فرزندشیوه«اي تحت عنوان کودکان، مطالعه

هاي والدین نسبت بـه فرزنـدان اي از نگرشپروري مجموعههاي فرزندصورت گرفته است. شیوه 1993
، ایـن رفتارهـانماید. شود که در آن جو رفتارهاي والدین بروز میایجاد جو هیجانی میاست که منجر به 

کننـد شان عمـل میگیرندة رفتارهاي مشخصی است که از طریق آنها، والدین به وظایف والدینیبرهم در
هاي والـدینی کـه شـامل و در جهت هدف والدین است و هم دربرگیرندة رفتارهاي غیرمرتبط با هـدف

  ).1997است (گالسکو و همکاران،  هاي غیراراديها، تغییر تن صدا یا بیان هیجانژست
دهـد هاي وسیعی که در زمینۀ چگونگی برخورد والدین با کودکانشان انجام شده، نشـان میپژوهش

هاي تربیتی والدین آثار طوالنی بر عقاید و افکار، رفتار و عملکرد، انتظارات و شخصـیت افـراد که روش
  .)2002آینده دارد (هریس و سرتین،  در

ایجـاد و گسـترش یان کردند که عملکرد والـدین سـبب ب 1969در سال  بالبیو  1954در سال  پیاژه
هـا در زنـدگی فـرد ایـن طرحوارهشـود. می» طرحـواره«هایی در درون سازمان شناختی فرد به نـام مدل

دهنـد کنند که تفسیر، انتخاب و ارزیـابی فـرد از تجـارب وي را شـکل میهایی عمل میعنوان عدسیبه
هـاي ناسـازگار اولیـه ، نظري را در رابطه بـا طرحوارهیانگدیدگاه،  این). متعاقب 33، ص 2008(گانتی، 

هاي عمیـق و فراگیـري مایـههاي ناسازگار اولیه، الگوها یا درونگسترش داد. وي معتقد بود که طرحواره
اند و طی دوران کـودکی ها و احساسات بدنی تشکیل شدهوارهها، شناختهستند که از خاطرات، هیجان

شکل گرفته و در سیر زندگی تداوم یافته، در مورد خـود و رابطـه بـا دیگـران هسـتند و بـه و نوجوانی 
ویژه آنهایی کـه در نتیجـۀ تجـارب نـاگوار دوران کـودکی ها، بهاین طرحواره شدت ناکارآمدند. برخی از

تر و گیرند، ممکن است هستۀ اصلی اختالالت شخصـیت، مشـکالت مـنش شـناختی خفیـفشکل می
 ).2003(یانگ و همکاران، از اختالالت مزمن محور یک قرار بگیرند بسیاري 
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گیري این نتیجه دست یافتند که سـبک والـدینی بـر شـیوة شـکلطی پژوهشی به  و همکاران رایت
شناسی روانی بعدي افراد مؤثر اسـت (رایـت و همکـاران، ها در آسیباین طرحوارهها اثر دارد. طرحواره

کننـدة بسـیار خـوبی بـراي بینینیز تعامالت ناکارآمـد والـدین بـا کـودك را پیش نتیاو  بارانف). 2009
و همکـاران نشـان دادنـد کـه بـین  سسـرو). 2007هاي ناسازگار اولیه یافتند (بـارانف و تیـان، طرحواره
رفتاري در دوران کـودکی تـوجهی و غفلـت قـرار گـرفتن و بـدهاي ناسازگار اولیه، با مورد بیطرحواره

این نتیجـه دسـت یافـت کـه پـنج حـوزة به  تیم ).2004ۀ معناداري وجود دارد (سسرو و همکاران، رابط
ها)، با طرد پـدر و مـادر رابطـۀ معنـاداري اي از حوزة محدودیتهاي ناسازگار اولیه (بجز دامنهطرحواره

گـی و منـدي، گـوش بـه زنهـاي بریـدگی/ طـرد، دیگـر جهت). وي دریافت که حوزه2010دارد (تیم، 
و پذیرش کم مادر ارتباط معناداري دارد. همچنین نشـان داد کـه بـرخالف بازداري بیش از حد، با گرمی 

)، مراقبـت بـیش از حـد والـدین بـا 2000و همکـاران ( لیونـگ) و 2002( سـرتینو  هـریسهاي یافته
عملکرد والدین در رابطـه در بررسی اثر  گانتیطور معناداري رابطه ندارد. هاي ناسازگار اولیه، بهطرحواره

ایـن نتیجـه دسـت هاي ناسازگار اولیـه بـه گیري طرحوارهبا سه مولفۀ مهرورزي، اقتدار و کنترل و شکل
جملـه بریـدگی/ طـرد و هـا ازکننـدة معنـاداري بـراي برخـی از حوزهبینییافت که عملکرد والدین پیش

ــانتی،  ــت (گ ــل اس ــودگردانی مخت ــرد و خ ــور). 33، ص 2008عملک ــون  یسم ــی پیرام ــی پژوهش ط
هاي ناسازگار اولیه و بعد فرزندپروري محبت/ طرد والدین دریافت، رابطـۀ مثبـت و معنـاداري طرحواره

و هاي ناسازگار اولیۀ و رابطۀ منفـی و معنـاداري بـین گرمـی بین طرد و عدم پذیرش والدین و طرحواره
وجـود دارد (مـوریس،  یانـگنامۀ ه در پرسـشهاي ناسازگار اولیمحبت والدین با نمرات باالي طرحواره

ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بـین ادراك از مراقبـت والـدینی و در پژوهشـی بـه  سـرتینو  هریس). 2006
پذیري رابطۀ منفـی وجـود کفایتی و آسیبهاي نقص/ شرم، خویشتنداري ناکافی، وابستگی/ بیطرحواره

کفایتی)، در ارتباط بـا والـدین جز مقیاس وابستگی/ بیها (باین طرحواره). 2002دارد (هریس و سرتین، 
  گر نیز وجود دارد.بیش حمایت
ــه1389و همکــاران ( شــهامت ــه،  ) ب ــدپروري مقتدران ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه ســبک فرزن

ثبـاتی و سـبک فرزنـدپروري کنندة معناداري براي سطوح پـایین طرحـوارة ناسـازگار طـرد/ بیبینیپیش
نیـز  شـایقیانمنشی است. کنندة معناداري براي سطوح باالتر طرحوارة استحقاق/ بزرگنیبیگیر پیشسهل

اي رابطـۀ مسـتقیم و معنـاداري وجـود دریافت که بین پیوند والدینی ضعیف و باورهاي ناسازگار هسـته
ر. ود (شـاي بیشـتر میتر شدن متغیر پیوند والدینی، میزان باورهاي ناسـازگار هسـتهدارد؛ یعنی با ضعیف
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اي، بـراي تشـکیل کنندة زمینـهبینینشان داد که پیوند والدینی ضعیف پیش صدوقی). 1387شایقیان، ك. 
  ).1386باشد (ر. ك. صدوقی، هاي ناسازگار اولیه میطرحواره

گیري باورهاي مذهبی و معنـوي ترین بستر شکلاز سوي دیگر، پژوهشگران، خانواده را اساسی
این باورها از دوران کودکی و از کانون خـانواده ناشـی  نکته تأکید دارند که غالباین دانند و بر می
هاي والدینی با تحول دینـی فرزنـدان دهد که اهداف و سبکها نیز نشان میشود. نتایج پژوهشمی

 (پـالکویتز وکنند ایفا میمرتبط بوده و والدین، نقش بسزایی در نوع تربیت دینی و مذهبی فرزندان 
  ).1998الم، پ

این طیف، مذهب، بـراي افـراد معنـایی ابـزاري  ، مذهب طیفی است که در یک سويآلپورتاز نظر 
دارد و در سوي دیگر، طیف مذهب، نوعی معنا و معنایابی است که خود انگیزة اصـلی زنـدگی اسـت و 

ي مـذهبی گیر، شخصی که جهـتراسو  آلپورت). به نظر 149، ص 1968ارزش درونی دارد (آلپورت، 
گیري مـذهبی بیرونـی دارد، از مـذهبش کند. اما شخصـی کـه جهـتدرونی دارد، با مذهبش زندگی می

هـاي گیري مـذهبی درونـی دارنـد، انگیزه). اشخاصی کـه جهـت1967کند (آلپورت و راس، استفاده می
اص بـا کـه اشـخحالییابند و شخصیتشان با مذهب یکی شده، دراصلی خود را در چارچوب مذهب می

این اشخاص بـه روند. در حقیقت، گیري بیرونی براي رسیدن به اهدافی دیگر به سمت مذهب میجهت
اي بـراي ارضـاي این افـراد، مـذهب وسـیلهاینکه از خود روي بگردانند. براي  روند بدونسمت خدا می

  نیازهاي فردي چون کسب مقام و موقعیت اجتماعی است.
ترین عامل ارتقـاي عقایـد اي گزارش کردند که دانشجویان، والدین را مهمهدر مطالع برانو  هانزبرگر

، ویبسـیو  دادلـیایـن اسـاس ). بـر 152، ص 2003 اند (اسپیلکا و همکاران،و تربیت دینی خود دانسته
هاي دینی به فرزنـدان را حضـور گـرم و روابـط حمـایتی و ها و ارزشترین عامل براي انتقال آموزهمهم

گیري و همکاران، بر اهمیـت والـدین در شـکل دیکی). 2000دانند (دادلی و ویبسی، ی والدین میمراقبت
مفهوم خداي کودك هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم تأکید کردند و نتایج بررسی آنـان نشـان داد 

تـري دارد در دختران نسبت به پسران با اسنادها و سبک تربیتی آنها همبسـتگی نزدیـک» خدا«که مفهوم 
هاي فرزندپروري و تعهد مذهبی نوجوانان، این نتیجـه ). در بررسی رابطۀ شیوه1997(دیکی و همکاران، 

عنوان ابـزاري بـراي تعهـد مـذهبی درونـی هاي فرزندپروري حمایتی و مقتدرانه، بهدست آمد که شیوهبه
خداي جوانـان تـأثیر بسـزایی ). سبک فرزندپروري والدین بر مفهوم 1995باشد (جاسبرگ، نوجوانان می

کنندة تصویر خـداي کودکـان گوییترتیب، سبک والدینی و مفهوم خداوند پدر و مادرها، پیشدارد. بدین
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هاي والـدینی و خودمختـاري نوجوانـان نیز در بررسی رابطۀ سبک زاباال). 1995است (هرتل و دوناهو، 
هاي فرزنـدپروي، جـه دسـت یافـت کـه شـیوهایـن نتیهاي علمی، مـذهبی و تلویزیـونی بـه در فعالیت

). 1994طور معنادار و مثبتی ارتباط دارد (زابـاال، گیري مذهبی درونی بهگرا با جهتکننده و اجتماعکنترل
در پژوهشی نشان داده شد که بین سبک والدینی و تعهد مذهبی در دانشجویان ارتباط معنـاداري وجـود 

  ).2000پذیر است (کارتر، هاي مقتدرانه امکاندر چارچوب شیوه دارد و افزایش در تعهد مذهبی تنها
عنوان فرزنـد بـه - منظور بررسی کیفیت ارتبـاط والـد)، طی پژوهشی که به1386( مظاهريو  صادقی

هاي تربیتـی شرط تربیت دینی فرزندان انجام دادنـد، دریافتنـد کـه منـابع شـناخت دینـی در سـبکپیش
که در سبک تربیتی مقتدر، شناخت دینـی بیشـتر از طریـق خـانواده و در طوريمختلف متفاوت است. به

در  کریمـیتوجه، شناخت دینـی بیشـتر از طریـق امـاکن مـذهبی اسـت. کار و بیسبک تربیتی مسامحه
هاي فرزنـدپروري والـدین، بـا نگـرش مـذهبی منظور بررسی رابطۀ نگرش مـذهبی و شـیوهپژوهشی به

هاي فرزنـدپروري والـدین ارتبـاط معنـاداري رش مذهبی دختـران و شـیوهدختران، نشان داد که بین نگ
  .)1380وجود ندارد (ر.ك. کریمی، 

هـاي ناسـازگار اولیـه در این بود که ریشۀ اصـلی طرحوارهها حاکی از اینکه غالباً پژوهش با توجه به
ایـن پـژوهش، ارد، در هاي نامساعد دوران کودکی و تعامالت ناکارآمد والدین با کـودك وجـود دتجربه

هاي ناسـازگار اولیـه و تعیـین هاي فرزندپروري و طرحوارهعنوان یکی از اهداف به بررسی رابطۀ شیوهبه
هاي ناسازگار اولیه پرداخته شده اسـت؛ چراکـه بینی طرحوارههاي فرزندپروري در پیشمیزان سهم شیوه

هـاي ناسـازگار اولیـه رابطـۀ ري طرحوارهگیهاي فرزندپروري بـا شـکلچنانچه مشخص گردد بین شیوه
تـوان بـا بینـی کنـد، میهاي ناسازگار را پیشتواند طرحوارهمعناداري وجود دارد و نوع فرزندپروري می

گیري هاي فرزنــدپروري مناســب بــه والــدین و تــالش در جهــت ارتقــاي آن، از شــکلآمــوزش شــیوه
  آن اختالالت شخصیت پیشگیري کرد.هاي ناسازگار اولیه در فرزندان و متعاقب طرحواره

عنوان یـک متغیـر مهـم در زنـدگی افـراد اسـت و غالبـاً اینکه مـذهب بـهاز سوي دیگر، با توجه به 
هاي دینی و نگـرش در انتقال ارزش هاي تربیتی والدین، نقش مهمیها نشان داده است که روشپژوهش

هاي گـر از اهـداف، بـه بررسـی رابطـۀ شـیوهعنوان یکـی دیایـن پـژوهش بـهمذهبی فرزندان دارد، در 
هاي فرزنـدپروري در نـوع ایـن شـیوه گیري مذهبی فرزندان و تعیین سهمفرزندپروري والدین و جهت

این دو مؤلفه، رابطـۀ معنـاداري که اگر مشخص گردد بین گیري مذهبی فرزندان، پرداخته شد؛ چراجهت
گیري مـذهبی فرزنـدان اسـت، کنندة معناداري براي جهتبینیهاي فرزندپروري پیشوجود دارد و شیوه
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هاي مناسـب بـه والـدین، دربـارة تربیـت دینـی هاي فرزندپروري و آموزشتوان با کار بر روي شیوهمی
  گیري مذهبی درونی سوق داد.فرزندان گرایش نسل نوجوان را به سمت جهت

  پژوهش روش
آموزان دختر پایۀ دوم و سـوم کل دانشن منظور، پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. بدی

 300عنوان جامعۀ آماري در نظـر گرفتـه شـد. ، به1390- 91مقطع متوسطۀ شهر تهران در سال تحصیلی 
ایـن پـژوهش انتخـاب گردیـد. بـه  عنوان نمونۀاي بهاي خوشهگیري طبقهنفر از آنها براساس شیوة نمونه

گانۀ آمـوزش و پـرورش شـهر 19منطقه (مناطق یک و سه) از مناطق  2 طور تصادفیاین ترتیب، ابتدا به
طور تصـادفی و از مدرسه به 3این دو منطقه، تهران انتخاب شد و از بین مدارس دخترانۀ مقطع دبیرستان 

  آموز) انتخاب گردید.دانش 25آموز از پایۀ دوم و سوم (هر پایه دانش 50هر مدرسه، تعداد 

  ابزارهاي پژوهش

) توسـط 1965( شـیفرنامه براسـاس کارهـاي ایـن پرسـشنامۀ ابعاد رفتاري والدین (محیط خانوادگی): شپرس
آزادي (شـامل: آزادي بـیش از  -ماده است که ابعاد کنتـرل 77در شیراز تهیه شده و داراي  نقاشیان

حد، انضباط مالیم، دخالت بـیش از حـد، کتمـان پرخاشـجویی، کنتـرل از طریـق احسـاس گنـاه، 
طرد (شـامل: حمایـت  -دهی، انضباط پیوستۀ یکسان، انتظار رفتاري بالغانه و تنبیه) و محبتجهت

عاطفی، تأیید و ابراز نظر مثبت، شرکت در امور، ابراز محبت، ارتبـاط، ابـراز نظـر منفـی، خشـم و 
جش هـا مـورد سـنعصبانیت، طرد و نادیده گرفتن کودك) را در روابط خانوادگی، از نگاه آزمودنی

 87/0نامه، توســط ســازنده آن، ). ضــریب پایــایی پرســش98ص  ،1374دهــد (آقــاجري، قــرار می
نامه را از طریـق در پژوهش خود، ضریب پایـایی پرسـش خانی غیاثوندیعقوبگزارش شده است. 

و  82/0طـرد  -و محبـت 74/0و  63/0آزادي  -ضریب آلفا و بازآزمایی به ترتیب، براي بعد کنترل
ــر 93/0 ــشو ض ــل پرس ــراي ک ــا ب ــایی آلف ــب یب پای ــه ترتی ــت آورد به 8/0و  92/0نامه، ب دس

هـاي نیز در پژوهش خود، کـه آزمودنی مظاهريو  صادقی ).85، ص 1372خانی غیاثوند، (یعقوب
 -دادند، ضریب پایایی را از طریـق آلفـاي کرونبـاخ بـراي بعـد کنتـرلآن را دانشجویان تشکیل می

دسـت آوردنـد. بـراي به 88/0نامه، و براي کل پرسـش 94/0طرد  -حبتو براي بعد م78/0آزادي، 
از روش اعتباریــابی محتــوا اســتفاده شــده اســت (صــادقی و  نقاشــیاننامه تعیــین روایــی پرســش

  ).1386مظاهري، 



  ۹۹ گيري مذهبيهاي ناسازگار اوليه و جهتشده با طرحوارههاي فرزندپروري ادراکشيوه ۀرابط

 

رة طرحـوا 15) بـراي ارزیـابی 1998( یانگنامه توسط این پرسش هاي ناسازگار اولیه:نامۀ طرحوارهفرم کوتاه پرسش
باشـد. اي میگزینـه 6سـؤال  75توصیفی است که شامل ناسازگار اولیه ساخته شده است. یک ابزار خود

؛ 2006راجیکبـور و بـرگ، (هاي متعـددي بـه اثبـات رسـیده اسـت این ابزار در پژوهشپایایی و روایی 
و بـراي تمـام  964/0وسیلۀ آلفـاي کرونبـاخ بـراي کـل آزمـون . پایایی مقیاس، به)2007بارانف و تیان، 

نامه ایـن پرسـش ). هنجاریـابی2001 (والر و همکـاران،گزارش شده است  80/0ها باالتر از مقیاسخرده
هاي تهران انجام گرفتـه اسـت. همسـانی درونـی بـا اسـتفاده از ) در دانشگاه1385( آهیایران توسط در 

  دست آمده است.به 98/0و در جمعیت مذکر،  97/0آلفاي کرونباخ در جمعیت مؤنث، 
گیري اش مقیاسـی بـراي انـدازههاي نظـريبـر مبنـاي کوشـش آلپـورت گیري مذهبی آلپـورت:نامۀ جهتپرسش
گیري مـذهبی مادة آن بـه جهـت 11ماده است که  20نامه داراي این پرسشگیري مذهبی ساخت. جهت

اي ارائـه مـاده 21نسـخۀ  یـک فگـینگیري مذهبی درونی اختصاص دارد. مادة آن به جهت 9بیرونی و 
ایـن مـاده ). 1985 گیـرد (دونـاهو،، به اضافه یـک مـادة دیگـر را دربرمیآلپورتهاي نمود که تمام ماده

بیشـتر مـورد  فگـینداشت. از آن به بعد، نسخه  آلپورت) با مقیاس بیرونی 61/0همبستگی مثبت باالیی (
) - 2/0گیري مذهبی درونی و بیرونی (بین جهت همبستگی فگین،استفاده قرار گرفته است. در مطالعات 

نامه، توسـط این پرسش باشد. پایایی) بسیار نزدیک می- 21/0( آلپورتبود که با همبستگی محاسبه شده 
هاي تهران براساس آلفاي کرونبـاخ بـه ویان دانشگاهنفري از دانشج 45) در یک گروه 1378( بزرگیجان

این مقیـاس بـه )، نیز پایایی 1380و همکاران ( مختاريفت. در پژوهش مورد تأیید قرار گر 737/0میزان 
دست آمد. براي سـنجش روایـی به 712/0روش آلفاي کرونباخ محاسبه گردید، که ضریب آلفاي معادل 

به فارسی ترجمه شده و صـحت آن از طریـق  فگینگیري مذهبی نامۀ جهتایران، پرسش این آزمون در
  ان دیگر و ترجمۀ دوبارة آن به انگلیسی تصحیح گردید.بازخوانی توسط متخصص

هاي آمار استنباطی (تحلیـل واریـانس، ضـریب ها از روشاین پژوهش، براي تجزیه و تحلیل داده در
  همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد.

  پژوهش هاييافته
  گرفت که نتایج آن در پی آمده است.آمده مورد تحلیل قرار دستهاي بهپس از اجراي پژوهش، داده

هاي ناسازگار اولیـه و شده و طرحوارههاي فرزندپروري ادراك، ضرایب همبستگی بین شیوه1جدول
 دهد.گیري مذهبی و سطح معناداري آنها را نشان میجهت
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  مذهبیگیري هاي ناسازگار اولیه و جهتهاي فرزندپروري و طرحواره: ضرایب همبستگی بین شیوه1جدول 
 هاي فرزندپروريشیوه هامتغیر

 محبت کنترل
ضریب   سطح معناداري ضریب همبستگی

 همبستگی
سطح 
 معناداري

  
  
  
  
  
هاي طرحواره

 ناسازگار اولیه

 محرومیت هیجانی
 ثباتیرهاشدگی/ بی

 اعتمادي/ بدرفتاريبی
 انزواي اجتماعی/ بیگانگی

156/0 003/0 351/0 - 0001/0 
031/0 - n.s 29/0 114/0 - 124/0 
143/0 007/0 150/0 - n.s19/0 
114/0 024/0 274/0 - 0001/0 

 0001/0 - 239/0 0001/0 216/0 نقص/ شرم
 n.s21/0 129/0 - 013/0 - 046/0 شکست
 n.s09/0 221/0 - 0001/0 077/0 کفایتیوابستگی/ بی

 n.s068/0 024/0 - n.s 33/0 096/0 پذیري نسبت به ضررآسیب
 n.s059/0 162/0 - 002/0 094/0 دتحول نیافته/ گرفتارخو

 004/0 - 152/0  001/0 178/0 اطاعت
 n.s12/0 - 068/0 0001/0 196/0 ایثار

 n.s076/0 219/0 - 0001/0 083/0 بازداري هیجانی
 n.s 068/0 155/0 - 004/0 086/0 جویی افراطیمعیارهاي سرسختانه/ عیب
 n.s 18/0 066/0 n.s 12/0 052/0 منشیاستحقاق/ بزرگ

 002/0 - 163/0 04/0 - 98/0 خویشتنداري و خودانضباطی ناکافی
 n.s 59/0 387/0 0001/0 094/0 درونی گیري مذهبیجهت

 0001/0 - 255/0 027/0 111/0 بیرونی

دهــد کــه بـین شــیوة فرزنــدپروري بــا بُعــد غالــب کنتــرل و نشــان می 1نتـایج حاصــل از جــدول 
اعتمادي/ بدرفتاري، انـزواي اجتمـاعی/ بیگـانگی، نقـص/ ناسازگار محرومیت هیجانی، بی هايطرحواره

گیري مذهبی بیرونـی رابطـۀ مثبـت و ایثار و خویشتنداري و خودانضباطی ناکافی و جهتشرم، اطاعت، 
هـاي معناداري وجود دارد. از سوي دیگـر، بـین شـیوة فرزنـدپروري بـا بعـد غالـب کنتـرل و طرحواره

پذیري نسـبت بـه ضـرر یـا بیمـاري، کفایتی، آسیبثباتی، شکست، وابستگی/ بیزگار رهاشدگی/ بیناسا
جویی افراطـی، اسـتحقاق/ خودتحول نیافتـه/ گرفتـار، بـازداري هیجـانی، معیارهـاي سرسـختانه/ عیـب

  گیري مذهبی درونی رابطۀ معناداري وجود ندارد.منشی و جهتبزرگ
هاي ناسازگار محرومیـت هیجـانی، با بعد غالب محبت و طرحواره همچنین بین شیوة فرزندپروري،

کفـایتی، خودتحـول ثباتی، انزواي اجتماعی/ بیگانگی، نقص/ شرم، شکست، وابستگی/ بیرهاشدگی/ بی
جویی افراطـی و خویشـتنداري و نیافته/ گرفتار، اطاعت، بازداري هیجانی، معیارهـاي سرسـختانه/ عیـب

ۀ منفی و معناداري وجود دارد. از سوي دیگر، بین شـیوة فرزنـدپروري بـا بعـد خودانضباطی ناکافی رابط
 پذیري نسبت به ضـرر یـا بیمـاري،اعتمادي/ بدرفتاري، آسیبهاي ناسازگار بیغالب محبت و طرحواره

منشی رابطۀ معناداري وجود ندارد و بین شیوة فرزندپروري، با بُعد غالب محبـت ایثار و استحقاق/ بزرگ
  گیري مذهبی درونی رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد.هتو ج
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 هاي فرزندپروريهاي ناسازگار اولیه و شیوه: خالصه اطالعات رگرسیون طرحواره2جدول 
  فرزندپروري منبع تغییر رگرسیون

df آزمونF P R  R2  
  143/0  37/0  0001/0  78/24  2  محرومیت هیجانی

 n.s 129/0 117/0 014/0  061/2  2  ثباتیرهاشدگی/ بی
 022/0 15/0 035/0 401/3 2  بی اعتمادي/ بدرفتاري

 085/0 292/0  0001/0 87/13 2  انزواي اجتماعی/ بیگانگی
 10/0 316/0 0001/0 44/16 2  نقص/ شرم
 n.s55/0 139/0 019/0 92/2 2  شکست
 053/0 33/0 0001/0 38/8 2  کفایتیوابستگی/ بی

 034/0 184/0 006/0 20/5 2  خودتحول نیافته/ گرفتار
 053/0 22/0 0001/0  25/8  2  اطاعت
 042/0 205/0 002/0 518/6 2  ایثار

 052/0 23/0 0001/0 36/8 2  بازداري هیجانی
 030/0 173/0 01/0  63/4  2  جویی افراطیمعیارهاي سرسختانه/ عیب

 038/0 19/0 003/0 8/5 2  خویشتنداري و خودانضباطی ناکافی

هاي ناسازگار محرومیـت محاسبه شدة طرحواره Fشود، مقدار مشاهده می 2در جدول طور که همان
کفــایتی، اعتمــادي/ بــدرفتاري، انــزواي اجتمــاعی/ بیگــانگی، نقــص/ شــرم، وابســتگی/ بیهیجــانی، بی

جویی افراطـی و ایثار، بازداري هیجانی و معیارهاي سرسـختانه/ عیـب خودتحول نیافته/ گرفتار، اطاعت،
هـاي ناسـازگار حاصـل از طرحواره Fمعنادار اسـت و مقـدار  P> 01/0هاي فرزندپروري در سطح شیوه

  هاي فرزندپروري معنادار نیست.ثباتی و شکست و شیوهاولیۀ رهاشدگی/ بی
، %5,2، %4,2، %5,3، %3,4،%10، %8,5، %22، %14,3توان گفـت: بـه ترتیـب می Fبا توجه به معناداري 

اعتمـادي/ بـدرفتاري، انـزواي هاي ناسازگار اولیۀ محرومیت هیجانی، بینس طرحوارهاز واریا %3,8و  3%
ایثـار، بـازداري کفایتی، خودتحول نیافته/ گرفتار، اطاعـت، اجتماعی/ بیگانگی، نقص/ شرم، وابستگی/ بی

هاي جویی افراطــی از یــک ترکیــب خطــی حاصــل از شــیوههیجــانی و معیارهــاي سرســختانه/ عیــب
  بینی است.ي با بُعد غالب کنترل و محبت قابل پیشفرزندپرور

  گیري مذهبیهاي فرزندپروي و جهتخالصه اطالعات رگرسیون شیوه: 3جدول 
  هاي فرزندپروريشیوه  منبع تغییر رگرسیون

Df  آزمونF P R  R2  
 16/0 40/0 0001/0  71/28 2  گیري مذهبی درونیجهت
 075/0 274/0 0001/0  069/12  2  گیري مذهبی بیرونیجهت

محاسبه شـدة حاصـل از تحلیـل رگرسـیون  Fدهد که مقدار نشان می 3نتایج حاصل از جدول 
  معنادار است. P> 01/0هاي فرزندپروري در سطح گیري مذهبی درونی و بیرونی و شیوهجهت
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  براي بررسی معناداري آن  t: ضرایب رگرسیون به همراه آزمون4جدول 
  فرزندپروري  

  تمحب  کنترل
B   آزمونt  P B   آزمونt  P  

  
  
  
هاي طرحواره

  ناسازگار اولیه

 0001/0 - 410/6  - 64/0 01/0 63/2  49/0 محرومیت هیجانی

 n.s 44/0 - 762/0  - 007/0 05/0 46/2  044/0 اعتمادي/بدرفتاريبی

 n.s066/0 053/0 -  85/4 - 0001/0 84/1  038/0 انزواي اجتماعی/بیگانگی

 0001/0 - 18/4  - 047/0 0001/0 74/3  078/0 شرم نقص/

 n.s023/0 038/0 -  86/3 - 0001/0 20/1  022/0 کفایتیبی وابستگی/

 n.s 12/0 032/0 -  77/2 - 006/0 53/1  033/0 گرفتار خودتحول نیافته/

 0001/0 - 56/2 - 030/0 003/0 042/3 067/0 اطاعت

 n.s29/0 - 052/1 - 011/0 0001/0 4/3 066/0 ایثار

 n.s 19/0 048/0 - 81/3 - 0001/0 30/1 030/0 هیجانیبازداري 

 n.s 16/0 033/0 - 64/2 - 01/0 39/1 032/0جویی / عیبمعیارهاي سرسختانه  

 n.s065/0 029/0 - 93/2 - 004/0 - 85/1 - 034/0 ناکافی و خودانضباطی خویشتنداري 

رل به صورت مثبت و معنـاداري شود که شیوة فرزندپروري با بُعد غالب کنتمشاهده می 4در جدول 
ایثـار را  اعتمادي/ بدرفتاري، نقص/ شـرم، اطاعـت وهاي ناسازگار اولیۀ محرومیت هیجانی، بیطرحواره

کنـد. شـیوة فرزنـدپروري بـا بُعـد غالـب بینـی میپیش %66و  %67، %78، %44، %49به ترتیب به میزان 
سـازگار اولیـۀ محرومیـت هیجـانی، انـزواي هـاي نامحبت نیز به صـورت منفـی و معنـاداري طرحواره

کفـایتی، خودتحـول نیافتـه/ گرفتـار، اطاعـت، بـازداري اجتماعی/ بیگانگی، نقص/ شـرم، وابسـتگی/ بی
جویی افراطی و خویشتنداري و خودانضباطی را به ترتیب بـه میـزان هیجانی، معیارهاي سرسختانه/ عیب

 کند.بینی میپیش %29و  33%، 48%، 30%، 32%، 38%، 47%، 53%، 64%
  براي بررسی معناداري آن  t: ضرایب رگرسیون به همراه آزمون5جدول 

  فرزندپروري  
  محبت  کنترل

B آزمونt P B آزمونt P 

 n.s56/0 093/0 36/7 0001/0 08/2 049/0  گیري مذهبی درونیجهت

 n.s72/0 076/0 - 49/4 - 0001/0 79/1 056/0  گیري مذهبی بیرونیجهت

گیري دهد که شیوة فرزنـدپروري بـا بُعـد غالـب محبـت، جهـتنشان می 5ج حاصل از جدول نتای
گیري مذهبی بیرونـی را بـه صـورت و جهت %93مذهبی درونی را به صورت مثبت و معنادار، به میزان 

کند. همچنین نتایج حاکی از آن است که شـیوة فرزنـدپروري بینی میپیش %76منفی و معنادار، به میزان 
  گیري مذهبی درونی و بیرونی نیست.کنندة معناداري براي جهتبینیبا بُعد غالب کنترل پیش
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  گيرينتيجهبحث و 
نتایج حاصـل از ایـن پـژوهش، نشـان داد کـه شـیوة فرزنـدپروري بـا بُعـد غالـب محبـت بـه ترتیـب 

اعـت، بـازداري هاي ناسازگار اولیۀ محرومیت هیجانی، نقص، انـزواي اجتمـاعی، وابسـتگی، اططرحواره
صـورت انضـباطی ناکـافی را بههیجانی، خودتحول نیافته، معیارهاي سرسـختانه و خویشـتنداري و خود

که والدین نسبت به فرزندان خود ابراز محبت، گرمـی صورتیکند؛ یعنی دربینی میمنفی و معناداري پیش
ها گیريو آنهـا را در تصـمیم و حمایت عاطفی بیشتري داشته باشند، به نقطه نظرات آنهـا گـوش دهنـد

هاي ایـن بخـش از یافتـههاي ناسازگار کمتر در آنها شکل خواهند گرفـت. این طرحوارهمشارکت دهند، 
اسـت کـه دریافتنـد  )2003و همکـاران (یانگ ) و 2006(  برگو  راجیکبورهاي پژوهش، همسو با یافته

طور اعتمـادي، نقـص و انـزواي اجتمـاعی بـههاي ناسازگار رهاشدگی، محرومیت هیجانی، بیطرحواره
بینـی، قابـل پیشکننده، منزوي، انفجاري، غیرآید که بریده، سرد، طردهایی به وجود میمعمول در خانواده

کننـد، ) است کـه بیـان می2011، 2010( تیمهمسو با پژوهش کننده هستند. همچنین نتایج بدرفتار و رها
، با طرد والـدین رابطـۀ مثبـت هااي از حوزة محدودیتاولیه، بجز دامنه هاي ناسازگارپنج حوزة طرحواره

  معناداري دارد.
هـاي ناسـازگار هاي فرزندپروري با بُعـد غالـب کنتـرل بـه ترتیـب طرحوارهنتایج نشان داد که شیوه

نـد. کبینـی میصورت مثبت و معنـاداري پیشاعتمادي را بهایثار و بیمحرومیت هیجانی، نقص، اطاعت، 
هاي ناسازگار اولیه، اغلب به دلیـل ارضـا نشـدن ، طرحوارهیانگطور که گفته شد، براساس دیدگاه همان

ایمن به دیگران (شامل نیاز به امنیت، ثبـات، . دلبستگی 1آیند: پنج نیاز تحولی دوران کودکی به وجود می
هـاي منطقـی و سـالم؛ و هیجان. آزادي در بیان نیازها 3. خودمختاري، کفایت و حس هویت؛ 2محبت)؛ 

بـا ). 2003(یانگ و همکـاران، داري بینانه و خویشتنهاي واقع. محدودیت5. خودانگیختگی و تفریح؛ 4
ایجـاد  اینکه والدین در شیوة فرزندپروري با بُعد غالب کنترل، دخالت، رهبري و کنترل از طریقتوجه به 

ایـن نیازهـا را دهنـد، دمختاري در فرزندان ترجیح میگیري خواحساس گناه و تقصیر را نسبت به شکل
  شوند.هاي ناسازگار اولیه در فرزندان میگیري بیشتر طرحوارهنادیده گرفته و در نتیجه، منجر به شکل

ایثـار در دوران  دهـد کـه افـراد داراي طرحـوارة اطاعـت وهاي متعددي نشـان میهمچنین پژوهش
اند تـا از تمـایالت طبیعـی خـود پیـروي لدین خود بوده و آزاد نبودهکودکی، بیش از حد تحت کنترل وا

پذیرنـد و از از محـیط بیرونـی تـأثیر می ،دهی شـونداینکه از درون جهـتجاي کنند و در بزرگسالی، به
منظور دریافت عشق و پذیرش، تداوم ارتباط بـا دیگـران این کار، بهکنند. هاي دیگران تبعیت میخواسته
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؛ کاسـتیل و 2005؛ ریچاردسـون، 2003گیرد (یانگ و همکـاران، ب از انتقام و تالفی صورت مییا اجتنا
هاي پژوهش است که شـیوة فرزنـدپروري بـا بُعـد این بخش از یافتهاین همسو با  ، که)2007همکاران، 

  است.ایثار هاي ناسازگار اطاعت و کنندة مثبت و معناداري براي طرحوارهبینیغالب کنترل پیش
آمده در تحقیقـات دسـتاین بخش از پـژوهش بـا نتـایج کلـی بهآمده در دستطور کلی، نتایج بهبه
و  شـهامت)، 2002( سرتینو  هریس)، 2007( تیانو  بارانف)، 2008( گانتی)، 2009و همکاران، ( رایت

دنــد )، همســو و همخــوان اســت کــه بیــان کر1386( صــدوقی) و 1378( شــایقیان)، 1389همکــاران (
  هاي ناسازگار اولیه است.کنندة معناداري براي طرحوارهبینیهاي فرزندپروري پیششیوه

کننـدة بینیاین است که شیوة فرزندپروري با بُعد غالب محبـت، پیشها حاکی از از سوي دیگر، یافته
ت و شـیوة ایثـار نیسـاعتمـادي، شکسـت و هاي ناسازگار اولیـۀ رهاشـدگی، بیمعناداري براي طرحواره

هاي ناسازگار اولیۀ حـوزة خـودگردانی و عملکـرد یک از طرحوارهفرزندپروري، با بُعد غالب کنترل هیچ
پذیري نسبت به ضرر یا بیماري، خودتحول نیافته) و حوزة گـوش بـه مختل (شکست، وابستگی، آسیب

هاي مختـل دودیتزنگی و بازداري بیش از حد (بازداري هیجانی، معیارهاي سرسـختانه) و حـوزة محـ
هــاي ناســازگار رهاشــدگی و انــزواي انضــباطی ناکــافی) و طرحوارهداري و خود(اســتحقاق، خویشــتن

گونـه تبیـین کـرد کـه اینتوان ها را میاین بخش از یافتهکند. بینی نمیطور معناداري پیشاجتماعی را به
خلـق و خـوي هیجـانی فـرد، هـاي گروهـی، فرهنـگ و عوامل دیگري چون همساالن، مدرسه، انجمن

هـاي ناسـازگاري چـون رهاشـدگی و هاي بهتري بـراي سـطوح بـاالي طرحوارهکنندهبینیتواند پیشمی
  شکست باشد.

هاي فرزنـدپروري بـا بُعـد غالـب محبـت، تـوان گفـت: کـه شـیوههاي تحقیـق، میبا توجه به یافته
صورت منفـی گیري مذهبی بیرونی را بهصورت مثبت و معنادار و جهتگیري مذهبی درونی را بهجهت

) اسـت کـه 2000( ویبسـیو  دادلـیها، همسو با پـژوهش این بخش از یافتهکند. بینی میو معنادار پیش
هاي دینی فرزندان را حضور گرم و روابط حمایتی و مراقبـی والـدین ترین عامل براي ارتقاي ارزشمهم

  یافتند.
چـه والـدین محبـت و گرمـی گونه اسـتدالل کـرد کـه هراینتوان ها میاین بخش از یافته در تبیین

بیشتري نسبت به فرزندان نشان دهند، نیازهاي هیجانی اساسی آنها همچون امنیت، ثبـات و پـذیرش بـه 
رونـد و گیري مذهبی بیرونی میاین نیازها، کمتر به سمت جهتخوبی ارضاء شده و براي برآورده شدن 

هاي شـوند. از سـوي دیگـر، نتـایج نشـان داد کـه شـیوهرونی مـذهب جـذب میهاي دبیشتر به ارزش
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گیري مـذهبی درونـی و بیرونـی کنندة معناداري بـراي جهـتبینیفرزندپروري با بُعد غالب کنترل، پیش
هاي مذهبی والدین، روابـط بـا همسـاالن، فرهنـگ و رسد، عوامل دیگري چون نگرشنیست. به نظر می

  گیري مذهبی نوجوانان باشند.هاي مؤثرتري براي جهتکنندهبینیجامعه بتوانند پیش
رسـد بررسـی آموزان دختر صورت گرفته است، به نظر میاین پژوهش فقط بر روي دانشازآنجاکه 

هاي هــاي آتــی الزم باشــد. همچنــین نتــایج مربــوط بــه رابطــۀ شــیوههــاي جنســی در پژوهشتفاوت
توانــد راهنمــایی بــراي جلســات درمــان باشــد. برگــزاري ر، میهــاي ناســازگافرزنــدپروري و طرحواره

هاي فرزنـدپروري و آثـار و هاي آموزشی براي والدین و آشـناکردن آنهـا بـا ابعـاد مختلـف شـیوهبرنامه
دهی بـه هـاي ناسـازگار اولیـه و شـکلگیري طرحوارهمنظور بهبود و پیشگیري از شکلپیامدهاي آنها، به

  رسد.ر فرزندان الزم به نظر میگیري مذهبی درونی دجهت
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