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 چکيده

فه  خنهت     ههای ختلفیهد  ر نواوانهاز ازا    های ناسازگار اولیه  اها ننهان    وارهطرح مقدمه:

ناسهازگار اولیه   ر    یوارههدف پژوهش حاضر، اررسد نقش طهرح  .شناخلد ارتباط  ار رواز

 فنار رواند نواواناز او .   وایند افسر گد، اضطراب پیش

آخهوز  خلهر و پسهر خقطه       انهش  351 روش پژوهش ه بسلگد او .  ر ایه  پهژوهش   روش:

 یای انلتههاب شههدند. از پرسنههناخ گیهری خوشهه  ی شهرسههلاز نوشهههر اهه  روش ن ونهه خلوسهط  

فهر   )فنهار روانهد    -اضطراب -(، خقیاس افسر گد1997های ناسازگار اولی  )یانگ، وارهطرح

 .   ها اسلیا ه شد( ارای گر آوری  ا ه1955الویبوند و الویبوند،  کوتاه

ناسهازگار اولیه  اها افسهر گد، اضهطراب و اسهلرس        یوارهها نناز  ا  ک  طهرح یافل  ها:يافته

حفیها رگرسهیوز دنهد    ت(. نلهای  حالها از   >01/0P اری  ار )خعنهد خثبت  ینواواناز رااط 

 32 و رلهد از واریهانس اضهطراب     31 رلد از واریانس افسر گد،  28خلغیری نناز  ا  ک  

   شو . ولی  تبیی  خدی ناسازگار اواره رلد از واریانس فنار رواند از طریق طرح

د، اضهطراب و  اینهد افسهر گ   هد  ر پهیش  ناسازگار اولی ، نقش خه یوارهطرح گيری:نتيجه

ی وارهرحنلهای  تفویحها  خه هد  ر تواه  اه  نقهش طه       کنهد.  فنار روانهد نواوانهاز اییها خهد    

 ناسازگار اولی   ر خنت   رواننناخلد نواواناز  ار .

 اوانازناسازگار اولی ، افسر گد، اضطراب، فنار رواند، نو یواره: طرحهاكليدواژه

 

                                                                                                              
 ( reza.golpour.ch@gmail.com  دانشگاه پیام نور شناسی،ان: گروه روی مسئولنويسنده. 1

 هرآموزش و پرورش شهرستان نوش ،شناسی و مشاور تحصیلی. کارشناس ارشد روان2
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 مقدمه

گیرنهد که  اهر    را ا  لور  الگوید  ر نظر خهد « 1وارهطرح»شناخلد  ی ر حوزه

( 1967) 2 رخهاند، اه   شهناخت  یگیر .  ر حوزهاساس واقعیت یا تجرا  شتا خد

واره اهرای  ر   واره اشهاره کهر . طهرح   های خو  اه  خیههو  طهرح    ر اولی  نوشل 

 یوزهتجههارب زنههدگد فههر  ضههروری اسههت. یتههد از خیههاهی  اههدی و انیهها ی حهه 

ههای او  زنهدگد شهتا    هها  ر سها   واره رخاند ای  است ک  اسیاری از طرحرواز

 هند و  ر تجارب اعدی زندگد کاخ ً حضهور  گیرند، ا  حرکت خو  ا اخ  خدخد

ها، ااورهای ع یق وارهتواند خثبت یا خنید ااشد. طرحواره خدیااند؛ اناارای  طرحخد

هههای نتسههلی  هسههلند. هههاز و حالهها آخههوزهو خسههلحت  فههر   ر خههور  خههو  و ا

 هسلند ک  فراگیری و ع یق های رون ای  یا الگوها اولی ، های ناسازگاروارهطرح

)یانگ، هسلند  شد  ناکارآخد ا  و  ارند ارتباط  یگراز یا خو  اا فر  یرااط  ا 

 (.1391ا  نقا از اویسد و اتناند، 2003، 3ک ستا و وینار

اتنهد از خهاطرا ،   هها، اه  الگهوی خو تهداو     وارهک  طرحیانگ خعلقد است 

کننهد. وی  شوند ک  رفلارها را هدایت خدها و ا راکا  اط ق خدهیجانا ، حواس

شهوند  شناخلد خدگیری خنت   روازها را ک  خنجر ا  شتاوارهآز  سل  از طرح

تهری   اولیه ، ع یهق  ههای ناسهازگار   وارهناخهد. طهرح  خد« 4ناسازگار اولی  یوارهطرح»

سطح شناخت، خوضهوعا  اااهت و  رازخهدتد هسهلند که   ر کهو کد اه  واهو          

یااند و تها حهد زیها ی ناکارآخهد هسهلند. ایه        آیند، ا  زندگد ازرگسالد راه خدخد

(. 1999شوند )یانگ، ها الگوید ارای پر ازش تجارب اعدی خحسوب خدوارهطرح

انگند و ناکارآخد هسلند، ارای اقای خو  خد های ناسازگار اولی  ا  شد وارهطرح

                                                                                                              
1. schema 
2. Beck 
3. Young, klaska & weishaar 
4. early maladaptive schema 
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شهو ، اخاها اها آز    واره خنجهر اه  نهاراحلد وی خهد     انهد طهرح  واو  آز ک  فر  خداا 

ی وارهشو  فر  ا  ای  نلیج  ارسد ک  طرحکند ک  ای  ااعث خداحساس راحلد خد

 (.1386 رست است )لاحبد و ح یدپور، وی 

کنهد و  ا تهدید خهد رت ک  س خت نوع انر تری  خسائفد اسافسر گد از ازرگ

ز ههای روانهد اه  عنهوا     ر واق  دناز گسهلرش وسهیعد  ار  که   ر خیهاز نهاراحلد     

ی افسهر گد، اه  طهرق ختلفهس توسه       شو . واژهسرخاخور گد خع و  تصور خد

 هها افسهر گد یه  حالهت و اهرای     شو . اهرای اعضهد  افرا  ختلفس ا  کار ار ه خد

 ارخد از خر   آز را ی  واکنش عاطید است. ص تجرا اعضد  یگر ی  نوع خا

ا  حه آورنهد.  ر ههر    ر قبا  زندگد و ارخد  یگر آز را ی  ای اری ا  ش ار خهد 

  ایهاز  اتری  اخل   خفقد و عاطید و ازرگلری  ای اری قرز است. افسر گد، شای 

ست. اد تر افسر گد ی  واکنش رواند ه زیسلد  ر اراار فنار و اسلرس زندگسا ه

و اخهل   خفقهد خحهدو  اه  زخهاز و ختهاز خهاص نیسهت و          دنی  حالت واکنند

پدیهد آیهد    ،تواند  ر ههر زخهاز و  ر ههر شتصهد و  ر ههر خهوقعیلد که  ااشهد        خد

 (. 1382)خهریار، 

اتنهد از   یهاید ک  پیوسل  اا انر ه راه او ه و ا  خنزل ه چنی  یتد از پدیده

اسهت. اضهطراب اهیش     1شو ، اضطرابوز تفقد خدزندگد هر فر   ر اواخ  گوناگ

از حد پایی  یا اضطراب خیفد زیا ، خ ت  است خا را اا خنت   و خطهرا  قااها   

 خها  یه ه   که   است ناخوشایند اضطراب، هیجاند از خنظورتواهد خواا  ساز . 

 تجراه   تهرس  و نگرانهد   لنهوره،  دهوز  ههاید واژه  ر قاله   را آز از  راهاتد 

نیها،  ؛ اه  نقها از نبهد   2005، 2تینسهوز، اتتینسهوز، اسه یت، اه  و نهولی      )ات ای کر ه

 رلد  3(. خیزاز شیوع ای  اخل ال   ر ازرگساالز تقریباً 1390ساالری و خدرس،

                                                                                                              
1. anxiety 
2 . Atkinson, Atkinson, Smith, Bem & Nolen  
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، 2 رلههد )کههاف   12تهها  2( و خیههزاز آز  ر کو کههاز و نواوانههاز  1985  ،1)ال ر

 رلد  27کنند ک  د( گزارش خ1996)3( ارآور ه شده است. کدوار  و کوپر1989

کننههد،  دههار اضههطراب هسههلند  ای ههاراند کهه  اهه  پزشههتاز ع ههوخد خرااعهه  خههد  

 (.1382)ااوالقاس د، 

ههای  فنار رواند نیز از الینی  زندگد روزخره است. پاسه  اهدز اه  خحهر     

ز لهزو   اشهو . ع وخهاً فنهار روانهد ناشهد      ناخیده خهد « فنار رواند»ایروند و  روند 

توانهد  اند و هیجاند انساز اا تغییرا  اسهت. فنهاررواند خهد   سازگاری اس اند، رو

شهاخا   تحت تأایر عواخا ایروند و  روند ایجا  شو . عواخها ایرونهد فنهار روانهد    

تغییر شغا، نقا ختاز ا  ی  شهر ادید، از واج، خرگ شتص خحبوب و واهو   

یها   وااشد. عواخا  روند نیهز شهاخا نهاراحلد اسه اند     ی  ای اری  ر خانوا ه خد

 ز گرایهد یها اه   سهت آور    های شتصیلد از قبیا نیاز ا  نقصرواند است. ویژگد

. فناررواند (1385تواند فنار رواند را ایجا  ن اید )یعقواد، رضایت  یگراز نیز خد

لیها  های خثبهت و خنیهد ایجها  کنهد؛ اه  عنهواز ن ونه ، شهاید اه            تواند واکنشخد

ی فنهار روانهد   و ز  اشهل  ااشهید و  ر نلیجه    نقص اه کیایلد، خیا ا  اداحساس اد

شهو . از سهوی   کنید،  ر نهایت ا  ضرر خو تاز ت ا  خهد  ائ د ک  ارخو  وار  خد

د  شه  یگر، خ ت  است ش ا فنار را ا  لور  خثبت تجرا  کنید و  ر نلیجه  اه    

ا  یت توانسلید، خوفقارانگیتل  شده و الوانید ایش از آنچ  ک   ر شرای  خع ولد خد

نهار  زندگد، عاخا الفد ف ی ست آورید. اهرحا  ارای اغف  خر   تغییرا  ع ده

کننهد  خهد  ای فهر  تح یها  رواند است. ای  حوا ث، الزا  اینلری را ار خناا  خقاافه  

 (.1385)یعقواد، 

                                                                                                              
1 . Lader 
2. Kaffman 
3 . Kedward & Cooper 
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هههای ناسهازگار اولیه  اهها   وارهاسهت که  طهرح    ههای خلعهد ی ننههاز  ا ه  اررسهد 

ههای اضهطراب و افسهر گد    گراید اا ننان ی ک ا وارههای ختلفس خث ً طرحننان 

هههای ( و ننههان 2000و ه تههاراز، 2؛ شههافراز2001، 1)کههاواخورا، هانههت و فروسههت 

( ارتبهاط  ار  )اه  نقها از کهاخفد و ه تهاراز،      2000تند )شافراز و ه تاراز،رواز

(  ریافلنههد کهه   رخههاز خل رکههز اههر  2002) 3(. هافههار ، ورسههفند و ستسههلوز1388

های اضطراب اال اعد، ح ه   ههراس یها گررهراسهد     واره، اا کاهش ننان طرح

( 2001) 4(. کاخهارا و کهالر   1388ه راه او ه است )ا  نقا از کهاخفد و ه تهاراز،   

پهریری اه  ضهرر و ای هاری،     های طهر  اال هاعد و آسهی    وارهنناز  ا ند ک  طرح

 کنند. های اضطراب را ایجا  خدننان 

ههای  های اسیاری حاکد از آز است که  ارخهد از انبه      پژوهشه چنی  نلای

کیایلد، نقص و شر ، خهو کنلرلد  های ناسازگار اولی  خانند وااسلگد، ادوارهطرح

پههریری نسههبت اهه  ای ههاری،    و خو انضههباطد پههایی ، انههزوا، اههاز اری و آسههی     

خصهرف   نژندی خانند افسهر گد، اضهطراب، سهو    ی اخل ال  روازکنندهایندپیش

؛ 2001، 5ااشهند )پلروسفد،گ سهر،کالهوز و ک  ها   تند خهد های روازخوا  و ای اری

؛ اسهلوپا، تهور ، واتهرز و    2002، 6و اهور ز  کورسلی ، کهرگ، پونلرفه    -ولبورز

؛ هههریس و 2002و پلروسههفد،  8؛ گ سههر، ک  هها، کههالهوز، ایلههز  2001، 7پرسههلوز

 )ا  نقا از قنبری و ه تهاراز،  2005، 10؛ کالو ، اسلوز، لوپز و روییز2002، 9کرتی 

                                                                                                              
1 . Cawamora, Hant & Froset 
2 . Shafran 
3 . Haffart, Versland & Sexton 
4 . Camara & Calert 
5 . Petrocelli,Glaser,Calhoun & campell 
6 . Welburn-Corstine,Kcereg,Pontorfact & Jordan  
7 . Stopa, thorme,Waters & Preston 
8 . Bates 
9 . Harris & Curtin 
10 . Calvete, Estevez, Lopeze & Ruiz 
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، 2؛  کالویهت، اورو و ههانتی   2012، 1؛ رینر، لواسلیا، پیلهرز، آرنلهز و هیهوارز   (2011

2013.) 

واره ناسههازگار اولیهه ، حههوا ث اههی  طههرح ی( رااطهه 2004)3اشهه یت و اونیههور

زندگد و پریناند رواند را اررسد کر ه و ایاز کر ند ک  خیاز وقای  خنید زندگد 

هههای ناسههازگار  ر سههطح اههاالی پرینههاند روانههد، رااطهه  واههو   ار .  وارهو طههرح

رالفههز، لههد، روتههی  و (، 2010)5اوسهه نز، اریههت و وز ولیراههرگ ،(2006) 4خههوریس

( نیهز ننهاز   2010) 7وز ولیبرگ، اریت، اوسه نز، راسها و اهاگفز    و (2010) 6الاسلیا

انههواع پرینههاند  یکننههدهاینههدهههای ناسههازگار اولیهه ، پههیش واره ا نههد کهه  طههرح 

( اههر ایهه  خطفهه  لههح  2011) شههناخلد هسههلند. ه چنههی  قنبههری و ه تههارازرواز

انضهباطد  ههای شتسهت، نقهص و شهر ، خهو کنلرلد و خو      وارهگراشلند ک  طرح

پههایی ،  ر ارتبههاط اههی  ک ههالگراید اال ههاعد و افسههر گد نقههش خیههانجد  ارنههد.   

ای  ریافلند که  زنهازد  ارای اهاالتری     ع (  ر خطال2011) 8هار ینگ، ارنز و اتسوز

های اخل   اسهلرس پهس از   ناسازگار اولی ، شدیدتری  ننان  یوارهن را   ر طرح

ههای  واره( نناز  ا ند ک  طهرح 2011) زا ه و اهراخداند. اهراخدسانح  را نناز  ا ه

 و 9نژنهههدی ه بسهههلگد خثبهههت  ارنهههد. رالفهههز، آنتفهههسناسههازگار اولیههه  اههها رواز 

ناسازگار اولی  ا  عنهواز عاخها خیهانجد     یواره( ایاز کر ند ک  طرح2012خوریس)

(  ر 1386کنهد.  لطیهد و ه تهاراز )   ارای خنت   رفلهاری و هیجهاند ع ها خهد    

                                                                                                              
1 . Renner, Lobbestael,Peeters, Arntz & Huibers 
2 . Calvete, Orue & Hankin 
3 . Schmidt & Jonier 
4 . Muris 
5 . Bosmans, Braet & Van Vlierberghe 
6 . Roelofs, Lee, Ruijten & Lobbestael 
7 . Rosseel & Bogels 
8 . Harding, Burns & Jakson 
9 . Onckels 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032711006768
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پریری خالد را ارای های ناسازگار اولی  آسی وارهای نناز  ا ند ک  طرحخطالع 

 کنند. د شتصیلد ایجا  خدشناسشناخلد و آسی های روازانواع آشیلگد

های ناسهازگار اولیه    وارهنلای  خطالعا  ختلفس اه یت نقش طرح ،ا  طور کفد

 ورواند از ا ف  افسهر گد، اضهطراب   آسی  های ختلفس ر طیس وسیعد از  ننان 

واو   های پژوهند خحدو ی  ر ایراز هد. از طرفد  یگر، یافل اسلرس را نناز خد

شهناخلد  ههای ناسهازگار اولیه   ر خنهت   رواز    وارهنقش طرح ار  ک  ا  اررسد 

د اند. اناارای  اا توا  اه  نلهای  خطالعها   فهوق و ضهرور  اررسه      نواواناز پر اخل 

واره حآیا ای  طر»خلغیرهای خور  خطالع   ر پژوهش حاضر ای  سؤا  خطرح شد ک  

 ار واهو   خثبهت خعنها   یناسازگار اولی  و افسر گد، اضطراب و  فنار روانهد رااطه   

 «. ار ؟

 روش

اررسهد نقهش    ،اا توا  اه  ایه  که  خوضهوع پهژوهش حاضهر       روش تحقيق: 

وش رناسههازگار اولیهه  اههر افسههر گد، اضههطراب و فنههار روانههد اسههت،  یوارهطههرح

ی ناسهازگار  وارهااشد.  ر ای  پهژوهش طهرح  پژوهش تولیید از نوع ه بسلگد خد

های عنواز خلغیر و افسر گد، اضطراب و فنار رواند ا ای  اولی  ا  عنواز خلغیر پیش

 خ    ر نظر گرفل  شدند.

ا کههآخههاری پههژوهش شههاخا   یااخعهه  كننرردگان در تحقيررق:شرررك 

 90-91آخوزاز نواهواز خقطه  خلوسهط  شهرسهلاز نوشههر  ر سها  تحصهیفد         انش

ریهق  ط آخوز ار اساس اهدو  خورگهاز و از   انش 351ااشد ک  از ای  خیاز تعدا  خد

ای ا  عنواز ن ون  پژوهش انلتهاب شهدند. از   خرحف ای دندگیری خوش روش ن ون 

  رلهد  53 رلد پسر او نهد. ه چنهی     49 رلد  خلر و  51پژوهش  یخیاز ن ون 

 کر ند.  رلد  ر روسلا زندگد خد 47 ر شهر و 
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هها از   ر ای  پهژوهش اهرای گهر آوری  ا ه   ها: ابزارهای گردآوری داده

 ارهای زیر اسلیا ه شد: ااز

-YQ) ناسازگار اوليره، فررک كوتراه    هایوارهطرح یپرسشنامه -الف

SF ( طراحد شده اسهت  1997گوی  است ک  توس  یانگ ) 75(: ای  پرسنناخ  شاخا

(. هر گوی  اا اسهلیا ه از شهش گزینه   ر خقیهاس لیتهر  از      2002)ولبرز و ه تاراز، 

ی ااال  ر ی  خهر ه خقیهاس   شو . ن رهاندی خدرا  « کاخ ً  رست»تا « کاخ ً غف »

ناسهازگار اولیه  را اهرای آز فهر  ننهاز       یوارهخعی  اا احل ا  اینلر واو  یه  طهرح  

ی خهرتب   گوی  5واره از ا   ن را  فر   ر هر طرح ی هد. ا  عبار   یگر، ن رهخد

؛ ا  نقها از  2005؛ ایسوز، 1995شو  )اش یت و ه تاراز، واره حالا خداا آز طرح

(.  ر پژوهش والر و ه تاراز، اعلبار ای  خقیاس اه  وسهیف    1387لدوقد و ه تاراز، 

اهو    80/0ها ااالتر از و ارای ت ا  خر ه خقیاس 96/0آلیای کرونباخ ارای کا آزخوز 

(.  ر پژوهش حاضر، آلیهای کرونبهاخ اهرای کها آزخهوز      1387)لدوقد و ه تاراز،

 ا   ست آخد. 87/0

ایه  خقیهاس،   (: DASS)1فشار رواني -اضطراب-مقياس افسردگي -ب
گویه    21( ارائ  گر ید ک  فهر  کوتهاه آز شهاخا    1995) 2توس  الویبوند و الویبوند

شو . ن هرا   گیری افسر گد، اضطراب و فنار رواند اسلیا ه خد ار  و ارای اندازه
عیی  شهده اسهت.   آز ار اساس طیس لیتر  ا  لور )ال ً، ک ، خلوس  و زیا ( ت

ااشهد.  خهد  21تری  ن ره خراوط ا  هر گوی  لیر و ااالتری  ن ره ارای هر عاخا پایی 
 92/0، 97/0( ضری  آلیای کرونباخ عواخا را ا  ترتیه   1998و ه تاراز ) 3آنلوند

، 88/0( نیههز پایههاید کهها را  2005) 4اهه   سههت آور نههد. هنههری و کرافههور    95/0و 
گزارش کر ند. ه چنی  ساخاند  93/0و اسلرس را  90/0، اضطراب 82/0افسر گد 

                                                                                                              
1. Depression, Anxiety, Stress Scale 
2. Lovibond & Lovibond 
3. Antony  
4. Henry & Craford 
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  80/0افسهر گد،   80/0( ضرای  اعلبار اازآزخاید ارای اسهلرس را  1386و اوکار )
و نیز ضری  ه ساند  رونهد اهرای عواخها     82/0و ارای کا خقیاس 85/0اضطراب 

 گزارش کر ند. 75/0و  85/0، 87/0اسلرس، افسر گد و اضطراب را ا  ترتی  

 هاهيافت
 گد،ناسههازگار اولیهه ، افسههر  یوارهخعیههار طههرحخیههانگی  و انحههراف 1اههدو  

 یواره هد ک  خیانگی  طرحها نناز خد هد. یافل فنار رواند را نناز خد و اضطراب
و  41/7،  92/5، 01/189ناسازگار اولی ، افسر گد، اضطراب و فنار رواند ا  ترتی  

 ااشد.  خد  12/6
 

 بين و مالكگين و انحراف معيار متغيرهای پيشميان .1جدول 

 انحراف اسلاندار  خیانگی  خلغیر

 89/46 01/189 ناسازگار اولی  یوارهطرح

 63/3 92/5 افسر گد
 7/4 41/7 اضطراب
 99/3 12/6 فنار رواند
 66/10 47/19 کا

     

ضهطراب و    اا  افسهر گد، ا ناسازگار اولیی واره هد ک  طرحنناز خد 2ادو  

 (. p >01/0 اری  ار  )فنار وراند رااط  خثبت و خعنا

 
ا ناسازگار اوليه ب یوارهطرحی نتايج همبستگي پيرسون برای بررسي رابطه .2جدول 

 افسردگي، اضطراب و فشار رواني

 ای خلغیر پیش

 خلغیرهای خ  
 کا فنار رواند اضطراب افسر گد

 530/0 ناسازگار اولی  یوارهطرح
(001/0>p) 

561/0 
(001/0>p) 

567/0 
(001/0>p) 

640/0 
(001/0>p) 
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ناسازگار اولی   یوارهایند طرح هد ک  اا توا  ا  قاافیت پیشنناز خد 3ادو  

شهو .   رلد از واریانس افسر گد از طریهق ایه  خلغیهر تبیهی  خهد      28ار افسر گد، 

( توانسهل   Beta=-530/0لیه  ) گار اوی ناسازوارهشو ، طرحه انگون  ک  خ حظ  خد

اینهد  ایند کنهد. اها تواه  اه  قاافیهت پهیش      است تغییرا  خراوط ا  افسر گد را پیش

ز طریق ای  ا رلد از واریانس اضطراب  31ناسازگار اولی  ار اضطراب،  یوارهطرح

نسهل   ( نیز تواBeta=-561/0ناسازگار اولی  ) یوارهشو . اناارای  طرحخلغیر تبیی  خد

اینهد  ایند کنهد. اها تواه  اه  قاافیهت پهیش      است تغییرا  خراوط ا  اضطراب را پیش

ر روانهد از   رلهد از واریهانس فنها    32ناسازگار اولی  ار فنهار روانهد،    یوارهطرح

ی ناسهازگار  وارهشو ، طهرح شو . ه انطور ک  خ حظ  خدطریق ای  خلغیر تبیی  خد

یرا  خراهوط اه  اههت فنهار روانهد را        است تغی( نیز توانسلBeta=-567/0اولی  )

 ایند کند.پیش
 

نتايج رگرسيون چند متغيری برای پيش بيني افسردگي، اضطراب و فشار رواني  .3جدول 

 ی ناسازگار اوليه وارهاز طريق طرح

 R 2R SE B Beta T p خلغیر پیش ای  خلغیر خ  

 001/0 674/11 530/0 041/0 004/0 281/0 530/0 ناسازگار اولی  یوارهطرح افسر گد

 اضطراب

 

561/0 314/0 004/0 056/0 561/0 644/12 001/0 

 05/0 851/12 567/0 048/0 004/0 321/0 567/0 فنار رواند

 001/0 568/15 640/0 146/0 009/0 41/0 640/0 کا

 

 گيریبحث و نتيجه

اهر افسهر گد،    ناسهازگار اولیه    یوارههدف پژوهش حاضر اررسد نقهش طهرح  

اضطراب و  فنار رواند  ر نواواناز  او . نلای  پهژوهش حاضهر ننهاز  ا  که  اهی       

 اری واو   ار  و هرده   ی خثبت خعنای ناسازگار اولی  و افسر گد رااط وارهطرح
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گر  . های افسر گد اینلری احساس خدتر ااشد، ننان ی ناسازگار اراسل وارهطرح

هههای قبفههد )اهه  عنههواز خثهها : اههدوخا و    حالهها از پههژوهش ایهه  نلیجهه  اهها نلههای   

کورسهلی ،   -؛ ولبهورز 2001؛ پلروسفد، گ سر، کالهوز و ک  ا،   2001ه تاراز،

؛ گ سر، 2001؛ اسلوپا، تور ، واترز و پرسلوز، 2002کرگ، پونلیرکت و اور ز، 

 -؛ کههالو 2002؛ هههریس و کههرتی ،  2002ک  هها، کههالهوز، ایلههز و پلروسههفد،    

ااشهد و  ( ه سهو خهد   2011؛ ا  نقا از قنبری و ه تهاراز، 2005ز،لوپز و روییز، اسلو

  هد. نلای  آناز را خور  تأیید قرار خد

ی ناسهازگار  وارهایند افسر گد از طریهق طهرح  نلای  ا   ست آخده از تواز پیش

گیهری  ر تیسهیرهای افهرا  از رویهدا ها     ها خوا  اهتواره هد ک  طرحنناز خد

هها،  شناسهد روانهد، اه  لهور  سهو تیاه      هها  ر آسهی   گیریوند. ای  اهتشخد

ههای   اشهت های نا رست و هدف و دن های اداینان  و تحریس شده، گ ان نگرش

؛ اه  نقها از   2008، 1 هنهد ) پاستا ،کریسهلی  و اهی    اینان  خو  را نناز خدغیر واق 

راا  ا  شایسلگدد شهناخلد،  ها ه چنی  خوا  ااورهاید واره(. طرح1389یوسید، 

 ههای توانهد ننهان   شهوند که  ایه  اخهر خهد     ااورهای خنید، خو آگاهد شهناخلد خهد  

 افسر گد را ا   نبا   اشل  ااشد.

ناسهازگار اولیه  و اضهطراب     یوارهای  او  که  اهی  طهرح    ه چنی  نلای ، ایانگر

های کهاواخورا، هانهت و فروسهت     اری واو   ار . نلای  پژوهشخثبت خعنا یرااط 

( نیز ایهانگر آز اهو     1388( و کاخفد و ه تاراز ) 2011(، کاخارا و کالر  )2001)

اضهطرااد، ازا فه     ههای ختلفهس اخهل ال    ناسازگار اولی  اا ننان  یوارهک   طرح

ایند اضطراب از اضطراب فراگیر و اال اعد ه راه است. نلای  حالا از تواز پیش

ههها اهه  الگههوی وارهناسههازگار اولیهه  ایههانگر آز اسههت کهه  طههرح  یوارهطریههق طههرح

شهوند که    ها و ا راکا  اطه ق خهد  اتند از خاطرا ، هیجانا ، حواسخو تداو 

                                                                                                              
1 . Pascal, Christine & Jean 
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گیهری  هها را که  خنجهر اه  شهتا     وارهز  سل  از طرحکنند و آرفلارها را هدایت خد

ی ناسازگار اولیه  ناخیهده خهد شهوند که       وارهشوند، طرحشناخلد خدخنت   رواز

(. انههاارای  1999 هنههد )یانههگ،  تههری  سههطح شههناخت را هههدف قههرار خههد   ع یههق

ههای اضهطراب  ر نواوانهاز    تواند خوا  افزایش ننهان  های ناسازگار خدوارهطرح

  شو .

 ییهز رااطه   نناسهازگار اولیه  و فنهار روانهد      یوارهنلای  نناز  ا  ک  ای  طهرح 

و  های نهورخ   اری واو   ار . نلای  حالا از پژوهش حاضر اا نلای  پژوهشخعنا

ز و رالفه  ،(2010(، اوس نز، ایت و وز ولیرارگ )2006خوریس ) ،(2004ه تاراز )

( ه سهههو اسهههت. آنهههها  ر 2010)وز ولیبهههرگ و ه تهههاراز  و (2010ه تهههاراز )

های ناسهازگار  ر  وارهای خو   ریافلند ک  ای  وقای  زندگد خنید و طرحهپژوهش

اینهد  ههای حالها از تهواز پهیش    سطح ااالی پریناند رواند رااط  واو   ار . یافل 

 یوارهرحناسازگار ایهانگر ایه  اسهت که   افهرا  اها طه        یوارهاسلرس از طریق طرح

تا یهااد اه  اسهلق   و کیایهت اهرای حها خنه       ال خع والً اا هدف  سهت ناسازگار اا

خواهنهد  گر نهد و یها خهد   کنند، افت  ا   نبا  یه   اروی اها وید خهد   خرااع  ن د

ر قاله   خلتصص را ایااند ک  اگوید د  کار کنند. خنت   دنی  افرا ی خع والً  

ت   اس د ناشهد از  گون  و یا خنخثا اضطراب، االناب هراس Iهای خحور ننان 

 (.1386، ا  نقا از ح یدپور و اندوز، 1999کند )یانگ اسلرس اروز خد

گیهری خنهت     های ناسازگار اولی  خنجر اه  شهتا  وارهتواز گیت ک  طرحخد

(. یانههگ خعلقههد اسههت هرکههدا  از ع یهه  1999 شههوند )یانههگ،شههناخلد خههدرواز

های ناسهازگار اولیه  خهرتب  اسهت     رهواشناسد رواند اا تعدا  اینلری از طرحآسی 

 د،شهناخل ار اسهاس رویتهر     (.1389؛ ا  نقا از شهاخت، 2004و ه تاراز،  1) ی تر

های شهناخلد خحسهوب شهده و حلهد     تری  خؤلی قدی د ،ناسازگار اولی  یوارهطرح
                                                                                                              
1. Delattre 
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ی وارهگیهر  )طهرح  شتا خهد  ،گاهد اوقا  پیش از آز ک  کو   زااز را ایاخوز 

ی د( و اغف  نیوذ خو  را اهر سیسهل  پهر ازش اط عها   ر زیهر آسهلان       ک خپیش

رض اهر ایه  اسهت که  ایه       فه  کنهد و حهاللد خو آینهد  ار .   هوشیاری اع ها  خهد  

هاید نظیر ها ا  طور خسلقی  یا غیرخسلقی  خوا  اروز خنت   و ناراحلدوارهطرح

های وارهشوند. طرحکیایلد  ر ع فتر  خدافسر گد، اضطراب، رواا  خترب و اد

ی وارهشوند ک  ا  آز طهرح ناسازگار اولی ، خع والً توس  وقایعد  ر خحی  فعا  خد

خواهد ی  کار را اا نهایهت  اند. ارای خثا ، زخاند ک  شتص خدخاص خراوط او ه

کند و ا   نبها  فعالیهت    قت انجا   هد، طرح واره ظاهر شده و شروع ا  فعالیت خد

« خهور  خه  شتسهت خهد   »و « توان  ای  کار را انجا   هه  خ  ن د»یرآز، افتاری نظ

هسلند  شوند. ای  افتار خع والً اا سطح ااالید از ارانگیتلگد عاطید ه راهظاهر خد

 (.                                          1386و  ر ای  خور  خاص، فر  اضطراب را تجرا  خواهد کر )ح یدپور، 

ز هاید ارخور ار است، پژوهش حاضر نیهر پژوهش از خحدو یت از آنجاید ک 

اضهر از  حها عبارتند از اینت   ر پهژوهش  از ای  قائده خسلثند نیست. ای  خحدو یت

لع  ور  خطاهای غیراالیند و ه چنی  از اازار پرسنناخ  ارای سنجش خلغیرهای خن ون 

 تاال  خهاص خهو  هسهلند.   سهنجد،  ارای اشه  رغ  اعلبار روازاسلیا ه شد ک  عفد

ههای  هههای  یگهر )گهرو   پریری ا  ن ون ه چنی  نلای   ای  پژوهش از قاافیت تع ی 

تهواز  سند ختلفس( ارخور ار نیست و اا توا  ا  اسهلیا ه از طهرح ه بسهلگد، ن هد    

 ی ای  خلغیرهای خور  خطالع   ر پژوهش حاضر تبیی  عفّد قائا شد.ارای رااط 

های ناسازگار  ر وارهضر، ایانگر آز است ک  توا  ا  طرحهای پژوهش حایافل 

ههای ختلفهس از   تواند خواه  تعهدیا ننهان    کو کاز و نواواناز و ال ح آنها، خد

ا ف  افسر گد، اضطراب و فنار رواند ا  ویژه ارای نواواناز گر  . ه چنی  یتد 

له ح را اهر   یتواند تواه  خلتصصهی  و خراکهز ذ   از خسائا خه د ک  ای  نلای  خد

های پینگیران  اسهت که  اها ارزیهااد و     روی آز خل رکز سا ، لزو  پر اخل  ا  انب 
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هها  ر  ی آخهوزش های ذکهر شهده و ه چنهی  ارائه     تنتیص ا  خوق  و خناس  ننان 

تواز نواواناز  ر خعرض خطر را شناساید ن و ه و  ر اهت ها و خدارس خدخانوا ه

سهاز  توانهد زخینه   . از طرفد  یگر پژوهش حاضهر خهد  رف  خنت   آناز اقدا  ن و 

 های آتد  ر ارتباط اا خلغیرهای خور  خطالع  گر  .پژوهش

 منابع

 . ار ایا: انلنارا  نی  آخوز.اضطراب اخلحاز(. 1382ااوالقاس د، عباس)

  ر اولیه   ناسهازگار  ههای وارهطرح ی(. خقایس 1391و اتناند، نورخح د ) .،اویسد، عباسعفد

 2، وانهد ر اهداشهت  الو  خجف زاهداز.  شهر اپیوئیدی خوا  غیروااسل  ا  و وااسل   ازخر

(14:)171-164. 

اس افسر گد، (. اررسد اعلبار و رواید فر  کوتاه خقی1386و اوکار، اهرا  ) .،ساخاند، سیاخ 

 .65-76(: 3)26. اال اعد و عفو  انساند  اننگاه شیراز خجف اضطراب و فنار رواند. 

 و اضهطراب  سهازی، )اسه اند  ع هوخد  سه خت  هایننان  ایند(. پیش1389هاخت، فاط   )ش

 .رواننناسهد  ژوهنهد پ عف هد  فصفناخ اولی .  ناسازگار هایوارهطرح اساس افسر گد( ار

5(20:) 103-124. 

و الهیهانیاز، ناخیه     .،دکاظ زا ه طباطبهاید، سهی  سو ر .،وفای، خری  -آگی ر .،لدوقد، زهره

د. واره یانگ  ر ن ون  غیراالیند ایرانناخ  طرحی کوتاه پرسش. تحفیا عاخفد نست (1387)

 .214-219(: 2)14، خجف  روان زشتد و رواننناسد االیند ایراز

(. اررسهد  1388خح هدیاز شهعرااف، ح یهد)   و آقا .،آاها ی، اههرا   هاشه  قنبهری  .،کاخفد، زههرا 

ههای ناسهازگار اولیه   ر    وارهتعهدیا طهرح   واره اهر ااراتند گروه  رخاند خل رکز ار طرح

 .83-98، 1 های رواز شناسد و خناورهننری  پژوهشسرپرست و ادسرپرست.  خلراز اد

 . تهراز: انلنارا  رشد.افسر گد(. 1382) خهریار، اخیرهوشنگ
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 سهب   ارتباط اررسد (.1390غروی، خرتضد)و خدرس .،ساالری، پروی  .،نیا، انورسا ا نبد

. انهد خجفه  الهو  اهداشهت رو   افسر گد.  و اضطراب تنش، اا والدی  ا  االغی   لبسلگد

14(2 :)202-194.  

. ارهشناخت  رخاند اخل ال  شتصیت ؛ رویتر  خل رکهز اهر طهرح و    (.1999یانگ، ایری )

 (. تهراز: انلنارا  ارا ند.1386ی عفد لاحبد و حس  ح یدپور )ترا  

واره  رخههاند )راهن ههای کههارار ی اههرای خلتصصههی  رحطهه. (1999یانههگ، ک سههتو، وینههار )

 ( تهراز: انلنارا  ارا ند.1386. ترا   حس  ح ید پور )االیند(
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