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Abstract 

Background & Objective: One of the most important periods of life is marriage. The family is the first founder of personality, values and 

intellectual criteria, which plays an important role in determining the future, lifestyle, ethics, health and mental health of the individual. The 

issue of the relationship between parents and children has attracted the opinion of experts and educators for many years. The family is the first 

step that create a link between the child and his surroundings. Each family uses a special way of parenting in the education of their children, 

influenced by a variety of factors, including cultural, social, political and economic factors. Contemporary research on parenting practices 

emphasizes the combination of different parenting practices with a cognitive typology approach. Differences in the core elements of parenting 

(such as kindness, being involved, age–old requests and supervision) make changes in how the child responds to the effects of parents.  Studies 

have argued that marital problems are rising and divorce has increased. Therefore, researchers should consider factors related to marital 

adjustment. Studies have shown that coping strategies, parenting, and early maladaptive schemas are related to marital adjustment. Although 

most studies have shown the relationship between marital adjustments, coping strategies, parenting and early maladaptive schemas, but has not 

been explained a statistical model for predicting marital adjustment with respect to coping strategies, parenting and early maladaptive schemas. 

Therefore, the purpose of this study was to provide a model of marital adjustment based on parenting styles with mediating 

disconnection/rejection schema and coping strategies. 

Methods: The present study was a descriptive study done by correlation method. The statistical population of the present study was couples who 

referred to welfare counseling centers of Alborz province (North of Iran) in 2017. According to the estimates, 570 (50% female) samples were 

selected. The instruments were marital adjustment questionnaire (Spinner, 1976) and Yang–Rae coping strategies questionnaire (1994), Young 

parenting inventory (Young, 1994), and early maladaptive schemas questionnaire–short form (Young, 1988). The used questionnaires had a 

good validity and reliability. Data were analyzed using linear modeling, Pearson correlation and independent t–test using SPSS–22 software. 
Results: Pearson correlation results showed a positive and significant correlation between parenting, regeneration strategy, avoidance strategy 

and disconnection/rejection schema (p<0.001). In addition, there was a positive and significant correlation between marital adjustment, 

regeneration strategy and parenting (p<0.001), but there was a negative correlation between marital adjustment and disconnection/rejection 

schema (p<0.001). The results of structured modeling of path analysis showed that parenting styles with mediating role of avoidance, 

regeneration strategies and disconnection/rejection schema could explain marital adjustment (p<0.001). 

Conclusion: In general, the findings revealed parenting with the mediator roles of avoidance, regeneration strategies and impaired limits schema 

in explaining marital adjustment. 

Keywords: Marital adjustment, Coping strategies, Parenting style, Impaired limits schema. 
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  .۹0(:۹)؛ ۸1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۸ ذرماهآ برخط انتشار 

های فرزندپروری با نقش میانجی طرحوارٔه حوزٔه مدل سازگاری زناشویی براساس سبک
 ایمحدودیت مختل و راهبردهای مقابله

 ۳، مجید ضرغام حاجبی2، *نادر منیرپور1سمیه اینانلو گنجی

 سندگانینو حاتیتوض

 ان؛يره آزاد اسالمی، انشگاقم، داحد شناسی، واوه روانگر ،. دکتری مشاوره1
 ان؛يره آزاد اسالمی، انشگاقم، داحد شناسی، واوه روانگر ،شناسی سالمت.دکتری روان2
 ان.يره آزاد اسالمی، انشگاقم، داحد شناسی، واوه روانگر ،شناسی. دکتری روان۳

 gmail.com1357Monirpoor@  *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۷ آبان2۹ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷ مهر2۸ تاریخ دریافت:

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب 0٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵  © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

دنبال یافتن عوامل مرتبط با این سازگاری هستند. ها است. پژوهشگران امروزه بهمعنای ظرفیت سازگارشدن با مشکالت و توانایی حل آنسازگاری زناشویی به هدف و زمینه:
 ای انجام شد.راهبردهای مقابله های فرزندپروری با نقش میانجی طرحوارٔه حوزٔه محدودیت مختل وپژوهش حاضر با هدف ارائٔه مدل سازگاری زناشویی براساس سبک

تشکیل دادند. در این پژوهش، پرسشنامٔه  1۳۹۶کننده به مراکز مشاورٔه بهزیستی استان البرز در سال را زوجین مراجعه آماری بود. جامعٔه همبستگی نوع از این مطالعه بررسی:روش
( و پرسشنامٔه 1۹۹۴شده )یانگ، های فرزندپروری ادراک(، پرسشنامٔه سبک1۹۹۴رای )-یانگای (، پرسشنامٔه راهبردهای مقابله1۹۷۶سازگاری زناشویی )اسپینر، 

و  22نسخٔه  SPSSافزارهای یابی ساختاری با استفاده از نرمها با روش همبستگی پیرسون و مدلکار رفت. داده( به1۹۸۸فرم کوتاه )یانگ، -های ناسازگار اولیٔه یانگطرحواره
AMOS  شد گرفته نظر در آماری یهاتحلیل برای 0٫0۵ معناداری حلیل شدند. سطحت 2۳نسخٔه . 

 (p<0٫001مختل ) یتمحدود حوزٔه و طرحوارٔه (p<0٫001) اجتناب و (p<0٫001) جبران راهبردهای میانجی نقش با فرزندپروری یهاداد که سبک نشان نتایج ها:یافته
 .(p<0٫001) کند تبیین را زناشویی سازگاری تواندمی

 . بودند یامقابله یمختل و راهبردها یتمحدود حوزٔه طرحوارٔه یانجیبا نقش م یفرزندپرور یهابراساس سبک ییزناشو یسازگار مدل تأییدکنندٔهها یافته یکلطوربهگیری: نتیجه

 ای، سبک فرزندپروری، طرحوارٔه محدودیت مختل. سازگاری زناشویی، راهبردهای مقابله ها:کلیدواژه
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 مقدمه ۱
ای اجتماعی، عالیق پژوهشی عنوان مسئلهافزایش شیوع طالق، به

زمینٔه عوامل تداوم روابط زناشویی برانگیخته است. محققان را در 
آور نیست که دانشمندان علوم اجتماعی باوجود آمار زیاد طالق تعجب

ها مشتاقانه در پی پاسخ به این سؤال هستند که راز ماندگاری ازدواج
ها تأکید دارند که درماندگی زناشویی و تعارض چیست؟ پژوهش

 یهاها و آسیبدر بیشتر اختالل مخرب آن، عوامل بسیار خطرساز
خانواده و  یستمدر س ناتوانی موجب و آیدمی شماربه شناختیروان
 یفردینبی و مشکالت اجتماعی، نوع ناتوان یندرواقع ا شده که ینزوج
 در ناتوانی احساس شخص دارای کهی. زماندنبال داردرا به یو فرد
 رفتارهای در تا شودمی باعث باشد، کمی رضایت و زناشویی زندگی

 (. 1) شود ناتوانی و مشکل دچار نیز فردیبین و اجتماعی
شمرند و داشتن زندگی ازدواج را در همٔه جوامع، نهادی مهم می

رود. شمار میای بهمندی عمدهزناشویی موفق تقریباً برای هرکسی توان
گویی از مسائل بسیار مهم مدنظر مشاوران خانواده و ازدواج، ارائٔه ال

برای کسب سازگاری و تفاهم در زوجین است که کارکرد پیشگیرانه 
برای حفظ اساس خانواده داشته و نیز در درمان، مشکالت احتمالی 

رو شناسایی و بررسی عوامل کند؛ ازاینپیش رو را حل می
کنندٔه سازگاری در بین زوجین ضرورت دارد. در زندگی بینیپیش

(. 2مستمر و در حال تغییر است ) زناشویی، سازگاری فرآیندی
سازگاری زناشویی، ظرفیت سازگارشدن با مشکالت و توانایی حل 

 (. ۳شود )ها بیان میآن
چندین مدل در زمینٔه سازگاری زناشویی وجود دارد. یکی از انواع بسیار 

آنان در مدل خود دلیل (. ۴است ) 1قدیمی آن مدل دی گاست و زی
دیگر، دانند. ازطرفیا باورهای غیرمنطقی مینبود سازگاری زناشویی ر

( پنج طبقه را در سازگاری زناشویی معرفی ۵و همکاران ) 2مدل باکوم
. ۵ها؛ . فرضیه۴. انتظارها؛ ۳ها؛ . اسناد2. توجه انتخابی؛ 1کند: می

اعتقاد ایشان توجه انتخابی بر مشکالت خاص و ها. بهاستاندارد
هایی که در آینده باید اتفاق بیفتد و انتظارها دربارٔه رفتار
شود. شدن سازگاری زناشویی میندگی، سبب کماستانداردگذاری در ز

های های مرتبط با درماندر مقایسٔه بین دو مدل، براساس پژوهش
ها دهندٔه علت اصلی در باورها و شناخترفتاری، نتایج نشانشناختی

زا راهبرد های استرسشود زوجین درمقابل موقعیتبوده که سبب می
(. 2کند )یت کاهش پیدا میاشتباهی انتخاب کرده و درنتیجه رضا

منظور آور زندگی بهدرواقع واکنش افراد درمواجهه با موقعیت اضطراب
های شدید انطباق با محیط است تا مجبور نشوند هیجان

ای شامل دو دسته کننده را تجربه کنند. راهبردهای مقابلهواستیصال
ی ناسازگار اای سازگار و راهبردهای مقابلهشود: راهبردهای مقابلهمی

گیرد و در پژوهش که جبران افراطی و اجتناب و تسلیم را در بر می
(. الزاروس دو راهبرد را برای مقابله با ۶شود )مدنظر بررسی می
زا، از هم متمایز کرده است: مقابلٔه متمرکز بر مسئله؛ وضعیت استرس

فرد برای  ای متمرکز بر مسئله،مقابلٔه متمرکز بر هیجان. در رفتار مقابله
که در رفتار شود. درحالیزا وارد عمل میتغییر مستقیم عوامل تنش

ای متمرکز بر هیجان، توجه فرد بیشتر به تغییر احساسات مقابله

                                                      
1. DiGiuseppe, & Zee 

کند معطوف به آن است. در مقابلٔه متمرکز بر هیجان، شخص سعی می
 (. ۷های خود را کنترل کند )هیجان

کی دیگر از عوامل مهم در طور که اشاره شد، یهمچنین، همان
های فرد گیری سازگاری و رضایت زناشویی، باورها و شناختشکل

(. این باورها ممکن است از دوران کودکی همراه فرد باشد که ۳است )
تواند بر رفتارهای او در بزرگسالی تأثیر زیادی بگذارد. درواقع، این می

ر زندگی زناشویی، از های اساسی ایجادشده داعتقاد وجود دارد که پایه
گیرد های بنیادی دوران طفولیت تا بزرگسالی شکل میسری ویژگییک
های ناسازگار اولیه است. های بنیادی، طرحواره(. از ویژگی۳)

ها بنیادهای شناختی فرد را تشکیل داده و قادرند به آن طرحواره
اولیه های ناسازگار توان بین طرحوارهسو دهند؛ بنابراین میوسمت

های افراد که اغلب در دوران عنوان بخش زیرین و سخت شناختبه
اند با رفتارهای ناسازگار در مقاطع بعدی رشد تحولی شکل گرفته

های مؤثر بر (. یکی از طرحواره۸اشخاص، رابطه برقرار کرد )
ها، طرحوارٔه حیطٔه محدودیت مختل است. طرحوارٔه ناسازگاری

جای انضباط، آید که بهوجود میهایی بهدهمحدودیت مختل در خانوا
پذیری، همکاری های منطقی، مسئولیتمواجهٔه مناسب، محدودیت

انگاری افراطی، ها سهلگزینی، وجه مشخصٔه آنمتقابل و هدف
ها منجربه بروز مشکالتی سردرگمی یا حس برتری است. این طرحواره

گران، تعهد یا در رابطه با رعایت حقوق دیگران، همکاری با دی
 (. ۹شود )بینانه میگزینی و رسیدن به اهداف واقعهدف

تری به عوامل مؤثر بر سازگاری طورکلی، اگر بخواهیم دیدگاه بنیادیبه
های اثرگذار بر راهبردهای زناشویی داشته باشیم، بهتر است عامل

های فرد مانند محرومیت بررسی شود. از عوامل ای و طرحوارهمقابله
های فرزندپروری است. از لحاظ نظری، دوربین، یار مهم، سبکبس

عنوان های فرزندپروری را به( شیوه10دارلینگ و استاینبرگ و براون )
ای شده و نوعی نگرش و رفتار که سبب فضای عاطفی گسترده

اند. کنندٔه نوع تعامل کودک با پدرومادر بوده، تعریف کردهتعیین
عنوان الگوی رفتاری تعریف شود که تواند بههای فرزندپروری میسبک

کنند. مراقبان اولیٔه کودک، از آن برای تعامل با فرزندان خود استفاده می
ها درواقع از فضایی عاطفی ایجاد شده است که رفتار این سبک

عوامل که  مشخص شد تحقیقی دارد. درپدرومادر را در آن بیان می
شناختی افراد بر میزان ای جمعیتهروانی، اجتماعی، فردی و ویژگی

 داد نشان دیگر (. پژوهشی11گذارد )ها تأثیر میسازگاری زناشویی آن
(. 12های زناشویی مرتبط است )ای با تفاهمهای مقابلهکه سبک

خصوص راهبردهای ای بهمطالعات به نقش مؤثر راهبردهای مقابله
اند ی اشاره کردهویژه زندگی زناشویکارآمد جهت ثبات در زندگی به

( نشان دادند والدین 1۵(. همچنین، ولفرات و همپل و میلز )1۳،1۴)
گیر و مقتدرانه، شده از نوع سهلدارای سبک فرزندپروری ادراک

( دریافتند 1۶مدار دارند. نیجهوف و انگلز )ای مسئلهراهبردهای مقابله
ای مؤثری گیر، دارای راهبرد مقابلهآموزان با والدین سهلکه دانش

شده در ارتباط با سازگاری زناشویی نیستند؛ بنابراین متغیرهای بررسی
ای و طرحوارٔه حیطٔه محدودیت در این پژوهش شامل راهبردهای مقابله

 های فرزندپروری بود. مختل و سبک

2. Baucom 
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۳ 

های فرزندپروری، اکثر مطالعات ارتباط بین سازگاری زناشویی، سبک
اند؛ های ناسازگاری اولیه را نشان دادهوارهای و طرحراهبردهای مقابله

یابی اثرات متغیرها بر سازگاری زناشویی طور دقیق دربارٔه مدلاما به
ها بحث نشده است. باتوجه به اهمیت زندگی زناشویی و سازگاری آن

های نظری موجود که تأکید بر نقش اساسی و همچنین براساس پایه
ها و فرزندپروری، طرحوارههای ای، سبکراهبردهای مقابله

های اولیه دارند؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائٔه مدل شناخت
های فرزندپروری با نقش میانجی سازگاری زناشویی بر اساس سبک

 ای انجام شد. طرحوارٔه حوزٔه محدودیت مختل و راهبردهای مقابله

 بررسی روش 2
مبستگی انجام شد. جامعٔه روش هاین مطالعه از نوع توصیفی بود که به

کننده به مراکز مشاورٔه بهزیستی استان البرز در آماری را زوجین مراجعه
 یحاضر روش آمار پژوهش ینکها به تشکیل دادند. باتوجه 1۳۹۶سال 

ها درصد مؤنث( نمونه۵0نفر ) ۵۷0؛ را اتخاذ کرد معادالت ساختاری
وهش زوجینی دردسترس انتخاب شدند. شرایط ورود به پژ روشبه

اصول  تیجهت رعابودند که با یکدیگر زندگی مشترک داشتند. 
آگاهانه  تیکنندگان رضااز شرکت مطالعهشرکت در  از قبل، یاخالق

 گرفته شد. 

 
 پژوهش مفهومی مدل. 1 شکل

 یبرا یالؤس۳2 یابزار ین پرسشنامهپرسشنامٔه سازگاری زناشویی: ا-
 یکه باهم زندگ بودهاز نظر زن و شوهر  ییزناشو رابطٔه یفیتک یابیارز
 یزانسنجش م یبرا، 1۹۷۶ل اس رد یراسپنیاس مذکور را کنند. مقمی

 سنجدعد رابطه را میبُ چهار یاسمق ین. اکرد یهته ییزناشو یسازگار
ی؛ زوج یهمبستگی؛ توافق زوجی؛ زوج یتاز: رضااست  عبارت که
 مقیاس نوع سه و شوهر زن گذارینمره مقیاس. یزوج محبت برازا

و سازگارتر را بیان  بهتر رابطٔه بیشتر، نمرات. دهدمیبندی رتبه متفاوت
: ییزناشو یترضا :قرار است این ازها مقیاسخرده هایسؤال. کندمی
: یدونفر ی؛ همبستگ۳2، ۳1، 2۳، 22، 21، 20، 1۹، 1۸، 1۷، 1۶
، 11، 10، ۹، ۸، ۵، ۳، 2، 1: ی؛ توافق دونفر2۸، 2۷، 2۶، 2۵، 2۴
براساس  یگذار. نمره۳0، 2۹، ۶، ۴؛ ابراز محبت: 1۵، 1۴، 1۳، 12
 0٫۹۶ کرونباخ آلفای دارای مقیاس کلشود. انجام می یکرتل یاسمق

 درونی همسانی. دارد حکایت درخورتوجهی درونی همسانی از که است
ی زوج یترضاترتیب است: و بدین عالی تا خوب بینها مقیاسخرده
 ابراز محبت ؛0٫۹0زوجی توافق  ؛0٫۸۴ی زوج یهمبستگ ؛0٫۹۴
زمان هم ییاز روا یزن و ییمحتوا ییاز روا یاسمق ین. ا0٫۷۳ زوجی

 یواالس همبستگ-الک ییزناشو یترضا یاسو با مق استبرخوردار 
 این درونی همکاران، همسانی و ایران، مالزاده در(. 1۷دارد )

 دارای که پرسشنامه دادند نشان و کردند گزارش 0٫۹۵ را پرسشنامه
 (. 1۸) است مطلوبی پایایی و روایی

رای: پرسشنامٔه اجتناب -ای یانگپرسشنامٔه راهبردهای مقابله-
ای سؤالی بوده که برای بررسی راهبردهای مقابله ۴0رای -یانگ

شود. داده می ۶تا1ای بین اجتنابی طراحی شد. به هر سؤال نمره
طور راهبردهای اجتنابی براساس این پرسشنامه شامل فکرنکردن به

مصرف مواد، انکار ناخوشی، عمده دربارٔه مسائل ناخوشایند، سوء

جسمی، -خشم، عالئم روانیبودن افراطی، سرکوب کنترل و منطقی
گزینی از مردم، انکار خاطرات، اجتناب ازطریق گیری و دوریگوشه

های پرتی از راه درگیرشدن در فعالیتخوابیدن/فقدان انرژی، حواس
و مانند آن(، بازداری  کردن خود )خوردن، خریدکردنآرام مختلف،

ردازی و پرتی منفعل، رؤیاپهای ناخوشایند، حواسمنفعالنه هیجان
 رد رای-های ناخوشایند است. جبران افراطی یانگاجتناب از موقعیت

ای جبران سؤال دارد که برای بررسی راهبردهای مقابله ۴۷ ،1۹۹۴
شود. هر داده می ۶تا1افراطی طراحی شده است. به هر سؤال نمرٔه 

پرسش دارای زیربنایی از چند طرحوارٔه مختلف است که راهبردهای 
گرایانه، خوداتکایی افراطی، راطی چون رفتار انتقادای جبران افمقابله

ازحد، رفتارهای تکانشگرانه، بینی بیشذهن وسواسی، خوش
گیرد. نمرات بیشتر در پاسخ به طرحواره صورت می… سازی وناارزنده
ای دهندٔه وجود جبران افراطی غالب در فرد است. در مطالعهنشان

ی این پرسشنامه در نمونٔه ایرانی ضریب پایایو همکاران  توسط بایرامی
( و در این مطالعه، 1۹برآورده شد ) 0٫۷۹سازی برابر ازطریق دونیمه

 دست آمد. به 0٫۸2آلفای کرونباخ پرسشنامه 
این  1۹۹۴ رد شده: یانگهای فرزندپروری ادراکپرسشنامٔه سبک-

گویه است برای شناخت  ۷2ای خودگزارشی با مقیاس را که پرسشنامه
دهندگان رفتارهای ها طراحی کرد. پاسخحولی طرحوارههای تریشه

کنند. برای بندی میصورت جداگانه درجهمختلف پدرومادرشان را به
ها کار رفت و سؤالای بهدرجه، مقیاس لیکرت ششYPIبندی در درجه

بندی شده است. این ابزار دارای هفده ها گروهوسیلٔه طرحوارهبه
ثباتی، ، رهاشدگی/بیزیرمقیاس محرومیت هیجانی

پذیری به ضرر یا بیماری، اعتمادی/بدرفتاری، آسیببی
کفایتی، نقص/شرم، شکست، اطاعت، ایثارگری، وابستگی/بی
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منشی، بزرگ معیارهای سرسختانه، استحقاق/
گرایی، بدبینی، داری/خودانضباطی ناکافی، گرفتار، منفیخویشتن

توجه است. هرکدام از این  جویی/جلببازداری هیجانی، تنبیه، پذیرش
دهد؛ ها را نشان میهای تحولی هریک از طرحوارهها ریشهزیرمقیاس

دهندٔه ریشٔه طرحوارٔه برای مثال زیرمقیاس محرومیت عاطفی نشان
(. در پژوهش 20محرومیت هیجانی مربوط به پدر یا مادر است )

ریب و برای فرم پدر ض 0٫۶۹صلواتی برای فرم مادر ضریب پایایی 
(. میزان پایایی نمرٔه کل این پرسشنامه در 21دست آمد )به 0٫۸0پایایی

بود.  0٫۷0شده با ضریب آلفای کرونباخ های انجامسایر پژوهش
منظور بررسی روایی سازٔه پرسشنامٔه فرزندپروری یانگ، همبستگی به

میان نمرات این ابزار و پرسشنامٔه طرحوارٔه یانگ تحت بررسی 
نتایج مشخص کرد که بین نمرات دو مقیاس همبستگی قرارگرفت. 

طورکلی این پرسشنامه دارای روایی و پایایی معناداری وجود دارد. به
 مطلوبی است.

: 1۹۸۸ لاس فرم کوتاه-های ناسازگار اولیٔه یانگپرسشنامٔه طرحواره-
( توسط یانگ برای YSQ-SFپرسشنامٔه طرحوارٔه یانگ فرم کوتاه )

 ۷۵واره )پنج حیطه( ساخته شد. این مقیاس گیری پانزده طرحاندازه
ای )کامالً غلط تا کاماًل درجهماده دارد که در طیف لیکرت شش

های مربوط شود. باتوجه به هدف پژوهش، مادهدرست( پاسخ داده می
کار رفت و درنهایت نمرٔه کل مقیاس به حیطٔه محدودیت مختل به

منشی بزرگ بررسی شد. این حیطه شامل طرحوارٔه استحقاق
داری و خودانضباطی ناکافی ( و طرحوارٔه خویشتن۷0تا۶۶های )سؤال
همکاران،  و اویی خارجی مطالعٔه ( است. در۷۵تا۷1های )سؤال
ایران  در(. 22) کردند ارزیابی مناسب را پرسشنامه پایایی و روایی

. شد بررسی توسط ابراهیمی مقیاس سنجیروان یهاویژگی ،(2۳)
 پرسشنامٔه برای واریماکس چرخش و اکتشافی عاملی تحلیل

 نتایج. داد را نشان عامل بیست زوجین در اولیه ناسازگار یهاطرحواره
 ازحاکی گانهبیست و عوامل مقیاس کل همسانی دربارٔه آمدهدستبه

 روشبه آزمون پایایی تعیین از حاصل نتایج و مقیاس زیاد پایایی
کل  یکرونباخ برا ی. آلفابود r=0٫۸۷ با برابر بازآزمون-آزمون

 . دست آمدبه 0٫۹۵پرسشنامه 
های آمار توصیفی شامل میانگین ها از شاخصوتحلیل دادهبرای تجزیه

و انحراف معیار استفاده شد. باتوجه به اینکه در پژوهش حاضر روابط 
میان متغیرها در چارچوب الگویی عل ِّی مطالعه شده است، برای بررسی 

 معادالت یابیفروض، آمار استنباطی از نوع همبستگی و مدلمدل م
و  22نسخٔه  SPSSافزارهای کمک نرمها بهکار رفت و دادهساختاری به

AMOS  ابتدا ی، مدل ساختار یلاز تحل تحلیل شدند. قبل 2۳نسخٔه
سپس  .دست آمدهسازه بیکنمره از یکعنوان به یرکل هر متغ نمرٔه
ها داده که نشان داد یج. نتاشد یها بررسداده یرٔهبودن چندمتغنرمال

براساس  یشنهادیپ یالگو ی. برازندگاستنرمال  یرٔهصورت چندمتغبه
شاخص ، CFI یقیتطب یدو، شاخص برازندگ یشاخص مجذور خ

 و AGFI شدٔهیلبرازش تعد یکوییشاخص ن، GFIبرازش  یکویین
. ارزیابی شد RMSEA یبمجذورات تقر یانگینم یخطا یشٔهر
 ی مذکورهااست که شاخص یمنظور برازش الگو ضروربه

از  ترکوچک df/2Xالزم را داشته باشد. چنانچه شاخص  یاستانداردها
 است. ترنزدیک صفر به و ترکوچک RSMEAباشد، مقدار  2٫۵

 یک به( GFI ،AGFI، CFI) برازش یهاشاخص همچنین اگر
شود می تأیید پیشنهادی الگوی که است آن باشد، بیانگر ترنزدیک

(2۴ .) 

 هایافته ۳
 معیار انحراف±یانگینماز نظر نث ؤکنندگان مذکر و مشرکت سن
 معیار انحراف±یانگینم و ۳۳٫2۷±۶٫۴۹ و ۳۷٫2۸±۶٫۶0یب، ترتبه

از نفر(  1۷1) درصد۳0بود.  ۳۵٫2۷±۶٫۸۴ کنندگانکل شرکت سن
مدرک نفر(  11۵درصد )20٫2ی، کنندگان مدرک کارشناسشرکت

درصد 1۹٫۸ارشد، یمدرک کارشناسنفر(  11۵درصد )20٫2یپلم، د
 کاردانیمدرک نفر(  ۵۶) درصد۹٫۸ و سیکل نفر( مدرک 11۳)

 . داشتند
ای جبران میانگین )انحراف معیار( سازگاری زناشویی و راهبرد مقابله

 1۳۶٫۴۳( و 1۳٫۸۷) 110٫۴1ترتیب، ای اجتنابی بهو راهبرد مقابله
( و همچنین، میانگین )انحراف معیار( 12٫۷2) ۸2٫12( و 1۹٫2۹)

 1۹٫۷۹ترتیب، طرحوارٔه حوزٔه محدودیت مختل و فرزندپروری به
 ( بود. ۳۶٫۹۸) 201٫1۷( و ۸٫۴۸)

 پروری و سازگاری زناشوییای، طرحوارٔه محدودیت مختل، سبک فرزند. ضرایب همبستگی پیرسون بین راهبردهای مقابله1جدول 

 زناشویی سازگاری فرزندپروری مختل محدودیت طرحواره اجتناب راهبرد جبران راهبرد متغیر

     1 راهبرد جبران

    1 **0٫2۸۸ راهبرد اجتناب

   1 0٫01۹ *-0٫1۳1 طرحوارٔه محدودیت مختل

  1 *-0٫0۸۳ -0٫01۷ **0٫۳1۷ فرزندپروری

 1 **0٫2۵1 **-0٫2۸۵ 0٫01۷ **0٫۳1۹ سازگاری زناشویی

دهندٔه نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای نشان 1جدول 
با ها داده بودنپیرسون، نرمال همبستگی اجرای از پژوهش است. پیش

مشخص  هایافتهشد که  یبررس یرنفاسمکولموگروف آزمون از استفاده
شود، بین راهبرد طورکه مشاهده میهمان. است ها نرمالداده کرد

( با طرحوارٔه p<0٫001( و سازگاری زناشویی )p<0٫0۵جبران )
محدودیت مختل ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین 
سازگاری زناشویی و راهبرد جبران و فرزندپروری ارتباط مثبت و 

زناشویی و  (؛ اما بین سازگاریp<0٫001شود )معناداری دیده می

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
98

.9
.0

.8
5.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

is
ab

ils
tu

d.
or

g 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                             5 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1398.9.0.85.7
https://jdisabilstud.org/article-1-1217-fa.html


۵ 

راهبرد اجتناب و بین طرحوارٔه محدودیت مختل و راهبرد اجتناب 
دست نیامد. نتایج حاصل از بررسی معادالت ارتباط معناداری به

 ارائه شده است.  2ساختاری در جدول 

 . نیکویی برازش مدل ساختاری2جدول 
 p مقدار Df2X RMSEA GFI AGFI CFI/ دوخی درجٔه آزادی

۶ 10 1٫۶۶۶ 0٫001 0٫۹۴۷ 0٫۸1۳ 0٫۹2۳ 0٫001> 

بوده و  2٫۵دو به درجٔه آزادی کمتر از ، نسبت خی2باتوجه به جدول 
و  GFIدست آمد. همچنین، مقدار نزدیک به صفر به RMSEAمیزان 

AGFI  وCFI شده برازش و نزدیک به یک است؛ درنتیجه، مدل ارائه
 (. p<0٫001روایی دارد )

 بینی سازگاری زناشویی. اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کل جهت پیش۳جدول 
 pمقدار  اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیر

 <0٫001 0٫0۹۴ 0٫0۴2 0٫0۵2 فرزندپروری بر سازگاری زناشویی
 <0٫001 0٫0۵۴ - 0٫0۵۴ فرزندپروری بر راهبرد اجتناب
 <0٫001 0٫1۸۴ - 0٫1۸۴ فرزندپروری بر راهبرد جبران

 <0٫001 -0٫00۸ - -0٫00۸ فرزندپروری بر طرحوارٔه محدودیت مختل
 <0٫001 -0٫2۷۷ - -0٫2۷۷ راهبرد اجتناب بر سازگاری زناشویی

 <0٫001 0٫2۷۸ - 0٫2۷۸ زناشوییراهبرد جبران بر سازگاری 
 <0٫001 -0٫۶۸0 - -0٫۶۸0 طرحوارٔه محدودیت مختل بر سازگاری زناشویی

میزان اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کل هر سازه را به  ۳جدول 
، اثرات ۳و جدول  2دهد. باتوجه به شکل سازگاری زناشویی نشان می

مستقیم و غیرمستقیم و کل سازٔه فرزندپروری بر سازگاری زناشویی 

گیری رو، نتیجهاست؛ ازاین 0٫0۹۴و  0٫۴2و  0٫0۵2ترتیب، به
تواند با نقش میانجی راهبردهای جبران و شود که فرزندپروری میمی

 اجتناب و طرحواره محدودیت مختل، مدل مطلوبی را ارائه دهد. 

 
 بینی سازگاری زناشویی. مدل تحلیل مسیر جهت پیش2شکل 
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 بحث 4
های هدف از انجام پژوهش تبیین سازگاری زناشویی براساس سبک

ای و طرحوارٔه حوزٔه فرزندپروری با نقش میانجی راهبردهای مقابله
های فرزندپروری با داد که سبک محدودیت مختل بود. نتایج نشان

نقش میانجی راهبردهای جبران و اجتناب و طرحوارٔه حوزٔه محدودیت 
های تواند سازگاری زناشویی را تبیین کند. اکثر پژوهشمختل می

ای و سازگاری زوجین پیشین مشخص کردند که بین راهبردهای مقابله
راهبردها با این که  عنوان مثال، بومن نشان دادارتباط وجود دارد؛ به

 همکاران و گاسبارینی(. 2۵) مرتبط است همسران سازگاریو  یترضا
 زندگی در را مهمی نقش مذکور راهبردهای که کردند گزارش نیز

ها، بین همچنین، براساس نتایج دیگر پژوهش(. 2۶) دارد زناشویی
های اولیه و سازگاری زناشویی های فرزندپروری و طرحوارهسبک

های حال، تفاوت اصلی بین یافته(. بااین1۵،1۶شود )ارتباط دیده می
این مطالعه و تحقیقات پیشین در نوع روش پژوهش بود. در این مطالعه 

کار تبیین سازگاری زناشویی بهیابی ساختاری تحلیل مسیر جهت مدل
های همبستگی و رگرسیون های قبلی از روشکه پژوهشرفت؛ درحالی
 استفاده کردند. 

های فرزندپروری و توان به نقش اساسی سبکها میجهت تبیین یافته
ای و طرحوارٔه حوزٔه محدودیت مختل در تبیین راهبردهای مقابله

های در ارتباط با نقش سبک سازگاری زناشویی اشاره کرد. ابتدا
شود. براساس رویکردهای عنوان عاملی بنیادی بحث میفرزندپروری به
های بینی رفتارای را در پیشهای فرزندپروری نقش ویژهتحولی، سبک

تنها با ای است که نه(. فرزندپروری سازه۸،10کند )آینده فرد بازی می
های حوزٔه محدودیت مختل نیز ای، بلکه با طرحوارههای مقابلهراهبرد

گیری والدین، فرد را ارتباط دارد؛ برای مثال، در دوران کودکی، سهل
کند که گیری میدر دوران بزرگسالی دچار مشکالت انضباطی و سهل

گیری مشخصٔه اصلی طرحوارٔه محدودیت مختل است. درواقع شکل
سر گران یکفرد حس کند که درمقایسه با دیشود تا طرحواره باعث می

. این افراد ای برای خودش قائل استو گردن بیشتر بوده و حقوق ویژه
دنبال ارضای نیازهای دیگران جای رسیدگی به نیازهای خود بهبه

ها این کار را برای دستیابی به تأیید و تداوم رابطٔه هیجانی یا هستند. آن
زاد نبودند تا از دهند. این افراد در کودکی آاجتناب از انتقام انجام می

جای اینکه از های طبیعی خودشان پیروی کنند و در بزرگسالی بهتمایل
های پذیرند و از خواستهدهی شوند از محیط بیرون تأثیر میدرون جهت

ها والدین (. درواقع، در اکثر این خانواده1۵کنند )دیگران تبعیت می
فرد کودک، ربهشدن برای نیازهای منحصجای توجه و اهمیت قائلبه

در این دانستند. بیشتر نیازهای هیجانی یا منزلت اجتماعی خود را مهم 
( تأکید کردند نوع فرزندپروری 2۷راستا، جونز و کاسیدی و شاور )

های متفاوت خواهد شد؛ بنابراین، گرفتن رفتارها و شناختباعث شکل
های گیری طرحوارهنوع واکنش والدین درقبال فرزند خود سبب شکل

شیؤه ای بهشود تا راهبردهای مقابلهفرد شده و همچنین موجب می

 سازگارانه یا ناسازگارانه نمایان شود. 
کاربردن زمان به ای، زوجین درهای مقابلههمچنین باتوجه به سبک

کنند زندگی خود را طوری تنظیم کرده ای اجتناب، سعی میسبک مقابله
ها در تالش بوده با آگاهی شود. آنوقت فعال نها هیچکه طرحواره

ها وجود ندارد. از فکرکردن راجع زندگی کنند؛ انگار که اصالً طرحواره
ورزند و در صورت بروز چنین افکار و تصاویری به طرحواره اجتناب می

خواهند طرحواره را کردن حواس خود دارند و اصاًل نمیتالش در پرت
مسرانی که دارای طرحوارٔه رسد هنظر می(. به2۸احساس کنند )

های ای اجتناب هستند، از تمامی رابطهمحدودیت مختل و سبک مقابله
های فرد، دنبال روابط متفاوت با خواستهفردی اجتناب کرده و نیز بهبین
 روند. نمی

برند، ازطریق فکر، کار میهمچنین، وقتی همسران سبک جبران را به
جنگند که ای با طرحواره میگونهبه فردیاحساس، رفتار و روابط بین

کنند تا حد امکان ها احتماالً سعی میانگار طرحوارٔه متضادی دارند. آن
ها متفاوت گیری طرحوارهبا دوران کودکی خویش یعنی زمان شکل
داشتند، بعداً در دوران ارزشی باشند. اگر در دوران کودکی احساس بی

یب و نقص جلوه کنند. اکر در عبزرگسالی، تالش کرده افرادی بی
ایستند. جبران کودکی مطیع بودند، در بزرگسالی رو در روی همه می

عنوان کوشش نسبتاً سالمی جهت حملٔه متقابل توان بهرا می افراطی
یابد علیه طرحواره در نظر گرفت که متأسفانه به هدف خود دست نمی

(. درواقع 2۸ود )شجای بهبود طرحواره به تداوم آن منجر میو به
که همسران از راهبرد رسد، زمانینظر میشده بهبراساس مدل ارائه
دنبال انجام رفتارهای منفعالنه و کنند، احتمااًل بهجبران استفاده می

پرخاشگرانه یا نافرمانی هستند و دربرابر زوج خود پرخاشگری منفعالنٔه 
های آتی جهت تبیین شود در پژوهشدهند. پیشنهاد میبیشتری بروز می

های مختلف شده را مجدداً در فرهنگسازگاری زناشویی مدل ارائه
تری قرار آزمون کنند تا اعتبار نتایج پژوهش حاضر تحت بررسی دقیق

 بگیرد.

 گیرینتیجه ۵

 جبران و اجتناب و راهبردهای نقش دهندٔهنشانها یافته یطورکلبه
. است زناشویی سازگاری تبیین در مختل محدودیت حوزٔه طرحوارٔه
 مدل زناشویی سازگاری تبیین جهت آتی یهاپژوهش در شودمی توصیه
 نتایج اعتبار تا کنند آزمون مختلف یهافرهنگ در مجدداً  را شدهارائه

 .شود تریدقیق بررسی حاضر پژوهش

 تشکر و قدردانی 6
 این مقاله مستخرج از رسالٔه دکتری دانشگاه آزاد اسالمی قم است. از

شود. کنندگان در این پژوهش تشکر و قدردانی میمساعدت شرکت
گونه تضاد منافعی بین نویسندگان وجود ندارد.هیچ همچنین
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