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افکار، ها ن روانسازهای. شوندفرزندان، تشکیل می-هاي والدین، مخصوصا تجربههاي کودکیتجربههاي ناسازگار اولیه از طریق هروانساز: چکیده
هاي برخاسته هاي والدگري و روانسازهکسبکیفیت روابط زوجین از . دهندتحت تاثیر قرار میشخصی فرد را در ادامه زندگی رفتار و روابط بین

هاي والدگري و مشکالت زگار اولیه در رابطه بین سبکناساهاي اي روانسازهاصلی این پژوهش بررسی نقش واسطههدف. درپذیاز آنها، تاثیر می
از . ر این پژوهش شرکت کردندبه صورت داوطلب د) زن196مرد، 182(سیصد و هفتاد و هشت زن و مرد تهرانی . زناشویی بود

پرسشنامه وضعیت و ) YSQ-SF(روانسازه یانگفرم کوتاه پرسشنامه،)PAQ(خواسته شد که پرسشنامه اقتدار والدین ندگانکنشرکت
نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک والدگري اقتداري والدین و مشکالت زناشویی . را تکمیل کنند)GRIMS(راست-زناشویی گلومبوك

دان رابطه مثبت کارانه والدین و مشکالت زناشویی فرزنگیرانه و مسامحههاي والدگري آمرانه، سهلنادار و بین سبکفرزندان رابطه منفی مع
هاي آماري تحلیل. ابطه مثبت معنادار داشتندهاي ناسازگار اولیه با مشکالت زناشویی راساس نتایج این پژوهش، روانسازهبر. معنادار وجود دارد

بر اساس. رنداي دادگري و مشکالت زناشویی نقش واسطههاي والناسازگار اولیه در رابطه بین سبکهاي ه روانسازههمچنین نشان داد ک
یه شوند و هاي ناسازگار اولگیري روانسازههاي والدگري ممکن است باعث شکلتوان نتیجه گرفت که بعضی از سبکهاي این پژوهش، مییافته

.ها را فراهم سازندزوجین و خانوادههاينارضایتیزمینه مشکالت زناشویی و در مراحل بعدي زندگی هاروانسازهاز طریق همین 
خانواده، روانسازه، شناخت، هیجان، رابطه زوجین، مشکل بین شخصی:هاي کلیديواژه

Abstract: Early maladaptive schemas are developed through childhood experiences, especially those of
parents-children. Thoughts, behaviors, and interpersonal relathionships are influenced by these schemas throughout
the life. Couple's relationship are determined by parenting styles as well as early maladaptive schemas. The aim of
this study was to examine the mediating role of early maladaptive schemas on the relationship between parenting
styles and marital problems. A total of 378 volunteers (182 men, 196 women) from Tehran general population
participated in this study. All participants were asked to complete Parental Authority Questionnaire (PAQ), Young
Schema Questionnaire-Short Form (YSQ-SF), and Golombok Rust Inventory of Marital State (GRIMS).
Authoritative parenting style showed a significant negative association with marital problems while authoritarian,
permissive and neglectful parenting styles showed significant positive associations with marital problems. Early
maladaptive schemas also showed a significant positive association with marital problems. Analysis of the data
revealed that early maladaptive schemas mediated the relationship between parenting styles and marital problems.
Based on the results of the present study, it can be concluded that some kind of the parenting styles might develop
early maladaptive schemas. These parenting styles then provide couples and families with problems through the early
maladaptive schemas later on.
Keywords: family, schema, cognition, emotion, couple relationship, interpersonal problem
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مقدمه
چونیمختلفيهاامدیبا پ1ییمشکالت زناشو

،یشناختروانيهااختاللو ، طالقموادمصرفءسو
، سی، کيگاباالوکاتز، ال(همراه است ،یگخصوص افسردبه

؛ 2002س، یوینگز و دی؛ کام2013ن، یو سارسنیمارت
و خکو، شنکنبایکتور، پوستلنینمولر، بکناستراس، واکر

عالوه بر ). 2010چ و بودنمان، یل، بی؛ گابر2011همکاران، 
با یی، تعارضات و مشکالت زناشویشناختنروايهایناراحت

، تجربه )2003، خیتسون و الشیو(تر فیضعیجسمانسالمت 
، سامرس، سیریبارسک(یجسمانيهايماریشتر در بیدرد ب

شتر یبيریپذبیو آس) 2010،یامز و لوملیلیو-یسلاف، میک
جارمکا، گالسر، (یها و مشکالت جسمانيماریبدر برابر

يهاپژوهش.رابطه دارد) 2013گالسر، - کولتیو کیمالرک
فرزندان و بر ییکه مشکالت زناشونداادهمختلف نشان د

ن، یاستروش(گذارد یر مین تاثیت روابط آنها با والدیفیک
کودکان يو مشکالت رفتاریین تعارضات زناشویو ب)2005

و نوجوانان ) 2012، ينزیو، الگاست و پریجموث، مونبالیر(
رابطه ) 2011،ئر و همکارانونی، فيلر، دین، میاستوزمن، ب(

يبراییمواجهه با اختالفات زناشودر واقع. وجود داردمثبت 
ش یآنها را افزايزا است، خطر ناسازگاراسترسار یفرزندان بس

هالوگ، باکوم، (دارد یدر پمدت دراز یمنفدهد و اثرات یم
برییزناشومشکالت ر یتاث. )2009ندر، یگربر و س-گراو

،زرگساالنبکودکان و مختلف يهايها و ناکارآمدیآشفتگ
تر عوامل قیشتر و دقیبيهایبررست یضرورت و اهم

.کندیممشخصمحققان يرابن مشکالت را یکننده انییتع
استرود، (یتیهمچون صفات شخصیعوامل مختلف

باکوم و (ها، شناخت)2010،فدرز-نوبلوچو گلیان، سیدارب
در آنن یزوجکه یط و بافتیو محهارفتار) 2013نگ،یبود

بر مشکالت و تعارضات ) 2002ن و باکوم، یاپست(حضور دارند 
گذار ریاز عوامل تاثیکین، یعالوه بر ا. دنگذاریاثر مییزناشو

) ییاز جمله روابط زناشو(یدر بزرگسالیشخصن یبر روابط ب
.است،نیوالدژهیوبه،یه فرد با افراد مهم زندگیتعامالت اول

يسازگارسطوح کننده ینیبشیه پین تعامالت اولیدر واقع ا
اوزمن و (است نده یدر آین شخصیط ببدر روايا ناسازگاری
ارتباطات نه یمطرح در زميهاهیعموم نظر).2010ک، یتآ

کننده نییر تعینقش و تاث،ین شخصیو بیخانوادگ

1. marital problems

رفتار یچگونگبر رایخانواده در کودکين اعضایبيهاتعامل
اندد کردهییتایدر بزرگسالیخصن شیبافراد در روابط 

شواهد مختلف ). 2008و تامپسون، زنگ، کوهن، برنیدارل(
، ین در دوران کودکیروابط افراد با والددهد که ینشان م

. کندیمینیبشیپرا یدر بزرگسالآنها یمیروابط صمت یفیک
استفاده در خانه ا مشاهده خشونت و سوءیتجربه ،مثاليبرا

یمیدر روابط صميشتر از پرخاشگریاستفاده برش ویبا پذ
ج ینتا).2008نگ و همکاران، یدارل(رابطه دارد يبعد

نشان داد که تجربه ) 2009(یچتیچ، تالبوت و امیپژوهش ک
در یشخصن یبا تعارضات بیاستفاده در دوران کودکسوء

.رابطه داردیبزرگسال
قالب توان دریرا مبا فرزندان ن یوالديهاتعامل

.کردن ییتبآن يهاو سبک2يوالدگرمربوط به يهاهینظر
ن هستند یوالديبازخوردهااز يامجموعهيوالدگريهاسبک

و نگیدارل(شوندیکه در ارتباط با فرزندان اعمال م
ياز فرزندپرورییها، الگوهان سبکیا).1993نبرگ، یتسا

سبت به ن نیوالديارهایهستند که بر اساس اعمال مع
نگز،یکوپلن، هست(رند یگیکودکان شکل ميرفتارها
شامل دو بعد مستقل ). 2002ن و مولتن، یسگ-الگاس

شده ییشناسايوالدگريبرا4يگرو مطالبه3پاسخگو بودن
.)1983ن، یو مارتی؛ مک کوب1991، 1989ند، یبامر(است 

، نیوالدزان پرورشیپاسخگو بودن، به میعنی، بعد اول
اتید و نظریعقات مثبت یو تقوآنها ات سابراز احساویهربانم

، به اعمال يگرمطالبهیعنیبعد دوم، . شودیاطالق مکودك
اشاره ن یو سطح مطالبات و انتظارات والدينظم، مهارگر

به وجود يوالدگرچهار سبک ،ن دو بعدیاب یاز ترک. دارد
د، ایزییپاسخگو(5مقتدرانهيسبک والدگر:دیآیم

کم، ییپاسخگو(6ياستبدادا یآمرانه، )ادیزيگرمطالبه
اد، یزییپاسخگو(7انهریگ، سهل)ادیزيگرمطالبه
کم، ییپاسخگو(8کارانهمسامحهو) کميگرمطالبه
رات یتاثيوالدگريهااز سبکک یهر ). کميگرمطالبه

ر، یگهلن سیوالد. خود را بر رفتار فرزندان دارندیاختصاص

2. parenting
3. responsiveness
4. demandingness
5. authoritative
6. authoritarian
7. permissive
8. neglectful
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رند و یپذیفرزندانشان را بدون توجه به علل آن ميهاخواسته
رفته یط پذیکودك در هر شرايرفتارها.کنندیبرآورده م

ستند که ین قادر نیزا باشد و والدبیاگر آسیشده است، حت
ییر توانایگن سهلیوالد. از قواعد وادارنديرویآنها را به پ

آنها در یستگیاما شا،رش کودك دارندیپذيبرايشتریب
آنها به ). 2006جانسون، (کودك کم است يهاکنترل رفتار
را برقرار يدهند و انضباط کمتریش از حد میبيکودك آزاد

اوندر و (ز از کودك دارند ینيارات کمترظکنند و انتیم
قواعد ،آمرانهيوالدگرسبک يداران یوالد). 2009، يگوال

از ونانه از فرزندانشان دارند یبرواقعیسخت و انتظارات غ
کودکان انتظار دارند که از قواعد موجود بدون سوال کردن 

ن شده ییتعيرفتاريهاتیها و محدوددخالتاطاعت کنند و
ن کودکانشان را ین والدیا. رندیرا بدون چون و چرا بپذ

يکنند و انتظار دارند که از سویق نمیت و تشویحما
آنها در برابر ). 2005بارتل، (ته شوند رفیز پذیکودکانشان ن

د نشان یشدو یکودك واکنش منفناخواستهيهارفتار
کنند و یاستفاده میکیزیو فیه کالمید، از تنبندهیم

جانسون، (کنند یق نمیمثبت فرزندان را تشويرفتارها
آنها در . ن تالش را دارندیکمترکار مسامحهن یوالد). 2006

يهاازیاز نیو آگاهیجانیهيریپذترسابراز محبت، دس
کنند، یدار عمل میکودك به صورت متناقض و ناپایتحول

گاه از یبه صورت نامنظم و گاه و برا رد ویانضباط مشارکت
د نکنیرانه استفاده میگا سهلیرانه یگسختيهاوهیش
یکیزیو فین مقتدر به صورت کالمیوالد).2005ن، یپلر(

روابط گرم و يآنها با برقرار. کنندیت میحمافرزندانشان را
یک مساعیکنند، تشریاز فرزندانشان مراقبت میمیصم

. کودك استيهايتوانمنددارند و انتظارات آنها متناسب با
ها و احساسات فرزندانشان آگاه هستند و د، نگرشیآنها از عقا

در ). 2011ساك، یولف و مک ا(گذارند یبه آنها احترام م
ن شکل یترمناسبمقتدرانه که به عنوان يوالدگرسبک 
ن شده، روشن، باز و ییرفته شده است، قواعد تعیپذيوالدگر

يهاازیق و نیر مطابق با عالییت تغیو قابلهستند قابل بحث
).2010نز، ئند، الرزلر و اویبامر(فرزندان را دارند 

یتیشخصيهایژگیبر ويوالدگريهاها و نگرشرفتار
و ينالدیر(گذارد یر میط تاثیبا محآنها يو سازگارفرزندان 

يهار دارند مهارتیگن سهلیکه والدیکودکان). 2012هاو، 
يهاجانیم هینه تنظیر زمدیو مشکالتیناکافیاجتماع

مصرف مواد پرخطر مانند سوءيهاو در رفتارخود دارند
نر، یاست-كوماریبرگ، وال، لوث و ن(شوند یر میشتر درگیب

ن مستبد یکودکان والد). 2006ولف، جف و کروکس، ؛ 2010
هنگام شوند،یرا متحمل ميادیزیو ناراحتمعموال اضطراب

اوندر (کنند یاستفاده ميشتریبیکیزیت از خشونت فیعصبان
، یکاشانیو لطفيری، وزیمیعظیلطف؛2009،يو گوال
الفورس و -بوث(دارند يشتریبيرفتارو مشکالت ) 2011

ین مقتدر از نظر اجتماعیکودکان والد).2008آکسفورد، 
، ي، شادخود، اعتماد به ي، همکاريریپذتیولوتواناترند، مس

دارند يشتریو استقالل بیاجتماعيها، مهارتيرویپخود
دو و یوید؛ 2006بوگنتال و گروسک، ؛ 2009، ياوندر و گوال(

، رفتار دوستانه تیعقاطيداران کودکان یا). 2006، کگروس
بامریند، (نشان هستند یبا والدیک مساعیبا همساالن و تشر

يهاين مقتدر توانمندین فرزندان والدیهمچن). 1991
یدرسباالتر، نمرات يهابهتر، آرمانیو اجتماعیشناخت

در يبهتريهاباالتر و رفتاریروانشناختیستیبهتر، بهز
به خود هستند و از یتکآنها م. گران دارندیسه با دیمقا

ند و یبامر(کنند یموثر استفاده ميامقابلهيهامهارت
ت کودك و یب حمایترک). 2005ن، ی؛ پلر2010همکاران، 

توانمند و يها باعث رشد افرادتیل محدودیتحم
جهوف و ین؛ 2001نبرگ، یاشت(شود یر میپذتیولومس
يهاتیوقعبا ميقادر به سازگارو آنها را) 2007، سانگل
اند ن، مطالعات مختلف نشان دادهیعالوه بر ا. سازدید میجد
که یین مقتدر دارند نسبت به آنهایکه والدینوجوانانکه 
مانند اضطراب و (1يسازین مقتدر ندارند مشکالت درونیوالد

کمتري ) مانند تخلف، خشونت(2يسازیبرونو) یافسردگ
ن یکان والدکود). 2007، سجهوف و انگلین(دارند 
اس یبا در هر نوع مقیها را تقرامدین پیبدترکار مسامحه
یستی، بهزیلی، عملکرد تحصیو شناختیاجتماعيتوانمند

). 2005ن، یپلر(زا دارند مشکليو رفتارهایروانشناخت
جه گرفته ین نتیمذکور، ایبا استناد به شواهد تجرب

ن در دوران یط با والده فرد از روابیاوليهاهتجربشود که یم
ن یبر ا. گذاردیر میتاثیبر روابط او در بزرگسالیکودک

يهاکرد که سبکن احتمال را مطرح یاتوان یم،اساس
یفرزندان را در بزرگسالیین روابط زناشویوالديوالدگر

1. internalizing
2. exyernalizing
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پژوهش حاضر يهااز هدفیکی. دهدیمقرار ریتحت تاث
ن و مشکالت یالدويوالدگريهان سبکیرابطه بیبررس
یک رابطه خطین رابطه یا ایاما آ. فرزندان استییزناشو

ن یممکن است در رابطه بيگریديرهایا متغیساده است 
يانقش واسطهییو مشکالت زناشويوالدگريهاسبک

ن حال یتواند در عیمین نقشیچنیداشته باشند؟ بررس
بر نیوالديوالدگريهاسبکيرگذاریتاثيهاسمیمکان

دن به یرسيبرا. فرزندان را مشخص کندییمشکالت زناشو
در 1هیناسازگار اوليهاروانسازهياهدف دوم، نقش واسطه

یین و مشکالت زناشویوالديوالدگريهان سبکیرابطه ب
. شودیمیبررسپژوهش حاضردر فرزندان 
اثر ،یروانیشناسبیآسیشناختيهااساس مدلبر 

بر مشکالت و یه در دوران کودکیت اولدادها و تعامالیرو
یشناختيهاق سبکیاز طریبزرگساليارکردکيهااختالل

). 2005ن، کوکر و ساندرسون، یگمک(شود یاعمال میمنف
ناسازگار يهاروانسازهرگذار، یتاثيهان شناختیاز ایکی

براي فهم بهتر ) 2003(شار یویانگ، کلوسکو و . ه استیاول
ن ویعامالت منفی اولیه در زندگی با والدبین ترابطه

شناسی در بزرگسالی، مفهوم تظاهرات مختلف آسیب
يهاروانسازه. ندکردیمعرفناسازگار اولیه را يهاروانسازه

هستند که از يریق و فراگیعميهاهیماه درونیناسازگار اول
ل یتشکیو احساسات بدنهاها، شناختجانیخاطرات، ه

موانع رندهیدربرگگرانند و یخود و رابطه با دهار، درباندشده
طبق .ت از روابط هستندیرضايه برایاولیو شناختیجانیه

ه در یناسازگار اوليهاروانسازه،)2003(انگ و همکاران ینظر 
يازهاین و ارضا نشدن نیبا والدیپاسخ به تعامالت منف

يهاسبک،ن رویاز ا. ندیآیفرد به وجود میشناختروان
روانی و يهامهم در آسیبیفرزندپروري نقشافته یسازش نا

يریگدر شکلد و نافراد از خود داريزابیآسيهاتجسم
فیلد، والر، ش(هستند سهیم هیناسازگار اوليهاسازهروان

ز یدر مطالعات مختلف ن). 2005یر، امانویلی، موري و مه
ه یاسازگار اولنيهاروانسازهويوالدگريهاسبکنیرابطه ب

که توسط کوکر یدر پژوهش. قرار گرفته استیمورد بررس
ادراك يوالدگريهان سبکیرابطه ب،صورت گرفت) 2004(

ج نشان داد که ینتا. شدیبررسیشناختيهاروانسازهشده و 
ناسازگار مرتبط يهاف با روانسازهیضعيوالدگريهاوهیش

1. early maladaptive schemas

ن با یوالدن مراقبت ییسطوح پا،به طور خاص. است
، 3یجانیت هی، محروم2یه رهاشدگیناسازگار اوليهاروانسازه

ها افتهین یا. شترابطه دا5یاجتماعيو انزوا4ياعتمادیب
بر اساس است که ) 2003(و همکاران انگیمطابق با نظر 

يهاروانسازهیدهف با شکلیضعیط خانوادگیمحآن، 
یشناختاختالالت رواناز یانواعا در برابرافراد ر،ناسازگار

.کندیر میب پذیآس
يهاسبکن یاند که بمختلف نشان دادهيهاپژوهش

ه در یناسازگار اوليهاروانسازهادراك شده و يوالدگر
ونگ، یس و لی؛ جونز، هر2010م، یت(مختلف يهاتیجمع

ونگ، ی؛ ل2009ر، یو مهي، موریلیلد، والر، امانوی؛ شف2005
؛ 2004، زنگیلیر وگی؛ مه2006س، یمور؛2000س و والر، امت

يبرا. داردوجود رابطه معنادار ) 2002ن، یس و کورتیهر
يهارفتارنشان داد که ) 2006(س یپژوهش مور،مثال

ه یناسازگار اوليهاروانسازهبارانهیگآمرانه و سهليوالدگر
نشان دادند که ز ین) 2002(ن یس و کورتیهر. دنداررابطه 

و 8یوابستگ، 7بسندهنايمهارگر، خود6نقصيهاروانسازه
با یبه طور منف9يماریو بیآزردگنسبت به يریپذبیآس
. دنن رابطه داریوالدادراك شده راقبت م

یو معنیدهول سازمانوها مسروانسازهگر،یدياز سو
م، یت(اندشناخته شده،ت رفتاریداهدادن به اطالعات و 

افراد در د که شویباعث مها سازهروانت ناسازگار یماه). 2010
،ییزناشواز جمله در رابطه،گرانیبا دملخود و تعایزندگ

ید شود، حتییتاآنها يهاروانسازهکه عمل کنندياگونهبه
ها که در روانسازهن یا. آنها نادرست باشدهیاگر برداشت اول

ق یاز طریشوند در طول زندگیجاد میایل زندگیاوا
يهاو سبکزابیآسیزندگيها، الگویشناختيهافیتحر

ا یم یکنند و به طور مستقیخود را حفظ مکارآمدنايامقابله
، اختالالت یروانشناختيهایم باعث ناراحتیمستقریغ

ر، یو کاکیگیسو(شوند یمیشخصن یت و مشکالت بیشخص
ها، افکار راکات، هیجاناده یناسازگار اوليهاروانسازه.)2009

يهاروانسازه. کنندید میتولهاي غلط و ناکارآمد و رفتار

2. abandonment
3. emotional deprivation
4. mistrust
5. social isolation
6. defectiveness
7. insufficient self-control
8. dependence
9. vulnerability to harm or illness
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فرد ، گذارندتاثیر میدادها یروتفسیر بر نحوه ه یناسازگار اول
به طور انتخابی ،بیندمیروانسازهمنفی چه یدرتجاربش را از 

کند و اطالعات توجه میروانسازهبه اطالعات تایید کننده 
انگ و ینر، یت، جویاشم(گیرد متعارض با آن را نادیده می

رز، یسمور و ماین، آرنا سیل، گریه- گلریز؛ 1995تلچ، 
و یشخصن یبیروانیشناسبیر آست، دیوضعن یا). 2011

ف یتحريهادگاهیبه صورت فهم اشتباه، دییمشکالت زناشو
نانه یر واقع بیغلط و انتظارات و اهداف غيهاشده، مفروضه

در ).2008نو، ین و ناندریآنتون، یآنتو(دهد یخود را نشان م
ه، یناسازگار اوليهاروانسازهيزابیآسيامدهایامتداد پ
ن یز رابطه اینییمرتبط با روابط زناشويهاپژوهش
، لزیاستا(اند د کردهییرا تاییها با مشکالت زناشوروانسازه

ترسک و روسو، یدام؛ 2008چ، ینچام و بی، فيبرادبور؛ 2004
، فاتح زاده و ی، بهرامي، اعتمادیوسفی؛ 2012رس، یم؛2012
).1389، ياحمد

يانقش واسطهیپژوهش حاضر بررسیهدف اصل
يوالدگريهان سبکیهاي ناسازگار اولیه در رابطه بروانسازه

با توجه به مالحظات نظري و . بودییو مشکالت زناشو
موضوع مورد بررسی، ههاي پژوهشی موجود در زمینیافته

ه یفرض: اي این پژوهش به شرح زیر بررسی شدندهفرضیه
رابطه ییمشکالت زناشومقتدرانه بايسبک والدگر: اول
مرانه با مشکالت آيسبک والدگر: ه دومیدارد؛ فرضیمنف

يسبک والدگر: ه سومیرابطه مثبت دارد؛ فرضییزناشو
ه یرابطه مثبت دارد؛ فرضییرانه با مشکالت زناشویگسهل

رابطه ییهاي ناسازگار اولیه با مشکالت زناشوزهروانسا: چهارم
هاي ناسازگار اولیه در روانسازه: ه پنجمیمثبت دارند؛ فرض

نقش ییو مشکالت زناشويوالدگريهان سبکیرابطه ب
.دارندياواسطه

روش
جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش

ساکن متاهل آماري این پژوهش زنان و مردان جامعه
زن و مرد از جمعیت عمومی 400تعداد . تهران بودندشهر 

به صورت فردي تجمع يهاو محلها کننده به پاركمراجعه
پس از جلب رضایت و . براي شرکت در پژوهش دعوت شدند

همکاري کسانی که داوطلب شرکت در این پژوهش بودند، از 

فرم ،)PAQ(1پرسشنامه اقتدار والدینآنها خواسته شد که 
پرسشنامه و ) YSQ-SF(2انگیروانسازهپرسشنامهکوتاه

را تکمیل )GRIMS(3راست-وضعیت زناشویی گلومبوك
ها به کنترل اثر ترتیب و خستگی، مقیاسبه منظور. کنند

آزمودنی 22تعداد . هاي متفاوت ارایه شدندتناسب با ترتیب
هاي آماري کنار ها از تحلیلبه دلیل پاسخ ناقص به مقیاس

نفر 378پژوهش به هین ترتیب نموناه اشته شدند و بگذ
شرایط الزم براي شرکت .تقلیل یافت)مرد182،زن196(

رضایت داوطلب براي ) الف: در پژوهش عبارت بودند از
داشتن حداقل مدرك تحصیلی ) ب؛شرکت در پژوهش

پزشکی و یا پزشکی مستلزم نداشتن بیماري روان) ج؛دیپلم
میانگین سنی کل . م پژوهشان انجامصرف دارو در زم

سال و انحراف 52تا 20سال با دامنه 33/35ها آزمودنی
تا 20سال با دامنه 36میانگین سن زنان ، 20/8استاندارد 

38میانگین سن مردان و 12/9سال و انحراف استاندارد 50
. بود90/8سال و انحراف استاندارد 52تا 24سال با دامنه 

شابزار سنج
پرسشـنامه اقتـدار   .)PAQ(اقتدار والدینپرسشنامه

هاي اي است و شیوهگویه30یک ابزار )1991بوري، (والدین 
) کامال مخالف(1اي از هاي پنج درجهدپروري را در اندازهفرزن
و 5آمرانـه ،4مقتدرانـه بر حسب سه سبک ) موافقکامال(5تا 

فرزندان برداشت نظر و این پرسشنامه . سنجدمی6گیرانهسهل
. کنـد ي فرزندپروري والدین را بررسی مـی هافرزندان از سبک

تکمیـل  براي هر یک از والدین فرمی مخصوص توسط فرزنـد 
حداقل و حداکثر نمره در هر زیرمقیـاس بـه ترتیـب    . شودمی
ایـن  7ضریب پایایی بازآزمـایی ) 1991(بوري . است50و 10

بـراي سـبک   ، )78/0(پرسشنامه را براي سبک اقتداري مـادر  
، بـراي  )86/0(، براي سبک آمرانـه مـادر   )92/0(اقتداري پدر 

نـه مـادر   گیرا، بـراي سـبک سـهل   )85/0(آمرانـه پـدر   سبک 
گـزارش کـرده   ) 77/0(گیرانه پدر و براي سبک سهل) 81/0(

1. Parental Authority Questionnaire (PAQ)
2. Young Schema Questionnaire-Short Form (YSQ-
SF)
3. Golombok Rust Inventory of Marital State
(GRIMS)
4. authoritative
5. authoritarian
6. permissive
7. test-retest reliability
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فـرم فارسـی   هاي روانسنجی در بررسی مقدماتی ویژگی.است
؛n=778(اي از جمعیـت عمـومی   این پرسشـنامه در نمونـه  

-یاسقآلفاي کرونباخ براي زیرم، ضرایب )مرد381زن، 397

گیرانه در مورد مادران به ترتیـب  هاي اقتداري، آمرانه و سهل
81/0، 85/0و در مورد پدران به ترتیب 77/0و 79/0، 83/0
اقتـدار  پرسشـنامه  1همسانی درونـی کهمحاسبه شد73/0و 

هاي تگی بین نمرههمبسضرایب . کنندمیوالدین را تایید
در ) مـرد 57زن، 62(کنندگان در پژوهش شرکتتعدادي از

هـاي  یـاس قیرمدو نوبت با فاصـله دو تـا چهـار هفتـه بـراي ز     
این ضرایب . محاسبه شدr=75/0تا r= 67/0پرسشنامه از
001/0pکه در سـطح  پایـایی بازآزمـایی   معنـادار بودنـد،  >

). 1390، بشـارت (کنند تایید میاقتدار والدینی راپرسشنامه 
اقتدار والدین بر اسـاس داوري ده  پرسشنامه 2روایی محتوایی

ی و ضـرایب  نفر از متخصصان روانشناسی و علوم تربیتی بررس
.محاسبه شد89/0تا 80/0از هایاسقتوافق کندال براي زیرم

فرم کوتاه ).YSQ-SF(یانگروانسازهپرسشنامه
یک ) 1999انگ و براون، ی(یانگ هروانسازپرسشنامه

ناسازگار اولیه را روانسازه15الی است که وس75پرسشنامه 
مقیاس عبارت این پرسشنامه در75هر یک از . سنجدمی

درست تا کامال) 1نمره (اي از کامال نادرست درجه6لیکرت 
با روانسازههر فرد در هر نمره. شودگذاري مینمره) 6نمره (

شود حاصل میروانسازهسوال مربوط به آن 5مرات جمع ن
نمرات باال . است30تا 5از روانسازهآن در هر که دامنه

هاي ناسازگار اولیه بیشتر در فرد روانسازهوجود دهندهنشان
سنجی این هاي روانپژوهش جامع براي ویژگیاولین. است

. انجام شد) 1995(میت و همکاران شپرسشنامه توسط ا
ناسازگار روانسازهها نشان داد که براي هر تایج این پژوهشن

/ نیافتهخودتحولروانسازهبراي (83/0اولیه، ضریب آلفا از 
به دست آمد و ) شرم/نقصروانسازهبراي (96/0تا ) گرفتار

تا 50/0ضریب پایایی بازآزمایی در جمعیت غیربالینی بین 
هاي با مقیاسشنامه همچنین این پرس. محاسبه شد82/0

پذیري شناختی، احساس ارزشمندي، آسیبناراحتی روان
هاي شناسی اختاللشناختی نسبت به افسردگی و نشانه

.خوبی نشان داده است3شخصیت، روایی و همگرایی افتراقی
هاي روانسنجی فرم فارسی این در بررسی مقدماتی ویژگی

1. internal consistency
2. content validity
3. discriminant

252؛n=387(اي از جمعیت دانشجویی مقیاس در نمونه
، ضرایب آلفاي کرونباخ براي همسانی )پسر135دختر، 

براي (69/0اي بین ها در دامنهروانسازهدرونی هر یک از 
يبرا. دست آمدبه) کفایتیبی/براي وابستگی(83/0تا ) ایثار

، براي بالتکلیفی 487/0نپذیرفتن و اجتناب از بالتکلیفی
ناپذیري تحملو براي نمره کل 584/0بازدارنده از عمل

فر و بشارت، آهی، محمدي(محاسبه شد 89/0بالتکلیفی 
) افتراقی(و تشخیصی 7، همگرا6روایی سازه). 1386

یانگ از طریق اجراي همزمان مقیاس روانسازهپرسشنامه 
بک و ؛SCL-25(اضطراب، افسردگی و اضطراب پارانویا 

نتایج ضرایب همبستگی . محاسبه شد) 1993اپستین، 
ها در هر یک از ون نشان داد که بین نمره آزمودنیپیرس

یانگ با مقیاس اضطراب، روانسازههاي پرسشنامهزیرمقیاس
افسردگی و اضطراب پارانویا همبستگی مثبت معنادار 

)001/0p نتایج مقدماتی تحلیل عاملی با . وجود دارد) >
عامل از 11هاي اصلی نشان داد که استفاده از روش مولفه

که مجموعاشودیمیانگ استخراج روانسازهسشنامه پر
آهی و (ندکدرصد از کل واریانس آن را تبیین می85/65

).1386همکاران، 
ستار-كوپرسشنامه وضعیت زناشویی گلومب

)GRIMS.(راست-پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوك
28یک مقیاس ) 1986،کرو و گلومبوك،بنان،راست(

اي لیکرت ها در مقیاس چهار درجهرسشپ. سوالی است
مشکالت موجود در , )3= کامال مخالف،0=کامال موافق(

میزان سه در زمینه زناشویی زوجین را از نمره صفر تاروابط 
،9تعهد،زوجین نسبت به نیازهاي یکدیگرتوجهو8حساسیت

،ابراز محبت،12همدردي،11مشارکت،10وفاداري،9تعهد
هحداقل نمر. سنجدمیزوجین لی و همد13صمیمیت،اعتماد

. خواهد بود84و حداکثر نمره آزمودنی در این مقیاس صفر 
و ضعف درجه بر حسب شدت9ها در آزمودنیهتراز شدهنمر

4. unacceptability and avoidance of uncertainty
5. uncertainty leading to inability to act
6. construct
7. convergent validity
8. sensitivity
9. commitment
10. loyalty
11. cooperation
12. sympathy
13. intimacy
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در فرم فارسی این . شودمشکالت زناشویی محاسبه می
براي 92/0ا آلفاي کرونباخ پرسشنامه نمره کل مقیاس ب

هنشاني شوهرها محاسبه شد که برا94/0ها و اي از زننمونه
). 1380،بشارت(است همسانی درونی باالي پرسشنامه 

ها در دو نوبت با دنیهاي آزموضرایب همبستگی بین نمره
هاي آزمودنی،r=77/0هادو هفته براي کل آزمودنیهفاصل
ایی ـایـپهانـنشr=75/0هاي مرد ودنیـآزموr=73/0زن 

.پرسشنامه استخوبآزمایی باز

هایافته
هـا را بـر حسـب    هـاي آمـاري آزمـودنی   ویژگـی 1جدول 

هـاي والـدگري و   هاي ناسازگار اولیه، سبکروانسازههاي نمره
نشـان  مـردان و زنـان   يبـرا بـه تفکیـک   مشکالت زناشـویی 

. دهدمی

1جدول 
هاي والدگري و مشکالت زناشوییناسازگار اولیه، سبکهايروانسازهها بر حسب هاي آزمودنیمیانگین و انحراف استاندارد نمره

متغیر
کلزنانمردان

MSDMSDMSD
84/6092/2115/5916/2099/5904/21روانسازه رها شدگی و طرد

12/4142/1671/3988/1537/4013/16خودپیروي و عملکرد مختل روانسازه
43/2953/858/2927/1051/2949/9حدنارساییروانسازه

70/2774/882/2820/976/2797/8روانسازه دیگر محوري
61/3013/978/3125/916/3119/9روانسازه بیش گوش بزنگی و بازداري

34/3842/679/3712/708/3875/6والدگري اقتداري پدر
93/2798/556/2779/673/2742/6والدگري آمرانه پدر

90/2547/622/2591/555/2518/6گیرانه پدروالدگري سهل
60/3975/695/3879/625/3977/6والدگري اقتداري مادر

65/2623/611/2761/690/2643/6والدگري آمرانه مادر
03/2658/507/2568/552/2564/5والدگري سهل گیرانه مادر

29/4159/1866/4488/1787/4231/18مشکالت زناشویی

شـده  ارایـه 2نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول 
ياقتـدار يوالدگرهاي این جدول، سبک بر اساس داده. است

همبستگی منفی معنادار ییپدران و مادران با مشکالت زناشو
آمرانه و يوالدگريهاسبک، )اول پژوهشهیید فرضیات(دارد 

همبسـتگی  ییناشـو رانه پدران و مادران با مشکالت زیگسهل
،)پـژوهش و سـوم  دوم يهایید فرضیهات(مثبت معنادار دارند 

همبسـتگی  ییه با مشکالت زناشـو یناسازگار اوليهاروانسازه
).یید فرضیه چهارم پژوهشات(مثبت معنادار دارند 

2جدول 
مشکالت زناشوییو بک هاي والدگريس، هاي ناسازگار اولیهروانسازهها درهاي آزمودنیضرایب همبستگی پیرسون بین نمره

1234567891011ریمتغ
--و طردیرها شدگروانسازه-1
--74/0و عملکرد مختل يرویخودپروانسازه-2
--52/045/0حدنارساییروانسازه-3
--54/062/045/0يمحورگر یدروانسازه-4
--49/046/054/056/0يو بازداریگوش بزنگش یبانسازهرو-5
--- 17/0- 16/0- 14/0- 20/0- 27/0پدرياقتداريوالدگر-6
--- 23/018/016/009/028/006/0آمرانه پدريوالدگر-7
--04/0- 10/009/011/007/006/003/0رانه پدریسهل گيوالدگر-8
--- 59/006/004/0- 11/0- 18/0- 15/0- 20/0- 21/0مادرياقتداريوالدگر-9
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2ادامه جدول 
-56/002/006/0- /19/017/017/016/032/009آمرانه مادريوالدگر-10
-17/0- 03/042/011/0- 12/011/010/011/010/005/0رانه مادریسهل گيوالدگر-11
21/011/0- 18/012/034/0- 53/046/035/039/034/035/0ییمشکالت زناشو-12

01/0pدر سطح 15/0شتر ازیبضرایب همبستگی 05/0pدر سطح15/0و کمتر از 11/0شتر از یو ضرایب همبستگی ب> .معنادار هستند، >

يهـا روانسـازه اي ثیر واسطهاسپس براي سنجش میزان ت
و مشـکالت  يوالـدگر هـاي  بـر رابطـه سـبک   ه یـ اولناسازگار 

انجـام  گامی هاي رگرسیونی دواي از تحلیل، مجموعهییزناشو
و طرد، یرها شدگيهاهروانسازها براي نتایج این تحلیل. شد

بــه ترتیــب در حدنارســایی و عملکــرد مختــل و يرویخــودپ
ا بـ هـا،  لیتحلاین بر اساس . انده شدهیارا5و 4، 3هاي جدول

بــه عنــوان متغیــر روانســازه رهــا شــدگی و طــردوارد شــدن 
يوالدگربراي سبک βاي در معادله رگرسیون، ضریب واسطه
-23/0و از 47/0بـه  -22/0از ب یپدر و مادر به ترتياقتدار

داد این میزان تغییر آزمون سوبل نشان. تغییر یافت48/0به 
001/0p(معنـادار اسـت   <،59/10=t ( و)001/0p <،

07/11 =t( ــال ــین حـ ــدگرو در عـ ــداريوالـ ــدرياقتـ پـ
)001/0p <،02/5- =t(  و مـادر)001/0p <،44/5- =t(

نشان داد که نتایج ن یا. )3جدول (همچنان معنادار باقی ماند
يوالـدگر يهان سبکیدر رابطه برها شدگی و طردروانسازه 

ز یـ نییکالت زناشورانه پدران و مادران و مشیگآمرانه و سهل
روانسـازه در  ن یـ امعنـادار دارد، امـا بـا ورود    يانقش واسـطه 
آمرانـه و  يوالـدگر يهـا سـبک يون، معنـادار یمعادله رگرس

تـوان  یج مـ ین نتایبر اساس ا. ن رفتیاز بن یرانه والدیگسهل
و طرد در رابطـه  یروانسازه رهاشدگياگفت که نقش واسطه

یین و مشـکالت زناشـو  یلـد واياقتـدار ين سبک والـدگر یب
ــیجز ــ ی ــه ب ــبکیو در رابط ــان س ــدگريه ــه ويوال آمران

این نتایج . تسکامل ایین و مشکالت زناشویرانه والدیگسهل
روانســازه يانقــش واسـطه در مـورد  پــژوهش پـنجم  فرضـیه  
.کنندرا تایید میو طرد را یرهاشدگ

3جدول 
ن یوالديوالدگريهاسبکبر رابطهو طردیرها شدگروانسازهاي هاي آماري اثر واسطهخصهانس و مشخالصه مدل رگرسیون، تحلیل واری

ییمشکالت زناشوو 
R2R2∆BSEBβtمتغیر

-23/7*- 132/035/0- 13/0958/0پدرياقتداريوالدگر: گام اول
پدرياقتداريوالدگر: گام دوم
33/020/0و طردیرها شدگروانسازه

606/0-
402/0

121/0
038/0

224/0 -
472/0

*02/5-
*59/10

47/3*03/0509/0147/0178/0آمرانه پدريوالدگر: گام اول
آمرانه پدريوالدگر: گام دوم
29/026/0و طردیرها شدگروانسازه

170/0
443/0

129/0
039/0

060/0
520/0

32/1
*45/11

34/2*01/0361/0154/0122/0رانه پدریسهل گيوالدگر: گام اول
رانه پدریسهل گيوالدگر: گام دوم
29/028/0و طردیرها شدگروانسازه

208/0
448/0

131/0
038/0

070/0
527/0

58/1
*87/11

-92/6*- 133/0340/0- 11/0920/0مادرياقتداريوالدگر: گام اول
مادرياقتداريوالدگر: گام دوم
33/022/0و طردیرها شدگروانسازه

641/0-
411/0

118/0
037/0

237/0 -
483/0

*44/5-
*07/11

04/4*04/0588/0145/0207/0آمرانه مادريوالدگر: گام اول
آمرانه مادريوالدگر: گام دوم
29/025/0و طردیرها شدگروانسازه

318/0
436/0

127/0
038/0

112/0
513/0

013/0
*47/11

06/2*01/0348/0169/0107/0رانه مادریسهل گيالدگرو: گام اول
رانه مادریسهل گيوالدگر: گام دوم
28/027/0و طردیرها شدگروانسازه

137/0
450/0

144/0
038/0

042/0
528/0

950/0
*85/11

*p < 01/0
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يانقش واسطهبراي گامی هاي رگرسیونی دونتایج تحلیل
ه شـده  یـ ارا4در جدول و عملکرد مختل يرویخودپروانسازه 

ــا وارد شــدن لیــبــر اســاس ایــن تحل. اســت روانســازه هــا، ب
اي در بـه عنـوان متغیـر واسـطه    و عملکرد مختليرویخودپ

پدر ياقتداريبراي سبک والدگرβمعادله رگرسیون، ضریب 
40/0بــه -26/0و از 40/0بــه -27/0ب از یــو مــادر بــه ترت

وبل نشان داد این میزان تغییـر معنـادار   آزمون س. تغییر یافت
001/0p(اسـت   <،97/8 =t ( و)001/0p <،02/9 =t ( و

ــدگر   ــال وال ــین ح ــداريدر ع ــدرياقت 001/0p(پ <،
03/6- =t ( و مــادر)001/0p <،72/5- =t ( همچنــان

روانسازه نتایج نشان داد که ن یا). 4جدول (معنادار باقی ماند 

يوالدگريهان سبکیدر رابطه بعملکرد مختلويرویخودپ
ز یـ نییرانه پدران و مادران و مشکالت زناشویگآمرانه و سهل
ن روانسـازه در  یـ معنـادار دارد، امـا بـا ورود ا   يانقش واسـطه 
رانـه  یگسـهل يسـبک والـدگر  يون، معنـادار یمعادله رگرسـ 

تـوان گفـت کـه    یج مـ ین نتـا یبر اساس ا. ن رفتین از بیوالد
در رابطه و عملکرد مختليرویخودپروانسازه ياواسطهنقش

ن و مشـکالت  یوالـد و آمرانه ياقتداريوالدگريهان سبکیب
رانـه  یگسـهل ين سبک والـدگر یو در رابطه بییجزییزناشو

یه ایـن نتـایج فرضـ   . تسـ کامـل ا یین و مشکالت زناشویوالد
و يرویخـودپ روانسازه ياپنجم پژوهش در مورد نقش واسطه

.کنندرا تایید میعملکرد مختل

4جدول 
هاي یروي و عملکرد مختل بر رابطه سبکخودپروانسازهاي هاي آماري اثر واسطهانس و مشخصهخالصه مدل رگرسیون، تحلیل واری

و مشکالت زناشوییوالدگري والدین 
R2R2∆BSEBβtمتغیر

-23/7*- 132/035/0- 12/0958/0والدگري اقتداري پدر: گام اول
والدگري اقتداري پدر: گام دوم
28/016/0خودپیروي و عملکرد مختلروانسازه

739/0 -
461/0

123/0
051/0

273/0 -
406/0

*03/6-
*97/8

47/3*03/0509/0147/0178/0والدگري آمرانه پدر: گام اول
والدگري آمرانه پدر: گام دوم
22/019/0مختلخودپیروي و عملکرد روانسازه

285/0
503/0

134/0
053/0

100/0
443/0

*13/2
*43/9

34/2*01/0361/0154/0122/0والدگري سهل گیرانه پدر: گام اول
والدگري سهل گیرانه پدر: گام دوم
21/020/0خودپیروي و عملکرد مختلروانسازه

234/0
514/0

138/0
053/0

079/0
453/0

69/1
*74/9

-92/6*- 133/0340/0- 11/0920/0والدگري اقتداري مادر: اولگام
والدگري اقتداري مادر: گام دوم
27/016/0خودپیروي و عملکرد مختلروانسازه

703/0 -
465/0

123/0
052/0

260/0-
409/0

*72/5-
*02/9

04/4*04/0588/0145/0207/0والدگري آمرانه مادر: گام اول
والدگري آمرانه مادر: گام دوم
22/018/0خودپیروي و عملکرد مختلروانسازه

379/0
497/0

133/0
053/0

133/0
438/0

*85/2
*40/9

06/2*01/0348/0169/0107/0والدگري سهل گیرانه مادر: گام اول
والدگري سهل گیرانه مادر: گام دوم
21/020/0خودپیروي و عملکرد مختلروانسازه

178/0
516/0

151/0
053/0

055/0
454/0

17/1
*72/9

*p < 01/0

يابراي نقش واسطهگامی گرسیونی دوهاي رنتایج تحلیل
بـر اسـاس   . ه شده اسـت یارا5دول روانسازه حدنارسایی در ج

حدنارسـایی بـه عنـوان    روانسـازه  ها، با وارد شـدن  لیاین تحل
بـراي سـبک   βب اي در معادله رگرسیون، ضریمتغیر واسطه

و از 33/0به -30/0ب از یپدر و مادر به ترتياقتداريوالدگر

آزمـون سـوبل نشـان داد ایـن     . تغییـر یافـت  35/0به -30/0
ــت    ــادار اس ــر معن ــزان تغیی 001/0p(می <،50/6 =t ( و

)001/0p <،58/6 =t (  ياقتـدار يو در عین حـال والـدگر
ــدر  001/0p(پ <،65/6- =t ( ــادر 001/0p(و م <،

39/6- =t ( همچنان معنادار باقی ماند) ن نتـایج  یا). 5جدول
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يهـا ن سـبک یدر رابطه بـ حدنارسایی روانسازه نشان داد که 
رانـه پـدران و مـادران و مشـکالت     یگو سـهل آمرانهيوالدگر
ن یـ معنـادار دارد، امـا بـا ورود ا   ياز نقش واسـطه ینییزناشو

يســبک والــدگريمعنــادارون، یروانســازه در معادلــه رگرســ
تـوان  یج مـ ین نتایبر اساس ا. ن رفتین از بیرانه والدیگسهل

ن یدر رابطـه بـ  حدنارسایی روانسازه ياگفت که نقش واسطه

ن و مشـکالت  یو آمرانـه والـد  ياقتـدار يوالـدگر يهـا سبک
رانـه  یگسـهل ين سبک والـدگر یو در رابطه بییجزییزناشو

یه ایـن نتـایج فرضـ   . تسـ ل اکامـ یین و مشکالت زناشویوالد
را حدنارسایی روانسازه ياپنجم پژوهش در مورد نقش واسطه

.کنندتایید می

5جدول 
و والدگري والدین هاي بر رابطه سبکحدنارسایی روانسازهاي هاي آماري اثر واسطهنس و مشخصهخالصه مدل رگرسیون، تحلیل واریا

مشکالت زناشویی
R2R2∆BSEBβtمتغیر

-23/7*- 132/035/0- 11/0958/0والدگري اقتداري پدر: گام اول
والدگري اقتداري پدر: گام دوم
21/010/0حدنارساییروانسازه

842/0 -
587/0

127/0
090/0

303/0 -
335/0

*65/6-
*50/6

50/3*03/0512/0146/0180/0والدگري آمرانه پدر: گام اول
ه پدروالدگري آمران: گام دوم
13/010/0حدنارساییروانسازه

361/0
628/0

140/0
095/0

127/0
326/0

*57/2
*60/6

11/2*01/0329/0156/0110/0والدگري سهل گیرانه پدر: گام اول
والدگري سهل گیرانه پدر: گام دوم
12/011/0حدنارساییروانسازه

221/0
653/0

147/0
092/0

074/0
339/0

49/1
*81/6

-07/7*- 132/0347/0- 11/0937/0والدگري اقتداري مادر: گام اول
والدگري اقتداري مادر: گام دوم
20/009/0حدنارساییروانسازه

813/0 -
580/0

127/0
091/0

301/0 -
351/0

*39/6-
*58/6

12/4*04/0599/0145/0211/0والدگري آمرانه مادر: گام اول
ي آمرانه مادروالدگر: گام دوم
14/010/0حدنارساییروانسازه

441/0
616/0

140/0
095/0

155/0
320/0

*15/3
*49/6

19/2*01/0369/0168/0114/0والدگري سهل گیرانه مادر: گام اول
والدگري سهل گیرانه مادر: گام دوم
13/012/0حدنارساییروانسازه

255/0
653/0

160/0
093/0

079/0
339/0

59/1
*78/6

*p < 01/0

يابراي نقش واسطهگامی گرسیونی دوهاي رنتایج تحلیل
ج ینتـا جی مشابه یز نتاینيو بازداريگرمحوریديهاروانسازه

ن یو بـه همـ  را نشـان دادنـد  ییمربوط به روانسازه حدنارسـا 
نقـش  بر اساس ایـن نتـایج،   . اندات گزارش نشدهییبا جزل یدل

ن یدر رابطـه بـ  يو بازداريگرمحوریديهانسازهرواياواسطه
ن و مشـکالت  یو آمرانـه والـد  ياقتـدار يوالـدگر يهـا سبک
رانـه  یگسـهل ين سبک والدگریو در رابطه بییجز،ییزناشو

یه ایـن نتـایج فرضـ   . تسـ کامل ا،یین و مشکالت زناشویوالد
ــطه   ــش واس ــورد نق ــژوهش در م ــنجم پ ــازهياپ ــاروانس يه

.کنندرا تایید میيارو بازديگرمحورید

بحث
تعیین رابطه نخست،: این پژوهش دو هدف اصلی داشت

فرزندانی؛ یین با مشکالت زناشویوالديهاي والدگرسبک
ه در یناسازگار اوليهااي روانسازهتعیین نقش واسطهدوم،

نتایج . ییو مشکالت زناشويهاي والدگررابطه بین سبک
ن و یوالدياقتداريلدگرپژوهش نشان داد که بین سبک وا

نیمعنادار و بیفرزندان رابطه منفییمشکالت زناشو
کارانه و مسامحهگیرانهسهل،آمرانهيوالدگريهاسبک

معنادار مثبت رابطه فرزندانیین و مشکالت زناشویوالد
ناسازگار يهان پژوهش، روانسازهیج ایبر اساس نتا. وجود دارد
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. شتندارابطه مثبت معنادار دییه با مشکالت زناشویاول
يهان نشان داد که روانسازهیهمچنيآماريهالیتحل

و مشکالت يهاي والدگرکن سبیه در رابطه بیناسازگار اول
هاي نتایج این پژوهش با یافته. دارنديانقش واسطهییزناشو

اوندر و گوالي، ؛ 2010تیک، آاوزمن و (هاي قبلی پژوهش
؛2010برگ و همکاران، ؛ 2010اران، بامریند و همک؛ 2009
و کاکیر، یسویگ؛ 2008دارلینگ و همکاران، ؛ 2010تیم، 

لطفی عظیمی و ؛2009شفلید و همکاران، ؛ 2009
؛ 2007نیجهوف و انگلس، ؛ 2012میرس، ؛ 2011همکاران،

مطابقت )1389یوسفی و همکاران،؛ 2003و همکاران، نگیا
:شوندشرح زیر تبیین میندین احتمال بهد و بر حسب چندار

پاسخگو یژگیمقتدرانه بر حسب دو ويسبک والدگر
، 1989بامریند، (رد یگین شکل میگري والدبودن و مطالبه

با فرزندانشان دارند، یمیصمياهن مقتدر، رابطیوالد). 1991
آنها در دو حوزه یک مساعیگذارند و از تشریبه آنها احترام م

ن یا). 2011ایساك، ولف و مک(رند بیسود میو عملينظر
و یعملین، به منزله سرمشقیوالديشکل از فرزندپرور

، ین شخصیسازد تا در روابط بی، فرزندان را آماده میتجرب
تر باشند و مشکالت مخصوصا در رابطه با همسر، موفق

ن مقتدر، به موازات پاسخگو یوالد. را تجربه کننديکمتر
آموزند یرا به کودکان ميریپذتیلوانضباط و مسوبودنشان،

و با وضع مقررات روشن و طرح انتظارات متناسب با 
) 2010بامریند و همکاران، (کودکان يهايتوانمند

قدرت . کنندیت میآنها را تقويو مهارگريریپذتیولومس
ن یروابط بیاصليهااز مولفهيریپذتیلوو مسويمهارگر
و یتیهداشارت،ب(شوند یموفق محسوب میشخص
ش ین را افزایت زوجیو احتمال رضا) 1392رزا، یکردم

.کاهندیآنها مییدهند و از مشکالت زناشویم
ب دو ویژگی پاسخگویی کم بر حسآمرانه سبک والدگري 

). 1991، 1989بامریند، (گیرد گري زیاد شکل میو مطالبه
قواعد ریثتا، تحتوالدین داراي سبک والدگري آمرانهفرزندان 

ها و دخالتچون و چرا، و یاطاعت بانتظار،سخت
بارتل، (ن یوالدياز سوهاي رفتاري تعیین شده محدودیت

تنبیه کالمی و د مثل یشديهاک سو، و واکنشیاز ) 2005
ياز سو)2006جانسون، (یدر مقابل هر نوع نافرمانفیزیکی

شوند و یمبرخوردار ییبااليریپذاضطرابیاز آمادگگر، ید
ندیجویخشن توسل ميزا به رفتارهاط استرسیدر شرا

.)2011؛ لطفی عظیمی و همکاران، 2009اوندر و گوالي، (
پذیري فرزندان ولیتو، احساس مسیتیتربيهانهین زمیا

کند و آنها را از نظر اجتماعی یف مین مستبد را تضعیوالد
ن یهم. )2008الفورس و آکسفورد، - بوث(سازدیناتوان م

ن با مشکالت یآمرانه والديها، رابطه سبک والدگریژگیو
.کندیه میزناشویی فرزندان را توج

رانه بر حسب دو ویژگی یگسبک والدگري سهل
بامریند، (گیرد گري کم شکل میاد و مطالبهیپاسخگویی ز

ر باعث یگن سهلیاد والدیزییگوخپاس). 1991، 1989
پیروي از قواعد را از يریفرصت فراگکه فرزندان آنهاشودیم

که قدرت مهار و یتی؛ وضع)2006جانسون، (دست بدهند 
برد و آنها را در یل مین فرزندان را تحلیايکنترل رفتار

ن، با ین زوجیروابط ب، مخصوصاین شخصینه روابط بیزم
ن یفرزندان والدآزادي بیش از حد . سازدیمشکل مواجه م

آنها را يریپذتیولومسيریو فراگانضباط ز یر نیگسهل
و یانضباطین بیا. )2009اوندر و گوالي،(کند یف میتضع
مشکالت یزندگيتواند در مراحل بعدیميریناپذتیلومسو

.ه کندیشتر را توجیبییزناشو
ب دو ویژگی کارانه بر حسسبک والدگري مسامحه

بامریند،(گیرد گري کم شکل میپاسخگویی کم و مطالبه
کار در ابراز محبت، والدین مسامحه). 1991، 1989

هاي تحولی کودك به پذیري هیجانی و آگاهی از نیازسترسد
). 2005پلرین، (کنندصورت متناقض و ناپایدار عمل می

ن، یوالدگیرانه سهل/ گیرانهسختدوگانه يارها و رفتارهایمع
یماعفرزندان را در روابط اجتيرفتاریدوگانگيهانهیزم

يو رفتارهایروانشناختيهایدرماندگ. سازندیفراهم م
محسوب ين سبک والدگریايامدهایکه از پزامشکل

ن افراد یايتوانند مشکالت بعدیم،)2005پلرین، (شوند یم
.ن کنندییتبییرا در روابط زناشو

هاي والدگري ن پژوهش نشان داد که سبکیايهاافتهی
هاي ناسازگار اولیه با مشکالت زناشویی ق روانسازهیاز طر

خود به عنوان ناکارآمديوالدگريهاسبک. شوندیمرتبط م
هاي ناسازگار اولیه روانسازهيهاکنندهنییاز تعيادسته

؛ 2005؛ جونز و همکاران، 2010تیم، (اند شناخته شده
همکاران، ؛ لیونگ و2004؛ کوکر، 2009لد و همکاران، یشف

؛ هریس و 2004یر وگیلینگر، ؛ مه2006یس، ؛ مور2000
هاي از طریق تحریف،هان روانسازهیا. )2002کورتین، 
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و کاکیر، یسویگ(اي ناکارآمد هاي مقابلهو سبکشناختی
ن را با مشکالت یوالدنابسنده يوالدگريهاسبک؛)2009
هاي روانسازهمثال، يبرا.سازندیفرزندان مرتبط مییزناشو

رویدادها، ر فرد از یبر نحوه تفسيرگذاریاولیه با تاثناسازگار
ه صورت انتخابی به اطالعات بيد که ونشویباعث م

کند و اطالعات متعارض با آن را کننده روانسازه توجه تایید
هیل و - زیگلر؛ 1995اشمیت و همکاران، (نادیده بگیرد 

ر روانسازه محور، ین سبک نگاه و تفسیا).2011همکاران، 
ارچوب روابط در چفرد را، مخصوصاین شخصیروابط ب

هاي تحریف شده، فهم اشتباه، دیدگاهبر حسب ، ییزناشو
با مشکل بینانه غلط و انتظارات و اهداف غیرواقعهاي مفروضه
، هاسمین مکانیا. )2008آنتوین و همکاران، (سازدیمواجه م

ن یرابطه به را در یناسازگار اوليهاروانسازهيانقش واسطه
نشان ییناکارآمد و مشکالت زناشويفرزندپروريهاسبک

ن، با یه همچنیناسازگار اوليهاروانسازه. دندهیم
یم، ت(دادن به اطالعات و هدایت رفتار یدهی و معنسازمان
شوند که افراد در زندگی خود و تعامل با ، باعث می)2010

اي عمل کنند که گونهجمله در روابط زناشویی، به دیگران، از
ل و ین سبک مقابله با مسایا. هاي آنها تایید شودروانسازه

ن یگران، احتمال بروز مشکالت در روابط بیتعامل با د
يهاسبکتواند رابطهیدهد و میش میرا افزایشخص

فرزندان یین را با مشکالت زناشویناکارآمد والديفرزندپرور
.ه کندیتوج

از یش نشان داد که چگونه بعضن پژوهیايهاافتهی
يریگممکن است باعث شکليوالدگريهاسبک

ها ن روانسازهیق همیه شوند و از طریناسازگار اوليهاروانسازه
و یینه مشکالت زناشویزمیزندگيدر مراحل بعد

ن یا. را فراهم سازندها ن و خانوادهیزوجيهایتینارضا

يهاحاکم بر روابط و تعاملیلاحتمايهاسمیها، مکانافتهی
ت و شکست یرگذار بر موفقیکننده و تاثنییتعيرهاین متغیب

ها هافتین یا. کنندیروشن ميرا تا حدودین شخصیروابط ب
بهتر عوامل ایجاد کننده و شناخت توانند در خدمت یم

هاي نظریهرند و یقرار گهاي نارضایتی زناشویی همبسته
هاي یافته. تر کنندیخانواده را غنیروانشناسمربوط به 

ي تجربی مناسب براي توانند مبنامین یهمچنپژوهش حاضر
هاي آموزشی و بهداشتی در چارچوب روابط تدوین برنامه

و ،هاروانسازههاي مداخله و مدیریت هبرنام؛فرزندان- نیوالد
.ن فراهم سازندیزوجيروانسازه محور براهاي درمانی برنامه

هاي پژوهش حاضر این است که محدودیتیکی از
به ماهیت طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و

اسنادهاي مطرح ن،یبنابرا. اجرا شده استیصورت مقطع
مورد هنمون. شناختی تلقی شوندتوانند الزاما علتشده نمی

بررسی در این پژوهش یک نمونه از جمعیت عمومی ساکن 
ر داوطلب در پژوهش شرکت که به طوند شهر تهران بود

. کندقابلیت تعمیم نتایج را محدود میاین محدودیت. ندکرد
و مشکالت يوالدگريهاسبکهتر رابطبراي بررسی دقیق

بررسیههایی در زمینشود پژوهشمیپیشنهاد،ییزناشو
اي متغیرهاي مهم دیگر، مثل کننده و واسطهنقش تعدیل

يهاسبکو یشخصنی، مشکالت براهبردهاي مقابله
ییو مشکالت زناشويوالدگريهاسبکه، در رابطیدلبستگ

ه منظور شناخت شود بمیپیشنهادهمچنین، . انجام شود
يهاو روانسازهيوالدگريهاسبکزاي بهتر تاثیرات آسیب

ه، رابطنیروابط زوجشخصی و بر روابط بینه یناسازگار اول
هاي مبتال به شامل نمونههاي بالینی این دو متغیر در نمونه

هاي شخصیت و مشکالت هاي روانشناختی، اختاللاختالل
. خانوادگی و بین شخصی، مورد بررسی قرار گیرد

منابع
ی و پایای). 1386(.ع. بشارت، مو ،.ع. فر، ممحمدي،.آهی، ق

مجله. هاي یانگطرحوارهاعتبار فرم کوتاه پرسشنامه
.5-3،25ی،شناسی و علوم تربیتروان
هاي یویژگبررسی مقدماتی ). 1380(.ع. ، مبشارت

.راست-ی پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبکروانسنج
.دانشگاه تهران. گزارش پژوهشی

هاي ویژگیبررسی مقدماتی). 1390(. ع. ، مبشارت
. گزارش پژوهشی.اقتدار والدینروانسنجی پرسشنامه 

.دانشگاه تهران
). 1392(.کردمیرزا نیکـوزاده، ع و ، .یتی، مهدا، .ع. بشارت، م

کالت بــین شخصــی در ارتبــاط بــا اي مشــنقــش واســطه
مجلـه  . هاي افسردگیهاي دلبستگی ناایمن و نشانهآسیب

.461-48،480علوم روانشناختی، 
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و . احمدي، الف،.بهرامی، ف،.اعتمادي، ع،.یوسفی، ن
اسازگار هاي نمقایسه طرحواره). 1389. (زاده، مفاتحی

بینی اولیه در همسران مطلقه و عادي به عنوان پیش

،1،مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی. کننده طالق
33-21.
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