
 

بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تصور از خدا در دانشجویان 

 1دانشگاه شیراز

 4، احمد برجعلی3، فریده حسین ثابت2مریم رادی

 11/5/23تاریخ پذیرش:  8/11/22 وصول: تاریخ

 دهکیچ
بررسی رابطه ی بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تصور از خدا است. بدین  هدف این مطالعه

نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 125منظور 
انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه طرحواره های ناسازگار 

 صادقی، ،1221 )الرنس، (GIS) و پرسشنامه تصور از خدای الرنس (SQ-SF) لیه یانگ، فرم کوتاهاو
(. یافته ها نشان می دهند که بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تصور از خدا رابطه معناداری وجود 1384

بین  تغیر تصور از خدا،ندارد. علی رغم عدم همبستگی معنادار میان نمره کلی طرحواره های ناسازگار با م
طرحواره های انزوای اجتماعی، معیارهای سرسختانه و اطاعت با متغیر تصور ازخدا رابطه منفی و معنادار 
وجود دارد. سایر طرحواره های ناسازگار رابطه معناداری را با تصور ازخدا نشان نمی دهند. بنابراین می 

نفی در مقابل های عاطفی مکنترل کننده است پاسختوان گفت کسانی که فکر می کنند خداوند بسیار 
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خدا دارند. یعنی فردی که احساس دربند بودن و مختار نبودن می کند و احساس می کند که هیچ چیز 
 تحت کنترل او نیست دیدگاه منفی نسبت به خدا شکل می دهد. 

 .طرحوارهای ناسازگار اولیه، تصور از خدا، دانشجویان :واژگان کلیدی 

 مقدمه

در طی سالیان دراز خدا موضوع بحث در حوزه های مختلف فلسفی، علمی و روانشناختی 

بوده است. خدا از دیدگاه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته، که از میان این دیدگاه ها، دو 

د. کنند که چگونه تصور یک فرد از خدا شکل می گیرنظریه ی روابط شی و دلبستگی بیان می

تمایز بین تصور از خدا و مفهوم خدا نمی تواند نادیده گرفته شود. مفهوم خدا، به عنوان اهمیت 

می کند. در مقابل فهم عقالنی  "خدا"ارزش های آموخته شده و مذهبی است که خدا را تبدیل به 

از اینکه خداوند چه کسی یا چه چیزی است، تصور از خدا تجربه ی یک فرد از خداست. تصور 

)صادقی، مظاهری و  ک الگوی درونی روانشناختی از تصورات افراد در مورد خداستاز خدا ی

( و در واقع یک نوع فرایند ترکیب محفوظات و تنظیم انبوهی از خاطراتی است 1381 عسگر،

که ارتباط اولیه با خدا دارد. تصور از خدا مدل کارکردی درونی فرد از اینکه شخصیت خدا 

ست. به عبارت دیگر، تصور از خدا از تجربه ارتباط شخص با دیگران چگونه می تواند باشد، ا

است که در حافظه بر اساس عناوینی چون مادر، پدر یا خدا نشانه گذاری می شود 

 (. 1،1221)الرنس

(، اعتقادات از فرض های زیربنایی نشات می 1224) 2از طرفی، با توجه به نظریه ی یانگ

(. بنابراین تصور فرد از خدا که سازه ای 1382بی و حمیدپور،، ترجمه صاح 1222گیرند) یانگ 

ذهنی و عاطفی است نیز می تواند تحت تاثیر طرحواره های ناسازگار، یعنی بنیادهای تفسیری فرد 

                                                      
1. Lawrence, R.T 

2. Young, JE 
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و  3، زانگ2003، 2و ویشار 1و برآورده نشدن نیازهای اساسی دوران کودکی)یانگ، کالسکو

 ،8و بوری 1، به نقل از گانتی6،1262، بالبی1254 ، 5یاژه( توسط والدین قرار گیرد )پ4،2010هه

(. در واقع این طرحواره های اولیه هستند که باعث می شوند که فرد تصور خاصی از خدا 2008

( بیان می کنند که تصور از خدا با تحول روابط شیی رابطه 1224) 10و ادواردز 2داشته باشد . برکاو

سبک دلبستگی، تصور از خود و منابع دلبستگی رابطه دارد دارد، همچنین تصور از خدا با 

 (.12،2002وکیرکپاتریک 11)رووات

ها، ، اعتقادات و فرض های نادرستی هستند که تفاسیر، ادراک13طرحواره های ناسازگار اولیه

،ترجمه صاحبی و 1222احساسات و رفتارهای ما را تحت تاثیر قرار می دهند)یانگ،

، 14ها مطابق با پنج نیاز تحولی کودک به پنج حوزه ی بریدگی و طرد (.طرحواره1382حمیدپور،

، گوش بزنگی 11، دیگر جهت مندی16، محدودیت های مختل15خودگردانی و عملکرد مختل

ی  تقسیم شده اند که هر کدام شامل چند طرحواره است 18بیش از حد و درصد بازدار

 (12،2004)راسین

                                                      
1. Klosko ,JS 
2. Weishaar, ME 

3. Zhang, DH. 

4. He , HL. 

5. Piaget,J. 

6. Bowlby 

7. Gunty,  LA., 

8. Buri, GR. 

9. Brokaw, BF. 

10. Edwards, KJ. 

11. Rowatt, WC. 

12. Kirkpatrik, LA. 

13. Early maladaptive schema 

14. Disconnection and Rejection 

15. Impaired Autonomy and Performance 

16. Impaired Limits 

17. Other- Directedness 

18. Overvigilance / Inhibition 

19. Racine,CT. 
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ه ی ریشه در دوران اولیه ی کودکی دارند و طرحواربنابراین نظریه های روابط شیی و دلبستگ

های ناسازگار اولیه نیز در اوایل کودکی ساخته می شوند. در واقع این روابط و تفاسیر ذهنی، پایه 

ای برای سایر روابط از جمله رابطه با خدا می شوند و این موضوع نقطه ی اتصال این نظریه ها به 

شناختی که پشتوانه ی تصور از خدا و طرحواره های ناسازگار هم است. نظریه های روانپویشی و 

اولیه هستند بیان می کنند که این سازه ها در طول اولین روابطی که کودک با مراقبش تجربه می 

کند، بوجود می آید، یعنی ممکن است فردی که الگوهای خاصی از تفکر بر رفتار روزمره اش 

 (.1،2001)راکلی ز فرافکنی کندحاکم است همان الگوها را به خدا نی

تاکنون تحقیقات متعددی راجع به رابطه ی طرحواره های ناسازگار اولیه با ویژگی های 

(، در پژوهشی با عنوان 1382مختلف والدین انجام شده، برای مثال، شهامت، ثابتی و رضوانی )

د که ین نتیجه رسیدنبررسی رابطه سبک های فرزندپروری و طرحواره های ناسازگار اولیه، به ا

(، نیز در بررسی رابطه 2008) 2سبک فرزند پروری با طرحواره های ناسازگار رابطه دارد. راینر

طرحواره های ناسازگار اولیه با شیوه های فرزندپروری، نشان داده که تمام سبک های 

( نیز در 2008) فرزندپروری قابلیت پیش بینی طرحواره های ناسازگار را دارند.گانتی و بوری

مثل ) پژوهشی نشان دادند که رفتارهای والدینی بعضی از مقوله های طرحواره های ناسازگار اولیه

بریدگی و طرد و خودگردانی و عملکرد مختل( را بسیار بهتر از مقوله های دیگر)مثل محدودیت 

 های مختل و دیگر جهت مندی( پیش بینی می کند.

ان می دهند که روابط اولیه ی فرد با والدین و رفتارهای های ذکر شده نشبنابراین، پیشینه

والدینی سازنده ی الگوهای فکری هستند، حال این سوال مطرح است که آیا الگوهای فکری 

 منفی فرد در روابط انسانی می تواند رابطه ی فرد با خداوند را تحت تاثیر قرار دهد یا خیر؟

                                                      
1. Rackley,B. 

2. Rayner,JS. 
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ند که رابطه بین والدین و تصور از خدا را کشف ( اولین محققانی بود1288) 2و بال 1بیرکی

رد از ( بیشتر به تصور فترکیب والدین )هم پدر و هم مادر کردند. آنها نشان دادند که نشان دهند

 خدا ارتباط دارد تا هریک از والدین به تنهایی.

رابطه (، بیان می کند که 1221) 8و جانسون 1، واندر ولیت6، شپارد5، مراسکو4، اشلمن 3دیکی

فرد با مراقبش، چه مثبت و چه منفی، دیدگاه وی از خدا را تحت تاثیر قرار می دهد. آنها هم 

چنین دریافتند که برای کودکی که خود را از والدینش دور می بیند خداوند تبدیل به یک جلوی 

بطه ادلبستگی جانشین می شود و هر دو والد بر تصور کودک از خدا تاثیر می گذارد.ادراک از ر

مادر/ خدا بیشتر در کودکان بزرگتر وجود دارد و ادراک رابطه پدر/ خدا درکودکان کوچکتر 

ساله( وجود دارد. اگر کودک پدر را پرورش دهنده بداند ، خداوند را همین طور می داند.  4-5)

 10و هال 2اگرکودک مادر را قدرتمند بداند ، خداوند را هم به همان شیوه ادراک می کند. هیل

(، بیان می کنند که تصور ذهنی فرد از خدا و تصور ذهنی فرد از خود، باهم تعامل دارند. 2002)

در واقع آنها بیان می کنند که طرحواره های شناختی، رابطه ی بین تصور از خود و تصور از خدا 

ر ه تصو( در بررسی جوانان دریافتند که اگر چ1223)  11را تحت تاثیر قرار می دهند. بوری و مولر

از والدین نشان دهنده تصور از خدا می باشد اما تصور از خود و عزت نفس شاخصهای بهتری 

برای چگونگی تصور از خدا می باشد به خصوص برای افرادی که اعتقاد به خدا برای آنها  بسیار 

 مهم است.

                                                      
3. Birky,  IT. 

4. Ball,  S.  
3. Dickie.,JR. 

4. Eshleman, AK.  

5. Merasco, DM. 

6. Shepard, A. 

7. Vander wilt, M. 

8. Johnson, M..  

9. Hill, TW.  

10. Hall, PC. 

11. Muller, RA. 
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های  هاما یافته های متناقضی نیز نشان می دهند که الگوهای دلبستگی معیوب یا طرحوار

ناسازگار از طریق مکانیزمی جبرانی می توانند منجر به داشتن تصور مثبت از خدا شوند، دیکی و 

( شواهدی برای تفسیر جانشینی موضوعات دلبستگی یا دلبستگی جبرانی در 1286) همکاران

ایی هفرزندانی که والدینشان طالق گرفته یا جدا شده اند، پیدا کردند. در این موارد در خانواده 

که پدر غایب بود نسبت به خانواده هایی که پدر حضور داشت، خدا بیشتر حامی و قدرتمند 

 (.1381 )به نقل از صادقی و همکاران، تصور شده بود

(، به بررسی رابطه ی تصور فرد از خدا و طرحواره های ناسازگار او پرداخته 2001) راکلی

مه طرحواره های ناسازگار اولیه و تصور از خدا و نشان داده است که رابطه ی معنی داری بین ه

وجود دارد. وی بیان می کند که هرچه فرد گرایش بیشتری به داشتن طرحواره های ناسازگار 

اولیه داشته باشد، به همان میزان گرایش به داشتن تصور مثبت از خدا دارد. و در تبیین بدست 

 جبرانی را شکل می دهد و در واقع الگوهای آوردن این نتیجه بیان می کند که فرد یک مکانیزم

 دلبستگی معیوب خود با والدین را از طریق شکل دهی یک دلبستگی ایمن با خدا جبران می کند.

با توجه به اینکه به نظر یانگ عوامل خانوادگی بیشتر از عوامل محیطی و مدرسه و همساالن 

وهشگر در پی بررسی این موضوع (، پژ1،2002در شکل گیری طرحواره ها موثر هستند)تورس

است که آیا بین طرحواره های ناسازگار اولیه که باعث می شوند فرد خود و دنیا را منفی ارزیابی 

 کند و تصور فرد از خدارابطه وجود دارد یا خیر؟

نتایج این تحقیق می تواند به مطالعه ی علمی راجع به مذهب کمک کند و به درمانگران و 

یغی و مذهبی کمک کند تا بتوانند عواملی را که بر تجربه ی هیجانی فرد از حتی موسسات تبل

خدا تاثیر می گذارند بهتر بشناسند و بدین ترتیب پاسخگوی نیازهای روانی و مذهبی افراد جامعه 

ند و این اباشند. دیگر اینکه بیشتر پژوهش ها به بررسی رابطه اختالالت و تصور از خدا پرداخته

ن افراد ای بیافراد نرمال به بررسی این موضوع می پردازد و می تواند در آینده مقایسهپژوهش در 

 نرمال و دارای اختالل صورت گیرد. 

                                                      
1. Torres, C. 
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 روش

روش نمونه گیری در این پژوهش، خوشه ای چند مرحله ای است. به منظور این کار دانشکده 

شدند.  به صورت تصادفی انتخاب های علوم پایه، کشاورزی، پزشکی و مهندسی از دانشگاه شیراز

دانشجو  125و سپس به صورت تصادفی از هر دانشکده یک کالس انتخاب شد. در مجموع 

 پرسشنامه ها را تکمیل کردند.

 ابزار اندازه گیري

سوال می باشد  15این پرسشنامه حاوی  :1پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه یانگ)فرم کوتاه(

 وجوداولیه را می سنجد. در برابر هر سوال یک مقیاس درجه بندی طرحواره ناسازگار  15که 

تا  1درست است تشکیل شده است که به ترتیب نمره  دارد که از گزینه های کامالً غلط تا کامالً

می گیرند و برای بدست آوردن نمره ی هر فرد در هر طرحواره، حاصل جمع نمرات او در هر  6

( انجام شد، روایی و پایایی این 1384جاریابی که توسط آهی)طرحواره حساب می گردد . در هن

پرسشنامه نیز بدست آمد که نتایج آن با نتایج بدست آمده از هنجارهای خارجی همخوانی داشت. 

جهت برآورد پایایی با استفاده از روش باز آزمایی ضرایب همبستگی برای خرده مقیاس ها در 

 11/0ین به پایایی آزمون از طریق همسانی درونی در دامنه همچن قرار داشت. 85/0تا 60/0دامنه 

واجد همسانی باالیی می باشد. جهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی مالک و سازه  20/0تا 

استفاده گردید که طی آن مطابقت باال بین ساختار نظری خرده مقیاس ها و نتایج عاملی روایی 

(. در این پژوهش آلفای کرونباخ پرسشنامه 1320پرسشنامه را تایید نمود)کریمی زارچی،

 به ترتیببدست آمده است و  برای هر یک از خرده مقیاس ها  12/0ناسازگار های  طرحواره

؛ انزاوای اجتماعی 62/0؛ بی اعتمادی16/0،رها شدگی 16/0محرومیت هیجانی  :عبارتست از
                                                      
1. Schema Questionnaire short form(SQ-SF) 
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آسیب پذیری نسبت به ضرر  ؛61/0؛ وابستگی/ بی کفایتی86/0؛ شکست 12/0؛ نقص/ شرم66/0

؛ 81/0؛ بازداری هیجانی11/0؛ ایثار80/0؛ اطاعت11/0؛گرفتاری سرسختانه82/0و بیماری

 .62/0؛ خویشتن داری/خود انضباطی ناکافی 63/0؛ استحقاق15/0معیارهای سرسختانه

آزمودنی  1580( با تجزیه و تحلیل هنجاریابی 1221الرنس در سال) :1آزمون تصور از خدا

زیر مقیاسی به  3ماده ای،  36زیر مقیاسی و  6ماده ای،  12مقیاس تصور از خدا را در دو قسمت 

عنوان زیر مجموعه و فرم کوتاه شده پرسشنامه تصور از خدا ساخت و همبستگی درونی آن را 

، 84/0، خیرخواهی 83/0، پذیرندگی 81/0، چالش 25/0ر بدست آورد، که برای مولفه حضو

ماده ای الرنس، توسط مظاهری  12بدست آمد. مقیاس  82/0، مشیت الهی 82/0تاثیرپذیری 

زیر مقیاس و  6( با توجه به فرهنگ جامعه اسالمی، در 1384،صادقی، شهابی زاده و یاوری )

ی ها بعد از مطالعه هر جمله میزان تطابق ماده ای بازسازی شده است. آزمودن 33بصورت مقیاسی 

درجه ای از کامالٌ مخالف تا کامالٌ موافق،  5آنرا با تصور از خدای خویش بر روی یک مقیاس 

در  5تا  1نمره است که گستره نمرات برای هر سوال از  6تعیین می کنند. نتیجه انجام این آزمون 

بدست آورده است. او سپس  86/0لفای کرونباخ تغییر می باشد. ، پایایی این آزمون را توسط آ

پایایی آزمون با روش اجرای مجدد مورد اندازه گیری قرار گرفت و ضریب همبستگی بین نمرات 

( پایایی این آزمون در این پژوهش با 1384بدست آمد. )صادقی ، 81/0دو بار اجرای آزمون 

 بدست آمده  است. 86/0استفاده از آلفای کرونباخ 

از ضریب SPSS 18  به منظور پاسخگویی به سوال های پژوهش با استفاده از نرم افزار  

همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. جهت بررسی نرمال بودن توزیع از 

 آزمون کولموگرف اسمیرنف استفاده گردید. 

 ها افتهی

                                                      
1. God Image Scale (GIS) 
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اکثریت شرکت کنندگان را در بر درصد( از شرکت کنندگان زن بودند که  6116) نفر 11

 1/12درصد( از شرکت کنندگان مرد بودند.میانگین سن آزمودنی ها  3814) نفر 48می گرفتند و 

و 35/135بود. میانگین نمره کل متغیر تصور از خدا در گروه نمونه  8/0و انحراف استاندارد آن 

ناسازگار اولیه در گروه نمونه می باشد. میانگین متغیر طرحواره های 23/15انحراف معیار آن 

 می باشد. 52/45و انحراف معیار آن  38/181

 میانگین و انحراف معیارخرده مقیاس های طرحواره های ناسازگار. 1 جدول

 انحراف معیار میانگین خرده مقیاس ها

 22/5 01/18 طرحواره ی معیارهای سرسختانه

 31/5 25/15 طرحواره ی استحقاق

 42/5 85/15 فداکاریطرحواره ی 

 21/4 48/13 طرحواره ی خویشتن داری

 11/5 15/13 طرحواره ی بی اعتمادی

 15/5 13/13 طرحواره ی رهاشدگی

 01/6 12122 طرحواره ی بازداری هیجانی

 20/5 26/11 طرحواره ی محرومیت هیجانی

 60/4 21/10 طرحواره ی انزوای اجتماعی

 4122 45/10 طرحواره ی گرفتاری

 66/4 00/10 طرحواره ی اطاعت

 25/4 68/2 طرحواره ی ناکامی

 22/4 25/2 طرحواره یآسیب پذیری

 43/4 68/8 طرحواره ی نقص/شرم

 58/3 45/8 طرحواره ی وابستگی

به منظور بررسی توزیع متغیرها و خرده مقیاس های آنها در گروه نمونه از آزمون 

 کولموگروف اسمیرنف تک گروهی استفاده شد. 
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بین مولفه های متغیر طرحواره های ناسازگار، طرحواره های محرومیت هیجانی، رها شدگی، 

ارهای هیجانی، معینقص/شرم، ناکامی، وابستگی، آسیب پذیری، گرفتاری، اطاعت، بازداری 

داشتند که به منظور نرمال سازی از لگاریتم  05/0سرسختانه و استحقاق سطح معناداری کمتر از 

این طرحواره ها استفاده گردید، بدین ترتیب همه طرحواره ها به جز طرحواره های نقص/شرم، 

روش  دام ازناکامی، وابستگی، آسیب پذیری نرمال شدند. توزیع این چهار طرحواره با هیچک

های حذف داده های پرت و انتهایی توزیع و روش های لگاریتم، مجذور و معکوس سازی داده 

 ها نرمال نشد.

به منظور بررسی رابطه نمرات آزمون  تصور از خدا و نمرات آزمون طرح واره های ناسازگار 

ی پیرسون، خطی گاولیه  ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. از مفروضه های استفاده از همبست

بودن رابطه بین متغیرها می باشد. جهت بررسی این مفروضه از آزمون خطی بودن استفاده شد. 

( معنادار است و این بدان >05/0p)  042/0است که در سطح  45/24این آزمون برابر   fآماره

 یمعناست که رابطه بین متغیرهای مورد بررسی خطی است. همچنین هر یک از طرحواره ها

ناسازگار اولیه با متغیر تصور از خدا رابطه خطی داشتند. با توجه به برقرار بودن مفروضه ها به 

ضریب همبستگی  rمنظور بررسی این فرضیه از آزمون پیرسون استفاده شد. سطح معناداری آماره 

رض درصد ف 25بزرگتر است بنابراین با اطمینان  05/0شده است و این مقدار از  23/0پیرسون 

صفر مبنی بر عدم همبستگی تائید می شود. بنابراین بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تصور از 

خدا رابطه معناداری وجود ندارد. همبستگی خرده آزمون های طرح واره های ناسازگار اولیه با 

آمده است. علی رغم عدم همبستگی  2تصویر از خدا نیز بررسی شدند که نتایج آن در جدول 

معنادار میان نمره کلی طرحواره های ناسازگار با متغیر تصور از خدا، بین طرحواره های انزوای 

اجتماعی، اطاعت و معیارهای سرسختانه با متغیر تصور ازخدا رابطه منفی و معنادار وجود دارد. 

ه منظور ب  سایر طرحواره های ناسازگار رابطه معناداری را با متغیر تصور ازخدا نشان نمی دهند.

تعیین اینکه کدام یک از این خرده آزمون ها می توانند به طور مستقل نمره آزمون تصور از خدا 

را پیش بینی نمایند از تحلیل رگرسیون چند متغییری استفاده شد. با توجه به نرمال نبودن توزیع 
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رسیون ل رگطرحواره های نقص/شرم، ناکامی، وابستگی، آسیب پذیری، این طرحواره ها در تحلی

 آمده است. 4و  3از بین طرحواره ها کنار گذاشته شدند. نتایج این بررسی در جدول های 
 ضرایب همبستگی پیرسون متغیر تصور از خدا و هر یک از طرحواره های ناسازگار اولیه .2 جدول

r متغیر 

 ( تصور از خدا1 1

 (محرومیت هیجانی2 -05/0

 (رهاشدگی3 02/0

 اعتمادی(بی 4 -08/0

 (انزوای  اجتماعی5 -21/0*

 (گرفتاری6 03/0

 (اطاعت1 -12/0*

 (فداکاری8 08/0

 (بازداری هیجانی2 -001/0

 (معیارهای سرسختانه10 -13/0 *

 (استحقاق11 -04/0

 (خویشتن داری12 -01/0

* 05/0P<   

 خالصه نتایج آماره های مربوط به برازش مدل .3جدول 

 R 2R  استاندارد براوردخطای F Sig 

 35/0 12/0 61/0 56/1 02/0 

با توجه به نتایج جدول، ضریب همبستگی چندگانه بین مجموع متغیرهای پیش بین   

باشد. همچنین مقدار می 35/0و متغیر مالک )تصور از خدا( برابر  )طرحواره های ناسازگار(

می باشد که نشان دهنده میزان تببین واریانس و تغییرات  12/0(برابر با rضریب تعیین )مجذور 

بدست آمده  Fتصور از خدا توسط طرحواره های ناسازگار می باشد. همچنین معناداری آماره 

نشان می دهد خرده آزمون های طرحواره های ناسازگار قادرند تغییرات مربوط به بعد تصور از 
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د در ادامه ضرایب غیر استاندارد و استاندارد هر یک از طرحوارهای خدا را به خوبی تبیین کنن

 آورده می شود. 4ناسازگار و معناداری این ضرایب در جدول 
حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره بین طرحوار های ناسازگار و   Betaو Bجدول ضرایب  .4جدول 

 تصور از خدا

 مدل
 دهشضرایب استاندارد  ضرایب استاندارد نشده

T Sig 
B خطای استاندارد Beta 

 00/0 12/11 -- 33/11 28/132 ثابت

 -11/0 -36/0 -03/0 68/1 -11/2 محرومیت هیجانی

 81/0 23/0 02/0 20/8 05/2 رها شدگی

 21/0 -03/0 -004/0 30/0 -01/0 بی اعتمادی/ بد رفتاری

 002/0 -14/3 -30/0 31/0 -003/1 انزوای  اجتماعی

 28/0 08/1 11/0 42/8 -22/2 گرفتاری/دردام افتادگی

 30/0 -02/1 -12/0 65/2 -82/2 اطاعت /پیروی

 65/0 45/0 04/0 26/0 12/0 فداکاری

 12/0 26/0 02/0 21/1 01/2 بازداری هیجانی

 18/0 32/1 15/0 30/0 32/0 معیارهای سرسختانه

 12/0 -25/0 -02/0 32/0 -08/0 استحقاق

 64/0 46/0 04/0 1/2 51/4 خویشتنداری

برابر با   B، طرحواره ی انزوای اجتماعی دارای ضریب4طبق اطالعات مندرج در جدول 

این طرحواره که  برابر t می باشد. معناداری این ضریب را از سطح معناداری  آزمون  -003/1

و معنا دار است با توجه به ضریب به دست آمده می توان معادله پیش بینی تصور از خدا   002/0

 را به وسیله طرحواره مذکور به شرح زیر نوشت : 

 تصور از خدا = 28/132 -انزوای اجتماعی(× 003/1)

 نماید. طور مستقل پیش بینی بنابراین انزوای اجتماعی می تواند متغییر تصور از خدا را به

 گیريبحث و نتیجه



 
 44                   ...از خدا رهاي ناسازگار اولیه و تصووارهبررسی رابطه طرح                             

بر طبق یافته های این پژوهش بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تصور از خدا در سطح 

و در  -21/0رابطه معنادار وجود ندارد. اما طرحواره انزاوی اجتماعی با ضریب رگرسیون 25/0

و در سطح معنا داری  -13/0رگرسیون ، معیار های سرسختانه با ضریب 01/0سطح معناداری 

به طور منفی با تصور از  01/0و در سطح معنا داری  -12/0و اطاعت با ضریب رگرسیون  01/0

درصد از %12/. می باشد که نشان می دهد 12خدا رابطه دارند. مقدار ضریب تعیین برابر با 

 .تغییرات تصور از خدا توسط طرحواره های ناسازگار تعیین می شود 

(، که بیان می کنند که تصور 2002) 2و هال 1این یافته ها به نحوی با نتایج تحقیقات هیل 

ذهنی فرد از خدا و تصور ذهنی فرد از خود، باهم تعامل دارندو طرحواره های شناختی، رابطه ی 

( در 1223)  ،4و مولر 3بین تصور از خود و تصور از خدا را تحت تاثیر قرار می دهند و بوری

ررسی جوانان دریافتند که اگر چه تصور از والدین نشان دهنده تصور از خدا می باشد اما تصور ب

از خود و عزت نفس شاخصهای بهتری برای چگونگی تصور از خدا می باشد به خصوص برای 

(که بیان می کنند به 1228و مولر )  افرادی که اعتقاد به خدا برای آنها  بسیار مهم است. بوری

رسد که عزت نفس با درک اینکه خدواند نسبت به فرد چه کسی است رابطه دارد، همسو  نظر می

 است.

( 2001در حالیکه در تنها پژوهشی که بطور مستقیم مربوط به این موضوع می شود، راکلی) 

بیان می کند که رابطه ای منفی بین تصور از خدا و طرحواره های ناسازگار اولیه وجود دارد؛ 

ان می کند که هر چه طرحواره های ناسازگار فرد بیشتر باشند فرد از طریق یک یعنی وی بی

 مکانیسم جبرانی تصور مثبت تری از خدا را شکل می دهد. 

این نتیجه باید با توجه به اینکه دریافته ایم زیر مقیاس های یکی از ابزارها، یعنی مقیاس    

قرار گیرد. یعنی این مقیاس به جای سنجش تصور از خدا، با هم همپوشانی دارند مورد بررسی 

                                                      
1. Hill, T.W.  

2. Hall, P.C. 

3. Gunty, Buri 

4. Muller, JM. 
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شش سازه، فقط یک سازه را اندازه می گیرد. که این امر می تواند منجر به تحریف نتایج شود. 

از طرفی ممکن است این مقیاس مفهوم فرد از خدا و نه تصور وی از خدا را مورد سنجش قرار 

دانش عقالنی خود در مورد خدا را دهد چرا که وقتی فردی به سواالت پاسخ می دهد در واقع 

(. در صورتی که این گفته صحیح باشد 2001بیان می کند چون به هر سوالی فکر می کند)راکلی،

باید مطالعه ای مجدد انجام شود تا مشخص شود که آیا نظریه ی جبران که بیان می کند که فرد 

ا از معیوب خود با والدین ر یک مکانیزم جبرانی را شکل می دهد و در واقع الگوهای دلبستگی

طریق شکل دهی یک دلبستگی ایمن با خدا جبران می کند درست است یا نظریه ی همایندی 

 (.2001که بیان می کند دلبستگی فرد به خدا همانند دلبستگی وی نسبت به والدینش است)راکلی،

ور گار با متغیر تصاما علی رغم عدم همبستگی معنادار میان نمره کلی طرحواره های ناساز    

از خدا، بین طرحواره های انزوای اجتماعی، معیارهای سرسختانه و اطاعت با متغیر تصور ازخدا 

رابطه منفی و معنادار وجود دارد سایر طرحواره های ناسازگار رابطه معناداری را با تصور ازخدا 

 نشان نمی دهند.

یک نوع فرایند ترکیب محفوظات  تصور از خدا تجربه ی یک فرد از خداست و در واقع   

و تنظیم انبوهی از خاطراتی است که ارتباط اولیه با خدا دارد. این رابطه می تواند احساس اطمینان 

بنیادی را به فرد بدهد، اما می تواند به عنوان منبع برانگیزنده ی وحشت، اضطراب، ناخرسندی یا 

(. یعنی اگر فرد 2008ودگا، 4تیلبورگا ، ون3، شاپ جونکر2، مویی1عصبانیت نیز باشد)براما

احساس کند که از جهان منزوی است)طرحواره انزوای اجتماعی(، یا باید برای اجتناب از 

پیامدهای منفی کنترل خود را به دیگران بسپارد)طرحواره اطاعت( یا به بی نقص گرایی و قوانین 

ا ( احتمال اینکه تصور وی از خدغیر قابل انعطاف معتقد باشد)طرحواره ی معیارهای سرسختانه

                                                      
1. Braama, AW. 

2. Mooi, B. 

3. SchaapJonker, J. 

4. Van Tilburga.W. 
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(،  بیان می کنند که تصور یک فرد از خدا به 2006) 2و ویس 1منفی باشد بیشتر می شود. ویگند

عنوان کنترل کننده یا غیر کنترل کننده، پاسخ های عاطفی در مقابل فکر کردن به خدا را تعدیل 

فرد را نیز شکل می دهد و مشخص می کند. چرا که طرحواره های ناسازگار اولیه تصور از خود 

شده که تصور از خود می تواند با تصور از خدا رابطه داشته باشد. کسانی که فکر می کنند 

خداوند بسیار کنترل کننده است پاسخ های عاطفی منفی در مقابل خدا دارند. یعنی می توان 

یز تحت د که هیچ چگفت فردی که احساس دربند بودن و مختار نبودن می کند و احساس می کن

 کنترل او نیست دیدگاه منفی نسبت به خدا شکل می دهد.

این پژوهش با محدودیت هایی مواجه بوده، از آنجا که روش پژوهش از نوع همبستگی     

با توجه به محدود بودن پژوهش ها در این زمینه باید   .است، نتیجه گیری علّی امکان پذیر نیست

تحقیقات بیشتری انجام شود. همچنین به دلیل همپوشانی زیر مقیاس های مقیاس تصور از خدا و 

ه به برای کسانی ک "در مورد من صدق نمی کند"یا  "مطمئن نیستم"همچنین نداشتن گزینه ی 

شتن ابزار یا گزینه ای در ابزارهای مورد استفاده جمله ی نوشته شده اعتقاد ندارند و وجود ندا

برای سنجش مقبولیت اجتماعی و خوب جلوه دادن خود باید به دنبال ابزارهای بهتری باشیم و 

سعی کنیم افراد معتقد به مذاهب مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم. ازنظرپژوهشی نیز این 

 یرد ،تا از ای نطریق تعمیم پذیری پژوهشپژوهش ممکن است بر روی مقاطع سنی دیگر انجام گ

همچنین باید نقش متغیرهای واسطه ای نظیر میزان فشار روانی تجربه شده وشیوه های  .باالرود

فرزندپروری والدین در شکل گیری تصور از خدا و طرحواره های ناسازگار اولیه مورد بررسی 

رابطة طرحواره های ناسازگار اولیه و  زمینة در قرار گیرد. پیشنهاد می شود پژوهش مشابهی نیز

تصور از خدا در فرزندان و والدین انجام گیرد تا بتوان به نقش انتقال بین نسلی این متغیرها پی 

برد. درمانگران و مبلغان مذهبی می توانند با استفاده از نتایج این پژوهش فهم بهتری از عوامل 

                                                      
1. Wiegand, KE. 

2. Weiss, HM. 
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ار می دهند بدست آورند چرا که تصور از خدا درونی که تصور از خدای فرد را تحت تاثیر قر

 بر بسیاری از جنبه های زندگی فرد تاثیر می گذارد.
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