Journal of Military Medicine
2019, Volume 20, Issue 6
Pages: 635-644

The Relationship between Differentiation of Self and Early Maladaptive
Schemas with Family Performance Components among the Military
Women Residing in Tehran, Iran
Hossein Keshavarz-Afshar 1, Elahe Ghanbarian 2, Seyed Jalil Jebeli 2, Seyed Hassan
Saadat 3 ⃰
1 Department

of Educational Psychology and Counselling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of
Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Educational Psychology and Counselling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of
Tehran, Tehran, Iran
3 Behavioral Sciences Research Center, Lifestyle Institute, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Received: 23 September 2018 Accepted: 14 December 2018

Abstract
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Background and Aim: Research shows that the family life of those in military occupations, and the effects
of military occupations on marital relationships is considered important. The present research seeks to study the
relationship between differentiation of self and early maladaptive schemes with the components of family function
in couples of military families residing in Tehran.
Methods: The research utilized quantitative research methodologies and, based on the purpose, this study was
descriptive and correlational. The research population included all married women in military families in Tehran,
Iran in 2017, that among whom, 325 married housewives women were selected by non-probability convenience
sampling methods after considering inclusion and exclusion criteria. Information gathering tools included Selfdifferentiation Questionnaire, Family Assessment Device (FAD), Young Schema Questionnaire-Short Form (SQ
– SF). Descriptive statistics (average and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation and
multivariate regression analysis) have been used for determining correlation and predictive power between the
early maladaptive schemas and differentiation with family functioning.
Results: 325 married women housewives were investigated in military families in Tehran with an average age
of 46.4 years. The relationship between the components of the early maladaptive schemas and the family
functioning components is statistically significant (P<0.01) and also the relationship between differentiation and
family functioning components in is statistically significant (P<0.01).
Conclusion: It is recommended that families should be more careful about the formation of patterns in
childhood so that positive steps can be taken to form a well-functioning family in the future. With regard to the
significance of the relationship between differentiation and family function, one can conclude that the mental
health of a person depends on the level of separation from this system of governing the family, which is called
differentiation, that is, the higher the level of differentiation, the greater the impact on family function and on
improvements in mental health in married women in military families.
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 0استادیار ،گروه روانشناسي تربیتي و مشاوره ،دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 3کارشناس ارشد مشاوره خانواده ،گروه روان شناسي تربیتي و مشاوره ،دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 9استادیار ،مرکز تحقیقات علوم رفتاری ،پژوهشکده سبک زندگي ،دانشگاه علوم پزشکي بقیه الله(عج) ،تهران ،ایران

چکیده
زمینه و هدف :تحقیقات نشان ميدهد با توجه به پیوستگي زندگي کاری و خانوادگي ،توجه به زندگي خانوادگي مشاغل نظامي و اثرات
آن بر روابط زناشویي مهم تلقي ميشود .از این رو پژوهش حاضر بدنبال آن است که رابطه تمایز یافتگي و طرح وارههای ناسازگار اولیه با
مؤلفههای عملکرد خانواده در زوجین خانوادههای نظامي مقیم شهر تهران را مطالعه نماید.
روشها :روش پژوهش از نوع کمي و بر اساس هدف ،توصیفي و از نوع همبستگي ميباشد .جامعه پژوهش را زنان متاهل خانهدار در
خانوادههای نظامي در شهر تهران در سال  0931تشکیل دادهاند ،که  933نفر به روش نمونهگیری دردسترس غیرتصادفي با درنظر گرفتن
معیارهای ورود و خروج انتخاب گردیدند .ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تمایزیافتگي خود ،پرسشنامه عملکرد خانواده ( ،)FADفرم کوتاه
پرسشنامه پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه یانگ ( )SQ-SFبود .به منظور دستهبندی نمایش دادهها از آمار توصیفي (میانگین و انحراف
معیار) و از آمار استنباطي (همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره) بهمنظور تعیین همبستگي و قدرت پیشبیني بین طرحوارههای
ناسازگار اولیه و تمایزیافتگي با عملکرد خانواده استفاده شده است.
یافتهها :تعداد  933نفر از زنان متاهل خانهدار در خانوادههای نظامي در شهر تهران ،با میانگین سني 41/4سال بررسي شدند .رابطه
بین مولفههای طرحواره ناسازگار اولیه با مولفههای عملکرد خانواده در زنان نظامیان شهر تهران از نظر آماری معنادار است ( )p<1/10و
همچنین رابطه بین مولفههای تمایزیافتگي با مولفههای عملکرد خانواده از نظر آماری معنادار است (.)p<1/10
نتیجهگیری :توصیه ميشود در شکلگیری طرحوارهها در کودکي ،خانوادهها دقت لازم را به عمل آورند تا طرحوارههای مثبتي در
نتیجه گرفت که سلامت رواني فرد در گرو سطح تفکیک از این نظام حاکم بر خانواده است که تمایزیافتگي نام دارد؛ یعني هرچقدر سطح
تمایزیافتگي بالاتر باشد در عملکرد خانواده تأثیر ميگذارد و سلامت رواني زنان متاهل در خانوادههای نظامي را بالاتر ميبرد.
کلیدواژهها :تمایزیافتگي خود ،طرحوارههای ناسازگار اولیه ،عملکرد خانواده ،خانواده های نظامي.
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شخص شکل بگیرد تا در آینده عملکرد خانوادگي مطلوبي را ارائه دهد .باتوجه به معناداری ارتباط بین تمایزیافتگي و عملکرد خانواده ميتوان
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خانواده کوچکترین واحد اجتماع است ،این واحد اجتماعي مبدأ
بروز عواطف انساني و کانون صمیمانه ترین روابط و تعاملات بین-
فردی است .اهمیت آن به اندازهای است که سلامت و بالندگي هر
جامعه وابسته به سلامت و رشد خانوده در آن است (.)0
یکي از عوامل مهم در خانواده ،عملکرد خانواده ميباشد که
مجموعهای از رفتارها و مهارتهای مهم از جمله حل مسائل،
نقشها و عواطف را دربرميگیرد و بخشي از سالم یا ناسالم بودن
یک خانواده را توصیف ميکند .در تعریف عملکرد خانواده گفته
ميشود که عملکرد خانواده ،تلاش مشترکي برای برقراری و حفظ
تعادل در خانواده است ( .)3تمام خانوادهها دارای عملکرد ضعیف
در زمینه موضوعهای عاطفي مشکل داشته و اغلب از طي فرآیند
حلمسأله ) (Problem solvingعاجز هستند ( .)9در این خانواده-
ها ،ارتباطها نادیده گرفته شده و یا ارتباط فاقد صلاحیت است،
تخصیص و پاسخدهي نقش مشخص و واضح نیست ،گستره
واکنشهای هیجاني محدود بوده و کمیت و کیفیت این واکنشها
در تناسب با بافت و محیط غیرعادی است .در عین حال اعضای
خانواده به یکدیگر علاقهای نداشته و در مورد یکدیگر اقدام به
سرمایهگذاری عاطفي نميکنند (.)4
نظریهپردازان زیادی سعي در تبیین عملکرد خانواده نمودهاند.
از معروفترین نظریه پردازان این حیطه ( )Murray Bowenاست
که نظریهی نظامهای خانوادگي را ارائه نموده است ( .)3زیربنا و
پایه این نظریه بر اساس مفهوم تمایزیافتگي خود (Self-
) differentiationقرار دارد ( .)0 ,1از نظر بوئن نوعي نظام عاطفي
بر ساختار خانواده حاکم است که قابلیت انتقال بیننسلي دارد و
سلامت رواني فرد در گرو سطح تفکیک و جدایي وی از این نظام
است .تمایزیافتگي اشاره به توانایي ایجاد تعادل بین فرآیندهای
عقلي و فرآیندهای عاطفي در سطح درونرواني )(Intrapsychic
و ایجاد تعادل بین حفظ فردیت همراه با تجربه صمیمیت در سطح
بینفردی ) (Interpersonalميکند (.)8
عوامل پیشبینيکننده سطح تمایزیافتگي عبارتند از)0 :
واکنشپذیری هیجاني ) (Reactivity Emotionalکه به
حساسیت بیش از حد در پاسخدهي به محرکهای محیطي اشاره
دارد؛  )3جایگاه من ) )I- positionکه به احساس واضح طرفداری
از عقاید خود در زمان تحت فشار قرارگرفتن برای عمل به شیوهای
متفاوت اشاره دارد؛  )9گسلش عاطفي ) )Emotional cutoffکه
به ترس از صمیمت و احساس آسیبپذیری در روابط با دیگران
اشاره دارد و  )4آمیختگي با دیگران ) )Fusion whit otherکه به
مثلثسازی و همانندسازی شدید با دیگران مربوط ميشود (.)01 ,3
باتوجه به موارد بالا ميتوان گفت افراد واجد ویژگي تمایز-
یافتگي دارای خصایصي نظیر داشتن تعاریف مشخص از خود،
توانایي بیان ،تجربه و تعدیل احساساتشان ،کنارآمدن بهتر با
استرسهای زندگي و پذیرش اشتباهاتشان ميباشند ( .)00در

مقابل افراد کمتر تمایزیافته ،شدیداً عاطفي هستند ،بیشتر
انرژیشان را متوجه تجربه و شدت احساساتشان ميکنند و در
تنشها و مسایل بینفردی موجود ،همراه با موج عاطفي خانواده
حرکت ميکنند (.)03
تحقیقات اخیر بیانگر آن است که سطوح بالاتر تمایزیافتگي با
سازگاری روانشناختي ( ،)09رضایتزناشویي و سبکدلبستگي -
ایمن ( ،)04سلامترواني و کیفیت زناشویي ( ،)03رابطه دارد .به
عقیده بوئن همه بیماریهای رواني و جسماني ،مشکلات اجتماعي
و به ویژه مشکلات زناشویي با سطح خود تمایزیافتگي رابطه دارد
(.)01
با توجه به اینکه رابطه زناشویي مستلزم این است که زوجین
یاد بگیرند چگونه با هم مرتبط و از هم متمایز هستند و از آنجا که
یکي از متغیرهایي که بر روابط زناشویي اثرگذار است شغل افراد
است ( .)00رابطه بین خانواده و کار ،یک فرآیند تکاملي تدریجي از
استقلال تا وابستگي تعاملي ،و وابستگي تا وابستگي تقابلي و
سرانجام به صورت یک دایره کامل و مجدداً وابستگي تعاملي است.
بازتاب تاریخچه خانواده و کار را ميتوان یه شیوههای گوناگون در
نوع مسائل مرزی ترکیب ،جدایي و تعادلي که خانوادهها عموماً آنرا
تجربه ميکنند ،ملاحظه کرد ( .)08با توجه به پیوستگي زندگي
کاری و خانوادگي ،توجه به زندگي خانوادگي مشاغل نظامي و اثرات
آن بر روابط زناشویي مهم تلقي ميشود.
در پژوهشي با عنوان سطوح تمایزیافتگي و عملکرد خانواده
صورت گرفت ،مشخص گردید افرادی که در مؤلفه «جایگاه منِ»
تمایزیافتگي نمرات بالاتری کسب کرده بودند ،دارای خانوادهی
کارآمدتری بودند و همچنین نشان داده شد بین دیگر مؤلفههای
تمایزیافتگي و عملکرد خانواده ارتباط منفي معناداری وجود داشت
( .)03در همین راستا  Johnsonدر سال  3110و Fine, Fincham
در سال  3109دریافتند افراد کمتر تمایزیافته بر خلاف افراد دارای
سطوح بالای تمایزیافتگي از خانوادههای ناسالمتر و ناکارآمدتری
برخوردار بودند (.)30 ,31
همچنین پژوهشهای زیادی با عناوین مختلفي همچون تمایز
یافتگي و اضطراب امتحان در نوجوانان ،استفاده از نظریهی بوئن و
مقایسه ی تمایز یافتگي خود و سلامت رواني ،رابطهی بین مفاهیم
همپوش با تمایزیافتگي در حوزههای طرحوارههای ناسازگار اولیه
را مورد بررسي قرار دادهاند که نشانگر تاثیربخشي کثیری از این
حوزهها با امتزاج یا گسیختگي عاطفي در افراد است (.)34-33
 Youngدر سال  0334بر پایهی تحقیقات متعددی که در این
راستا صورت گرفته است ،دریافت که طرحوارههای ناسازگار اولیه
) ،(Maladaptive schemas earlyالگوها و درونمایههای
عمیق و فراگیری هستند که در دوران کودکي تا نوجواني شکل
گرفتهاند ،در بزرگسالي تداوم یافتهاند ،به رابطهی فرد با خود و
دیگران مربوط ميشوند و بهشدت ناکارآمد هستند (.)33
بنابراین ميتوان طرحوارههای ناسازگار اولیه را به عنوان یک

 / 198کشاورز افشار و همکاران

مجله طب نظامي

دوره  ،20شماره  ،6بهمن و اسفند 9317

روشها
روش پژوهش از نوع کمي و بر اساس هدف ،توصیفي و از نوع
همبستگي ميباشد .جامعه آماری این پژوهش را زنان متاهل
خانهدار خانوادههای نظامي در شهر تهران در سال  0931تشکیل
دادهاند .در این پژوهش  933نفر از زنان خانوادههای نظامي در
شهرک نظامي واقع در شمال شرق تهران با درنظرگرفتن معیارهای
ورود و خروج و با روش نمونهگیری در دسترس غیرتصادفي انتخاب
شدند .معیارهای ورود شامل جنسیت زن ،متاهل بودن ،خانهدار
بودن و عضویت در خانواده نظامي ميباشد و معیارهای خروج شامل
جدا شدن از همسر ،فوت همسر ،عدم توانایي صحبت کردن و
خواندن و نوشتن و همچنین داشتن اختلالات روانشناختي ميباشد.
پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ ) (GHQ-28جهت تعیین
سلامت رواني در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت .پرسش نامه
سلامت عمومي ) (GHQ-28با  38سوال توسط گلدبرگ و هیلر
طراحي شده است و  4مقیاس فرعي نیز دارد.
برای جمعآوری اطلاعات موردنظر ،قبل از توزیع پرسشنامهها
جهت افزایش انگیزش شرکتکنندگان در پاسخگویي به سوالات
اطلاعیههایي در شهرک نظامي واقع در شمال شرق تهران توزیع
شد و اهمیت و ضرورت این پژوهش در آن ذکر شد و از زنان
خانواده های نظامي با ملاکهای ورود (جنسیت زن ،متاهل بودن،
خانهدار بودن و عضویت در خانواده نظامي) برای همکاری در طرح
پژهشي حاضر دعوت به عمل آمد .بعد از تماس داوطلبین جهت
همکاری و تکمیل شدن تعداد نمونه مورد نظر از مشارکتکنندکان
در مدرسه راهنمایي دخترانه فجر در یک روز مشخص دعوت بعمل
آمد و بعد از ارائه توضیحات ،پرسشنامهها در اختیار
مشارکتکنندگان قرار گرفت و افراد در محل به مدت  33تا 33
دقیقه پرسشنامهها را تکمیل نمودند .افراد حاضر در پژوهش توجیه
گردیدند که در صورت درخواست نتایج فردی ،محقق در قالب
ایمیل ،نتایج را برای آنها ارسال خواهد کرد .در انتها از همکاری
شرکتکنندگان تقدیر بعمل آمد و هدایایي نیز به آنها اهدا شد .برای
پیشگیری از سوگیری و حفظ اخلاق در پژوهش در پاسخ به سؤالات
از مشارکتکنندگان خواسته شد تا از ذکر نام و مشخصاتي که
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عامل مؤثر بر انتخاب سبک زندگي درنظرگرفت .به دلیل اینکه
طرحوارهها همانند چارچوبي برای پردازش اطلاعات به کار ميروند
و تعیینکننده واکنشهای عاطفي افراد نسبت به موقعیتهای
زندگي و روابط بینفردی ميباشند ،با رضایت از زندگي و امید به
زندگي رابطه دارند ( .)31طرحواره مفهومي در روانشناسي شناختي
است که به بررسي این نکته ميپردازد که افراد چگونه مياندیشند،
چگونه ادراک و پردازش ميکنند و چگونه اطلاعات را به یاد مي-
آورند .رشد طرحوارهها اغلب به دوران کودکي بازميگردد ،مطابق
نظریهی یانگ ،بعضي افراد بهخاطر تجارب منفي در دوران کودکي
طرحوارههای ناسازگار اولیهای را ایجاد ميکنند که بر شیوهی تفکر،
احساس و رفتار آنها در روابط صمیمانهی بعدی و سایر جنبههای
زندگیشان تأثیر ميگذارد ( .)30از آنجا که طرحوارهها ،بنیانهای
شناختي فرد را تشکیل داده و ميتوانند رفتارهای فرد را شکل داده
و به آن سمت و سو دهند ،لذا ميتوان بین طرحوارههای ناسازگار
اولیه به عنوان بخش زیرین و سخت شناختهای افراد که اغلب
در دورههای تحولي رشد شکل گرفتهاند ،با رفتارهای ناسازگارانه
در مقاطع بعدی رشد افراد ،رابطه برقرار نمود .به گفتهی یانگ،
منشأ این طرحوارهها ،نیازهای هیجاني اصلي (Core emotional
) needsشامل پنج حیطهی دلبستگي امن به دیگران ،تجارب اولیه
زندگي ) ،(Early life experiencesناکامي در ارضای نیازهای
اولیه ،ارضای بیشازحد و همانندسازی با رفتار نادرست والدین و
مزاج هیجاني کودک ميباشد (.)38
از سوی دیگر وضعیتهای اجتماعي ،اقتصادی و سیاسي بر
نهاد خانواده اثر ميگذارند و در بین این عوامل وضعیت شغلي هر
یک از اعضای خانواده ،به خصوص افرادی که نقش اساسي در
استحکام خانواده دارند ،بر چگونگي روابط زناشویي و سلامت
اعضای خانواده نقش پررنگي دارد .از مشاغل دارای تنیدگي بالا و
پیچیدگي خاص ،مشاغل نظامي هستند که در سرتاسر دنیا توام با
تنیدگي ،مخاطرات جسماني ،دوری از خانواده و زندگي در شرایط
سخت است ( .)33جدایي فرد نظامي از خانواده ،جزء ویژگيها و
الزامات شغلي نیروهای نظامي است .ضعف حضور پدر ،شرایطي را
به وجود ميآورد که مسئولیتهای همسرانه و مادرانه زنان افزایش
یابد .از اینرو این موقعیت باعث بروز استرس بیشتر برای زنان در
خانوادههای نظامي ميشود ( .)91از ویژگيهای مهم این خانواده
ها ميتوان به تحرک زیاد ،مهاجرتها ،تغییر محل اشتغال ،تغییر
نوع کار و شرکت در ماموریت غیرقابلپیشبیني اشاره نمود.
تحرکهای زیاد موجب از دست دادن حمایتهای اقوام ،کاهش
منابع تخلیه استرس ،تغییر پيدرپي دوستيها ،تجربه تغییرات
فرهنگي و ارزشي ميشود .تغییرات ارزشي زمینه تعارضات یا
ابهامات ارزشي را برای فرد به وجود ميآورد ،که هر کدام از موارد
یاد شده بر عملکرد خانواده تاثیر ميگذارد (.)90
بنابراین طبق آنچه تاکنون گفته شد یکي از پدیدههای شناختي
که در روابط زناشویي و عملکرد خانواده مؤثر است ،طرحوارههای

ناسازگار اولیه ميباشد ،همچنین سطح تمایز یافتگي نیز در عملکرد
خانواده مؤثر ميباشد .لذا با در نظرگرفتن اهمیت کارکرد خانواده به
عنوان سیستمي که به طور مستقیم در عملکرد یکایک اعضای
خانواده انعکاس ميیابد ،شناسایي و پيبردن به عوامل مؤثر در
عملکرد خانواده ،حایز اهمیت است و از طرفي با توجه به پیوستگي
زندگي کاری و خانوادگي ،توجه به زندگي خانوادگي مشاغل نظامي
و اثرات آن بر روابط زناشویي و عملکرد خانواده مهم تلقي ميشود.
بر این اساس مطالعه حاضر بهدنبال شناخت رابطه تمایز یافتگي و
طرحوارههای ناسازگار اولیه با مؤلفههای عملکرد خانواده در زنان
خانوادههای نظامي شهر تهران است.
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امکان شناسایي آنها را فراهم ميکند ،خودداری کنند .و فرم
رضایتنامهای از آنان اخذ گردید که از مفاد آن کسب رضایت آگاهانه
آنان ،رازداری و محرمانه بودن اطلاعات و مختار بودن در خروج از
پژوهش بود.
ابزار پژوهش

ابزار مورد استفاده پژوهش به شرح زیر ميباشد:
الف) پرسشنامه عملکرد خانواده Family Assessment
) :)Deviceشیوه سنجش خانوادگي مکمستر ( )FADبرای
ارزیابي عملکرد خانواده با عنوان توصیف مدل مکمستر از عملکرد
خانواده ( )MMFFطراحي شده است .این ابزار شامل هفت مقیاس
ميباشد که شش بعد خانوادگي مختلف و یک بعد عملکرد کلي
خانوادگي را ميسنجد .هر سوال پرسشنامه به یکي از این مقیاسها
یا ابعاد مربوط ميشود که عملکرد سالم یا ناسالم خانواده را توصیف
ميکنند .آلفای کرونباخ کلي این پرسشنامه  1/33و همچنین آلفای
کرونباخ برای خرده مقیاسهای این پرسشنامه از  1/39تا 1/03
بدست آمد (.)93
ب) پرسشنامه تمایزیافتگي خود Differentiation of self
) :)Inventoryیک پرسشنامه  41سوالي است که به منظور
سنجش تمایزیافتگي افراد به کار ميرود و از چهار خرده مقیاس
واکنش پذیری عاطفي ،جایگاه من ،گریزعاطفي و همآمیختگي با
دیگران تشکیل شده است .این پرسشنامه با مقیاس لیکرت در یک
طیف شش گزینهای درجهبندی شده است .آلفای کرونباخ محاسبه
شده برای مقیاس کلي تمایزیافتگي  1/88و برای خرده مقیاسها
به ترتیب  1/89 ،1/81 ،1/89و  1/83محاسبه گردیده است .نمره
بالا در این مقیاس به معنای تمایزیافتگي و نمره پایین به معنای
تمایزنایافتگي ميباشد (.)99
ج) پرسشنامه فرمکوتاه طرحوارههای ناسازگار اولیه Young
):)Schema Questionnarire-short form

نتایج
پژوهش حاضر در بین زنان خانوادههای نظامي شهر تهران
انجام شد که تعداد  931نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .اما به
دلیل ریزش تعدادی از آزمودني ها و مخدوش بودن برخي از
پرسشنامه ها دادههای مربوط به  933نفر مورد تحلیل نهایي قرار
گرفت ،قابل ذکر است که دامنه سني نمونه پژوهش بین  33تا 38
سال و میانگین سني  41/4سال بود .از بین افراد مورد مطالعه %00
تحصیلات زیردیپلم % 43 ،دیپلم %91/0 ،لیسانس و  %0/4فوق-
لیسانس داشتند.
فرضیه اول پژوهش آن بود که طرحواره ناسازگار اولیه با
مولفههای عملکرد خانواده همبستگي معنادار دارند .برای تحلیل
این فرضیه از همبستگي پیرسون (Pearson's Correlation
) Testو همبستگي کانوني ( )Canonical Correlationsاستفاده
گردید.
جدول 0-نشاندهنده ماتریس همبستگي بین مولفههای
طرحواره ناسازگار اولیه با مولفههای عملکرد خانواده است .بهمنظور
بررسي رابطه از آزمون همبستگي پیرسون استفاده شد .جدول فوق
نشان ميدهد که رابطهی بین مولفههای طرحواره ناسازگار اولیه با
مولفههای عملکرد خانواده به صورت معکوس یا مستقیم ازنظر
آماری معنادار است ( .)p<1/ 13،p<1/10بنابراین درنتیجه فرضیه
صفر پژوهش ( )Hoرد ،و فرضیه اول پژوهش ( )HAمبني بر اینکه
بین مولفههای طرحواره ناسازگار اولیه با مولفههای عملکرد خانواده
رابطه وجود دارد ،تأیید شد.
جدول 3-نشاندهنده همبستگي کانوني برای دادههای مربوط
به مولفههای طرحواره ناسازگار اولیه با مولفههای عملکرد خانواده
است .بر اساس نتایج جدول ،3-نخستین همبستگي کانوني
2019, Vol. 20, No. 6
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این پرسشنامه توسط یانگ برای ارزیابي  03طرحواره ناسازگار
اولیه ساخته شده است که شامل  03گویه ميباشد .این طرحوارهها
عبارتند از محرومیت هیجاني -طرد /بيثباتي -بياعتمادی/
بدرفتاری -انزوا اجتماعي /بیگانگي-نقص /شرم -شکست
وابستگي /بيکفایتي -آسیبپذیری نسبت به بیماری -خودتحول-
نایافته /گرفتار -اطاعت -فداکاری -بازداری هیجاني -معیارهای
سرسختانه /بینش انتقادی-استحقاق /بزرگمنشي وخودکنترل-
ناکافي .هر پرسش بر اساس مقیاس لیکرت شش درجهای نمره-
گذاری ميشود ( 0برای کاملاً نادرست و  1برای کاملاً درست) .در
این پرسشنامه هر پنج پرسش یک طرحواره را ميسنجد .چنانچه
میانگین هر خرده مقیاس از  3/3بیشتر باشد آن طرحواره ناکارآمد
است ( .)94هنجاریابي این پرسشنامه در ایران توسط آهي در
دانشگاه تهران انجام گرفته است ( ،)93که همساني دروني با
استفاده از آلفایکرونباخ در جمعیت مونث  1/30و در جمعیت مذکر
 1/38به دست آمده است.

تجزیه تحلیل آماری دادهها :در این پژوهش به منظور
دستهبندی نمایش دادهها از آمار توصیفي (میانگین ،جدول فراواني
و انحراف معیار) و از آمار استنباطي (همبستگي پیرسون و تحلیل
رگرسیون چند متغیره) به منظور تعیین همبستگي و قدرت پیش-
بیني بین طرحوارههای ناسازگاراولیه و تمایزیافتگي با عملکرد
خانواده استفاده شده است .در این پژوهش برای تحلیل دادهها از
نرم افزار  SPSS V.18استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقي :جهت رعایت اصول اخلاقي به پاسخگویان
اطمینان خاطر داده شد که نتایج این دادهها فقط جهت یک کار
پژوهشي است و اطلاعات خصوصي آنها در اختیار هیچ شخص یا
ارگان قرار نميگیرد .البته جهت رعایت کامل اصول اخالقي در
پرسشنامههای پژوهش به مشخصات خصوصي مثل نام خانوادگي
و نام اشارهای نشده بود و چه قبل از پاسخگویي و چه بعد از آن به
هریک از آزمودنيها گفته شد چنانچکه رضایت کامل ندارد مي-
توانند به پرسشنامه پاسخ ندهند یا آناني که پاسخ دادهاند آن را
تحویل پژوهشگران ندهند.
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نظر آماری معنادار نیست .در تفسیر ميتوان گفت که اولین
همبستگي کانوني از نظر آماری معنيدار بوده ( )p<1/10و در حدود
 30درصد از واریانس دو مجموعه متغیر بهم وابسته را تبیین مي-
کند و بیانگر وجود دو مجموعه متغیر بهم وابسته (مولفههای
طرحواره ناسازگار اولیه با مولفههای عملکرد خانواده) است .معمولاً
اولین همبستگي کانوني مهمتر از دیگر همبستگيهاست .متداول-
ترین معیار برای آزمون سطح معنيداری اولین همبستگي کانوني،
شاخص لامبدای ویکلز است که با توجه به سطح معنيداری به-
دستآمده در سطح ( )p<1/10معلوم ميشود دو مجموعه از
متغیرها با همدیگر پیوند داشتهاند .فرضیه دوم این پژوهش عبارت
بود از اینکه مولفههای تمایز یافتگي با مولفههای عملکرد خانواده
همبستگي معنادار دارند .برای تحلیل این فرضیه نیز از همبستگي
پیرسون و همبستگي کانوني استفاده گردید.

محاسبه شده حدود  1/00است که بیشترین همبستگي کانوني
برآورد شده است و در حدود  30درصد از واریانس متغیر وابسته را
تبیین ميکند .دومین همبستگي کانوني محاسبه شده  1/33است
که حدود  93درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین ميکند.
سومین همبستگي کانوني محاسبه شده  1/33است که حدود 30
درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین ميکند .چهارمین
همبستگي کانوني محاسبه شده  1/90است که حدود  04درصد از
واریانس متغیر وابسته را تبیین ميکند .پنجمین همبستگي کانوني
محاسبه شده  1/93است که حدود  03درصد از واریانس متغیر
وابسته را تبیین ميکند .ششمین همبستگي کانوني محاسبه شده
 1/33است که حدود  1/11درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین
ميکند .شش همبستگي از نظر آماری معنادار هستند (،p<1/10
 .)p<1/13هفتمین همبستگي کانوني محاسبه شده  1/33است که
حدود  1/13درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین ميکند ،اما از

جدول .9-ماتریس همبستگي بین مولفههای طرحواره ناسازگار اولیه با مولفههای عملکرد خانواده ( 933زن)
محرومیت هیجاني

*0/128

**-0/344

**-0/279

**-0/361

**-0/161

**-0/357

**-0/393

رهاشدگي

0/006

-0/101

*-0/132

-0/084

*-0/124

**-0/179

**-0/228

بياعتمادی

-0/084

**-0/221

*-0/121

**0/162

-0/055

**-0/295

**-0/219

انزوای اجتماعي

-0/033

**-0/489

**-0/331

**-0/403

**-0/373

**-0/472

**-0/488

نقص و شرم

0/000

**0/295

**-0/200

**-0/208

**-0/363

**-0/204

**-0/309

شکست

*-0/113

**-0/292

*-0/140

**-0/347

**-0/273

**-0/312

**-0/343

وابستگي

**-0/144

**-0/270

**-0/233

**-0/266

**-0/271

**-0/354

**-0/218

آسیبپذیری در برابر بیماری

**-0/156

-0/099

*-0/130

**-0/287

*-0/133

**-0/339

**-0/279

گرفتار خویشتن تحولنیافته

*-0/130

**-0/174

-0/106

**-0/174

**-0/211

**-0/313

**-0/171

اطاعت

-0/063

*-0/114

-0/070

**-0/228

-0/071

**-0/230

**-0/208

ایثارگری

0/028

**-0/193

0/091

0/046

**0/184

*-0/141

-0/031

بازداری هیجاني

0/038

**-0/328

**-0/204

**-0/268

**-0/286

**-0/328

**-0/323

معیار سرسختانه

-0/026

**-0/261

-0/089

*-0/116

0/041

**-0/198

**-0/152

**-0/190

**-0/216

*-0/121

-0/103

-0/105

**-0/192

**-0/246

خویشتنداری

-0/095

**-0/269

**-0/178

**-0/279

**-0/156

**-0/401

**-0/246

خود انضباطي ناکافي

-0/090

**-0/385

**-0/233

**-0/344

**-0/234

**-0/464

**-0/409

مولفه ها

استحقاق بزرگمنشي

معناداری درسطح  )**( 1/10و معناداری درسطح )*( 1/ 13
جدول .2-نتایج اجرای همبستگي کانوني برای دادههای مربوط به مولفههای طرحواره ناسازگار اولیه با مولفههای عملکرد خانواده فرضیه نخست پژوهش
تابع کانوني

همبستگي کانوني

مجذور همبستگي

1/30
1/00
0
1/93
1/33
3
1/30
1/33
9
1/04
1/90
4
1/03
1/93
3
1/110
1/33
1
1/148
1/33
0
معناداری در سطح  )**( 1/10و معناداری در سطح )*( 1/13

مجله طب نظامي

آزمون لامبدای ویکلز

آزمون خي دو

درجه آزادی

سطح معناداری

1/03143
1/90831
1/43303
1/10403
1/08919
1/83940
1/33013

1/39383
4/11031
9/33810
3/90490
3/90490
0/08338
0/04380

013
84
13
48
99
31
3

)**(1/110

دوره  ،20شماره  ،6بهمن و اسفند 9317

)**(1/110
)**(1/110
)**(1/110
)**(1/110
)*(1/1031

1/103
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حل مشکل

ارتباطات

نقش ها

پاسخ عاطفي

آمیزش عاطفي

کنترل رفتار

عملکرد کلي
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جدول 9-نشاندهنده ماتریس همبستگي بین مولفههای
تمایزیافتگي با مولفههای عملکرد خانواده است .بهمنظور بررسي
رابطه از آزمون همبستگي پیرسون استفاده شد .جدول فوق نشان
ميدهد که رابطه بین مولفههای تمایزیافتگي با مولفههای عملکرد
خانواده به صورت معکوس یا مستقیم در سطح ( )p<1/10و
( )p<1/13از نظر آماری معنادار است .در نتیجه فرضیه صفر
پژوهش ( )Hoرد و فرضیه دوم پژوهش ( )HAمبني براینکه بین
مولفههای تمایزیافتگي با مولفههای عملکرد خانواده رابطه وجود
دارد ،تأیید گردید.
جدول 4-نشاندهنده همبستگي کانوني برای دادههای مربوط
به مولفههای تمایزیافتگي با مولفههای عملکرد خانواده است .بر
اساس نتایج جدول ،4-نخستین همبستگي کانوني محاسبه شده
حدود  1/39است که بیشترین همبستگي کانوني برآورد شده است

و در حدود  38درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین ميکند.
دومین همبستگي کانوني محاسبه شده  1/98است که حدود 03
درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین ميکند .سومین همبستگي
کانوني محاسبه شده  1/93است که حدود  03درصد از واریانس
متغیر وابسته را تبیین ميکند .چهارمین همبستگي کانوني محاسبه
شده  1/33است که حدود  1/13درصد از واریانس متغیر وابسته را
تبیین ميکند .هر  4همبستگي در سطح ( )p<1/10از نظر آماری
معنادار هستند .در تفسیر ميتوان گفت که اولین همبستگي کانوني
از نظر آماری در سطح ( )p<1/10معنيدار بوده و در حدود 38
درصد از واریانس دو مجموعه متغیر بهم وابسته را تبیین ميکند و
بیانگر وجود دو مجموعه متغیر بهم وابسته (مولفههای تمایزیافتگي
با مولفههای عملکرد خانواده) است .در مجموع  4تابع کانوني در
حدود  31درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین ميکند.

جدول .3-ماتریس همبستگي بین مولفههای تمایزیافتگي با مولفههای عملکرد خانواده
مولفه ها

گریز عاطفي

حل مشکل

ارتباطات

نقش ها

پاسخ

آمیزش

عاطفي

عاطفي

کنترل رفتار

عملکرد کلي

0/021

**0/213

**0/286

**0/307

**0/158

**0/392

**0/385

**-0/235

-0/099

**-0/167

-0/091

**-0/143

**-0/228

**-0/282

جایگاه من

-0/063

**-0/317

**-0/182

*-0/113

**-0/163

**-0/172

-0/075

آمیختگي با دیگران

0/104

-0/058

-0/076

-0/106

-0/071

0/073

-0/026

واکنش پذیری عاطفي

معناداری در سطح  )**( 1/10و معناداری در سطح )*( 1/13
جدول .6-نتایج اجرای همبستگي کانوني برای دادههای مربوط به مولفههای تمایزیافتگي با مولفههای عملکرد خانواده فرضیه دوم پژوهش
همبستگي کانوني

مجذور همبستگي

آزمون لامبدای ویکلز

آزمون خي دو

درجه آزادی

سطح معناداری

تابع کانوني

0

0/53

0/28

0/51654

8/14035

28

)**(0/001

3

0/38

0/15

0/71391

6/26670

18

)**(0/001

9

0/35

0/12

0/83597

5/92293

10

)**(0/001

4

0/22

0/05

0/95155

4/03556

4

)**(0/003

معناداری در سطح  )**( 1/10و معناداری در سطح )*( 1/13
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هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه تمایزیافتگي و طرحواره-
های ناسازگار اولیه با مؤلفههای عملکرد خانواده در زنان متاهل در
خانوادههای نظامي مقیم شهر تهران ميباشد .نتایج تحقیق به این
شرح ميباشد که طرحوارههای ناسازگار اولیه با مولفههای عملکرد
خانواده همبستگي معناداری دارند .این رابطه هم به صورت
معکوس و هم مستقیم ازنظر آماری معنادار بوده است .بدینترتیب
براساس پژوهش حاضر یکي از پدیدههای شناختي که در روابط
زناشویي زنان متاهل در خانواده نظامي بسیار مهم است طرح واره-
های ناسازگار اولیه هستند.
از طرفي خانواده مهمترین محیطي است که در آن فرد از
کیفیت روابط انساني آگاهي پیدا ميکند .تجارب سالهای اول
کودکي که معمولاً در خانواده ایجاد ميگردد سازنده زیربنای
شخصیت و رفتارهای بعدی کودک است (.)91

با توجه به اینکه عملکرد خانواده بر رفتار شخص در کودکي
تأثیر ميگذارد و از طرفي هم طرحوارههای ناسازگار اولیه در
کودکي شکل ميگیرد و همچنین نتیجه این تحقیق که طرحواره-
های ناسازگار اولیه بر عملکرد خانواده در زنان خانوادههای نظامي
تاثیر ميگذارد ،ميتوان این گونه برداشت نمود که خانواده تاثیر
شگرفي بر روی شخص ميگذارد و همچنین وضعیت شغلي هر
یک از اعضای خانواده ،به خصوص افرادی که نقش اساسي در
استحکام خانواده دارند ،بر چگونگي روابط زناشویي و سلامت
اعضای خانواده نقش پررنگي دارد .همانطور که ذکر شد از مشاغل
دارای تنیدگي بالا و پیچیدگي خاص ،مشاغل نظامي هستند .بررسي
تحقیقات نشان داده است که میزان ناسازگاری زناشویي در بین
خانوادههای نظامي حدود  91درصد است .بطور متوسط  13درصد
از خانواده های نظامي نیاز به مشاوره زناشویي دارند و عمدهترین
نیاز آنها در زمینه حل تعارض در روابط زناشویي است (.)90
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بنابراین طرحوارهها در این نوع خانوادهها ميتواند عملکرد خانواده
را تحت الشعاع قرار دهد و عملکرد خانواده را به عملکرد مطلوب یا
نامطلوب تبدیل کنند .لذا توصیه ميشود در شکلگیری طرحوارهها
در کودکي ،خانوادهها دقت لازم را به عمل آورند تا طرحوارههای
مثبتي در شخص شکل بگیرد تا در آینده عملکرد خانوادگي مطلوبي
را ارائه دهد.
از آنجایي که در این زمینه ،در خانواده های نظامي پژوهشي
مشابه انجام گرفته نشده است ،لذا نميتوان نتایج این پژوهش را با
پژوهش های مشابه دیگر مقایسه کرد .بنابراین این پژوهش خود
ميتواند مبنای پژوهش های دیگر قرار گیرد ،اما در مورد طرح واره
های ناسازگار اولیه و سازگاری زناشویي در تهران ،پژوهشي در سال
 0933صورت گرفته و به این نتیجه رسیدند که بین طرح واره های
ناسازگار اولیه با سازگاری زناشویي در دانشجویان متأهل واحد علوم
تحقیقات تهران ،رابطه ی منفي و معناداری وجود دارد و نتیجه
اینکه از روی طرح واره های ناسازگار اولیه ميتوان سازگاری
زناشویي را پیش بیني کرد ( )98که ميتوان گفت نتایج پژوهش
حاضر نیز در مؤلفه طرحواره های ناسازگار اولیه هم سو بود با
پژوهش پیروی و بهرامي و نتیجه این شد که بین طرح واره های
ناسازگار اولیه با عملکرد خانواده معناداری وجود دارد .به باور Bach
و همکاران طرح واره های ناسازگار اولیه ،الگوهای هیجاني و
خودشکنندهای هستند که در جریان رشد آغاز ميشوند و در سراسر
زندگي تکرار ميگردند .همچنین ناسازگاری فرد در زندگي ميتواند
بازتاب طرحواره های ناسالم وی باشد ،زیرا اساساً طرحوارههای
ناسازگار موجب بروز سوء تفاهم ،نگرشهای تحریف شده ،فرض-
های نادرست ،اهداف و چشمداشتهای غیرواقع بینانه در افراد
نسبت به شریک زندگي خود پدید ميآورند ،از آنجا که طرحواره
های ناسازگار ،ناکارآمد هستند ،ناخشنودی در روابط و عملکرد
ضعیف را در پي دارند ،لذا نتایج پژوهش حاضر با گفتههای Bach
و همکاران همخوان است (.)93
از دیگر یافتههای این پژوهش این ميباشد که مولفههای
تمایزیافتگي با مولفههای عملکرد خانواده همبستگي معنادار دارند.
همچنین ،رابطه بین مولفههای تمایزیافتگي با مولفههای عملکرد
خانواده بهصورت معکوس یا مستقیم ( )p<1/13 ،p<1/10از نظر
آماری معنادار است .تمایزیافتگي اشاره به توانایي ایجاد تعادل بین
فرایندهای عقلي و فرایندهای عاطفي در سطح درونرواني و ایجاد
تعادل بین حفظ فردیت همراه با تجربه صمیمیت در سطح بین-
فردی ميکند ( .)8تمایز اعضای خانواده یک شاخص کلیدی
عملکرد خانواده است .به گفته  Millerدر سال  ،3114پیامد عمده
سطح پایین تمایزیافتگي ،تجربه اضطراب مزمن توسط اعضای
خانواده است ( .)41افراد فاقد تمایز یافتگي از نظر عاطفي به دیگران
وابستهاند ،به دشواری ميتوانند برای خودشان فکر ،احساس و عمل
کنند؛ اما افراد تمایزیافته ذاتاً خود رهبرند ،افکار و احساسات خاص

خودشان را دارند و اجباری در وفق دادن خود با انتظارات دیگران
ندارند (.)8
لذا باتوجه به معناداری ارتباط بین تمایزیافتگي و عملکرد
خانواده ميتوان نتیجه گرفت که سلامت رواني فرد در گرو سطح
تفکیک از این نظام حاکم بر خانواده است که تمایزیافتگي نام دارد؛
یعني هرچقدر سطح تمایزیافتگي بالاتر باشد در عملکرد خانواده
تأثیر ميگذارد و سلامت رواني زنان متاهل در خانوادههای نظامي
را بالاتر ميبرد .در رابطه با تمایز یافتگي و عملکرد خانواده ،پژوهش
مشابهي در خانواده های نظامي انجام نگرفته که بتوانیم این
پژوهش را با آن مقایسه کنیم و تشابهات و مغایرتهای آن را بررسي
کنیم ،لذا ميتوان این پژوهش را مبدأیي برای انجام سایر پژوهش
ها در حوزه خانواده های نظامي مورد استفاده قرار داد .اما در مقایسه
با سایر پژوهش هایي که تمایز یافتگي را مورد بررسي قرار داده
اند ،نتایج نشان داد که این پژوهش هم راستا با پژوهشهای موجود
ميباشد چنان که در پژوهش محمدی و کشاورز ،نتایج بدین گونه
بود که عملکرد خانواده و تمایز یافتگي مادر دو مؤلفه مهمي هستند
که ميتواند بر روی اضطراب تأثیر مستقیمي داشته باشد (،)40
همچنین پژوهش دیگری مرتبط با همین عنوان در کره جنوبي
صورت گرفت ،آنان دریافتند افرادی که در مؤلفه «جایگاه من»
تمایزیافتگي ،نمرات بالاتری کسب کرده بودند ،دارای خانواده
کارآمد بودند و همچنین نشان داد بین دیگر مؤلفههای تمایزیافتگي
و عملکرد خانواده ارتباط منفي معناداری وجود داشت ( .)03پژوهش
دیگری نیز توسط رشیدی ،شریفي و نقشینه ،انجام پذیرفت که
نتایج حاکي از آن بود که سطح تمایز یافتگي ،توانایي پیشبیني
کیفیت زندگي را دارد ( )43که خود این پژوهش هم راستا با
پژوهشهای محسنیان Skowron ،و  Dendyدر رابطه با تمایز
یافتگي و کیفیت زندگي بود (.)49 ,09
برای بررسي این موضوع که عملکرد خانواده تا چه میزان تحت
تاثیر تمایزیافتگي و تا چه حد تحتتأثیر طرحوارههای ناسازگار اولیه
در زنان متاهل خانوادههای نظامي ميباشد ،پیشنهاد ميشود در
پژوهشهای بعدی از رگرسیون استفاده شود تا میزان همبستگي
رابطه بین دو مؤلفه به دستآورده شود.
یکي از محدودیتهای موجود در این پژوهش تعداد نمونه بود
که فقط از شهر تهران و تعداد  933بود .لذا برای کارهای پژوهشي
آینده ميتوان با افزایش تعداد نمونه و نمونهگیری از سایر شهرهای
کشور بر این محدودیت فایق آمد .از دیگر محدودیتهای این
پژوهش ،اعتماد دادن به افراد مورد مطالعه بود که بعضاً به سختي
اعتماد ميکردند و این ميتواند بر نتایج پژوهش تاثیرگذار بوده
باشد .مشاوره حضوری بصورت رو در رو با افراد مورد مطالعه جهت
اطلاع رساني با هدف بالا بردن سطح آگاهي و اطلاعات آنها و تشریح
فواید منتج از نتایج حاصل از این مطالعه نیز از روشهای کاستن این
محدودیت بود.
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 نویسندگان بر خود واجب ميدانند که از تمای افرادی که در.است
مطاله شرکت کرده اند تشکر کنند و همچنین ما از تمامي عزیزاني
که جهت به بار نشستن این طرح در دانشگاه بقیه اله (عج) زحمات
.بسیاری را کشیدند صمیمانه تشکر ميکنیم
 بدینوسییله نویسیندگان تصیریح میينماینید:تضاد مناافع
که هیچگونه تضیاد منیافعي در خصیوص پیژوهش حاضیر وجیود
.ندارد

نتیجهگیری

-نتایج مطالعه حاضر حاکي از آن است که هم سطح تمایز
یافتگي و هم طرحوارههای ناسازگار اولیه بر عملکرد خانواد زنان
 به طوری که رابطه،متاهل در خانوادههای نظامي تأثیر ميگذارند
.معناداری را نشان دادند
 این تحقیق از طرح پژوهشي به شماره:تشکر و قدرداني
 در شورای پژوهش دانشگاه0931  که به تاریخ آبان ماه30119939
 استخراج شده،علوم پزشکي بقیه اله (عج) تصویب گردیده است
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