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شناختی والدین و های  هرنقش میانجی مهرورزی به خود در رابطه بین طرحوا
 ان دوره متوسطه اول شهر تهرانآموز دانششادکامی فرزندان در 
 3نژاد شکوه نوابی ،2فروغ جعفری، 1منیره نسیمی

 (913-991)صفحات   91/31/9911_ تاریخ پذیرش:  91/39/9915تاریخ دریافت: 

 چکیده
پژژژوهح ضا ژژر دژژا هژژدن درریژژی نمژژح میژژانجی مهژژرورطی دژژه  ژژود در راد ژژه بژژین  هدد:  
ان دوره متویژ ه او  شژهر آمژزز دانحشنا تی والدین و شادی در فرزندان در های  طرضواره

از ها  از نزع همبستگی بود. ده منظزر جمع آوری داده، این پژوهح روش تهران انجام شد.
کسفزردیه فرم کوتاه  نایژازگار هژای  پریشژنامه طرضواره، (2332، هیل و آرگایل) شادکامی آ
جامعژه آمژاری ایژتفاده شژد. ( 2339، نژ )  ژود مهژرورطی دژه ممیاس و( 9113) اولیه یانگ
 913شهر تهران و والد مادر آنهژا بژود کژه از ایژن بژین ان متوی ه او  آمزز دانحشامل کلیه 

ایژژن پژژژوهح دژژا روش تحلیژژل هژژای  نفژژر دژژه روش تصژژادفی  وشژژه ای انت.ژژاد شژژدند. داده
نتایج ده دیت آمده ضاکی  :یافته هامزرد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ، معادالت یا تاری

کژژه طرضواره ادکامی فرزنژژدان دارد. در شژژنا تی والژژدین تژژاتیر مسژژتمی  دژژر شژژهژژای  از آن بژژود 
، بی اعتمژادی، اضساس بی کفایتیهای  اتر طرضواره، طرضواره نایازگار در والدین 97میان 

 زیشژتنداری ناکژافی و نمژر دژر شژادکامی معنژادار ، معیارهای یری.تانه، انزوای اجتماعی
و معیارهژژای یریژژ.تانه ، انژژزوای اجتمژژاعی، بژژی اعتمژژادیهژژای  بژژود.  ژژمن اینکژژه طرضواره

تژاتیر معنژادار ،  زیشتنداری ناکژافی دژا میژانجیگری مهژرورطی دژه  ژود دژر شژادکامی فرزنژدان
گیژژری طرضوارهداشژت.  کژژه تجژارد زنژژدگی آنهژا منجژژر دژژه شژکل  گیژری: والژژدینی  هژژای  نتیجژژه 
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بددر تجربده هیجدان مدبددت در فرزنددان خدود اثدر منفددی دارندد و بدا بددروز ، معیدوب در آنهدا شدده
  شوند. می کاهش شادی فرزندان خود رفتارهای اشتباه موج 

 مهرورزی به خود، شادکامی، شناختیهای  طرحواره کلیدی:های  واژه

 مقدمه
کرره در س الهررای اخیررر در  شررادی یکرری از حررائز اهمیررت ترررین حرراالت هیجررانی اسررت 

گرفته است. شادی نشانه فقدان افسردگی نیست بلکه نشران ، کانون توجه پژوهشگران قرار 
، بره نقرل از اسرتفن) های شرناختی و هیجرانی م برت اسرتماری از حالتدهنده وجود ش

کرروالم، هرراروود، لینلرری کلرری (.2665، 1لرروی  و مررک  حررداقل از سرره جررزر ، شررادی برره طررور 
عبرراس ) نبررود ترراثیرات منفرری و رضررایت از زنرردگی تشررکیل شررده اسررت، هیجانررات م بررت

قسرمت مهمری از ، هر یک از سه جزر یراد شرده (.3123، کوهی و علیپور، علیزاده اقدم، زاده
کننررده جنبرره، دهررد. دو مولفرره اولسرراختمان شررادی را تشررکیل مرری هررای عرراطفی مررنعک  

که مولفه سوم عمردتاو شرناختی اسرت و ، شوداست و به خوشی و لذت مربون می در حالی 
گذشته اوسرت. اجرزای مربرون بره  یابی از اوضا  زندگی فرد در حال و  خوشری و بر اساس ارر

کراهش احساسرات منفری اشراره دارد؛ امرا در ، لذت  شادی بره افرزایش احساسرات م برت و 
نرراهمگونی نسرربی وجررود دارد. و منظررور از نرراهمگونی نسرربی ، زمینرره مولفرره شررناختی شررادی

که مولفه شناختی شادی کیرد برر رضرایت از زنردگی و ، این است  به دستیابی به هد  با تأ
 (.  2633، 2ماوس و تامیر، گروبر) ودشمعنا در زندگی مربون می

عوامررل مختلررف فررردی و خررانوادگی بررر شررادکامی افررراد مرروثر هسررتند. در میرران عوامررل 
کرراهش شررادکامی شررود مرری تجربرره اسررترس، فررردی و یررا ( 2661، 3آلبرکسررتن) توانررد موجررب 
(. 3112، میرزایررری و حررراتمی) هرررای شخصرریتی افرررراد برررا شررادکامی آنهرررا رابطرره داردویژگرری

تواننرد  مری در بروز و نگهداری حاالت هیجانی م بت از جمله شادی، ل خانوادگی نیزعوام
                          

1. Stephen, J. P., Linley, A., Harwood, J., Lewis, C.A., &McCollam, P. 
2. Gruber, J., Mauss, I.B. &Tamir, M. 
3. Alberktsen, G. 
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سالمت روان والردین و الگروی رفتراری ارائره شرده از سروی والردین ، موثر باشند. جو خانواده
کررودک برره ی هتوانررد بررر شررادی فرزنرردان مرروثر باشررد. رابطررمرری ترررین و  عنرروان ابترردایی والررد ر 

کرررودک و دنیرررای مهمررری در شرررکل نقرررش، مهمتررررین رابطررره گیرررری جهررران بیرونررری و درونررری 
توانرد صرفات سرشرتی محیو خانواده مری (.2661، 1برنستاین و زلوتنیک) بزرگسالی او دارد

کنررد کررودک را تعرردیل و یررا تشرردید  برروئر و ، کلمررن، چرراوانز، جررانگر، آبراهامسرری) نررامطلوب 
   (.2633، 3؛ بارنیاک2632، 2لیندائر

عاطفی فرزندان مروثر های  عنوان یکی از عناصر مهم خانوادگی بر حالت رفتار والدین به
که رفتار والدین در پنج سال اول برای رشد همره  است. متخصصان مختلف بر این باورند 

کنرروو، ادواردز) کودکرران اهمیررت دارد ی هجانبرر کرره ( 2661، 4شررریدان و  و ثابررت شررده اسررت 
کودک در ایجاد توانایی اجتماعی و هیجرانی او بسریار ضرروری ، شناختیهای اولین روابو 

والردگری هرر چنرد خصوصریات والرد و نیرز  ی هدر زمین (.2661، برنستاین و زلوتنیک) است
کرررودک برررر تعامرررل دوطرفررره آنهرررا ترررأثیر داردویژگررری امرررا والررردین نقرررش بیشرررتری را طررری ، هرررای 

 (.2636، 5لیرون و برود ؛2633، بارنیراک) کننردکودکی در این رابطه برازی مری ی هاولی هایسال
گیری رفتار فرزندان دارند والردین ، با ایرن حرال ممکرن اسرت، والدین نقش موثری در شکل 

کمرررک بررره فرزندانشررران بررررای مقابلررره برررا مشرررکالت کمبودهرررایی در هرررا  نقص، نیرررز بررررای  و 
، کرررودک-های والررردینی شررامل: اسررترس در رابطرره والررد داشررته باشررند. اسررترسهررا  مهارت

هیجرانی و ، هرای اجتمراعی  از برو توانایی والردین بررای پاسرخ مناسرب بره نیاز تواند مانع می
کودکان شود  (.2631، 6کرنشاو و استوارت) رفتاری 

کره در فرزنردپروری آنهرا مروثر اسرت و در پرژوهش حاضرر یکی از ویژگی های مهرم والردین 

                          
1. Bornstein, M.H. & Zlotnik, D. 
2. Abrahamse, M.E., Junger, M., Chavannes, E.L., Coelman, F.J.G., Boer, F. & Lindauer, 

R.J.L. 
3. Barnyak, N.C. 
4. Edwards, C.P., Sheridan, S.M. & Knoche, I. 
5. Lyon, A.R. & Budd, K.S. 
6. Crenshaw, David A, & Stewart, Anne, L. 
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گرفترره اسررت مختلررف تجررارب شررناختی والرردین اسررت. در میرران عوامررل ، مررورد توجرره قرررار 
، افکررار و حراالت شررناختی والردین اثررر قابررل تروجهی بررر رفتارهرای فرزنرردان دارنررد، خرانوادگی

هررای مربررون برره ایررن حرروزه بررر رفتررار والرردین بررا فرزنرردان مرروثر اسررت. ایررن ضررمن اینکرره ویژگرری
کودک موجربهای  های والدین همزمان با نگرقنگرق تشردید مشرکالت روانری  شخصی 

کودکرران مرری کمررالشررود. توقعرردر  ، ترروجهی برره فرزنرردبرری، طلبانرره والرردینات برریش از حررد و 
کرردن فرزنرد، حذ  تمام توقعرات از او فرزنرد برا  ی هسرتایش و مقایسر، اهانرت بره او و تحقیرر 

کررره از جملررره نگررررق کررررد  فارلنرررد و مرررک) هرررای غیرمنطقررری والررردین اسرررتدیگرررران اشررراره 
دهای نهنرری دیگررر در بسرریاری از هررا و فراینررنگرررق، در واقررع نقررش باورهررا (.2631، 1ولفسررون

که باورهرای غیرمنطقری  اختالالت و مشکالت رفتاری نشان داده شده و معلوم شده است 
کننرد )الری رنرج، توانندمی پردر یرا مرادری (. 2665، 3سریاروو، 2665، 2هرای افرراد را تشردید 

نشررخوار فکرررری و ، هجررروم افکررار غیرمنطقررری بررره دلیررل، کرره دچرررار مشررکالت روانررری باشررند
خررویش را نسرربت برره فرزندشرران برره درسررتی انجررام دهنررد و  ی هتواننررد وظیفررنمرری، بررافی منفی
کرودک نمی کننرد و در نتیجره رفترار نامناسرب  توانند برنامه تربیتی مروردنظر خرود را پیگیرری 

کرد    (.2633، 4کافمن و پولن، هاالهان) خود را تقویت خواهند 
 ادگیریی شناخت در را مهمی نقش شناختی هایطرحواره، شناختی یشناس رواندر 

هرای شرناختی را طرحرواره، در حوزه برالینی (.2663، 5یانگ و براون) کنندمی بازی حافظه و
 بره کره ییهرامحررک ارزشریابی و رمزگردانری، ابییرارر بررای شناختی به عنوان ساختارهای

کرررده، رسررانندمرری آسرریب ارگانیسررم ؛ ترجمرره 2661، 6کلوسررکو و ویشررر، یانررگ) انرردتعریررف 
کرره توجرره پژوهشررگران را برره خررود بخررش مهمرری از طرحررواره (.3125، حمیرردپور و انرردوز هررا 

                          
1. MacFarlane, K. & Woolfson, L.M. 
2. Ellis, A. 
3. Ciarrochi, J. 
4. Hallahan, D.P., Kauffman, J.M. & Pullen, P.C. 
5. Young, J. E., & Brown, G. 
6. Young, J. E., Klosko,J.S., & Weishaar,M.E. 
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کرده است  الگوهرای، اولیه ناسازگار هایطرحوارهباشد. های ناسازگار میطرحواره، جلب 

شرکل  نهرن در تحرول و رشد ابتدای در که هستند رسانیخود آسیب شناختی و هیجانی
، فهمیرد تروان مری ایرن تعریرف از کره گونرهیابنرد. همرانمی تداوم زندگی مسیر در و گیرندمی

 اسرت ای مقابلرههای  پاسرخ از بخشری رفترار بلکره، شوند نمی افراد رفتار شاملها  طرحواره

، ؛ ترجمره حمیردپور و انردوز2661، کلوسرکو و یشرر، یانرگ) دگیرر مری نشراتها  طرحواره از که
3125.)   

کننرده نرو  ارتبران ، توانند با اثرگذاری بر ابعاد رفتاری والردینها میاین طرحواره تعیرین 
کره طرحروارههرا نشران مریوالدین با فرزندان باشند. نتایج پژوهش هرای شرناختی و بره دهرد 

 تربیتری هرایروقهای تربیتی والردین اثرگرذار هسرتند. های ناسازگار بر شیوهویژه طرحواره

 ناسرازگارهرای  طرحواره ماننرد عواملی از تواند می که است عاملی خود مادر به ویژه والدین

انتخراب  بره سرمت را او مرادر روانری و شخصریتی هرایترأثیر بپرذیرد. ویژگری والردین اولیره
کاوند و مشهدی فراهانی، نظری) کندهدایت می فرزندپروری ویژه روق  (.3125، کا

کرره از طرحررواره گیرررد و بررر شررادی فرزنرردان هررای والرردین اثررر مررییکرری دیگررر از متغیرهررایی 
مهررورزی بره خرود بره میزان وجود ویژگی مهررورزی بره خرود در والردین اسرت. ، اثرگذار است

 از اسرت یو ترابع اسرت زکرمتمر یجرانیه تعرادل و میتنظر برر، یاساسر عنروان یرک سرازه

 اهشکرر واسررطه برره تنهررا نرره، جرران هررایدادن ه سررازمان یبرررا سررازگارانه یراهبردهررا

 و یمهربران لیرقب از م برت یهراجرانیه خلرق و جرادیا قیراز طر هکربل یمنفرهرای  جانیه
 (.2661، 1سیه و دجیت هیرات، نف) یاجتماع یهایوستگیپ

 حر  ؛یخودقاراوت در مقابرل یخودمهربران ی  اصرل مؤلفره سره شامل خود به یمهرورز

گراهیی )اریو هوشر انرزوا مقابرل در یانسران کمشرتر  یهمانندسراز شیبر مقابرل در( نهرن آ
 شوند؛ بکیتر هم است با نکمم و دارند باهم هیسو دو متقابل ارتبان هامؤلفه نیا .است

                          
1. Neff , K.D, H., Seih, Y. & Dejitthirat, K. 
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و  اصرالی سرمت بره یروانر سرخت ویشررا از ردنک تکحر ینوع مستلزم، خود به یمهرورز
 بره نسربت یمهربران و رقیاحسراس پرذ مسرتلزم سرازه نیرا هک معنا نیا است. با آن بهبود

 شیو پر هراقاراوت لهیوسر بره و اسرت یقلب خوق و خاطر یگشودگ از یناش و است خود
 حر  برر دکیرتأ برا یروانر و سرختیشرا در نیشود. همچنینم مسدود دیشد یهایداور

و  دارد دکیرتأ یاجتمراع یهرایوسرتگیپ برر، شرود یمنزو ه فردک آن از شیب یانسان کمشتر
 و شرروندیاشررتباه مرر و خطررا دچررار هرراانسرران همرره هکرر اسررت نشیررب نیررا متاررمن

 (.2636، 1ترو) ستین املک الزاماو  و شهیهم شانیهاتیفعال
 برر و دانردیمر یزنردگ پررتنش ویشررا و فشرارها را خرود بره یورز مهر یاصل شهیر 2ری 

 یو خن ر یمنفر یجرانیه یالگرو یک عنوان به هک نیا از شیب ن سازهیا هک است باور نیا
 یریرگلکشر نرهیزم و نردکیعمرل مر مرؤثر یجرانیه میتنظر راهبررد یرک م ابره بره، باشرد

یر ) سازدیم فراهم را یاز مهرورز یشتریب م بت احساسات مهررورزی بره خرود  (.2632، ر
کرراهش اشرتغال نهنری و اسرترس و افررزایش رضرایت از زنردگی شرودمری و ایررن  توانرد موجرب 

افررررادی برررا سرررطح ، بنرررابراین (.2631، 3کیونرررگ) افرررراد از سرررالمت روان بررراالتری برخوردارنرررد
کننرد و برا اسرتفاده از راهبردهرای تواننرد رفترار سرازگارانهباال میمهرورزی به خود  ترری برقررار 

کارآمررد کررنش، تنظرریم هیجررانی  تررری در برابررر دیگررران داشررته باشررند. چنررین هررای مطلرروبوا
کرررده و جررو بهتررری برررای ، تواننررد در شرررایو تررنش زا مرری والرردینی هیجانررات خررود را مرردیریت 

کننررد. چنررین کننررده شرررایو امررن در  هررایی مرری خانواده تربیررت فرزنرردان ایجرراد  توانررد تررامین 
 خانواده برای رشد شادی در فرزندان باشند. 

گفت طرحواره می، براساس موارد فوق الذکر ناسرازگار اولیره و سرطح مهررورزی هرای  توان 
، تواند بر شادکامی فرزندان موثر باشرد. ضرمن اینکره مهررورزی بره خرود می به خود در والدین

                          
1. Tirch ,D.D. 
2. Reyes , D. 
3. Kyeong L.W. 
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 شادکامی فرزندان

هررای  توانررد نقررش میررانجی در رابطرره بررین طرحواره مرری، ناسررازگارهررای  یری از طرحوارهبررا اثرپررذ
 ناسازگار ولدین و شادکامی فرزندان داشته باشد. 

 
 
 
 

را برا هرا  فارای خانوادهبایسرت ابتردا  مری برای ایجاد زمینه مناسب برای رشد شرادکامی
 مناسرب سراخت، هرای روانری والردیندستکاری عناصر مهرم در روابرو خرانوادگی و ویژگری

کنرروو، ادواردز) کررودک در ایجرراد ( 2661، 1شررریدان و  کرره اولررین روابررو  و ثابررت شررده اسررت 
برنسررررتاین و ) اجتمرررراعی و هیجررررانی او بسرررریار ضررررروری اسررررت، هررررای شررررناختیتوانررررایی
انجررام پژوهشرری در خصررو  بررسرری عوامررل بررافتی خررانوادگی ، بنررابراین (.2661، زلوتنیررک

ناسازگار و مهرورزی به خود در والردین حرائز های  موثر بر شادکامی فرزندان همچون طرحواره
هرای مناسرب بررای برنامره توانرد زمینرههایی از ایرن دسرت مریاهمیت بوده و نتایج پژوهش

پوژوهش اارور بوه    ، بنابر همه موااد  کرور هو     د. های آموزشی و درمرانی را فرراهم آورریزی

هناختی وال ین بر هوا ی فرننو ام موا ر    های   نبال بردسی این ساال است ره آیا طراااد 

نقوش  ، تاانو   د ایون داب وه   فرننو پرودی و مرورودنی بوه خوا  موی     هوای   است و آیا هویا  

 ای  اهته باهن ؟واس ه

 روش پژوهش
کره هرد  اصرلی ایرن پرژوهش  از نظرر اهردا  در  ؛ لرذاچنرد متغیرر برود رابطره بریناز آنجا 

کرراربردی گررردآوری، دسررته تحقیقررات  کمرری و از نظررر ماهیررت و نررو  هررا  داده از لحررا  روق 
کلیرره  ان متوسررطه اول شررهر آمرروز دانشمطالعرره از نررو  همبسررتگی بررود. جامعرره آمرراری شررامل 

                          
1. Edwards, Sheridan & Knoche  

های  طرحواره
مهرورزی به خود  شناختی والدین

 والدین
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گیررری از اعاررای 3127-21تحصرریلی تهررران و مررادران آنهررا در سررال  بررود. برره منظررور نمونرره 
جامعه در مرحله اول از روق خوشه ای و در مراحرل بعردی از روق تصرادفی اسرتفاده شرد. 

غربری و شررقی تقسریم ، مرکرزی، جنوبی، بدین منظور ابتدا شهر تهران به پنج ناحیه شمالی
برگزیده شد. پرسشرنامه برین  شیشده و از هر ناحیه یک منطقه و از هر منطقه دو واحد آموز

یررع شررد. لررذا منرراطق آمرروز دانشان آن مرردارس و مررادران آن آمرروز دانش  ی هاز خوشرر) 1ان تور
از ) 30، (شرررررق ی هاز خوشرررر) 1، (غرررررب ی هاز خوشرررر) 1، (مرکررررز ی هاز خوشرررر) 0، (شررررمال

مردارس مربرون بره نرواحی و ، انتخراب شرد. ناحیره انتخرابی از هرر منطقره( جنروب ی هخوش
گرفت. با توجره بره اینکره حجرم جامعره، انآموز دانش  366براالتر از ، به روق تصادفی صورت 

باشرد. ایررن تعرداد بررر اسراس جرردول  مرری نفرر 115حجررم نمونره انتخررابی ، باشرد مرری هرزار نفرر
 تعیین حجم نمونه مورگان تعیین شده است. 
 ابزارهای پژوهش شامل سه پرسشنامه بود:
کوتههاه:  کسههفورد فههرم  کسررفوردپرسشههنامه شههادکامی آ توسررو هیررل و  1پرسشررنامه شررادکامی آ

 0ایرن آزمرون های  سوال است. هرر یرک از سروال 22تجدید نظر شده و شامل ( 2662) آرگایل
کامالو مخالفم) گزینه که از ( کامالو موافقم تا  یابرد. ایرن  مری نمره بره آنهرا اختصرا  0تا  6دارد 

، مهربررانی، برونگرایرری، ی مربررون برره عالئررق اجتمرراعیشررناخت روانهررای  سررازه، پرسشررنامه
، خودبسررندگی، پررذیرق خررود، حرمررت خررود، احسرراس هدفمنرردی، شرروخ طبعرری، موافقررت

یررابی، خودمخترراری، سررالمت اجتمرراعی کنترررل و احسرراس ریبررایی شررناختی را ارر  مکرران 
گررزارق شررده اسررت. ه پایررایی و کنررد. مرری  2یلررز و آرگایررلروایرری پرسشررنامه در حررد مناسرربی 

کرانبرراخ در ایررن پرسشررنامه را ( 2663)  یب آلفررایضرررانررد.  گررزارق نموده 23/6ضررریب آلفررا 
 72/6و  26/6ترتیرررب بررره، در برررین دانشرررجویان ایرانررری ییبازآزمرررا ییایرررب پایرونبررراخ و ضررررک

 ایرن پرسشرنامه توسرو هرادی نرژاد و زارعری (.3123، نجفری و همکراران) گزارق شده اسرت
گیرری آموز دانشدر جامعه ( 3111) یابی شرد و انردازه  پایرایی پرسشرنامه از طریرق ی اعتبار

                          
1. Oxford. 
2. Hills, P., & Argyle, M. 
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کره در سرطح  71/6ضرریب همبسرتگی ، هفته 5بازآزمایی با فاصله زمانی  را بره دسرت داد 
کررل 63/6 کرونبرراخ برررای شرراخص  پرسشررنامه در مرحلرره آزمررون برابررر بررا  معنررادار بررود. آلفررای 

کره انردازه 17/6و در مرحله آزمون مجدد 15/6 های مطلروبی هسرتند. بره منظرور بررآورد  بود 
کارشناسان روان شناسی ارایه شد و مورد تاییرد ایرن ، اعتبار محتوا پرسشنامه به تعدادی از 

کرررل ایرررن پرسشرررنامه گرفرررت. نمرررره  عامرررل آزمرررون  1همبسرررتگی بررراالیی را برررا هرررر ، گرررروه قررررار 
کرانبرراخ محاسرربه شررده  NEO شخصرریتی در پررژوهش حاضررر برابررر نشرران داد. ضررریب آلفررا 

 بود.  71/6
، انررگ و بررراون)ی انررگیواره  پرسشررنامه طررریناسههازگار اولیههه یانههگ: هههای  پرسشههنامه طرحواره

انررگ و یهررا اسررت. ابترردا  واره طری یابیرربرره منظررور ارر یخودگزارشرر یریگ ابررزار و انرردازه، (2663
ه ساختند. سرپ  فررم وار طری 30سنجش  یه برایگو 261اران فرم بلند پرسشنامه را با کهم
واره داشرتند از آن اسررتخراج شررد. در  طررری 31 یه بررایررگو 71 یرکه هررر کروتراه و نسررخه دوم ک

 ییه و توانرایرگو 26باشرد برا  ین پرژوهش میره مرورد اسرتفاده اکروتاه کنسخه سوم فرم ، تینها
؛ بره 3223، انرگ و برال)ی انگ حاصل شدیفرض شده توسو  ی هوار طری 31 یسنجش تمام

ج ینتررا سرروالی بهررره برررده شررده اسررت. 71در پررژوهش حاضررر از فرررم  (.3111، یاثیرراز غنقررل 
ه پرسشرنامه کرنشران داد ( SQ - SF) پرسشرنامه یرانیه نرم این مطالعه ضمن ارایحاصل از ا

ه برره کرررد یررگ مرری عامررل را در بررر 33، عامررل 31 یبرره جررا یرانرریت ایرردر نمونرره جمعهررا  طرحواره
انرررزوای ، بررری اعتمرررادی، رهاشررردگی، حرورمیرررت هیجرررانیشرررد: م یر نامگرررذاریرررب ریرررترت

کفررایتی، اسررتحقاق، نقررص، اجتمرراعی ، بررازداری هیجررانی، ای ررار، اطاعررت، گرفتررار، برری 
کافی و آسیب پذیری، معیارهای سرسختانه  باشد.  می خویشتنداری نا

بررین هررا  ضرررایب آلفررا برره دسررت آمررده برررای هریررک از طرحواره، داخلرریهررای  در پژوهش
ضررررایب همبسرررتگی ایرررن  (.3121، زادحسرررن و سرررراج خرمررری) باشرررد مررری 07/6ترررا  56/6

کارآمد معنرادارهای  ی و نگرقشناخت رواندرماندگی ، پرسشنامه با عزت نف   باشرد مری نا
کبرری و مهردیان، آهری، دیوانداری) کرانبراخ بره ، در پرژوهش حاضرر (.3111، ا ضرریب آلفرا 
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به ترتیرب ریرر اسرت: محرومیرت هیجرانی ناسازگار های  دست آمده برای هریک از طرحواره
، 01/6نقرررص ، 12/6انرررزوای اجتمررراعی ، 01/6بررری اعتمرررادی ، 03/6رهرررا شررردگی ، 01/6

کفررایتی ، 11/6اسررتحقاق  بررازداری ، 00/6ای ررار ، 12/6اطاعررت ، 03/6گرفتررار ، 06/6برری 
کررافی ، 02/6معیارهررای سرسررختانه ، 03/6هیجررانی  آسرریب پررذیری ، 03/6خویشررتنداری نا

 .02/6خود تحول نایافته و  11/6

 اسرت و گویره 26 شامل( 2003، نف) خود مهرورزی به مقیاس پرسشنامه مهرورزی به خود:

 قررار( همیشره قریبات) 1 تا( هرگز تقریبا) 1 از لیکرت یدرجه ا 5 دامنه یک در آن درها  پاسخ
 خرود در برا مهربرانی ریرمقیراس شش قالب در را دوقطبی مؤلفه سه مقیاس این. گیرند می

گراهی در، خرود قاراوت مقابرل کات انسرانی، یبریش همانندسراز مقابرل نهرن آ  در اشرترا

گیرر انرزوا مقابرل ، 1رود و کریرک پاتریرک، نرف) همگررا روایری مطالعرات. کنرد ی مریانردازه 
 نشران را مناسرب مقیراس ایرن، آزمرایی براز پایرایی و درونی همسانی، افتراقی روایی( 2667

یرابی  مناسرب ایرن درونری همسرانی نیرز ایرانری مطالعرات در( الرف 2003، نرفانرد ) داده ارر
 دسرت بره 15/6کرونبراخ  یآلفرا برا مقیراس( 2632، 2نوربراال و واتسرون، قربرانی) اسرت شده

 به دست آمد.77/6با برابر کرونباخ یآلفا برحسب پایایی پژوهش این در .آمد
مرورد تجزیره و  SPSSو  LISRELاین پژوهش با اسرتفاده از نررم افزارهرای آمراری های  داده

گرفته ضرررریب همبسرررتگی هرررای  از آزمونهرررا  بررررای تجزیررره و تحلیرررل داده انرررد. تحلیرررل قررررار 
اسررتفاده شررده ( LISRELبررا اسررتفاده از نرررم افررزار آمرراری ) پیرسررون و معررادالت سرراختاری

 است.

 یافته ها
درصررد در  1201ان در پایرره هفرتم مشرغول برره تحصریل هسرتند. آمروز دانشدرصرد  1100

یرررع جمعیرررت  1102پایررره هشرررتم و  درصرررد در پایررره نهرررم مشرررغول بررره تحصررریل هسرررتند. تور
                          
1. Neff, K.D., Kirkpatrick, K.L., Rude, S.S. 

2. Ghorbani, N., Watson, P. J., Zhuo, C., & Norballa, F. 
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کره آموز دانش گرروه نمونره دخترر و آمروز دانشدرصرد  1103ان براسراس جنسریت نشران داد  ان 
ال اسرت. جروانترین سر 51021برابر ، درصد پسر هستند. میانگین سنی مادران نمونه 5002

باشرررد. بررسررری  مررری سرررال سرررن 12سرررال سرررن و مسرررن تررررین دارای  21عارررو نمونررره دارای 
کرره کی از آن اسررت  درصررد از افررراد نمونرره دارای تحصرریالت  1101 تحصرریالت مررادران حررا

کمتر از آن هسرتند کارشناسری دارنرد و  5101، دیپلم و  کراردانی و   3102درصرد تحصریالت 
کارش  ناس ارشد و دکتر هستند.درصد دارای تحصیالت 

 : شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش1جدو 

 میانگین متغیرها
انحراف 
 معیار

 کشیدگی کجی
کمترین 
 نمره

بیشترین 
 نمره

 311 23 6020 6033 32051 23056 شادکامی

طرحواره
 

های 
ناسازگار اولیه
 

محرومیت 
 هیجانی

36011 1021 3011 3023 1 21 

 16 1 6067 6010 0050 32015 رهاشدگی

 16 1 3020 3021 0063 33073 بی اعتمادی

انزوای 
 اجتماعی

2052 1061 3013 1011 1 27 

 16 1 5012 2067 1032 1057 نقص و شرم

 22 1 2026 3007 1033 2017 شکست

 21 1 6011 3031 5051 2031 وابستگی

 16 1 3001 3055 0032 36021 آسیب پذیری
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 میانگین متغیرها
انحراف 
 معیار

 کشیدگی کجی
کمترین 
 نمره

بیشترین 
 نمره

 21 1 6021 6022 1031 36031 گرفتار

 22 1 3057 3010 1011 36011 اطاعت

 16 1 6012 6021 0061 30032 ای ار

بازداری 
 هیجانی

33022 1011 6022 6067 1 21 

معیارهای 
 سرسختانه

37026 0031 6062- 6011 1 16 

 16 1 -6015 6023 1010 35071 استحقاق

 16 1 -6030 6001 1006 32037 خویشتنداری

 336 13 6017 6061 36062 16030 مهرورزی به خود

 
شرناختی والردین و شرادکامی فرزنردان و نقرش هرای  به منظور بررسی رابطه برین طرحواره

گرام نخسرت رابطره ، میانجی مهرورزی به خود از تحلیل مسیر استفاده شرده اسرت. لرذا در 
متغیررره برره  متغیرهررای پررژوهش ضررروری اسررت. بررسرری ضرررایب همبسررتگی دو، دو متغیررره

دارنررد  مرری اظهررار( 3120) ضررروری اسررت. سرررمد و همکرراران، منظررور ترردوین و بررسرری مرردل
که قبال محاسبه هرای  شود به عنوان داده می ماتری  همبستگی متغیرهای موجود در مدل 

 گیرد. می اولیه تحلیل مدل معادالت ساختاری و تحلیل مسیر مورد استفاده قرار
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 تغیرهای پژوهش: ضرایب همبستگی م2جدول 

مهرورزی  متغیرها
 به خود

محرومیت 
 هیجانی

بى  رهاشدگی
 اعتمادی

انزوای 
 اجتماعی

کفایتی استحقاق نقص  بى 

 -52/6⋆⋆ -51/6⋆⋆ -51/6⋆⋆ -52/6⋆⋆ -13/6⋆⋆ -27/6⋆⋆ -27/6⋆⋆ 17/6⋆⋆ شادکامی
مهرورزی به 

 خود
- ⋆⋆51/6- ⋆⋆16/6- ⋆⋆50/6- ⋆⋆51/6- ⋆⋆13/6- ⋆⋆12/6- ⋆⋆12/6- 

⋆⋆:63/6P≤ ⋆:61/6P≤ 
 

بازداری  ایثار اطاعت گرفتار متغیرها
 هیجانی

معیارهای 
 سرسختانه

خویشتنداری 
 ناکافی

آسیب 
 پذیری

خود تحول 
 نایافته

 -36/6 -11/6⋆⋆ -52/6⋆⋆ -52/6⋆⋆ -61/6 -62/6 -51/6⋆⋆ -32/6 شادکامی
مهرورزی به 

 خود
⋆⋆13/6- ⋆⋆51/6- 33/6- ⋆⋆55/6- ⋆⋆12/6- ⋆⋆16/6- ⋆⋆16/6- ⋆⋆27/6- 

⋆⋆:63/6P≤ ⋆:61/6P≤ 
 

کلیه متغیرها با یکدیگر را نشان -2جدول دهرد. براسراس نترایج جردول  می همبستگی 
گرفتار، فوق همبسرتگی ، بازداری هیجانی و خود تحرول نایافتره، ای ار، به جز رابطه طرحواره 

معنرادار اسرت.  ≥63/6Pناسازگار والدین با شادکامی فرزندان در سرطح های  مابقی طرحواره
صرفا رابطره طرحرواره ای رار برا ایرن متغیرر معنرادار نیسرت و ، درخصو  مهرورزی به خود نیز

باشرررند. ضرررریب همبسرررتگی مهررررورزی بررره خرررود در والررردین و  مررری مرررابقی روابرررو معنرررادار
متغیرهررای دارای ضررریب همبسررتگی ، باشررد. بنررابراین مرری شررادکامی فرزنرردان نیررز معنررادار

شوند. به منظور بررسی متغیرهای مردل شرادکامی فرزنردان برر  می حلیل مسیروارد ت، معنادار
متغیررر واسررطه ای مهرررورزی برره خررود در ، ناسررازگار والرردین و همچنررینهررای  اسرراس طرحواره

 و از روق تحلیل مسیراستفاده شده است. Lisrelاز نرم افزار ، والدین
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 : برآورد ضرایب اثرمستقی 3جدول شماره 
 tمقدار مقادیر برآورد استاندارد متغیرها در مدلروابط مستقی  

 -21/5 -25/6** بی اعتمادی و شادکامی
 -21/1 -12/6** انزوای اجتماعی و شادکامی
 -50/1 -23/6** نقص و شادکامی
کفایتی و شادکامی  -12/2 -52/6** بی 
 -51/0 -10/6** معیارهای سرسختانه و شادکامی

کافی و   -37/0 -15/6** شادکامیخویشتنداری نا
 -22/1 -12/6** مهرورزی به خود و شادکامی
 -71/1 -11/6** محرومیت هیجانی و مهرورزی به خود
 -71/1 -11/6** رهاشدگی و مهرورزی به خود
 -31/0 -15/6** بی اعتمادی و مهرورزی به خود
 -70/7 -17/6** انزوای اجتماعی و مهرورزی به خود

 -71/7 -17/6** به خود گرفتار و مهرورزی
 -01/1 -13/6** بازداری هیجانی و مهرورزی به خود
 -31/0 -11/6** معیارهای سرسختانه و مهرورزی به خود
کافی و مهرورزی به خود  -26/2 -52/6** خویشتنداری نا
 -32/1 27/6** آسیب پذیری و مهرورزی به خود

 
صرررفا ضرررایب برررآورد معنررادار ، فرروقدر جرردول ، ناسررازگارهررای  برره دلیررل تعرردد طرحواره

 بره دسرت آمرده نشران tگزارق شده است. بررسری ضررایب برراورد اسرتاندارد شرده و مقرادیر 
که اثر مستقیم طرحواره می احسراس بری ، نقرص، انزوای اجتمراعی، بی اعتمادیهای  دهد 

 معیارهررای سرسررختانه و خویشررتنداری در والرردین بررر شررادکامی فرزنرردان در سررطح، کفررایتی
63/6P≤ شررادکامی فرزنرردان ، مرادرانهررای  معنرادار هسررتند و برا افررزایش نمررره در ایرن طرحواره

اطاعررت و آسرریب پررذیری بررر شررادکامی ، اسررتحقاقهررای  یابررد. امررا اثررر طرحواره مرری کرراهش
که اثر طرحواره می فرزندان معنادار نبوده است. ضرایب برآورد نشان کفرایتیهرای  دهد  ، بری 

کافی محرومیت هیجانی و رهاشدگی بر شرادکامی بریش از سرایر طرحرواره ، خویشتنداری نا
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، محرومیررت هیجررانیهررای  اثررر مسررتقیم طرحواره، در خصررو  مهرررورزی برره خررود هاسررت.
معیارهررررای ، بررررازداری هیجررررانی، گرفتررررار، انررررزوای اجتمرررراعی، برررری اعتمررررادی، رهاشرررردگی
کافی، سرسختانه والردین در سرطح وآسیب پذیری بر مهررورزی بره خرود در  خویشتنداری نا

63/6P≤ .کفررایتی و اطاعررت بررر ، اسررتحقاق، نقررصهررای  امررا اثررر طرحواره معنررادار اسررت برری 
 مهرورزی به خود معنادار نیست. 

 : برآورد ضرایب اثرغیرمستقی 4جدول شماره 
 tمقدار پارامتر استاندارد شده روابط غیر مستقی 

 -62/2 -33/6* بی اعتمادی بر شادکامی با میانجیگری مهرورزی به خود
 -51/2 -32/6* انزوای اجتماعی بر شادکامی با میانجیگری مهرورزی به خود

کافی بر شادکامی با میانجیگری مهرورزی به خود  -62/1 -31/6** خویشتنداری نا
 

گررزارق شرررده، در جرردول فررروق اثرررر غیرمسرررتقیم  اند. صررررفا اثرررات غیرمسرررتقیم معنرررادار 
کرافی والردین برر شرادکامی  انرزوای، بی اعتمادیهای  طرحواره اجتمراعی و خویشرتنداری نا

گرری مهررورزی بره خرود معنرادار اسرت امرا نقرش میرانجی مهررورزی بره ، فرزندان برا میرانجی 
 ناسرازگار والرردین برا شررادکامی فرزنردان معنررادارهررای  خرود در خصرو  رابطرره سرایر طرحواره

یرران  نمرررات در م 52باشررد. متغیرهررای یادشررده  نمرری تغیررر شررادکامی را پرریش درصررد از وار
 کنند.  می بینی

که از میزان مالک ( 31/3) معادل بدست آمده x2مقدار  باشرد. میرزان  مری کمتر 2است 
p.valu  باشرد مری بیشرتر( 61/6) است و با توجه به اینکه از میزان مرالک 17/6بدست آمده 

کرره مرردل از برازنرردگی مناسرربی برخرروردار مرری گرفررت   برابررر RMSEAباشررد.  مرری ترروان نتیجرره 
کرره از مقرردار مررالک( 6663/6)  بدسررت آمررده در جرردول NFIباشررد  مرری کمتررر( 61/6) اسررت 
که از( 20/6) ( 20/6) بدسرت آمرده از مردل CFIباشرند. شراخص  مری بیشرتر( 21/6) است 

کرره از میررزان مررالک مرری باشررد نشرران دهنررده برازنرردگی  مرری بیشررتر( 2/6) باشررد و از آن جررایی 
کرره از  ( مرری27/6) سررت آمررده از مرردلبد GFIمناسررب مرردل اسررت.  باشررد و بررا توجرره برره ایررن 
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مربرون بره برازنردگی مردل های  شراخص، بیشتر است. به طرورکلی( 2/6) میزان مالک یعنی
 نشان دهنده آن است برازق و تناسب مدل نهایی از میزان قابل قبولی برخوردار است. 

 

 
 برآوردمسیر نهایى مدل اصالح شده برحسب ضرایب  -1شکل 

گیری  بحث و نتیجه 
کررره طرحواره کی از آن اسرررت  شرررناختی والررردین تررراثیر هرررای  نترررایج بررره دسرررت آمرررده حرررا

اثررررر ، طرحررررواره ناسررررازگار در والرررردین 31مسررررتقیم بررررر شررررادکامی فرزنرررردان دارد. در میرررران 
کفررررایتیهررررای  طرحواره معیارهررررای ، انررررزوای اجتمرررراعی، برررری اعتمررررادی، احسرررراس برررری 

کرررافی و نقرررص برررر شرررادکامی معنرررادار اسرررت. ضرررمن اینکررره خویشرررتنداری نا، سرسرررختانه
انرزوای ، بری اعتمرادیهرای  مهرورزی به خود در والدین توانسته در خصو  رابطره طرحواره

کرررافی برررا شرررادکامی فرزنررردان، اجتمررراعی نقرررش ، معیارهرررای سرسرررختانه و خویشرررتنداری نا
 میانجی معنادار داشته باشد. 

کرره تجررارب زنرردگی آنهررا منجررر برر گیررری طرحوارهوالرردینی  معیرروب در آنهررا هررای  ه شررکل 
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معیوب در زندگی خرود و فرزنردان هسرتند. بره عقیرده یانرگ های  ادامه دهنده چرخه، شده
یشرره را بایررد در ارضررا نشرردن درسررت نیازهررای هیجررانی اساسرری هررا  تحررولی طرحوارههای  ر

کرد. این نیازها عبارت است از: نیراز بره دلبسرتگی ایمرن بر کودکی جستجو  ه دیگرران دوران 
کفایرت، محبت و پذیرق، ثبات، م ل نیاز به امنیت آزادی در بیران ، نیاز به خرودگردانی و 
نیرررراز برررره خررررودانگیختگی و تفررررریح و در نهایررررت نیرررراز برررره ، سررررالمهررررای  نیازهررررا و هیجان

؛ ترجمررره 2661، کلوسرررکو و وایشرررار، یانرررگ) واقرررع بینانررره و خویشرررتنداریهای  محررردودیت
   .(3125، حمیدپور و اندوز

دهند و سایر عوامرل مربرون  می ساختارهای شناختی بنیان تفکر و رفتار افراد را سازمان
برر نرو  نگررق فررد هرا  طرحواره (.2660، 1وود) به آنها احتماال نقش واسطه ای برر عهرده دارنرد

؛ ترجمره حمیردپور 2661، کلوسرکو و وایشرار، یانرگ) به خود و محیو پیرامونی اثرگذار است
شررناختی والرردین جرردا هررای  ترروان از طرحواره نمرری رفتررار والرردینی را، لررذا (.3125، و انرردوز
، عرالی عملکررد برر، ناسرازگار هسرتندهای  که والدین دچار طرحوارههایی  خانواده درنمود. 

 از اجتنراب، هراهیجران سرازی نپنهرا، از قروانین پیرروی، وظیفره شناسری، گراییبی نقص

کید اشتباه  داده چنردانی اهمیرت آرامرش خوشرحالی و، لذت به حال عین در، شودمی تأ
، دارد وجرود نگرانری بردبینی و بره نسربت نهفتره تمرایلی افررادی چنرین در شود. معموالو  نمی

گرر کره صرورت بردین  هرم از همره چیرز باشرند بره زنرگ گروق اوقرات تمرام در نتواننرد افرراد ا
وجرود چنرین  (.3125، انردوز؛ ترجمره حمیردپور و 2661، کلوسکو و وایشرار، یانگ) پاشد می

کم بررر روابررو  مرری جررو روانرری خرانواده را نابسررامان، در والرردینهرایی  ویژگی کنررد. جرو روانرری حررا
 (.2631، 2برارکلی) خانوادگی اثر قابل توجهی در ظهور و ادامه حاالت هیجانی فرزنردان دارد

که طرحواره د آنها و جرو شناختی والدین بر حاالت هیجانی خوهای  این امر در حالی است 
گونره رفترار والردین چره خروب و چره ، اثرگذار است. بره عرالوه، ایجادشده در خانواده نیز هرر 

کودکران انعکاسری ، بد کره رفترار  کودک است. بندورا معتقد اسرت  یک الگوی رفتاری برای 
                          
1. Wood, J.J, 
2. Barkley, Russell, A. 
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ینر) از رفتار والدین آنهاست  (.2635، 1مارکل و و
کره مهرورزی به خود به عنوان یک ، در این پژوهش ویژگی عاطفی انتخراب شرده اسرت 

 اثرپررذیری ایررن متغیررر از ویژگیهررای شررناختی افررراد را تاییررد، گذشررتههررای  بررسرری پژوهش
که با وجود طرحوارهکنند.  می یابی خود با روشرهای ، ناسازگار به طور مداومهای  فردی  به ارر

کفایتی دارد، نماید می منفی و بره دیگرران احساس شرم و نقرص در خرود دارد ، احساس بی 
مهررورزی بره ، کند ریرا می تجربهتری  مسلما سطح مهرورزی به خود پایین، اعتماد است بی

نگررق ، و مراقبت و مهربانی نسربت بره خرودپذیر  آسیبخود به معنای پذیرق احساسات 
یابانرره نسرربت برره نارسررایی  های خررویش و بازشناسرری تجربیررات خررود ها و شکسررت غیررر ارر

   (.2636، 2ری ) است
کرره مهرررورزی برره خررود برراالیی دارنررد کمتررر داشررته و اضررطراب ، افرررادی  اشررتغال نهنرری 

بره ، در واقع وجود نگررق مهرورزانره بره خرود در افرراد (.3121، کرد) کنند می کمتری را تجربه
کمک کره سرطوی براالتر مهررورزی بره  می آنها  کند ارتبان عاطفی بین خرود و دیگرران افررادی 

کنند و بره واسرطه ایرن  می ارتبان و پیوند میان خود و دیگران را درک ،کنند می خود را تجربه
 (.2661، نف) نمایند می روابو بین فردی بهتری را برقرار، احساس

، کررد) منفری داردهرای  کراهش هیجان این ویژگی نقش مهمی در تجربه عواطف م برت
کررره 3121 یرررردادهای ی وقرررایع  دارنررررد در تجربرررهمهررررورزی برررره خرررود بررراالتری (.افررررادی  و رو

کم هیجان، ناخوشایند کنند؛ همچنین ایرن ویژگری بره  تری را بر خود تحمیل می های منفی 
کمک می که از شکل فرد  کنرد و  کند  گیری افکرار بدبینانره و نشرخوارهای فکرری پیشرگیری 

 (.3121، کردتواند تعادل برقرار نماید ) می، های خود در هیجان
که با خود مهرورزی می کننرد و هایشان سرزنش نمید خود را بخاطر شکستکننافرادی 

کره اشرتباهات خرود را بپذیرنرد و رفتارهرای نامناسرب خرود را تعردیل  به همین دلیل قادرند 
کنندکنند و روی چالش وجود چنین رفتارهایی در افررادی  (.2662، نف) های جدید تمرکز 

                          
1. Markel C, Wiener J, 
2. Raes, F. 
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هی در شررایو والردینی ایجراد توانرد تعردیلهای قابرل تروج مری، که نقش والرد را برعهرده دارنرد
 نماید و موجب تسلو والدین بر شرایو تنش زا در خانواده شود. 

کره مهررورزی بره خرود  مهرورزی به خود با سازه تنظیم هیجانی نیرز ارتبران دارد و افررادی 
، 1تامپسررون) تواننررد هیجانررات خررود را مرردیریت و تنظرریم نماینررد مرری بهتررر، برراالتری دارنررد

ای هیجانی مفید است ریرا مسرتلزم مهرورزی به خود نیز یک راهبرد مقابله در واقع (.3225
گرراهی نهررن  گاهانررهآ کرره برره جررای اجتنرراب از ، فرررد از هیجانررات خررویش اسررت آ برره طرروری 

درک و پررذیرق برخررورد شررود. بنررابراین هیجانررات ، هررا بررا مهربررانیاحساسررات دردنرراک بررا آن
درک موقعیرت فعلری را بره فررد  شرده و اجرازهترر منتقرل منفی به یک حالت هیجرانی م برت 

کرار دهند و موجب میمی شوند فرد برای تغییر خود و محیو به شکلی مؤثر و مؤثر دست به 
 (.2632، نف) شود

گیرررری  مرری وجررود ویژگررری مهرررورزی برره خرررود در والرردین، بنررابراین توانرررد موجررب شررکل 
که شرایو زندگی خانوادگی برای فرزندان را مطلوب سرازد.  رفتارهای م بتی در والدین شود 
کودکررانی از سررالمت روانرری برراالتری برخرروردار برروده و نشرران روحرری بیشررتری  طبیعتررا چنررین 

 دارند. 
کشرورمان بره منظرور دسرتیابی بره سرال می پیشنهاد، در پایان کره نظرام آموزشری  مت شود 

کیرد بیشرتری نمایرد و براسراس نترایج های  برر زمینره، انآموز دانشروان باالتر در  خرانوادگی تا
خالهررررای موجررررود در هررررر منطقرررره را شناسررررایی نمرررروده و ، کرررراربردی و وسرررریعهررررای  پژوهش
کرره برره طررور مررنظم در مرردارس اجررراهررای  آموزق شررود را بررر اسرراس نیازهررای هررر  مرری خررانواده 

 .  منطقه برنامه ریزی نماید

                          
1. Thompson, R. A. 
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