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Abstract 
The inability to establish social relationships is one of the major problems which 
has a significant deterrent effect on youth and adolescents' efficiency and 
dynamics and prevents them from forming healthy identities and developing 
their talents and intellectual and emotional strengths. The aim of this study was 
to study in skyness and normal students of parenting styles, attachment styles, 
and early maladaptive schemas. The study design was of cross-sectional. The 
population of this study consisted of all of the students of high school in Shahin 
Dezh city in the West Azerbaijan Province, Iran. 120 shyness and normal 
students (in Rach group 60 students) were selected using multi-stage random 
sampling method. The participants completed Samooei's Shyness Questionnaire, 
Bamerind's Questionnaire of parenting styles, Hazen and Shavers adult 
attachment, styles and Yang’s short form Schema Questionnaire (YSQ-SF). The 
data were analyzed using the Independent Samples Test. The results showed that 
there are significant differents in parenting styles shyness and normal students. 
 
Keywords: Parenting styles, attachment styles, early maladaptive schemas, 
students, shyness. 

 
Extended Abstract 
 

Introduction 
One of the main dimensions of life in different age groups, especially 

adolescence, social relationships and individual interaction with others (Yan, 
Boen, Greken, Schorpp, & Harris, 2016). The inability in establishing social 
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relationships is one of the major problems which has a significant and important 
effect on the efficiency and dynamism of youth and adolescents and prevents the 
healthy formation of identity and flourishing of talents and intellectual and 
emotional power in them (Bashirpoor, Salimi, & Farahbakhsh, 2013).  

One of the characteristics of personality that is heavily influenced by 
human relationships with the community and the surrounding people is the 
phenomenon (Tan, Lau, & Lee, 2017). Shyness is a disability and social 
disadvantage and in every society a significant percentage of children, 
adolescents and adults face this problem, which is a deterrent to the 
development of social personality (Jaafari & Mehrafzoun, 2013). Researches 
show that shyness can be influenced by parenting styles. (Farahini, Afrouz, 
& RasoulzadehTabatabaee, 2013). 

According to Darling and Steinberg (1993), parenting styles are a set of 
tendencies, acts and non-verbal expressions the nature of the interaction of 
the child and the parents in different situations. Researchers have shown that 
parenting styles are associated with shyness and related disorders. Zimbardo 
and Radl (1981) confirmed that children who experience severe disciplinary 
laws in their parent's relationships may learn to be anxious to others. In 
addition to parenting styles, mutual interaction and emotional relationships 
between mother and baby can shape the social relationships of the child in 
the future and influence the socialization and acquisition of social skills in 
the future (Mohammad-Sadeghi, Ahmadzad-Asl, Mohammad-Sadeghi, 
Ghanbari-Jolfaei, & Nohesara, 2015). 

This emotional bond between mother and child is called an attachment 
(Bowlby, 1980; Brown, Gustafsson, Millskoonce, & Cox, 2017). Attachment 
is a link that a person makes with his caregivers (usually the mother), which, 
while securing both intrapersonal and interpersonal security, also affects his 
or her future communication style (Brone, Lionetti, & Green, 2017). Roshan 
Qeyas, Yousefpoor, Anderwazh & Khalili (2016) showed that there is a 
significant positive and negative relationship between the attachment style of 
safe and unsafe and shyness in students. Based on the stress vulnerability 
model in psychiatric pathology, schematics are among other contributing 
factors in children's vulnerability (Shahamat, Sabeti, & Rezvani, 2010). 

Schemas are sustainable and durable structures that act as lenses on one's 
perception of the world, themselves and others, these schemas are created in 
the early stages of children's lives and as a result of experiences with parents 
and peers and it is assumed that these schemas are a guide to many cognitive, 
emotional, and ineffective behaviors (Yang, 2003; cited by Shorey, Stuart, 
Anderson, & Strong, 2013). A large volume of researches has examined the 
effect of early maladaptive schemas on the symptoms of psychological 
problems (Turner, Rose & Cooper, 2005). Wright, Crawford, and Castillo 
(2009) showed that schemas affect people's psychiatric pathology. 

Since no research has simultaneously compared these three variables in 
shy and normal students, in this research we have tried to compare parenting 
styles, attachment styles and early maladaptive schemas in shy and normal 
students. Therefore, the present study was conducted to test these 
hypotheses. There is a difference between parenting styles in shy and normal 
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students. There is a difference between attachment styles in with shy and 
normal students. There is a difference between the early maladaptive 
schemas in shy and normal students. 
 
Method 

This research design was of cross-sectional. The population of this study 
consisted of all of the students of high school in Shahin Dezh city. The sample 
consisted of 120 shyness and normal highschool students (each group was 60 
students) were selected using multi-stage random sampling method. 
 

Instrument Samooei's Shyness Questionnaire: This questionnaire was 
made by Samooei (2003) and has 44 questions. The method of scoring for 
questions with positive content is from zero to four, and for questions with 
negative content from four to zero.  

Bamerind's Questionnaire of parenting’s styles: This test was developed by 
Baamarind in 1972 and contains 30 questions that which measures three 
authoritative, authoritarian and permissive parenting styles (each with ten 
questions). 

Adult Attachment Scale: This scale developed by Hazen and Shaver 
(1987), is a 21-item test that measures three secure attachment styles (8 
questions), avoidant insecurity (6 questions) and insecure two-sided (7 
questions) scale. 

Yangs short form Schema Questionnaire: (YSQ-SF): This questionnaire was 
developed by Yang (1998) and is a self-explanatory tool with 75 questions in 6 
options that are used to evaluate 15 early maladaptive schemas. 
 
Trend of research  

After obtaining the necessary permits to accomplish the research, 6 high 
schools in Shahin Dezh city (3 boys and 3 girls high schools) were selected by 
random sampling. Three classes were chosen from each high school (one from 
tenth grade, one from eleventh grade and one from twelfth grade). From each of 
these classes, 15 students were randomly selected and evaluated by Samui's 
Shyness Questionnaire. Finally, from these students, 60 shy students (students 
who scored more 120 on Samui's Shyness Questionnaire) and 60 normal 
students (students who scored less than 80 on Samui's Shyness Questionnaire) 
were randomly selected and assigned the sample groups. 
 
Data analysis method  

To test research hypotheses, independent group's t-test was used. Data 
were analyzed by SPSS software. 
 
Finding 

The results showed that the scores of shyness students in the authoritative 
parenting style, and the safe attachment style were lower than normal 
students- findings of other showed that the mean scores of shyness students 
in safe attachment style were lower than normal students and in avoidant and 
ambivalent insecure attachment styles were more than normal students, but 
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there was no difference between shyness and normal students in the 
permissive parenting style, self-sacrifice and the entitlement schema. Also 
the scores of shyness students in all the schemas were higher than the scores 
of normal students. 

Another finding of the study showed that the scores of all the schemas in 
shy students were higher than scores of normal students. It should be noted 
that higher scores in schemas indicate a more maladaptive schema. Also the 
score of girl students is higher in emotional deprivation schema, unrelenting 
standards and entitlement of boy students. 
 
Discussion  

The results of the first hypothesis test showed that there was a significant 
difference between parenting styles in shy and normal students. This finding 
is consistense with findings of Farahini, Afrouz, and Rasoul-zadeh of 
Tabatabaee (2013); Taghavi, Irandost, Faramarzi and Nikobakht (2013), 
Dareizadeh and Azadi (2010) and Husseinchari, AqaDelavarpour and 
Dehghani (2007). 

The results of the second hypothesis test showed that there is a significant 
difference between the two groups of shy and normal students in all three 
subscales of attachment styles but however, there was no significant 
difference between girls and boys in any of the subscales. Among the 
researches in line with these findings, one can mention to the researches of 
Roshan Qeyas, Yousefpoor, Anderwazh, and Khalili (2016).  

Also, the results of the third hypothesis test showed that in general, the 
scores of shy students in most unhealthy schemas were higher than normal 
students and there were also differences between boy and girl students. So 
far, the research that directly investigates early maladaptive schemas has not 
been done in shy students but in a similar study Arefnia, Sarendi and 
Yousefi (2012) showed that the mean scores of schoolchildren with anxiety 
in unhealthy schemas, more than students without school anxiety. 
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ناسازگار  هاي واره طرحو  بستگی دل يها سبکفرزندپروري، هاي  سبکررسی ب
 آموزان كمرو و عادي دانش اوّلیه

 
 *ناصر يوسفی

 ** داود چهاردولی

 *** يسمیرا پشاآباد

 
 چکیده

است که تأثیر بازدارنده و مهّمی بر  ای عمدهناتوانی در برقراری روابط اجتماعی یکی از مشکالت 
سالم هویت و شکوفایی استعدادها و قوای  گیری شکلکارآمدی و پویایی جوانان و نوجوانان دارد و از 

فرزندپروری،  های سبک. این پژوهش با هدف بررسی کند میها جلوگیری  فکری و عاطفی در آن
 ای مقایسه-علّیکمرو و عادی به  آموزان دانشدر  اوّلیهناسازگار  های واره طرحو  بستگی دل های سبک

از  دژ شاهیندوم شهرستان  متوسطه دوره آموزان دانشاین پژوهش شامل تمامی  جامعهانجام گرفت. 
دانش آموز در هر گروه( به روش  01کمرو و عادی ) آموز دانش 021استان آذربایجان غربی بود. 

 های سبککمرویی سموعی،  های نامه پرسشای انتخاب شدند و به  تصادفی چندمرحله گیری نمونه
 واره طرح نامه پرسشاالن هازن و شیور و فرم کوتاه بزرگس بستگی دلفرزندپروری بامریند، مقیاس 

مستقل تحلیل شدند. نتایج نشان داد  های گروهتست -با استفاده از آزمون تی ها داده پاسخ دادند. یانگ
کمرو در سبک فرزندپروری مقتدرانه و سبک  آموزان دانشعادی در مقایسه با  آموزان دانشکه 
 بستگی دلکمرو در سبک فرزندپروری مستبدانه، سبک  آموزان دانشاِیمن نمرات باالتری و  بستگی دل

نمرات باالتری کسب کردند و در  اوّلیهناسازگار  های واره طرحنااِیمن اجتنابی، ناایمن دوسوگرا و سایر 
حقاق نیز بین دو گروه تفاوت مشاهده نشد. تایثار و اس های واره طرحو  گیرانه سهلسبک فرزندپروری 

 های سبککمرو و عادی از لحاظ  آموزان دانشمطالعه حاکی از وجود تفاوت بین  ، اینg;در 
 بود. اوّلیهناسازگار  های واره طرحو  بستگی دل های سبکفرزندپروری، 

 
، اوّلیهناسازگار  های واره طرح، بستگی دل های سبکفرزندپروری والدین،  های سبک هاي كلیدي: واژه

 آموزان ، دانشکمرویی

 

 مقدمه
نوجوانی، روابط  دوره ویژه بهمختلف سنی،  های دورهابعاد زندگی در  ترین اصلیامروزه یکی از 

ناتوانی  (.Yan, Boen, Greken, Schorpp, & Harris, 2016اجتماعی و تعامل فرد با دیگران است )
کارآمدی و است که تأثیر بازدارنده و مهّمی بر  ای عمدهدر برقراری روابط اجتماعی یکی از مشکالت 

سالم هویت و شکوفایی استعدادها و قوای فکری و  گیری شکلپویایی جوانان و نوجوانان دارد و از 
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(. در این رابطه Bashirpur, Salimi, & Farahbakhsh, 2013 ) کند میها جلوگیری  عاطفی در آن
پدیده کمرویی  گذارد میتأثیر شدت بر روابط اجتماعی افراد  شخصیتی که به های ویژگییکی از 

(shyness )( استTan, Lau, & Lee, 2017.)  و معلولیت اجتماعی است و در هر کمرویی یک ناتوانی
توجهی از کودکان، نوجوانان و بزرگساالن با این مشکل که عاملی بازدارنده برای  درصد قابل ای جامعه

 های دههدر طول  (.Jaafari & Mehrafzoun, 2013، مواجه هستند )باشد میرشد شخصیت اجتماعی 
فقر و سالمت جسمانی و روانی در  اعتمادکننده قابل  بینی پیشکه کمرویی یک  اند دادهنشان  ها پژوهشگذشته 

ویژه  لقی و اختالالت اضطرابی بهمانند اختالالت خُ پزشکی روان های اختاللو با برخی از  باشد می آموزان دانش
 (. هر فردیMiller, Schmidt, & Vaillancourt, 2008مثبت دارد ) رابطهاختالل اضطراب اجتماعی 

کمرو باشد که به  ها موقعیترا تا حدودی تجربه کند و در برخی از  زدگی خجالتممکن است کمرویی و 
 فردی بینولی زمانی که کمرویی غالب تعامالت اجتماعی و روابط  شود میآن کمرویی موقعیتی گفته 

عنوان یک ویژگی شخصیتی برای این فرد تلقی نمود  این نوع کمرویی را به توان یمشخص را در برگیرد 
(Eggum-Wilkens, Lemery-Chalfant, Aksan, & Goldsmith,  2015 )مختلفی  های دیدگاه

ها رویکرد شناختی است که کمرویی و ترس از روابط اجتماعی را  برای تبیین کمرویی وجود دارد که یکی از آن
 طبق دیدگاه پیاژه چنین هم(. Jaafari & Mehrafzoun, 2013) داند میناشی از افکار مخرب حاکم بر انسان 

چرا که کودک قادر به نگرانی در مورد  ؛شود میتجربه کمرویی یک بخش مهّم آگاهی کودک از خود محسوب 
 (.Colonnesi, Nikolić, Vente, & Bögels, 2016 ارزیابی اجتماعی است )

 (parenting styles) فرزندپروری های سبکمتأثر از  تواند میکه کمرویی  دهد میمطالعات نشان  
فرزندپروری والدین  های سبک(. Farahini, Afrouz Rasoulzadeh, & Tabatabaee, 2013باشد )

 عملکردی زندگی، نظیر عملکرد های جنبهیکی از عوامل مربوط به خانواده است که بر بسیاری از 

(. طبق تعریف Rose, Roman, Mwaba, & Ismail, 2017مختلف تأثیر دارد ) های حوزهدر  فرزندان
، ها گرایشاز  ای مجموعهفرزندپروری  های سبک( Darling & Steinberg, 1993) دارلینگ و استینبرگ

گوناگون  های موقعیتغیرکالمی است که ماهیت تعامل کودک و والدین را در  های جلوهاعمال و 
فرزندپروری را شامل رفتارهای گوناگون  های سبک( Baumrind, 1991. بامریند )کند میمشخص 

( Faramarzi, Taghipour Javan, Dehghani, & Moradi, 2013) داند میمتنوع، بهنجار و طبیعی 
ل عد با یکدیگر تفاوت دارند، بُعد اوّمختلف فرزندپروری والدین در دو بُ های سبکوی دریافت که 

اجابت لست که ترکیب این دو بُعد چهار سبک فرزندپروری را به وجود  توقع/کنترل و بُعد دوم پذیرندگی/
 authoritativeست: سبک والدینی مقتدرانه )که پژوهش بامریند بر سه شیوه آن متمرکز ا آورد می

parenting( سبک والدینی مستبدانه ،)authoritarian parenting گیرانه سهل( و سبک (permissive 

parenting توجه بی(. چهارمین سبک، یعنی، سبک والدینی (neglectful parenting را محققان )
تدرانه در والدینی است که سبک فرزندپروری مق (Berk, 2002). برک اند دادهدیگری مورد مطالعه قرار 

که به فرزندانشان توجه  حالها در عین  ، واضح، روشن و باثبات دارند، آنپذیر انعطافرفتار والدینی 
نظارت کلی دارند. سبک  ها موقعیت، بر گذارند میها احترام  استقالل و خودمختاری آنو به  کنند می



 00 آموزان کمرو و عادی ی ناسازگار اولیه دانشها واره طرحبستگی و  ی دلها سبکهای فرزندپروری،  بررسی سبک

برداری شدید از فرزند خود را دارند و تمایل به  الدینی است که انتظار اطاعت و فرمانفرزندپروری مستبدانه در و
، و در و چرا دارند چون بیو انتظار اطاعت  باشند میو بسیار کنترل کننده اعمال تسلط از طریق تنبیه داشته 

ها  رند و بر رفتار آندر والدینی است که روابط گرمی با فرزند خود دا گیرانه سهلنهایت سبک فرزندپروری 
 گر هدایت تواند میو معتقدند کودک خود  کنند نمینظارتی اعمال  گونه هیچو یا  کنند مینظارت کمی اعمال 

 .(Koumoundourou, Tsaousis, & Kounenou, 2011 Allipour Birgani, 2012رفتار خویش باشد )
 شناسی آسیبتحصیلی،  های موفقّیتاجتماعی، ارتباطات خانوادگی، _نقش مهّمی در رشد روانی ها سبکاین 

همچنین آموزش  .(Zarei, 2010) کند مینفس نوجوانان ایفا  و اعتماد به گیری تصمیمروانی، توانایی 
قویت و توجه و تفرزندپروری مثبت به والدین برای صرف وقت کافی و داشتن روابط صمیمی با کودک 

توجه و تنبیه رفتار منفی کودک، باعث تقویت کیفّیت رابطه والد و کودک  صرفاًمناسب رفتار کودک و نه 
 & ,Davoudi, Basak) دهد میرا افزایش  ها آنو میزان پاسخ مثبت عاطفی در روابط  شود می

Zarezadegan, 2012 .)فرزندپروری والدین با کمرویی و  های سبککه  اند دادهنشان  گران پژوهش
( این نکته را تأیید Zimbardo & Radl, 1981 زیمباردو و رادل )اختالالت نزدیک به آن مرتبط است. 

ممکن است  کنند میفرزندیشان قوانین انضباطی شدیدی را تجربه  -کردند که کودکانی که در روابط والد
 ,Masud, Ahmadد، احمد، چو و فاخر )وشند. مسعبیاموزند که در حضور دیگران مضطرب و کمرو با

Cho, & Fakhr, 2019کودکان  گری پرخاشفرزندپروری تأثیر مستقیمی بر  های سبک ( نشان دادند که
 سبککودکان دارد، در حالی که  شناختی روانفرزندپروری مقتدرانه نقش مثبتی در رفتار  سبکدارد و 

نتایج  .شود میو منفی در کودکان  گرانه پرخاشمستبدانه منجر به رفتارهای و  گیرانه سهلفرزندپروری 
( نشان داد که سبک فرزندپروری مقتدرانه با Kuppens & Ceulemans, 2019پژوهش کاپنز و کولمنز )

پیامدهای رفتاری مطلوب و سبک فرزندپروری مستبدانه با پیامدهای رفتاری نامطلوب کودکان ارتباط دارد. 
کمروتر هستند. درویزه و آزادی  گیر سخت( دریافت که فرزندان والدین مستبد و Buss, 1991) بأس

(Darvizeh & Azadi, 2010 دریافتند که )رابطهفرزندپروری با کمرویی دختران دبیرستانی  های شیوه 
 & ,Taghavi, Irandost, Faramarzi)تقوی، ایراندوست، فرامرزی و نیکوبخت  مستقیم دارد و

Nikobakht, 2013 و مستبدانه والدین با کمرویی  گیرانه سهل( نشان دادند که بین سبک فرزندپروری
منفی و  رابطه آموزان دانشمثبت و بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با کمرویی  رابطه آموزان دانش
 وجود دارد.  دار معنی

به روابط  تواند میعاطفی بین مادر و نوزاد نیز  رابطهفرزندپروری، کنش متقابل و  های سبکعالوه بر 
های اجتماعی کودک  اجتماعی کودک در آینده را شکل داده و بر چگونگی اجتماعی شدن و کسب مهارت

 ,Mohammad-Sadeghi, Ahmadzad-Asl, Mohammad-Sadeghi در آینده تأثیر بگذارد )

Ghanbari-Jolfaei, & Nohesara, 2015را  آید میطفی که بین مادر و نوزاد پدید (. این پیوند عا
. (Brown, Gustafsson, Millskoonce & Cox, 2017؛Bowlby, 1980) نامند می بستگی دل
که ضمن تأمین امنیت  کند میپیوندی است که فرد با مراقبین خویش )معموالً مادر( برقرار  بستگی دل
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 & ,Brone, Lionetti) دهد میتأثیر قرار  تحتقالب ارتباطی وی در آینده را نیز ، فردی بینو  فردی درون

Green, 2017 طبق دیدگاه بالبی .)(Bowlby, 1980) ایجاد شده در دوران  بستگی دل های سبک
یافته و زندگی  تداوماِیمن، ناایمن اجتنابی و نااِیمن دوسوگرا( در مراحل بعدی زندگی  بستگی دلکودکی )

افرادی که سبک  (Collins & Read, 1994)نظر کولینز و رید  . ازدهند میفرد را تحت تأثیر قرار 
و از اینکه به دیگران تکیه  کنند میبرقرار  تر راحتاِیمن دارند، روابط نزدیک و صمیمانه را  بستگی دل

دیگران  که این، این افراد از کنند میراحتی ها تکیه کنند احساس  کنند و نیز اجازه دهند که دیگران به آن
اجتنابی  بستگی دل. افرادی که سبک شوند نمیها نزدیک شوند نگران  ها را ترک کنند و یا خیلی به آن آن

طور کامل به دیگران اعتماد کنند و تکیه کردن به دیگران برایشان مشکل است و از  به توانند نمیدارند، 
و تصور  کنند میها نزدیک شود، احساس ناراحتی  اینکه به دیگران نزدیک شوند و یا کسی بخواهد به آن

و  ، صمیمی باشندکنند میها احساس راحتی  حدی که آن ازبیش  خواهند میکه دیگران اغلب  کنند می
ها  که دیگران مایل به برقراری روابط نزدیک با آن کنند میدوسوگرا، تصور  بستگی دلافراد دارای سبک 

باعث ناراحتی  اوقاتنیستند، این افراد مایلند که با بعضی از افراد کامالً یکی شوند، اما این خواسته بعضی 
 های چالشبرخورد نوجوانان با  ی حوهِننقش به سزایی در  ها سبک. این گردد میها  و دوری مردم از آن

باعث ایجاد مشکالت زیادی در نوجوانی  بستگی دلکه الگوهای ناسالم  طوری دوره نوجوانی دارد، به
(Aghayousefi, Saravani, Zeraatee, Razeghi, & Pourabdol, 2016)  و حتی عدم رضایت

( که در دوره Rajabi, Mousavian Nejad, & Taghi Pour, 2014) شود میزناشویی در بزرگسالی 
این مشکالت باشد. نتایج تحقیق چن،  ترین مهّمیکی از  تواند میکمرویی نوجوانی مشکالت ارتباطی و 

موجب ایجاد  تواند می( نشان داد که برقراری روابط مثبت Chen, Fu, Li, & Liu, 2019 ) لئوفو، لی و 
با  آموزان دانش( نشان داد که Oroee, 2010اُرویی ) رشد شده و کمرویی را کاهش دهد. روبهتغییرات 

 قیاس، ایمن کمرویی بیشتری دارند. روشن بستگی دلبا  آموزان دانشناایمن در مقایسه با  بستگی دل

 (Roshan Qeyas, Yousefpour, Anderwazh, &  Khalili, 2016)، اندرواژ و خلیلی پور یوسف
 های سبکرابطه منفی و معنادار و بین  آموزان دانشایمن با کمرویی  بستگی دلنشان دادند که بین سبک 

  .ابطه مثبت و معنادار وجود داردر آموزان دانشناایمن با کمرویی  بستگی دل
استرس در -پذیری فرزندپروری و بر اساس مدل آسیب های سبکو  بستگی دل های سبکعالوه بر  
کودکان محسوب  پذیری آسیبساز در  از دیگر عوامل زمینه( schemas) ها واره طرحروانی،  شناسی آسیب

ساختارهای پایدار و بادوامی هستند  ها واره طرح(. Shahamat, Sabeti & Rezvani, 2010 ) شود می
در مراحل  ها واره طرح، این گذارند میبر ادراک فرد از جهان، خود و دیگران اثر  هایی عدسی مثابهکه به 

و فرض بر این است که  آیند میبه وجود  ساالن همو در نتیجه تجارب با والدین و  زندگی کودکان اوّلیه
 ;Young, 2003، احساسات و رفتارهای ناکارآمدند )ها شناختراهنمای بسیاری از  ها واره طرحاین 

Shorey, Stuart, Anderson, & Strong, 2013). ضمن تسهیل کارکرد شناختی،  ها واره طرح
(. لذا آن Lobbestael, Arentz, & Sieswerda, 2005 موجب تداوم مشکالت روانی شوند ) توانند می
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 های واره طرحرا  شوند میمنجر  شناختی روانمشکالت  گیری شکلکه به  هایی واره طرحدسته از 
دارند، از  شناختی رواندر افرادی که مشکالت  اوّلیهناسازگار  های واره طرح. نامند می اوّلیهناسازگار 

 ,Johnston, Dorahy)هستند  تر عینیو  تر خشک، ناپذیرترافراد عادی انعطاف  های واره طرح

Courtney, Bayles, & O'Kane, 2009 که عامل مشکالت  اوّلیهناسازگار  واره طرح(. یانگ پانزده
خود،  دربارهراد باورهایی هستند که اف ها واره طرح، این کند میرا مطرح  ،افراد است شناختی روان

خصوص نیازهای عاطفی در  هو ب اوّلیهطور معمول از ارضا نشدن نیازهای  دیگران و محیط دارند و به
، همچنین این شوند میکه موجب سوگیری در تفسیر رویدادها  گیرند میدوران کودکی سرچشمه 

 & Najafi, Bitaraf, Mohammadifarموجب آشفته شدن زندگی فرد شود ) تواند میسوگیری 

Zarei Motah Kalabi, 2015 ناسازگار  های واره طرحبه بررسی تأثیر  ها پژوهش(. حجم وسیعی از
پژوهش (. Turner, Rose, & Cooper, 2005) اند پرداخته شناختی رواندر عالئم مشکالت  اوّلیه

بر  ها واره طرحکه  ( نشان دادWright, Crawford, & Castillo, 2009رایت، کراوفورد و کاستیلو )
 ,Arefnia, Sarandi, & Yousefi، سرندی و یوسفی )نیا عارفروانی افراد اثر دارد.  شناسی آسیب

 های حوزهر تمام اضطراب مدرسه ددارای  آموزان دانش( نشان دادند که میانگین نمرات 2012
بدون اضطراب مدرسه است. نتایج پژوهش  آموزان دانشبیشتر از  اوّلیهناسازگار  های واره طرح
دارای اضطراب اجتماعی در پنج  آموزان دانش( نشان داد که Najafali Beigi, 2011) بیگی علی نجف

عادی کسب کردند و نتایج پژوهش  آموزان دانشنمره باالتری را نسبت به  ها واره طرححوزه 
بین  رابطه( Moosavi Assl & Moosavi Sadat, 2014) سادات موسویو  اصل موسوی

کرد. ابوالفتحی  بینی پیش دار معنیطور  اضطرابی را به های و اختالل اوّلیهناسازگار  های واره طرح
(Abolfathi, 2012 نیز نشان داد که )های حوزهبا اضطراب امتحان باال در برخی از  آموزان دانش 

مختل، دیگر  های محدودیتمانند طرد و بریدگی، خودگردانی و عملکرد مختل،  ها واره طرح
  عادی نمرات باالتری کسب کردند. آموزان دانشاز حد در مقایسه با  بیش زنگی بهو گوش  مندی جهت

والدین،  فرزندپروری های سبک زمینهکمرو در  آموزان دانشکه  توان بیان کرد میبه هر حال 
عادی تفاوت دارند. در این پژوهش  آموزان دانشبا  اوّلیهناسازگار  های واره طرحو  بستگی دل های سبک

کمرو و عادی تفاوت  آموزان دانشفرزندپروری والدین در  های سبکبین  -0سه فرضیه ارائه گردید: 
بین  -5کمرو و عادی تفاوت وجود دارد. و  آموزان دانشدر  بستگی دل های سبکبین  -2وجود دارد. 

 کمرو و عادی تفاوت وجود دارد. آموزان دانشدر  اوّلیهناسازگار  های واره طرح
 

 روش

 گیري  جامعه، نمونه و روش نمونه

 دوره آموزان دانشاین پژوهش شامل کلیه  جامعهبود.  ای مقایسه-علیپژوهش حاضر توصیفی از نوع 
 آموز دانشکمرو )سی  آموز دانشاز استان آذربایجان غربی بود. شصت  دژ شاهیندوم شهرستان  متوسطه
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 جمعاًپسر(،  آموز دانشدختر و سی  آموز دانشعادی )سی  آموز دانشپسر( و شصت  آموز دانشدختر و سی 
انتخاب شدند. ابتدا فهرستی از مدارس  ای چندمرحلهتصادفی  گیری نمونهبه روش  آموز دانش 021
تهیه شد، سپس از این فهرست دبیرستان )سه دبیرستان  دژ شاهیندوم شهرستان  متوسطه دوره

 های دبیرستانصورت تصادفی انتخاب شدند و از هر کدام از  بهپسرانه و سه دبیرستان دخترانه( 
انتخاب شده، سه کالس )یک کالس در هر پایه( و در مجموع هجده کالس انتخاب شدند. در 

تصادفی انتخاب  صورتبه  آموز دانش 271و در مجموع  آموز دانشپانزده  ها کالسنهایت، از این 
 نمرهکه در آزمون کمرویی سموعی  آموز دانش، شصت آموز دانش 271شدند. در نهایت، از مجموع 

.  شدندتصادفی انتخاب  صورت بهعادی نیز  آموز دانشکسب کردند، انتخاب و شصت  021باالی 
در آزمون  021باالی  نمرهکسب  -0از:  اند عبارتکمرو به پژوهش  آموزان دانشورود  های مالک

داشتن رضایت کامل جهت ورود به  -5عدم وجود معلولیت جسمی حاد و  -2کمرویی سموعی، 
 91کمتر از  نمرهکسب  -0از:  اند عبارتعادی به پژوهش  آموزان دانشورود  های مالکپژوهش و 

داشتن رضایت کامل جهت  -5معلولیت جسمی حاد و  عدم وجود  -2در آزمون کمرویی سموعی، 
 ورود به پژوهش.

 

 گیري اندازهابزار 

این آزمون توسط . (Samooei's Shyness Questionnaire) كمرويی سموعی نامه پرسش

با محتوای مثبت از صفر تا چهار و  های مادهماده دارد که  55و  شده ساخته( Samui, 2003سموعی )
. بشیرپور، سلیمی و فرحبخش شوند می گذاری نمرهبا محتوای منفی از چهار تا صفر  های ماده

(Bashirpur, Salimi, &  Farahbakhsh, 2013 ضرایب پایایی این )را با استفاده از روش  نامه پرسش
 90/1 یافته سازمان مصاحبهبا  نامه پرسش زمان همو ضریب روایی  97/1و بازآزمایی  91/1آلفای کرونباخ 

(110/1 P <.گزارش کردند ) 

 Bamerind's Questionnaire of)فرزندپروري بامريند  هاي سبک نامه پرسش

Parentings Styles).  0972بامریند در سال توسط  نامه پرسشاین (Baumrind, 1972 )شده ساخته 

 01) گیرانه سهلماده( و  01ماده(، مستبدانه ) 01که سه سبک فرزندپروری مقتدرانه ) داردو سی ماده 
را با استفاده از روش بازآزمایی  نامه پرسشضرایب پایایی این  (Buri, 1991بوری ). سنجد میماده( را 

و  90/1و  90/1،  مستبدانه 99/1و  79/1مقتدرانه  های سبکبرای مادران و پدران به ترتیب برای 
 ند.ا هآورد دست به/ 77و  90/1 گیرانه سهل

زن و این مقیاس توسط ها .(Adult Attachment Inventory)بزرگساالن  بستگی دلمقیاس 

ماده(، نااِیمن  9اِیمن ) بستگی دلماده دارد که سه سبک  20و  شده( ساخته Hazan & Shaver, 1987)شیور 
. ضرایب پایایی سنجد میطیف لیکرت  ای درجهماده( را در مقیاس پنج  7ماده( و نااِیمن دوسوگرا ) 0اجتنابی )

و  72/1و  72/1، 75/1اِیمن، نااِیمن اجتنابی و نااِیمن دوسوگرا را به ترتیب  های سبکآلفای کرونباخ 
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, Rahimian Boogar, Molavi, Oreizy , Nour) مبارکه فروغی، نوری، عریضی، مولوی و بوگر رحیمیان

& Foroughi Mobarake, 2007  ) و  90/1، سبک اجتنابی 95/1دوسوگرا  های سبکآلفای کرونباخ ضرایب
 .اند کردهگزارش  77/1سبک اِیمن 

 .Yangs) (Schema Questionnaire-Short Formيانگ  واره طرح نامه پرسشفرم كوتاه 
 70( ساخته شده و یک ابزار خود توصیفی است که دارای Young, 1998توسط یانگ ) نامه پرسش این

 emotionalمحرومیت هیجانی ) اوّلیهناسازگار  واره طرح 00که برای ارزیابی  باشد می ای گزینه 0ماده 

deprivation( رها شدگی ،)abandonment ،)بدرفتاریاعتمادی بی/ (mistrust/abuse) ، انزوای
(، شکست defectiveness/unlovability(، نقص/شرم )social isolation/alienation) اجتماعی

(failure to achieve /وابستگی ،)کفایتی بی (impaired autonomy and performanc آسیب ،)
(، subjugation(، اطاعت )enmeshment(، گرفتاری )vulnerability to harm) پذیری در برابر ضرر

(، معیارهای سرسختانه emotional inhibition(، بازداری هیجانی )self-sacrificeفداکاری )
(unrelenting standards( استحقاق ،)entitlement و )داری خویشتن (insufficient استفاده )

در  نامه پرسش. ضرایب پایایی این سنجد میرا  واره طرحهر پنج ماده یک  نامه پرسشدر این . گردد می
 (. Waller, Caroline & Vartouhi, 2001است ) شدهگزارش  91/1باالتر از  ها مقیاسخرده 

 

 روند اجراي پژوهش
پسرانه و  مدرسهمتوسطه )سه  مدرسهپس از کسب مجوزهای الزم برای اجرای پژوهش، شش 

دهم، یک  یهپاصورت تصادفی و از هر مدرسه سه کالس؛ یک کالس از  بهدخترانه(  مدرسهسه 
ی ها کالسدوازدهم برگزیده شدند. از هر کدام از  یهپایازدهم و یک کالس از  یهپاکالس از 

کمرویی سموعی مورد  نامه پرسشتصادفی انتخاب و با  صورتبه  آموز دانشانتخاب شده پانزده 
عادی  آموز دانش( و شصت 021باالی  نمرهکمرو ) آموز دانشارزیابی قرار گرفتند. درنهایت، شصت 

به پژوهش  آموزان دانشی ورود ها مالکصورت تصادفی انتخاب شدند.  به( 91کمتر از  نمره)
در آزمون کمرویی در دانش آموزان کمرو و کسب  021باالتر از  نمرهکسب  -0عبارت بودند از: 

داشتن رضایت  -5عدم وجود معلولیت جسمی حاد و  -2عادی،  آموزان دانشدر  91کمتر از  ی نمره
 کامل جهت ورود به پژوهش. 

 

 ها دادهتحلیل 
 SPSSمستقل و نرم افزار آماری  یها گروه t-testپژوهش از روش آماری  ی یهفرضبرای بررسی سه 

 استفاده گردید.
 

 ها يافته

http://ijpcp.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Rahimian+Boogar
http://ijpcp.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Molavi
http://ijpcp.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Oreizy
http://ijpcp.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Nouri
http://ijpcp.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Foroughi+Mobarake
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 0جدول 
 (n = 021ی آماری متغیرهای پژوهش )ها شاخص

 گروه عادی گروه کمرو

 میانگین ها یاسمق فرای متغیرها
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

فرزندپروری های سبک  

 مقتدرانه

 مستبدانه

 یرانهگ سهل

00/25 

09/20 

59/22 

59/0 

91/0 

21/0 

00/52 

50/09 

00/21 

59/5 

59/0 

02/0 

 بستگی دلی ها سبک

 ایمن

 ناایمن اجتنابی

 ناایمن دوسوگرا

07/21 

19/21 

09/25 

19/0 

99/5 

97/5 

12/29 

10/00 

91/00 

05/5 

00/5 

12/5 

 اوّلیهناسازگار  های واره طرح

 هیجانیمحرومیت 

 رهاشدگی

 اعتمادی/بدرفتاری یب

 انزوای اجتماعی

 نقص/شرم

 شکست

 کفایتی یبوابستگی/

 پذیری در برابر ضرر یبآس

 گرفتاری

 اطاعت

 ایثار

 بازداری هیجانی

 معیارهای سرسختانه

 استحقاق

 داری/خودانضباطی ناکافی یشتنخو

75/21 

97/07 

00/09 

15/22 

07/00 

97/00 

05/07 

02/05 

07/00 

55/21 

99/09 

01/25 

15/21 

77/09 

52/00 

29/0 

55/0 

71/5 

55/0 

50/0 

05/0 

00/0 

72/0 

00/0 

90/5 

00/0 

02/5 

25/5 

02/5 

90/0 

90/00 

05/05 

97/02 

25/02 

95/9 

05/9 

57/00 

95/9 

75/00 

21/00 

07/07 

01/05 

71/00 

01/09 

77/00 

02/5 

05/5 

97/5 

10/0 

90/5 

51/5 

55/5 

95/5 

00/5 

01/0 

91/5 

51/5 

21/5 

27/5 

09/5 

 

 های سبکفرزندپروری،  های سبکمتغیرهای   میانگین، شود میمشاهده  0که در جدول  گونه همان

کمرو گروه کمرو نسبت به گروه  آموزان دانش های گروهدر  اوّلیهناسازگار  های واره طرحو  بستگی دل

 است. تر پایینعادی در تعدادی از متغیرها باالتر و یا 

فرزندپروری  های سبککمرو و عادی در  آموزان دانش، بین شود میمشاهده  2جدول در همچنین 
 های واره طرحاِیمن، نااِیمن اجتنابی و نااِیمن دوسوگرا و  بستگی دل های سبکمستبدانه؛  و مقتدرانه

بدرفتاری، انزوای اجتماعی، نقص/شرم، شکست،  /اعتمادی بیمحرومیت هیجانی، رهاشدگی، 
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در برابر ضرر، گرفتاری، اطاعت، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه  پذیری آسیب، کفایتی بیوابستگی/
عادی  آموزان دانشخودانضباطی ناکافی تفاوت معنادار وجود دارد؛ یعنی میانگین نمرات  /داری خویشتنو 

ست و در سایر کمرو باالتر ا آموزان دانشاِیمن از  بستگی دلدر سبک فرزندپروری مقتدرانه و سبک 
عادی میانگین نمرات بیشتری را کسب  آموزان دانشکمرو در مقایسه با  آموزان دانش ها مقایس خرده
ایثار و استحقاق بین دو  های واره طرحو  گیرانه سهلسبک فرزندپروری  های مقیاس. اّما در خرده اند کرده

 گروه تفاوت وجود ندارد.
 

 2جدول 
ناسازگار  های واره طرحو  بستگی دلی ها سبکفرزندپروری، های  در سبککمرو و عادی  آموزان دانشنتایج مقایسه 

 (n=021) اوّلیه

 ها یاسمقزیر  متغیرها
تفاوت 

 ها یانگینم

تفاوت 
خطای 
 معیار

 tمقدار 
درجه 
 آزادی

سطح 
(p) 

حد پایین 
فاصله 
 اطمینان

حد باالی 
فاصله 
 اطمینان

های  شیوه
 فرزندپروری

 مقتدرانه
 مستبدانه

 یرانهگ سهل

01/9 
75/0 - 
95/0 - 

95/1 
21/0 
01/0 

70/9 
70/5 - 
09/0 - 

009 
009 
009 

110/1 
110/1 
195/1 

20/7 
02/9 - 
99/5 - 

90/01 
50/5 - 

52/1 

ی ها سبک
 بستگی دل

 ایمن
 ناایمن اجتنابی

 ناایمن دوسوگرا

50/7 
15/0 - 
59/0 - 

91/1 
70/1 
70/1 

59/9 
71/0 - 
01/9 - 

009 
009 
009 

111/1 
111/1 
111/1 

09/0 
02/0 - 
97/7 - 

20/9 
05/5 - 
91/5 - 

 های واره طرح
 اوّلیهناسازگار 

 محرومیت هیجانی
 رهاشدگی

 اعتمادی/بدرفتاری یب
 انزوای اجتماعی

 نقص/شرم
 شکست

 کفایتی یبوابستگی/
 پذیری در برابر ضرر یبآس

 گرفتاری
 اطاعت

 ایثار
 بازداری هیجانی

 معیارهای سرسختانه
 استحقاق

 داری/خودانضباطی ناکافی یشتنخو

95/9 - 
75/5 - 
29/0 - 
91/9- 
00/0 - 
95/0 - 
77/0 - 
09/5 - 
95/5 - 
05/0 - 
52/0 - 
01/1- 
55/5 - 
07/1 - 
00/5 - 

95/1 
95/1 
79/1 
90/1 
90/1 
91/1 
92/1 
99/1 
90/1 
90/1 
97/1 
90/1 
77/1 
91/1 
99/1 

59/9 - 
00/0 - 
99/7- 
22/01 - 
99/0 - 
00/7 - 
20/0 - 
27/0 - 
92/0 - 
57/0 - 
02/0 - 
50/02 - 
02/0 - 
95/ - 
02/5 - 

009 
009 
009 
009 
009 
009 
009 
009 
009 
009 
009 
009 
009 
009 
009 

110/1 
110/1 
110/1 
110/1 
110/1 
110/1 
110/1 
110/1 
110/1 
110/1 
019/1 
110/1 
110/1 
519/1 
110/1 

75/01 - 
51/0 - 
95/7 - 
71/00 - 
07/7 - 
02/9 - 
09/7 - 
55/0 - 
00/0 - 
15/7 - 
00/5 - 
09/00 - 
90/0 - 
20/2 - 
51/0 - 

15/7 - 
10/5 - 
75/5- 
91/7 - 
70/5 - 
15/0 - 
95/5 - 
92/2 - 
20/5 - 
25/5 - 

52/1 
51/9 - 
90/2 - 

92/1 
90/0 - 



 09 (2 ، شماره99 پاییز و زمستان ، سال نهم،9دوره دوفصلنامه مشاوره کاربردی، دانشگاه شهید چمران اهواز )

 بحث

آموزان آموزان کمرو کمتر از دانش های فرزندپروری والدین دانشنتایج نشان داد که میانگین شیوه
 & ,Farahini, Afrouz طباطبایی )زادههای فراهینی، افروز و رسولعادی است. نتایج پژوهش

Rasoulzadeh Tabatabaee, 2013 ( تقوی و همکاران ،)Taghavi et al., 2013 ؛ درویزه و آزادی)
(Darvizeh & Azadi, 2010 )دهقانی چاری، آقادالورپور و و حسینHosseinchari, Delavrapour, 

& Dehghani, 2007)) توان گفت که والدین مقتدر، در عین حال که با همسو است. این گونه می
هایی را که فرزندان خود، گرم، مهربان و پذیرنده هستند، محدود کننده نیز هستند، اما علت محدودیت

ول پاسخگوی نیازهای دهند، در حد معقکنند با منطق و استدالل برای فرزندان خود توضیح میاعمال می
ها را تأیید نموده و تا جایی که امکان داشته باشد از فرزندان خود هستند و همیشه رفتارهای مثبت آن

(، که همین محبت و Reitman, Rhode, Hupp,  & Altobello, 2002کنند )تنبیه خودداری می
، تأثیرات مفید و مطلوبی بر قابلیت عنوان قابل اعتمادترین منابع عاطفی و اجتماعیپاسخگویی والدین به

ها انتقال داده شده اثرات ناشی از حس کفایت و شایستگی نوجوانان دارد که از طریق رفتار والدین به آن
 تواند پرورش نوجوانانی با توانایی اجتماعی باال و کمرویی پایین باشد.است و نتیجه نهایی آن می

آموزان کمرو مستبدانه نتایج نشان داد که میانگین نمرات دانشدر رابطه با شیوه فرزندپروری 
های آموزان عادی بیشتر است. این یافته با نتایج پژوهشدر این خرده مقیاس از میانگین دانش

 ( و حسینTaghavi et al., 2013) (، تقوی و همکارانZimbardo & Radl, 1981 ) زیمباردو و رادل
فرزندپروری مستبدانه مؤثرترین عامل که نشان دادند شیوه  (Hosseinchari et al., 2007چاری و همکاران )

 رویی است، هماهنگ است.در بروز کم
شود، قرار گرفتن فرد در رویی در افراد میهایی که منجر به ظهور کمترین موقعیتیکی از مهم

ویژه قابل تبیین است، بهای (. چنین یافتهZimbardo, 1999معرض مراجع قدرت و افراد مهم است )
ترین عنوان مهمویژه از جانب پدر، بههای ایرانی، هنوز اعمال قدرت و تحکیم بهاینکه در برخی از خانواده

گر از ابزار برای تربیت فرزندان وجود دارد. دلیل دیگر این یافته ممکن است ارزیابی مفرط والدین سلطه
ینکه همواره افراد کمرو نگران ارزیابی منفی اطرافیان در مورد نحوه رفتار فرزندان خود باشد، بخصوص ا

 (.Miller, 1995رفتار و اعمالشان هستند )
رو و آموزان کمگیرانه والدین در دو گروه از دانشداد که شیوه فرزندپروری سهل ندست آمده نشا هنتایج ب

 ,Hosseinchari, Delavrapour & Dehghani)چاری و همکاران حسینعادی متفاوت نیست. پژوهش 

کمترین حد خود است. اما  گیرانه دارند دررویی در نوجوانانی که شیوه فرزندپروری سهل( نشان داد که کم2007
گیرانه رویی و شیوه فرزندپروری سهل( نشان دادند که بین کمTaghavi et al., 2013تقوی و همکاران )

 باشد.رابطه مثبت وجود دارد، همسو نمی
این یافته وجود ندارد، باید به این نکته توجه  یا ردّ تأییدتوجه به اینکه شواهد تحقیقاتی چندانی در  اب

به معنی مثبت بودن اعمال این شیوه  لزوماًداشت که پایین بودن میزان کمرویی در این نوع فرزندپروری 



 09 آموزان کمرو و عادی ی ناسازگار اولیه دانشها واره طرحبستگی و  ی دلها سبکهای فرزندپروری،  بررسی سبک

گیرانه و بکارگیری فرزندپروری سهلتوان بر مقبولیت شیوه نیست. در حقیقت بر اساس این یافته نمی
رفتارهای مرتبط با آن از سوی والدین، مهر تائید گذاشت، زیرا طبق تحقیقات کاساس، ویگل، کریک، 

 Casas, Weigel, Crick, Ostrov, Woods, Jansen) ین و هاولستون کاساساستراو. وودز، جانسن

Yeh & Huddleston Casas, 2006آمیز در فرزندان، از گرانه و خصومت( بروز رفتارهای پرخاش
گیرانه است. آنچه مسلم است چنین رفتارهایی در نقطه مقابل کمرویی پیامدهای شیوه فرزندپروری سهل
تواند غالب یکی از این دو نوع رفتار در فرد می معموالًهای اجتماعی قرار دارند، به نحوی که در تعامل

توان نامحتمل است. بنابراین می تقریباًطور همزمان در یک فرد بهباشد و در واقع، وجود این دو رفتار 
به معنی  لزوماًآید، ولی این امر گیرانه کودک کمرو بار نمینتیجه گرفت که اگرچه در فرزندپروری سهل

طور کلی  ه(. بHosseinchari, Delavrapour &  Dehghani, 2007بهنجار بودن این شیوه نیست )
های فرزندپروری در باال بردن اعتماد بنفس، ایجاد خودپنداره مثبت و نقشی که شیوهتوان گفت با می

های فرزندپروری مناسب شیوه تأثیررود فرزندانی که تحت رشد اجتماعی در فرزندان دارد، انتظار می
دارند، های نامناسب فرزندپروری قرار روش تأثیرتری نسبت به افرادی که تحت هستند، کمرویی پایین

ها و مسائل بیشتری را داشته و از برخوردار باشند و به تبع آن جسارت و جرأت ورود به چالش
 مند گردند.تری است، بهرهساز ارتباطات و روابط اجتماعی قویهای باالتر شناختی که زمینه ظرفیت

های سبک یاسآموزان کمرو و عادی در هر سه خرده مقنتایج نشان داد که بین دو گروه از دانش
باشد که میانگین نمرات . این نتیجه بیانگر این میمشاهده گردیدتفاوت آماری معناداری  بستگی دل

آموزان کمرو بیشتر است و میانگین نمرات ایمن از دانش بستگی دلآموزان عادی در سبک دانش
آموزان میانگین نمرات دانشناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا از  بستگی دلهای آموزان کمرو سبک دانش

 ,Oroee)های اروئی پژوهشتوان به ها میهای همسو با این یافتهباشد. ازجمله پژوهشعادی بیشتر می

  & Roshan Qeyas, Yousefpour, Anderwazh) پور، اندرواژ و خلیلییوسف قیاس،و روشن( 2010

Khalili, 2016( اشاره کرد. همچنین ادواکی و سیکریکسی )Odacı & Çıkrıkçı, 2014 ،و اوشری )
های مشابهی ( در پژوهشOshri, Sutton, Clay-Warner & Miller, 2015سؤتن، کلی وارنر و میلر )

باالتر در دوران مدرسه را  شناختی روانآموزان، بهزیستی ایمن در دانش بستگی دلنشان دادند که سبک 
 کند.بینی میپیش

ترین عوامل در یکی از مهمّ بستگی دلهای دهند که سبکمی عمل آمده نشانهای بهبررسی
فردی است که در دوران کودکی فرد شکل گرفته و با توجه به محیطی که در آن تحول تعامالت بین

شده  مطرح تحقیقات به گذرا نگاهی با. (Bowlby, 1980یابند )یافته است در سنین بعدی نیز ادامه می
 تأثیر اجتماعی افراد هایمهارت رشد و بعدی ارتباطات بر اوّلیه بستگی دلتوان نتیجه گرفت که می
شود گیری خودپنداره خاص در فرد میایجاد شده موجب شکل بستگی دلبه عبارت دیگر سبک  .گذارد می

تواند نقش اساسی در تحول وی ایفا نماید. در واقع خودپنداره دید جامع فرد درباره خودش است که می
شود، که این خودپنداره روابط و گیرد و متحول میتجربه او و تفسیر دیگران از آن تجربه شکل میکه با 

 ایشیوه عنوانبه بستگی دل هایکه سبک توان اظهار کردبنابراین می .دهدارتباطات افراد را جهت می
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دهند و کیفیت فراد را شکل میا روابط اجتماعی  کنند،می برقرار ارتباط جهان با افراد آن طریق از که اساسی
 ایجاد شده ارتباط دارد. بستگی دلاین روابط با نوع 

های محرومیت هیجانی، رهاشدگی، واره آموزان کمرو و عادی در طرحنتایج نشان داد که بین دو گروه از دانش
پذیری در برابر ضرر، کفایتی، آسیب بی شرم، شکست، وابستگی/ اعتمادی/بدرفتاری، انزوای اجتماعی، نقص/بی

داری/خود انضباطی ناکافی تفاوت آماری گرفتاری، اطاعت، بازداری هیجانی، معیارهای سرسختانه و خویشتن
های ایثار و استحقاق تفاوت بین دو گروه مشاهده نشد. این نتیجه بیانگر این واره ا در طرحامّ ،مشاهده گردیدمعنادار 

ها از واره های ایثار و استحقاق در بقیه طرحواره جز در طرح ن کمرو بهآموزا است که میانگین نمرات دانش
( نشان  Arefnia, Sarandi & Yousefi, 2012 نیا، سرندی و یوسفی )آموزان عادی بیشتر است. عارف دانش

 اعتمادی/ پذیری، بیهای تنهایی، آسیبواره آموزان دارای اضطراب مدرسه در طرحدادند که میانگین نمرات دانش
داری/خود انضباطی بدرفتاری، نقص، شکست، اطاعت، معیارهای سرسختانه، ایثار، گرفتاری، استحقاق و خویشتن

( نشان داد که Abolfathi, 2012آموزان بدون اضطراب مدرسه است. همچنین ابوالفتحی ) ناکافی بیشتر از دانش
بدرفتاری،  اعتمادی/ های محرومیت هیجانی، رهاشدگی، بیواره غیر از طرح آموزان با اضطراب امتحان باال بهدانش

آموزان عادی نمرات باالتری ها در مقایسه با دانشواره انزوای اجتماعی، اطاعت و بازداری هیجانی در سایر طرح
ها واره طرح( نشان داد که در پنج حوزه از Najafali Beigi, 2011 گرفتند. در پژوهش دیگری نجفعلی بیگی )

آموزان عادی نمرات باالتری گرفتند. لطفی، دنیوی و آموزان دارای اضطراب اجتماعی در مقایسه با دانششدان
( نشان دادند نمرات Pakdel, 2010( و پاکدل )Lotfi, Donyavi & Khosravi, 2007خسروی )

همسو  غیرمستقیمصورت  بهکه های بالینی بیشتر از گروه افراد عادی است در گروه اوّلیههای ناسازگار  واره طرح
و خوی کودک با   ها حاصل تکامل خلقواره طرحباشد. در تبیین این یافته باید گفت که میبا نتایج ای یافته 

 ,Jill, Michiel & Vreeswijkباشد )زندگی می اوّلیههای لتجارب ناکارآمد او با خانواده و اطرافیان در سا

ایمن به دیگران، مانند نیاز به امنیت  بستگی دل -0یاز هیجانی اساسی؛ ( که به دلیل ارضا نشدن پنج ن2008
 -0خودانگیختگی و تفریح و  -5ها و نیازهای سالم آزادی در ابراز هیجان -5خودگردانی، کفایت و هویت  -2

 (، یانگSkeen, 2007اند )داری، در دوران کودکی به وجود آمدهبینانه و خویشتنهای واقعمحدودیت

(Young, 1994 معتقد است که )شناختی و باورها و  های مؤلفهترین  قدیمی اوّلیهناسازگار  های واره طرح
احساسات غیر شرطی درباره خودمان هستند و از تعامل خلق و خوی فطری کودک با تجارب ناکارآمد او با والدین، 

های غیر شرطی، واره آیند و این طرحزندگی به وجود می اوّلیههای خواهر و برادرها و همساالن در طی سال
ها  (. آنYoung, 1994دهند )را افزایش می شناختی روانو مشکالت  ها لپذیری و اشکال نوروتیک و اختالآسیب

انسان از محیط هستند. کار خود  ها، حواس و ادراکاتتداوم بخش از خاطرات، هیجانات، شناخت الگوهایی خود
، واره طرحشود به جای تغییر دهند و هنگامی که فرد با چالشی مواجه میانجام می را از روی عادت و به راحتی

های صورت گرفته در که اشاره شد پژوهش طور همان(. Young, 1994کنند )اطالعات دریافتی را تحریف می
ها در واره طرح شناسی روانی همواره بر اهمیت وجود این م آسیبیو عال اوّلیههای ناسازگار واره طرحرابطه با 

ترین عامل در توان گفت که عوامل خانوادگی اصلیم صحه گذارده است. بنابراین مییگیری عالشکل
کودکی روابط  اوّلیههای ناکارآمد در دوران واره طرحشوند و نوجوانان دارای ها محسوب میواره طرحگیری  شکل



 00 آموزان کمرو و عادی ی ناسازگار اولیه دانشها واره طرحبستگی و  ی دلها سبکهای فرزندپروری،  بررسی سبک

گرایانه در گیری باورهای ارزیابیاند که منجر به شکلکردهعاطفی نامناسبی را با والدین و مراقبین خود تجربه 
های منفی و نامناسب در روابط و تعامالت بین فردی شخص مورد خود و دیگران شده است و همین ارزیابی

 نیز تأثیر نامطلوبی گذاشته و باعث مشکالت ارتباطی شده است.
دوم شهرستان شاهین دژ است که در  متوسطهآموزان مقطع  محدودیت این پژوهش مربوط به دانش

 تعمیم نتایج باید احتیاط کرد.
 

 گیرينتیجه
های فرزندپروری، آموزان کمرو و عادی از لحاظ شیوههدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی دانش

آموزان مقطع متوسطه شهرستان شاهین دژ در دانش اوّلیههای ناسازگار واره طرحو  بستگی دلهای سبک
آموزان کمرو در سبک فرزندپروری مقتدرانه و سبک بود. نتایج نشان داد که میانگین نمرات دانش

 بستگی دلهای آموزان عادی کمتر و در سبک فرزندپروری مستبدانه و سبکایمن از دانش بستگی دل
یرانه تفاوت گآموزان عادی بیشتر بود ولی در سبک فرزندپروری سهلناایمن اجتنابی و دوسوگرا از دانش

ها واره طرحهای رو در تمامی حوزهآموزان کمچنین میانگین نمرات دانشبین دو گروه مشاهده نشد. هم
 آموزان عادی باالتر بود. های ایثار و استحقاق از میانگین نمرات دانشغیر از حوزه به
 

 منابع مالی
 این پژوهش با هزینه شخصی نویسندگان انجام گرفته است.

 

 منافع تضاد
 تضاد منافعی وجود ندارد. گونه هیچدر این پژوهش 

 

 سپاسگزاري
نژاد بابت ویژه از دکتر امید عیسیاز کلیه افرادی که ما را در این پژوهش یاری کردند و به

 هایشان کمال تشکر را داریم. راهنمایی
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