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Abstract 
The aim of the present study was to compare primary 

maladaptive schemas and historical memory in people 
with depressive, anxiety, and normal disorders. The 

study was practical and causal-comparative. The 

research population included all people with anxiety 
and depression disorders who presented to 

psychological clinics in the 5th district of Tehran in 

2019-2020. Therefore, 90 people were selected for this 
research with three variables (30 people with 

depressive disorders, 30 people with anxiety disorders, 

and 30 normal people, 51 females, 39 males). The 
research instruments included the Autobiographical 

Memory Questionnaire (AMI) and Young Schema 
Questionnaire-Short Form (YSQ-SF). Data analysis 

was done through Student's t-test and analysis of 

variance in SPSS26 software. The results showed that 
the average difference of all five domains of primary 

maladaptive schemas in depressed and anxious 

participants compared with normal participants was 
significant at the 0.01 level, and these two groups had 

higher mean scores in all five domains of primary 

maladaptive schemas compared with normal people. 
they got The difference in the mean score of event 

memory in the two groups of normal and anxious 

participants is significant at the 0.01 level, and normal 
people scored higher average scores in this component 

compared with anxious participants. 
Keywords: Schema, Background Memory, 
Depression, Anxiety. 

 دهیچک

 ۀو حافظ   هیناسازگار اول یها طرحواره ۀسیهدف از پژوهش حاضر، مقا
و بهنج ار ب ود     یاضطراب ،یحال در افراد مبتال به اختالل افسردگ شرح

پ ژوهش ش ام     ۀبود  جامع یا سهیمقا-یو از نوع عل یمطالعه کاربرد
کنن ده ب ه    مراجع ه  یو افسردگ یافراد مبتال به اختالالت اضطراب یۀکل
 1398 -1399شهر تهران در سال  5 ۀمنطق یشناخت روان یها کینیکل

 ۀوینف ر ب ه ش     90 ر،ی  پژوهش با داشتن سه متغ نیدر ا نیبودند؛ بنابرا
 30و  ینفر اخ تالل اض طراب   30 ،ینفر اختالل افسردگ 30دردسترس )

پ ژوهش   یمرد( انتخاب شدند  ابزاره ا  39زن و  51نفر بهنجار شام  
ناس ازگار   یه ا  و طرح واره  (AMI) حال شرح ۀظحاف ۀشام  پرسشنام

و  ودنتیاست یآزمون ت قیها از طر داده  یبود  تحل (YSQ-SF) هیاول
نش ان داد   جیانج ام ش د  نت ا    SPSS26اف زار   در نرم انس،یوار  یتحل

در  هی  ناس  ازگار اول یه  ا طرح  واره ۀه  ر پ  نج ح  وز نیانگی  تف  اوت م
 کنن دگان  تب ا ش رک   س ه یکنندگان افس رده و مط طرب در مقا   شرکت

ب ا اف راد    سهیمعنادار است و آن دو گروه در مقا 01/0بهنجار در سطح 
 یه ا  طرح واره  ۀدر ه ر پ نج ح وز    ینم رات ب االتر   نیانگیبهنجار، م
در دو  یدادی  رو ۀحافظ   نیانگی  دست آوردند  تفاوت م به هیناسازگار اول
 معن ادار اس ت   01/0کنندگان بهنجار و مططرب در سطح  گروه شرکت

کنن دگان مط طرب در آن مفلف ه     با ش رکت  سهیبهنجار در مقا ادو افر
 کسب کردند  ینمرات باالتر نیانگیم
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 مقدمه
پردازش اطالعات  ها، وارهساخت حافظه، طرح یم،مفاه درخصوص هایی یفطرح و توص ،شناختی پژوهشگران
 یها که در سال یجانیجمله اختالالت ه از  اند هکرد یانب یجانیه یها اختالل یینها با هم در تب و ارتباط آن

 و 1یار گرفته است، اختالالت اضطرابآن )مانند حافظه( مدنظر قر یابعاد شناخت یشترهرچه ب یبررس یراخ
است که اثرات  یعیشا یاختالل روان ،و اضطراب ی(  افسردگ2013 هولمس، و بروین) است 2افسردگی
 یتبااهم یو اختالالت اضطراب افسردگیمبتال به  بیماران انیآنچه در مدارد   یاقتصاد-یاجتماع ۀکنند ناتوان
 است همراهنقص  با رسد ینظر م مختلف است که به یها ر بخشافراد د یناحافظۀ عملکرد  شود یم یتلق
 ( 2015 روبرتس، و مولر)

 یدادهایخاطرات، تجارب، موضوعات و رو یداز حافظه است که به تجد یاجنبه 3حال حافظۀ شرح
 حال حافظۀ شرح مدنظر، ۀپرسشنامبه  بنا  (2004 فیووش، وشود )نلسون یگذشته مربوط م یزندگ یشخص
 ییو خاطرات معنا یدادیشام  دو بخش رو یشخص یزندگ یدادهایرو ،ز حافظه است که در آنا یشکل
 یعوس ییالگو ،4یهناسازگار اول ۀ(  طرحوار1396 دولتشاهی،و  پور عباس محمدخانی، ،شود )فرازمندیم یفتوص

 یگرانط با دراجع به خود و رواب یجسمان ساتها و احسا شناخت ها، یجانو نافذ است که از خاطرات، ه
 یفرد است و تا حد خاص یک یرشد کرده، حاص  زندگ ینوجوان یا یشده، در طول دوران کودک ی تشک

 هایی یتموقع در شناختی فرایندهای راهنمای عنوان بهها  طرحواره این(  2010 تیم،) کند یدرست عم  نم
 و تفکر بنیان شناختی ساختارهای  دکنن می عم  حافظه از اطالعات بازیابی و رویدادها تفسیر توجه، مانند
و  یدر پردازش شناخت یعنصر اصل ،ترتیب ینبد(  2014 یا،)هووس و اوش دهند یم سازمان را انسان رفتار

 مطهری، و کاظمیقرار دارد ) یهناسازگار اول یها طرحواره تأثیرفرد است که تحت  یجانیحافظه، حاالت ه
 شود یم یداشاره کرد که در آن تأک (1981( باور )یوندی)پ یتداع ۀبه مدل شبک توان یم یفط ین(  در ا1392

 یدریو ح مظاهری محمدی،  دو حافظه دار یادگیریدر پردازش اطالعات،  ینقش اساس یجانیحاالت ه
 یها طرحواره یجادا ۀواسط به ،حال حافظۀ شرحدر  شده ثبتدردناک  یدادهایگرفتند که رو یجه( نت1392)

  شود یم شناختی روان یها اختالل یجادوجب ام یهناسازگار اول
خشم  یرنظ یجانات،از ه ییافراد معموالً سطوح باال ،شوند یم یختهناسازگار برانگ یها طرحواره که یهنگام

 پژوهش درراستا،  ینا در(  2006موریس،) کنند یاحساس گناه را تجربه م با یاضطراب، افسردگ ید،شد
در کاهش  یدرمان طرحواره یاز اثربخش یحاک جی( نتا1398) آباد میبراها یشاملو و اصغر یسپهر ،یمحمد

و  ی)محمد است جانیه میمشکالت مرتبط با تنظ نیو همچن یشناخت روان یها یشانیمشکالت و پر
 یا قهیدودق ۀجلس کی ی( اثربخش1391) مشتاق و یدولتشاه ،یمحمدخان پرو، ۀمطالع در(  1398 ،همکاران

                                                 
1. anxiety disorders 

2. depression 

3. autobiographical memory 

4. early maladaptive schemas 
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نشان داد  جینتا یروان ۀدچار ضرب انیاضطراب و استرس در دانشجو ،یبر افسردگ یارنوشت-یجانیه یافشا
و در  یمنف ۀعاطف شیموجب افزا یمعنادار طور به یا قهیدودق یشتارنو یجانیه ی، افشامدت کوتاهدر 

 یجعفر و بافنده ،یوسفی(  1391 ،و همکاران پروشود )یو اضطراب م یکاهش افسردگ موجبدرازمدت 
 یزانیدر م ینیربالیافراد غ اب ،هستند رنج در وسواس و یافسردگ اضطراب، از که یافراد ند( نشان داد1398)

 ،یوسفیدارند ) دار یمعنحافظه و فراحافظه تفاوت  یراهبردها نیو همچن رندیگ یبهره م خود ۀحافظکه از 
 ۀسیمقا عنوان تحت را یپژوهش (1393) ییو عبدخدا انیآقامحمد ،ینیمع نظرزاده،(  1398 ،یجعفر و بافنده

 جینتا  رساندند انجام به بهنجار گروه و یاجتماع اضطراب وسواس، اختالالت در فراشناخت و حال حافظۀ شرح
 دهد می نشان یتر فیضع عملکرد بهنجار گروه به نسبت یوسواس گروه داد نشان حافظه درموردپژوهش 

( 1395) یدهاقان یدیو سع آباد نصرت یهاشم ،یرامیب ،یالریحاج پورمحمود(  1393 ،همکارانو  نظرزاده)
 اضطراب، ینیربالیغ یهانشانه یدارا افراد در هیاول ناسازگار یهاطرحواره ۀسیمقا عنوان با یپژوهش هم

بر  رگذاریعوام  تأث ییآن است که شناسا نیها مب پژوهش جینتا  رساندند انجام به سالم افراد و یافسردگ
است و در مداخالت  یدرمان نیمطام یدارا ،همبسته هستند زیها ن اب که با طرحوارهو اضطر یافسردگ
 ( 1395 ،و همکاران یالریحاج پورمحموداست ) کننده کمکو اضطراب  یافسردگ یبرا یدرمان

اطالعات مربوط به  یدر بازخوان یوسواس یمارانکه ب یافتند( در2019) فلورین و رائب نالی، مک ویلهلم،
 آتاالی، آتاالی،پژوهش  یجمشک  است  نتا یشانکار برا ینو ا هستند خود دچار اختالل حال رححافظۀ ش
گروه در  یننشان داد نمرات ا اضطرابیبه اختالل  یانمبتال درمورد( 2008) کالیسکان و کاراهان
 والی،(  2008 ،و همکاران آتاالی) استاز گروه شاهد  یشترب داری یمعن طور به یهناسازگار اول یها طرحواره
 نتیجه ،کردند یدر رنج هستند بررس یکه از افسردگ یرا در افراد حال حافظۀ شرح که( 2012) بروین و روگ
حافظۀ  ،شوند یمزاحم تجربه م صورت بهبا خلق افراد افسرده هستند و  متناسبکه  هایی یابیباز ندگرفت
 ( 2012 وین،بر و روگ والی،) دهند یم تشکی افراد افسرده را  حال شرح
به خدمات مشاوره  یاضطراب یها و اختالل یافسردگ یصکه با تشخ یافراد روز روزبه یشتوجه به افزا با

 ،افراد و افراد بهنجار یندر ا یشناخت روان یرهایمتغ ۀیسالزم است تا با مقا شود، یو سالمت روان اضافه م
نواقص  به یاضطراب یها و اختالل یرتبط با افسردگعوام  م ۀینزم شود  مطالعات در ییاجرا یازن مورد یرتداب

 هنوز حال، بااین  اند افراد اشاره داشته یندر ا یهناسازگار اول یها وجود طرحواره ینو همچن حال حافظۀ شرح
 ترین یادیبن عنوان به یهناسازگار اول یها طرحواره تأثیرافراد تحت  ینا در حال حافظۀ شرحکه  یستمشخص ن

در  یهناسازگار اول یها حافظه از طرحواره یرپذیریتأث یاو آ یرخ یاقرار دارد  هیجانی-یشناخت عنصر پردازش
شک  صورت  یکبه  یامتفاوت است  یاضطراب یها اختالل یصبا تشخ افرادبا  یافسردگ یصافراد با تشخ

 یده و اضطرابدر افراد افسر حال حافظۀ شرحها و  طرحواره یبه بررس پژوهشی تاکنون همچنین  گیرد یم
 یصدر افراد با تشخ یرهامتغ این ۀمقایس رو، ینا از  شود یمشاهده م یپژوهش خأل ینهزم ینو در ا پرداختهن

 سفال این ،  با توجه به آنچه گفته شدآید یم شمار بهپژوهش حاضر  ینوآور یاضطراب یها و اختالل یافسردگ
، یدر افراد مبتال به اختالل افسردگ حال حافظۀ شرحو  یهناسازگار اول یها طرحواره یاکه آ شود یمطرح م
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  و بهنجار با هم تفاوت دارد یاضطراب

 پژوهش اجرای روش و نمونه آماری، ۀجامع
 آماری ۀجامع  است ای مقایسه-علی نوع از توصیفی های پژوهش ۀزمر در شناسی روش نظر از حاضر پژوهش

 های ینیککل به کننده مراجعه افسردگی و ضطرابیا اختالالت به مبتال افراد ۀکلی شام  پژوهش این
 تعداد ای، یسهمقا-علی تحقیقات در که آنجا  از است 1398-1399 سال در تهران شهر 5 منطقه یشناخت روان
 داشتن با ،پژوهش این در بنابراین ؛(1393 دالور،) شود یم گرفته درنظر نفر 30 متغیر هر ازای به الزم ۀنمون
 از( بهنجار نفر 30 و اضطرابی اختالل نفر 30 افسردگی، اختالل نفر 30) دردسترس یوۀش به نفر 90 متغیر سه

 کرده مراجعه تهران شهر 5 ۀمنطق در واقع محلی روان سالمت مراکز و خصوصی های ینیککل به که افرادی
 با ،ندبود شده داده تشخیص افسردگی و اضطرابی اختالالت دارای ،DSM-V یها مالک براساس و بودند

 به کننده مراجعه زنان از بهنجار  گروه شدند انتخاب نمونه گروه عنوان به درمانگر، تشخیص درنظرگرفتن
 یپلمپژوهش شام  داشتن حداق  مدرک د ینورود ا یها شدند  مالک انتخاب تهران 5 ۀمنطق ۀمحل سراهای

 یها نشانه ی،خودکش یاله افکار و امبا پژوهش( بود  وجود هرگون یفرم همکار یامطاو شرکت داوطلبانه )با 
 یااز آن باشد  یناش یکه افسردگ یجسم یماریابتال به ب ی،دوقطب یبه اختالل خلق ابتال ۀسابق یا یشیپر روان
 مطالعه بود  ینخروج از ا یها از مالک مواد سوءمصرف ۀسابق

 سنجش ابزار
1حال شرح حافظۀ ۀمصاحب

 (AMI) 
 ساختاریافته ۀمصاحب یکسال به باال مناسب است که در قالب  18 سنی ازۀب یبرا حال حافظۀ شرح ۀمصاحب

 یادآوری یابیبه ارز است و ییمعنا حال حافظۀ شرح  بخش اول مربوط به شود یاجرا م دو بخشمشتم  بر 
 یزندگ یقحقا یادآوریملزم به  یآزمودن ،بخش این در  پردازد یافراد م یشخص زندگی ۀگذشت یدادهایرو

حافظۀ  یادآوری  بخش دوم است یردوران اخ یعو وقا یبزرگسال یابتدا ی،مربوط به دوران کودک و گذشته
برخوردار است  یعنسبتاً سر ییاجرا یتآزمون ساده و از قابل ین  ااست زمانی ۀدورهمان سه  یدادیرو حال شرح
 عملکرد  دهد یارائه م (گستر یشپدور ) شخصی ۀحافظاز  یابیارز یک AMI  یت داردجذاب یمارانب یو برا
 یعموم یعدانش وقا و یجرا دور ۀحافظ ها که در آن دشو میمقایسه  یتکالیف از دسته آنبا  آزمون این در افراد

 یکه شام  الگو کند یرا مشخص م یآزمودن دور ۀحافظسالمت  یا یبآزمون وجود آس ین  ادشو یمارزیابی 
  مجموع است (یراخ یها با حافظه یسهدر مقا یمقد یها ظهحاف نسبی ۀذخیرآن ) یزمان یبنقص و ش هر نوع

 ۀخاطر یبرا ،حال شرح ۀحادث  در بخش است 21کام   یادآوری صورت آزمون در هر بخش یها نمرات سفال
 یبرا یاشده است  یادآوریزمان و مکان  که خاص شخصی ۀخاطر ینمره و برا 3مکان و زمان  ضمنی

                                                 
1. Autobiographical Memory Interview (AMI) 
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 ۀحافظ ی  سرانجام برااست شده گرفته درنظر نمره 2 شده یادآوریز زمان کمتر ا یاختصاص یژگیحوادث با و
 نظردر ۀ صفرنمر یو اطالعات کل دانش بر یمبتن یها بدون پاسخ یها سفال یبرا و نمره 1 مبهم شخصی
 یقپرسشنامه از طر ییروا (،1391) رضازاده و حسنی مرادی،، مقدم ی  در پژوهش عبدالهشود یگرفته م
  آمد دست به درصد 80 یباال کرونباخ یبا آلفا یزن یاییشد و پا ییدتأ یعامل تحلی 

 (YSQ-SF) (کوتاه فرم) 1اولیه ناسازگار های طرحواره پرسشنامۀ
 براساساست  فرد  ها طرحوارهسنجش  یبرا یده خودگزارش یابزار یانگ، ۀفرم کوتاه طرحوار ۀپرسشنام

 یلۀوس به پرسشنامه  سفاالت سنجد یم یا درجه شش یکرتل یاسمق یکهر جمله خودش را در  یفتوص
فرم بلند وجود دارد   صورت بهفرم کوتاه و هم  صورت بههم  پرسشنامه ین  اشوند یم یبند دسته ها طرحواره

 یحترج ینیبال یکارها ی  فرم بلند براسنجد یرا م یهناسازگار اول ۀطرحوار 18سفال دارد و  205فرم بلند آن 
فراهم  تری یقدقاطالعات  یجهدرنتهر طرحواره مطرح شده و  یبرا بیشتریسفاالت  یراز ؛شود یداده م

بار  یشترینکه در فرم بلند ب یسفالجمله دارد و از پنج  75 یانگ، ۀ  فرم کوتاه پرسشنامه طرحوارکند یم
 یبرا یکمتر وقت یراز ؛رود یم کار بهها  در پژوهش یشترشده است  فرم کوتاه ب ی را داشتند، تشک یلیتحل
 ینکه ا دهد ینشان م آید یجمله م پنجکه پس از  یدوحرفکد  ،  در فرم کوتاهشود یآن مصرف م ی تکم
ذکر نشده است  هر  پرسشنامهدر  ها طرحوارهاز  یاسم ،این  با وجود اند طرحوارهها مربوط به کدام  سفال
 یاسمق یکهر جمله، خود را در  فیتوص براساسشده است  فرد  ی سفال تشک پنج)طرحواره( از  یاسمق
 2و  1 یبترت غلط و کامالً غلط( که به یباًدرست، تقر یدرست، اندک یباً)کامالً درست، تقر یا درجه شش یکرتل
و  است ینهگز شش یهر سفال دارا ینکه  با توجه به اسنجد ی، مگیرد یها تعلق م نمره به آن 6و  5و  4و  3و 

از  یکهر یمنظور شده است  برا 450و حداکثر  75 ۀحداق  نمر ،کند یکسب م یبترت بهرا  6تا  1فرد نمرات 
 25تا  1اول که شام  سفاالت  ۀحوز یمحاسبه شده است  برا یرحداق  و حداکثر نمره به شرح ز یزها ن حوزه
و  20 ۀاست حداق  نمر 45تا  26دوم که شام  سفاالت  ۀمنظور شده است  حوز 150 ۀحداکثر نمر ،است
 60 نمرۀ و حداکثر 10 ۀحداق  نمردر آن است و  75تا  66سوم شام  سفاالت  ۀ  حوزدارد 120 نمرۀ داکثرح

و  دارد 60 نمرۀ و حداکثر 10 ۀاست و حداق  نمر 55تا  46چهارم شام  سفاالت  ۀمنظور شده است  حوز
 یاگر فرد ینست  همچنا 60و حداکثر  10حداق  نمره  ،است 65تا  56حوزه پنجم که شام  سفاالت  یبرا
طرحواره در  ینمعنا است که ا ینبد ینیطرحواره داشته باشد، از نظر بال یک( در 6 یا 5باال ) ۀچهار نمر یاسه 

 ذهن وجود دارد 
و  ینروژ ی،فنالند ی،ژاپن ی،، ترکیهلند یایی،اسپان ی،مختلف از جمله فرانسو یها به زبان پرسشنامه ینا
 یانگ، ۀطرحوار پرسشنامه یسنج روان های یژگیپژوهش جامع راجع به و ینولترجمه شده است  ا یرانیا

 یبرا یربالینیغ یتکرونباخ در جمع یآلفا یب( انجام شد و ضر1995و تلچ ) یانگ، رین، جویتتوسط اسم

                                                 
1. Young Schema Questionnaire-Short Form (YSQ-SF) 
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پژوهشگران نشان دادند  ینا ینآمد  همچن دست به 82/0تا  5/0 ینپرسشنامه ب ینا های یاسمق خرده
دارد و  ییباال یهمبستگ یتو اختالالت شخص یشناخت روان یشانیپر های یاسبا مق یانگ ۀرحوارط ۀپرسشنام
 ( 1995، کارانو هم اسمیتبرخوردار است ) یمطلوب ییاز روا ینبنابرا

تهران  یها دانشگاه یاننفر از دانشجو 387 ی( رو1384) یتوسط آه یراندر ا پرسشنامه ینا یابیهنجار
عالمه  یها از دانشگاه یا چندمرحله یتصادف های یوهنفر مذکر به ش 135فر مفنث و ن 252انجام شده که 

با  پرسشنامه ینا یدرون ی  همسانندشد مطالعه یقاتمدرس و علوم تحق یتترب ی،بهشت یدشه یی،طباطبا
 یاییاساس پا ینبرا دست آمد  به 98/0مذکر  یتو در جمع 97/0مفنث  یتکرونباخ در جمع αاستفاده از 
 یانزوا-یگانگی، ب83/0 یبدرفتار-یاعتماد ی، ب78/0 ی، رهاشدگ87/0 یجانیه یتمحروم یها طرحواره
-یافتهن ، خودتحول90/0 یریپذ یب، آس86/0 یتیکفا یب-ی، وابستگ90/0شرم، شکست -، نقص87/0 یاجتماع
و  72/0 یافراط ییجو یب، ع86/0 یجانیه ی، بازدار82/0 ی، فداکار83/0، اطاعت 79/0گرفتار 

 ( 1385 ی،)لطف محاسبه شد 87/0 یناکاف یخودانطباط-یدار یشتنخو
 یننفر از زوج 70 یرا رو یانگ ۀطرحوار ۀپرسشنام( فرم کوتاه 1387) یو عابد زاده یفاتح ی،ذوالفقار

 یکرونباخ برا یآلفا یبضر ۀمحاسب یقپرسشنامه از طر یدرون یهمسان یبضر ،ها اجرا کردند  در پژوهش آن
و  ی، خودگردان91/0و طرد  یدگیآمد: بر دست بهشرح  ینآن به ا ۀپنج حوز یو برا 94/0 شنامهپرسک  

و  ازحد یشب یزنگ به گوشو  67/0 یمند جهتیگر، د73/0مخت   های یت، محدود90/0عملکرد مخت  
  78/0 یبازدار

 اطالعات تحلیل و تجزیه روش
 و بندی خالصه برای همچنین  شد یبند طبقه و وارد اکس  افزار نرم در ها پرسشنامه از آمده دست به یها داده

 از و SPSS-26 آماری یافزارها نرم یریکارگ به باها  داده با مرتبط آماری های یهفرض آزمون وها  داده تحلی 
 مواد و نمونه افراد های یژگیو آماری یها   مشخصهشد استفاده استنباطی و توصیفی آمار یها روش

 منظور به  است شده تعیین معیار از انحراف میانگین، مانند توصیفی آمار یها روش از استفاده با ،ها پرسشنامه
  شد استفاده ستونی نمودار همچنین و اسمیرنوف،-کولموگروف آزمون ازها  داده توزیع بودن نرمال بررسی

 تی از گروه، سه بین در متغیرها ۀمقایس منظور به و لوین آزمون از ها یانسوار همگنی بررسی منظور به
  شد استفاده واریانس تحلی  و استیودنت

 ها یافته
 ± 60/33 مططرب، گروه 25/5 ± 30/33 افسردهسن گروه  یارانحراف مع ± یانگینم ،در پژوهش حاضر

در گروه  ،درصد( 40مرد ) 12درصد( و  60زن ) 18بود  در گروه افسرده  57/6 ± 5/32و گروه بهنجار  96/5
 14درصد( و  33/53زن ) 16درصد( و در گروه بهنجار  33/43مرد ) 13درصد( و  67/56ن )ز 17مططرب 
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و  یپلمد فوقو  یپلمد یالتدرصد( تحص 67/56نفر ) 17درصد( حطور داشتند  در گروه افسرده  67/46مرد )
 یالتدرصد( تحص 70نفر ) 21در گروه مططرب  دارند  و باالتر یسانسل یالتدرصد( تحص 33/43نفر ) 13
درصد(  50نفر ) 15و باالتر و در گروه بهنجار  یسانسل یالتدرصد( تحص 30نفر ) 9و  یپلمد فوقو  یپلمد

 17و باالتر داشتند  در گروه مططرب  یسانسل یالتدرصد( تحص 50نفر ) 15و  یپلمد فوقو  یپلمد یالتتحص
 بودند  یفوب ید( دارادرص 33/43نفر ) 13و  یراختالل اضطراب فراگ یدرصد( دارا 67/56نفر )

و  هیناسازگار اول یها طرحواره یها حوزه 1لکیو-رویشاپ شاخص و اریمع انحراف ن،یانگیم 1 جدول
  دهد ینشان م کننده شرکترا در سه گروه  حال حافظۀ شرح یها مفلفه

حافظۀ  یها مؤلفهو  ناسازگار اولیه یها طرحواره یها حوزهویلک -انحراف معیار و مقادیر شاپیرو ن،یانگی. م1جدول 

 کننده شرکتدر سه گروه  حال شرح

 اریانحراف مع ± نیانگیم (یمعنادار)سطح  لکیو-رویشاپ
تغ 

م
 افسرده مضطرب بهنجار افسرده مضطرب بهنجار ری

957/0 
(259/0) 

954/0 
(219/0) 

947/0 
(141/0) 

80/64 
(92/11) 

20/84 
(45/13) 

43/90 
(71/13) 

 /طرد یدگیبر

حوا
طر

 ره
ها

 ی
گار
ساز
نا

 

931/0 
(053/0) 

940/0 
(094/0) 

938/0 
(082/0) 

13/38 
(39/8) 

07/52 
(71/10) 

90/52 
(40/10) 

و عملکرد  یخودگردان
 مخت 

976/0 
(702/0) 

955/0 
(234/0) 

962/0 
(353/0) 

00/34 
(21/7) 

60/39 
(88/6) 

27/42 
(95/6) 

 مخت  یها تیمحدود

955/0 
(236/0) 

949/0 
(155/0) 

968/0 
(476/0) 

60/27 
(13/7) 

07/34 
(87/8) 

00/35 
(97/8) 

 یمند گرجهتید

935/0 
(065/0) 

947/0 
(141/0) 

965/0 
(416/0) 

07/30 
(25/6) 

73/32 
(84/5) 

03/36 
(81/6) 

 یو بازدار یزنگ به گوش

946/0 
(131/0) 

951/0 
(183/0) 

941/0 
(097/0) 

17/15 
(66/3) 

37/12 
(87/2) 

17/12 
(32/3) 

 ییمعنا ۀحافظ

ظه
حاف

 934/0 
(064/0) 

954/0 
(219/0) 

935/0 
(066/0) 

07/14 
(19/3) 

67/10 
(89/3) 

70/12 
(13/3) 

 یدادیرو ۀحافظ

 یها طرحواره یها حوزه از کیهر لکیو-رویشاپ ریمقاد ار،یمع انحراف و نیانگیم بر عالوه 1 جدول
مطابق   دهد یها نشان م از گروه کیهر یمجزا برا رتصو بهرا  حال حافظۀ شرح یها و مفلفه هیناسازگار اول

حافظۀ  ۀمفلف دوو هر هیناسازگار اول یها طرحواره یها حوزه ۀهم یبرا لکیو-رویشاپ ریمقاد ،فوق جدول
ها در هر سه  نرمال داده عیتوز انگریموضوع ب نیاست  ا رمعناداریغ 05/0در هر سه گروه در سطح  حال شرح

حافظۀ  یها و مفلفه هیناسازگار اول یها طرحواره یها حوزه نیب یهمبستگ بیضرا 2ل گروه نرمال است  جدو
  دهد یرا نشان م کننده شرکتدر سه گروه  حال شرح

                                                 
1. Shapiro-Wilk test 
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 در سه گروه حال حافظۀ شرحناسازگار اولیه و  یها طرحواره یها حوزه. ضرایب همبستگی بین 2جدول 

 اسازگارن یها طرحواره یها حوزه افسرده مضطرب بهنجار کل

 ۀحافظ
 یدادیرو

 ۀحافظ
 ییمعنا

 ۀحافظ
 یدادیرو

 ۀحافظ
 ییمعنا

 ۀحافظ
 یدادیرو

 ۀحافظ
 ییمعنا

 ۀحافظ
 یدادیرو

 ۀحافظ
 ییمعنا

 

 /طرد یدگیبر 07/0 -02/0 -12/0 -02/0 05/0 -06/0 -23/0* -16/0
 و عملکرد مخت  یخودگردان -03/0 -51/0** -14/0 -02/0 -08/0 -13/0 -22/0* -27/0**

 مخت  یها تیمحدود -10/0 -17/0 -09/0 -07/0 -03/0 -22/0 -18/0 -09/0
 یمند گرجهتید -23/0 -08/0 -41/0** -03/0 10/0 -37/0** -06/0 -36/0**
 یو بازدار یزنگ به گوش -46/0** -03/0 -16/0 -12/0 -04/0 -09/0 -24/0* -32/0**

*P> 05/0 , **P> 01/0  

با حوزه  بیترت به یدادیروحافظۀ و  ییمعناحافظۀ  ،افسرده کنندگان شرکت نیب در دهد ینشان م 2 جدول
و در  یمنف صورت بهو عملکرد مخت  آن  یخودگردانناسازگار و حوزه  یها طرحواره یو بازدار یزنگ به گوش

 ۀحوز با ییمعناحافظۀ  ،مططرب و بهنجار کنندگان شرکت نیهمبسته است  در ب 01/0 یسطح معنادار
همبسته بود  در ک   01/0 یو در سطح معنادار یمنف صورت به هیناسازگار اول یها طرحواره یمند گرجهتید

و  یخودگردان ،یو بازدار یزنگ به گوش یها با حوزه ییمعنا ۀحافظحجم نمونه(  شیافزا  یدل بهگروه )احتماالً 
در ک  گروه  تیدرنهابود  همبسته  05/0 یو در سطح معنادار یمنف صورت به/طرد یدگیو بر عملکرد مخت 

 یو بازدار یزنگ به گوشو  یمند گرجهتیو عملکرد مخت ، د یخودگردان یها با حوزه یدادیرو ۀحافظ
 جینتا 3همبسته بود  در ادامه جدول  01/0 یو در سطح معنادار یمنف صورت به هیناسازگار اول یها طرحواره

 هیناسازگار اول یها طرحواره یها حوزهاز  کیطا در هرخ یها انسیوار یهمگن ۀمفروض یابیآزمون لون در ارز
  دهد یسه گروه را نشان م در حال حافظۀ شرح یها و مفلفه

 یها مؤلفهناسازگار اولیه و  یها طرحواره یها حوزه خطا برای یها انسیوار ی. آزمون لون در ارزیابی برابر3جدول 

 حال حافظۀ شرح

 .F df1 df2 Sig حوزه ریمتغ

 یها هطرحوار
 ناسازگار

 483/0 87 2 73/0 /طردیدگیبر

 276/0 87 2 31/1 مخت  عملکرد و یخودگردان

 905/0 87 2 10/0 مخت  یها تیمحدود

 304/0 87 2 21/1 یمند گرجهتید

 316/0 87 2 17/1 یو بازدار یزنگ به گوش

 حافظه
 232/0 87 2 49/1 ییمعنا ۀحافظ

 343/0 87 2 08/1 یدادیرو ۀحافظ

 یها و مفلفه هیناسازگار اول یها طرحواره یها از حوزه کی چیه یخطا انسیکه وار دهد ینشان م 3 جدول
 زیخطا ن یها انسیوار یهمگنگفت مفروضه  توان یم نی  بنابراستیمعنادار ن 05/0در سطح  حال حافظۀ شرح
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  یو تحل انسیکووار انسیوار یها سیماتر یابرآزمون مفروضه بر جینتا 4 جدولها برقرار بود   گروه نیدر ب
را در سه گروه  حال حافظۀ شرح یها و مفلفه هیناسازگار اول یها طرحواره یها حوزه سهیدر مقا یریچندمتغ
  دهد ینشان م کننده شرکت

 یریچندمتغل یو تحل انسیکووار انسیوار یها سیماتر. نتایج آزمون مفروضه برابری 4جدول 

 ریمتغ
 یریچندمتغ آزمون انسیکووار انسیوار سیماتر یبرابر

M.Box F p لکزیو یالمبدا F p 
2

η 

 439/0 001/0 93/12 315/0 004/0 81/1 05/59 طرحواره

 144/0 001/0 22/7 733/0 160/0 54/1 58/9 حافظه

وابسته  یرهایمتغ انسیکووار یها سیماتر یهمگن ۀمفروض داد نشان  یتحل جینتا 4 جدول بر بقامط
 یها حوزه ی( براP، 54/1=F، 58/9=Box’s M=160/0) حال حافظۀ شرح یها برخالف مفلفه

 ،نیا وجود با  ستین برقرار( P، 81/1=F، 05/59 =Box’s M=004/0) هیناسازگار اول یها طرحواره
عدم  سه،یقامورد م یها حجم نمونه در گروه یباورند که در صورت برابر نی( بر ا2013) تاباچینک و فیدل

است  حی  الزم به توضسازد ینم اعتبار یبرا   یتحل جینتا انسیکووار یها سیماتر یهمگن ۀمفروض یبرقرار
 ،p<001/0) هیناسازگار اول یها طرحواره یها حوزه یبرا 1بارتلت تیکرو آزمون ۀجینتکه 
66/72(=14=df)2 حال حافظۀ شرح( و (001/0>p، 28/15(=2=df)2 در سطح )نی  ااستمعنادار  01/0 

  یتحل نیبنابرا و دارد وجود ریدو متغ یها مفلفه نیب یاز همبستگ یقبول قاب  سطح دهد یموضوع نشان م
حافظۀ  یها و مفلفه هیناسازگار اول یها طرحواره یها حوزه ۀسیمقا یبرا یروش مناسب یریچندمتغ انسیوار
 بود  کنندگان شرکتسه گروه  نیب در حال شرح

 ۀسیمقادر  F ارزشنشان داد  یریچندمتغ انسیوار  یتحل جینتا دهد، ینشان م 4که جدول همچنان 
( و 2، 001/0 =P، 93/12  =F =439/0 ،المبدا لکزیو =315/0) هیناسازگار اول یها طرحواره یها حوزه
وه ( در سه گر2، 001/0 =P، 22/7  =F =144/0 ،المبدا لکزیو =733/0) حال حافظۀ شرح یها مفلفه
 یها از حوزه یکیکم تفاوت  آن است که دست انگریب افتهی نیمعنادار است  ا 01/0در سطح  کننده شرکت
معنادار است  به  یدر سه گروه به لحاظ آمار حال حافظۀ شرح یها از مفلفه یکیو  هیناسازگار اول یها طرحواره

ناسازگار  یها طرحواره یها از حوزه کی کدام دشو نیانجام شد تا مع راهه کی انسیوار  یمنظور تحل نیهم
 5 جدول  متفاوت است یآمار به لحاظ کننده شرکتسه گروه  نیدر ب حال حافظۀ شرح یها و مفلفه هیاول
 حال حافظۀ شرح یها و مفلفه هیناسازگار اول یها طرحواره یها حوزه ۀسیمقادر  راهه کی انسیوار  یتحل جینتا

  دهد یدر سه گروه را نشان م

                                                 
1. Bartlett test of sphericity 
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در  حال حافظۀ شرح یها مؤلفهناسازگار اولیه و  یها طرحواره یها حوزه ۀسیدر مقا راهه کیانس یل واری. تحل5ل جدو

 سه گروه

  
 نیانگیم

 مجذورات
 نیانگیم

 خطا مجذورات
F 

 سطح
 یمعنادار

2
η 

 یها طرحواره
 ناسازگار

 420/0 001/0 46/31 40/170 41/5361 /طرد یدگیبر

 327/0 001/0 11/21 79/97 43/2064 ت مخ عملکرد و خودگردانی

 204/0 001/0 85/10 23/49 04/534 مخت  های یتمحدود
 138/0 002/0 96/6 01/70 24/487 مندی دیگرجهت

 133/0 002/0 65/6 84/39 93/264 یو بازدار یزنگ به گوش

 حافظه
 151/0 001/0 75/7 89/10 40/84 معناییحافظۀ 
 147/0 001/0 50/7 71/11 81/87 رویدادیحافظۀ 

 .است 87خطا  یآزاد ۀو درج 2 یگروه نیب یدرجات آزاد ،راهه کیانس یل واری: در تحل1 ۀنکت

حافظۀ  ۀمفلفو هر دو  هیناسازگار اول یها طرحواره ۀحوزمربوط به هر پنج  F ۀنمر دهد ینشان م 5 جدول
 کننده شرکتدر پژوهش حاضر سه گروه  نکهیاتوجه به  بامعنادار است   01/0در سه گروه در سطح  حال شرح

ارائه  6آن در جدول  جیاستفاده شد که نتا یها از آزمون بن فرون گروه یزوج ۀسیمقا منظور بهحطور داشت، 
 شده است 

در سه گروه از  حال حافظۀ شرح ۀناسازگار اولیه و مؤلف یها طرحواره یها حوزه ۀ. آزمون بن فرونی در مقایس6جدول 

 نندگانک شرکت
   گروه میانگین اخالف استاندارد خطای معناداری سطح

 افسرده مططرب 23/6 37/3 203/0
 /طردبریدگی

ره
حوا
طر

 
ها

 ی
اول
ار 
زگ
سا
نا

 یه

 افسرده بهنجار 63/25 37/3 001/0
 مططرب بهنجار 40/19 37/3 001/0
 افسرده مططرب 83/0 55/2 00/1

 افسرده بهنجار 77/14 55/2 001/0 و عملکرد مخت  یخودگردان
 مططرب بهنجار 93/13 55/2 001/0
 افسرده مططرب 67/2 81/2 434/0

 افسرده بهنجار 27/8 81/2 001/0 مخت  های یتمحدود
 مططرب بهنجار 60/5 81/2 008/0
 افسرده مططرب 93/0 16/2 00/1

 افسرده بهنجار 40/7 16/2 003/0 مندی دیگرجهت
 مططرب بهنجار 47/6 16/2 009/0
 افسرده مططرب 27/3 63/1 144/0

 افسرده بهنجار 93/5 63/1 001/0 یو بازدار یزنگ به گوش
 مططرب بهنجار 67/2 63/1 316/0
 افسرده مططرب -20/0 85/0 00/1

 معناییحافظۀ 

ظه
حاف

 

 افسرده بهنجار -00/3 85/0 002/0
 مططرب بهنجار -80/2 85/0 004/0
 افسرده مططرب 03/2 88/0 071/0

 افسرده بهنجار -37/1 88/0 377/0 رویدادیحافظۀ 
 مططرب بهنجار -40/3 88/0 001/0
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دو گروه افراد افسرده و  نیدر ب هیناسازگار اول یها طرحواره یها از حوزه کی چیه ،6جدول  بقامط
در  هیناسازگار اول یها طرحواره ۀحوزهر پنج  نیانگی  در مقاب  تفاوت منیستمعنادار  05/0مططرب در سطح 

و آن دو  است معنادار 01/0بهنجار در سطح  کنندگان شرکتبا  سهیافسرده و مططرب در مقا کنندگان شرکت
 دست به هیناسازگار اول یها طرحواره ۀحوزدر هر پنج  ینمرات باالتر نیانگیبا افراد بهنجار م سهیگروه در مقا

 کنندگان شرکتدر دو گروه  حال حافظۀ شرحمفلفه  هردو نیانگیم اختالف دهد یان منش 6آوردند  جدول 
با گروه بهنجار در  سهیدر مقا ادشدهیدو گروه  ،مقاب  در و است رمعناداریغ 05/0افسرده و مططرب در سطح 

حافظۀ  نیانگیذکر است که تفاوت م شایان  ندا هآورد دست به ینمرات کمتر نیانگیم ییمعناحافظۀ مفلفه 
 دهد ینشان م 6جدول  ،مقاب  در  است رمعناداریغ 05/0در دو گروه افسرده و بهنجار در سطح  یدادیرو

و  است معنادار 01/0بهنجار و مططرب در سطح  کنندگان شرکتدر دو گروه  یدادیروحافظۀ  نیانگیم تفاوت
  ندا هکسب کرد ینمرات باالتر نیانگیمططرب در آن مفلفه م کنندگان شرکتبا  سهیافراد بهنجار در مقا

 گیری نتیجهو  بحث
با  یسهافسرده و مططرب در مقا کنندگان در شرکت یهناسازگار اول یها طرحوارههر پنج حوزه  یانگینم تفاوت
نمرات  یانگینبا افراد بهنجار م یسهآن دو گروه در مقا وبود معنادار  01/0بهنجار در سطح  کنندگان شرکت
 یها پژوهش یجهمسو با نتا یجنتا ینآوردند  ا دست به یهناسازگار اول یها طرحوارهپنج حوزه  در هر یباالتر

 سپهوندی، غالمرضایی، رضایی،( و 2008) و همکاران یآتاال ،(1395) و همکاران حاجیالری پورمحمود
از  یعاطف یته حماب یفرد یازهایو ن یالتنظر تما از رنجور روان  فرد دارد قرار( 1392) دریکوند و غطنفری
که  ینشدن، نداشتن کس درک ،نشدن یهمراه یا یسرد، یتوجه بی ی دل بهارضا نشده است و  یگرانجانب د

 ،افراد یگرد یاحساسات خود برا نکردن یفو توص نکردن یگرخودابرازو گوش کند، ابه حرف دل 
سالمت،  یت،فرد به امن یازن ،افراد یندر ا  (1392 ،و همکاران رضایی) دارندرا  یهناسازگار اول یها طرحواره
افراد مططرب و افسرده  رو ینا از  دوش میباثبات ارضا ن ای یوهو احترام به ش یرشپذ ی،همدل یت،ثبات، حما

بیشتر  ها طرحواره یناز ا به بعطیها وجود دارد،  که در آن یعاطف یخألهاو  یو روان یروح یطشرا ی دل به
 یمنزو یا، طردکننده عاطفه یسرد و ب ،بدرفتار ثبات، یافراد معموالً ب ینا یاصل یها   خانوادهمبتال هستند
و  یالریحاج پورمحمود) است یدترشد ابیدر فرد افسرده و اضطر یحالت درماندگ ینا رو ینا هستند  از
 ه و مططرب با فرد بهنجار است دفرد افسر ینتفاوت ب یجادا سبب ینا ( 1395 ،همکاران
بود معنادار  01/0بهنجار و مططرب در سطح  کنندگان شرکتدر دو گروه  رویدادیحافظۀ  نیانگیم تفاوت

 ینکسب کردند  ا ینمرات باالتر یانگینمططرب در آن مفلفه م کنندگان شرکتبا  یسهافراد بهنجار در مقا و
 والی، و( 2018) یگوریو گر ویلسون و( 1398) جعفری و بافنده یوسفی، یها پژوهش یجهمسو با نتا یجنتا

است که  یستمیس شام  حال حافظۀ شرحگفت  توان میموضوع  ینا یینتب در  است( 2012) بروین و روگ
 آن عملکرد و کند یم رشد یزندگ طول در ستمیس نیا  دهد یمامروز ارتباط  یتجارب گذشته را به زندگ

 حوزه، نیا یابیباز در بزرگساالن است داده نشان مطالعات  دارد یاجتماع-یفرهنگ متن با یمیمستق ارتباط
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 صورت در تر مسن افراد البته  کنند یابیباز را اطالعات توانند ینم سرعت به و کنند یم عم  نجوانا از تر فیضع
 ۀگذشت یدادهایرو یذهن یبازساز عنوان بهکه  رندیگ یم حال حافظۀ شرح از یمثبت اثرات ،یابیباز امکان
 یدادیروحافظۀ و  ییمعناحافظۀ گذشته از  یدادهایرو یذهن یبازساز  است شده فیتوص خود با مرتبط
 یمختلف زندگ یها که در دوره ردیگ یدربرمرا  یموارد یمعناده ۀحوزدر  حال حافظۀ شرحشده است    یتشک

حافظۀ  ،مقاب  در  است یا دانش طرحواره نیو همچن یتیو شخص یفرد یها یژگیرخ داده و مربوط به و
نوع از  نیا یابیو باز گنجد یدر آن م تیو موقع دادیهر رو فرد منحصربهدارد که اطالعات  قرار یدادیرو

(  با 2018 ،یگوریگر و لسونیو) است دادیرو آناحساس مرتبط با  کی یادآوریو  یحافظه مستلزم فراخوان
در طول  یانتظار است که در ا یمنف یتباال و ظرف یختگیبا انگ یجاننمونه از ه یکاضطراب  نکهیتوجه به ا

 یامدهایپ بسا چه و تهدیدکننده و خاص موقعیت آن پیامدهای به نسبت را فرد ،شود یآشکار م یتموقع یک
که  (1398 ،جعفری و بافنده ،یوسفی) دهد یکه به فرد هشدار م یمعن ینبه ا ؛کند یم زنگ به گوش شده ادراک
 دیگر طرف از  به عم  آورد یابله با خطر، اقداماتمق یکه فرد بتواند برا شود یم سببراه است و  در یخطر

 یباًتقر اندوه با یبازخورد عاطف ،بدنی قلمرو و شناخت ها، انگیزش ی،عاطف اختالالت مانند یبا حاالت افسردگی
داشتن  ی دل بهفرد مططرب و افسرده  درنتیجه  است همراه ریختن اشک و بغض یحاالت بحران ودائم 
 یافراد عاد از تر ضعیفخود  ییو معنا یشخص یدادهایرو یابیو باز یادآوریدر  وخو قخلاز  یمنف های حالت
 ( 2012 بروین، و روگ والی،) کند می م ع

مذکور  تعاریف و ها پژوهشتوجه به  باسه گروه تفاوت وجود دارد   ینا ینب حال حافظۀ شرحدر  رو این از
است که از  یو رفتار یفکر یالگو یک  طرحواره دهستن همسو بسیارگفت که حافظه و طرحواره  توان می

 نامۀ یزندگو  یشینکه برگرفته از خاطرات پ حال حافظۀ شرح  است حافظهبر  یو مبتن گیرد می ریشهگذشته 
 افراد ۀگذشت بررسی اب توان میدو  این ۀرابطقرار دهد  با توجه به  تأثیررا تحت  ها طرحواره تواند می است، فرد
 یبرا ای زمینه ،موارد ینا شود می یشنهادپ و کمک کرد و افسرده یها به افراد اضطراب آن تمشکال ۀریش و

  دباش یآت های پژوهش
و عدم کنترل نوع  یراحتمالیو غ دسترسدر یریگ به نمونه توان یپژوهش حاضر م های یتجمله محدود از
پژوهشگر وجود  یبرا غربال منطور بهتر  بزرگ ۀنمونبه  یدسترس امکان اشاره کرد؛ زیرا یاضطراب یها اختالل
بهره گرفته شود و  یتصادف یریگ از روش نمونه یآت یها در پژوهش شود یم یشنهادپ ترتیب ینا بهنداشت  

  ندشو یسهمقا یکدیگربا  ها اختالل حتی وشود کنترل  ینوع اختالل اضطراب

 منابع
 دانش جویان  بین( عاملی ساختار ی( )بررسSF-SQ) یانگ ۀطرحوار ۀپرسشنام کوتاه فرم یابی(  هنجار1384  )ق آهی،

  شناسی روان ۀدانشکد یری گ اندازه و سنجش ارشد کارشناسی نامۀ یانپا  1383-1384 سال درتهران  یها دانشگاه
 تهران  طباطبایی عالمه دانشگاه

-هیج انی  افش ای  ای یق ه قدود ۀجلس   ی ک  اثربخشی(  1391  )ن مشتاق، و ، ب دولتشاهی، ، پ محمدخانی، ، د پرو،
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  7-16 ،(26)7  رفتار و اندیشه  روانی ۀضرب دچار دانشجویان در استرس و اضطراب افسردگی، بر نوشتاری

 ه ای  طرح واره  ۀمقایس(  1395  )س دهاقانی، سعیدی و ، ت آباد، نصرت هاشمی ، م بیرامی، ، خ حاجیالری، پورمحمود
 آورده ای  دس ت  ۀمجل    س الم  اف راد  و افس ردگی  اض طراب،  غیرب الینی  یه ا  نش انه  دارای افراد در اولیه ناسازگار
  84-92 ،(2)2  بالینی شناسی روان
  رشد انتشارات: تهران  13 چاپ  اجتماعی و انسانی علوم در پژوهش عملی و نظری مبانی  (1393) علی دالور،

 ص میمیت  ابع اد  ب ا  اولی ه  ناسازگار یها طرحواره بین ۀرابط تعیین(  1387  )م عابدی، و ، م زاده، فاتحی ، م ذوالفقاری،
  247-261 ،(4)15 پژوهی، خانواده  اصفهان شهر زوجین زناشویی

 ناس ازگار  های طرحواره توان(  1392  ا  )ف دریکوند، و ، ف غطنفری،  ع ، م سپهوندی، ، س غالمرضایی، ، م رضایی،
  77-86 ،(29)8  فتارر و اندیشه  افسردگی بینی یشپ در شخصیت ابعاد و اولیه

 دوزبانهو  زبانه تکدر افراد  حال حافظۀ شرح یسه(  مقا1391  )م رضازاده، و ، ج حسنی، ر ، ع مرادی، ، م مقدم، عبدالهی
  1-7 (،14)4  ینیبال یشناس روان  یاکتساب یمنیا ییمبتال به نشانگان نارسا

 دوران ع اطفی  ه ای  ب درفتاری  من ابع  نقش(  1396  )ب دولتشاهی، و ، ش پور، عباس ، پ محمدخانی، ، ش فرازمند،
  37-46 ،(44)11  رفتار و اندیشه  بزرگسالی در یرشرطیغ و شرطی ناسازگار های طرحواره بینی پیش در کودکی

 و دخت ر  آم وزان  دانش در فراشناختی حاالت و اولیه ناسازگار های طرحواره ۀرابط(  1392  )س مطهری، و ، ح کاظمی،
  11-22 (،1)3  یو رفتار یعلوم شناخت یها هشپژو  پسر
  س الم  اف راد  و ب دس ته  شخص یت  اخ تالالت  ب ه  یاندر مبتال اولیه ناسازگار یها طرحواره ۀمقایس(  1385  )ر لطفی،
 تهران  الزهرا دانشگاه  تربیتی علوم و روانشناسی ۀدانشکد  شناسی روان ارشد کارشناسی نامۀ یانپا

: آزاردی ده  کودکان در اولیه یها طرحواره و شخصی ۀتاریخچحافظۀ (  1392  )م حیدری، و ، م مظاهری، ، ط محمدی،
  19-30 ،(41)11(  ایرانی شناسان روان) تحولی شناسی روان  زندگی کیفیت بینی یشپ

 ب ر  یگروه   هیج انی  درم انی  طرحواره اثربخشی(  1398  )ج  م ،آباد یمابراه اصغری و ، ز شاملو، سپهری ، ح محمدی،
  27-36 ،(51)13  رفتار و اندیشه  مطلقه زنان هیجان تنظیم دشواری و شناختی روان پریشانی کاهش

 بیم اران  در فراش ناخت  و حال حافظۀ شرح(  1393  س  )م عبدخدایی، و ، ر  ح آقامحمدیان، ، ف معینی، ، ف نظرزاده،
  57-64 ،(6)16  شهرکرد پزشکی علوم گاهدانش ۀمجل  اجتماعی اضطراب و اجبار-وسواس اختالالت به مبتال

 و افسردگی اضطرابی، های اختالل عالئم دارای افراد در فراحافظه ۀمقایس(  1398  )ر جعفری، و ، ح بافنده، ، ر یوسفی،
  57-65 ،(51)13  رفتار و اندیشه  DSM-5 در شده یحتصر وسواسی
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