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Abstract 
The purpose of the study was to predict adolescent girls' 
anxiety based on early maladaptive schemas of their 

mothers with the mediation of their self-differentiation 

and early maladaptive schemas. The statistical 
population of this study included all adolescent girls in 

the 7th, 8th, and 9th grade in Fardis City (located in Alborz 

Province) during the first semester of 2019-2020. The 
sample was selected using the convenience sampling 

method, and included 300 participants. The 
measurement tools included Beck Anxiety Inventory 

(BAI)); Differentiation of Self Inventory (DSI), and 

Young Schema Questionnaire (YSQ).  Structural 

equation modeling was utilized to analyze the data. The 

results showed that the direct coefficient path between 

maternal maladaptive schemas and anxiety was positive 
and significant. The indirect coefficient path between 

maternal maladaptive schemas and anxiety was positive 

and significant with the mediation role of self-
differentiation and early maladaptive schemas. 

Educating parents, especially mothers, to reduce the 

manifestations of their maladaptive schemas in their 
relationships with their children, as well as focusing on 

personality preparations in treating anxiety is 

recommended to therapists and clinicians.  
Keywords: Anxiety, Self-Differentiation,Girls, 

Mothers, Early Maladaptive Schemas 

 دهیچک
بینی اضطراب دختران نوجوان براساس پیشحاضر، پژوهش از هدف 

تمایزیافتگی خود و های ناسازگار اولیه مادران با میانجیگری طرحواره
برحسب هدف  های ناسازگار اولیه دختران بود. روش پژوهشطرحواره

جامعه آماری  بود. همبستگی کاربردی و برحسب گردآوری اطالعات
نوجوانان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان فردیس استان  شامل تمامی

گیری روش نمونه ها بهاز میان آن .بود 1398-99البرز در نیمسال اول 
 کاضطراب ب هنفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنام 300در دسترس 

(BAIپرسشنامه ، ) تمایزیافتگی خود (DSI و )پرسشنامه طرحواره یانگ 
(YSQ) یابی معادالت ها از روش مدلوتحلیل دادهبود. جهت تجزیه
-استفاده شد. نتایج نشان داد ضریب مسیر مستقیم بین طرحواره ساختاری

های ناسازگار اولیه مادر و اضطراب دختران مثبت و معنادار بود. ضریب 
های ناسازگار مادر و اضطراب دختران مسیر غیرمستقیم بین طرحواره

های ناسازگار اولیه مثبت و معنادار واسطه تمایزیافتگی خود و طرحوارهبه
-رهمنظور کاهش تظاهرات طرحوابه ،ویژه مادرانآموزش والدین بهبود. 

شان با فرزندان دخترشان و همچنین تمرکز ها در روابطهای ناسازگار آن
ا ههای شخصیتی دختران نوجوان در درمان اضطراب آنبر پیش آمادگی

 شود.درمانگران و بالینگران پیشنهاد می به

 ،، مادراندختران تمایزیافتگی خود، ،اضطراب های کلیدی:واژه
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 مقدمه
 تخیل و تجسم قدرت و روان و جسم در عمیق تحول با که زندگی تدریجی جریان از ایدوره به ،نوجوانی

 نوجوانان برای ،بلوغ دوران ساختاری تغییرات .(2019 کلی، و دیمیدنکو کیتینگ،) شودمی اطالق است، همراه
 شود اضطراب افزایش جمله از نوجوانی مشکالت تداوم و ایجاد به منجر تواندمی و شده محسوب بحران یک

 را شناختی و حسی هایادراک عاطفی، اجزای که است ایپایه ،هیجانی 1اضطراب (.2018 کاتلیر، و پاج)
 که شناختیروان حالت و پزشکیروان هاینشانه ترینشایع جمله از ،اضطراب (.2015 ویدمن،) دربردارد
 نوعیبه و باال اضطرابی حالت با افراد (.1395 )آفتاب، است ترس و کنندهنگران انتظارهای آن مشخصه
به (.2020 اِمرسون، و والن کاریدیاس، شروود،) کنندمی بهتجر را حدیازبیش هاینگرانی اغلب ،مضطرب

 اِسچادک، بوهک،) شودمی منفی هایهیجان کاهش انگیزه با بالقوه تهدیدات از اجتناب به منجر که طوری
 یادگیری فتاُ و اجرایی کارکردهای پردازش کارآیی در نقص به منجر ،شدید اضطراب .(2020 تول، و دیکسون

 (.2007 اوجیل، و هول میلر، هوئرکمپ، اِسمیدرمن،) شودمی تحصیلی عملکرد و

 هیجانی و شناختی پردازش بیرونی، جهان واقعیت از فرد ادراک بر توانندمی ،2اولیه ناسازگار هایطرحواره
 مشکالت موجب و (2020 مورای، و کالرک تورستینسون، راک، )جانووسکی، بگذارند تأثیر او فردیبین روابط و

 در نوجوان جسمانی و هیجانی نیازهای شدن برآورده (.2004 همکاران، و دالتر) شوند اضطراب نظیر هیجانی
 مورد در ایسازگارانه هایطرحواره گیریشکل موجب کافی قدربه ،کودک دلبستگی مظاهر واسطهبه و خانواده

 را شدن مراقبت و شدن داشته دوست شایستگی، استقالل، مندی،ارزش احساس که شودمی دیگران و خود
 ،حالاینبا ؛(2017 )کوروک، کنندمی تعیین را اجتماعی بافت به افراد واکنش و آوردمی ارمغان به فرد برای
 عاطفی روابط و ساختار آوردن فراهم در والدین کفایتیبی و ناکارآمدی از حاکی که اولیه خانوادگی روابط

 هاولی ناسازگار هایطرحواره آمدن وجودبه موجب ،(2012 شاور، و )میکولینسر است نیاز حد در و چشمگیر
 عمیق، هایمایهدرون یا الگوها اولیه، ناسازگار هایطرحواره (.2010 ویلربرگ، و بریت )بوسمانس، شودیم

 و یابدمی تداوم سالیبزرگ دوران در گرفته، شکل نوجوانی یا کودکی دوران در که است ناکارآمدی و فراگیر
طرحواره گیریشکل در ندارد. آگاهی هاآن به نسبت فرد معموالً که کندمی عمل شناخت، سطح ترینعمیق در
 سپهوندی، غالمرضایی، )رضایی، کنندمی تعامل اولیه، غیرانطباقی ارتباطی تجارب با ذاتی خویوخلق ها

 تقسیم نشده ارضا هیجانی نیاز پنج طبق بر هایطرحواره ای،طرحواره الگوی در (.1392 دریکوند، و غضنفری
 و خودگردانی -2 ؛3طرد و بریدگی -1 از: است عبارت که نامندمی «طرحواره هایحوزه» را هاآن که شوندمی

                                                           
1. anxiety 

2. early maladaptive schema 

3. disconnection and rejection 
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 4بازداری و ازحدبیش زنگیبهگوش -5 و 3مندیجهت دیگر -4 ؛2مختل هایمحدودیت -3 ؛1مختل عملکرد
  (.2006 ویشر، و کلوسکو )یانگ،

 بعدی شناختیروان هایاختالل و کودکی تجارب بین ارتباط تا اندداشته آن بر سعی ،شناختی هاینظریه
 ها،طرحواره (.1396 دولتشاهی، و پورشهباز محمدخانی، )فرازمند، کنند تبیین شناختی هایمکانیسم براساس را

 شوند جسمانی -روانی هایاختالل و ناکارآمد فردیبین روابط اضطراب، افسردگی، مستعد افراد شودمی باعث
 و اولیه ناسازگار هایطرحواره (2014) ساالری و پاکیزه حسینی، ؛راستاایندر (.2013 ،همکاران و رضایی)

مک و ماد شات، اند.کرده معرفی اضطراب بروز در مؤثر عاطفی و شناختی عوامل هیجانی تنظیم دشواری
 ینهمچن و اولیه ناسازگار هایطرحواره و والدین فرزندپروری بین که گرفتند نتیجه چنین (2019) الچالن
   دارد. وجود رابطه اضطراب و افسردگی خشم، هایهیجان بهتجر و اولیه ناسازگار هایطرحواره
دوره در که افراد هایشناخت سرسخت و بنیادین بخش عنوانبه اولیه ناسازگار هایطرحواره بین توانمی

 بعدی مقاطع در هاآن 5تمایزیافتگی میزان و افراد ناسازگارانه رفتارهای با اند،گرفته شکل رشد تحولی های
 یک خود تمایزیافتگی براین،عالوه (.1397 سعادت، و جبلی قنبریان، افشار، )کشاورز کرد برقرار رابطه رشد،

 دچار والدین اگر که معنااینبه شود؛ منتقل دیگر نسلبهنسلی از تواندمی که است شخصیتی ویژگی
 (.1395 کنش،خوش و نظربلند الساداتی،)رییس بردمی رنج مشکل این از نیز آنان کودک باشند، تمایزنایافتگی
 فردی()بین فراروانی و روانیدرون سطح دو در تعادل ایجاد توانایی که است شخصیتی ویژگی ،6خود تمایزیافتگی

 از عاطفی فرآیندهای جداسازی توانایی روانی،درون کارکرد به توجه با خود، تمایزیافتگی شود.می تعریف
 روابط در استقالل با همراه صمیمیت کردن بهرتج واناییت فردی،بین کارکرد به توجه با و عقالنی فرآیندهای

 توانایی که خود تمایزیافتگی (.2016 دیویس، و )نیکولز دهدمی نشان را هاآن میان مناسب تعادل و فردیبین
 اجتماعی کنش برای 7خود ظرفیت از ،است هیجانی و شناختی سطح در دیگران از خود تفکیک برای فرد

 فشارهای به خودکار صورتبه فرد که آوردمی فراهم طوریبه را تفکر ظرفیت و (2020 )میر، شودمی حاصل
هب کردن عمل عاقالنه و بودن پذیرانعطاف در افراد توانایی ترتیب،بدین ندهد. پاسخ بیرونی یا درونی هیجانی
 در (1392) بهبودی راستا،ایندر (.2016 دیویس، و )نیکولز است شده تعریف اضطراب با مواجهه در خصوص
  هستند. خود تمایزیافتگی بینیپیش به قادر اولیه ناسازگار هایطرحواره حوزه پنج که داد نشان پژوهشی

 و مالونی جویس، )والش، است افراد رشد در اساسی و مؤثر عوامل از یکی خانواده ،نوجوانی رشد طول در
 هایزمینه ،ترتیببدین و بردمی ارث به خود والدین از را خصوصیاتی تولد بدو از کودک (.2020 وایتیاناتان،

                                                           
1. impaired autonomy and performance 

2. impaired limits 

3. other/ directedness 

4. over-vigilance and inhibition 

5. differentiation 

6. self-differentiation  

7. ego 
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 یاربس اثرات کودک، شخصیت گیریشکل و تکوین در محیطی عاملی عنوانبه خانواده شود.می فراهم او رشد
 بسیاری و گیردمی الگو هاآن از کودک که کسانی نخستین (.2019 اونفریو،دی و کویین) دارد میمه و اساسی

 بستری هیچ (.1397 صابر، و )محمدی هستند والدین آید،می وجودبه هاآن با تماس اثر در او غرایز و روحیات از
بهمنحصر که کندمی برقرار پیوندهایی افراد بین خانواده کند.نمی برابری خانواده با ،تأثیر گستره و قدرت نظر از

 و کندمی ریزیپایه را میآد شخصیت و اولیه فردی رشد ،خانواده که جاآن از (.2012 )واتسون، هستند فرد
 هایسال نخستین بنابراین است؛ خود مادر ویژهبه و پدر مقلّد خود، هایحالت بیشتر در کودک ،دیگرازسوی
 اهمیت حائز بسیار مادر ویژهبه و والدین نقش ،میان این در و مهم بسیار سالیبزرگ شخصیت ایجاد در زندگی

 قمری و سلطانی زارع پژوهش نتایج راستا،دراین (.1393 شمشیری، و سابقی نیا،سلیمی نیکومنش، )دانش، است
 طراباض تبیین و کودکشان با هاآن روابط با مادران اولیه ناسازگار هایطرحواره رابطه اهمیت از حاکی (1395)

 اولیه ناسازگار هایطرحواره که دادند نشان (1396) گلشنی و مدبیگی برجعلی، پژوهشی هاییافته بود. کودک
 بینیپیش ،قابلیت دو این همچنین و دارد رابطه کودکان اضطرابی هایاختالل با مادران ایمن دلبستگی سبک و

 عملکرد کهاین به توجه با (1397) همکاران و افشار کشاورز نظر از .دارند را فرزندان اضطرابی هایاختالل
 کودکی در اولیه ناسازگار هایطرحواره هم ،طرفی از و گذاردمی تأثیر کودکی دوران در شخص رفتار بر خانواده
 اولیه ناسازگار هایطرحواره که کردند پیشنهاد چنین (1394) فراهانی مشهدی و کاکاوند نظری، گیرد.می شکل

 ؤثرم کودکان بیرونی هایاختالل ،نهایت در و فرزندپروری خاص هایشیوه گیریشکل در توانندمی ،والدین
  باشند.

بهمنحصر هایچالش نوجوانان ،حالبااین ؛گیرندنمی نظر در فشار و طوفان دوره را نوجوانی دیگر گرچه
 کودکان رشد با فقط ،جامعه یک پیشرفت (.2017 دیویس، و باسکو )مارتین، آورندمی پدید خانواده برای را فردی

 پذیرانامک هستند؛ قوی اجتماعی روانی و جسمانی لحاظ از که نوجوانانی و کودکان یعنی ؛جامعه آن نوجوانان و
 نهاد یک عنوانبه جامعه مهم اعضای از یکینوجوانان،  (.1395 الحسینی، ابوالمعالی و ایگلی )کمالی است

 ،امروز نوجوانان کهاین به توجه با دارند. برعهده را نسل یک پرورش و هدایت مسئولیت که هستند سازسرنوشت
 میهم نقش اجتماعی سالمت ارتقا و آینده نسل گیریشکل در و هستند بوم و مرز این فردای پدران و مادران

-خصیصه و هایویژگی با آن ارتباط و مادران هایویژگی ویژهبه والدین فردی هایویژگی که جاآن از و دارند

 همشاهد پژوهشی خأل زمینه این در و اندشده گرفته نادیده هاپژوهش در و شده بررسی ندرتبه فرزندان های
 بود: زیر هایفرضیه آزمون و سؤال به گوییپاسخ حاضر پژوهش هدف ،اساسبرهمین ؛شودمی

 اولیه ناسازگار هایطرحواره و خود تمایزیافتگی گریمیانجی با مادران اولیه ناسازگار هایطرحواره آیا
 کند؟می بینیپیش را نوجوان دختران اضطراب نوجوانان،

 اصلی هایفرضیه
 بینیپیش را نوجوان دختران اضطراب خود، تمایزیافتگی گریمیانجی با مادران اولیه ناسازگار هایطرحواره -1

 اضطراب نوجوانان، اولیه ناسازگار هایطرحواره گریمیانجی با مادران اولیه ناسازگار هایرحوارهط -2 .کندمی
.کندمی بینیپیش را نوجوان دختران



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 پژوهش نظری مدل -1 شکل

 

 اضطراب

 تمایزیافتگی

 واکنش هیجانی جایگاه من آمیختگی گریز هیجانی

 های دخترطرحواره

 بریدگی و طرد خودگردانی مختل زنگیبهگوش محدودیت مختل مندیدگرجهت

 بریدگی و طرد خودگردانی مختل زنگیبهگوش محدودیت مختل مندیدگرجهت

 های مادرطرحواره
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 روش
 پژوهش اجرای روش و نمونه آماری، جامعه

 ینا آماری جامعه و همبستگی -توصیفی اطالعات گردآوری برحسب و کاربردی هدف برحسب پژوهش روش
 ولا نیمسال در برزال استان فردیس شهرستان در اول متوسطه مقطع دختر نوجوانان میتما شامل پژوهش

 و یابیمدل رویکرد با پژوهش در کنندمی پیشنهاد (1998) ولیسر و گاداگنولی که جاآن از .است 1398-99
 ازای به کنندهشرکت 20 تعداد گرفتن نظر در با است، ضروری نفر 300 حداقل حجم با اینمونه مسیر، تحلیل

 روش به که (2016 )کالین، شد برآورد نفر 300 حاضر نمونه حجم پارامتر 15 تعداد و شده مشاهده متغیر هر
 و قائم منتظر ثاراله، ،2 وحدت روشن، احمدی شهیدی دولتی نمونه مدارس مدارس از دسترس در گیرینمونه
 ؛تاکنون کودکی دوران از مادر با مداوم زندگی -1 :شامل پژوهش به ورود معیارهای شدند. انتخاب حافظ

 :شامل پژوهش از خروج معیارهای و مادر دیپلم از باالتر تحصیالت -3 و فردیس شهر در اقامت -2
 ؛خود روانی و جسمانی وضعیت خاطربه دارو مصرف -2 ؛مزمن هایبیماری به ابتال و جسمانی هایمعلولیت -1
 طوربه درمانیروان دریافت -4 ؛خود روانی و جسمانی وضعیت خاطربه گذشته سال طول در شدن بستری -3

 طول تمام یا زندگی از ایدوره در مادر از غیر به سرپرستی با زندگی -5 ؛گذشته سال یک طول در و زمانهم
 وزارت از مجوز کسب از پس بود. گذشته سالنیم دو در تحصیلی کارنامه در 16 از ترپایین معدل -6 و خود عمر

 هر کنندهشرکت دیگر انزومآدانش مدیران، از اجازه کسب و مدارس به مراجعه ،1البرز استان پرورشوآموزش
 هاامهپرسشن که شدند متعهد و آشنا پژوهش اهداف و هاسؤال به گوییپاسخ نحوه با گروهی صورتبه کالس

 طرحواره پرسشنامهنسخه بلند  به مادران بازگردانند. ساعت 72 ظرف و کنند تکمیل مادرانشان همراه به را
 یانگ طرحواره پرسشنامهنسخه بلند  و خود تمایزیافتگی پرسشنامه ،بک اضطراب پرسشنامه به دختران و یانگ
  دادند. پاسخ

 سنجش ابزار
 ،1988 سال در اِستین و براون اِپستین، ،بک توسط پرسشنامه این :(BAI) 2بک اضطراب پرسشنامه

 رارق موردسنجش را اضطراب میزان «شدن گزگز و کرختی» نظیر عباراتی با که گویه 21 شامل که شد ابداع
 همکاران و بک شود.می گذارینمره 3شدید= تا 0اصالً= از ایدرجه چهار لیکرت طیف یک در همچنین ؛دهدمی

 دیبندرجه تجدیدنظرشده مقیاس با را ابزار این همبستگی و 92/0 کرونباخ آلفای ضریب ابزار این برای (1988)
 شاخصی عنوانبه 25/0 با برابر همیلتون افسردگی بندیدرجه مقیاس و 51/0 با برابر (1959) همیلتون اضطراب

 و کردند گزارش را 90/0 پایایی ضریب ابزار این برای ،(1392) سیفی و رفیعی کردند. گزارش مناسب روایی از
 54/58 که دارد وجود پرسشنامه این در موجود پراکندگی تبیین جهت اصلی( )مؤلفه عامل پنج دادند نشان

                                                           
 18/09/1398 تاریخ در 31/14475/2402 نامه شماره به .1

2. Beck Anxiety Inventory (BAI) 



 99                                           یازدهم سال ،4 شماره پژوهشی، -علمی شناختی،روان کاربردی هایپژوهش فصلنامه

 

 رونباخک آلفای ضریب ،حاضر پژوهش در کند.می تبیین را اضطراب مقادیر در موجود پراکندگی کل از درصد
 از هاگویه محتوایی روایی بررسی برای ،حاضر پژوهش درهمچنین  آمد. دستبه 87/0 ابزار این برای

 بود. هاگویه مطلوب محتوایی روایی از حاکی که شد استفاده 1محتوایی روایی نسبت شاخص

 شد. ابداع 2003 سال در اِسمیت و اِسکورن توسط پرسشنامه این (:DSI) 2دخو تمایزیافتگی پرسشنامه

 و رودمی کاربه فرد تمایزیافتگی میزان سنجش برای که است گویه 45 شامل خود، تمایزیافتگی پرسشنامه
 نظیر اییهگویه با را دیگران با آمیختگی و هیجانی گریز ،من جایگاه هیجانی، پذیریواکنش مقیاسخرده چهار

 کم، =خیلی2 =هرگز،1 از لیکرت طیف یک در «هستم عاطفی حد از بیش که است این من درباره مردم نظر»
 ،15 ،11 ،7 ،4 هایسؤال جز به دهد.می قرار موردارزیابی =همیشه6 تا اوقات =بیشتر5 اوقات، =برخی4 =کم،3

 سکورنا شود.می گذارینمره معکوس صورتبه پرسشنامه هاسؤال باقی 46 و 43 ،41 ،37 ،31 ،27 ،23 ،19
 از ترس مقیاسخرده با را ابزار این همبستگی و 92/0 کرونباخ آلفای ضریب ابزار این برای (2003) سمیتا و

 فخاری، کردند. گزارش -53/0 با برابر 1998 ،شاور و کالرک برنان، 3نزدیک روابط بهتجر پرسشنامه ،شدن رها
 پرسشنامه با را ابزار این همبستگی و 78/0 کرونباخ آلفای ضریب ابزار این برای (1393) اعتماد و لطیفیان
 برای کرونباخ آلفای ضرایب ،حاضر پژوهش در کردند. گزارش -47/0 تا -26/0 از ایدامنه در میعمو سالمت

 ،73/0 ،72/0 ترتیببه دیگران با آمیختگی و هیجانی گریز ،من جایگاه هیجانی، پذیریواکنش هایمقیاسخرده
 شاخص از هاگویه محتوایی روایی بررسی برای ،حاضر پژوهش درهمچنین  آمد. دستبه 75/0 و 72/0

 بود. هاگویه مطلوب محتوایی روایی از حاکی که شد استفاده محتوایی روایی نسبت

 1994 سال در براون و یانگ توسط ابزار این (:LF-YSQ) 4یانگ طرحواره پرسشنامه بلند نسخه

طرحواره از حوزهپنج  سنجش برای که است گویه 205 شامل یانگ، طرحواره پرسشنامه بلند نسخه شد. ابداع
بیش زنگیبهگوش ؛مندیدگرجهت مختل؛ عملکرد و خودگردانی طرد؛ و بریدگی شامل اولیه ناسازگار های
 نیازهای که کسانی» نظیر هاییگویه با را طرحواره 16 و رودمی کاربه مختل هایمحدودیت بازداری؛ و ازحد

 تا 6من= درباره درست کامالً از ایدرجه شش لیکرت طیف یک در «ندارند وجود کنند برآورده مرا عاطفی
 آلفای ضریب ابزار این برای (2001) اوهانیان و میر والر، دهد.می قرار ارزیابیمورد 1من= ربارهد غلط کامالً

 پژوهش در کردند. گزارش 38/0 با برابر زنان در عصبی پرخوری با را ابزار این همبستگی و 98/0 کرونباخ
 برای کرونباخ آلفای ضریب ابزار این برای (1387) اصفهانیان و طباطبایی زادهرسول وفایی، -آگیالر ،صدوقی

 چرخش با تبیینی عاملی تحلیل و گزارش 90/0 تا 62/0 از ایدامنه در هامقیاسخرده برای و 94/0 ابزار کل

                                                           
1. Content Validity Ratio (CVR) 

2. Differentiation of Self Inventory (DSI) 

3. Experiences in Close Relationships Inventory (ECRI) 

4. Young Schema Questionnaire-Long Form (YSQ-LF) 
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 باربه یانگ توسط شده مطرح طرحواره مقیاسخرده 15 همه برای را تفسیری قابل هایمقیاس واریماکس
 و خودگردانی طرد؛ و بریدگی ایطرحواره حوزهپنج  برای کرونباخ آلفای ضریب ،حاضر پژوهش در .آوردند

 ترتیببه مادر برای مختل هایمحدودیت بازداری؛ و حدازبیش زنگیبهگوش ؛مندیدگرجهت مختل؛ عملکرد
 در آمد. دستبه 87/0 و 86/0 ،87/0 ،89/0 ،88/0 ترتیببه دختر برای و 87/0 و 80/0 ،77/0 ،87/0 ،90/0

 که شد استفاده محتوایی روایی نسبت شاخص از هاگویه محتوایی روایی بررسی برای همچنین حاضر پژوهش
 بود. هاگویه مطلوب محتوایی روایی از حاکی

 هب مسیر تحلیل روش و معیار انحراف و میانگین جمله از توصیفی آمار هایروش از هاداده تحلیل برای
شاخص از بینپیش متغیرهای بین در خطیهم وجود رابطه عدم و بودن نرمال هایفرضپیش برقراری شرط
 برازش آزمون برای و پیرسون همبستگی ضریب و 2واریانس تورم و 1تحمل ضریب ،کشیدگی و چولگی های
 برآورد روش از استفاده و -24AMOS و -24SPSS افزارهاینرم از استفاده اب برازش نیکویی شاخص از مدل

 حاضر پژوهش هایداده پرت و مخدوش هایپرسشنامه حذف از پس گرفت. قرار موردارزیابی احتمال بیشینه
 لفهمؤ دو از کامل ساختاری معادالت مدل یک شدند. تحلیل ساختاری معادالت یابیمدل روش از استفاده با

 ساختاری، مدل به پرداختن از پیش است الزم ،دلیل همینبه گیری.اندازه مدل و ساختاری مدل است: تشکیل
 زمال توان از شده مشاهده متغیرهای آیا شود مشخص تا گیرد قرار موردارزیابی حاضر پژوهش گیریاندازه مدل
 خیر. یا برخوردارند مکنون متغیرهای گیریاندازه برای

 هایافته
 شناختی جمعیت توصیف الف(

 67/30) نفر 92 بود. 87/6 آن معیار انحراف و 33/35 کنندهشرکت مادران سنی میانگین ،حاضر پژوهش در
 سنی طبقه در درصد( 67/40) نفر 122 سال، 30 زیر سنی طبقه در پژوهش در کنندهشرکت مادران از درصد(

 باالتر سنی طبقه در درصد( 33/11) نفر 34 و سال 50 تا 40 سنی طبقه در درصد( 16) نفر 48 سال، 40 تا 30
 33/21) نفر 64 دیپلم، تحصیالت پژوهش در کنندهشرکت مادران از درصد( 33/25) نفر 76 داشتند. سال 50 از

 فوق تحصیالت درصد( 67/3) نفر 17 لیسانس، تحصیالت درصد( 44) نفر 132 دیپلم، فوق تحصیالت درصد(
 در کنندهشرکت مادران از درصد( 33/25) نفر 76 داشتند. دکتری تحصیالت درصد( 67/3) نفر 11 و لیسانس
 پژوهش در کنندهشرکت مادران از درصد( 34) نفر 102 بودند. متأهل درصد( 67/74) نفر 224 و مطلقه پژوهش

 بودند. دولتی شغل درصد( 33/33) نفر 100 و آزاد شغل درصد( 67/32) نفر 98 و بودند دارخانه

 هاشاخص توصیف ب(
  

                                                           
1. tolerance coefficient 

2. variance inflation 
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 پژوهش های شاخص واریانس تورم و تحمل ضریب کشیدگی، چولگی، -1 جدول
 واریانس تورم تحمل ضریب کشیدگی چولگی متغیرها

 55/4 220/0 689/0 404/0 هیجانی پذیریواکنش
 88/4 205/0 -034/0 502/0 من جایگاه

 35/2 425/0 138/0 039/0 هیجانی گریز
 78/2 360/0 489/0 610/0 دیگران با آمیختگی
 09/3 323/0 981/0 -026/0  طرد و بریدگی -مادر طرحواره
 18/2 458/0 291/0 -044/0 مختل خودگردانی -مادر طرحواره
 28/2 438/0 931/0 030/0 مندیدگرجهت -مادر طرحواره
 93/2 341/0 16/1 267/0  ازحدبیش بازداری و زنگیبه گوش -مادر طرحواره
 52/2 396/0 18/1 358/0 مختل هایمحدودیت -مادر طرحواره
 32/2 430/0 157/0 -123/0  طرد و بریدگی

 21/3 301/0 -075/0 -039/0 مختل خودگردانی
 52/1 654/0 -005/0 -036/0 مندیدگرجهت

 16/3 316/0 -287/0 -357/0  حدازبیش بازداری و زنگیبهگوش
 16/2 463/0 132/0 310/0 مختل هایمحدودیت
 - - -905/0 212/0 اضطراب

 مربوط هایشاخص زیرا است، نرمال حاضر پژوهش در متغیریتک هایداده توزیع که دهدمی نشان ،1 جدول

 مقادیر ارزیابی همچنین نیست. ±2 محدود از خارج پژوهش متغیرهای از کدامهیچ کشیدگی و چولگی به
  بود. برقرار بینپیش متغیرهای بین در بودن خطیهم مفروضه که دهدمی نشان واریانس تورم و تحمل ضریب

 

 
 دهش استاندارد هایواریانس پراکندگی نمودار و نوبایسمهل فاصله هیستوگرام نمودار -2 شکل

 خطا
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 هایداده حذف و 1مهلنوبایس فاصله به مربوط اطالعات چولگی و کشیدگی مقادیر و هیستوگرام نمودار ارزیابی
 برابر ترتیببه کشیدگی و چولگی )مقادیر است نرمال چندمتغیری هایداده توزیع که داد نشان ،نهایت در پرت

 که معناست ینا به هاواریانس همگنی )مفروضه هاواریانس همگنی ارزیابی منظوربه بود(. 298/0 و 667/0 با
 شده استاندارد هایواریانس پراکندگی نمودار است( انیکس وابسته متغیر مختلف سطوح رد خطاها واریانس

 از آشکار انحراف نشانگرها بین در روابط از کدامهیچ دهدمی نشان ،2 شکل گرفت. قرار بررسیمورد 2خطاها
  دهد.نمی نشان را بودنخطی

 ابزار گیریاندازه مدل ج(

 پژوهش ساختاری و گیریاندازه مدل برازندگی هایشاخص -2 جدول
 χ2 χ2/df RMSEA PNFI PCFI IFI CFI برازندگی هایشاخص

 905/0 906/0 705/0 680/0 096/0 44/3 44/365 شده اصالح گیریاندازه مدل
 905/0 906/0 710/0 682/0 093/0 28/3 10/394 شده اصالح ساختاری مدل

 P >5 <1/0 >5/0 >5/0 >90/0 >90/0>05/0 قبول قابل مقادیر

 از که آمده دستبه برازندگی هاییشاخص ساختاری و گیریاندازه اولیه مدل اصالح با دهدمی نشان ،2 جدول
  کردند. حمایت شده گردآوری هایداده با مدل قبولقابل برازش

 پژوهش گیریاندازه الگوی عاملی بارهای -3 جدول

 b β S.E C.R متغیرها

   909/0 000/1 هیجانی پذیریواکنش
 064/20 060/0 895/0 213/1 من جایگاه

 026/13 030/0 684/0 386/0 هیجانی گریز
 058/17 035/0 783/0 592/0 دیگران با آمیختگی
   868/0 000/1  طرد و بریدگی -مادر طرحواره
 025/13 065/0 763/0 840/0 مختل خودگردانی -مادر طرحواره
 664/11 043/0 623/0 505/0 مندیدگرجهت -مادر طرحواره
 926/14 058/0 822/0 865/0  حدازبیش بازداری و زنگیبهگوش -مادر طرحواره
 928/13 064/0 774/0 894/0 مختل هایمحدودیت -مادر طرحواره
   748/0 000/1  طرد و بریدگی

 786/10 063/0 699/0 684/0 مختل خودگردانی
 363/13 082/0 858/0 090/1 مندیدگرجهت

 945/5 077/0 394/0 457/0  حدازبیش بازداری و زنگیبه گوش
 601/13 103/0 847/0 396/1 مختل هایمحدودیت

                                                           
1. Mahalanobis distance (D) 

2. standardized residuals 
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 مکنون متغیرهای گیریاندازه برای الزم توان از ،گیریاندازه الگوی نشانگرهای همه دهدمی نشان ،3 جدول
 بودند. برخوردار حاضر پژوهش

 هافرضیه آزمون د(

 پژوهش متغیرهای بین غیرمستقیم و مستقیم کل، مسیر ضرایب -4 جدول
 B β S.E Sig کل مسیر ضرایب

 01/0 062/0 510/0 377/0 اضطراب -مادر طرحواره
 01/0 145/0 485/0 563/0 اضطراب -دختر طرحوار

 B β S.E Sig مستقیم مسیر ضرایب

 01/0 064/0 287/0 489/0 اضطراب -مادر طرحواره
 01/0 064/0 399/0 543/2 اضطراب -دختر طرحواره

 01/0 054/0 191/0 564/0 اضطراب -خود تمایزیافتگی
 01/0 043/0 344/0 199/0 دختر طرحواره -مادر طرحواره
 01/0 184/0 453/0 976/0 خود تمایزیافتگی -دختر طرحواره

 B β S.E Sig غیرمستقیم مسیر ضرایب

 003/0 027/0 223/0 112/0 اضطراب -مادر طرحواره

 01/0 سطح در (P=01/0 و β=510/0) اضطراب و مادر طرحواره بین کل مسیر ضریب دهدمی نشان ،4 جدول
 01/0 سطح در (P=01/0 و β=485/0) اضطراب و دختر طرحواره بین کل مسیر ضریب بود. معنادار و مثبت
 مادر طرحواره ،P=01/0 و β=287/0 اضطراب و مادر طرحواره بین مستقیم مسیر ضریب بود. معنادار و مثبت

 و مادر طرحواره ،(P=01/0 و β=191/0) اضطراب و خود تمایزیافتگی ،(P=01/0 و β=399/0) اضطراب و
 در (P=01/0 و β=453/0) خود تمایزیافتگی و دختر طرحواره و (P=01/0 و β=334/0) دختر طرحواره

 و β=223/0) اضطراب و مادر طرحواره بین غیرمستقیم مسیر ضریب بود. معنادار و مثبت 01/0 سطح
003/0=P) بود. معنادار و مثبت 01/0 سطح در 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش شده برازش مدل -3 شکل
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 تمایزیافتگی

 واکنش هیجانی جایگاه من آمیختگی گریز هیجانی

28/0 

 های دخترطرحواره

 بریدگی و طرد خودگردانی مختل زنگیبهگوش محدودیت مختل مندیدگرجهت

 بریدگی و طرد خودگردانی مختل زنگیبهگوش محدودیت مختل مندیدگرجهت

 های مادرطرحواره

34/0
 

45/0  
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 گیرینتیجه و بحث
 با مادران اولیه ناسازگار هایطرحواره براساس نوجوان دختران اضطراب بینیپیش ،حاضر پژوهش از هدف

 ادد نشان ،حاضر پژوهش نتایج بود. دختران اولیه ناسازگار هایطرحواره و خود تمایزیافتگی گریمیانجی
پیش هاآن در را اضطراب نوجوان، دختران ناسازگار هایطرحواره گریمیانجی با مادران ناسازگار هایطرحواره

 تمایزیافتگی و ناسازگار هایطرحواره براساس اضطراب بینیپیش لحاظبه حاضر پژوهش نتایج کند.می بینی
هم (2019) الچالنمک و ماد شات، (؛2014) ساالری و پاکیزه حسینی، (؛1392) بهبودی نوجوان دختران در
 ندخترا در تمایزیافتگی و ناسازگار هایطرحواره و اضطراب بینیپیش لحاظبه حاضر پژوهش نتایج .است سو

 (؛1396) گلشنی و مدبیگی برجعلی، هایپژوهش از حاصل نتایج با مادران هایطرحواره براساس نوجوان
 مشهدی و کاکاوند نظری، (؛1397) همکاران و افشار کشاورز (؛1395) قمری و سلطانی زارع (؛1392) بهبودی
  .است سوهم (1394) فراهانی
 ناسازگار هایطرحواره گریمیانجی با مادران هایطرحواره براساس دختران اضطراب بینیپیش تبیین در

 یندیآفر در نوجوانان و والدین آن در که است تعامالت از ایشبکه خانواده که جاییآن از ،گفت باید دختران
 داشته گریکدی بر شگرفی بس ثیرهایأت قادرند طرفین مجموعه، این در بنابراین اند؛تعامل در هم با دوسویه
 با ارتباط در مادر حساس نقش به توانمی آن، در موشکافی و کودک و والدین رابطه کیفیت در تأمل با باشند.
 ریشه دارند. نوجوانان رشد بر نیرومندی تأثیر مادران ،ترتیببدین و (1393 همکاران، و )دانش بردپی کودک
 کودک به مادرانه محبت مسئول که کرد وجوجست فردی در باید را اولیه ناسازگار هایطرحواره گیریشکل
 سرنوشت بیاورد، تاب را او منفی هایهیجان و کند کودک نثار موقع به را مراقبت و عشق نتواند مادر اگر است.

 (.2015 گیبسون،) افتدمی هیجانی محرومیت دستبه کودک زندگی

تعمیم سطح باالترین طرحواره چون باشند، داده پرورش را اولیه ناسازگار طرحواره خود در مادران وقتی
 با مادر که شودمی سبب دارد، فرد هیجان و هاوارهشناخت در قدرتمند و عمیق تأثیری که است شناخت یافته
 را زاییاضطراب و زاتنش هایهیجان اگر و بپردازد فرزندپروری به خود هایوارهشناخت و هاهیجان همان
 این کند. منتقل خود کودک به رفتاری و عاطفی انتقال و فرزندپروری شیوه طریق از را هاآن ،کندمی بهتجر
 که همچنان (.1396 ،گلشنی و مدبیگی برجعلی،) کند شدید اضطراب به ابتال مستعد را کودک تواندمی ،امر

گفت حاصل هاطرحواره ،واقع در شود.می محسوب سطح ترینعمیق شناخت، سطوح قالب در طرحواره مفهوم
 زندگی ناکارآمد، اما ؛مندنظام ایگونهبه و اندگرفته جای او ذهن در تدریجبه که هستند کودک با والدین گویو

 و کودکی دوران در ریشه ،اولیه ناسازگار هایطرحواره (.1394 )هنردوست، اندگرفته خود سیطره زیر را وی
 نر،)گو اندشده دوران آن در هیجانی نیازهای برآوردن از مانع زیرا ؛شوندمی ناسازگارانه بعدها و دارند نوجوانی

2016.)  
 تنها نه ،شوندمی بهتجر مادر ویژهبه نزدیک روابط در که کودکی دوران زایآسیب رویدادهای ترتیب،بدین

به بلکه ؛(2015 بویسان، و کیسلک توتارل تزل، )کایا شوندمی اولیه ناسازگار هایطرحواره گیریشکل موجب
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 همکاران، و )دادومو شودمی سالم ایشیوه به هیجانی تنظیم هایتوانایی گسترش از مانع هاطرحواره ،این واسطه
 گذارندب اثر فرد شناختی پردازش و واقعیت ادراک، بر توانندمی شوند،می فعال هاطرحواره این که زمانی (.2016

 شناختی و هیجانی الگوهای اولیه، ناسازگار هایطرحواره (.2011 کاالهان، و والبورگ لوراس، جوردا، )کرامیر،
-طرحواره شوند.می تکرار زندگی طول در و یابندمی گسترش رشدی دوران طول در که هستند ایخودشکننده

 پیرامون جهان با تعامل و دخوبه نگریستن تغییر برابر در مقاوم و پایدار بادوام، هایشیوه اولیه ناسازگار های
 (.2013 اِستوارت، و اندرسون )شورای، هستند

 هاطرحواره این (.2014 )فارل، دارند سببی نقش روانی هایآسیب بروز در غیرانطباقی هایطرحواره این
 حافظه زا اطالعات بازیابی و رویدادها تفسیر توجه، مانند هاییتیعموق در شناختی یندهایآفر راهنمای عنوانبه

 با (.2014 اوشیا، و )هووس دهندمی سازمان را انسان رفتار و تفکر بنیان شناختی ساختارهای کنند.می عمل
 بهتجر را هاهیجان از باالیی سطوح معموالً ادافر ها،طرحواره شناختی ساختارهای ترینژرف شدن برانگیخته

 آوراسترس وقایع با سازگاری در مهمی نقش ،هیجانی تنظیم که است شده مشخص روشنی به امروزه کنند.می
  .(2019 آرنتز، و واید فاسبیندر،) کندمی بازی زندگی

 دهد،می قرار تأثیرتحت را سالیبزرگ و نوجوانی دوران اجتماعی -هیجانی رشد هیجانی، نیازهای میناکا
 و آسیب به مربوط محرک بین شرطی روابط دیگران، و خود مورد در منفی هایوارهشناخت گسترش جمله از

 هیجانی تنظیم و هستند آن آغازگر ناخوشایند محیطی هایمحرک که خاطراتی و هاشناخت هیجانی، آشفتگی
 را یادیز جسمانی و عاطفی درد ناچارند معموالً  ؛انددیده آسیب خود کودکی دوران در که کودکانی نایافته.رشد

 اردد احتمال ترکم کودکان این بنابراین، شود.می هاآن در امنیت احساس ایجاد از مانع این که کنند تحمل
 محمد کربالیی )محمودنژاد، دهند گسترش را منفی هایهیجان یا هاشناخت با مقابله تنظیم هایمهارت

 ت،محب ثبات، امنیت، نیازهای که ندارند انتظار ،طرد و بریدگی هایطرحواره دارای افراد (.1397 ثابت، و میگونی
 هایطرحواره شود. برآورده بینیپیشقابل ایشیوه به احترامشان و پذیرش ها،احساس گذاشتندرمیان همدلی،

 انگاریسهل هاآن مشخصه وجه که آیندمی وجودبه هاییخانواده در معمول طوربه مختل هایمحدودیت حوزه
 قدربه را میناکا توانندنمی و نبوده دارخویشتن فردی چنین (.2006 ،ویشر و کلوسکو یانگ،) است میسردرگ و

 در ندازند.ابی تأخیر به و کنند کنترل را هایشانتکانه و هاهیجان ابراز توانندنمی ،دیگرسویاز کنند. تحمل کافی
 برای او محسوس هایتوانایی با محیط و خود از فرد انتظارهای مختل، عملکرد و خودگردانی ایطرحواره حوزه

 در (.2014 انگ،ی و برنستاین )رافائلی، کنندمی تداخل کارها آمیزموفقیت انجام یا مستقل عملکرد و بقا جدایی،
طرحواره کنند.می تأکید گرایینقصبی و عالی عملکرد بر هاخانواده بازداری، و ازحدبیش زنگیبهگوش حوزه
 اندهپذیرفت قیدوشرط با را کودک که آیندمی وجودبه هاییخانواده در معمول طوربه ،مندیجهت دیگر حوزه های

 خود شخصیت مهم هایجنبه باید دیگران پذیرش و عشق توجه، به دستیابی برای شرایطی چنین در کودک و
 اولیه ناسازگار هایطرحواره هایحوزه از یکهر ،ترتیببدین (.2006 ،ویشر و کلوسکو یانگ،) بگیرد نادیده را

 با ارتباط در که واننوج طرد و بریدگی ایطرحواره حوزه دهند.می قرار اضطراب بهتجر شرایط در را نوجوانان
 به را الزم محبت و عشق نیستند قادر و اندکردهبهتجر خود اصلی هایخانواده در را طرد که یافتهرشد مادرانی
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 در و دهندمی پرورش خود در را طرحواره این نیز مادران این دختران ،ترتیببدین و کنند نثار خود فرزندان
سهل بود. خواهند دچار اضطراب، زندگی مهم افراد توسط طرد احتمال از هاییمایهدرون دلیلبه خود روابط
 موجب ،گیردمی تئنش مختل خودگردانی و مختل هایمحدودیت حوزه از که فرزندپروری در مادر یانگار

 دوران در کفایتیبی حس که طوریبه ؛شودمی زندگی مهم امورات در دختر توسط مادر از ناقص الگوبرداری
 ایفا نوجوان زندگی در را ایبرجسته نقش دیگر حال که ساالنهم با مقایسه در ویژهبه عملکرد در نوجوانی

هیجان ،روزمره مسائل ترینکوچک حتی زندگی گذران برای اطرافیان به شدید وابستگی طورهمین و کنندمی
 که مادری وسیلهبه نوجوان دختر مشروط پذیرش براین،عالوه داشت. خواهدپی در را اضطراب مانند منفی های
-غیرواقع انتظارات و مختلف امورات در نوجوان حدازبیش بازداری همراهبه یافته پرورش شرایطی چنین در خود

 هیجانی پذیریواکنش پذیری،تحرک و نوجوان سرافکندگی موجب ،گیردمی تئنش طرحواره این از که بینانه
 مزمن و مفرط اضطراب بهتجر ،نهایت در و کوچک موضوعات و مسائل حتی با مواجه در او زنگیبهگوش و باال
  شود.می نوجوان دختر در

 را اضطراب خود، تمایزیافتگی گریمیانجی با مادران ناسازگار هایطرحواره داد نشان ،حاضر پژوهش نتایج
 گریمیانجی با مادران هایطرحواره براساس دختران اضطراب بینیپیش تبیین در کند.می بینیپیش هاآن در

 هویت و خصمش عقاید برخوردارند، باالیی خویشتن تمایزیافتگی از که افرادی گفت باید ،خود تمایزیافتگی
 زا مستقالنه، هایپاسخ حفظ با زندگی تهدیدکننده دادهایرخ ویژهبه زندگی رویدادهای برابر در دارند، مستقلی

به خود عقاید و افکار زندگی، اهداف تمایزیافته افراد .(2018 )ترخان، دبرخوردارن پذیرتریانعطاف تارهایرف
 جهت توانندمی هاآن دارند، عقایدشان و خود از مشخصی تعریف و (2016 دیویس، و )نیکولز آگاهاند خوبی

 رفتارهای بروز به منجر افراد از بسیاری در که عاطفی شدیداً هایموقعیت در و کنند تخابان زندگی در را خویش
 منطق و عقل گرفتن نظر در با و ندهند دست از را خود کنترل شود،می نافرجام تصمیمات گرفتن و غیرارادی

 سائلم و هانقش در و ندارند خود از ایشده تعریف هویت که تمایزنایافته افراد مقابل، در کنند. گیریتصمیم
 کنندمی بهتجر را باالیی مزمن اضطراب کنند،می حرکت خانواده عاطفی موج با همراه موجود شخصی بین
 اننوجو حدازبیش آمیختگی و چسبندگی موجب که مادران بریدگی و طرد طرحواره (.1392 علیخانی، و منیؤ)م
 در نقش میسردرگ شود،می منطقی تفکر بلوغ و رشد و کافی حد به عاطفی گیریفاصله عوض در مادر به

 موجب که مادران در مختل عملکرد و خودگردانی طرحواره مختل، هایمحدودیت طرحواره دارای مادران
 یتیهو پروش و عقالنی و هیجانی تفکیک و خانواده از تمایز که شودمی نوجوان دختران در حس این پرورش
گوش وارهطرح است، آمیزفاجعه خانواده از عاطفی جدایی و نیست پذیرامکان یکپارچه و اصلی خانواده از مستقل

 ندیمدگرجهت طرحواره و شانفرزندان مفرط هیجانی پذیریواکنش موجب که اضطرابی مادران از بیش زنگیبه
 پیروی برای را دختر بینانهغیرواقع و مفرط هایتالش و دختران فرزندان شرط و قید با پذیرش که مادران این

 مفرط اضطراب مدتدراز در همگی شودمی موجب ،من جایگاه عوض در مادر محبت و مهر آوردن دستبه و
  داشت. خواهند دنبالبه دختران این در را مزمن و

 .دارد نوجوانان اضطراب درمان و پیشگیری شناسی،آسیب زمینه در میمه تلویحات ،حاضر پژوهش نتایج
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 هایطرحواره تظاهرات کاهش منظوربه مادران ویژهبه والدین آموزش حاضر پژوهش از حاصل نتایج براساس
 دختران شخصیتی هایآمادگیپیش بر تمرکز همچنین و دخترشان فرزندان با شانروابط در هاآن ناسازگار
 پژوهش هایمحدودیت جمله از شود.می پیشنهاد بالینگران و درمانگران به هاآن اضطراب درمان در نوجوان
 که بود هزینه و زمان در جوییصرفه دلیلبه اقتصادی -اجتماعی وضعیت چون متغیرهایی نشدن کنترل حاضر،
 رهاییمتغی آتی هایپژوهش که شودمی پیشنهاد ،بنابراین سازد. مواجه محدودیت با را پژوهش هاییافتهتعمیم
 استفاده پژوهش این اصلی و دیگر محدویت ،اینبرعالوه شود. کنترل نیز اقتصادی -اجتماعی وضعیت چون

 با مطابق هاییپرسشنامه نبود لحاظبه غربی کشورهای هایپرسشنامه از استفاده هم آن هاپرسشنامه از صرف
نامهپرسش آتی هایپژوهش در که شودمی پیشنهاد حاضر هایمحدودیت گرفتن نظر در با بود. ایران فرهنگ

 و مشاهده از هاپرسشنامه بر عالوه و ساخته ایران اجتماعی و اعتقادی فرهنگی، هایزمینه با مطابق هایی
 شود. استفاده پژوهش این متغیرهای سنجش برای بالینی بهمصاح

 منابع
امه فصلنفردی در رابطه بین اجتناب تجربی با افسردگی و اضطراب. های بینگر دشواری(. نقش میانجی1395آفتاب، ر. )
 .521-540 (،40پیاپی  4)10 .شناسی کاربردیروان

های دلبستگی مادران با سبکهای ناسازگار اولیه و (. رابطه طرحواره1396برجعلی، م.، مدبیگی، ز.، و گلشنی، ف. )
 . 31-47 (،35)14 .خانواده و پژوهشآموزان. اختالالت اضطرابی دانش

 های ناسازگار اولیه و تمایزیافتگی مراجعانیابی معادالت ساختاری در تبیین رابطه بین طرحواره(. مدل1392بهبودی، م. )
 . 61-80 (،18)5 .تحقیقات مدیریت آموزشیزن متأهل. 

(. رابطه صفات شخصیتی مادران با کمال1393نیا، ن.، سابقی، ل.، و شمشیری، م. )ع.، نیکومنش، ن.، سلیمیدانش، 
 . 63-78(، 32پیاپی  4)8 .شناسی کاربردیفصلنامه روانها. گرایی دختران نوجوان آن

های ناسازگار اولیه طرحواره(. توان 1392رضایی، م.، غالمرضایی، س.، سپهوندی، م. ع.، غضنفری، ف.، و دریکوند، ف. )
 . 77-86 (،29)8 .شناسی بالینیفصلنامه اندیشه و رفتار در روانبینی افسردگی. و ابعاد شخصیت در پیش

ناسی شاندیشه و رفتار در روان(. بررسی پایایی و اعتبار مقیاس اضطراب بک در دانشجویان. 1392سیفی، اَ. )و رفیعی، م.، 
 . 37-46(، 27)7 .بالینی

های ناسازگار اولیه و تمایزیافتگی بررسی رابطه طرحواره (.1395کنش، اَ. )الساداتی، س. ف.، نظربلند، ن.، و خوشرییس
 . 28-35 ،6 .مطالعات ناتوانیمجله  با میزان سازگاری زناشویی.

آموزان آشکار و پنهان دانش های ناسازگار اولیه مادران با اضطراب(. رابطه طرحواره1395سلطانی، ا.، و قمری، م. )زارع
 . 45-62 (،33)9 .زن و مطالعات خانوادهابتدایی.  دختر

(. تحلیل عاملی نسخه کوتاه پرسشنامه 1387زاده طباطبایی، ک.، و اصفهانیان، ن. )وفایی، م.، رسول -آگیالرز.، صدوقی، 
 .214-219 (،2)14 .بالینی ایران شناسیپزشکی و روانمجله روانطرحواره یانگ در نمونه غیربالینی ایرانی. 

سنجی فرم کوتاه پرسشنامه تمایزیافتگی خود های روان(. بررسی ویژگی1393فخاری، ن.، لطیفیان، م.، و اعتماد، ج. )
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 . 35-57 ،(15)4. گیری تربیتیفصلنامه اندازهدر دانشجویان ایرانی. 

های عاطفی دوران کودکی (. نقش منابع بدرفتاری1396) فرازمند، ش.، محمدخانی، پ.، پورشهباز، ع.، و دولتشاهی، ب.
شناسی فصلنامه اندیشه و رفتار در روانسالی. های ناسازگار شرطی و غیرشرطی در بزرگبینی طرحوارهدر پیش

 . 37-46(، 44)11 .بالینی

(. رابطه تمایزیافتگی خود و طرحواره ناسازگار 1397کشاورز افشار، ح.، قنبریان، ا.، جبلی، س. ج.، و سعادت، س. ح. )
 . 635-644(، 6)20 .مجله طب نظامیهای عملکرد خانواده در زنان نظامیان شهر تهران. اولیه با مؤلفه

یندهای آراهبردهای تنظیم شناختی هیجان براساس فر (. تبیین1395کمالی ایگلی، س.، و ابوالمعالی الحسینی، خ. )
 . 291-310(، 39پیاپی  3)10 .شناسی کاربردیفصلنامه روانگرایی در نوجوانان دختر. ارتباطی خانواده و کمال

ساالن با رفتارهای والدین و هم ای خودپنداره در رابطه بین دلبستگی به(. نقش واسطه1397محمدی، ط.، و صابر، س. )
 . 559-568(، 47پیاپی  3)12 .شناسی کاربردیفصلنامه روانپسند. جامعه

فردی در پردازی خودکشی و خشونت بینبینی ایده(. پیش1397محمودنژاد، م.، کربالیی محمد میگونی، ا.، و ثابت، م. )
له مجفقدان همدلی.  -های تنظیم هیجان و صفات سنگدلیکودکان کار براساس آسیب کودکی، دشواری

 . 1-22(، 1)25 .شناختیوردهای روانادست

آوری با استرس، اضطراب و افسردگی (. رابطه عملکرد خانواده، تمایزیافتگی خود و تاب1392مؤمنی، خ.، و علیخانی، م. )
 . 297-329(، 2)3 .درمانی خانوادهنشریه مشاوره و رواندر زنان متأهل شهر کرمانشاه. 

های فرزندپروری های ناسازگار اولیه با شیوه(. رابطه طرحواره1394مشهدی فراهانی، م. )نظری، ف.، کاکاوند، ع.، و 
 .97-118 (،34پیاپی  2)9 .شناسی کاربردیفصلنامه روانشده فرزندانشان. های بیرونیمادران و اختالل

 (،18)5 .شناسی بالینیروانفصلنامه مطالعات (. گزارشی از چند کتاب در زمینه طرحواره درمانی. 1394هنردوست، ن. )
180-167 . 
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