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مقدمه
گرایش به خودشکوفایی فرد را بهصورت موجودی کامل
توصیف میکند .با پدیدآیی خود ،فرد از لحاظ پیچیدگی رشد
میکند ،و فرایند ارزشگذاری ارگانیزمی نه تنها در مورد

ارگانیزم به صورت یک کل ،بلکه در مورد خود ) (selfهم به
صورت یک جزء بهموقع به اجرا گذاشته میشود ( .)1پدیدآیی
خود ،موجب پدیدآیی نیاز به توجه مثبت (positive
) regardمیشود .نیاز به توجه مثبت ،دوست داشتن و
دوست داشته شدن در مراحل رشد انسان اهمیت خاصی دارد

ب
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و از مهمترین نیازها در سلسله مراتب نیازهای مزلو به شمار
میرود ( .)2اولین و مهمترین جایگاهی که این نیاز در آن
ارضاء میشود ،خانواده است (. )3
«خویشواره» یا «طرحواره خود» ) (schemaعبارت است از
تعمیمهای شناختی برگرفته از تجارب درباره خویش که
راهنمای سازماندهی و پردازش اطالعات مربوط به خود است
و از تجربیات گذشته آموخته میشوند ( .)4تغییر طرحواره
میتواند از طریق تالش عمدی برای پیش بردن خود به
سمت خودممکن آینده صورت گیرد .خودهایممکن
) (possible selvesیعنی بازنماییهای آیندهگرای آنچه که
فرد امیدوار است بشود و آنچه که میترسد بشود ( .)5تأثیر
معنیدار عملکرد والدین بر شکلگیری افکار ،رفتار و هیجانات
کودکان مدتها است که از سوی فیلسوفان و روانشناسان
مورد تأکید قرار گرفته است ( )6و همچنین نقش آن در ایجاد
و گسترش مدلهای شناختی و بهویژه طرحوارههای ناسازگار
اولیه ) (early maladaptive schemaدر پژوهشهای
متعدد مورد تایید قرار گرفته است (.)7
ریشه تحولی این طرحوارهها در تجارب ناخوشایند دوران
کودکی نهفته است .طرحوارههایی که زودتر به وجود میآیند
و معموالً قویترین هستند ،از خانوادههای هستهای نشأت
میگیرند .هجده طرحواره بر طبق پنج نیاز هیجانی ارضاء
نشده تقسیم میشوند که آنها را حوزههای طرحواره مینامند
( .)8شیوههای فرزندپروری مجموعهای از رفتارها است که
تعامالت والد-کودک را در دامنه گستردهای از رفتارها هدایت
میکند و نقش مهمی در رشد روانی فرزندان ایفاء میکند.
بامریند ( )Bamrindاز تعامل سه ویژگی پذیرش و روابط
نزدیک ،کنترل و استقالل دادن سه شیوه فرزندپروری را
مشخص کرد :مقتدرانه ،مستبدانه و سهلگیرانه (.)9-11
والدینی که سبک فرزندپروری مقتدرانه دارند صمیمی ،پذیرا و
دلسوز هستند ،نسبت به نیازهای کودک حساس هستند ،توقع
معقولی برای پختگی دارند و همواره آن را تقویت میکنند.
والدینی که سبک فرزندپروری مستبدانه دارند سرد و
طردکننده هستند و معموال کودک را تحقیر میکنند .آنان
توقعات را با استفاده از فشار و تنبیه اعمال میکنند؛ اغلب از

کنترل روانشناختی استفاده میکنند ،محبت را دریغ میدارند
و مزاحم فردیت کودک میشوند .والدین سهلگیر ،صمیمی
ولی بیتوجه هستند ،توقعات کم یا اصوالً توقعی ندارند و به
کودک اجازه میدهند قبل از اینکه آمادگی داشته باشد
تصمیمات زیادی بگیرد (.)11
نتایج پژوهش بارانوف و تیان ( )Baranoff & Tianدر
بررسی رابطه ادراک سبکهای والدینی و طرحوارههای
ناسازگار اولیه با عالیم افسردگی در بزرگساالن جوان نشان
داد که چهار طرحواره نقص/شرم ،خودکنترلی ناکافی،
آسیبپذیری و وابستگی /بیکفایتی نقش بیشتری در تبیین
افسردگی جوانان دارد ( .)12عملکرد والدین پیشبینیکننده
معنیداری برای برخی حیطههای طرحوارهها (قطع ارتباط/
طرد و عملکرد /خودگردانی مختل) است ( .)13تعامالت
ناکارآمد والدین پیشبین بسیار قوی برای طرحوارههای
ناسازگار اولیه و تعامالت کمتر کودکان در روابط بینفردی
آینده است و سبک والدینی بر روش شکلگیری طرحوارهها
تأثیر معنیداری دارد ( .)14-15در پژوهشی تحت عنوان
«نقش و درمان طرحوارههای ناسازگار اولیه در سربازان جنگ
ویتنام مبتال به اختالل استرس پس از آسیب ( Post
 traumatic stress disorderیا  »)PTSDسربازان مبتال
به  PTSDنمرات باالتری در پرسشنامه طرحوارههای
ناسازگار اولیه یانگ کسب کردند ( .)16سبکهای
فرزندپروری مستبدانه و طردکننده در مقایسه با سایر سبکها
معتبرترین پیشبینیکنندهها در شکلگیری انواع خود و
شکاف بین خودها میباشند ،به نحوی که این پیشبینی با
شکلگیری خودهای واقعی و ایدهال رابطه منفی دارد (.)17
خودهایممکن در برگیرنده این طرز تفکر است که ،افراد
فعاالنه اعمال و انتخابهای خود را مدیریت میکنند تا
«خودهایمطلوب» را ارتقاء داده و مانع حضور
«خودهاینامطلوب» شوند ( .)18در مطالعهای در مورد
«خودهایممکن زنان بزرگسال مبتال به بیاشتهایی عصبی»
مشاهده شد که گروه شاهد در مقایسه با گروه بیمار در
موقعیتهای مشابه روزانه خودهایممکن مثبتتر و بالندهتری
دارند ( .)19نتایج پژوهش دیگری بر روی دو گروه از افراد

اصغر جعفری و همکاران
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مواد و روشها
این پژوهش با استفاده از روش تحقیق همبستگی انجام شد.
برای انتخاب نمونه پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی
خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .ابتدا  2دانشکده به صورت
تصادفی انتخاب شد .بعد از بین رشتههای گوناگون در این
دانشکدهها  5رشته انتخاب شد و در نهایت هم از بین
کالسهای مربوط به این رشتهها  5کالس به عنوان نمونه
پژوهش انتخاب شدند .از آن جایی که روش پژوهش مطالعه
حاضر همبستگی بود بنا به نظر هومن ،در پژوهشهای
همبستگی به ازاء هر متغیر  31آزمودنی در نظر گرفته میشود
( ،)36بر این اساس در پژوهش حاضر  91آزمودنی به اضافه
 11آزمودنی هم برای احتمال وجود پرسشنامههای مخدوش
در نظر گرفته شد بنابراین حجم نمونه  111نفر بود .که پس از
جمعآوری پرسشنامهها به علت مخدوش بودن  6پرسشنامه،
اطالعات و دادههای مربوط به  94آزمودنی مورد تحلیل قرار
گرفت .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای زیر استفاده
شد:
الف ـ پرسشنامه سبکهای فرزندپروری بامریند
( :)Bamrind,s parenting stylesاین پرسشنامه در
سال  1972توسط بامریند طراحی شد 31 .پرسش این
پرسشنامه سه شیوه فرزندپروری ،مقتدرانه ،مستبدانه و
سهلگیرانه را میسنجد .الگوی پاسخدهی به پرسشها از
مقیاس  5درجهای لیکرت است .به این صورت که از مادر یا

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1394.13.1.4.9

جوان و بزرگسال نشان داد که ساختارهای هویتی ممکن
آینده نقش مهمی در فرایند انطباق هویت طی دوران گذار
ایفا میکنند و تأثیرات مهمی بر سالمتی افراد دارند (.)21
تجارب بازنگری و بسط نظریه »خود» از طریق آمادگی منجر
به بازنگری خودهای مرکزی میشود که که روایتهای
شخصی گستردهتری را تعریف میکنند ( .)21در پژوهشی که
بر روی مدرسان دورههای مختلف دانشگاه انجام شد ،نتایج
نشان داد که تفکر آیندهگرا از طریق خودهایممکن در
مدرسان رشد میکند ( .)22همچنین نتایج پژوهش دیگری بر
روی سه گروه جوانان ،میانساالن و سالخوردگان نشان داد
چنانچه افراد خودهای آینده احتمالی مثبت را در نظر داشته
باشند و دنبال کنند ،در جهت ارتقاء سطح رشدشان با انگیزهتر
خواهند بود ( )23و افرادی که تردید به خود زیادی دارند
نسبت به افراد دارای تردید به خود کمتری دارند ،اعتماد به
نفس پایینتری در تصویر کردن خود مطلوب دارند (.)24
مداخالت مبتنی بر خودهایممکن میتواند سایر رفتار افراد
مانند عملکرد ورزشی بازیکنان را افزایش دهد ( )25و
خودممکن موزیکال در درون خودپنداره فرد ،سرمایه قابل
توجهی از وقت و انرژی برای موسیقیدان شدن را فراهم
میکند ( .)26خودهای مشترک در زوجهای سالخورده از
طریق همکاری مداوم منجر به سالمت بیشتر میشود (.)27
مداخله مختصر خودهایممکن برای پیوند خودهایممکن
علمی با راهبردها ،سطح افسردگی ،غیبت و بدرفتاری در
محیط علمی را کاهش میدهد ( .)28هوور ( )Hovverنشان
داد که به مرور زمان خودهایمطلوب جای خود را به خودهای
مورد انتظاری میدهد که براساس تواناییها و شرایط محیطی
فرد میباشد ( .)29نتایج مطالعات هم نشان داد که فعالیت
«بهترین خودممکن» اساساً تأثیرات مثبت انگیزشی را افزایش
داده است ( )31و ارتباط خودهایممکن با سایر عوامل
انگیزشی افراد در افزایش فعالیتهای جسمانی آنان میتواند
حوزه امیدبخشی برای تحقیقات آینده پیرامون این موضوع
باشد ( .)31نوجوانان قادر هستند به گستره وسیعی از خودها
دسترسی داشته باشند و تفاوت دیدگاه دختران و پسران نسبت
به خود و احتمال بروز خودهایممکن نامطلوب ریشه در

تجارب دوران کودکی دارد ( .)32وجود خودهایممکن
منحرف بهعنوان پیشبین پیامدهای رفتار پرخطر در نوجوانان
میباشد ( .)33پژوهشگران از خود هماهنگ به مثابه منبع
خودهایممکن ،یاد میکنند ( )34و تفکر درباره خودآینده
بخش مهمی از هویت کنونی هر فرد است ( .)35لذا با توجه
به نقش خانواده و تجارب دوران کودکی در خودهایممکن،
در این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبکهای
فرزندپروری و طرحوارهها با خودهایممکن ،به بررسی این
سئوال پژوهشی پرداخته شد که آیا بین سبک فرزندپروری
والدین و طرحوارههای ناسازگار اولیه با خودهایممکن در
دانشجویان رابطه وجود دارد؟
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یافتهها
روش اجرای پژوهش :پس از تعیین نمونه پژوهش ،پژوهشگر
به کالسها مراجعه کرد و پرسشنامههای سبکهای
فرزندپروری ،طرحوارهها و خودپنداره را به آزمودنیها داد .ابتدا
توضیح کوتاهی در مورد هدف پژوهش حاضر و محرمانه بودن
دادهها ارایه شد حتی به آنها گفته شد که در صورت تمایل
بعدا میتوانند از نتایج پژوهش در مورد خودشان آگاه شوند.
بعد از آنها خواسته شد تا با دقت به همه سؤاالت پاسخ دهند.
در پایان یک پذیرایی ساده از آنان انجام شد و
پرسشنامههای تکمیل شده جمعآوری شدند .دادههای با
استفاده از شاخصهای توصیفی میانگین ،انحراف استاندارد و
آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و
به کمک نرمافزار آماری  Spss-19تحلیل شدند که در
جداول زیر نشان داده شدهاند .در جدول  1میانگین و انحراف
معیار ابعاد سبکهای فرزندپروری ،طرحوارههای ناسازگار اولیه
و خودهایممکن گزارش شده است.
مندرجات جدول  2نشان میدهد که بین سبکهای
فرزندپروری مستبدانه و مقتدرانه و طرحوارههای ایثار و

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1394.13.1.4.9

والدی که نقش غالبی در تربیت فرزندش دارد ،خواسته
میشود تا از بین  5پاسخ کامالً موافقم ،موافقم ،مطمئن
نیستم ،تقریباً مخالفم و مخالفم پاسخی را انتخاب کند که
مطابقت بهتری با وضعیت موجود دارد .با جمع نمرات مربوط
به هر شیوه ،سه نمره مجزا به دست میآید .روایی و اعتبار
این پرسشنامه در پژوهشهای متعدد در حد مطلوبی گزارش
شده است .در ایران از روش بازآزمایی ،پایایی این ابزار را در
مادران و پدران به ترتیب برای شیوه سهلگیرانه 1/81و1/77
 ،شیوه استبدادی  1/86و  1/85و برای شیوه مقتدرانه  1/78و
 1/88بهدست آمد .همچنین روایی تشخیص این پرسشنامه
معتبر گزارش شده است (.)6
ب  -فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ ( Young’s
 Schemaیا  75 :)SQ-SFگویه این پرسشنامه توسط
یانگ برای ارزیابی  15طرحواره ناسازگار اولیه ساخته شده
است .این طرحوارهها عبارت هستند از :محرومیت هیجانی،
طرد /بیثباتی ،بیاعتمادی/بدرفتاری ،انزوای اجتماعی/
بیگانگی ،نقص/شرم ،شکست ،وابستگی /بیکفایتی،
آسیبپذیری نسبت به بیماری ،خود تحول نایافته/گرفتار،
اطاعت ،فداکاری ،بازداری هیجانی ،معیارهایسرسختانه/
بیشانتقادی ،استحقاق /بزرگمنشی ،و خودکنترلیناکافی .هر
پرسش بر یک مقیاس  6درجهای نمرهگذاری میشود ( 1برای
کامالً نادرست و  6برای کامالً درست) .در این پرسشنامه هر
 5پرسش یک طرحواره را میسنجد .چنانچه میانگین هر
خرده مقیاس باالتر از  2/5باشد آن طرحواره ناکارآمد است.
پایایی و روایی این ابزار در پژوهشهای متعددی به اثبات
رسیده است .یانگ و همکاران پایایی این پرسشنامه را به
روش همسانی درونی ،و بازآزمایی بر روی یک نمونه 564
نفری از دانشجویان امریکایی بهترتیب( 1/95و  )1/81گزارش
نمودند ( .)37همچنین در ایران یوسفی عابدین ،تیرهگری و
فتح آبادی روایی و پایایی پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار
اولیه را بر روی یک نمونه  579نفری در دو مرحله (مرحله
اول 394نفر و مرحله دوم 185نفر) بررسی نمودند و پایایی آن
را بهروش آلفای کرونباخ و دونیمه کردن در کل نمونه
بهترتیب  1/84و  1/81گزارش نمودند .آنان میزان آلفای

کرونباخ را برای همه نمونهها باالتر از  1/81و برای کل
پرسشنامه 1/91بهدست آوردند .هنجاریابی این پرسشنامه در
دانشگاههای تهران انجام شده است و همسانی درونی با
استفاده ازآلفای کرونباخ در جمعیت مؤنث  1/97و در جمعیت
مذکر  1/98به دست آمده است (.)38
ج -پرسشنامه خودپنداره راجرز ( Rogers’s Self-
 ،)conceptفرم (ب) که خودآرمانی را میسنجد و شامل 25
سئوال میباشد و از جمله آزمونهای عینی میباشد که از یک
سطح  7نمرهای که بین دو صفت قرارگرفته ،تشکیل شده
است و آزمودنی تنها یکی از شمارههای بین دو صفت را
انتخاب میکند .آزمودنی باید گزینهای را انتخاب کند که شبیه
خودش و بیانگر ادراک درونی نسبت به خود است .خدایی
ضریب پایایی مقیاس خودپنداره فرم(ب) را با استفاده از روش
آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب  1/79و 1/73گزارش کرد
(.)39

اصغر جعفری و همکاران
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4/14

0

33

س لگیرانه

14

06/88

6

36

مستبدانه

14

07/33

6/44

31

مقتدرانه

14

30/59

4/09

06

محرومیتهیجانی

14

09/0

0/39

0

30

بیثباتی
طرد /

14

03/6

0/31

0

98

بیاعتمادی/بدرفتاری

14

09/50

4/10

0

96

انزوایاجتماعی/بیگانگی

14

00/39

0/97

0

35

نقص/شرم

14

1/70

4/06

0

93

شکست

14

05/98

4/80

0

96

بیکهایتی
وابستگی /

14

1/01

4/83

0

94

11

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1394.13.1.4.9

متغیرها

تعداد

تحقیقات علوم رفتاری/دوره  /31شماره  /3بهار 3131

میانگی

انحراف معیار

حداقل نمره

حداكثر نمره
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معیارهای سرسختانه /بیشانتقادی با خودهایممکن در
دانشجویان رابطه معنیداری وجود دارد.
همانطور که مدل نهایی رگرسیون در جدول  5نشان میدهد
بین طرحواره ناسازگار اولیه ایثار و خودهایممکن رابطه
معنیداری وجود دارد ( .)F = 11/977 ، p >1/11ضریب
رگرسیون طرحواره ایثار ( )β = 1/326 ،P>1/11میباشد که
میتواند  11/7درصد از تغییرات خودهایممکن را در
دانشجویان پیشبینی کند.
همانطور که مدل نهایی رگرسیون در جدول  4نشان میدهد
بین سبک فرزندپروری مقتدرانه و خودهایممکن رابطه
معنیداری وجود دارد ( .)F = 8/648 ، p >1/11که نشان
میدهد سبک فرزندپروری مقتدرانه میتواند  8/6درصد از
تغییرات خودهایممکن را پیشبینی کند .همچنین به منظور
تعیین رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه معیارهای
سرسختانه و ایثار با خودهایممکن در دانشجویان از
رگرسیون چندگانه به روش پس رو استفاده شد که خالصه
نتایج در جدول  5نشان داده شده است.
همانطور که مدل نهایی رگرسیون در جدول  3نشان میدهد
بین سبک فرزندپروری مقتدرانه ،خودتحول نایافته/گرفتار،
ایثار و بازداری هیجانی با خودهای ممکن رابطه معنیداری
وجود دارد ( )p>1/11 ، F = 7/76که نشان میدهد که سبک
فرزندپروری مقتدرانه ،خودتحول نایافته/گرفتار ،ایثار و بازداری
جدول  .3میانگی و انحراف معیار ب

هیجانی میتوانند  26درصد از تغییرات خودهایممکن را
تبیین کنند .همچنین ضرایب رگرسیون نشان میدهند که
طرحواره ناسازگار ایثار ( )β =1/49 ، p >1/11و سبک
فرزندپروری مقتدرانه ( )β =1/32 ، p >1/11سهم بیشتری
در پیشبینی خودهایممکن دارند .مدل رگرسیون باال به
صورت زیر میباشد:
(بازداری هیجانی) ( -1/13ایثار) (+ 1/17خودتحول یافته/
گرفتار ) (-1/13مقتدرانه)  = 3/42+ 1/15خودهای ممکن
برای تعیین رابطه بین سبکهای فرزندپروری و
خودهایممکن و دستیابی به یک مدل رگرسیونی مطلوب
برای پیشبینی خودهایممکن بر اساس سبکهای
فرزندپروری از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش پسرو
( )Backwardاستفاده شد .در این روش ابتدا همه متغیرهای
پیشبین (مستقل) وارد مدل رگرسیونی شدند و در مراحل
بعدی متغیرهای مستقلی که کم ترین معنیداری را داشتند از
مدل حذف شدند .این کار ،آن قدر ادامه پیدا کرد تا سرانجام
مدل نهایی مطلوب به دست آمد .پس از سه مرحله انجام
مدل رگرسیون فقط سبک فرزندپروری مقتدرانه در مدل باقی
ماند که خالصه نتایج در جدول  4نشان داده شده است.
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ادامهجدول0
آسیبپذیرینسبتبهبیماری

14

1/77

4/66

0

99

خودتحولنایافته/گرفتار

14

00/81

4/18

0

96

اطاعت

14

05/81

0/94

0

90

ایثار

14

07/99

0/60

0

91

با داریهیجانی

14

03/90

6/37

0

35

بیشانتقادی
معیارهایسرسختانه /


14

08/91

6/36

6

35

استحقاق/بزرگمنشی

14

06/50

0/83

0

98

خودکنترلیناکافی


14

03/10

0/07

0

35

خودهایممکن


14

0/04

5/77

3/09

6/19

جدول .9االصه نتایج ضرایب هم ستگي
های فرزندوروری با اودهایممک

برای تعیی روابط بی حر وارهها و ب

اودهای ممک

اود های ممک

ضریب هم ستگي

بطح معناداری

5/530

5/737
5/550
5/881
5/508

ضریب هم ستگي

بطح معني داری

محرومیتهیجانی

-5/589

5/434

اطاعت

بیثباتی
طرد /
بیاعتمادی/بدرفتاری


5/048
-5/508

5/000
5/863

ایثار
با داریهیجانی

5/396
-5/500

انزوایاجتماعی

-5/009

5/043

معیارسرسختانه

5/944

نقص/شرم

-5/510

5/380

استحقاق

5/083

5/578

شکست
بیکهایتی
وابستگی /

-5/090
-5/063

5/947
5/007

خودکنترلیناکافی
س لگیرانه

5/556
-5/567

5/109
5/093

آسیبپذیرینسبتبهبیماری


-5/073

5/510

مستبدانه

-5/976

5/557

**

خودتحولنایافته/گرفتار

-5/551

5/134

مقتدرانه

5/913

5/554

**

**

**

P<0.01

جدول  .1االصه نتایج تحلیل رگربیون
برای تعیی رابطه بی حر وارهها و ب

های فرزندوروری با اودهایممک
ضریب هم ستگي

منابب بودن مدل
رگربیون
متغیر

F

sig

ضرایب رگربیون

و تعیی
R

R2

β

3/49

5/555

5/39

5/50

5/550

-5/08

-5/53

5/561

ایثار

5/41

5/57

5/550

با داریهیجانی

-5/93

-5/53

5/596

ضریبثابت

خودتحولنایافته/گرفتار

11

7/76

/550

5/00

5/96
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مقتدرانه
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جدول .1االصه نتایج تحلیل رگربیون
برای تعیی رابطه بی ب

های فرزندوروری و اودهایممک

منابب بودن مدل رگربیون
مرحله

متغیر

F

Sig

ضریب هم ستگي چندگانه

ضرایب رگربیون

و ضریب تعیی
R

0

مستبداانه

3/814

5/000

5/331

مقتدرانه
مستبدانه

9

مقتدرانه
مقتدرانه

3

-5/560

-5/551

-5/040

-5/097

-5/59

5/091

5/906

5/537

5/507

-5/071

-5/590

5/000

5/900

5/536

5/560

5/913

5/50

5/554

R2

س لگیرانه
5/500

β

B

Sig

0/616

5/550

5/334

5/000

8/641

5/554

5/913

5/586

جدول .3االصه نتایج تحلیل رگربیون
برای تعیی رابطه بی حر وارههای نابازگار اوهیه معیارهای بربختانه و ایثار با اودهایممک

0

معیارهایسرسختانهوایثار

0/896

9

ایثار

05/177

5/944

5/56

5/944

9/596

5/396

5/057

5/396

9/457

5/508
5/550
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بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین سبکهای فرزندپروری
و طرحوارههای ناسازگار اولیه با خودهایممکن در دانشجویان
رابطه معنیداری وجود دارد .هریس و کرتین ( & Harris
 )Curtinدر پژوهشی به منظور مطالعه ادراک سبکهای
والدینی ،طرحوارههای ناسازگار اولیه و عالیم افسردگی در
بزرگساالن جوان به این نتیجه رسیدند که طرحوارههای یانگ
در ارتباط بین سبکهای والدینی ادراک شده(در ارتباط با
مؤلفههای مهرورزی ،کنترل و اقتدار) و عالیم افسردگی نقش
واسطه یا میانجی دارند .چهار طرحوارهای که بیشترین
واریانس را به خود اختصاص دادند عبارت بودند از :نقص/
شرم ،خودکنترلی ناکافی ،آسیبپذیری در برابر ضرر یا بیماری
و وابستگی /بیکفایتی ( .)7بارانف و تیان در پژوهش خود به
این نتیجه رسیدند که تعامالت ناکارآمد والدین پیشبین بسیار
خوبی برای طرحوارههای ناسازگار اولیه و تعامالت کمتر

کودکان در روابط بینفردی آینده است ( .)12گانتی و بوری
( )Gunty & Buriدر بررسی اثر عملکرد والدین با سه
مؤلفه مهرورزی ،اقتدار و کنترل و شکلگیری طرحوارههای
ناسازگار اولیه بیان میکنند که عملکرد والدین پیشبینیکننده
معنیداری برای برخی از حوزههای طرحوارهها از جمله قطع
ارتباط /طرد و خودگردانی /عملکرد مختل میباشد (.)41
پژوهش رایت و همکاران نشان دادند که سبک والدینی بر
روش شکلگیری طرحوارهها اثر دارد و این طرحوارهها در
آسیبشناسی روانی بعدی افراد تأثیر میگذارد ( .)13شهامت،
ثابتی و رضوانی در پژوهشی بیان میکنند سبک فرزندپروری
مقتدرانه پیشبینیکننده معنیداری برای سطوح پایینتر
طرحواره ناسازگار طرد /بیثباتی میباشد ،به این معنی که در
افرادی که سبک فرزندپروری والدین آنها مقتدر است این
طرحواره به طور معنیداری کمتر شکل میگیرد و سبک
فرزندپرورری سهلگیرانه پیشبینیکننده سطوح باالتر
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متغیر

F

R

R2

β

B

Sig
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طرحواره استحقاق /بزرگمنشی است که در مقوله
محدودیتهای مختل میگنجد .در این تحقیق بین سبک
فرزندپروری مستبدانه و طرحواره ناسازگار وابستگی/
بیکفایتی و سبک فرزندپروری سهلگیرانه و طرحواره
ناسازگار انزوای اجتماعی /بیگانگی رابطه معنیداری مشاهده
شد و بین سایر سبکهای فرزندپروری و طرحوارههای
ناسازگاراولیه رابطه معنیداری مشاهده نشده است .سبکهای
فرزندپروری ترکیبهایی از رفتارهای والدین است که در
موقعیتهای گستردهای روی میدهند و جو فرزندپروری با
دوامی را بهوجود میآورند .سبک مستبدانه از نظر پذیرش و
روابط نزدیک و استقالل دادن پایین و از نظر کنترل اجباری
باال میباشد .طرحواره وابستگی /بیکفایتی از روی این سبک
فرزندپروری قابل پیشبینی است .این طرحواره در حوزه
خودگردانی و عملکرد مختل میگنجد .طرحوارههای این حوزه
بهطور معمول در خانوادههایی به وجود میآید که اعتمادبه
نفس کودک را کاهش میدهند ،گرفتار هستند ،بیشاز حد از
کودک محافظت میکنند یا این که نتوانستهاند کودک را به
انجام کارهای بیرون از خانواده تشویق کنند .نتیجه بعدی،
وجود قابلیت پیشبینی طرحواره ناسازگار انزوای اجتماعی/
بیگانگی از روی سبک فرزندپروری سهلگیرانه میباشد.
والدین با سبک فرزندپروری سهلگیرانه مهرورز و پذیرا
هستند ،متوقع نبوده و کنترل کمی بر فرزندان خود اعمال
میکنند .آنان به فرزندان خود اجازه میدهند در هر سنی که
باشند خودشان تصمیمگیری کنند ،حتی اگر قادر به انجام این
کار نباشند .در افرادی که والدین با سبک فرزندپروری
سهلگیرانه داشتهاند طرحواره انزوای اجتماعی /بیگانگی
بیشتر شکل میگیرد .این طرحواره در حوزه بریدگی و طرد
میگنجد .در این حوزه نیازهای انسان به امنیت ،ثبات ،محبت،
همدلی ،در میان گذاشتن احساسات ،پذیرش و احترام به
شیوهای قابل پیش بینی ارضاء نخواهد شد .از دیگر نتایج این
پژوهش میتوان به معنیداری رابطه بین طرحواره ناسازگار
ایثار و سبک فرزندپروری مقتدرانه با خودهایممکن اشاره
کرد .طرحواره ناسازگار ایثار حوزه جهتگیری متفاوتی دارد .در

این حوزه بر تمایالت ،احساسات و پاسخهای دیگران تمرکز
افراطی میشود ،به گونهای که نیازهای خود فرد نادیده گرفته
میشود .طرحوارههای این حوزه بهطور معمول در خانوادههایی
به وجود می آیند که کودک را با قید و شرط پذیرفتهاند و
نیازها و تمایالت هیجانی والدین و منزلت اجتماعی ،در
مقایسه با نیازها و احساسات کودک ،ارزش بیشتری دارند.
طرحواره معیارهای سرسختانه /بیشانتقادی در حوزه گوش به
زنگی بیشاز حد و بازداری قرار دارد .در این حوزه بر واپس
زنی احساسات ،تکانهها و انتخابهای خودانگیخته فرد یا
برآورده ساختن قواعد و انتظارات انعطافناپذیر و درونیشده
درباره عملکرد و رفتار اخالقی که اغلب منجر به از بین رفتن
خوشحالی ،ابراز عقیده ،آرامش خاطر ،سالمتی و نزدیکی
میشود .طرحوارههای این حوزه به طور معمول در
خانوادههایی به وجود میآید که در آنها عصبانیت ،توقع و
گاهی اوقات تنبیه مشاهده میشود .در این خانوادهها بر
عملکرد عالی ،بینقص گرایی ،وظیفهشناسی ،پیروی از
قوانین ،پنهانسازی هیجانات ،و اجتناب از اشتباه تأکید
میشود .در عین حال که به لذت ،خوشحالی ،و آرامشخاطر
اهمیت چندانی داده نمیشود .افرادی که این طرحواره را
دارند ،باور دارند که برای رسیدن به معیارهای بلندپروازانه
درباره رفتار و عملکرد خود باید کوشش فراوانی بهخرج دهند و
این کار معموالً برای جلوگیری از انتقاد صورت میگیرد .با
توجه به اینکه  8/6درصد از خودهای ممکن توسط شیوه
فرزندپروری مقتدرانه قابل پبشبینی است و والدین با سبک
فرزندپروری مقتدر در سه بعد موردنظر بامریند ،پذیرش و
روابط نزدیک ،کنترل و استقالل دادن ،بهگونهای عمل
میکنند که نسبت به نیازهای فرزندشان صمیمی ،پذیرا ،و
دلسوز بوده ،توقع معقولی برای رفتار مناسب دارند و همواره
آن را تقویت میکنند ،قابلیت پیشبینی عملکرد آنها در
رابطه با عملکرد کودک باال است .با توجه بهاینکه نقش
انگیزشی خودهایممکن این است که با روشهایی خود
موجود را برای خودممکن (ایدهآل) شدن ،آشنا کند و تجسم
کردن خودممکن در زمینه خاص ،احساس شایستگی به بار
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تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله ،از کلیه مسؤولین دانشگاه آزاد اسالمی
واحد قزوین در جهت تشویق دانشجویان در تکمیل دقیق و
صادقانه پرسشنامههای این پژوهش کمال تشکر و قدردانی
را دارند.
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میآورد و برای رسیدن به آن به فرد انگیزه میدهد و
همچنین عالوه بر نقش انگیزشی ،زمینهای برای ایجاد
خودفعلی نیز میباشند .همچنین با توجه به معنیدار شدن
رابطه بین طرحوارههای ناسازگار ایثار و معیارهای سرسختانه/
بیشانتقادی با خودهایممکن در پژوهش حاضر ،الزم به ذکر
است که پژوهشی همسو با نتایج پژوهش حاضر یافت نشد اما
میتوان به تبیینهای نتایج پژوهش لوییس اکتفا نمود ( .)6از
آنجا که خودهایممکن عالوه بر نقش انگیزشی ،زمینهای
برای ایجاد خودفعلی نیز هستند و به دلیل اینکه اهمیت
عملکرد آنها به مثابه محرک رفتارهای آتی و ایجاد زمینهای
برای ارزیابی و تفسیر نگرش رایج به خود ،و با توجه به نقش
مهم انگیزشی و حفاظتی خودهایممکن و با توجه به اینکه
طرحوارههای ناسازگاراولیه ،الگوهای هیجانی و شناختی خود-
آسیبرسانی هستند که در مسیر زندگی تکرار میشوند و حتی
شرایط بزرگسالی را به شرایط ناگوار دوران کودکی میکشانند
به نظر میرسد نتایج تحقیقات انجام شده با نتایج تحقیق
حاضر منافات دارد .همچنانکه لوییس معتقد هستند که بخش
اعظم رفتار والدینی موضوعات وابسته به هنجارهای اجتماعی
و فرهنگی جامعه هستند ،بسیاری از ارزشها و هنجارهایی که
در جوامع بهعنوان هنجار ،فرهنگ و ارزش رایج شدهاند ،الزاماً
از نظر علمی مورد تأیید نمیباشند ( .)41در تحقیق حاضر این
امر در مورد طرحوارههای ناسازگار ایثار و معیارهای
سرسختانه /بیشانتقادی صدق میکند .روانشناسان اعتقاد
دارند که طرحواره ناسازگار ایثار با مفهوم وابستگی بیمارگونه
همپوشی دارد و فردی که طرحواره معیارهای سرسختانه/
بیشانتقادی دارد به شکلهای بینقصگرایی ،قوانین غیرقابل
انعطاف ،بایدها ،دغدغه زمان و کارآمدی بهطور جدی درگیر

تحریفات شناختی میباشد که خود مشکالت متعاقب از جمله
افسردگی ،اضطراب ،وسواس و غیره را بهدنبال دارد .حال
آنکه در فرهنگ برخی از جوامع این موارد نه تنها بیماری یا
اختالل محسوب نمیشوند ،بلکه اصوالً ارزشهای
تقدیسشدهای هستند که بهشدت ترویج میشوند و چه بسا
مایه مباهات افراد جامعه نیز هستند .همچنین این امر ممکن
است فراتر از ویژگی بارز طرحواره ،مبنی بر جنگیدن برای بقاء
خود میباشد (.)42
به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که احتماال سبکهای
فرزندپروری و طرحوارههای ناسازگار اولیه بهواسطه
هنجارهای فرهنگی -اجتماعی جامعه و بازخوردهای والدین
تأثیرات متفاوتی بر شکلگیری و تحول خودهای ممکن دارند.
لذا با توجه به نتایج به دست آمده ،پیشنهاد میشود به منظور
تعدیل نمودن خودهای ممکن ،الزم است که والدین از نقش
سبکهای فرزندپروری و طرحوارههای ناسازگار اولیه در
رفتارهای بعدی فرزندان آگاهی داشته باشند و از سبک
فرزندپروری مقتدرانه برای تربیت فرزندان استفاده کنند و
زمینه را برای شکلگیری طرحوارههای کارآمد در فرزندان
فراهم سازند.
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Abstract
Aim and Background: Possible Selves are temporary self- concepts that individual desires to become and
fears for becoming. Schema and parenting styles affect development of possible Selves. These desires and
fears are important in individual's motives. This research aimed to determine relationship of Parenting
Styles and Schema with Possible Selves in Students.
Methods and Materials: methodology was correlation. 94 students were selected by multiple cluster
sampling thorough students of Azad Islamic university, Qzvin branch. Data were collected by the
questionnaires of Bamrind,s parenting styles, Young,s schema and Rogers,s self- concept and analyzed by
multiple regression
Findings: The findings indicated that parenting Style of authoritative and schema of Self-sacrifice and
Emotional deprivation predict Possible Selves (P<0.05). In addition, findings showed that parenting style
of authoritative (%8/6) and Schema of Self-sacrifice (%10.7) explain possible selves (p<0.01).
Conclusions: The results provide some evidence that parenting styles and early maladaptive schema
differently affect possible selves by mediating social- cultural norms and parental factors. Therefore, in
order to enhance efficient Possible Selves of individuals was recommended to recover parenting style of
authoritative and scheme of self-sacrifice.
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