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با توجه به اهمیت تاثیر طرحواره های ناسازگار اولیه و تمايزيافتگي خود در سبک فرزندپروری و کیفیت زندگي، 

و کیفیت  گي خود در سبک فرزند پروریتمايزيافتنقش طرحواره های ناسازگار اولیه و با هدف بررسي  حاضر پژوهش

بود  اردبیلشهر  زوجین، از نوع همبستگي مي باشد. جامعه پژوهش توصیفيپژوهش روش انجام شد.  زوجینزندگي 

جهت گردآوری داده ها از نتخاب شدند. ا اردبیلشهر  زوجیناز بین در دسترس نفر به روش  621 و نمونه به حجم

تحلیل  .استفاده شدکیفیت زندگي سبک فرزندپروری و،  خود ، تمايزيافتگي طرحواره های ناسازگار اولیهپرسشنامه 

تايج بدست آمده نشان داد بین نشد.  انجاماز ضريب همبستگي پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده داده ها 

و تمايزيافتگي اولیه و سبک فرزندپروری،  طرحواره های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگي،  طرحواره های ناسازگار

ضريب وجود دارد.  >p 16/1در سطح معناداری دار ارابطه معن کیفیت زندگي و تمايزيافتگي سبک فرزندپروری،

طرحواره های ی و کیفیت زندگي از طريق متغیرها سبک فرزندپروریرگرسیون برای بررسي میزان پیش بیني 

و سپس متغیر تمايزيافتگي پیش  طرحواره های ناسازگار اولیهنشان داد که متغیر  خود وتمايزيافتگي ناسازگار اولیه

بیشتر  طرحواره های ناسازگار اولیهبودند و متغیر  زوجینو کیفیت زندگي  سبک فرزند پروریدار ابیني کنندگان معن

 مؤثر است.  زوجینو کیفیت زندگي  سبک فرزند پروریاز تمايزيافتگي در 
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 مقدمه -1-1

واده سدام  اسدت     بنیادی از جامعه است، به طوری که جامعه نیازمند  بده خدان    نهادیخانواده       

داشتن یک خانواده سام  مشر ط به این است که اعضای آن از سالمت ر انی بهره من    برای ارتبداط بدا   

.ب  ن تردی  خانواده   چگدونگی ر ابدم میدان اعضدای آن،     (3131یک یگر تمایل داشته باشن )قاطع زاده،

اطفی   عقالنی فرزند ان   کیفیدت   ارتباط  ام ین با فرزن ان در شکل گیری شخصیت  رش  اجتماعی، ع

(. یکدی از عوامدل   3133؛بده نقدل از تدابعی،    3133زن گی آنها نقد    اممیدت فرا اندی دارد )شدماعی،     

تاثیرگذار بر ر ابم بین شخصی در بزرگسامی )از جمله ر ابم زناشویی( تعامالت ا میه فرد با افدراد مهد    

ت ا میه پی  بینی کنن ه سطوح سازگاری یا ناسدازگاری  زن گی، به  یژه  ام ین است .در  اقع این تعامال

در ر ابم بین شخصی در آین ه است. عموم نظریده مدای مطدرح در زمینده ارتباطدات خدانوادگی   بدین        

شخصی ،نق    تاثیر تعیین کنن ه تعامل مای اعضای خانواده در کودکی را بر چگدونگی رفتدار افدراد در    

(. شوام  مختلف 8003ان )دارمینگ، کومن، برنز   تامپسون،    کردهر ابم بین شخصی در بزرگسامی تایی

نشان می م  که ر ابم افراد با  ام ین در د ران کودکی ،کیفیت ر ابم صمیمی آنها در بزرگسامی را پدی   

 (.3131؛ به نقل از بشارت، دمقانی   توالئیان، 8003بینی میکن )دارمینگ   ممکاران ،

مایی در  ( معتق ن  که عملکرد  ام ین سبب ایجاد   گسترش م ل3393)3مبی(   با3391پیاژه )     

می شود. این طرحواره ما در زن گی فرد به عنوان ع سدی   8در ن سازمان شناختی فدرد بده ندام طرحواره

دمند . بددا  ام گیدری از     را شکل می مایی عمل می کنن  که تفسیر، انتخاب   ارزیابی فرد از تجارب  ی

                                                
1 .  Piaget & Bowlby  
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3 

 

گسدترش داده اسدت.  ی   8 مای ناسازگار ا میه نظری را در رابطه با طرحواره3 ه پیاژه، جفدری یانگدید گا

( 3331)یانددگ،  "یک ساختار یا چدارچوب مرجدع"معتق  است این طرحواره ما که  ی از آنها به عنوان 

اك فدرد از جهدان،   کند ؛ سداختارمای پای ار   باد امی مستن  که  به مثابه ع سی مدایی بدر ادر   یداد مدی

خود   دیگران اثر می گدذارد. ایدن طرحوارما در طی تجارب کودکی شکل گرفته ) که اکثدرا در زند گی   

کند    را داشته ان ( ،   پاسخ فرد به رخد ادمای مییطدی را کنتدرل مدی     1کودك نق  یک ضدربه در ندی

رسه   ممساالن در شکل گیدری  کن  اگر چده عوامل مربوط به جامعه، م ی (.  ی عنوان م3333)یانگ ، 

این طرحواره مدا مدؤثر مسدتن ، امدا اثدرآنها آن  سعت   ثبدات اثرعوامدل خدانوادگی را ن ارد)شدهامت،     

طرحواره ما بر شیوه ی فکر، احساس   رفتار افراد تأثیر مدی گذارند    پدز از     (.3133ثابتی   رضوانی، 

؛ به نقل از 8001رحواره ما تبیین می شود)استیلز ،ازد اج عامل صمیمیت زناشویی تا ح  دی براساس ط

ممچنین، برانگیختن طرحواره مدا، باعدا ایجداد جدذابیت جنسدی در ر ابدم       ( 3138آزادبخت    کیلی، 

عاشقانه می شود   گامی مشکالت ارتباطی ز جین بیشتر از آن که به ر ابم فعلی آن ما بدا ممسرانشدان   

   ترجمده حمید  پدور    ؛8001 گی آن ماست)یانگ   ممکداران، مربوط شود، در  اقع بخشی از سبک زن

 (.3133، ان  ز

اسدت.   1یکی از  یژگی مای خانواده سام  کمک به اعضای خود جهت رسی ن به تمایزیدافتگی      

ب ین معنا که اعضا یاد بگیرن  کارکرد عقالنی   احساسی خود را از م    کارکردمدای خدود را از دیگدر    

 "بدین نسدلی  "ارائه دمن ه نظریه  9موری بوئن (.3133؛ به نقل از تابعی، 3333، 9ام اعضا تفکیک کنن ) 

در خانواده درمانی ، خانواده را به عندوان یدک  احد  عداطفی معرفدی مدی کنند  کده دارای شدبکه ای از          

ارتباطات به م  پیوسته است. از طرفی اضطراب مزمن به عنوان جزء الینفک ممه سیست  مدای زند ه در   

                                                
1. Yaung Jeffry 
2. early maladaptive schemas 
3. trauma  
4. self-differentiation     
5. Valsh  
6. Murry Bowen 
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 اح  عاطفی نیز با اشکال   درجات مختلف بر ز کرده اسدت   بده  جدود آ رند ه ی نیر مدایی در       این

 سوق مدی  "تمایز یافتگی "در ن خانواده است که افراد را به سمت با م  بودن   یا در جهت مخامف آن 

در خدانواد    بوئن معتق  است که مردم اغلب ر ابطی را دنبال می کنن  که مانند  امگدوی قبلدی آنهدا     دم .

تواند    شون . امگوی خانواده ممچنین می اصلی شان باش . در غیر این صورت نیز با اضطراب مواجه می

سازگاری فرد را در ارتباطات به  یژه ر ابم صمیمانه   نزدیک ازد اج   ر ابم زناشویی تیت تأثیر قرار 

  .(3133؛ به نقل از رضایی، 3،3333دم )گل نبرگ   گل نبرگ

طد  در ن ر اندی     zتعادمی است که فرد بین د  نیر ی با م  بدودن   فردیدت )درس  یافتگی تمایز

برقرار می کن    حاصل آن ایجاد توازن بین حفد  اسدتقالل   تد ا م ارتبداط بدا افدراد مهد          ر انی( _فرا

تأکید   (. بوئن بر ر ابم ا میه در مییم خانواده 3133زن گی است)گل نبرگ   گل نبرگ، ترجمه بر اتی، 

کرده   آن را در ر ابم بع ی مؤثر می دان . بسیاری از ر انشناسدان   خدانواده درمدانگران  یژگدی مدای      

شخصیتی ز جین   چگونگی تجارب کودکی   کیفیت ر ابم بین اعضای اصدلی خدانواده را مهد  تدرین     

وم تمایزیدافتگی  عامل در موفقیت یا ع م موفقیت مر ازد اجی می دانن . مستة اصلی نظریده بدوئن، مفهد   

خود است که رامی برای فه   ضعیت  ابستگی متقابل است. اشخاص با سط  تمایزیافتگی پایین، بیشتر 

زن گیشان را صرف نگه اری سیست  ر ابم شان با دیگران نموده   تصمیمات اصلی خدود را بدر اسداس    

ملکرد عقالندی افدراد تمدایز    اجتناب از تعارض   آنچه زن گی شان را دچار نوسان نکن  می گیرن   می ع

؛ به نقل از عسدکری، رشدی ی،   8009توان  خودمختاری آنها را حف  کن )گیبسون   د نیگیان،  _یافته می

(. افراد تمایزنیافته راحت تر میجان زده می شون  اما شدخ  تمدایز یافتده قدادر     3131نقشینه   شریفی، 

ی اسدت کده از   ممچندین دارای خویشدتن دار  است میان فکرکردن   احساس کردن تدوازن برقدرار کند ،    

توانایی مقا مت در مقابل کش  تکانه مای میجانی ناشی می شدود. در مقابدل افدراد تمایزنیافتده معمدوال      

بطور شتاب زده با فرمانبرداری یا نافرمانی نسبت به سایر افراد  اکن  نشان می دمند )نیکومز   شدوارتز،   

                                                
1. Goldenberg & Goldenberg 
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مدای الزم بدرای سدازگاری ارتبداطی        (. تمایز یافتگی یکدی از زمینده  3131ترجمه دمقانی   ممکاران، 

 ر انشناختی می باش .

متغیرمای ر ان شدناختی نظیدر ر ابدم  امد ین بدا فرزند ان شدان، بدا  امد ین شدان، بهزیسدتی                

ر انشناختی  ام ین، شیوه مای فرزن پر ری مثبت   منفی  ام ین با رفتارمای بر ن ریزی شد ه کودکدان   

،  کمدک کند   نکدا ده کو شد  ریزی نیم، که ممکن است به رفتار بر مای می یکی از جنبهممبسته است. 

 در حساسدیت خدو  د  یدا   در شخصیت خدو دممکن است  نکادین است. کو پر ری  ام مای فرزن شیوه

ه افزای  حساسیت نسدبت بده    منن داین موضوع نشا . باشن تتربیت   پر رش متفا  تنسبت به تأثیرا

 بداچنز، آخدن   اسدوینکلز،   )میدیم حمدایتی اسدت.      مفید  تاثراآمیز    مای مخاطره منفی مییم تاثرا

، مذا مهمتدرین   کن ك با ا  رابطه برقرار میدر ا مین کسی است که کوده ماداعضای خانوا ناز میا (.8030

سدالمتی یدا بیمداری     ن  کانو دارده  عه ك بهدشناختی   عاطفی کونمای ر ا ر پر رش  یژگیدنق  را 

 (.8038تن،مریز   کرد)میسوب میشو

ه نیز تیت تأثیر عوامل گونداگونی  دخانوا ردین  مای مختلف تربیتی توسم  ام انتخاب انواع شیوه 

ین    مدای شخصدیتی  امد    ی    یژگدی دگی، فردمای خانوا که  یژگی  مد می نما نشا است. پژ م 

 ین اثرگددذار اسددت پر ری  امدد مددای فرزندد از عددواملی اسددت کدده بددر شددیوه  ،نکددادمددای کو  یژگددی

از عواملی   توان عاملی است که می در خود یژه ما ین به مای تربیتی  ام ر ش .(8030 ارسریانز، باغ)

 ر ا  را بده دمدای شخصدیتی   ر اندی مدا     .  یژگدی دین تأثیر بپذیر  ام مای ناسازگار ا میه طرحواره  مانن

  .ایت میکن پر ری م سمت انتخاب ر ش  یژه فرزن

ترکیدب مدایی از رفتارمدای  امد ین اسدت کده در موقعیدت مدای          " 3مای فرزن  پدر ری  سبک " 

، ترجمده سدی  یییدی    8بدرك )"گسدترده ای ر ی می دمن    جو فرزن پر ری باد امی را پ ی  می آ رند  

                                                
1. child rearing styls  
2. Laura bark 
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در مطامعدات خود سه  یژگی را آشکار مددی سددازد کدده ر ش مددؤثر را از      3(. بامریند 3133میم ی، 

( پدذیرش    1د پر ری جد ا می سازد، این سده  یژگدی عبارتند  از     ر ش مدای نده چند ان مدؤثر فرزن

( اسدتقالل دادن. از تعامدل این سده  یژگدی چهدار سدبک فرزند  پدر ری       3 ( کنتدرل  2ر ابم نزدیدک، 

    1گیراندده  ، فرزند پر ری سددهل  1، فرزند پر ری مسددتب انه  8مشدخ  مدیشدود  فرزن پر ری مقت رانده

سددبک مقت رانده بدا     (.3133؛ به نقل از شدهامت، ثدابتی   رضدوانی،    8009، 9دیاز )9فرزن پر ری بی اعتنا

شددود. سدبک    مای کنترل سازگارانه   استقالل دادن مناسب مشخ  می پذیرش   ر ابم نزدیک، ر ش

مستب انه از نظر پذیرش   ر ابم نزدیک پدایین، از نظدر کنتدرل اجبداری بداال   از نظددر اسددتقالل دادن   

ن است.    ام ین با سبک فرزن  پر ری آسان  گیرانه ر شی مهدر رز   پدذیرا را نشدان داده، متوقدع     پایی

فرزندد ان خددود اجددازه     مدع کنن . این  ام ین به نیسدتن    کنترل کمی بر رفتار فرزن ان خود اعمال می

نجدام ایدن کدار    مدی دمند  در مدر سنی که باشن  خودشان تصمی  گیری کنن  حتی اگر مندوز قدادر بده ا   

نباشن . در سبک بی اعتنا، پذیرش   ر ابم پایین، کنترل ک    بی تفا تی کلدی نسدبت بده اسدتقالل دادن     

 جود دارد. این  ام ین اغلب از میاظ میجانی ج ا   افسرده مستن     قت   انرژی کمی برای فرزند ان  

کنن  اما عموماً از زن گی  را برآ رده میصرف می کنن . در حامی که این  ام ین نیازمای پایه ای فرزن ان 

شان گسسته مستن . در موارد افراطی حتی ممکن است فرزن ان خود را طرد یا در رفع نیازمدای   فرزن ان

ما است کده   ای از ارتباط بکهه شداز آنجایی که خانوا .(3133آنها اممال کن )برك، ترجمه سی  میم ی، 

  رند در ایدن مجموعده، طدرفین قا   د؛ مدذا   ان ر تعاملد سویه با م  د یر فرآین د انکد ام پن   کو نر آد

ر دك   موشد کافی  دن   کویر کیفیت رابطه  ام د. با تأمل  اشته باشند تأثیرمای بز شگرفی بر یک یگر

                                                
1. Bamrind 
2. authoritative 
3. authoritarian 
4. permissive 
5. inattentive 
6. Diaz 
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نیدا، سدابقی      ان ، نیکدومن ، سدلیمی  رد)دك پی بدر ارتباط با کود رد  حساس ماقبه ن نت  ا ، مینآ

 (.3131نقل از نظری، کاکا ن    فرامانی،  ، به3131 شمشیری،

در طی سامیان متمادی یافتن مفهوم زن گی خوب   چگونگی دستیابی به آن، افکار   مطامعدات       

از نظر سازمان به اشت جهانی یک مفهدوم   3زیادی را به خود معطوف داشته است.در  اقع کیفیت زن گی

تی، میزان استقالل، ر ابم اجتماعی   با رمای فردی   فراگیر است که سالمت جسمی، حاالت ر انشناخ

نیز ارتباط فرد باجنبه مای مییطی را که در آن قرار دارد شامل می شود. گدر ه کیفیدت زند گی سدازمان     

مای شخصی فرد از جایگاه زن گی  با توجده بده فرمندگ       ، کیفیت زن گی را دریافت8به اشت جهانی

کند    متداثر از امد اف، انتظدارات   معیارمدای مدورد نظدر فدرد مدی          نظام ارزشی که در آن زن گی می 

(. کیفیت زن گی می  د به زن گی فردی نیست، در حدال  3131دان )عسکری، رشی ی، نقشینه   شریفی، 

اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد تا معندایی از  -به عنوان یک مفهوم فردی حاضر مفهوم کیفیت زن گی

(. 3133؛ بده نقدل از تدابعی،    3133سانیت را از نقطه نظر انسانی منعکز کن )شدماعی  اق ام   توجه به ان

خوب بودن »کیفیت زن گی را خصوصیاتی می دانن  که حاصل احساس راحتی یا ادراك  1 نگر   فربرگ

  نیز در راستای توسعه   حفد  منطقدی عملکدرد جسدمانی، میجدانی   عقالندی اسدت)بابز، گدانزامز،         « 

(. یکی از عواقدب عمد ه کدام     3131؛ به نقل از عسکری   ممکاران، 1،8003ایز   بوآسونوبسکاران، س

(. کیفیت زن گی مدی تواند  بده بدرآ رده     8009کیفیت زن گی را افزای  مشکالت ر انشناختی است)میو، 

(. کیفیدت زند گی در   3131ش ن رضایت بخ  نیازمای انسانی نیز تعریف شود)عسدکری   ممکداران،   

الح علمی، مفهومی برای بررسی چگونگی تامین نیازمای انسان   معیاری برای درك رضدایت  قامب اصط

رضدایت از زند گی ممدواره مد ف برتدر       یا ع م رضایت افراد   گر ه ما از ابعاد مختلف زن گی اسدت. 

تر را زن گی افراد بشر بوده که بستر مناسبی برای پیشرفت   زمینه ای مطمئن برای دستیابی به مراتب بداال 

                                                
1. quality of life 
2. World health organization 
3. Wnger & Furberg 
4. Bobes .J, Gonzalez.MP ,Bascaran.C, Saiz PA ,Bousono .M   
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بنابراین م ف از این پدژ م  بررسدی نقد      (.3133؛ به نقل از تابعی 3133فرام  می کن )میر فرمادی، 

 طرحواره مای ناسازگار ا میه   تمایز یافتگی در سبک فرزن پر ری   کیفیت زن گی می باش .

 بیان مسئله -1-2

ر انشناسدی مثبدت گدرا،     شاخه ج ی  عل  ر انشناسی   دی گاه نوین  تیت عندوان ر یکدرد        

ما   توانایی مای ر انشناختی به جای آسیب شناسی ر انی است. از ام اف ایدن   درص د بررسی ظرفیت

ر یکرد، شناسایی مفامیمی مانن  کیفیت زن گی است که به تأمین سالمتی   شادکامی افراد   بهره مند ی  

(. کیفیدت زند گی بده عندوان     3139، زن    شریفی آن ما از یک زن گی سام  کمک کن )کار، ترجمه پاشا

نتیجة کن  متقابدل بدین شخصدیت افراد   پیوستگی ر ی ادمای زن گی تعریف می شدود   ر ید ادمای  

زن گی در یک مجموعة چن بعد ی از حدوزه مدای زن گی مانن ،آزادی، دان ، اقتصداد ، امنیدت، ر ابدم 

افتد  کیفیت زند گی بددرمجموعة حددوزه مددای       اجتمداعی، مذمب، مییم زیست   تفدری  اتفداق مدی   

(. تعداریف مختلفددی از کیفیددت زندد گی     8039، 3تشدکیل  دمند   زند گی تدأثیر مدی گدذارد)ماجیران

ارائده ش ه است، اما بر  جود سه اصل اساسی در این موضوع توافدق  جود دارد. کیفیت زن گی حاصدل  

کیفیدت   مر کسدی میتواند  در مددورد آن قضددا ت کندد .      خود فرد بهتر از یک ارزشیابی ذمنی اسدت  

باید  از   زن گی مامیت پویدا دارد نده ایسدتا.   ممچندین کیفیدت زن گی یک مفهوم چن  بعد ی اسدت    

ز ایای مختلف سنجی ه شود. ممچندین میتوان این سازه را به چهدار بعد  عملکددرد  جسددمی ، ر انددی    

به نقل از خواجه، بهرامی، فاتیی زاده، ) (3333، 8رگر، پورتنویو  یسمن،اجتماعی   معنوی تقسی  کرد )ب

 (.3139عاب ی   سجادیان، 

ماست از تاثیر عملکرد  امد ین بدر شدکل گیدری افکدار، رفتدار   میجاندات         ر انشناسان م ت     

وان عامل کودکان صیبت به میان آ رده ان    پژ م  مای زیادی نق  عوامل مربوط به خانواده را به عن

. بررسدی  (3133)پرچ ، فاتیی زاده   امه یاری، زمینه ساز آسیب پذیری فرد مورد بررسی قرار داده است
                                                
1. Hajiran 
2. Berger, portenoy & Weeissman 
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دمن  که طرحواره مای ناسازگار ا میه در شکل گیدری   مای چن ی که در این زمینه انجام ش ه، نشان می

سردگی مزمن   اختالل مای شخصیت، اف   گسترش بسیاری از مشکالت ر ان شناختی م  چون اختالل

؛ به نقدل از  8009  ممکاران،  8؛ ماسون 8008  ممکاران ، 3؛ پلتز 3131مای اضطرابی نق  دارن )یانگ ،

(. طرحواره ما در چهارچوب رابطه زناشویی رابطه ممسران را تیدت تداثیر   3138رحی  پور   ممکاران، 

 (.مطامعدات   3133 ،  اند  ز  جمه حمی پور، تر  ممکاران قرار داده   آنها را جهت دمی می کنن )یانگ

پژ م  مای انجام گرفته در این زمینه نشان می دم  که بین طرحواره مای ناسدازگار ا میده   صدمیمیت    

در ر ابم عاشقانه   ممچنین رضایت زناشویی رابطه  جود دارد   مرچه  جود طرحواره مای ناسدازگار  

؛ آزاد بخدت    کیلدی؛ پورمیمد       8001یاب )اسدتیلز،   ا میه افزای  یاب  صمیمیت زناشویی کام  مدی 

؛ مج    ممکاران، اصل زعی    ماشمی 3131ن، ببری   موسی زاده، ؛ مهرآیین   ممکارا3138ممکاران، 

در بررسدی   (8009. ندوردال   ممکداران)  (8033؛ بی ادیان   ممکداران، 3131زرینی، مراتیان   ممکاران، 

ر بیماران با یا ب  ن اختالل شخصیت نشان دادند  کده سدطوح طرحدواره     طرحواره مای ناسازگار ا میه د

 مای ناسازگار ا میه با آسیب شناسی شخصیت ارتباط دارد.

توان گفت یکی از عوامل موثر در کیفیت زن گی   سبک فرزن پر ری تداثیر نیدوه    بنابراین می      

( م ل مبتنی بر طرحواره خود را 3333یانگ) ارتباط  ام ین با فرزن ان تیت عنوان طرحواره ما می باش .

برای تبیین ارتباط بین فرزن پر ری   آسیب شناسی ر انی ارائده داد   مفهدوم طرحدواره مدای ناسدازگار      

ا میه را به عنوان امگوی میجانی   خود آسیب رسانی که در ابت ای رش    تیول در ذمدن شدکل گرفتده    

(. طرحدواره  3138نمود)کریمی زارچدی، سدهرابی   شدمز،     ان    در سیر زن گی تکرار می شون  مطرح

مای ناسازگار ا میه در پاسخ به تعامالت منفی با  ام ین   ارضا نش ن نیازمای ر انشناختی فرد به  جود 

می آین . از این ر  سبک مای سازش نایافته فرزن پر ری نقشی مهد  در آسدیب مدای ر اندی    تجسد       

دارن    در شکل گیری طرحواره مای ناسازگار ا میه سهی  مستن  )شدفیل ،  مای آسیب زای افراد از خود 

                                                
1 . Platts 

2 . Mason 
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(. مامیت ناسازگار طرحواره مدا  3131؛ به نقل از بشارت   ممکاران، 8009 امر ،امانویلی، موری   مهیر، 

به گونه ای عمدل   ،یاز جمله در رابطه زناشوی شود که افراد در زن گی خود   تعامل با دیگران، باعا می

نن  که طرحواره مای آنها تایی  شود، حتی اگر برداشت ا میه نادرست باشد . ایدن طرحدواره مدا کده در      ک

ا ایل زن گی ایجاد می شون  در طول زن گی از طریق تیریف مای شناختی، امگومای زند گی آسدیب زا   

عدا نداراحتی   کنن    به طور مستقی  یدا غیرمسدتقی  با     سبک مای مقابله ای ناکارآم  خود را حف  می

(. از آنجدا کده   8033 ،3مای ر انشناختی، اختالالت شخصیت   مشکالت بدین شخصدی مدی شدون )تی     

توانن  رفتارمای فرد را شکل داده   به آن سدمت   ما بنیادمای شناختی فرد را تشکیل داده   می طرحواره

مدای   ین   سخت شناختمای ناسازگار ا میه به عنوان بخ  زیر توان بین طرحواره   سو دمن ، مذا می

ان ، با رفتارمای ناسازگارانه در مقاطع بعد ی رشد     مای تیومی رش  شکل گرفته افراد که اغلب در د ره

 افراد، رابطه برقرار نمود. 

 مطامعات انجام ش ه در زمینه ارتباط طرحواره مای ناسازگار ا میه   سبک فرزن پر ری نشان می    

( در 3131شدهامت   ممکداران)   طرحواره مای ناسدازگار مدرتبم اسدت.   دمن  که فرزن پر ری ضعیف با 

  مشکالت زناشدویی   سبک فرزن پر ری درطرحواره مای ناسازگار ا میه  پژ م  خود در رابطه با نق 

به طور خاص سطوح پایین مراقبت  ام ین با طرحواره مدای ناسدازگار ا میده رماشد گی،     نشان دادن  که 

مادی   انز ای اجتماعی رابطه دارد. ممچنین سبک فرزند پر ری مقت رانده بدا    میر میت میجانی، بی اعت

رابطه  ام ین   فرزند ان از جملده مدوارد مهمدی      طرحواره مای ناسازگار ا میه رابطه منفی معناداری دارد.

نظران   متخصصان تعلی    تربیت را به خدود جلدب کدرده اسدت. فرزند        ما نظر صاحب است که سال

شود که ج اگانه یا در تعامل با یک یگر بدر رشد  کدودك     _ما   رفتارمای  یژه گفته می  شپر ری به ر

مدای  امد ین بدرای کنتدرل        تأثیر می گذارد. در  اقع پایه   اساس شیوه فرزند  پدر ری، مبدین تدالش    

بنابراین پژ م  مدا رابطده سدبک     (.3133شان است)برك، ترجمه سی میم ی،  اجتماعی کردن کودکان

                                                
1. Thimm 
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؛ کریمدی زارچدی   ممکداران،    8033 پر ری   طرحواره مای ناسازگار ا میه را تایی  می کنند )تی ،  فرزن

 (.3131؛ بشارت   ممکاران، شهامت   ممکاران، 3131؛  میزاده، 3138احم ی   ممکاران، 

پژ م  ما نشان داده ان  که تمایزیافتگی پایین با اضطراب بداالتر، بدر ز مشدکالت بیشدتر              

هارت مای حل مسئله ضعیف تر ارتباط دارد. پژ م  ما ممچندین رابطده بدین تمایزیدافتگی   کیفیدت      م

؛ مجد ؛ گدومری   ممکداران،    3133؛ تدابعی؛ رضدایی،   8033  ممکاران،  3کنن )باررا زن گی را تایی  می

یافتگی  (، در پژ م  خود در بررسی رابطه بین تمایز8003. اسکور ن)(8039؛ مرادی   ممکاران، 3131

  رضایت زناشویی نشان داد که تعادل حیاتی جد ایی   نزدیکدی یدک زمینده الزم بدرای رفدع نیازمدای        

(، در 8003) 8ر تکما ز   مامیممسران   توسعه سالمتی زن گی زناشویی آنها فرام  می کن . در تیقیق 

اج کرده، بین تفرد از پد ر  بررسی ج ایی   تفرد از خانواده مب ا   سازگاری زناشویی ز ج مای تازه ازد 

از دیگدر مومفده مدای مدرتبم بدا کیفیدت         مادر   رضایت زناشویی ارتباط معناداری یافت ش . بندابراین  

زن گی   سبک فرزن پر ری تمایزیافتگی ز جین می باش . تمایز یافتگی یکی از زمینده مدای الزم بدرای    

خانواده به عنوان نخستین پایگداه شدکل گیدری    (. 8000، 1سازگاری ارتباطی   ر انشناختی می باش )گلی 

(. 3131شخصیت، اساسی ترین عامل به  جود آ رند ه تمایزیدافتگی افدراد است)عسدکری   ممکداران،      

دمن  که اعضای خدانواده، خدود را    بوئن معتق  است بسیاری از مشکالت خانوادگی به این دمیل ر ی می

تدوده  "به عبارت دیگر این افراد منوز بخشی از  ساخته ان .از میاظ ر انشناختی، از خانواده پ ری مجزا ن

خانواده پ ری شان مستن ، از طرفی این ممجوشدی یدا بهد  تنید گی بده تدوده        "نظام میجانی"یا  "خود

مذا بدا سدطوح تمدایز پدایین   مدور ثی       (.3133؛ به نقل از تابعی، 3331یکتایی عاطفی می انجام )بارکر، 

ج می کنن ، این امر مشکالتی را برای افراد)قبل   بع  از ازد اج( ایجاد خوامد   خود از نسل گذشته ازد ا

 کرد.

                                                
1. M. Barrera, B. A 
2. W. A. Haws & B. Mallickrodt 
3. GLAD, G. E 
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دید    ایدن کده     ارتباطات خانوادگی را به عنوان میصول تمایز یافتگی اعضا خدانواده مدی   3مام     

افتگی ید  یافتگی اعضا افزای  یاب . سط  تمدایز  یاب  مگر اینکه سط  تمایز ارتباطات خانوادگی بهبود نمی

مدای   کودك بیشتر تیت تأثیر مادر است. )مهمترین فرد از میاظ عاطفی به کودك( مر چق ر که فعامیدت 

مادر مشوق ج ایی عاطفی کودك باش ، کودك به سطوح بداالتری از تمایزیدافتگی خوامد  رسدی    مدر      

ه نقدل از  ، بد 8009 چق ر باعا کام  ج ایی عاطفی شود، به ع م تفکیک کودك منجر خوام  ش  )مام

 (.3138سلیمی، 

با توجه به مطامب فوق مبنی بر ارتباط طرحدواره مدای ناسدازگار ا میده، تمایزیدافتگی، سدبک             

فرزن پر ری   کیفیت زن گی   با توجه به تیقیقات انجام گرفته در ایدن زمینده، مد ف اصدلی پدژ م       

چه نقشی در سبک  (مادراند ز جین)خو حاضر این است که طرحواره مای ناسازگار ا میه   تمایزیافتگی

ما دارد؟   ک ام یک از متغیرمای پدی  بین)طرحدواره مدای ناسدازگار      فرزن پر ری   کیفیت زن گی آن

ا میه   تمایزیافتگی( پی  بینی کنن ه معنادار   قوی تدری بدرای سدبک فرزند پر ری   کیفیدت زند گی       

 مستن ؟

 اهمیت و ضرورت پژوهش-1-3

در  اتمهمترین کانون رش    تربیت  منبع کسدب اطالعد     عنوان ا مین، مؤثرترینخانواده به        

 یجامعه ای نمی تواند  ادعدای سدالمت    چشکل گیری   ایجاد سالمت ر انی نق  ارزن ه ای را دارد   می

به طبدع ممده جوامدع خواسدتار شدادی، سدعادت        مای ساممی برخوردار باش ،که از خانوادهکن  مگر این

 انشناختی اعضای خانواده مای خود مستن . برای رسی ن به این خواسدته باید  تدا آنجدا کده       سالمت ر

ممکن است عوامل تاثیر گذار بر سالمت، به اشت ر ان   کیفیت زن گی را شناخت. یکی از این عوامدل  

طرحواره مایی است که در به دنبال شیوه مدای رفتداری   تربیتدی  امد ین در افدراد شدکل مدی گیرند .         

نیاز اساسی انسان ریشه گرفته که از زمان کودکی تدا پایدان حیدات جدز  مهد  تدرین       پنچ  طرحواره ما از

                                                
1. Ham 
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نیاز به دمبستگی ایمن به دیگران، نیاز به استقالل   کفایدت، نیداز بده آزادی در بیدان      نیازمای انسان است.

  خویشدتن داری در  اقدع    نیازما   میجانات سام ، خودانگیختگی   تفری    می  دیت مای  اقع بینانه

میور اصلی است که از آغاز زن گی ذمن   فکر انسان را درگیر می کن    برآ رده ش ن یا نش ن آن پنچ 

نقد  اساسدی   « طرحدواره »ما در شکل گیری چارچوب فکری   طرز نگرش فرد بده زند گی یدا ممدان     

طرحواره ما   این که دانسدتن   (. ضر رت بررسی3133)یانگ   ممکاران، ترجمه حمی پور   ان  ز، دارد

الیه مای زیرین تفکر فرد چه کمکی می توان  به  ی کن ، این است که این مسئله راز رضایت از زن گی 

  کسب شادی   مذت را آشکار می کن ، حتما بارما شنی ه ای  که شیوه نگرش فرد به زن گی اسدت کده   

با امکانات مامی بسیار، چن ان راضدی نباشد       باعا می شود یک نفر در عین داشتن زن گی بسیار عامی

از مذت   شادی بهره ای نبرد   فرد دیگری با داشتن یک زن گی عادی   درآم  معمومی بسدیار راضدی     

در  اقع شناسدایی  ریشه این تفکرات را می توان در طرحواره مای ا میه افراد جستجو کرد. خشنود باش . 

  عمیق تفکرات آدمی است. بد یهی اسدت اگدر نسدبت بده افکدار         طرحواره ما ممان شناسایی در نی 

کنترل   مسئومیت بیشتری داشته باشی    برای شناسایی آن  قدت بگدذاری ، مدی تدوانی       احساسات خود

ز جی که دچار تعارض ش ه ان  با شناسدایی طرحدواره مدا    ممچنین  .کیفیت ر ابم خود را بهبود بخشی 

 شان تاثیر گذاشته است   می توانن  بدا  ز نگرش   فکرشان بر کیفیت ر ابممی توانن  دریابن  چگونه طر

.   ممچندین از انتقدال ایدن طرحدواره     را ب  ن تعارض ادامه دمن  شان زن گی مشترك اصالح تفکر خود

 مای معیوب در قامب سبک فرزن پر ری، به فرزن ان خود اجتناب کنن .

افتگی افراد از خانواده ی اصلی شان می باش . امر زه بنا به خانواده  میزان تمایز یعامل دیگر،       

دی گاه سیستمی معتق ن  که خانواده می توان  موجب انواع بیماری مای ر انی   ر ان تنی گردد   عامدل  

 'موضوعات ناتمدام 'مینوچین معتق  است که در زن گی زناشویی فرزن ان خود باش .   لاصلی بر ز اختال

ابل تیمدل  قدر صورتی بهنجار است که از ح  بهینه یا  ر   خوامرما   خانواده ی گستردهبا  ام ین، براد

برای رابطه زناشویی کمتر باش . مرچه موضوعات ناتمام بیشتر باش    مر چه افراد بدا ایجداد فاصدله ی    
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ابدم  بیشتر   حتی با بری ن از خانواده اصلی خود سعی در حل آن ما کرده باشدن  فشدار بیشدتری بدر ر     

بدا توجده بده     (.3133)رضایی، زناشویی تازه  ارد می شود   ز ج جوان را مستع  عذاب بیشتری می کن 

صفات شخصیتی   رش  افراد از جمله تمایزیافتگی   با توجه به   ولنق  بسزای خانواده در تعیین   تی

جود مسائل حل نشد ه  بوده   درصورت   ال است خانواده در فرمنگ کشور ما بسیار باقاینکه اممیت   

به نسل مای بع ی   م  آمیختگی در بین اعضای خانواده منجر  لانتقا لدر خانواده ممکن است به احتما

در سدبک   را   تمدایز یدافتگی  نق  طرحواره مدای ناسدازگار ا میده    حاضر بر آن است که  ، پژ م شود

اصدالح  بدر اسداس آن در جهدت    رار دم  تا قمورد بررسی  ز جین)مادران( کیفیت زن گی  فرزن پر ری

بدا توجده بده    طرفدی  ارتقای کیفیت زن گی آنان تالشی صورت گرفته باش . از سبک مای فرزن پر ری   

خود، می توان  سبک فرزن پر ری را تیت تداثیر قدرار دمد  امدا      نظر میرس  تمایزیافتگی تئوری بوئن به

  یافت نش . مدذا ج ید  بدودن  موضدوع     رار دمقاین مطلب را مورد بررسی مستقیما که  چن انی پژ م 

 .پژ م ، ضر رت آن را نشان می م 

در سدبک    تمدایز یدافتگی   پژ م  حاضر به بررسدی نقد  طرحدواره مدای ناسدازگار ا میده            

 می پردازد. ز جین کیفیت زن گی  فرزن پر ری

 اهداف پژوهش-1-4

 اهداف کلی:-1-4-1

  تمایزیدافتگی در سدبک فرزند پر ری   کیفیدت      بررسی نق  طرحواره مدای ناسدازگار ا میده       

 زن گی

 اهداف جرئی:-1-4-2

 ام اف جرئی این پژ م  عبارتن  از   

  ز جینتعیین نق  طرحواره مای ناسازگار ا میه در سبک فرزن پر ری   
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  ز جینتعیین نق  طرحواره مای ناسازگار ا میه در کیفیت زن گی 

 ز جین ری تعیین نق  تمایزیافتگی در سبک فرزن پر 

  ز جینتعیین نق  تمایزیافتگی در کیفیت زن گی   

        تعیین میزان تاثیر مرک ام از متغیرمای طرحدواره مدای ناسدازگار ا میده   تمایزیدافتگی درسدبک

   ز جینفرزن پر ری 

      تعیین میزان تاثیر مرک ام از متغیرمای طرحواره مای ناسدازگار ا میده   تمایزیدافتگی در کیفیدت

   ز جینزن گی 

 فرضیه های پژوهش-1-5

   سبک فرزن پر ری آنها رابطه  جود دارد. ز جینبین طرحواره مای ناسازگار ا میه  .3

   کیفیت زن گی آنها رابطه  جود دارد. ز جینبین طرحواره مای ناسازگار ا میه  .8

   سبک فرزن پر ری آنها رابطه  جود دارد. ز جینبین تمایزیافتگی  .1

 فیت زن گی آنها رابطه  جود دارد.  کی ز جینبین تمایزیافتگی  .1

در سبک فرزن پر ری آنها باالتر از تاثیر تمایزیدافتگی   ز جینتاثیر طرحواره مای ناسازگار ا میه  .9

 است.

در کیفیدت زند گی آنهدا بداالتر از تداثیر تمایزیدافتگی        ز جینتاثیر طرحواره مای ناسازگار ا میه  .9

 است.

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها-1-6

 زوجین -1-6-1

. بر این اسداس مریدک از   است از نظر مغت ز ج عبارت از د  چیز ممراه   قرین تعریف مفهومی:

زن   شومر، ز ج   به مر د ی آن ما ز جین اطالق می شود. در تعریفی دیگر ز جین بده زن   مدردی   



 

06 

 

کد یگر تعهد ات   که بر اساس عق  نکاح اع  از دائ    موقت با م  پیمان زناشویی بسدته   نسدبت بده ی   

 .(3130)صفایی   امامی، اخالقی   حقوقی دارن  گفته می شود

به دمیل ع م امکان   سختی   مشکالت اجرای پرسشنامه بر ر ی ز جین )زن   تعریف عملیاتی:  

 _مرد(، پرسشنامه ما تنها بر ر ی مادران اجرا ش . بنابراین منظور از ز جین در این پدژ م  مدادران مدی   

 باش .

 1طرحواره های ناسازگار اولیه -1-6-2

موضوعات بسیار پای ار   بداد ام کده   "به عنوان مای ناسازگار ا میه،  وارهحطر تعریف مفهومی:     

از خاطرات، میجانات، شناخت ما   احساسات ب نی، در ارتباط با خود   ارتباط فرد با دیگدران تشدکیل   

تعریدف شد ه    "میدزان قابدل تدوجهی ناکارآمد  مسدتن       یافته که در طول د ران کودکی توسعه یافته   به

ه (. پانزده طرحواره در قامب پنج مقومه گسدترد 8001، 8؛ به نقل از ککر ، نلسون   گیلی8001)یانگ،است

نامی ه مدی شدون  سدازمان مدی یابند .این       "حوزه مای طرحواره"نیازمای عاطفی مرکزی ارضاء نش ه که 

میجانی، طرد/ بی ثباتی، بی اعتمدادی / بد رفتاری، اندز ای اجتمداعی /     ما عبارتن  از  میر میت طرحواره

نایافتده  پذیری نسبت به بیماری ، خود تیولبیگانگی، نق / شرم ، شکست ،  ابستگی/بی کفایتی، آسیب

سرسدختانه/ بدی  انتقدادی، اسدتیقاق / بدزرگ       معیارمای میجانی، بازداری ف اکاری، اطاعت، ، / گرفتار

 ؛ ترجمه حمی پور   ان  ز(3133)یانگ   ممکاران، ترمی ناکافیمنشی   خودکن

مای ناسدازگار ا میده در ایدن پدژ م  میدزان نمدره   ندوع         منظور از طرحواره تعریف عملیاتی:    

 .آ رن  به دست می (YSQ-SF) فرم کوتاه پرسشنامه یانگاز  (مادرانز جین)مایی است که  وارهطرح

 

 

                                                
1. Early Maladaptive Schemas 
2. John J. Cecero, Joshua D. Nelson & Jacqueline M. Gillie 
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 تمایزیافتگی -1-6-3

ظهور تمایزیافتگی در مر فرد بیانگر میدزان تواندایی فدرد     به نظر بوئن، درجه تعریف مفهومی:      

کند . یعندی، درجده     برای ج اسازی فرآین  شناختی از فرآین  احساسی )میجانی( است که فرد تجربه می

)ما ز   اسدت توانایی فرد برای اجتناب از تبعیت خودکار رفتار از احساسات، بیانگر میدزان تمایزیدافتگی   

(. تمایزیافتگی به عنوان توانایی فرد برای ج اسازی عملکرد فکدری   عداطفی خدود از    8003مامیکر ت، 

 (.3399، 3خانواده نیز تعریف ش ه است)بوئن

در  (مدادران ز جین)ای کده   تمایزیافتگی در این پژ م  عبارت است از نمره تعریف عملیاتی:     

 .آ رن  دست می به (DSI)پرسشنامه تمایزیافتگی

 سبک فرزندپروری -1-6-4

مدایی از رفتارمدای  امد ین اسدت کده در       ترکیدب " یمای فرزن  پدر ر  سبک تعریف مفهومی:    

این سبک مدای  . آ رن  دمن    جو فرزن پر ری باد امی را پ ی  میی ای ر ی م مای گسدترد ه موقعیت

؛ ترجمده  3133، 8مدی باش )اسدتاینبرگ   رانده سدهل گی   مستب انه مقت رانه، تربیتی خود شامل  سبک مای 

 .نوشین دیانتی(

منظددور از سدبک مددای فرزندد پر ری در ایدن پددژ م  امتیدازی اسددت کدده     تعریفف عملیففاتی:     

در سه مقیاس آسان گیر، مسدتب    مقتد ر کسدب    شیوه فرزن پر ری بامرین  پرسشنامه  از (مادرانز جین)

 د.خوامن  نمو

 کیفیت زندگی -1-6-5

کیفیت زن گی مفهومی چن  بع ی، ذمنی   پیچی ه   فراین ی جامع   منعطدف   یف مفهومی:تعر    

ه است که تمام جنبه مای زن گی افراد را در بر می گیری    به عبارت دیگر یدک درك فدردی منیصدر بد    

فرد،   رامی است برای بیان احساس یک فرد در مورد سالمت یا سایر جنبه مای زند گی، کده از طریدق    

                                                
1. Bowen, M 
2. Lawrence Steinberg  
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زن گی را بده    کیفیتبه طور کلی  .ن عقای  افراد   با استفاده از ابزارمای استان ارد ش ه بررسی می شودبیا

)بید ادیان، بهدرام زاده   پورشدریفی،     نکن اش تعریف مدی  عنوان میزان مذت فرد از امکانات اساسی زن گی

8033.) 

از  (مدادران ز جین)اسدت کده   ای  در این پژ م  کیفیت زن گی عبارت از نمره تعریف عملیاتی:  

 .آ رن  دست می به (SF-36)کیفیت زن گی پرسشنامه
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 طرحواره های ناسازگار اولیه -2-1

 تعریف طرحواره   -2-1-1

ر ان شناسی  در  .عنوان ساختار، قامب یا امگو تعریف می شوده بطور کلی ب« طرحواره» اژه        

رد)یانگ   صورت امگویی در نظر می گیرن  که بر اساس  اقعیت یا تجربه شکل می گیه به را طرحوار

( در ا مین نوشته مای  3391در حوزه شناخت درمانی، بک )(. 3133؛ ترجمه حمی پور، 3390ممکاران

ت. یکی از مفامی  به مفهوم طرحواره اشاره کرد. طرحواره برای درك تجارب زن گی فرد ضر ری اس

مای ا ل زن گی شکل  ست که بسیاری از طرحواره ما در سالا ج ی   بنیادی حوزه ر ان درمانی، این

بنابراین  ابن .ی ور میضمالً حی کامی گیرن ، به حرکت خود ادمه می دمن    در تجارب بع ی زن گ

 .(3133می پور، ؛ ترجمه ح3390)یانگ   ممکارانطرحواره می توان  مثبت یا منفی باشن 

دریافت نقطه اشتراك تمام عناصر یک مجموعه تعریف  درك   ،کانتطرحواره در نظام فلسفی     

 .شود می

گیرن  که براساس  اقعیت یا  به صورت قامبی درنظر میرا در حوزه رش شناختی، طرحواره     

عبارتی ادراك از کانال به  . گیرد تا به افراد کمک کن  تجارب خود را تبیین کنن تجربه شکل می

طرحواره را  پیاژه .کنن  مای افراد نیز توسم طرحواره جهت پی ا می خسگیرد  پا طرحواره صورت می

گیرد که رامنمای تفسیر اطالعات  حل مسئله است. بنابر  ر نظر مید« نقشه انتزاعی شناختی» به عنوان

حواره فرمنگی برای تفسیر یک افسانه نیاز به یک طرحواره زبانی برای فه  یک جمله  به یک طر این ما

 یعنی حف  دی گامی با ثبات نسبت به خود  دیگران؛ « ممامنگی شناختی» ه طور کلی ما نیازمن ب .داری 
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