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Objectives The present study aimed to examine the relationship between early maladaptive schemas 
with meaning of life and well-being of the elderly and investigation and its prediction by early maladap-
tive schemas.
Methods & Materials In this research, a total of 200 older people (96 women and 104 men) were selected 
from Tehran city by convenience sampling. The instruments used in this study consisted of the Yung early 
maladaptive Schema Questionnaire – Short Form (SQ-SF), Meaning of Life Questionnaire (MLQ) and Ryffs 
Scales of Psychological Well-Being (RSPWB).
Results The results of multiple regression analyses showed that 37% of the elderly participants found 
meaning, 27% found meaning in life, 27% in self- acceptance, 24% in positive relationship with the others, 
and 44% in environment control, as predicted by early maladaptive schemas. Early maladaptive schemas 
cannot project autonomy, personal growth and purpose in life. This correlation was significant (P<0.001). 
Based on the analyses of variance, the regression method was also significant and linear because the 
value of F test for determining the effect of independent variables on finding meaning and meaning in 
life, i.e., 5.21 and 3.22, respectively, was significant (P<0.001). Also, the effect of independent variables on 
well-being and self-acceptance (f=3.22) showed a positive relationship with others (f=2.68) and environ-
ment control (f=2.17), which was significant (P<0.001) .
Conclusion Findings of this research revealed that early maladaptive schemas (unrelenting standards, 
self-sacrifice, subjugation, emotional deprivation, social isolation, and failure) have predictive power for 
meaning of life and well-being, which may affect the mental health of the elderly.
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Extended Abstract

1. Objectives

ince the world’s population is aging rapid-
ly, elderly age is of paramount importance. 
Gerontology seeks to better understand the 
elderly age, prevent the difficulties related 
to this age group, help improve the health 

and well-being of the elderly population, and provide 
ways to the middle-aged people to be prepared for old 
age [1]. Therefore, studies aimed at improving mental 
health and quality of life in elderly age seem necessary. 
Since schemas are the deepest cognitive levels and the 
core of personality, it seems that search for meaning and 
psychological well-being in this period are related to early 
maladaptive schemes and play an important role in the 
quality of life and mental health in elderly [2]. Hence, 
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the present study aimed to investigate the relationship be-
tween the components of early maladaptive schemas and 
the components of the meaning of life and psychological 
well-being.

2. Methods & Materials

The present study was a descriptive-correlational re-
search. The study population consisted of all elderly men 
and women aged between 65 and 80 years who lived in 
Tehran in 2016. Accordingly, 200 persons were selected 
among the elderly men and women (96 women and 104 
men) through available sampling method. The inclusion 
criteria for the elderly were as follows: having the speci-
fied age; consent and willingness to complete the ques-
tionnaires; and the physical health necessary to under-
stand the questions. The exclusion criteria for the research 
process were reported as neuropsychiatric diseases, such 
as Alzheimer’s disease, which is declared by the elderly 
or by their friends, physical illnesses such as hearing loss 
and deafness, and refusal to continue collaboration due to 
the length of the questionnaire. 

The research tools used to conduct the present study 
were the Meaning in Life Questionnaire (where the Cron-
bach’s alpha was 75% for the subscale of search for mean-
ing and 78% for the subscale of presence of meaning) [3], 
Young Schema Questionnaire - Short Form - for evaluat-
ing 15 early maladaptive schemas (namely emotional de-
privation, abandonment, distrust and mistreatment, social 
isolation, defectiveness and shame, incompetence and 
dependence, vulnerability to illness, enmeshment, sub-

jugation, self-sacrifice, emotional inhibition, unrelenting 
standards, entitlement, insufficient self-control, and fail-
ure) [4], and the Ryff Scales of Psychological Well-Being 
(with the subscales of self-acceptance, the establishment 
of quality ties to other, autonomy, purposeful life, per-
sonal growth and domination on the environment) [5]. 
Cronbach’s alpha was reported 50% in the present study. 

The collected data were analyzed using SPSS 18. The 
relationship was examined, and the variables were pre-
dicted using Pearson’s correlation coefficient and simul-
taneous multiple regression analysis with respect to the 
assumptions.

3. Results

Based on the research questions, the matrix of correla-
tion between the subscales of early maladaptive schemas 
and the meaning in life showed that there is a positive and 
significant correlation between the schemas of distrust, 
entitlement, dependence, self-sacrifice, and unrelenting 
standards with search for meaning while there is a sig-
nificant negative correlation with the subscale of failure. 
As well, there is a positive and significant correlation be-
tween the schema of entitlement, self-sacrifice, and un-
relenting standards with the presence of meaning, but a 
negative significant correlation with failure (P<0.001 and 
P<0.05, respectively).

Simultaneous linear regression analysis was used to de-
termine whether early maladaptive schemas predicted the 
search for and the presence of meaning in life. The results 

Table 1. Significant level of regression coefficient of the early maladaptive schemas’ subscales

Variable
Non-Standardized Regres-

sion Impact Factors
Standardized Regres-

sion Impact Factor
t Significance Level

Unrelenting standards and 
search for meaning

0.347 0.427 3.956 0.001

Unrelenting standards and pres-
ence of meaning

0.267 0.496 4.169 0.001

Emotional deprivation and posi-
tive relationships with others

0.110 0.278 2.730 0.007

Self-sacrifice and domination on 
the environment

0.128 0.302 2.969 0.004

Social isolation/alienation and 
self-acceptance

-0.114 -0.355 -3.288 0.001

Subjugation and self-acceptance 0.111 0.332 2.757 0.007

Failure and self-acceptance -0.104 -0.261 -2.757 0.007
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showed that only the schema of unrelenting standards 
succeeded in predicting the components of the search for 
and the presence of meaning of life.

In order to investigate the predictability of psychologi-
cal well-being by early maladaptive schemas, the correla-
tion matrix between components was first established to 
determine the correlation between the components of the 
early maladaptive schemas and psychological well-being.

The findings indicated that there is a correlation be-
tween the component of self-acceptance and the schema 
of abandonment/social isolation; between the component 
of positive relationships with others and the schemas 
of emotional deprivation, abandonment, defectiveness/
shame, and subjugation; between the component of au-
tonomy and the schemes of entitlement, self-sacrifices, 
and unrelenting standards; between the component of 
domination on the environment and the schemes of emo-
tional deprivation, abandonment, entitlement, self-sacri-
fice, and unrelenting standards; between the component 
of purposeful life and the schemas of entitlement and 
unrelenting standards; and between the component of 
individual growth and the schemes of abandonment, dis-
trust, entitlement, self-sacrifice, emotional inhibition and 
unrelenting standards.

Simultaneous linear regression analysis was used to 
determine whether early maladaptive schemas predicted 
the components of psychological well-being. Based on 
the results, among the subscales of the early maladaptive 
schemas, social isolation/alienation and subjugation/fail-
ure predicted self-acceptance in life; the emotional depri-
vation schema predicted positive relationships with oth-
ers; and the self-sacrifice schema predicted domination on 
the environment. The findings also indicated that none of 
the subscales of early maladaptive schemas could predict 
autonomy. Also, among the subscales of early maladap-
tive schemas, none could predict the components of pur-
poseful life and individual growth.

4. Conclusion

In general, the present study showed the effect of early 
maladaptive schemes on the meaning of life and psycho-
logical well-being during elderly age. Considering the 
limitations and unique characteristics of elderly age, it 
can be considered as an opportunity to assess and change 
attitudes of the elderly by revising their schemas and start 
a period full of meaning, growth and mental health [6]. 
The present research is consistent with the studies carried 
out in Iran by Yousefi, Zerehpoosh, Moradi, and Bahrami 

on the impact of early maladaptive schemas in life [7, 8, 
9, 10]. In this regard, according to the research findings, 
knowing the importance of cognitive patterns in mental 
health, these stereotypical beliefs and thoughts can be re-
vised and reevaluated during the elderly age by modifying 
the schema and understanding the roots of problems and 
incompatibilities. Also, emotional control and account-
ability to fate can be seen as the implications of modify-
ing early maladaptive schemas; the present research is an 
attempt to enlighten and achieve it.
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اهداف هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه با معنای زندگی و بهزیستی روان شناختی سالمندان است. 
مواد و روش ها به منظور انجام پژوهش، 200 نفر )96 زن و 104 مرد( از سالمندان شهر تهران در سال 1395 از طریق نمونه گیری در 
دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسش نامه های طرح واره یانگ، معنای زندگی استگر و بهزیستی روان شناختی ریف بررسی شدند. 
یافته ها نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره هم زمان نشان داد 37 درصد از جست وجوی معنا، 27 درصد از وجود معنا، 27 درصد 
از پذیرش خود، 24 درصد از روابط مثبت با دیگران و 44 درصد از تسلط بر محیط به وسیله طرح واره های ناسازگار اولیه قابل 
پیش بینی است. خرده مقیاس های رشد فردی، زندگی هدفمند و خودمختاری قابلیت پیش بینی به وسیله طرح واره ها را ندارند. 
این همبستگی از نظر آماری معنی دار است )P<0/001(. مدل رگرسیونی تبیین شده نیز بر اساس آزمون تحلیل واریانس، خطی 
و معنی دار است، زیرا مقدار آزمون f برای تعیین معنی داری اثر متغیرهای مستقل بر جست وجوی معنا و وجود معنا 21/5 
و 22/3 با سطح معنی داری P<0/001 است و برای اثر متغیرهای مستقل بر مؤلفه های بهزیستی روان شناختی پذیرش خود 

f=23/3، روابط مثبت با دیگرانf=68/2، تسلط بر محیط f=17/2، سطح معنی داری P<0/001 گزارش شد. 
نتیجه گیری نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد طرح واره های ناسازگار اولیه معیارهای سخت گیرانه، ایثار، اطاعت، محرومیت هیجانی، 
انزوای اجتماعی و شکست، توانایی پیش بینی کنندگی معنای زندگی و بهزیستی روان شناختی را دارند و بر سالمت روان در دوران 

سالمندی با میانگین سنی 65 تا 80 سال تأثیرگذار هستند.

کلیدواژه ها: 
سالمندان، طرح واره های 

ناسازگار اولیه، معنای 
زندگی، بهزیستی 

روان شناختی

تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1396
تاریخ پذیرش: 12 مرداد 1396

مقدمه

از آنجا که جمعیت جهان به سرعت رو به سالمندی می رود، 
را  میالدی  سال 1999  دارد.  خاصی  اهمیت  سالمندی  دوران 
سال بین المللی سالمند نامیده اند. در دومین کنفرانس بین المللی 
سالمندی در مادرید، عالوه بر بررسی مسائل مختلف سالمندی، 
برای پاسخ گویی به چالش ها و مشکالت دوره سالمندی برنامه 
کاری تدوین شد ]1[ و پیش بینی شد در قرن بیست و یکم 
جمعیت سالمندان به باالترین میزان خود در حیات بشر برسد. به 
همین دلیل این قرن را قرن سالمندی نامیدند و با شعار »جامعه ای 
برای تمام سنین« فعالیت خود را آغاز کردند. در ایران با افزایش 
شاخص های بهداشتی و درمانی، اقتصادی و اجتماعی شاخص 
امید به زندگی به 74 سال رسیده است. پیش بینی می شود در 
سال 2021 جمعیت باالی 60 سال به بیش از 10 درصد از کل 
جمعیت کشور و در سال 2050 به بیش از 20 درصد از کل 

جمعیت کشور برسد ]2[. 

علم سالمندشناسی1 به عنوان علمی نوپا شناخته شده که در 
چهار دهه اخیر در پی درک بهتر سالمندی و کمک به سالمندان 
و پیشگیری از دشواری های این دوران رشد کرده است. آرمان ها و 
اهداف دیگر این علم افزایش سالمت و آسایش جمعیت سالمندان 
و ارائه شیوه های آمادگی برای دوران سالمندی است ]3[. بر این 
اساس مطالعات فراوانی با هدف ارتقای سالمت روان وکیفیت 
زندگی در دوران سالمندی صورت گرفته است که معنایابی در 
زندگی را عامل مهمی در بهزیستی روان شناختی می دانند. به 
عقیده فرانکل، کنارآمدن با دشواری های این دوران نیست که 
انسان را از پا درمی آورد، بلکه جنبه های گذرای زندگی هستند 
که نیروهای بالقوه آدمی را تشکیل می دهند. انسان هر چه زودتر 
بتواند نیروهای بالقوه را به بالفعل تبدیل کند، زودتر می تواند خود 
را با واقعیت فناناپذیر روبه رو کند. اگر رنج زندگی را شجاعانه 

بپذیریم، تا واپسین دم زندگی معنا خواهد داشت ]4[. 

1. Gerontology

1- گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، پردیس بین الملل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 
2- گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 

بررسی رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه با معنای زندگی و بهزیستی روان شناختی سالمندان
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معنای زندگی بر سه پایه استوار است: آزادی اراده، معناجویی 
در  انسان  که  معناست  این  به  اراده  آزادی  زندگی.  معنای  و 
انتخاب جایگاهی که با آن مواجهه می شود آزاد است. معناجویی، 
مسئولیت به همراه دارد. مسئولیت ساختن جامعه و فرهنگ، 
انتخاب شکل مرگ و معنی داری زندگی. فرانکل معنای زندگی 
را در لذت و خوش گذرانی نمی داند، بلکه معنای زندگی را تجربه 
زندگی در لحظه بدون الگوی پیش پنداشت و تفسیری می داند 
]5[. در این راستا تحقیقات راتی و راستوجی )2007(، کانگ 
متغیری  زندگی  معنای  که  می کند  بیان   )2009( همکاران  و 
و  زندگی  معنی داری  و  است  افراد  روان  سالمت  در  ارزشمند 
جایگاه آن برای برخورداری از زندگی همراه با بهزیستی امری 
غیر قابل پنهان است ]8-6[. از دیدگاه معنادرمانی2 نبود معنای 
زندگی  است.  وجودی3  خأل  در  زندگی کردن  منزله  به  زندگی 
بدون برخورداری از حس جهت یابی و هدف روشن که فرد به 
دنبال دستیابی به آن باشد، در شدیدترین حالت منجر به اختالل 

هیجانی یا روان رنجوری می شود ]7[. 

از سوی دیگر، یافتن معنا در زندگی فرد می تواند نگرش فرد به 
سالمندی را مثبت کند و این دوره نشآن های از مرحله جدیدی در 
زندگی تصور شود. معنایابی دریچه ای به شروع تازه و جست وجویی 
با این دوران است.  نو برای زندگی معنی دار و عامل سازگاری 
سازگاری که منجر به بهزیستی روان شناختی در زندگی فرد شود 
سالمت روان را دربر دارد. بهزیستی فرایندی همه جانبه است 
که در طول عمر گسترده شده است ]8[. روان شناسی مثبت نگر 
سالمت روانی را معادل کارکرد مثبت روان شناختی تلقی و آن 
را در قالب اصطالح بهزیستی روان شناختی مفهوم سازی کرده 
کارکرد  معنی  به  روان شناختی  بهزیستی  منظر،  این  از  است. 
روان شناختی بهینه است. بهزیستی به معنای کسب لذت نیست، 
بلکه تالشی برای ارتقا و تحقق استعدادها و توانایی های فرد است. 
بهزیستی روان شناختی را باید نوعی خوشبختی دانست که از 
طریق رویارویی با چالش های زندگی، مشکالت و نیازها به دست 
می آید، نه نوعی خوشی که از طریق تفریح و نداشتن هرگونه 
کشمکش و تعارض و یا با داشتن زندگی یکنواخت و بدون تغییر و 
پستی بلندی به دست آمده است. انسان تنها مخلوقی است که از 
معنا و مرگ آگاه است و می تواند به سؤال »برای چه زنده ام« پاسخ 
دهد. معنای زندگی مهم ترین مؤلفه بهزیستی روان شناختی است. 
وجود معنا در زندگی پیش بینی کننده بهزیستی روان شناختی 

است ]9[.

از سوی دیگر، جفری یانگ طرح واره ها را الگوهای هیجانی و 
شناختی می داند که طی دوران کودکی و نوجوانی رشد یافته اند 
و در طول زندگی فرد ثابت می مانند. این طرح واره ها به عنوان 
الگوهایی برای پردازش تجربیات بعدی به کار گرفته می شوند 

2. Logotherapy
3. Existential vacuum 

]10[. طرحواره را نوعی ساختار شناختی می دانند که در گزینش، 
رمزگردانی و ارزیابی محرک ها و سازوکار آنها تأثیرگذار است. وی 
بیان می کند که بر پایه مجموعه ای از طرحواره ها فرد قادر به 
تعیین موقعیت خود در رابطه با زمان و فضا شده و تجارب خود را 

به گونه ای معنادار طبقه بندی و تفسیر می کند. 

با جمع بندی چندین پژوهش درباره طرح واره ها تعریف زیر ارائه 
می شود:

طرح واره ها عناصر نظام مندی از واکنش ها و تجربه های گذشته 
را شکل  دانش  از  پایداری  و  منسجم  نسبتاًً  پیکره  هستند که 
می دهند و می توانند ادراک ها و ارزیابی های بعدی را هدایت کنند. 
هنگامی که فرد سیستمی از انتظارات را کسب می کند، با دقت 
بیشتری به عناصر مشابه در موقعیت های زندگی پاسخ می دهد. بر 
این اساس هجده طرح واره ناسازگار اولیه شناسایی شد که مطابق 
با پنج نیاز تحولی دوران کودکی و نوجوانی به پنج حوزه وسیع 
تقسیم می شود که عبارتند از: بریدگی و طرد4، خودگردانی و 
عملکرد مختل5، محدودیت های مختل6، جهت مندی های دیگر7، 

گوش به زنگ بودن بیش از حد و بازداری8. 

این  خاستگاه های  با  رابطه  در   )1999( یانگ  عقیده  به 
برای  که  دارد  وجود  اساسی  تحولی  تکلیف  پنج  طرح واره ها 
باعث  تکالیف  این  انجام نگرفتن  و  است  ضروری  رشد سالمت 
اولیه9  ناسازگار  طرح واره های   .]11[ می شود  عملکرد  اختالل 
مرکز سازماندهی شخصیت به شمار می روند. یافته های کاستا و 
مک کری10 )1994( نشان داد افراد در صفات شخصیتی بسیار 
باثبات هستند. فردی که در سن به خصوصی نمره کم یا زیاد 
می گیرد، احتماالً در سن دیگری با فواصل سه تا سی سال نمره 

مشابهی کسب می کند ]10[. 

از آنجا که طرح واره ها عمیق ترین سطوح شناختی و هسته 
مرکزی شخصیت فرد را در بردارند، به نظر می رسد معنایابی و 
بهزیستی روان شناختی با طرح واره های ناسازگار اولیه در ارتباط 
در  روانی  بهداشت  و  زندگی  کیفیت  در  مهمی  نقش  و  است 
دوران سالمندی ایفا می کند. در ایران مطالعات فراوانی در حوزه 
سالمندی، معنای زندگی و بهزیستی روان شناختی انجام شده 
است، اما پژوهشی که نقش طرح واره ها را در معنایابی و بهزیستی 
روان شناختی بررسی کند گزارش نشده است. بنابراین پژوهش 
ناسازگار  رابطه مؤلفه های طرح واره های  بررسی  با هدف  حاضر 

4. Disconnection and rejection
5. Impaired autonomy and performance 
6. Impaired limits
7. Other directedness 
8. Over vigilance and inhibition
9. Early maladaptive schemas
10. Costa and McCrae
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مؤلفه های  رابطه  بررسی  و  زندگی  معنای  مؤلفه های  با  اولیه 
طرح واره های ناسازگار اولیه با مؤلفه های بهزیستی روان شناختی 

انجام شد. 

روش مطالعه

از نوع توصیفی همبستگی بود. رابطه و  روش مطالعه حاضر 
با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون  پیش بینی متغیرها 
چندگانه با روش هم زمان و با رعایت مفروضه ها تجزیه وتحلیل 
شد. جامعه آماری شامل تمام سالمندان زن و مرد 65 تا 80 سال 
ساکن شهر تهران در سال 1395 بود. بر این اساس، 200 نفر از 
سالمندان زن و مرد )96 زن و 104 مرد( که بیشترین فراوانی 
تحصیالت در زنان، بی سواد و ابتدایی و در مردان، دیپلم بود از 
طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. محقق پرسش نامه ها 
پارک های منطقه 5  بهار 1395 در  برای سالمندانی که در  را 
حضور داشتند و مایل به همکاری بودند خواند و برای درک بیشتر، 
توضیحات الزم را ارائه کرد. بدین ترتیب پرسش نامه ها تکمیل 
شد. محقق به افرادی که در پژوهش شرکت کردند اطمینان داد 
که پاسخ های آن ها کاماًل محرمانه باقی می ماند، بر همین اساس 
نام افراد پرسیده نشد تا با آرامش بیشتر به سؤال ها پاسخ دهند. 

مالک های ورود به پژوهش عبارت بود از: داشتن شرط سنی 
ذکرشده، رضایت و آمادگی برای همکاری، تکمیل پرسش نامه ها 
و سالمت جسمی الزم برای درک سؤال ها؛ مالک های خروج از 
پژوهش عبارت بود از: ابتال به بیماری های عصبی شناختی مانند 
آلزایمر که فرد سالمند و یا دوستان او، محقق را از این بیماری 
مطلع کردند، بیماری های جسمی مانند کم شنوایی و ناشنوایی 
و خودداری از ادامه همکاری به دلیل طوالنی بودن پرسش نامه. 
نفر به دلیل  نفر در نظر گرفته شد که 31  حجم نمونه 231 
کنار  پژوهش  از  پاسخ ها  ناقص بودن  یا  و  ادامه نکردن همکاری 

گذاشته شدند. بنابراین گروه نمونه به 200 نفر کاهش یافت. 

برای انجام پژوهش حاضر از پرسش نامه های معنای زندگی، 
طرح واره یانگ و بهزیستی روان شناختی ریف استفاده شد. 

پرسش نامه معنای زندگی

در پرسش نامه معنای زندگی استگر و همکاران برای دو عامل 
وجود معنا در زندگی و جست وجوی معنا در زندگی 10 گویه 
وجود دارد که برای هر کدام از مقیاس ها 5 سؤال در نظر گرفته 
شده است. بین دو عامل وجود و جست وجوی معنا در زندگی 
همبستگی منفی اندکی وجود داشت. استیگر و همکاران اعتبار 
درونی را برای مقیاس های فرعی وجود 86 درصد و جست وجو 
مقیاس  اساس  بر  پرسش نامه  این  کرده اند.  گزارش  درصد   78
درست  کاماًل   :7 تا  نادرست  کاماًل   :1 از  درجه ای   7 لیکرت 
نمره گذاری می شود. با توجه به درجه بندی پاسخ ها، نمره کل در 
این آزمون بین 10 تا70 خواهد بود. مجموع نمره های سؤال های 

2، 3، 7، 8 و 10 میزان تالش فرد برای یافتن معنا و مجموع 
نمره های سؤال های 1، 4، 5، 6 و 9 میزان معنی داری زندگی فرد 

را مشخص می کند. 

طبق پژوهش های استگر و همکاران )2006( اعتبار این مقیاس 
برای ارزیابی زندگی 86 درصد، برای زیرمقیاس وجود معنا 86 
درصد و برای زیرمقیاس جست وجوی معنا 87 درصد برآورد شده 
است. پایایی زیرمقیاس های وجود معنا و جست وجوی معنا به 
ترتیب 70 درصد و 73 درصد به دست آمد. اشتهاد )2009( 
هفته  دو  با  ایران  در  را  مقیاس  این  بازآزمون  و  آزمون  پایایی 
فاصله برای زیرمقیاس وجود معنا 84 درصد و برای زیرمقیاس 
جست وجوی معنا 74 درصد به دست آورد. آلفای کرونباخ برای 
زیرمقیاس جست وجوی معنا 75 درصد و برای زیرمقیاس داشتن 
معنا 78 درصد محاسبه شد. بنابراین به نظر می رسد این مقیاس 

همسانی درونی خوبی دارد ]12[.

پرسش نامه طرح واره یانگ

یانگ  که  است  گویه  شامل 75  یانگ  طرح واره  پرسش نامه 
)1998( آن را برای ارزیابی 15 طرح واره ناسازگار اولیه ساخته است 
]11[. این طرح واره ها عبارتند از: محرومیت هیجانی، طردشدگی، 
بی اعتمادی و بدرفتاری، انزوای اجتماعی، نقص و شرم، بی کفایتی 
و وابستگی، آسیب پذیری بیماری، خود تحول نیافته، اطاعت، ایثار 
و فداکاری، بازداری هیجانی، معیارهای سخت گیرانه، استحقاق، 
خودکنترلی ناکافی و شکست. هر پرسش نامه بر اسا مقیاس شش 
درجه ای نمره گذاری می شود و هر پنج پرسش یک طرح واره را 
می سنجد. چنانچه میانگین هر خرده مقیاس بیشتر از 2 باشد آن 

طرح واره ناکارآمد است.  

ضرایب  بازآزمایی،  روش  از  استفاده  با  پایایی  محاسبه  در 
 85 تا  درصد   60 دامنه  در  خرده مقیاس ها  برای  همبستگی 
درصد به دست آمد. پایایی آزمون از طریق همسانی درونی در 
دامنه 71 درصد تا 90 درصد همسانی باالیی دارد. برای بررسی 
روایی پرسش نامه از روایی مالک و سازه استفاده شد که طی آن 
مطابقت زیادی بین ساختار نظری خرده مقیاس ها و نتایج عاملی 

روایی پرسش نامه مشاهده شد ]13[. 

پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف

سالمت  مثبت  جنبه های  بررسی  به  گرایش  اخیر  دهه  در 
بهزیستی  پرسش نامه  از  پژوهش  این  در  است.  یافته  افزایش 
را  پرسش نامه  این  است.  شده  استفاده  ریف11  روان شناختی 
دارد.  خرده آزمون  و شش  است  کرده  تهیه  گزینه  با 18  ریف 
این پرسش نامه از آزمودنی می خواهد که قضاوت درباره خودش 
تا حدودی  تا 6: کاماًل مخالف،  )از 1  از گزینه ها  را روی یکی 

11. Ryff scale of psychological well-being
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مخالف، خیلی کم مخالف، خیلی کم موافق، تا حدودی موافق 
بهزیستی  نشانه  بیشتر  نمره  کند.  مشخص  موافق(  کامالً  و 
روان شناختی بهتر است. عبارات 3، 5، 9، 10، 13، 16 و 17 به 
صورت معکوس نمره گذاری می شوند. ویژگی های روان سنجی این 
پرسش نامه نشان می دهد روایی و اعتبار مقیاس های بهزیستی 
روان شناختی در پژوهش های متعددی گزارش شده است. ضریب 
همسانی درونی زیرمقیاس های فرم کوتاه مقیاس های بهزیستی 
آزمون  کل  درونی  همسانی  ضریب  همچنین  و  روان شناختی 

حدود 50 درصد گزارش شده است. 

این  بهزیستی  مقیاس های  هنجاریابی،  منظور  به  ریف 
پرسش نامه را بدین شرح گزارش کرده است: خودمختاری: 76 
درصد، تسلط برمحیط: 90 درصد، رشد فردی: 87 درصد، ارتباط 
مثبت با دیگران: 91 درصد، زندگی هدفمند: 90 درصد و پذیرش 
خود: 93 درصد. شواهد مربوط به اعتبار همگرایی آزمون حاکی 
از آن است که شش عامل بهزیستی روان شناختی با رضایت از 
زندگی، عزت نفس و خالقیت رابطه مثبت و با افسردگی، شانس و 
منبع کنترل بیرونی رابطه منفی دارند. بیانی و همکاران )2008( 
ضریب  ایران،  در  بهزیستی  مقیاس های  هنجاریابی  منظور  به 
پایایی به روش بازآزمایی را 82 درصد و خرده مقیاس های پذیرش 
خود، رابطه مثبت با دیگران، خودمختاری، زندگی هدفمند، رشد 
شخصی و تسلط بر محیط را به ترتیب 71 درصد، 77 درصد، 78 
درصد، 70 درصد، 77 درصد و 78 درصد به دست آوردند که از 
نظر آماری معنی دار بوده و برای استفاده در ایران مورد انطباق 

گزارش شده است. 

دایرندوک )2005( همسانی درونی خرده مقیاس ها را مناسب 
و آلفای کرونباخ آن ها را بین 77 درصد تا 90 درصد یافته است 

پرسش نامه  این  در  سؤال ها  تعداد  کم بودن  به  توجه  با   .]14[
که 18 سؤال است و مفاهیم قابل درک این ابزار و همچنین با 
توجه به هنجاریابی آن در ایران، محقق برای سنجش بهزیستی 
پژوهش  در  کرد.  استفاده  ابزار  این  از  سالمندان  روان شناختی 
حاضر آلفای کرونباخ بهزیستی روان شناختی 50 درصد گزارش 
نرم افزار  نسخه 18  از  استفاده  با  داده های جمع آوری شده  شد. 
SPSS، تحلیل رگرسیون چندگانه هم زمان و ضریب همبستگی 

پیرسون تجزیه وتحلیل شد.

یافته ها

بین  همبستگی  ماتریس  پژوهش،  سؤال های  اساس  بر 
زندگی  و معنای  اولیه  ناسازگار  خرده مقیاس های طرح واره های 
)جدول شماره 1( نشان داد بین طرح واره بی اعتمادی، استحقاق، 
معنا  با جست وجوی  معیارهای سخت گیرانه  و  ایثار  وابستگی، 
منفی  همبستگی  شکست  با  و  معنی دار  و  مثبت  همبستگی 
معنی داری وجود دارد. بین طرح واره استحقاق، ایثار و معیارهای 
با  و  معنی دار  و  مثبت  همبستگی  معنا  وجود  با  سخت گیرانه 
شکست همبستگی منفی معنی داری وجود دارد )P<0/001 و 

.)P<0/005

به منظور بررسی این موضوع که آیا طرح واره های ناسازگار اولیه 
جست وجوی معنا را پیش بینی می کند، از آزمون رگرسیون خطی 
هم زمان12 استفاده شد. بر اساس نتایج جدول شماره 2، مقدار 
P<0/01 و F=5/21 نشان می دهد متغیرهای پیش بین قدرت 
تبیین نسبتاًً خوبی دارند و قادرند 37 درصد از تغییرات و واریانس 

جست وجوی معنای سالمندان را توضیح دهند. 

12. Enter liner regressin

جدول 1. ماتریس همبستگی بین خرده مقیاس های طرح واره های ناسازگار اولیه و خرده مقیاس های معنای زندگی 

*P<0/01 ، **P<0/05
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برای  تحلیل رگرسیون چندگانه  نتایج  در جدول شماره 3، 
مؤلفه های  طریق  از  زندگی  در  معنا  جست وجوی  پیش بینی 
نتایج  اساس  بر  است.  شده  ارائه  اولیه  ناسازگار  طرح واره های 
جدول شماره 3، از بین خرده مقیاس های طرح واره های ناسازگار 
اولیه، معیارهای سخت گیرانه در پیش بینی جست وجوی معنا 
بقیه متغیرها در معادله رگرسیون  بوده و  در زندگی معنی دار 
معیارهای  طرح واره   0/427 بتای  ضریب  نبوده اند.  معنی دار 
متغیر  در  استاندارد  انحراف  تغییر  می دهد  نشان  سخت گیرانه 
معیارهای سخت گیرانه باعث افزایش 0/427 انحراف استاندارد در 

جست وجوی معنا می شود. 

به منظور بررسی این موضوع که آیا طرح واره های ناسازگار اولیه، 
وجود معنا در زندگی را پیش بینی می کند از آزمون رگرسیون 
نتایج جدول شماره 4،  اساس  بر  استفاده شد.  خطی هم زمان 
پیش بین  متغیرهای  نشان می دهد   F=3/22 و  P<0/01 مقدار
قدرت تبیینی نسبتاًً خوبی دارند و قادرند 27 درصد از میزان 

تغییرات و واریانس وجود معنا در سالمندان را توضیح دهند. 

خرده مقیاس های  توسط  معنا  وجود   5 شماره  جدول  در 
طرح واره های ناسازگار اولیه پیش بینی شده است. بر اساس نتایج 
جدول شماره 5، از بین خرده مقیاس های طرح واره های ناسازگار 
اولیه، معیارهای سخت گیرانه در پیش بینی وجود معنا در زندگی 

جدول 2. معنی داری مدل رگرسیون برای جست وجوی معنا بر اساس خرده مقیاس های طرح واره های شناختی

معنی داریF میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذوراتمنابع تغییر

2157/29415143/8205/2140/001رگرسیون

3640/70613227/581باقی مانده

5798/00147جمع

 

جدول 3. ضرایب رگرسیون خرده مقیاس های طرح واره های ناسازگار اولیه در کل نمونه برای پیش بینی جست وجوی معنا

سطح معنی داریtضریب تأثیر رگرسیونی استانداردشدهضریب تأثیر رگرسیونی استانداردنشدهمتغیر

11/8930/001-21/613مقدار ثابت

0/8070/421-0/074-0/057-محرومیت هیجانی

0/0820/1131/390/165رهاشدگی

0/1000/1441/720/087بی اعتمادی و بدرفتاری

0/0170/0190/1900/894انزوای اجتماعی/ بیگانگی

0/9420/348-0/110-0/097-نقص و شرم

0/0310/976-0/003-0/003-استحقاق

1/0940/276-0/105-0/071-وابستگی و بی کفایتی

0/0010/0010/0130/990گرفتاری

0/0660/0720/6460/520اطاعت

0/0730/0790/8750/383ایثار

0/0110/0120/1140/909بازداری هیجانی

0/3470/4273/9560/001معیارهای سخت گیرانه

0/0130/0200/2250/822خویشتن داری

1/0360/302-0/109-0/089-آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری

1/5480/124-0/187-0/146-شکست
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معنی دار  رگرسیون  معادله  در  متغیرها  بقیه  و  بوده  معنی دار 
نبوده اند. ضریب بتای 0/496 طرح واره معیارهای سخت گیرانه 
معیارهای  متغیر  در  استاندارد  انحراف  تغییر  می دهد  نشان 
استاندارد در وجود  انحراف  افزایش 0/496  باعث  سخت گیرانه 

معنا در زندگی می شود. 

برای بررسی قدرت پیش بینی بهزیستی روان شناختی توسط 
طرح واره های ناسازگار اولیه، ابتدا ماتریس همبستگی بین مؤلفه ها 
برقرار شد تا همبستگی بین مؤلفه های طرح واره های ناسازگار اولیه 
و مؤلفه های بهزیستی روان شناختی مشخص شود. همان طور که 

در جدول شماره 6 مشاهده می شود بین پذیرش خود و طرح واره 
و  دیگران  با  مثبت  روابط  بین  اجتماعی،  انزوای  و  رهاشدگی 
طرح واره محرومیت هیجانی، رهاشدگی، نقص و شرم، اطاعت، 
بین خودمختاری و استحقاق، ایثار، معیارهای سخت گیرانه، بین 
استحقاق،  رهاشدگی،  هیجانی،  محرومیت  و  محیط  بر  تسلط 
ایثار، معیارهای سخت گیرانه، بین تسلط بر محیط و محرومیت 
هیجانی، رهاشدگی، استحقاق، ایثار، معیارهای سخت گیرانه، بین 
زندگی هدفمند و استحقاق، معیارهای سخت گیرانه و بین رشد 
فردی و رهاشدگی، بی اعتمادی، استحقاق، گرفتار، ایثار، بازداری 

جدول 4. معنی داری مدل رگرسیون برای وجود معنا در زندگی بر اساس خرده مقیاس های طرح واره ناسازگار اولیه

معنی داریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنابع تغییر

685/791545/7203/2250/001رگرسیون

1814/8612814/179باقی مانده

2500/66143جمع

 

جدول 5. جدول ضرایب رگرسیون خرده مقیاس های طرح واره های ناسازگار اولیه درکل نمونه برای پیش بینی وجود معنا در زندگی

سطح معنی داریtضریب تأثیر رگرسیونی استانداردشدهضریب تأثیر رگرسیونی استانداردنشدهمتغیر

16/6770/001-22/025مقدار ثابت

1/3590/177-0/136-0/069-محرومیت هیجانی

0/2420/809-0/021-0/010-رهاشدگی

0/0270/0590/6430/521بی اعتمادی و بدرفتاری

0/6330/528-0/069-0/040-انزوای اجتماعی/ بیگانگی

0/1670/868-0/021-0/012-نقص و شرم

0/6270/532-0/075-0/040-استحقاق

0/0060/0140/1310/896وابستگی و بی کفایتی

0/0590/1181/2590/210گرفتاری

0/0890/1471/2180/225اطاعت

0/2710/787-0/026-0/016-ایثار

0/0030/0040/0370/970بازداری هیجانی

0/2670/4964/1690/001معیارهای سخت گیرانه

0/5970/552-0/057-0/025-خویشتن داری

0/6560/513-0/076-0/041-آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری

0/8870/377-0/116-0/060-شکست
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هیجانی معیارهای سخت گیرانه همبستگی وجود دارد. 

به منظور بررسی این موضوع که آیا طرح واره های ناسازگار اولیه 
پذیرش خود را پیش بینی می کنند از آزمون رگرسیون خطی 
هم زمان استفاده شد )جدول شماره 7(. بر اساس نتایج جدول 
شماره 7، مقدار P<0/01 و F=3/23 نشان می دهد متغیرهای 
پیش بین قدرت تبیینی نسبتاًً خوبی دارند و قادرند27 درصد از 

میزان تغییرات و واریانس پذیرش سالمندان را توضیح دهند.

توسط  خود  پذیرش  پیش بینی  نتایج   8 شماره  جدول  در 
خرده مقیاس های طرح واره های ناسازگار اولیه در کل نمونه ارائه 
شده است. بر اساس نتایج جدول شماره 8، از بین خرده مقیاس های 
طرح واره های ناسازگار اولیه، معیارهای انزوای اجتماعی و بیگانگی، 
اطاعت و شکست در پیش بینی پذیرش خود در زندگی معنی دار 

بوده و بقیه متغیرها در معادله رگرسیون معنی دار نبوده اند. 

به منظور بررسی این موضوع که آیا طرح واره های ناسازگار اولیه 

روابط مثبت با دیگران را پیش بینی می کنند از آزمون رگرسیون 
خطی هم زمان استفاده شد )جدول شماره 9(. بر اساس نتایج 
می دهد  نشان   F=2/689 و   P<0/01 مقدار   9 شماره  جدول 
متغیرهای پیش بین قدرت تبیینی نسبتاًً خوبی دارند و قادرند 
24 درصد از میزان تغییرات و واریانس روابط مثبت سالمندان با 

دیگران را توضیح دهند. 

در جدول شماره 10 پیش بینی روابط مثبت با دیگران توسط 
مؤلفه های طرح واره های ناسازگار اولیه ارائه شده است. بر اساس 
نتایج جدول شماره 10، از بین خرده مقیاس های طرح واره های 
مثبت  روابط  پیش بینی  در  هیجانی  محرومیت  اولیه،  ناسازگار 
رگرسیون  معادله  در  متغیرها  بقیه  و  بوده  معنی دار  دیگران  با 

معنی دار نبوده اند. 

ناسازگار  آیا طرح واره های  که  این موضوع  بررسی  منظور  به 
رگرسیون  آزمون  از  می کنند  پیش بینی  را  خودمختاری  اولیه، 
خطی هم زمان استفاده شد. بر اساس نتایج جدول شماره 11 

جدول 6. همبستگی بین خرده مقیاس های طرح واره های ناسازگار اولیه و خرده مقیاس های بهزیستی روان شناختی

*P<0/01 ، **P<0/05

جدول 7. معنی داری مدل رگرسیون برای پذیرش خود بر اساس خرده مقیاس های طرح واره ناسازگار اولیه 

معنی داریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنابع تغییر

211/9441514/1303/2380/001رگرسیون

571/6481314/364باقی مانده

783/592146جمع
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مقدار P<0/01 و F=1/159 نشان می دهد متغیرهای پیش بین 
از قدرت تبیین برخوردار نیستند و قادر به پیش بینی تغییرات 

واریانس و تغییرات خودمختاری نیستند. 

توسط  خودمختاری  پیش بینی  نتیجه   12 شماره  جدول 
خرده مقیاس های طرح واره های ناسازگار اولیه را ارائه می کند. بر 
خرده مقیاس های  از  هیچ کدام  شماره 12،  نتایج جدول  اساس 
طرح واره های ناسازگار اولیه در پیش بینی خودمختاری معنی دار 

نبوده است. 

به منظور بررسی قدرت پیش بینی کنندگی تسلط بر محیط 

رگرسیون خطی  آزمون  از  اولیه،  ناسازگار  توسط طرح واره های 
هم زمان استفاده شد )جدول شماره 13(. بر اساس نتایج جدول 
شماره 13، مقدار P<0/01 و F=2/178 نشان می دهد متغیرهای 
به  قادر  و  برخوردارند  خوبی  نسبتاًً  تبیین  قدرت  از  پیش بین 

پیش بینی تغییرات و واریانس تسلط بر محیط هستند. 

جدول شماره 14 بیانگر نتایج پیش بینی تسلط بر محیط توسط 
خرده مقیاس های طرح واره های ناسازگار اولیه است. بر اساس نتایج 
جدول شماره 14، از بین خرده مقیاس های طرح واره های ناسازگار 

اولیه فقط ایثار قادر به پیش بینی تسلط بر محیط بوده است.

جدول 8. جدول ضرایب رگرسیون خرده مقیاس های طرح واره های ناسازگار اولیه درکل نمونه، برای پیش بینی پذیرش خود

سطح معنی داریtضریب تأثیر رگرسیونی استانداردشدهضریب تأثیر رگرسیونی استانداردنشدهمتغیر

16/5710/001-11/981مقدار ثابت

0/0300/1051/0680/288محرومیت هیجانی

0/0350/1331/5090/134رهاشدگی

2/2090/029-0/200-0/051-بی اعتمادی و بدرفتاری

3/2880/001-0/355-0/114-انزوای اجتماعی/ بیگانگی

0/0740/2771/8000/074نقص و شرم

0/0670/2250/8900/061استحقاق

0/6330/508-0/069-0/017-وابستگی و بی کفایتی

0/0490/1781/9050/059گرفتاری

0/1110/3322/7570/007اطاعت

0/0030/0100/0980/922ایثار

0/0270/0820/7300/466بازداری هیجانی

1/6400/103-0/197-0/058-معیارهای سخت گیرانه

2/5550/012-0/241-0/059-خویشتن داری

0/0040/0150/1310/896آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری

2/7570/007-0/361-0/104-شکست

 

جدول 9. معنی داری مدل رگرسیون برای روابط مثبت با دیگران بر اساس خرده مقیاس های طرح واره ناسازگار اولیه

معنی داریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنابع تغییر

360/6441524/0432/6890/001رگرسیون

1144/3561288/940باقی مانده

1505/000143جمع
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به منظور بررسی این موضوع که آیا طرح واره های ناسازگار اولیه 
زندگی هدفمند را پیش بینی می کند از آزمون رگرسیون خطی 
هم زمان استفاده شد )جدول شماره 15(. بر اساس نتایج جدول 
شماره 15، مقدار P<0/01 و F=2/012 نشان می دهد متغیرهای 
به  قادر  و  نیستند  برخوردار  خوبی  تبیین  قدرت  از  پیش بین 

پیش بینی تغییرات و واریانس زندگی هدفمند نیستند. 

بین خرده مقیاس های  از  نتایج جدول شماره 16،  اساس  بر 
طرح واره های ناسازگار اولیه، هیچ کدام قادر به پیش بینی زندگی 

هدفمند نیستند. 

ناسازگار  آیا طرح واره های  این موضوع که  بررسی  به منظور 
اولیه رشد فردی را پیش بینی می کند از آزمون رگرسیون خطی 
هم زمان استفاده شد. بر اساس نتایج جدول شماره 17، مقدار 
P<0/01 و F=2/582 نشان می دهد متغیرهای پیش بین از قدرت 
تبیین نسبتاً خوبی برخوردارند و قادر به پیش بینی تغییرات و 

واریانس رشد فردی هستند. 

بین خرده مقیاس های  از  نتایج جدول شماره 18،  اساس  بر 
اولیه، هیچ کدام قادر به پیش بینی رشد  ناسازگار  طرح واره های 

فردی نیستند.

جدول 10. جدول ضرایب رگرسیون خرده مقیاس های طرح واره های ناسازگار اولیه درکل نمونه برای پیش بینی روابط مثیت با دیگران

سطح معنی داریtضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد شدهضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد نشدهمتغیر

8/1840/001-8/539مقدار ثابت

0/1100/2782/7300/007محرومیت هیجانی

0/0550/1481/6280/106رهاشدگی

0/4900/625-0/046-0/016-بی اعتمادی و بدرفتاری

0/0050/0110/0970/923انزوای اجتماعی/ بیگانگی

0/0850/1881/4320/154نقص و شرم

0/0340/0820/6650/507استحقاق

0/0300/0880/8190/414وابستگی و بی کفایتی

1/7030/091-0/165-0/064-گرفتاری

0/0870/1861/4850/140اطاعت

0/0490/1031/0290/305ایثار

0/0330/0720/6240/533بازداری هیجانی

2/0950/038-0/252-0/105-معیارهای سخت گیرانه

0/8850/378-0/088-030/-خویشتن داری

0/5310/596-0/063-0/026-آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری

2/2210/028-0/306-0/123-شکست

 

جدول 11. معنی داری مدل رگرسیون برای خودمختاری بر اساس خرده مقیاس های طرح واره ناسازگار اولیه

معنی داریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنابع تغییر

245/0921516/3391/1590/312رگرسیون

1860/92913214/098باقی مانده

2106/020147جمع
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بحث

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد طرح واره های ناسازگار 
اولیه با جست وجوی معنا و وجود معنا در زندگی همبستگی دارند 
و از بین طرح واره های ناسازگار اولیه فقط معیارهای سخت گیرانه 
قادر به پیش بینی وجود معنا و جست وجوی معنا هستند. هر چند 
یافت نشد، پژوهش های  رابطه پژوهش های مستقیمی  این  در 
فراوانی وجود دارند که نشان می دهند معنا و امید در زندگی 
از عوامل مهم رشد و دستیابی به زندگی بهتر باشد.  می تواند 

تحقیقات نشان می دهد احساس کنترل و معنا تأثیر مستقیمی 
بر بهزیستی فرد دارد ]15 ،7[. مطالعاتی که بهرامی و بهرام زاده 
پسارا  و  کلفتارس  و   )2001( همکاران  و  فرانسیس   ،)2011(
)2015( انجام دادند نشان داد جست وجوی معنا عامل مهمی در 

امیدواری و احساس کنترل در زندگی است. 

و  تداوم بخش  طرح واره ها  می دهند  نشان  پیشین  تحقیقات 
باثباتند ]19-16[. بنابراین سالمندانی که دارای طرح واره معیارهای 
سخت گیرانه هستند، با توجه به اینکه در دوران سالمندی فعالیت 
آن ها کاهش یافته و محدودیت های موجود در این دوران عامل 

جدول 12. جدول ضرایب رگرسیون خرده مقیاس های طرح واره های ناسازگار اولیه درکل نمونه، برای پیش بینی خود مختاری

سطح معنی داریtضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد شدهضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد نشدهمتغیر

8/1710/001-10/616مقدار ثابت

0/0290/0620/5710/569محرومیت هیجانی

0/0170/0400/4130/680رهاشدگی

0/5870/558-0/058-0/024-بی اعتمادی و بدرفتاری

0/0140/0260/2190/827انزوای اجتماعی/ بیگانگی

0/0600/1130/8170/415نقص و شرم

0/4000/690-0/052-0/025-استحقاق

0/0210/0520/4530/652وابستگی و بی کفایتی

0/0830/1841/7950/075گرفتاری

0/0370/0680/5150/607اطاعت

0/0640/1161/080/279ایثار

0/9890/324-0/122-0/066-بازداری هیجانی

0/1020/2071/6190/108معیارهای سخت گیرانه

0/0210/0530/5130/609خویشتن داری

آسیب پذیری در برابر ضرر 
1/7880/076-0/223-0/110-و بیماری

1/2160/226-0/174-0/082-شکست

 

جدول 13. معنی داری مدل رگرسیون برای تسلط بر محیط بر اساس خرده مقیاس های طرح واره های ناسازگار اولیه

معنی داریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنابع تغییر

236/9601515/7972/1780/010رگرسیون

942/8211307/252باقی مانده

1179/781145جمع
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بازدارنده ای برای رشد و پیشرفت بیرونی آن هاست، مسئولیت و 
تالش برای بی عیب و نقص بودن را درونی کرده اند و بنا به عادت 
برای رشد و تکامل درونی تالش می کنند. این افراد با تالش مداوم 
برای معنایابی، بر ضعف ها و محدودیت های دوران سالمندی چیره 

می شوند و خود را مانند گذشته موفق و توانا می دانند. 

پژوهش بیدادیان و بهرام زاده )2011( بیان می کند تغییرات 
ناشی از پدیده پیری عامل مهمی در انزوا و افسردگی سالمندان 
است ]20[. به نظر می رسد بی هدفی و ناامیدی و بی مسئولیتی 
با طرح واره معیارهای  افرادی  از عواملی هستند که در زندگی 
سخت گیرانه جایی ندارند. درنتیجه می توان جست وجوی معنا 
با طرح واره سخت گیرانه این گونه تفسیر کرد  را در سالمندانی 

مانند  را  محدودیت ها  نیز  سالمندی  دوران  در  حتی  آن ها  که 
گذشته چالش های زندگی می دانند. بنا بر نتیجه پژوهش جوس 
با یادگیری  اما  باثباتند،  و همکاران )2015( گرچه طرح واره ها 
می توان آن ها را کنترل کرد ]21[. به نظر می رسد سالمندی دوران 
مناسبی برای این امر باشد؛ تالش و تکاپوی درونی که جایگزین 
مناسبی برای تالش بیرونی در سالمندی است موجب وجود معنا 
و جست وجوی معنا برای پیشرفت و اعتالی فرد می شود و او را بنا 
به عادت همیشگی، امیدوار و مسئول نگه می دارد. به این ترتیب 
به نظر می رسد می توان طرح واره معیارهای سخت گیرانه را عامل 

پیش بینی کننده جست وجوی معنا در سالمندی دانست. 

رابطه  بررسی  بر  مبنی  پژوهش  سؤال  اساس  بر  همچنین 

جدول 14. جدول ضرایب رگرسیون خرده مقیاس های طرح واره های ناسازگار اولیه درکل نمونه برای پیش بینی تسلط بر محیط

سطح معنی داریtضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد شدهضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد نشدهمتغیر

10/1020/001-9/531مقدار ثابت
0/0400/1151/1110/269محرومیت هیجانی

0/0630/1922/0480/043رهاشدگی
0/0430/966-0/004-0/001-بی اعتمادی و بدرفتاری

0/0030/0090/0750/940انزوای اجتماعی/ بیگانگی
0/3400/734-0/045-0/018-نقص و شرم

0/2610/795-0/033-0/012-استحقاق
0/4340/665-0/047-0/014-وابستگی و بی کفایتی

0/0300/0870/8930/374گرفتاری
0/0310/0740/5910/556اطاعت
0/1280/3022/9690/004ایثار

1/1860/238-0/140-0/057-بازداری هیجانی
0/0370/1010/8030/424معیارهای سخت گیرانه

0/0070/0220/2270/821خویشتن داری
آسیب پذیری در برابر ضرر 

0/2260/822-0/028-0/010-و بیماری

1/4340/154-0/198-0/070-شکست

 

جدول 15. معنی داری مدل رگرسیون برای زندگی هدفمند بر اساس خرده مقیاس های طرح واره های ناسازگار اولیه

معنی داریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنابع تغییر

285/7421519/0492/0120/019رگرسیون

1212/1951289/470باقی مانده

1497/938143جمع
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بهزیستی  مؤلفه های  و  اولیه  ناسازگار  طرح واره های  مؤلفه های 
روان شناختی نتایج حاکی از وجود همبستگی بین متغیرهای 
پیش بین و مالک بود. یافته ها نشان داد از بین خرده مقیاس های 
طرح واره های ناسازگار اولیه، افزایش اطاعت، کاهش شکست و 
کاهش انزوای اجتماعی در پیش بینی پذیرش خود در زندگی 
اطاعت  طرح واره  به دست آمده  نتایج  اساس  بر  است.  معنی دار 
پیش بینی کننده پذیرش خود محسوب می شود و می توان اطاعت 
را نوعی تقویت کننده در دریافت پاداش توجه از سوی دیگران 
دانست. هرچند پژوهشی که مستقیماً به بررسی اطاعت و پذیرش 
خود بپردازد یافت نشد، ولی می توان از نتایج تحقیقاتی یاد کرد 
که حمایت اجتماعی سالمت روان را پیش بینی می کنند و موجب 

پذیرش خود می شوند ]23 ،22[. 

پیش بینی  برای  آماری  تجزیه وتحلیل  در  که  دیگری  یافته 
پذیرش خود به دست آمد، طرح واره شکست است که می تواند 
برای کاهش پذیرش خود پیش بینی شود. مطالعه مستقیمی در 
این رابطه یافت نشد، ولی می توان به مطالعات جانسون )2000( 
و ویکیلین )2006( اشاره کرد که انتساب های درونی در شکست 
را عامل کاهش عزت نفس می دانند ]26-24[. در تبیین این 
یافته می توان به باور فرد با طرح واره شکست اشاره کرد که غالباً 
احساس بی کفایتی می کند و خود را از هم ساالنش در حوزه های 
پیشرفت ناتوان تر ارزیابی می کند و شکست ها را به ناالیقی خویش 
دارد.  پایینی  خودپذیری  فردی  چنین  مسلماً  می دهد.  نسبت 
طرح واره شکست در سالمندان بیش از پیش تقویت می شود، 
زیرا محدودیت های این دوره فرد را ناتوان تر از پیش می سازد. از 
سوی دیگر، در این دوران سالمندان به مرور زندگی می پردازند 

جدول 16. جدول ضرایب رگرسیون خرده مقیاس های طرح واره های ناسازگار اولیه درکل نمونه برای پیش بینی زندگی هدفمند

سطح معنی داریtضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد شدهضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد نشدهمتغیر

0/0030/0070/0660/948محرومیت هیجانی
0/0770/2052/1680/032رهاشدگی

0/0210/0580/6000/594بی اعتمادی و بدرفتاری
1/6470/102-0/190-0/084-انزوای اجتماعی/ بیگانگی

0/0670/1471/0800/282نقص و شرم
0/0200/0470/3710/711استحقاق

0/0340/973-0/004-0/001-وابستگی و بی کفایتی
0/0160/0420/4240/672گرفتاری
0/1430/3022/2930/023اطاعت
0/2560/798-0/027-0/013-ایثار

0/2800/780-0/034-0/016-بازداری هیجانی
0/0840/2041/6200/108معیارهای سخت گیرانه

1/3620/176-0/138-0/047-خویشتن داری
آسیب پذیری در برابر ضرر 

2/0370/044-0/248-0/104-و بیماری

1/6510/101-0/233-0/093-شکست

جدول 17. معنی داری مدل رگرسیون برای رشد فردی بر اساس خرده مقیاس های طرح واره ناسازگار اولیه

معنی داریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنابع تغییر

226/1441515/0762/580/002رگرسیون

758/9861305/838باقی مانده

958/130145جمع

P<0/01
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و گذشته را ارزیابی می کنند. زندگِی نکرده، موفقیت های هرگز 
حاصل نشده و ناکامی ها از یک سو و نبود فرصت برای جبران، 
حسرت بیشتر و به دنبال آن احساس ناراحتی و بی کفایتی بیشتر 
باعث می شود سالمند نه تنها خود را نپذیرد، بلکه احساس دشمنی 

با خود بر او چیره شود.

یافته دیگری که در بررسی پیش بینی پذیرش خود به وسیله 
طرح واره های ناسازگار اولیه به دست آمد، بیانگر این مطلب است 
که طرح واره انزوای اجتماعی و بیگانگی عامل پیش بینی کننده 
برای کاهش پذیرش خود است. در انزوای اجتماعی و بیگانگی 
این احساس به فرد دست می دهد که با دیگران متفاوت است. 
به  می کند  احساس  و  می کند  کناره گیری  دیگران  از  بنابراین 
و  یانگ  یافته های  در  ندارد.  تعلق خاطر  یا گروه خاصی  جامعه 
انزوای اجتماعی وبیگانگی دارند  افرادی که طرح واره  همکاران 
در پذیرش خود نیز دچار مشکل هستند، زیرا فرد ابتدا با خود 
احساس بیگانگی و غریبی می کند، از نیازها و نقاط ضعف و قوت 
خویش ناآگاه می شود و تالشی برای آشتی با خود نمی کند. این 
در حالی است که او همان گونه که خود را نمی پذیرد، از پذیرش 
دیگران و برقراری رابطه صمیمانه سر بازمی زند. سالمندی دورانی 
است که فرد دست از فعالیت های اجتماعی می کشید و از نظر 

عمده  از  انزوا  و  تنهایی  واقع  در  می شود.  محدودتر  اجتماعی 
مشکالتی است که سالمندان با آن روبه رو می شوند. مک اینیس 
)2001( و جورج )2010( در تحقیقاتشان تنهایی را مهلک ترین 
عامل برای سالمندان می دانند و بیان می کنند انزوا و بیگانگی 
موجب افسردگی می شود و بر شدت بیگانگی با خویش می افزاید 

 .]27، 28[

بین  از   ،10 شماره  جدول  در  به دست آمده  نتایج  اساس  بر 
خرده مقیاس های طرح واره های ناسازگار اولیه، محرومیت هیجانی 
در پیش بینی روابط مثبت با دیگران معنی دار است. این یافته با 
پژوهش رجبی و کاظمیان )2015( که بیان می کنند طرح واره 
محرومیت هیجانی هم در سالمندان فعال و هم در سالمندان 
دارد  معنی داری  مثبت  رابطه  طردشدگی  ادراک  با  غیرفعال 

ناهمسو است ]29[. 

بر اساس نتایج حاصل شده در این پژوهش، به نظر می رسد 
محرومیت در روابط بین فردی در سالمندان باعث می شود شخص 
با بیان نکردن احساسات و عواطف و تأکید افراطی بر منطقی بودن 
از طرد  ادراک کمتری  با دیگران  احساسات خود، در روابطش 
اجتماعی داشته باشد و به گونه ای خود را محق برخی از عواطف و 

جدول 18. جدول ضرایب رگرسیون خرده مقیاس های طرح واره های ناسازگار اولیه درکل نمونه برای پیش بینی رشد فردی

سطح معنی داریtضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد شدهضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد نشدهمتغیر

0/0750/941-0/008-0/002-محرومیت هیجانی

0/0510/1691/8660/064رهاشدگی

0/0320/111/1990/233بی اعتمادی و بدرفتاری

1/6840/065-0/208-0/076-انزوای اجتماعی/ بیگانگی

0/5630/575-0/076-0/028-نقص و شرم

0/0470/1401/1380/257استحقاق

0/0260/0930/8690/387وابستگی و بی کفایتی

0/0530/1701/7530/082گرفتاری

0/0750/1981/6110/110اطاعت

0/0010/0010/0060/995ایثار

0/0390/1060/9140/362بازداری هیجانی

0/0360/1060/8770/382معیارهای سخت گیرانه

1/2100/229-0/117-0/032-خویشتن داری

آسیب پذیری در برابر ضرر 
و بیماری

-0/067-0/197-1/6870/094

0/5530/581-0/074-0/024-شکست
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احساسات منفی بداند. همچنین این یافته با پژوهش های شفلید 
و همکاران )2006( ناهمسو است. آن ها در بررسی نوجوانان نشان 
دادند محرومیت هیجانی پیش بینی کننده معنی داری برای تعامل 
اجتماعی نیست ]31 ،30[. عامل سن را می توان عامل مهمی در 
تغییر نگرش و رشد و شکوفایی درونی دانست. به نظر می رسد 
سالمند با تعدیل و بازبینی درونی می تواند بر جبر طرح واره ها 

فائق آید. 

بر اساس نتایج به دست آمده در جدول شماره 12، هیچ کدام 
پیش بینی  در  اولیه  ناسازگار  از خرده مقیاس های طرح واره های 
خودمختاری معنی دار نیست. به نظر می رسد عامل خودمختاری 
در سالمندی متأثر از عواملی مانند فیلیالیسم13، مشکالت مالی، 
ضعف و بیماری جسمانی و ازدست دادن همسراست. با توجه به 
تصمیم گیری  نمی تواند  سالمند  فرد  ذکرشده،  محدودیت های 
مستقلی داشته باشد و عوامل متعددی به غیر از فرد سالمند 
در خودمختاری او سهیم هستند. مطالعات اورنگ و خان احمدی 
)2016(، بکمن و هنتینن )1999( و تیم )2010( نیز همگی 
مؤثر  سالمندان  خودمختاری  کاهش  در  را  ذکرشده  عوامل 
و  تصمیم گیری  در  عوامل  این  که  می کنند  بیان  و  دانسته اند 

استقالل فرد در سالمندی نقش بسزایی دارند ]33 ،32 ،1[.

بین خرده مقیاس های  از  نتایج جدول شماره 14،  اساس  بر 
بر  تسلط  پیش بینی  به  قادر  ایثار  اولیه،  ناسازگار  طرح واره های 
محیط است. گرچه مطالعات مستقیمی در این زمینه یافت نشد، 
زره پوش و همکاران )2012( و یوسفی )2012( بیان می کنند 
با بسیاری از مشکالت  ارتباط منفی معنی داری  ایثار  طرح واره 
شخصیتی مانند افسردگی، اختالل شخصیت وسواسی، اختالل 
پرخوری، نارضایتی زناشویی و نارضایتی از زندگی دارد ]35 ،34[. 
پژوهش ریجکبور و دی دو )2007( بیان می کند طرح واره ایثار با 
مقیاس های آسیب شناسی روانی ازجمله افسردگی رابطه منفی 
نهفته است و  ایثار  به نظر می رسد معنایی که در  دارد ]36[. 
همچنین احساس تسلط بر محیط و ارزشمندی که فرد در نتیجه 
ایثارگری دریافت می کند می تواند دلیل رابطه منفی معنی دار این 

مطالعات باشد. 

در سالمندان نیز این امر با قوت بیشتری نمایان می شود. فرد 
سالمند که بسیاری از موقعیت های اجتماعی را از دست داده 
احساس  به گذشته  نسبت  را  بیشتری  محدودیت های  و  است 
می کند، برای راضی نگه داشتن اطرافیان، داشتن احساس تسلط، 
سودمندی و ترس از تنهاماندن، ایثارگری را افزایش می دهد و از 
هر نظر که بتواند برای جلب رضایت اطرافیانش تالش می کند تا 
با ارضای نیاز دیگران توجه آن ها را جلب کند و نیازهای درونی اش 

ارضا شود. 

13.فیلیالیسم به معنای محدود کردن آزادی توسط فرزندان با رفتارهای دلسوزانه 
است.

طرح واره های  خرده مقیاس های  بین  از  داد  نشان  یافته ها 
به پیش بینی زندگی هدفمند و  قادر  اولیه، هیچ کدام  ناسازگار 
رشد فردی نیستند. نظر به اینکه هسته اختالالت شخصیتی، 
طرح واره های ناسازگار اولیه هستند، بنابراین فردی که به درجه ای 
از رشد و بالندگی دست یافته و معنا و هدف زندگی را یافته 
است قادر خواهد بود کنترل احساسات و هیجانات را در اختیار 
بگیرد و ادراک خویش را از موقعیت بر اساس واقعیت زمان حال 
شکل دهد، نه بر اساس الگوهای قالبی و کلیشه ای که رفتار و 
ادراکات او را هدایت می کنند. پژوهش های تووو و دینر )2008( و 
رولوفز و همکاران )2013( با یافته های مذکور همسو بود و رشد و 

هدفمندی را عامل سالمت روان می دانند ]38 ،37[.

نتیجه گیری نهایی

به طورکلی آنچه از پژوهش حاضر استنباط می شود نشان دهنده 
بهزیستی  و  معنایابی  بر  اولیه  ناسازگار  طرح واره های  تأثیر 
روان شناختی است. عالوه بر این عامل سن و پیامدهای درونی و 
بیرونی سالمندی را نباید از نظر دور داشت. در پیش بینی کنندگی 
طرح واره های ناسازگار اولیه در بهزیستی روان شناختی و معنای 
زندگی، پارادوکسی وجود دارد که می توان آن را سازوکار دفاعی 
جبران دانست. با توجه به اینکه جامعه سالمندی محدودیت ها و 
ویژگی های منحصربه فردی دارد و به عقیده بسیاری از فالسفه و 
روان شناسان، سالمندی دوران بازگشت به خویش است، می توان 
آن را فرصتی مناسب برای ارزیابی و تغییر نگرش دانست که 
سالمند با بازنگری و تعدیل طرح واره های خویش نقطه پایانی بر 
جبر زندگی می گذارد و دوره ای سرشار از معنا و رشد و سالمت 

روان را آغاز می کند. 

بر اساس یافته های مطالعه حاضر، با آگاهی از اهمیت الگوهای 
شناختی در سالمت روان می توان به تعدیل طرح واره ها پرداخت و 
با درک ریشه مشکالت و ناسازگاری ها، به بازنگری و ارزیابی مجدد 
این باورها و تفکرات قالبی پرداخت. همچنین کنترل هیجانات و 
مسئولیت پذیری در قبال سرنوشت را می توان از پیامدهای تعدیل 
طرح واره های ناسازگار اولیه دانست که تحقیق پیش رو در تالش 

برای روشن گری و دستیابی به آن است. 

در پژوهش پیش رو می توان به محدودیت ها و موانعی مانند 
مشاهده نکردن مطالعات مشابه در داخل و خارج از کشور اشاره 
کرد که مانع مقایسه و استناد نتایج حاصل با نتایج پژوهش های 
دیگر بود. مناسب نبودن ابزارهای موجود به دلیل طوالنی بودن، 
جمله های دوپهلو، سؤال های منفی و گاهی شبیه به هم، مفاهیم 
سنگین و دشوار برای سالمندان و عدم تعمیم پذیری این پژوهش 
به دلیل اینکه روی سالمندان شهر تهران انجام گرفت از دیگر 

محدودیت های این پژوهش بود. 

ازجمله پیشنهادهای محقق برای بهبود سالمت روان در دوران 
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سالمندی عبارتند از: انجام پژوهش های مشابه روی گروه سنی 
میان سال و بزرگ سال به منظور مقایسه نتایج و پی بردن به نقش 
سن، انجام پژوهش های بیشتر روی سالمندان به دلیل افزایش 
آموزشی  کارگاه های  برگزاری  کشور،  در  سالمندی  جمعیت 
معنایابی و مثبت اندیشی به سالمندان برای سازگاری بیشتر با 
توسط  آموزشی  برنامه های  تدوین  دوران،  این  محدودیت های 
سازمان های مختلف برای آگاه ساختن والدین و مربیان مدرسه و 
دیگر بزرگ ساالن از نقش مخرب طرح واره های ناسازگار اولیه به 
منظور تغییر سبک فرزندپروری در تعامل با کودکان و نوجوانان. 
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