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مقایسهی طرحوارههای ناسازگار اولیه در افراد دارای نشانههای
غیربالینی اضطراب ،افسردگی و افراد سالم
خدیجه پورمحمود حاجیالری ،1منصور بیرامی ،2تورج هاشمی نصرتآباد
و سمیه سعیدی دهاقانی
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقايسهی طرحووارههوای ناسوازرار اولیوه در افوراد بوا نشوانههوای ییربوالینی
اضطراب ،افسردری و افراد سالم انجام ررفت .پوژوهش حاضور از نووط مطال وهی علوی -مقايسوهای بوود.
جام هی آماری شامل دانشآموزان دختر دورهی متوسطهی شهرستان چايپاره بودند که بوا اسوتداده از روش
نمونهریری هدفمند ت داد  144ندر ( 244ندر مضطرب 244 ،ندر افسرده و  244ندر سوالم انتخواب شودند.
برای تحلیل دادهها از روش تحلیل واريانس چند متغیره در سطح م نیداری  p < 4/45اسوتداده شود .يافتوههوا
نشان داد که افراد افسرده ،نسبت به دو رروه ديگر ،طرحواره با م یارهای سرسختانهی بارزتری داشوتند و از
سوی ديگر افراد افسرده و مضطرب ،نسبت به افراد سالم ،نمرات بیشتری در طرحوارهی وابستگی /بویکدوايتی
به دست آوردند .میتوان نتیجه ررفت که تمرکز بر شناخت عوامل پیشبین طرحوارههای ناسازرار اولیه در
مداخالت درمانی و مشاورهای افراد دارای افسردری و اضطراب ،میتواند بخش مهمی از درمان ايون افوراد
را تشکیل دهد.

کلید واژگان :طرحوارههای ناسازرار اولیه ،نشانههای ییربالینی ،اضطراب ،افسردری

 .6کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران
 .2استاد رروه روانشناسی ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران
 .3استاد رروه روانشناسی ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران
 .0کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران (نويسنده مسئول
saeadi414@gmail.com
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مقدمه
اختالل افسردری و اضطراب از جمله حالتهای عاطدی -خلقی هسوتند کوه نسوبت اابول
توجهی از افراد ،از اين حاالت در رنج هسوتند (ااسومزاده . 6311 ،شوايد هویچ موضووعی در
روانشناسی نابهنجاری تا اين حد رريبان ما را نگرفته اسوت ،زيورا اوالً احساسوات ناخوشوايند
ترس و تشويش و بیلذتی را در خود دارند ،درثانی در بسیاری از آسیبها و اختالالت روانوی
به صورت همبود ديده میشوند و همچنین نقش مهمی در بررسی روانشناسوی افوراد بهنجوار
ايدا میکنند ،چون احساسی هستند کوه بودون شوک در زنودری هموه افوراد تجربوه مویشووند
(ديويسون ،نیل و کرينگ. 2442 ،
اختاللهای اضطرابی از شايعترين اختاللهای روانپزشکی هستند که در آنها واکنشهوای
هیجانی ،شديدتر و ماندرارترند (کسلر 6و همکاران . 6990 ،درصد بسیار زيوادی از افوراد هور
جام ه در شرايط زمانی خاص ،به دلیل انوواط تونشهوا و فقودان ،روابوط میوانفوردی ناسوالم،
مشکالت و درریریهای خانوادری و زناشويی ممکن اسوت دچوار افسوردری شووند (انجمون
روانپزشکی آمريکا ،2444 ،2ترجمه رنجی . 6336 ،کسانی که بوه افسوردری دچوار مویشووند
دلسردی و نومیدی شديدی را تجربه میکنند که م مووالً بوا زنودری خوانوادری ،شوغلی و يوا
موا یتهای اجتماعی آنها تداخل دارد (استراک. 2445 ،3
شیوط باالی اين اختالالت و سیر مزمن آنها سبب شدهاست کوه افوراد مبوتال نسوبت بوه سواير
اختاللهای روانی ،بیشترين رجوط به مراکز بهداشتی -درمانی اولیوه و خودمات بهداشوت روانوی را
داشته باشند (ترنر ،رز و کوپر . 2445 ،0با شناخت عوامل ايجاد کننوده و تشوديد کننوده اضوطراب و
افسردری میتوان آسیبپذيری افراد را به هر کدام از ايون دو اخوتالل مشوخ

کورد کوه از جملوه

مهمترين آنها ،طرحوارههای ناسازرار اولیه است( .اسکات و يانگ . 2441 ،5با ريشهيابی افسوردری
و اضطراب در میيابیم که طرحوارههای ناسازرار اولیوه و روشهوای ناکارآمودی کوه بیمواران از راه
آنها ياد میریرند با ديگران کنار بیايند ،ایلب زيربنای نشانههای مزمن اخوتالالت محوور يوک م ول
اضطراب ،افسردری ،سوءمصرف مواد و اختالالت روانتنی به شمار میروند.
در حوزه رشد شناختی ،طرحواره را بهصورت االبی در نظر میریرند که بر اساس واا یوت
1. Kessler
2. American Psychiatry Association
3. Strach
4. Turner, Rose, & Cooper
5. Scott & Young
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يا تجربه شکل میریرد تا به افراد کمک کند تجارب خود را تبیین کنند .اين مدهوم در بین اک ر
شناخت درمانگران با م انی تقريباً مشابهی به کار رفته است و اک ر آنها طرحوواره را در االوب
رزاره مینگرند و تنها تیزدل و بارنارد 6993( 6طرحواره را در سطحی باالتر و بهم نای ضمنی
(فرارزارهای ت ريف میکند .بنابراين يک طرحواره را میتوان طرح کلی تحمیلشده بر تجربوه
تلقی کرد که به افراد کمک میکند تا آن را توضیح دهند ،در ادراک و استنباط وساطت کورده و
واکنشها را هدايت میکند (يانگ ،کلوسکو 2و ويشار2443 ،3؛ فريمن و فاسکو. 2440 ،0
يانگ ( 2446طرحوارههای ناسازرار را براساس نیازهوای هیجوانی ارضانشوده ،بوه پونج حووزه
تقسیم نمود (هوفارت 5و همکاران 2445 ،که در نتیجه ارضانشدن پنج نیاز هیجانی مهم ،شامل نیواز
به پیوند و پذيرفتهشدن ،خودرردانی ،شايستگی و هويت ،آزادی در بیان نیازها و هیجانهوای سوالم،
خودابرازی ،خودانگیختگی ،لذت و جهتریری از درون ايجاد میشوند .اعتقاد بر اين اسوت کوودک
بايد در طی تحول خود اين تکالیف را دررابطه با والدين و محیط ،با موفقیت پشتسر روذارد .ايون
طرحوارهها عبارتند از :حوزه اول :بريدری و طرد کوه شوامل طرحووارههوای رهاشودری /بویثبواتی،
بیاعتمادی /بدرفتاری ،نق

 /شرم و انزوای اجتماعی /بیگانگی میشود .حووزه دوم :خوودرردانی و

عملکرد مختل که شامل طرحوارههای وابستگی /بیکدايتی ،آسیبپذيری نسبت به ضرر يوا بیمواری،
خودتحولنیافته /ررفتار و شکست میشود .حوزه سوم :حوزه محدوديتهای مختول کوه شوامل دو
طرحواره استحقاق /بزرگمنشی و خويشتنداری /خودانضباطی ناکافی اسوت .حووزه چهوارم :ديگور
جهتمندی است که شامل دو طرحواره اطاعت و اي ار میباشد و حوزه پنجم روش بزنگی بویش از
حد و بازداری است که شامل دو طرحوواره بوازداری هیجوانی و م یارهوای سرسوختانه مویشوود و
همچنین شامل استانداردهای ییر وااعبینانهای است که با تمايل بر تمرکز بوه شورايط ،بوروندادهوا و
رفتارهای مندی مرتبط است تا شرايط ،بروندادها و رفتارهای م بت (يانگ و همکاران. 2443 ،
پژوهشهای بسیاری نشان دادهاند که طرحوارههای ناسازرار اولیه مکانیسمهای ناکارآمودی
هستند که به طور مستقیم يا ییرمستقیم به پريشانی روانشناختی میانجامند (دالتر 1و همکاران،
2440؛ سیسرو ،مارمون ،بیتل ،هواتز و جوونز2440 ،2؛ و تیلوور . 2446 ،3يانوگ ( 2446مودل
1. Teasdale & Barnard
2. Klosko
3. Weishaar
4. Freeman & Fusco
5. Hoffart
6. Delattre
7. Cecero, Marmon, Beitel, Hutz, & Jones
8. Taylor
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طرحوارهای خود را برای تشريح آسیبشناسی ارائه کردهاسوت و اسواس نظوری آن بور برخوی
مداهیم و تحقیقات برمبنای تئوری دلبستگی ارار دارد و پیشنهاد میکند که يک میوانجی بوالقوه
در روابط والدين و بروز آسیبشناسوی فرزنودان ،ايجواد طرحووارههوای ناکارآمود اولیوه و يوا
باورهای هستهای مندی در فرزندان است (شدیلد ،والر ،اوموئلی ،ماير ،موری. 2445 ،6
هالورسن ،ونگ ،ايسمن و واترلوک 2449( 2با مطال ه  604بیمار افسرده بوالینی و افورادی
که تا به حال افسرده نشدهاند به تداوتهای م نیداری در رابطه با طرحوارههای ناسازرار اولیه
دست يافتندو توصیف نمودند که طرحوارههای اطاعت /خودکنترلی ناکافی و محودوديتهوای
مختل ،پیشبینیکننده م ناداری برای عالئم افسردری بودند.
کاراما و کالواته 2462( 3در تحقیق خود دريافتند که بین عاليم اضطرابی و طرحووارههوای
ناسازرار اولیه در نوجوانان رابطه م ناداری وجود دارد .از ديگر سو ،ولوز و کوارتر 2441( 0در
مطال ه خود ،طرحواره بهخصوصی را مرتبط با عامل اضطراب نمویدانود بلکوه در يوک سوطح
باالتر ف ال شدری طرحواره های ناسازرار در مقايسه با طرحوارهها در افراد سوالم دسوت يافتوه
است به اين صورت که وی در بررسی طرحوارههای مراج وان مضوطرب در مقايسوه بوا افوراد
سالم ،به اين نتیجه رسید که طرحوارههای ناسازرار اولیه در افراد مضطرب ف والتور اسوت .در
مقابل طرحوارههای ناسازرار اولیه ديدراه های خوشبینانه موجب فراخووانی هیجانوات م بوت
میشود و کیدیت مقابله با فشار روانی را در فرد بهبود میبخشد .ررچه وجود طرحوواره هوای
ناسازرار اولیه در شکلریری و رسترش بسیاری از مشکالت روانشناختی هم چون افسوردری
و اضطراب تأيید شده است (رنر ،لبستال ،پیترز ،آرنتز و هیووبرز2466 ،5؛ وانوگ ،هوالورسون،
ايسمن و واترلوک. 2464 ،برخی مطال ات عدم ارتباط يا ارتبواط مندوی بوین طرحوواره هوای
ناسازرار بهويژه اي ار و ررفتواری بوا اخوتالالت روانشوناختی از جملوه افسوردری را روزارش
میکنند (ريجکبور و ديبو2449 ،1؛ منتظری ،فارسانی ،مهرابی و شکیبا. 6396 ،
با توجه به ادبیات پژوهش ،تحقیق حاضور درصودد اسوت کوه بوه بررسوی طرحووارههوای
ناسازرار اولیه در افراد با نشانههای ییربالینی اضطراب و افراد با نشانههای ییربالینی افسوردری
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
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
روش پژوهش حاضر از نوط علی -مقايسهای بود .جام ه پژوهش ،کلیه دانوشآمووزان دختور
 63 -65ساله دوره متوسطه شهرستان چايپاره بود کوه در ايون راسوتا از بوین جم یوت بزرروی از
دانشآموزان براساس نقاط برش (دو انحراف استاندارد باالی میانگین چکلیست عالئوم روانوی،
 244ندر از دانشآموزان با نشانههای ییربالینی افسردری و  244ندر از دانشآموزان با نشوانههوای
ییربالینی اضطراب و  244ندر از دانشآموزان فااد نشوانههوای ییربوالینی افسوردری و اضوطراب
یربال شدند و بهعنوان نمونه پژوهش در نظر ررفته شدند .م یارهای ورود به پژوهش شامل عدم
وجود مشکل روانی ،حدظ اطالعات شخصی و رضايت کامول شورکتکننودران بوود .پرسشونامه
طرحوارههای ناسازرار يانگ بین هر سه رروه اجرا شد و به اين ترتیب دادهها برای تحلیل آماری
استخراج شدند .برای تجزيه و تحلیل دادهها از نرمافزار آماری  SPSSو همچنوین از آموارههوای
توصیدی و تحلیل واريانس چندمتغیره  MANOVAاستداده شد.

ابزار پژوهش
چکلیست تجدیدنظر شده  19نشانه مرضی .1فرم اولیه چکلیسوت تجديودنظر شوده 94
نشانه مرضی به وسیله دراروتیس ،لیپمن و کووی 6923( 2تهیه ررديد .دراروتیس و همکواران
( 6930پرسشنامه مذکور را مورد تجديدنظر ارار داده و فرم نهوايی آن را بوا نوام فهرسوت 94
نشانه مرضی تهیه نمودند .اين فهرست شامل  94سؤال پنج درجهای (هیچ ،کمی ،تاحدی ،زياد،
خیلی زياد است .امتیازبندی سوالهای فهرست مذکور به اين صوورت اسوت کوه بوه "هویچ"
امتیاز صدر" ،کمی" امتیاز يک" ،تا حدی" امتیاز دو" ،زياد" امتیواز سوه" ،خیلوی زيواد" امتیواز
چهار ت لق میریرد .مواد اين آزموون  9ب ود مختلوف را مویسونجد کوه عبارتنود از :شوکايت
جسمانی ،وسواس اجباری ،حساسیت در روابط بینفردی ،افسوردری ،اضوطراب ،پرخاشوگری،
ترس مرضی ،افکار پارانوئیدی و روانپريشوی (بوه نقول از لیوتم و بوابیج . 2444 ،3در تحقیوق
بساکنژاد ،یداری ،باژخ و خواجه ( ، 6339ضرايب پايايی (آلدای کرونباخ بهترتیب برای اب اد
نهرانه فوق 4/29 ،4/22 ،4/25 ،4/21 ،4/33 ،4/33 ،4/33 ،4/25 ،4/35 ،بهدست آمودهانود کوه
1. Symptom Checklist 90 Revised
2. Deragtis, Limpman, & Covi
3. Leathem & Babbage
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همگی از نظر روانسنجی در حد مطلوبی است.
زمان الزم برای اجرای آزمون مذکور  62تا  65دایقه میباشد ولی افراد جدی ممکن اسوت
طی  34دایقه يا بیشتر آن را تکمیل نمايند .ضمناً چنانچه آزمودنی به بویش از  24درصود هموه
سؤالهای شناسه و يا به بیش از  04درصد سؤالهای هور ب ود يوا هور اخوتالل پاسوخ ندهود،
سنجش مذکور يا ب د موردنظر فااد اعتبار خواهد بود 94 .ماده ايون آزموون حواالت فورد را از
يک هدته ابل تا زمان پاسخدهی به پرسشنامه ،مورد ارزيابی ارارمیدهند.
فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ .1اين پرسشنامه  25آيتمی توسط يانگ و بوارون6993( 2
برای ارزيابی  65طرحواره ناسازرار اولیه ساخته شده است .هر سوؤال بور يوک مقیواس  1درجوهای
نمرهرذاری میشود (6برای کامالً نادرست 1 ،برای کامالً درست  .در ايون پرسشونامه هور  5سوؤال
يک طرحواره را میسنجد .چنانچه میانگین هر خردهمقیاس باالتر از  25باشد آن طرحوواره ناکارآمود
است .پايايی و روايی اين ابزار در پژوهشهای مت وددی بوه اثبوات رسویده اسوت (اوی و بوارانف،3
 . 2442هنجاريابی اين پرسشنامه در ايران توسط آهی ( 6335بر دانشگاههای تهوران انجوام ررفتوه،
همسانی درونی بااسوتداده از آلدوای کرونبواخ در جم یوت مؤنو

 4/92و در جم یوت موذکر 4/93

بهدست آمده است .در پژوهش شهامت ،ثابتی و رضووانی ( ، 6339آلدوای بوهدسوت آموده 4/91 ،و
آلدای مربوط به طرحوارهها به ايون شورح بووده اسوت :رهاشودری /بویثبواتی ،4/24 :بویاعتموادی/
بدرفتاری ،4/36 :انزوای اجتماعی /بیگانگی ،4/29 :نقو

 /شورم ،4/39 :محرومیوت هیجوانی،4/31 :

وابستگی /بیکدايتی ،4/30 :آسیبپذيری نسبت به بیمواری ،4/30 :خودتحوولنیافتوه /ررفتوار،4/22 :
شکست ،4/39 :استحقاق /بزرگمنشی ،4/39 :خوودکنترلی ناکوافی ،4/26 :اطاعوت ،4/32 :فوداکاری:
 ،4/32بازداری هیجانی ،4/39 :م یارهای سرسختانه /بیشانتقادی.4/19 :

یافتهها
در اين بخش با اسوتداده از شواخ

هوای مرکوزی و پراکنودری بواالخ

استاندارد ،نسبت به توصیف متغیرهای مورد مطال ه اادام شده است .ايون شواخ

میوانگین و انحوراف
هوا در جودول 6

درج شدهاند.
1. Young Schema Questionnare
2. Brown
3. Oei & Baranoff
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جدول  .1شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) گروهها
متغیر /گروه

میانگین/انحراف معیار

مضطرب

افسرده

سالم

M

64/36

66/30

64/26

SD

5/30

5/04

5/22

M

66/30

62/24

64/14

SD
M

5/20

5/22

0/36

63/50
0/02

63/12
0/31

63/22
0/16

61/30

62/61

61/26

0/92
65/65

0/52
65/92

5/63
60/16

5/40

5/64

0/21

وابستگی
اطاعت
اي ار

SD

م یار سرسختانه

M
SD
M

استحقاق

SD

بر اساس جدول  6میتوان نتیجه ررفت که میزان وابستگی /بیکدوايتی و م یارهوای سرسوختانه
در رروه افسرده نسبت به دو رروه ديگر بیشتر است .از سوی ديگر ،میزان استحقاق /بوزرگمنشوی و
اطاعت ،در رروه سالم نسبت به دو رروه ديگر کمتر و میزان اي ار باالتر است.
جهت استداده از روش تحلیل واريانس چندمتغیره ،ابتودا پویشفور
بررسی ارار ررفت .در اين راستا ،ام باکس با  F = 6/31و 4/63
کوواريووانس م نوویدار نبووود از سوووی ديگوور ،پوویشفوور

=

هوای ايون روش موورد

 Sigجهوت بررسوی مواتريس

کرويووت متغیرهووای مووورد مطال ووه بووا

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

همگنوی

واريانس خطا نشان داد که رروههای مورد مطال ه در همه متغیرهای مورد بررسی دارای واريوانس
خطای همسان میباشند ،چرا کوه  Fمحاسوبه شوده در توکتوک متغیرهوای مووردنظر در سوطح
( p<4/45م نیدار نمیباشد.
جدول  2نتايج تحلیل واريانس چندمتغیره تداوت رروهها در طرحوارههای ناسوازرار اولیوه
را نشان میدهد.
جدول  .2تحلیل واریانس چندمتغیره تفاوت گروهها در طرحوارههای ناسازگار اولیه
متغیر

آزمون

اندازه

F

df1

df2

Sig

ضریب اتا

رروه

المبدای ويلکس

4/92

36/15

04

529

4/445

4/31
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مندرجات جدول  2نشان میدهد رروههای سهرانه مورد مطال ه در طرحوارههای ناسازرار
اولیه ،بهصورت ترکیبی تداوت م نیدار با يکديگر دارند ،چرا که  Fمحاسبه شده (F = 36/15
مربوط به آزمون المبدای ويلکس در سطح ( p<4/45م نیدار است.
جدولهای  3و  0بهترتیب نتايج تحلیل واريانس يکمتغیره تداوت رروهها و مقايسوههوای
زوجی میانگین رروهها در متغیرهای مورد مطال ه را نشان میدهند.
جدول  .3تحلیل واریانس یکمتغیره تفاوت گروهها در متغیرها
متغیر

اندازه اثر

وابستگی /بیکدايتی

F
2/96

Sig
4/46

4/31

اطاعت

6/09

4/65

4/43

اي ار

4/43

4/96

4/446

م یارهای سرسختانه

2/69

4/42

4/23

استحقاق /بزرگمنشی

6/36

4/36

4/46

جدل  .4مقایسههای زوجی میانگین گروهها در متغیرهای مورد مطالعه
گروه
افسرده
مضطرب
افسرده
افسرده

سالم
سالم
مضطرب
سالم

متغیر

آماره بونفرنی

سطح معنیداری

وابسته/بیکدايتی
وابسته/بیکدايتی
م یارسرسختانه
م یارسرسختانه

3/29
3/69
2/36
3/60

4/446
4/446
4/46
4/446

مندرجات جدول  3و همچنین جدول ( 0جدول مقايسههای زوجی نشان میدهد که بوین
رروههای مورد مطال ه ،در طرحوارههای وابستگی /بیکدايتی ( F=2/96 ،p>4/45و م یارهای
سرسختانه ( ، F=2/69 ،p>4/45تداوت وجود دارد .به اين صورت که افراد افسرده نسوبت بوه
دو رروه ديگر در طرحواره م یارهوای سرسوختانه نمورات بیشوتری دارنود و میوزان طرحوواره
وابستگی /بی کدايتی در افراد افسرده و مضطرب نسبت به افوراد سوالم بیشوتر اسوت .از سووی
ديگر ،نتايج نشان میدهد که بین رروههای موورد مطال وه تدواوت چنودانی در طرحووارههوای
اطاعت ( ، F=6/09 ،p>4/45اي ار ( F=4/36 ،p>4/45و اسوتحقاق /بوزرگمنشوی (،p>4/45
 F=6/36وجود ندارد.
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بحث و نتیجهگیری
هدف تحقیق حاضر ،مقايسه طرحوارههوای ناسوازرار اولیوه در افوراد بوا نشوانههوای ییربوالینی
اضطراب ،افسردری و افراد سالم بود .تحلیل دادهها نشان میدهد که طرحواره م یارهوای سرسوختانه
در افراد افسرده نسبت به مضطرب و سوالم ،شوديدتر و بوارزتر اسوت .يافتوه حاضور در موورد ايون
طرحواره ،با پژوهش منتظری و همکاران ( 6396مبنی بر اينکه با باالرفتن نمرات م یار سرسوختانه،
عاليم افسردری افزايش پیدا میکند ،همسو است .در ايونبواره بايود ردوت ،حووزه رووشبزنگوی و
بازداری بیش از حد ،شامل دو طرحواره است که يکی مندیررايوی و بوازداری هیجوانی و ديگوری،
م یارهای سرسختانه است که عبارت است از باور اساسی مبنی بر اينکوه يوک شوخ

بايود بورای

رسیدن به م یارهای عالی درونیشده درباره رفتار و عملکرد خود کوشش فراوانوی انجوام دهود کوه
اين کار م موالً برای جلوریری از انتقاد صورت میریورد .چنوین حوالتی یالبواً در خوانوادههوايی بوه
وجود میآيد که تحت فشارند ،نسبت به خودشان و ديگران بویش از حود عیوبجوويی مویکننود و
مشکل دارند .ایلب باع

ايجاد نق

های مهمی در لذت ،آرامش ،سوالمتی ،احسواس ارزشومندی،

حس پیشرفت يا روابط رضايتمندانه میشود .چنانچه مدلهای نظری مختلدی فر

مویکننود کوه

افراد مضطرب نسبت به تهديد روشبزنگ هستند .بهعنوان نمونه ،کوالرک و بوک ( 6992در وااوع
افراد مضطرب ،ررايش به استداده از راهکارهای روشبزنگی دارند.
از سوی ديگر نتايج نشان میدهد که افراد مضطرب و افسرده نسوبت بوه سوالم ،طرحوواره
وابسووتگی /بوویکدووايتی بووارزتری دارنوود .اي ون نتیجووه بووا يافتووه هووريس و ک ورتن 2442( 6و
اشمیت،2جوينر ،3يانگ و تلس 6995( 0همسو است .در اينباره مویتووان ردوت افوراد دارای
طرحواره وابستگی /بیکدايتی اين باور را دارند که نمیتوانند مسئولیتهای روزمره (مراابت از
ديگران ،حل مشکالت روزانه ،تالش برای اضاوت خوب ،از عهده تکوالیف جديود برآمودن و
تصمیمریری صحیح را بدون کمک اابل مالحظه ديگران بهطور اابل ابولی انجام دهند که اين
حالت ایلب بهصورت درماندری ظاهر میشود.
بخش نهايی نتايج نشانگر اين است که بین افراد افسرده ،مضوطرب و سوالم ،در طرحوواره
استحقاق /بزرگمنشی ،اطاعت و اي ار تدواوت وجوود نودارد .در مطال وه منتظوری و همکواران
( 6396نیز بین دوطرحواره اي ار و ررفتواری بوا افسوردری رابطوهای وجوود نداشوت .ايون دو
1. Harris & Curtin
2. Schmidt
3. Joiner
4. Telch
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طرحواره در کودکی ممکن است سوازرارتر بووده يوا هنووز شوکل نگرفتوه باشوند (منتظوری و
همکاران . 6396 ،با اين وجود ،در اين خصوص نیازمند پژوهشهای بیشتری هستیم.
بايد توجه داشت که همه محدوديتهايی که تحقیقات مربوط بوه عرصوه علووم انسوانی و
اجتماعی دارند ،تحقیق حاضر نیز اين محدوديتها را داشت و از عمدهتورين محودوديتهوای
اين تحقیق ،استداده از پرسشنامههای خودرزارشی و نمونه دانشآموزی بود کوه در ت مویمدادن
نتايج به جم یتهای ديگر مشکل ايجاد میکند .پیشنهاد میشود کوه ايون تحقیوق روی نمونوه
بالینی و همچنین در مناطق مختلف جغرافیايی ايران انجام شود و متخصصوان ،روانپزشوکان و
روانشناسان درریر با اين دو اختالل ،در مداخالت درمانی و مشاورهای خود ،عامول پویشبوین
طرحوارههای ناسازرار اولیه را لحاظ نمايند.
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