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های  نشانه دارای در افرادهای ناسازگار اولیه  طرحواره ی مقایسه
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 چکیده

هوای ییربوالینی    نشوانه بوا  فوراد  هوای ناسوازرار اولیوه در ا    طرحوواره  ی پژوهش حاضر با هدف مقايسه
ای بوود.   مقايسوه  -علوی  ی اضطراب، افسردری و افراد سالم انجام ررفت. پوژوهش حاضور از نووط مطال وه    

روش  بودند که بوا اسوتداده از  شهرستان چايپاره  ی متوسطه ی آموزان دختر دوره دانش ی آماری شامل جام ه
. انتخواب شودند  ندر سوالم    244ندر افسرده و  244ب، ندر مضطر 244ندر ) 144ت داد ریری هدفمند  نمونه

 هوا  يافتوه اسوتداده شود.    > p 45/4داری  در سطح م نیها از روش تحلیل واريانس چند متغیره  برای تحلیل داده
بارزتری داشوتند و از   ی م یارهای سرسختانهبا افراد افسرده، نسبت به دو رروه ديگر، طرحواره  نشان داد که

 کدوايتی  وابستگی/ بوی  ی سالم، نمرات بیشتری در طرحوارهافراد اد افسرده و مضطرب، نسبت به سوی ديگر افر
های ناسازرار اولیه در  بین طرحواره تمرکز بر شناخت عوامل پیش وان نتیجه ررفت کهت می دست آوردند. به

ز درمان ايون افوراد   تواند بخش مهمی ا ای افراد دارای افسردری و اضطراب، می مداخالت درمانی و مشاوره
 را تشکیل دهد.

 

 افسردری ،اضطراب ،های ییربالینی نشانه ،های ناسازرار اولیه طرحواره کلید واژگان:

                                                           
 ، دانشگاه تبريز، تبريز، ايرانعمومی شناسی ارشد روان. کارشناس 6

 دانشگاه تبريز، تبريز، ايرانشناسی،  . استاد رروه روان2

 شناسی، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران استاد رروه روان. 3

 شناسی عمومی، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران )نويسنده مسئول  . کارشناس ارشد روان0
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 مقدمه
ه نسوبت اابول   کو هسوتند  خلقی  -یعاطد های حالتو اضطراب از جمله  یاختالل افسردر

در  یچ موضووع یهو د ي . شوا 6311زاده،  )ااسوم  هسوتند ن حاالت در رنج ياز افراد، از ا یتوجه

ند ياحساسوات ناخوشوا   را اوالًيو بان ما را نگرفته اسوت، ز ين حد رريتا ا ینابهنجار یشناس روان

 یالت روانو و اختال ها آسیباز  یاریدر بس یرا در خود دارند، درثان یلذت یش و بيترس و تشو

نجوار  افوراد به  یناسو ش روان یدر بررس ین نقش مهمیو همچن شوند میده يبه صورت همبود د

 شووند  موی افوراد تجربوه    هموه  یدر زنودر  که بودون شو  کو هستند  یچون احساس ،کنند میدا يا

    .2442نگ، يرکو  لیسون، نيوي)د

 یهوا  نشکوا ها آنه در کهستند  پزشکی روان های اختالل ترين شايعاز  یاضطراب یها اختالل

از افوراد هور    یاديو ر زایدرصد بس  .6990 و همکاران، 6سلرکدتر و ماندرارترند )ي، شدیجانیه

ناسوالم،   فوردی  میوان و فقودان، روابوط    هوا  تونش ل انوواط  یخاص، به دل یط زمانيجام ه در شرا

شووند )انجمون    ین اسوت دچوار افسوردر   کمم يیو زناشو یخانوادر های درریریالت و کمش

 شووند  موی دچوار   یه بوه افسوردر  ک یسانک . 6336، ترجمه رنجی، 2444 ،2ايکآمر کیپزش روان

ا يو و  ی، شوغل یدرخوانوا  یبوا زنودر   ه م مووالً ک کنند میرا تجربه  یديشد یدیو نوم یدلسرد

  .2445، 3کتداخل دارد )استرا ها آن یاجتماع های موا یت

ر يه افوراد مبوتال نسوبت بوه سوا     کو  است شدهسبب  ها آنر مزمن ین اختالالت و سيا یوط باالیش

را  یه و خودمات بهداشوت روانو   یو اول یدرمان -یز بهداشتکن رجوط به مرايشتری، بیروان های اختالل

عوامل ايجاد کننوده و تشوديد کننوده اضوطراب و      . با شناخت 2445، 0وپرکترنر، رز و داشته باشند )

ه از جملوه  کو رد کو ن دو اخوتالل مشوخ    يو دام از اکافراد را به هر  یريپذ بیتوان آس یمافسردری 

 یافسوردر  يابی ريشه . با 2441، 5انگيو  اتک. )اساست ناسازرار اولیه های طرحواره ،ها آن ترين مهم

مواران از راه  یه بکو  یارآمود کنا هوای  روشه و یو ناسازرار اول یها ه طرحوارهک يابیم می در و اضطراب

مزمن اخوتالالت محوور يوک م ول      های نشانه یربنايند، ایلب زياینار بکگران يبا د ریرند میاد ي ها آن

 .روند می شمار  به یتن و اختالالت روان، سوءمصرف مواد یاضطراب، افسردر

 ت یو اساس واا  ه برک ریرند مینظر  در یاالب صورت به، طرحواره را یدر حوزه رشد شناخت
 

                                                           
1. Kessler  
2. American Psychiatry Association  
3. Strach 
4. Turner, Rose, & Cooper 
5. Scott & Young  
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 ر کن ایاين مدهوم در ب نند.کن ییند تجارب خود را تبک کمکتا به افراد  ریرد میل کا تجربه شي

طرحوواره را در االوب    ها آن ر کاست و ا رفته کار  به یمشابه باًيتقر یدرمانگران با م ان  شناخت

 یضمن م نای بهباالتر و  ی  طرحواره را در سطح6993) 6و بارنارد زدلینگرند و تنها ت یرزاره م

بر تجربوه   شده تحمیل یلکطرح  توان میطرحواره را  يکن ي. بنابراکند میف ي  ت رای فرارزاره)

رده و کو و استنباط وساطت  کح دهند، در ادرایتوضتا آن را  کند می کمکه به افراد کرد ک یتلق

  .2440، 0وکمن و فاسيفر ؛2443، 3و ويشار 2سکوو، کل)يانگ کند میت يرا هدا ها واکنش

ارضانشوده، بوه پونج حووزه      یجوان یه یازهوا یناسازرار را براساس ن های طرحواره  2446) انگي

از یو مهم، شامل ن یجانیاز هینشدن پنج نجه ارضایه در نتک  2445، و همکاران 5م نمود )هوفارتیتقس

سوالم،   یهوا  جانیازها و هیان نیدر ب یت، آزاديو هو یستگي، شایشدن، خودرردان رفتهيوند و پذیبه پ

 کودکو ن اسوت  ي. اعتقاد بر اشوند میجاد ياز درون ا یریر لذت و جهت ،یختگی، خودانگخودابرازی

ايون  . روذارد  سر پشتت یط، با موفقین و محيوالدف را دررابطه با یالکن تيتحول خود ا ید در طيبا

، یثبوات  ی/ بو یرهاشودر  هوای  طرحوواره و طرد کوه شوامل    یدريحوزه اول: بر: عبارتند از ها طرحواره

و  یحووزه دوم: خوودرردان  . شود می یگانگی/ بیاجتماع ی، نق / شرم و انزوای/ بدرفتاریاعتماد یب

، یموار یا بيو نسبت به ضرر  پذيری آسیب، کدايتی بی/ یوابستگ های طرحوارهکه شامل  رد مختلکعمل

مختول کوه شوامل دو     های محدوديتحوزه سوم: حوزه شود.  یست مک/ ررفتار و شنیافته خودتحول

 ديگور اسوت. حووزه چهوارم:     یافکنا ی/ خودانضباطداری خويشتنو  یمنش طرحواره استحقاق/ بزرگ

 از  بویش  یبزنگ  و حوزه پنجم روش باشد می ار ياست که شامل دو طرحواره اطاعت و ا مندی جهت

و  شوود  موی سرسوختانه   یارهوا یو م  یجوان یه یاست که شامل دو طرحوواره بوازدار   یو بازدار حد

و  دادهوا  بورون ط، يز بوه شورا  کل بر تمريه با تماکاست  یا نانهیب وااع ریی ین شامل استانداردهایهمچن

  .2443، همکارانانگ و يم بت ) یرفتارهاو  دادها برونط، يمرتبط است تا شرا یمند یرفتارها

 یارآمود کنا های مکانیسمه یناسازرار اول های طرحوارهه ک اند دادهنشان  یاریبس های پژوهش

، و همکاران 1)دالتر انجامند می شناختی روان یشانيم به پریرمستقیا یيم یمستق طور بهه کهستند 

مودل    2446)انوگ  ي . 2446، 3لوور یو ت ؛2440، 2جوونز و  هواتز ، بیتل مارمون، ،سیسرو ؛2440

                                                           
1. Teasdale & Barnard 
2. Klosko 
3. Weishaar 
4. Freeman & Fusco 
5. Hoffart 
6. Delattre 
7. Cecero, Marmon, Beitel, Hutz, & Jones 
8. Taylor 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Delattre%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15235523
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019188690300268X#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019188690300268X#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019188690300268X#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019188690300268X#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019188690300268X#!
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 یآن بور برخو   یاسوت و اسواس نظور    ردهکارائه  شناسی آسیبح يتشر یخود را برا یا طرحواره

بوالقوه   یانجیو م يکه ک کند میشنهاد یارار دارد و پ یدلبستگ یتئور یقات برمبنایم و تحقیمداه

ا يو ه و یو ارآمود اول کنا ایهو  طرحوواره جواد  يفرزنودان، ا  شناسوی  آسیبن و بروز يدر روابط والد

  .  2445، 6، ماير، موریاوموئلی والر، لد،یدر فرزندان است )شد یمند ای هسته یباورها

 یو افوراد  ینیمار افسرده بوال یب 604با مطال ه   2449) 2کمن و واترلوس، ونگ، ايهالورسن

ه یناسازرار اول های طرحوارهدر رابطه با  داری م نی های تداوتبه  اند نشدهافسرده  حال  به تاه ک

 هوای  محودوديت و  یافکنا ینترلکاطاعت/ خود های طرحواره و توصیف نمودند کهافتنديدست 

 ند.دبو یعالئم افسردر یبرا ینادارم  کننده بینی پیشمختل، 

هوای   عاليم اضطرابی و طرحوواره  تحقیق خود دريافتند که بین در  2462) 3کاراما و کالواته

  در 2441) 0و کوارتر  ولوز سو، گر ياز دجوانان رابطه م ناداری وجود دارد. در نوناسازرار اولیه 

سوطح   يوک ه در کو دانود بل  یرا مرتبط با عامل اضطراب نمو  خصوصی به طرحوارهمطال ه خود، 

افتوه  يدر افراد سوالم دسوت    ها طرحواره سه بايناسازرار در مقا های طرحواره شدری ف الباالتر 

سوه بوا افوراد    يمراج وان مضوطرب در مقا   های طرحواره یر بررسد یه وک صورت  اين  بهاست 

 اسوت. در  تور  ف وال ه در افراد مضطرب یناسازرار اول های طرحوارهه کد یرسجه ین نتيسالم، به ا

جانوات م بوت   یه یموجب فراخووان  بینانه خوشهای دراه يه دیناسازرار اول های طرحوارهمقابل 

ررچه وجود طرحوواره هوای   . بخشد میرا در فرد بهبود  یت مقابله با فشار روانیدکیو  شود می

چون افسوردری   هم یشناخت روان التکمش ریری و رسترش بسیاری از ناسازرار اولیه در شکل

ورسون،   ؛ وانوگ، هوال  2466، 5هیووبرز و اضطراب تأيید شده است )رنر، لبستال، پیترز، آرنتز و 

طرحوواره هوای   بوین  يا ارتبواط مندوی    برخی مطال ات عدم ارتباط.  2464ايسمن و واترلوک، 

 را روزارش شوناختی از جملوه افسوردری     ويژه اي ار و ررفتواری بوا اخوتالالت روان    ناسازرار به

  .6396 مهرابی و شکیبا، فارسانی، ،منتظری؛ 2449، 1)ريجکبور و ديبو کنند می

 هوای  طرحوواره حاضور درصودد اسوت کوه بوه بررسوی        تحقیق، ادبیات پژوهشتوجه به  با

ییربالینی افسوردری   های نشانهبا ییربالینی اضطراب و افراد  های نشانه باناسازرار اولیه در افراد 

 و افراد سالم، بپردازد. 

                                                           
1. Sheffield, Waller, Emauelli, Murrey, & Meyer 
2. Halvorsen, Wang, Eisemann, & Waterloo 
3. Camara & calvate 
4. Wells & Carter 
5. Renner, Lobbestael, Peeters, Arntz, & Huibers 
6. Rijkeboer & De Boo 
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 روش 

 گیری نمونه روش  و  نمونه  آماری،  جامعه 
دختور   آمووزان  دانوش  کلیهپژوهش،  جام ه بود. یا سهيمقا -یروش پژوهش حاضر از نوط عل

از  یت بزررو یو ن جم یاز بو  راسوتا   ايون  دره کو اره بود پيشهرستان چا متوسطه دوره ساله 63 -65

عالئوم روانوی،    لیست چکن  یانگیم یبراساس نقاط برش )دو انحراف استاندارد باال آموزان دانش

 هوای  شوانه با ن آموزان دانشندر از  244و  یافسردر ینیربالیی های شانهبا ن آموزان دانشندر از  244

و اضوطراب   یافسوردر  ینیربوال یی یهوا  فااد نشوانه  آموزان دانشندر از  244طراب و اض ینیربالیی

عدم . م یارهای ورود به پژوهش شامل نظر ررفته شدند نمونه پژوهش در عنوان بهیربال شدند و 

پرسشونامه  کننودران بوود.    روانی، حدظ اطالعات شخصی و رضايت کامول شورکت   وجود مشکل

 یل آماریتحل یبرا ها دادهب یترت  نيا ن هر سه رروه اجرا شد و بهیب ناسازرار يانگ های طرحواره

 هوای  آمواره و همچنوین از   SPSS آماری افزار نرماز  ها دادهبرای تجزيه و تحلیل  استخراج شدند.

 استداده شد. MANOVAتوصیدی و تحلیل واريانس چندمتغیره 

 

 پژوهش ابزار

 94 شوده دنظر يو تجد لیسوت  چکه یم اولفر .1نشانه مرضی 19 شده تجدیدنظر لیست چک

 و همکواران  سید. دراروتيه رردی  ته6923) 2یووکو  پمنیس، لیدراروت وسیله  بهنشانه مرضی 

 94آن را بوا نوام فهرسوت     يیدنظر ارار داده و فرم نهوا يور را مورد تجدک  پرسشنامه مذ6930)

اد، ي، زی، تاحدیمکچ، ی)ه ای درجهپنج سؤال  94ن فهرست شامل يا ه نمودند.یته نشانه مرضی

 "چیهو "ه بوه  کو صوورت اسوت     نيا  ور بهکفهرست مذ های سوال امتیازبندی  است. زياد  خیلی

از یو امت "اديو ز یلو یخ"از سوه،  یو امت "اديز"از دو، یامت "یحد تا"، يکاز یامت "یمک"از صدر، یامت

ت ياکد از: شو ه عبارتنو کو  سونجد  موی ب ود مختلوف را    9ن آزموون  يمواد ا .ریرد میچهار ت لق 

، ی، اضوطراب، پرخاشوگر  ی، افسوردر یفرد نیت در روابط بی، حساسی، وسواس اجباریجسمان

ق یو . در تحق 2444، 3)بوه نقول از لیوتم و بوابیج     پريشوی  روانو  یدیار پارانوئک، افیترس مرض

 اب اد یب برایترت به )آلدای کرونباخ  يیايب پايضرا ، 6339) باژخ و خواجه ،یداری، نژاد اکبس

 ه کو انود   دست آموده  به 29/4 ،22/4، 25/4 ،21/4، 33/4، 33/4، 33/4، 25/4 ،35/4، فوق رانه نه
 

                                                           
1. Symptom Checklist 90 Revised  
2. Deragtis, Limpman, & Covi 
3. Leathem & Babbage 
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 .است یدر حد مطلوب یسنج از نظر روان یهمگ

ن اسوت  کمم یافراد جد یول باشد میقه یدا 65تا  62ور کآزمون مذ یاجرا یزمان الزم برا

هموه   درصود  24ش از یبه بو  یانچه آزمودنچن ند. ضمناًيل نمایمکشتر آن را تیا بيقه یدا 34 یط

ا هور اخوتالل پاسوخ ندهود،     يو هور ب ود    های الؤسدرصد  04ش از یا به بيشناسه و  های الؤس

ن آزموون حواالت فورد را از    يو ا ماده 94ا ب د موردنظر فااد اعتبار خواهد بود. يور کسنجش مذ

 .دهند یارارم یابيبه پرسشنامه، مورد ارز دهی پاسخهدته ابل تا زمان  يک

  6993) 2و بوارون انگ يتوسط  یتميآ 25 پرسشنامهن يا. 1طرحواره یانگ پرسشنامهوتاه کفرم 

 ای درجوه  1اس یو مق يوک بور  سوؤال  هر است. ه ساخته شده یناسازرار اول طرحواره 65 یابيارز یبرا

سوؤال   5ن پرسشونامه هور   يو درست . در ا امالًک یبرا 1نادرست،  امالًک یبرا6) شود می یرذار نمره

ارآمود  کباشد آن طرحوواره نا  25اس باالتر از یمق ن هر خردهیانگی. چنانچه مسنجد میطرحواره را  يک

، 3بوارانف اوی و ده اسوت ) یرسو  اثبوات   بوه  یمت ودد  یها ن ابزار در پژوهشيا يیو روا يیاياست. پا

انجوام ررفتوه،    تهوران  های دانشگاه  بر 6335) یران توسط آهين پرسشنامه در ايا یابي . هنجار2442

 93/4ر کت موذ یو و در جم  92/4نو   ؤت میو رونبواخ در جم  ک یبااسوتداده از آلدوا   یدرون یهمسان

و  91/4دسوت آموده،    هآلدوای بو  ،  6339رضووانی ) شهامت، ثابتی و  در پژوهش آمده است. دست به

/ دیاعتموا  بوی ، 24/4: ثبواتی  بوی / یها به ايون شورح بووده اسوت: رهاشودر      آلدای مربوط به طرحواره

، 31/4: یجوان یت هیو محروم ،39/4: نقو / شورم   ،29/4: یگانگی/ بیاجتماع ی، انزوا36/4: یبدرفتار

 ،22/4: / ررفتوار نیافتوه  خودتحوول ، 30/4: یموار ینسبت به ب یريپذ بی، آس30/4: کدايتی بی/ یوابستگ

: یارکفودا  ،32/4: ، اطاعوت 26/4: یافکو نا ینترلکخوود  ،39/4: منشی بزرگ، استحقاق/ 39/4: ستکش

 .19/4: انتقادی بیشسرسختانه/  یارهای، م 39/4: یجانیه ی، بازدار32/4

 

 ها یافته

ن و انحوراف  یانگیو بواالخ  م  ینودر کو پرا یزکو مر هوای  شواخ  ن بخش با اسوتداده از  يدر ا

 6در جودول   هوا  شواخ  ن يو ا .مطال ه اادام شده است مورد یرهایف متغیاستاندارد، نسبت به توص

 .اند شدهدرج 

                                                           
1. Young Schema Questionnare  

2. Brown 

3. Oei & Baranoff  
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 ها گروه (ن و انحراف استانداردیانگیم) توصیفی های شاخص . 1ل جدو
 سالم افسرده مضطرب میانگین/انحراف معیار متغیر/ گروه

 M 36/64 30/66 26/64 وابستگی

SD 30/5 04/5 22/5 

 M 30/66 24/62 14/64 اطاعت

SD 20/5 22/5 36/0 

 M 50/63 12/63 22/63 اي ار

SD 02/0 31/0 16/0 

 M 30/61 61/62 26/61 یار سرسختانهم 

SD 92/0 52/0 63/5 

 M 65/65 92/65 16/60 استحقاق

SD 40/5 64/5 21/0 

 
 و م یارهوای سرسوختانه   کدوايتی  بی/ یزان وابستگیمه کنتیجه ررفت  توان می 6اساس جدول  بر

و  منشوی  بوزرگ قاق/ از سوی ديگر، میزان استح شتر است.یگر بيدر رروه افسرده نسبت به دو رروه د

 اطاعت، در رروه سالم نسبت به دو رروه ديگر کمتر و میزان اي ار باالتر است.

ن روش موورد  يو ا هوای  فور   پویش جهت استداده از روش تحلیل واريانس چندمتغیره، ابتودا  

جهوت بررسوی مواتريس     = Sig 63/4و  = F 31/6در اين راستا، ام باکس با  ارار ررفت. یبررس

 مطال ووه بووا  کرويووت متغیرهووای مووورد فوور  پوویشنبووود از سوووی ديگوور،  دار  نوویمکوواريووانس 

همگنوی   فور    پویش محقوق شوده اسوت. همچنوین بررسوی      = Sig  446/4 و 12/53 = دو خوی 

 انسيو وار یدارا یبررس مورد یرهایمطال ه در همه متغ مورد های رروهواريانس خطا نشان داد که 

 مووردنظر در سوطح   یرهوا یمتغ توک  توک در  شوده   همحاسوب  Fه کو  ، چراباشند میهمسان  یخطا

(45/4p<  باشد نمی دار م نی.   

 های ناسوازرار اولیوه   ها در طرحواره تحلیل واريانس چندمتغیره تداوت رروهنتايج  2 جدول

 دهد. را نشان می

 

 هیناسازگار اول های طرحوارهدر  ها گروهره تفاوت یانس چندمتغیل واریتحل . 2 جدول

 ضریب اتا F df1 df2 Sig اندازه آزمون متغیر

 31/4 445/4 529 04 15/36 92/4 سکليو یالمبدا رروه
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ناسازرار  های طرحوارهمطال ه در  مورد رانه سه های رروه دهد مینشان  2 مندرجات جدول

  = F 15/36) شده  محاسبه F هک گر دارند، چرايديکبا  دار م نیتداوت  یبکیصورت تر ه، بهیاول

 دار است. ی  م ن>45/4pس در سطح )کليو یآزمون المبدا به مربوط

هوای   قايسوه و مها  متغیره تداوت رروه تحلیل واريانس يکترتیب نتايج  به 0و  3های  جدول

 دهند. را نشان می ها در متغیرهای مورد مطال ه زوجی میانگین رروه

 
 رهایدر متغ ها گروهتفاوت  متغیره یکانس یل واریتحل . 3 جدول

 اندازه اثر F Sig رمتغی

 31/4 46/4 96/2 کدايتی بی/ یوابستگ
 43/4 65/4 09/6 اطاعت

 446/4 96/4 43/4  اريا
 23/4 42/4 69/2 سرسختانه یارهایم 

 46/4 36/4 36/6 منشی بزرگاستحقاق/ 

 

 مورد مطالعه یرهایدر متغ ها گروهن یانگیم یزوج های مقایسه . 4 لجد

 داری سطح معنی  آماره بونفرنی متغیر گروه

 446/4 29/3 کدايتی بیوابسته/ سالم افسرده
 446/4 69/3 کدايتی بیوابسته/ سالم مضطرب
 46/4 36/2 م یارسرسختانه مضطرب افسرده
 446/4 60/3 ارسرسختانهیم  سالم افسرده

 

بوین   دهد که های زوجی  نشان می )جدول مقايسه 0و همچنین جدول  3مندرجات جدول 

  و م یارهای p ،96/2=F<45/4کدايتی ) های وابستگی/ بی های مورد مطال ه، در طرحواره رروه

تداوت وجود دارد. به اين صورت که افراد افسرده نسوبت بوه    ، p ،69/2=F<45/4) سرسختانه

دو رروه ديگر در طرحواره م یارهوای سرسوختانه نمورات بیشوتری دارنود و میوزان طرحوواره        

از سووی   کدايتی در افراد افسرده و مضطرب نسبت به افوراد سوالم بیشوتر اسوت.     یوابستگی/ ب

هوای   های موورد مطال وه تدواوت چنودانی در طرحوواره      دهد که بین رروه ديگر، نتايج نشان می

، p<45/4منشوی )    و اسوتحقاق/ بوزرگ  p ،36/4=F<45/4)  ، اي ارp ،09/6=F<45/4) اطاعت

36/6=F.وجود ندارد   
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 گیری جهنتیبحث و 
هوای ییربوالینی    شوانه بوا ن هوای ناسوازرار اولیوه در افوراد      مقايسه طرحوارههدف تحقیق حاضر، 

م یارهوای سرسوختانه    طرحوارهکه  دهد مینشان  ها دادهل یتحل بود.اضطراب، افسردری و افراد سالم 

ايون   در موورد  يافتوه حاضور  . در افراد افسرده نسبت به مضطرب و سوالم، شوديدتر و بوارزتر اسوت    

 ،که با باالرفتن نمرات م یار سرسوختانه  مبنی بر اين  6396)با پژوهش منتظری و همکاران  طرحواره،

و  بزنگوی  رووش حووزه  بواره بايود ردوت،     در ايون  همسو است.کند،  عاليم افسردری افزايش پیدا می

گوری،  يو د یجوان یه یو بوازدار  ررايوی  مندی يکیه کبازداری بیش از حد، شامل دو طرحواره است 

 ید بورا يو شوخ  با  يوک  کوه  اين بر مبنی یاز باور اساس است  عبارته کسرسختانه است  یارهایم 

ه کو انجوام دهود    یوشش فراوانو کرد خود کدرباره رفتار و عمل شده درونی یعال یارهایدن به م یرس

 بوه  ايیهو  خوانواده در  . چنوین حوالتی یالبواً   ریورد  میاز انتقاد صورت  یریجلور یبرا ار م موالًک اين

ننود و  ک یمو  جوويی  عیوب حود   از شیگران بو يخودشان و د به  نسبت، فشارند  تحته ک آيد می وجود 

، ی، احسواس ارزشومند  یدر لذت، آرامش، سوالمت  یمهم های نق جاد يل دارند. ایلب باع  اکمش

ه کو  کننود  موی فر   یمختلد ینظر های مدلچنانچه . شود می مندانه رضايتا روابط يشرفت یحس پ

 در وااوع   6992) و بوک  کالرکو عنوان نمونه،  هستند. به بزنگ روشد يد مضطرب نسبت به تهدافرا

   دارند. بزنگی روش یارهاکش به استداده از راهيررا افراد مضطرب،

که افراد مضطرب و افسرده نسوبت بوه سوالم، طرحوواره      دهد میاز سوی ديگر نتايج نشان 

و   2442) 6رتنکووس و يافتووه هووريجووه بووا یتن نيوواکدووايتی بووارزتری دارنوود.  وابسووتگی/ بووی

 یافوراد دارا  تووان ردوت   باره موی  در اين   همسو است.6995) 0تلس و ، يانگ3،جوينر2تیمشا

روزمره )مراابت از  یها تیمسئول توانند نمیه کن باور را دارند يا کدايتی بی/ یطرحواره وابستگ

د برآمودن و  يو ف جدیالکو هده تع اضاوت خوب، از یالت روزانه، تالش براکگران، حل مشيد

ن يانجام دهند که ا ابولی  اابلطور  گران بهياابل مالحظه د کمکح  را بدون یصح ریری تصمیم

   .شود میظاهر  یصورت درماندر حالت ایلب به
مضوطرب و سوالم، در طرحوواره    ، افسرده ن افرادیه بک بخش نهايی نتايج نشانگر اين است

در مطال وه منتظوری و همکواران     اي ار تدواوت وجوود نودارد.   ، اطاعت و منشی بزرگاستحقاق/ 

ای وجوود نداشوت. ايون دو     بین دوطرحواره اي ار و ررفتواری بوا افسوردری رابطوه     نیز  6396)

                                                           
1. Harris & Curtin 

2. Schmidt 
3. Joiner 
4. Telch 
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نگرفتوه باشوند )منتظوری و     شوکل  بووده يوا هنووز   سوازرارتر  ممکن است طرحواره در کودکی 

  بیشتری هستیم. های ژوهشپدر اين خصوص نیازمند  ،با اين وجود  .6396همکاران، 

و  یقات مربوط بوه عرصوه علووم انسوان    یه تحقک يیها تيه همه محدودکد توجه داشت يبا

 هوای  محودوديت  تورين  عمدهاز را داشت و  ها محدوديتن يز ایق حاضر نیدارند، تحق یاجتماع

 دادن مت موی ه در کو بود  یآموز و نمونه دانش یخودرزارش یها ق، استداده از پرسشنامهین تحقيا

نمونوه   یق رویو ن تحقيو ه اکو شود  یشنهاد میپ .کند میجاد يل اکگر مشيد های جم یتج به ينتا

ان و کپزشو  متخصصوان، روان  شود و ران انجاميا يیایدر مناطق مختلف جغراف چنین همو  ینیبال

 بوین  پویش  عامول خود،  ای مشاورهو  ین دو اختالل، در مداخالت درمانير با ایدرر شناسان روان

 ند.يناسازرار اولیه را لحاظ نما های رحوارهط
 

 منابع

 فارسی
 . 6336. ترجمه مهدی رنجی )راهنمای عملی درمان افسردری . 2444انجمن پزشکی آمريکا )

 نشر ويرايش.: تهران . چاپ دوم)

ناموه کارشناسوی    پايوان ). هنجاريابی نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره يانگ . 6335آهی، ااسم )
 .، تهراندانشگاه عالمه طباطبايی  .شناسی عمومی ارشد روان

شیوط سابقه ااودام بوه    . 6339خواجه، نیلوفر )و نژاد، سودابه؛ یداری، مجید؛ پاژخ، الهام؛  بساک
های  پردازی خودکشی در دانشجويان دختر و پسر مقطع کارشناسی خابگاه خودکشی و ايده

 .، تهراندانشگاه شاهد پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی، .دانشجويی

. )جلود يوک    شناسوی روانوی   آسیب . 2442ام ) کرينگ، آنو ام؛  ديويسون، جرالدسی؛ نیل، جان
 نشر ويرايش.: تهران . 6330ترجمه مهدی دهستانی )

 . بررسی رابطه سبک فرزنودپروری و  6339) ثابتی، علیرضا؛ و رضوانی، سمانه ؛شهامت، فاطمه
 . 239-250 ، 2)66 شناسی، مطال ات تربیتی و روان .یههای رناسازرار اول طرحواره

مجلوه  بحو  در رفتاردرموانی وسوواس.       . مروری بر مسوائل اابول  6311اهلل ) زاده، حبیب ااسم
 .53-15 ،1 ،دانشکده پزشکی تهران

 . 6396شوکیبا، عبواس )  و علوی؛   اهلل؛ مهرابی، حسوین  منتظری، محمدصادق؛ کاوه فارسانی، ذبیح
 پسور  آمووزان  دانوش  در بوین  افسوردری  و اولیوه  ناسوازرار  های طرحواره بین رابطه بررسی

 .629-633  ،93)23مجله دانشگاه علوم پزشکی مازاندران، . فالورجان شهرستان
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