مدلیابی معادالت ساختاری در تبیین رابطه بین طرحوارههای
ناسازگار اولیه و تمایزیافتگی مراجعان زن متأهل
1

دکتر معصومه بهبودی

2

چكيده

هدف پژوهش حاضر پیشبینی تمایزیافتگی براساس حوزههای طرحوارههای ناسازگار اولیه مراجعان زن
متأهل مراکز مشاوره شهر تهران در سال  1390بود .از این رو تعداد  288زن مراجعهکننده به مراکز مشاورۀ
شهر تهران با دامنۀ سنی  20تا  64سال به روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای انتخاب شدند ،سپس
پرسشنامههای طرحوارههای اولیه و تمایزیافتگی را تکمیل کردند .تحلیل دادهها با استفاده از روش مدلیابی
معادالت ساختاری نشان داد که در کل پنج حوزه طرح وارههای ناسازگار اولیه  57درصد از واریانس تمایزیافتگی
را پیشبینی میکند که حوزههای بریدگی و طرد ،محدودیتهای مختل و دیگر جهتمندی بهصورت مثبت
تمایزیافتگی را پیشبینی کردند وخود گردانی  /عملکرد مختل و گوش به زنگی بیش از حد /بازداری به صورت
معناداری تمایزیافتگی را پیشبینی نمیکند.
واژههای کلیدی :تمایزیافتگی ،طرحوارههای ناسازگار اولیه.

 .1این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با همین عنوان است که بودجۀ آن از اعتبار معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن تأمین شده است.
 .2استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.
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مقدمه

تمایزیافتگی 1به میزان توانایی فرد برای تمییز فرایند عقلی از فرایند عاطفی در زندگی خویشتن است
(اسکورن2005 ،2؛ اسمیت )2006 ،3در واقع این مفهوم شامل دو بُعد شناختی و عاطفی است (گیبسون 4و
همکاران )2006 ،بوئن ،5مفهوم خودتمایزسازی را که سنگ بنای نظریه و خدمت مهم درمانی وی محسوب
میشود ،پایهریزی کرد ،تفکری که دربرگیرندۀ منطق بین دو نیروی ضد تعادل زندگی در درون خانواده است
(اسکورن .)2004 ،بوئن ( )1997 ،1999تمایزیافتگی را بهعنوان یک ساختار چندبُعدی که دربردارندۀ دو جنبۀ
متفاوت اما مرتبط به هم هستند ،مطرح کرد (چونگ 6و گیل2006 ،7؛ لیچ 8و چابوت .)2006 ،9اولی جنبۀ
درونروانی است که به توانایی شخص برای تمییز و تشخیص قایل شدن بین دلیل عقلی و دلیل عاطفی و
نیز توانایی برقراری تعادل بین آنها اطالق میشود (اسکورن و اسمیت .)2003 ،به عبارتی ،تمایز در سطح
درونروانی ،توانایی فرد برای تمایز قایل شدن بین افکار و احساسات میباشد و انتخاب این که به واسطۀ
عقلش یا به واسطۀ عواطفش هدایت گردد (کارالیک2004 ،؛ به نقل از لیچ و چابوت .)2006 ،دوم جنبۀ بین
فردی است که به توانایی شخص برای حفظ روابط صمیمانه با سایرین همراه با دستیابی و حفظ خودمختاری
و استقالل «خود» اشاره میکند (ماشراش2008 ،10؛ گاندی .)2008 ،11هرچند بوئن به توصیف ابعاد درونفردی
و بینفردی پرداخت؛ اما ،اهمیت تئوریاش در بُعد درونروانی است .چراکه رویکرد درونروانی موجب درک
کلی از نقش تمایز در رشد فرد و عملکرد خانواده میشود (پلگ 12و پاپکو2005 ،13؛ بلیر 14و همکاران.)2001 ،
شکست در تمایزیافتگی ،به «آمیختگی عاطفی» 15و «گسلش عاطفی» 16منجر میشود .وی عدم تعادل در «با
هم بودن» را «آمیختگی عاطفی» و عدم تعادل در «فردیت» را «گسلش عاطفی» میداند (والش،17هاریگان،18
1. differentiation of self
2. Skowrn
3. Smith
4. Gibson
5. Bowen
6. Chung
7. Gale
8. Licht
9. Chabot
10. Mushrush
11. Gandy
12. Peleg
13. Popoko
14. . Blair
15. emotional fusion
16. emotional cut off
17. Walsh
18. Harigan
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2003؛هام.)2005 ،1
بوئن براساس نتایج یافتههای خود ،تمایزیافتگی را در دو سطح پایهای و عملکردی طبقهبندی کرده است
(والش،هاریگان .)2003 ،سطح پایه به سطح کلی تمایزیافتگی اشاره دارد که در شرایط معمولی بروز میکند و
بهطور معناداری در بزرگسالی ثابت میماند (بوئن1987 ،؛ تایتلمن1988 ،؛ به نقل از اسکورن )2005 ،در حالی
که سطح عملکردی میزان تمایزیافتگی فرد را در اینجا و اکنون نشان میدهد و ممکن است برحسب شرایط
تغییر کند و غالب ًا در شرایط استرسزا مشاهده میشود (میلر 2و کاال2004 ،3؛ براون .)1999 ،4گریفتین و آپوستال
در نتایج پژوهشی خود دریافتند که آموزش روابط ،منجر به افزایش سطح عملکردی میشود (به نقل ازهام،
 )2005که اگر این افزایش در طول زمان حفظ شود ،موجب افزایش در سطح پایه نیز میگردد.
مطالعه ساندیج 5و جانکوسکی )2010( 6نشان داد که تمایزیافتگی موجب افزایش میزان بخشودگی ،معنویت،
سالمت روان و رفاه روانشناختی در افراد میشود .همینطور ،اسکورن ،استنلی 7و شاپیرو )2009( 8رابطۀ
معنادار و مثبتی بین رفاه روانشناختی و تمایزیافتگی یافتند .جنکینز و همکاران ( )2005نیز دریافتند که
تمایزیافتگی موجب رشد روانی در افراد میشود .پژوهشهای دیگری ،بین تمایزیافتگی با اضطراب (گریفتن
و آپوستان ،)1993 ،اعتماد ،روابط صمیمی ،سطح خجالتزدگی و احساس گناه (کرس2007 ،9؛ کاورت 10و
همکاران ،)2003 ،دلبستگی (دنیل )2006 ،11تعارض خانوادگی و ارزشهای فرهنگی (کیم 12و سیل،)2005 ،13
سطح همبستگی و انطباق خانوادگی (اسکورن )2005 ،سازگاری زناشویی (اسکورن2000 ،؛ مک کالوگ،14
برد2005 ،15؛ برادبوری ،)2008 ،16صمیمیت (استیلز )2004 ،17ارتباط یافتند که همگی نشانۀ نقش زیربنایی و
زمینهای این مفهوم در کل فرایند زندگی در افراد است.
در نهایت مطابق تحقیقات و ادعای بوئن ،افرادی که تمایز یافتهاند ،از قدرت انعطاف ،انطباق و سازگاری
1. Ham
2. Miller
3. Keala
4. Brown
5. Sandage
6. Jankowski
7. Stanley
8. Shapiro
9. Kurse
10. Covert
11. Daniel
12. Kim
13. Sill
14. Mccullough
15. Byrd
16. Bradbury
17. Stiles
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بیشتری برخوردارند (مورداگ و گور2004 ،؛ به نقل از اسکورن .)2004 ،همچنین ،قادرند انگیختگی هیجانیشان
را تعدیل و کنترل نمایند و تحت فشار روانی ،بهطرز روشنفکرانهتر عمل کنند و میتوانند در عین حفظ روابط
عاطفی ،به رشد و استقالل شخصی نیز بپردازند (کِر1992 ،؛ به نقل از اسکورون .)2003 ،برعکس افراد نامتمایز
کمتر قادرند پاسخهای هیجانیشان را تعدیل کنند ،احساس خشک و نامنعطفی از خود در روابط دارند و به
لحاظ هیجانی ،واکنشپذیرند و در روابط خانوادگی قادر به ایجاد تعادل بین صمیمیت ،در عین حال خودمختاری
نیستند (بوئن1987 ،؛ کِر و بوئن1998 ،؛ به نقل از اسکورون.)2005 ،
1
پژوهشهای زیادی رابطۀ بین مفاهیم همپوش با تمایزیافتگی در حوزههای طرحوارههای ناسازگار اولیه را
مورد بررسی قرار دادند که نشانگر تأثیر بخش عمدهای از این حوزهها با امتزاج یا گسیختگی عاطفی در افراد
است (پلک و پاپکو2005 ،؛ گیبسون و همکاران2006 ،؛ لیچ و چابوت2006 ،؛ چونگ و گیل .)2009 ،یانگ
( )2009بر پایۀ تحقیقات متعددی که در این راستا صورت گرفته است ،دریافت که طرحوارههای ناسازگار اولیه،
الگوها و درونمایههای عمیق و فراگیری هستند که در دروان کودکی تا نوجوانی شکل گرفتهاند و در بزرگسالی
تداوم یافتهاند ،به رابطۀ فرد با خود و با دیگران مربوط میشوند و بهشدت ناکارآمد هستند ،بهطور کلی یانگ و
همکاران ( )2006هجده طرحواره را در پنج حوزه مطرح کرده است که در بخش معرفی ابزار پژوهش نام این
طرحوارهها ذکر شده است.
پژوهشهای دیگری نشان دادند که رابطۀ فرد با خود و دیگران نشاندهندۀ بخشی از سطح تمایزیافتگی
است که با برخی از مفاهیم طرحوارهها از جمله بریدگی و طرد ،خودگردانی و عملکرد مختل ،وابستگی
و بیکفایتی ،دیگر جهتمندی ،محدودیتهای مختل ،خویشتنداری و خود -انضباطی ناکافی ،اطاعت و
ایثار و بازداری هیجانی همپوشی دارد (پاسکال 2و همکاران .)2008 ،همچنین مؤلفههای گسلش عاطفی در
تمایزیافتگی با رهاشدگی /بیثباتی ،بیاعتمادی /بدرفتاری ،محرومیت هیجانی ،بیمهری ،انزوای اجتماعی و
آسیبپذیری نسبت به ضرر یا بیماری ،بازداری هیجانی؛ امتزاج با دیگر جهتمندی ،اطاعت ،ایثار ،خودگردانی
و عملکرد مختل ،وابستگی و بیکفایتی ،خود تحولنیافته و گرفتار همپوشی باالیی دارد (کاستیل 3و همکاران،
2007؛ اسکورن و اسمیت.)2003 ،
از اینرو پژوهش حاضر قصد دارد نقش حوزههای طرحوارههای ناسازگار اولیه را در پیشبینی تمایزیافتگی
مورد مطالعه قرار دهد .هرچند پژوهشهای زیادی رابطۀ بین تمایزیافتگی را با عملکرد زندگی (چونگ گیل،
 ،)2009رضایت زناشویی (پلگ و پاپکو2005 ،؛ مک کالوگ و برد ،)2005 ،صمیمیت زوجین (شورسن،)2006 ،4
1. early maladaptive schemas
2. Pascal
3. Castille
4. Shursen
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سالمت روان (چونگ و گیل ،)2009 ،سطح انطباق عملکرد در اعضای خانواده (اسکورن ،)2005 ،دلبستگی و
تالش کنترلمدار (اسکورن و دندی )2004 ،و سبکهای مقابلهای (ماشراش )2008 ،1بررسی کردند و همچنین
پژوهشهایی نیز رابطۀ بین طرحوارههای ناسازگار اولیه را با دلبستگی ناایمن والدین (ماسون 2و همکاران،
 )2005خودکمبین در تعامالت سازگارانه و ناسازگارانۀ همسران (برادبوری ،)2008 ،بخشودگی ،معنویت و رفاه
روانشناختی (ساندیج و جانکوسکی2010 ،؛ اسکورن و همکاران ،)2009 ،خاطرات اولیۀ کودکی (تیلر)2005 ،3
و دیگر متغیرهایی را بررسی کردند که از حوصلۀ پژوهش حاضر خارج است ،ولی هیچ پژوهشی رابطۀ متغیرهای
مذکور را با هم بهطور مستقیم و در قالب یک مدل مورد مطالعه قرار ندادهاست .به همین دلیل پژوهش حاضر
بعد از ترسیم مسیرهای بین متغیرهای پژوهش ،مدل ساختاری برای این متغیرها را ترسیم میکند.
روش

جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل همۀ زنان متأهل مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1390
بود .از بین افراد مراجعهکننده به مراکز مشاوره در شهر تهران ،تعداد  288نفر به روش نمونهگیری تصادفی
چندمرحلهای انتخاب شدند 9 .نفر از افراد مورد مطالعه بهدلیل پاسخ ندادن به بیش از  50درصد پرسشها قبل
از تحلیل دادهها کنار گذاشته شدند و در نهایت تعداد  279پاسخنامه تحلیل شد .میانگین سنی افراد مورد مطالعه
 37/09و انحراف استاندارد آن  8/65است .جوانترین آنها  20سال و مسنترین آنها  64سال سن دارند.
سطح تحصیالت  5/4درصد آنها زیر دیپلم 27/6 ،درصد دیپلم 39/4 ،درصد لیسانس 25/2 ،درصد باالتر از
لیسانس و  3/2درصد نیز پاسخ ندادند .شغل  44/1درصد از آنها خانهدار 14/7 ،درصد معلم 30/1 ،درصد کارمند
و  11/1درصد پاسخ ندادند .متوسط طول دوران ازدواج آنها  14/41سال با انحراف استاندارد  3/23سال است.
ابزار پژوهش

 -1پرسشنامه طرحواره یانگ -فرم کوتاه ()YSQ-S
پرسشنامه طرحواره یانگ (یانگ )2009 ،ابزاری خودگزارشدهی برای سنجش طرحوارههاست .این فرم
شامل  75سؤال است که نمره گذاری آن در یک مقیاس  6درجهای با طیف لیکرتی نمرهگذاری میشود .این
پرسشنامه  15طرحواره ناسازگار اولیه را در قالب  5حوزه مورد بررسی قرار میدهد .هر طرحواره توسط پنج سؤال
ارزیابی میشود .بنابراین ،دامنه نمرات هر طرحواره ،بین  5تا  30است .نمرۀ بیشتر از  15مؤید وجود آن طرحواره
در شخص پاسخدهنده است (یانگ و همکاران .)2003 ،این پرسشنامه با مقیاسهای ناراحتی روانشناختی،
1. Mushrush
2. Mason
3. Theiler
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احساس ارزشمندی ،آسیبپذیری شناختی نسبت به افسردگی و نشانهشناسی اختالالت شخصیت ،روایی همگرا
و افتراقی خوبی را نشان داد (فارل و همکاران .)2009 ،نتایج پژوهشهای دیگر نیز روایی طرحوارههای مدل
یانگ را تأیید کردند (سسرو ،نلسون و جیلی .)2004 ،یانگ ( )2006هجده طرحواره را – در مطالعات آغازین
خویش -به پنج حوزه متمایز طبقهبندی نمود که عبارتند از :حوزۀ اول :بریدگی و طرد -1 :1رهاشدگی /بیثباتی،2
 -2بیاعتمادی /بدرفتاری -3 ،3محرومیت هیجانی -4 ،4نقص /شرم -5 ،5انزوای اجتماعی /بیگانگی .6حوزۀ
دوم :خودگردانی و عملکرد مختل -6 :7وابستگی /بیکفایتی -7 ،8آسیبپذیری نسبت به ضرر یا بیماری-8 ،9
خود تحولنیافته /گرفتار -9 ،10شکست .11حوزۀ سوم :محدودیتهای مختل -10 :12استحقاق /بزرگمنشی،13
 -11خویشتنداری /خود -انضباطی ناکافی ،14حوزۀ چهارم :دیگر جهتمندی -12 ،15اطاعت -13 ،16ایثار،17
 -14پذیرشجویی /جلب توجه ،18حوزۀ پنجم :گوش به زنگی بیش از حد و بازداری -15 :منفیگرایی /بدبینی،19
 -16بازداری هیجانی -17 ،20معیارهای سرسختانه /عیبجویی افراطی -18 ،21تنبیه.22
در این پژوهش بهمنظور اطمینان از روایی ساختار پنجحوزهای طرح واره یانگ ( )2006تحلیل عاملی
تأییدی بهکار گرفته شد .نتایج نشان داد با ایجاد کوواریانس بین خطاهای متغیرهای «انزوای اجتماعی» و
«تمایزیافتگی» از یکسو و «شکست» و «بازداری هیجانی»  Tاز سوی دیگر شاخصهای برازندگی قابل
قبولی بهدست میآید (/=2/237 ،RMSEA =0/067 ،GFI =0/915 ،AGFI =0/869 ،CFI =0/945
 .)df2cاین شاخصهای برازندگی براساس مالکهای جانگ و همکاران ( )2009قابل قبول است .براین
1. Disconnection & Rejection
2. Abandonment / Instability
3. Mistrust / Abuse
4. Emotional Deprivation
5. Defectiveness / Shame
6. Social Isolation / Alienation
7. Impaired Autonomy & Performance
8. Dependence / Incompetence
9. Vulnerability to Harm or illness
10. Enmeshment / undeveloped self
11. Failure
12. Impaired Limits
13. Entitlement / Grandiosity
14. Insufficient self – control / self - Discipline
15. Other Directedness
16. Subjugation
17. self-sacrifice
18. Approval seeking / Recognition seeking
19. Negativity / Pessimism
20. Emotional Inhibution
21. Unrelenting Standards / HyPercriticalness
22. Punitiveness
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اساس میتوان طرح وارههای یانگ را ،یک ساختار پنج عاملی تلقی نمود .این یافته دیدگاه یانگ مبنی بر پنج
حوزهای بودن پرسشنامه طرح وارههای ناسازگار را مورد تأیید قرار میدهد.
با توجه به این که پرسشنامۀ طرحوارهها شامل  75سؤال و  15عامل است ،بنابراین استفاده از سؤاالت
بهعنوان متغیرهای مشاهده شده و به کار بردن  15متغیر مکنون در تکنیک مدلیابی معادالت ساختاری برای
پیشبینی متغیر تفکیک خود ،باعث پیچیدگی بیش از حد مدل خواهد شد .از آنجا که پیچیدگی مدل و تعداد
بسیار زیاد متغیرهای مکنون و مشاهده شده منجر به کوچکتر شدن شاخصهای برازندگی مدل میشود،
بههمین علت پژوهش حاضر ساختار پنج عاملی آن را در تبیین خود متمایزسازی مورد بررسی قرار داده است.
در این پژوهش بهمنظور بررسی پایایی خردهمقیاسهای 15گانه طرحواره ناسازگار اولیه از روش آلفای
کرونباخ استفاده شد که ضرایب پایایی برای طرحوارههای محرومیت هیجانی ( ،0/876 )EDرهاشدگی/
بیثباتی ( ،0/866 )ABبیاعتمادی /بدرفتاری ( ،0/786 )MAانزوای اجتماعی  /بیگانگی ( ،0/825 )SIنقص/
شرم ( ،0/860 )DSشکست ( ،0/893 )FAوابستگی /بیکفایتی ( ،0/876 )DIآسیبپذیری در برابر ضرر و
بیماری ( ،0/878 )VHخود تحولنیافته  /گرفتار ( ،0/835 )EMاطاعت ( ،0/875 )SBایثار (،0/823 )SS
بازداری هیجانی ( ،0/790 )EIمعیارهای سرسختانه ( ،0/820 )Usاستحقاق ( 0/741 )ETو خویشتنداری/
خودانضباطی ناکافی ( 0/734 )ISبهدست آمد و نشان از پایایی مناسب خردهمقیاسهای این ابزار است.
 -2پرسشنامه خودمتمایزسازی ()DSI-R
فرم اولیۀ این پرسشنامه توسط اسکورون و فرید لندر ( )1998تهیه شده و آزمون نهایی توسط جکسون
در  46سؤال بر مبنای نظریه بوون ساخته شده است .این پرسشنامه به صورت خودگزارشی است و بهمنظور
سنجش تمایزیافتگی افراد بهکار میرود و تمرکز اصلی آن روی ارتباطات مهم زندگی و روابط افراد با خانواده
اصلی است (به نقل از اسکورون .)2003 ،این پرسشنامه در سال  2003توسط اسکورون و اسمیت مورد
تجدیدنظر قرار گرفته است .نمرهگذاری این پرسشنامه در یک مقیاس  6درجهای با طیف لیکرتی بهصورت
ال در مورد من صحیح نیست) تا ( 6کام ً
( 1اص ً
ال در مورد من صحیح است) نمرهگذاری شده است .مقیاس
خودمتمایزسازی شامل چهار خردهمقیاس واکنش هیجانی ،)ER( 1گسلش عاطفی ،)EC( 2موقعیت مواضع
شخصی )IP( ،3و آمیختگی با دیگران )FO( 4میباشد (اصالنی .)1388 ،پایایی این پرسشنامه با استفاده از
روش آلفای کرونباخ توسط اسکورن و فرید لندر  0/88گزارش شده است .در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای
کرونباخ برای عاملهای گسلش عاطفی  ،0/77موقعیت من  ،0/76واکنش هیجانی  0/81و آمیختگی با دیگران
1. Emotional Reaction
2. Emotional Cutoff
3. I Position
4. Fusion with Others
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 0/81بهدست آمد که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه است.
روش اجرا

پس از آمادهسازی پرسشنامههای پژوهش و مشخص شدن گروه نمونه ،با هماهنگی انجام شده با مراکز
مشاوره تعیین شده در گروه نمونه طی روزهای متمادی در هر یک از مراکز ،پرسشنامهها بین زنان متأهل
مراجعهکننده به آن مراکز توزیع شد .اما قبل از توزیع پرسشنامهها ،اهمیت مشارکت کام ً
ال داوطلبانه در این
پژوهش به پاسخگویان گوشزد شد .پس از توزیع پرسشنامهها بهطور فردی ،پژوهشگر دستورالعمل اجرا و
هدف پژوهش را برای اجرای بهتر گویههای پرسشنامه به هر یک از آزمودنیها توضیح داد .در جریان اجرای
پرسشنامه به سؤاالت آزمودنیها با دقت کامل پاسخ داده شد .در نهایت پس از اجرای کامل پرسشنامهها توسط
کل آزمودنیها ،دادههای گردآوری شده توسط نرمافزار  AMOSدر رایانه تحلیل شد .در پژوهش حاضر به
منظور تحلیل دادهها و پاسخ به پرسشهای پژوهش از روش مدلیابی معادالت ساختاری بعد از تحلیل عاملی
تأییدی -در قسمت مدل اندازهگیری -در قسمت مدل معادله ساختاری روابط علی موجود میان متغیرهای
مکنون مورد بررسی قرار گرفت .در قسمت مدل تابع ساختاری شدت روابط علی (مستقیم ،غیرمستقیم و کل)
میان متغیرهای مکنون و مقدار واریانس تبیین شده در کل مدل مشخص شده است.
یافتهها

جدول ( )1همبستگی بین متغیرها ،میانگین و انحراف استاندارد هر یک از متغیرهای مشاهده شده را نشان
میدهد.
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** 0/659

** 0/482

1
1
1
1
0/113

1
1
1

** 0/482 ** 0/288 ** 0/248 ** 0/387 ** 0/393 ** 0/377 ** -0/313 ** -0/383 ** -0/272 ** -0/333

** 0/510 ** 0/210 ** 0/428 ** 0/636 ** 0/491 ** -0/280 ** -0/410 ** -0/317 ** -0/385

** 0/246 ** 0/478 ** 0/401 ** -0/212 ** -0/398 ** -0/321 ** -0/274

** 0/495 ** 0/239 ** 0/220 ** -0/365 ** -0/123 * -0/204 ** -0/238

** 0/416 ** 0/426 ** -0/418 ** -0/307 ** -0/375 ** -0/340

** 0/586 ** -0/376 ** -0/403 ** -0/444 ** -0/437

** -0/494 ** -0/443 ** -0/518 ** -0/449

** 0/531

** 0/441

** 0/552

1
** 0/448

1

6

7

8

9

10

1

11

انحراف استاندارد

میانگین

DEFEN.19

VULN.18

FAI.17

ENME.16

ENTIT.15

INSU.14

UNREL.13

1

12

1

13

1

14

1

15

1

17

1

18

3/6
0/89

3
0/81

0/77

3/71

3/28
0/711

1/27

2/66
1/08

2/49

 **P >0/01و *P >0/05

1/2

2/18
1/23

3/17
1/33

2/46

1/9
0/99

0/73

1/85

1/23

2/78

1/24

3/55

1/16

2/74

1/12

3/04

1/1

2/11

1/16

2/06

1/19

2

0/81

1

19

1/57

** 0/556 ** 0/599 ** 0/409 ** 0/299 ** 0/442 ** 0/199 ** 0/303 ** 0/567 ** 0/773 ** 0/442 ** 0/191 ** 0/439 ** 0/456 ** 0/443 ** -0/258 ** -0/350 ** -0/297 ** -0/333

** 0/613 ** 0/563 ** 0/259 ** 0/335 ** 0/176 ** 0/207 ** 0/645 ** 0/473 ** 0/301 ** 0/205 ** 0/360 ** 0/459 ** 0/413 ** -0/322 ** -0/320 ** -0/352 ** -0/285

** 0/226 ** 0/776 ** 0/500 ** 0/443 ** 0/221 ** 0/378 ** 0/411 ** 0/431 ** -0/303 ** -0/371 ** -0/345 ** -0/358

1

16

* 0/541 ** 0/221 ** 0/405 ** 0/127

** 0/350 ** 0/314 ** 0/193 ** 0/264 ** 0/588 ** 0/406 ** 0/220 ** 0/274 ** 0/431 ** 0/403 ** 0/470 ** -0/439 ** -0/343 ** -0/334 ** -0/400

** 0/531 ** 0/385 ** 0/324 ** 0/278 ** 0/382 ** 0/272 ** 0/218 ** 0/257 ** 0/401 ** 0/331 ** -0/322 ** -0/310 ** -0/368 ** -0/445

** 0/240 ** 0/191 ** 0/411 ** 0/409 ** 0/320 ** 0/246 ** 0/386 ** 0/418 ** 0/411 ** -0/292 ** -0/283 ** -0/355 ** -0/464

** 0/582 ** 0/141 * 0/252 ** 0/207 ** 0/239 ** 0/244 ** 0/358 ** 0/247 ** -0/192 ** -0/214 ** -0/245 ** -0/258

0/209 ** 0/347 ** 0/320 ** 0/149 * 0/205 ** 0/337 ** 0/288 ** -0/166 ** -0/347 ** -0/179 ** -0/308 ** EMOTinb.12

DEPEN.11

SOCAL.10

EMOT.9

SELF.8

SUBJU.7

MIST.6

ABAN.5

FO.4

EC.3

ER.2

IP.1

1

1

2

3

4

5

جدول  :1ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

70

فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال پنجم ،شماره دوم ،زمستان 1392

همچنان که گفته شد هدف پژوهش حاضر پیشبینی تفکیک خود با استفاده از حوزههای پنجگانۀ طرح
وارههای ناسازگار اولیه میباشد و به این منظور از تکنیک مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شده است .بدین
صورت که ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ،شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری پژوهش مورد بررسی
قرار گرفت و در ادامه بهمنظور آزمون مدل ساختاری ،مدلیابی معادالت ساختاری بهکار گرفته شد.
در پژوهش حاضر مدل اندازهگیری شامل شش متغیر مکنون است که در کل بهوسیله  19متغیر مشاهده
شده اندازهگیری میشوند .متغیر مکنون اول بریدگی و طرد نام دارد که متغیرهای مشاهده شده رهاشدگی/
بیثباتی ،بیاعتمادی /بدرفتاری ،محرومیت هیجانی ،نقص /شرم و انزوای اجتماعی /بیگانگی آن را اندازه
گیری میکنند .متغیر مکنون دوم خودگردانی و عملکرد مختل نام گذاری شده است که متغیرهای مشاهده شده
وابستگی /بیکفایتی ،آسیبپذیری نسبت به ضرر یا بیماری ،خود تحولنیافته /گرفتار و شکست آن را اندازه
گیری میکنند .متغیر مکنون سوم محدودیتهای مختل نام دارد که بهوسیلۀ متغیرهای مشاهده استحقاق/
بزرگمنشی ،خویشتنداری /خود -انضباطی ناکافی اندازهگیری میشود .متغیر مکنون چهارم دیگر جهتمندی
نام دارد که اطاعت ،ایثار و پذیرشجویی /جلب توجه نشانگرهای آن محسوب میشوند ،متغیر مکنون پنجم:
گوش به زنگی بیش از حد و بازداری نام دارد که بهوسیلۀ بازداری هیجانی و معیارهای سرسختانه /عیبجویی
افراطی سنجیده میشوند .و متغیر مکنون ششم تمایز خود است که بهوسیلۀ متغیرهای مشاهده شده واکنش
هیجانی ( ،)ERگسلش عاطفی ( ،)ECموقعیت مواضع شخصی )IP( ،و آمیختگی با دیگران ( )FOسنجیده
میشود.
نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد میزان کای اسکوئر بهدست آمده ،df= 135( =346/939،P>0/05
) N =279 X2نشانگر عدم برازش مناسب مدل با دادههاست .با توجه به این که شاخص کای اسکوئر نسبت
به حجم نمونه حساس بوده و حجم نمونۀ باال منجر به حصول شاخص کای اسکوئر باال میشود ،بههمین
جهت دیگر شاخصهای برازندگی از قبیل نسبت کای اسکوئر به درجۀ آزادی (/df ،)X2جذر برآورد واريانس
خطاي تقريب ،) RMSEA( 1شاخص برازندگي تطبيقي ،)CFI( 2شاخص برازندگي )GFI( 3و شاخص
تعديلشده برازندگي )AGFI( 4مورد بررسی قرار گرفت و مالحظه شد که شاخصهای برازندگی بهدست
آمده منطبق بر مالکهای جانگ و همکاران ( )2009است (،GFI=0/907، AGFI=0/855 ،CFI=0/918
/df=2/57، RMSEA=0/075 .)X2این شاخصها بیانگر آن هستند که متغیرهای مکنون پژوهش حاضر
بهصورت قابل قبولی بهوسیلۀ نشانگرهای خود سنجیده میشوند.
)1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)2. Comparative Fit Index (CFI
)3. Goodness of Fit Index (GFI
)4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
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جدول ( )2برآورد پارامتر استاندارد نشده ،1پارامتر استاندارد شده ،2خطاي استاندارد و نسبت بحراني را براي
هر يک از نشانگرها نشان میدهد.
جدول  :2پارامترهاي مدل اندازهگيري در تحليل عاملي تأييدي
متغيرهاي مکنون -نشانگر

پارامتر استاندارد نشده پارامتر استاندارد شده خطاي استاندارد نسبت بحراني

بریدگی و طرد  -تمایز یافتگی

1/000

0/702

بریدگی و طرد  -انزوای اجتماعی

1/333

0/765

0/081

**16/551

بریدگی و طرد  -محرومیت هیجانی

1/384

0/586

0/154

**8/972

بریدگی و طرد  -بیاعتمادی

1/534

0/800

0/130

**11/871

بریدگی و طرد  -رهاشدگی

1/600

0/715

0/150

**10/703

خودگردانی مختل -آسیبپذیری نسبت به ضرر یا بیماری

1/000

0/747

خودگردانی مختل  -وابستگی

1/061

0/878

0/073

**14/574

خودگردانی مختل  -شکست

1/132

0/857

0/079

**14/313

خودگردانی مختل  -خود تحول نیافته

0/858

0/690

0/076

**11/355

محدودیتهای مختل -خود انضباتی ناکافی

1/000

0/739

محدودیتهای مختل – بزرگمنشی

0/938

0/718

گوش به زنگی بیش از حد -معیارهای سرسختانه

1/000

0/768

گوش به زنگی بیش از حد -بازداری هیجانی

0/976

0/757

دیگر جهتمندی -ایثار

1/000

0/553

دیگر جهتمندی  -اطاعت

1/574

0/895

تمایز یافتگی  -موقعیت شخصی

1/000

0/771

0/103
0/132
0/240

**9/151
**7/421
**6/555

تمایز یافتگی  -گسلش عاطفی

1/166

0/785

0/093

**12/528

تمایز یافتگی  -واکنش عاطفی

0/880

0/624

0/089

**9/925

تمایز یافتگی  -آمیختگی با دیگران

1/170

0/720

0/101

**11/527

**P >0/01
نکته :چون بارهای عاملي بریدگی و طرد ،آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری  ،معیارهای سرسختانه  ،ایثار و موقعیت شخصی با عدد
يک تثبيت شده  ،خطاي استاندارد و نست بحراني براي آزمون معناداري آن محاسبه نشده است.

همچنان که در جدول ( )2دیده میشود باالترین بار عاملی استاندارد متعلق به اطاعت و پایینترین بار عاملی
متعلق به ایثاراست .بنابراین دامنۀ بارهای عاملی در مدل اندازهگیری پژوهش حاضر بین  0/553 -0/895است
1. unstandardized parameters
2. standardized parameters
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که با توجه به ديدگاه تاباچينک و فيدل )2007( 1این بارهای عاملی عالی و خیلی خوب محسوب میشود.
در کل بررسی شاخصهای برازندگی و بارهای عاملی مدل اندازهگیری پژوهش حاضر بیانگر آن است که
متغیرهای مکنون پژوهش حاضر بهصورت مطلوب بهوسیلۀ نشانگرها اندازهگیری میشود .برازش قابل قبول
مدل اندازهگیری در مدلیابی معادالت ساختاری بسیار حیاتی است ،چرا که برازش مناسب مدل اندازهگیری با
دادهها ،مجوز بررسی مدل ساختاری را صادر میکند.
پس از اطمینان از این مطلب که متغیرهای مکنون پژوهش بهصورت شایستهای بهوسیلۀ نشانگرها اندازهگیری
میشود ،چگونگي برازش مدل کلي با دادهها مورد بررسي قرار گرفت .در مدل ساختاری چنین فرض شده است
که متغیرهای مکنون بریدگی و طرد ،خودگردانی و عملکرد مختل ،محدودیتهای مختل ،گوش به زنگی بیش
از حد و دیگرجهتمندی در قالب یک مدل میتوانند بخش معناداری از واریانس متغیر تفکیک خود را تبیین
کند .برای آزمون این فرض از تکنیک مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد.
بررسی شاخصهای برازندگی حاصل از تحلیل در بخش مدل ساختاري که با استفاده از تکنيک مدلیابی
معادالت ساختاري انجام شد .بررسی شاخصهای برازندگی حاصل از آزمون مدل ساختاری نشان داد که
شاخصهای بهدست آمده مشابه با شاخصهایی است که در بررسی مدل اندازهگیری بهدست آمده است.
علت این تشابه آن است که تعداد نشانگرها ،متغیرهای مکنون ،مسیرها (شامل بارهای عاملی ،کوواریانسها و
ضرایب مسیر) در هر دو مدل اندازهگیری و ساختاری یکسان است .بههمین دلیل نگارنده به بررسی شاخصهای
برازندگی مدل ساختاری نپرداخته است.
جدول ( )3ضرايب مسير استاندارد ،ضرایب مسیر استاندارد نشده ،خطاي استاندارد و نسبت بحراني آنها را
در مدل ساختاري نشان میدهد.
جدول  :3ضرايب مسير ،خطای استاندارد و نسبت بحرانی در مدل ساختاري
پارامتر

پارامتر

خطاي

استاندارد نشده

استاندارد شده

استاندارد

نسبت بحراني

بریدگی و طرد -تمایز یافتگی

-0/370

-0/383

0/127

**-2/919

محدودیتهای مختل -تمایزیافتگی

-0/022

-0/036

0/054

-0/412

خودگردانی و عملکرد مختل -تمایز یافتگی

-0/185

-0/292

0/072

**-2/58

دیگر جهت مندی -تمایز یافتگی

-0/137

-0/171

0/065

*-2/115

گوش به زنگی بیش از حد  -تمایز یافتگی

0/009

0/015

0/046

0/191

**P >0/01
1. Tabachnick & Fidell
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همچنان که در جدول فوق مالحظه میشود ،از بین پنج ضریب مسیر بین عاملهای طرح وارههای ناسازگار
اولیه و تمایزیافتگی ،ضریب مسیر بین بریدگی و طرد و تمایزیافتگی و محدودیتهای مختل و تمایز یافتگی
در سطح  0/01و ضریب مسیر بین دیگر جهتمندی و تمایزیافتگی در سطح  0/05معنادار است و دو ضریب
مسیر دیگر به لحاظ آماری معنادار نیستند .این بدان معناست که تغییر در عاملهای محدودیتهای مختل و
دیگرجهتمندی و بریدگی و طرد تغییرات معناداری را در متغیر تمایزیافتگی ایجاد میکند و تغییر در دو عامل
دیگر طرح وارههای ناسازگار اولیه ،تغییر معناداری در تمایزیافتگی ایجاد نمیکند .همچنین شایان ذکر است که
در کل پنج عامل سازه طرح وارههای ناسازگار اولیه  57درصد از واریانس تمایز یافتگی را تبیین میکند .شکل
( )1پارامترهای مدل کامل را با استفاده از دادههای استاندارد شده نشان میدهد.
.51

ABAN
.71

MIST

.80
.59

disconnection

EMOT

.76

SOCIAL .70
DEFEN

.69
-.38

.59

e16
e17
e18
e19

.62
.39
.52

.69

e20
FO

.77

.71
-.04

impaired
autonomy

.60

.86

.62
.72

IP

DSI

FAI
.88

DEPEN .75

.79

ER
EC

.57

ENME

-.29

impaired
limits

.53
-.17

.02

.29

.64
.34
.59
.49

.48
.73
.77

.72

ENTIT
.74

INSU

e4
e3
e2
.52

e1

.32

e9
e8
e7

.56

VULN

.54

.53

e5

e6
.52
.55

e11
e10

.51

.51

other
directidness

.90

SUBJU
.55

SELF

.34
.76

alerting

EMOTinhb
.77

UNREL

.80
.31

.57
.59

e15
e14
e13
e12

شکل  :1برآورد پارامترها با استفاده از دادههای استاندارد شده

بحث و نتیجهگیری

محاسبه و تحلیل شاخصهای برازندگی مدل پژوهش نشان داد که مدل تدوین شده براساس پنج متغیر
مکنون که در آن حوزههای بریدگی و طرد ،خودگردانی و عملکرد مختل ،محدودیتهای مختل ،دیگرجهتمندی
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مکنون
و گوش بهزنگی بیش از حد و بازداری هیجانی با پانزده خردهمقیاس ،پیشبینیکنندههای متغیرهای
ِ
تمایزیافتگی هستند که با دادههای گردآوری شده بهخوبی برازش دارد و متغیرهای طرحوارهها ،در مجموع 57
درصد از واریانس تمایزیافتگی را تبیین نموده است که حوزههای بریدگی و طرد ،خودگردانی و عملکرد مختل
و دیگر جهتمندی ،رابطۀ معناداری با تمایزیافتگی بهدست آورد .این یافته ،با نتایج پژوهشهایی که در تبیین
طرحوارههای ناسازگار اولیه نقش تمایزیافتگی را برجسته ساختهاند ،همسو است که به ذکر برخی از آنها در
زیر پرداخته میشود (بال 1و سرو2001 ،2؛ برادبوری2008 ،؛ کوکرم2009 ،؛ لوملی 3وهارکنس2007 ،4؛ تیم،
2010؛ هریس 5و کورتین2002 ،6؛ موریس2006 ،7؛ مورداگ و گور2004 ،؛ پلک -پاپکو2002 ،؛ اسکورن و
همکاران2009 ،؛ ساندیج و جانکوسکی2010 ،؛ گریفتن و آپوستان1993 ،؛ کروس2007 ،؛ والش وهاریگان،
2003؛ شارسن2006 ،؛ مورداک و گور2004 ،؛ جیل.)2008 ،8
یکی از دالیلی که از سوی پژوهشگران برای ارتباط قوی بین برخی از حوزههای طرحوارههای ناسازگار
اولیه و تمایزیافتگی عنوان شده ،این است که این دو سازه همپوشی مفهومی باالیی با یکدیگر دارند .بهعنوان
مثال ،خردهمقیاسهای حوزههای طرحوارههای ناسازگار اولیه ،از جهتی با جنبۀ بینفردی تمایزیافتگی که به
توانایی شخص برای حفظ روابط صمیمانه با سایرین همراه با دستیابی و حفظ خودمختاری و استقالل «خود»
اشاره میکند و جنبۀ درونفردی که به توانایی شخص برای تمییز و تشخیص قائل شدن بین دلیل عقلی و
دلیل عاطفی و نیز توانایی برقراری تعادل بین آنها اطالق میشود ،همپوشی دارد (اسکورن و اسمیت2003 ،؛
بوئن1978 ،؛ کارالیک2004 ،؛ به نقل از لیچ و چابوت .)2006 ،بهطور مثال در گویۀ واکنش عاطفی ،افراد
تمایزنایافته ،تمایل دارند به محرکهای محیطی بر مبنای پاسخهای عاطفی خودکار ،طغیانهای هیجانی،
تغییرپذیری یا بیثباتی هیجانی (چونگ و گیل )2006 ،واکنش نشان دهند .این متغیر با حوزۀ اول طرحوارهها
در خردهمقیاسهای بیاعتمادی /بدرفتاری ،محرومیت هیجانی (یانگ و همکاران ،)2003 ،حوزۀ دوم ،در
خردهمقیاسهای آسیبپذیری نسبت به ضرر یا بیماری و حوزۀ سوم در خردهمقیاسهای خویشتنداری /خود-
انضباطی ناکافی همپوشی دارد .همینطور افراد نامتمایز در مقیاس گسلش عاطفی بهطور عمیقی صمیمیت
را تهدیدآمیز مییابند و خودشان را همانند احساساتشان از دیگران و عواطف آنها بهطور عمیقی صمیمت را
تهدیدآمیز مییابند و خودشان را همانند احساساتشان از دیگران و عواطف آنها جدا میکنند (پلگ و پاپکو،
1. . Ball
2. Cecero
3. Lumley
4. Harknes
5. Harris
6. Curtin
7. Muris
8. Jell
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 )2004که این مقیاس نیز با خردهمقیاسهای حوزههای طرحواره در بخش بازداری هیجانی ،منفیگرایی/
بدبینی ،استحقاق /بزرگ منشی ،انزوای اجتماعی /بیگانگی و رهاشدگی /بیثباتی همپوشی دارد (جیل 1و
همکاران.)2008 ،
از سوی دیگر مقیاس آمیختگی با دیگران با خردهمقیاسهای وابستگی /بیکفایتی و دیگر جهتمندی،
اطاعت و ایثار در حوزههای طرحواره همپوشی دارد.
به نظر میرسد یکی دیگر دالیل ارتباط بین سازههای طرحوارهها و تمایزیافتگی ،این است که هر دو حوزه
ریشه در دوران کودکی و تاریخچۀ فرد دارد که سبک تربیت و عوامل زمینهساز میتواند سهم باالیی در
شکلگیری این عوامل داشته باشد که پژوهشهای ذکر شده در فوق نیز دلیل بر تأیید همین موضوع است.
استیل 2و همکاران ( )2008معتقدند که عمدهترین دلیل تفاوت نتایج مطالعاتی در پژوهشهایی که در آن
صفات شخصیتی تبیین میشود ،ناشی از ابزاری است که در آنها مورد استفاده قرار گرفته است .بهعبارت دیگر
مقیاسها و پرسشنامههایی که به لحاظ عنوان مشابه هستند ،ممکن است ویژگیهای کام ً
ال متفاوتی داشته
باشند .از دیگر دالیل تفاوت بین یافتههای پژوهشهای مشابه ،تفاوتهای فرهنگی ،اعتقادی ،سیاسی ،سنتی
و ویژگیهای منحصربهفرد جوامع مختلف است که پاسخهای متفاوتی در موقعیتهای خاص میدهند و این
عوامل میتواند شیوۀ پاسخ به پرسشها و نتایج را دگرگون سازد.
از سوی دیگر والش وهاریگان ( )2003مطرح کردند که تمایزیافتگی در دو سطح پایهای و عملکردی است
 ،ولی ارزیابی تمایزیافتگی افراد از طریق این پرسشنامه تفاوت در این دو سطح را آشکار نمیکند .با توجه به
نتایج حاصل از یافتههای این بخش از پژوهش ،بهنظر میرسد که سطح عملکردی تمایزیافتگی سنجیده شده
است و این سطح نیز براساس آموزش روابط تغییر میکند .بنابراین ،میتواند با سطح پایهای که نشاط گرفته
از دوران کودکی است ،کمی متفاوت باشد؛ هرچند سطح عملکردی ،بر سطح پایهای اثرگذار است و سطح پایه
نیز ریشه در دوران کودکی دارد (هام .)2005 ،در حالی که طرحوارههای ناسازگار اولیه نسبت به تغییر مقاوم و
خود -تداومبخش هستند و در طی دوران کودکی و نوجوانی شکل میگیرند که معمو ًال ناشی از تعامل سرشتی
کودک و تجارب مختلف دورۀ تحولی با اعضا یا مراقبان در خانواده هستند .همچنین توسط برخی تغییرها در
محیط ،از جمله فقدان یا از دست دادن شغل فعال میشوند و هنگامی که فعال شدند با سطوح باالی هیجان
درهم آمیخته میشوند؛ در طول زندگی فرد گسترش مییابند و بهطور قابل مالحظهای مختلف و ناکارآمد
هستند (یانگ.)2003 ،
از منظر دیگر درمییابیم ،هنگامی که طرحوارههای ناسازگار برانگیخته میشوند ،افراد معمو ًال سطح باالیی
1. Jell
2. Steel
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از عواطف را نظیر خشم شدید ،اضطراب ،غم یا احساس گناه ،تجربه میکنند (موریس .)2006 ،این شدت
هیجان معمو ًال ناخوشایند است .بنابراین ،افراد فرایندهای خودکاری را برای اجتناب طرحواره در شکل سه فرایند
شامل اجتناب شناختی (تالشهای خودکار برای توقف افکار و تصویرهای ذهنی که ممکن است طرحواره را
برانگیزد) فرایند اجتناب عاطفی (تالش خودکار یا ارادی برای بلوکه کردن احساسهایی که بهوسیلۀ طرحوارهها
برانگیخته شدهاند) و فرایند اجتناب رفتاری (گرایش برای کنارهگیری از موقعیتها یا شرایط واقعی زندگی که
ممکن است طرحوارههای دردناک را برانگیزد) خود را نشان میدهند (اندوز ،حمیدپور2005 ،؛ یانگ.)2003 ،
از اینرو ،جبران طرحواره به جبران مضاعف طرحوارۀ ناسازگار اشاره دارد .گاهی ،برخی افراد سبک شناختی
یا رفتاری را برمیگزینند که به نظر میرسد متضاد چیزی است که از طرحوارۀ اولیه پیشبینی شده است.
مث ً
ال برخی از بیماران که طرحوارۀ محرومیت هیجانی دارند ،ممکن است به شیوههای خودشیفته عمل کنند و
در نهایت از اطرافیان خود دور میشوند (ماسن و همکاران.)2005 ،
با توجه به دالیل عنوان شدۀ فوق تفاوت نتایج بخشی از پژوهش حاضر با برخی از دیگر پژوهشها دور از
ذهن نیست.
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