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Abstract
Aim: Anxiety is one of the most common mental
disorders with high prevalence in people. This research
aimed to prediction anxiety based on schemas and positive
and negative cognitive emotion regulation. Method: This
study was a descriptive analytical from type of correlation
that a sample of 200 school managers was selected by
simple random sampling method of Gharchak city in 2016
year. All of them completed the questionnaires of anxiety
(Cattell, 1973), early maladaptive schemas (Young, 1994)
and cognitive emotion regulation strategies (Garnefski &
et al, 2001). Data was analyzed by Pearson correlation and
multivariate regression with enter model methods with
using of SPSS-19 software. Results: The schemas of
disconnection and rejection, impaired autonomy, impaired
limits and over vigilance and negative cognitive emotion
regulation strategies had a positive significant relation
with anxiety and positive cognitive emotion regulation
strategies had a negative significant relation with anxiety
(P<0/01). Schemas and cognitive emotion regulation
strategies predicted 53/4 percent of variance of anxiety
(R2=0/534). Conclusion: Regarded to findings seem to
reduce anxiety can decrease the rate of maladaptive
schemas and negative cognitive emotion regulation
strategies and increase the rate of positive cognitive
emotion regulation strategies.
Key words: anxiety, schemas, positive and negative
strategies, cognitive emotion regulation.

. اضطراب یکی از شایعتر نی اختاللهای روانی مشاهدهشده در افراد است:هدف
ا نی پژوهش با هدف پیشبینی اضطراب بر اساس طرحوارهها و را به ردهای مث تب
 تحلیل زا ی-

 ا نی مطالعه تو یفیص: روش.و منفی ت ظن یم شناختی هیجان انجام شد

 که با1395  مدیر مدرسه شهر قرچک در سال200 نوع هم سب تگی بود که بر روی
    همه آنه مانشسرپ ا هه ههه طضا یاه ر با. انجام شد،روش تصادفی ساده انتخاب شدند
 ) و را به رد میظنت یاه1994

گ، ) طرحوارههای ناسازگار اولیه ی( ان، 1973 ،(کتل

      هههه ه اب اه.  ) را تکمی ندرک ل د داد2001

       ناراکمه و یکسفنراگ( ناجیه یتخان، ش

    

روشهای هم سب تگی پیرسون و رگرس وی ننن چندگان هب نامزمه لدم اب ه کمک

    درط،

 طرح راو ههه و ییادج یاه::    یافتهههها. تحلی ندش ل دSPSS-19 نرمافزار

 محدودیتهای مختل و گوش به زنگی افراطی و را به رد یاه،خودگردانی مختل
      منفی ت ظن یم شناختی هیجان با اضطراب رابط دانعم ه ا تبثم یاهدربهار و تبثم ر

.)P>0/10 ((((((((((  ت  اب ناجیه یتخانش میظن اض طططططططططط طططراب رابط ادانعم ه ر  تشاد یفنم

 درصد از تغییرات اض بارط53 /4 طرحوارهها و را به ردهای ت ظن یم شناختی هیجان

 با توجه به نتا جی به نظر میییرسد: نتیجهگیری.)R2=0/ 534 ( را پیشبینی کردند

   برای کاهش اضطراب میتوان میزان طرحوارههای ناسازگار و را به رد یفنم یاه
  

    ار

 تبثم یاهدربهار ت میظن ناجیه یتخانش

ت ظن یم شناختی هیج نا و شهاک ار
.افزایش داد

    اه، یفنم و تبثم یاهدربهار،  طرح راو ههه میظنت، اضطراب:واژههای کلیدی
.شناختی هیجان

1395 / 05 / 02 :تاریخ دریافت
1395 / 07 / 18 :تاریخ پذیرش
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مقدمه

اضطراب 2یکی از شایعتر نی اختالل دهاشم یناور یاه ههه ههههش غ و یعیبط ءزج و تسا دارفا رد هد ی هک تسا یگدنز بانتجا لباقر

   

    

دربرگیرنده تغییرات جسمانی ،روانی و رفتاری میباشد (مقتدر .) 1395 ،همچنین اضطراب پاسخی سازشی در برابر محرکها اس و ت
نبود آن گاهی انسان را با خطرهای جدی مواجه میکند ،اما اگر از حد متعادل فراتر رود و تداوم یابد ،دیگر سازش یافته نیست و باید
یبرند،
به دنبال درمان آن بود (کلی و مزوک .)7102 ،3کسانی که تحت هر شرایطی و به هر دلیلی از اضطراب و تنیدگی شدید رنج م 

اغلب در سطح پایینی از سازشیافتگی قرار دارند (آلدو نی و ریون نس  .) 2007 ،4میزان شیوع اختاللهای روان رد بارطضا هژیو هب ی

  

جوامع در حال نص عتی شدن رو به گسترش است و ایران نیز یکی از ا نی کشورهاست .میزان اضطراب در جامعه ایران بین  7- 15درصد
یباشد (کجباف ،رضوانی و عاشوری.) 1392 ،
گزارش شده که ا نی آمار نشاند نه ده اهمیت بررسی اضطراب م 

یباشد (شهامت .) 389 1 ،افراد ب زا شی یلماع ره    
یکی از متغیرهای مرت طب با اضطراب ،طرحوارهها 5یا طرحوارههای ناسازگار اولیه 6م 
تحت تأثیر خانواده خود سه تند و در مطالعات متعددی تأثیر تعامالت خانوادگی در شکلگیری طرحوارهها تأییددد ش ،رشیف( تسا هد    

اسموت و دلفابرو .)5102 ،7طرحوارههای ناسازگار اولیه الگوها یا درون مایههای عمیق و فراگیری سه تند که در نتیجه تجارب ناگوار

دوران کودکی شکل میگیرند و سه ته اصلی اختالالت شخصیت و مشکالت منششناختی خفیفتر دنتسه  ((((( والبر ایچ و گ را لم وو ووو،8

تهای
 .)5102یانگ )0 99 1( 9هجده طرحواره ناسازگار را در پ جن حیطه اساسی شامل جدایی و طرد ،10خودگردانی مختل ،11محدودی 
مختل ،12دیگر جهتمندی 13و گوش به زنگی افراطی 14بیان کرد .طرحواره ابرد اه ر ب وا هطبار و درف ه ا و تسا نارگید  تدش هب    

    

یتوان یسآ براجت هباشم د بببب بببببرس نا
یباشند .در مفهوم طرحواره اعتقاد بر ا نی است که وقایع مثبت یا منفی زندگی فعلی م 
ناکارآمد م 
دوران کودکی فرد درک شود و به ا نی وسیله طرحواره برانگیخته شده و فرد هیجانهای شدیدی مثل سوگ ،شرم ،ترس و یا خشم را

تجربه میکند (ج سن  .)0102 ،15افرادی که طرحوارههایشان در حیط و ییادج ه

ی و نمیا یاه
درط     قر من ،دراد را یی یییتوان گتسبلد دن یی یی

یعاطفه دارند و معتقدند که نیاز آنها به ثبات ،مح و قشع ،تب
رضایتبخشی با دیگران برقرار ک نن د ،خانوادههای سرد و ب 

لعت ققق ققققخ رطا

هیچگاه برآورده نخواهد شد .افرادی در طرحوارههایشان در حیطه خودگردانی مختل قرارد دارد ،از خود و محیط انتظاراتی دارند که
در توانایی آنها برای تفکیک خود از والد نی و دستیابی به عملکرد مستقالنه مانع ایجاد میکند و خانوادههای ا نی افراد گاهی به شدت
یکردند .افرادی که طرحوارههایشان در حیطه محدودیت یاه
یکردند و گاهی بندرت از آنها مراقبت م 
از آنها حمایت م 

مخت ارق ل ر   

دارد ،محدودیتهای درونی آنها در خصوص احترام متقابل و خویشتنداری به اندازه کافی رشد نکر هب مارتحا رد نانآ ،هد قوقح

   

دیگرا ،ن همکاری کرد ،ن متعهد بودن و دستیابی به اهداف بلندمدت مشکل دارند و خانوادههای ا نی افراد خیلی سهلانگار زا شیب ای
تمندی قرار دارد ،به جای رسیدگی به نیا هز ای خود به دنبال ارضای
حد مهربان بودند .افرادی که طرحوارههایشان در حیطه دیگر جه 
2

. Anxiety
. Kelly & Mezuk
4
. Aldwin & Revenson
5
. Schemas
6
. Early Maladaptive Schemas
7
. Fischer, Smout & Delfabbro
8
. Walburg & Chiaramello
9
. Young
10
. Disconnection and Rejection
11
. Impaired Autonomy
12
. Impaired Limits
13
. Other Directedness
14
. Over Vigilance
15
. Jens
3
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نیا هز ای دیگران سه تند ،آنان در کودکی آزاد نبودند تا از تمایالت طبیعی خود پیروی ک نن د و در بزرگ  یاج هب یلاس ای هکن نورد زا    
یشوند .افرادی که طرحوارههایشان در حیط رارق یطارفا یگنز هب شوگ ه
جهتدهی شوند از بیرون یعنی توسط دیگران هدایت م 

     

فناپ و ریذ
یک دنناوتب ات دنن  دعاوق قبط ا اطعن فففففف فففففف
یک نن د ،آنها اغلب تالش م 
سرانی م 
دارد ،احساسات و تکانههای خودانگیخته را واپ 
درونیشده خود عمل ک نن د و ا نی افراد در دوران کودکی به تفریح تشویق نشدند و در عوض یاد گرفتند گوش به زنگ حوادث منفی
باشند (کالوت ،اروئی و هانکین.)3102 ،16

ال )4102( 17ض نم
نتا جی پژوهشها در زمینه رابطه طرحوارهها با اضطراب متناقض بودند .بر یداپ و تولاک ،ویرا لاثم یا الالالالال الالالالال

یشهوژپ   

درباره رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه و نشانههای اضطراب و افسر راوحرط همه دندیسر هجیتن نیا هب یگد ههههههه هههههههه  اب اه ا و بارطض

افسردگی رابطه معنادار مستقیم داشتند .در پژوهشی دیگر کامرا و کالوت )2102( 18ضمن بررس راوحرط ی هه ههه ب هیلوا راگزاسان یاه ه    

عنوان پیشبینی ک نن دههای اضطراب و افسردگی دانشجویان گزارش کردند از میان طرحوارهها ف طق طرح هج رگید هراو تتت تتتتم اب یدن   
افسردگی رابطه معناداری نداشت ،اما همه طرحوارهها با اضطراب و افسردگی رابط بثم ه ت و 

ط نینچمه .دنتشاد رادانعم ر راوح هههههه ههههههه اه

شبینییی ک نینچمه .دنن
توانستند  74/ 51درصد از تغییرات اضطراب و  34 / 68درصد از تغییرات افسر یپ ار یگد شش شش

  

بهزادفرخ ،تقایل ،ی

حاجیآقابزرگی ،درویشی و سرگلیبستی (  ) 1394در پژوهشی با عنوان رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه و شادکامی با اضطراب
دانشآموزان دختر گزارش کردند همه طرحوارهها یعنی جدایی و طرد ،خودگردانی مختل ،محدودیتهای مختل ،دیگر جهتم یدن
و گوش به زنگی افراطی با اضطراب رابطه مثبت و معنادار داشتند .در پژوهشی دیگر موسوی الک  یمظا (((  ) 1393ض نم

رب ر هطبار یس    

طرحوارهها با اضطراب و افسردگی به ا نی نتیجه رسید هر پ جن طرحواره با متغیرهای اضطراب و افسردگی رابطه مثبت و معنادار داشتند.
عالوه بر آن غمخوارفرد ،امراللهینیا و آزادفالح (  ) 1391ضمن بررسی پیشبینی اضطراب بر اساس طرحواره ازگ راگزاسان یاه رش    
کردند اضطراب با طرحوارههای جدایی و طرد ،خودگردانی مختل ،محدودیتهای مختل و گوش به زنگی افراطی هم سب تگی مثبت و
معنادار داشتند و با طرحواره دیگر جهتم اس .تشادن یرادانعم یگتسبمه یدن ییییییییییی ر نت جیا

اد ناشن د وحارط هک  ار هههه ههههه بس و اه ککککک یاه

شبینی  42درصد تغییرات اضطراب را داشتند.
فرزندپروری توانایی پی 

یکی دیگر از متغیرهای مرت طب با اضطراب ،را به ردهای ت ظن یم شناختی هیجانی 19میباشد ز( ارع و سلگی .) 1391 ،هیجا ننن لیالد هب اه    
تکاملی ،اجتماعی ،ارتباطی و تأثیر آنها بر تصمیمگیری و سالمت مورد توجه بسیاری از متخصصا ننن قر ،کاشلزرگ( تسا هتفرگ را     

لینکولن و وسترمن .)5102 ،20ت ظن یم هیجان به عنوان کی
پاتولوژ کی

فرا نی د مهم در پژوهش ،درمان و آسیبشناس و یناور ی

لاح یخرب تتتت تتتتت یاه

یشوند که به م ظن ور تغییر یا تعدیل تجربه هیجانی ،ابراز هیج و تدش و ینا
یباشد و به اعمالی اطالق م 
جسمانی م 

عون ای     

تجارب هیجانی به کار میروند ی( وسفی ،اصغری و طغیانی .) 1395 ،ت ظن یم هیجانی شامل گ رتس ه های از را به رد و یتخانش یاه

یراتفر    

هشیار و ناهشیار است که جهت کاهش ،حفظ یا افزایش کی

هیجان فعالیت میک نن د (گراس .)5102 ،21مدل ت میظن ناجیه یتخانش   

یکی از مهمتر نی مدلهای کنترل هیجان است که به کمک را به ردها و فرا نی دهای شناختی انجام میشود .فرا نی دهای شناختی ب دارفا ه   

کمک میک نن د تا هیجانهای خود را ت ظن یم نما نی د ز( المک و ها نه  .)0102 ،22ت ظن یم شناختی هیج نا امت هب م بس ی ککککککککک یتخانش یاه   

16

. Calvete, Orue & Hankin
. Orue, Calvete & Padilla
18
. Camara & Calvete
19
. Cognitive Emotion Regulation Strategies
20
. Grezellschak, Lincoln & Westermann
21
. Gross
22
. Zlomke & Hahn
17
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یک بهار رگید ترابع هب .دنن ر نش یاهد ا یتخ
اطال م ق ییشود که افراد از آن برای افزایش ،کاهش یا حفظ تجارب هیجانی استفاده م 

    

ت ظن یم هیجان کنشهایی سه تند که نشانگر راههای کنار آمدن فرد با شرا طی استرسزا و اتفاقات ناگوار میباشند (براگی ،نمساه ،کن
ووج

،ک کراج و گارنفسکی .)2 016 ،23را به ردهای ت ظن یم شناختی هیجان به طور کلی به دو ط یتخانش میظنت تبثم یاهدربهار هقب     

یش کاس( دو اک رابی ااااا .)6102 ،26را به رد بثم یاه ت هجوت ،شریذپ لماش       
هیجان 24و را به ردهای منفی ت ظن یم شناختی هیجان 25ت سق یم م 

مجدد به برنامهریزی ،توجه مجدد مثبت ،ار یز ابی مجدد مثبت و اتخاذ دیدگاه میباشند که را به ردهای سازگار در مقابله با رویدادهای
تنشزا سه تند و منجر به بهبود عزت نف ،س صالحیتهای اجتماعی و غیره میشوند .در مقابل را به ردهای منفی ش ،دوخ شنزرس لما    
سرزنش دیگرا ،ن نشخوار ذ نه ی و فاجعهآمیزپنداری میباشد که را به ردهای ناسازگار در مقابله با رویدادهای تنشزا سه تند و منجر به
یشوند (دیدریچ ،هافم ،ن کوجپرس و برکینگ.)6102 ،27
استر ،س افسردگی ،سایر آسیبهای روانی و غیره م 

نتا جی پژوهشها در زمینه رابطه را به ردهای مثبت و منفی ت ظن یم شناختی هیج نا  اب ا ب .دندوب ضقانتم بارطض ر یا اثم للللللللللللللل براگین ککک و
همکاران ( )6102در پژوهشی با عنوان ت ظن یم شناختی هیجا ،ن اض جون رد یگدرسفا و بارط و نا ان وا لالتخا هب التبم  ت شرازگ مسی
کردند را به ردهای مثبت ت ظن یم شناختی هیجان با اضطراب و افسردگی رابطه معک سو
هیجان با اضطراب و افسردگی رابط و میقتسم ه

دانعم و ا و ر یفنم یاهدربهار میظنت یتخانش

 و وکسیدیرپ د یربو ننننننن ن ننننننننن )2102( 28ض نم

رگید یشهوژپ رد .دنتشاد رادانعم

را به ردهای ت ظن یم هیجان و مقابله شناختی در کودکان مبتال ب هب بارطضا لالتخا ه

      
    
رب ر یس   

نیا یسر هجیتن ددددددد ددددددددند کودک نا زا هدننک هدافتسا

را به ردهای مثبت ت ظن یم هیجان و را به ردهای مقابله شناختی دارای اضطراب کمتر و دندوب ی

 ناکدوک ا هدننک هدافتس یاهدربهار زا       

منفی ت ظن یم هیجان دارای اضطراب بیشتری بودند .همچنین سجادی و عسکریزاده (  ) 1394در پژوهشی با عنوان نقش ذه نننآگ و یها
راهبردهای شناختی ت ظن یم هیجان در پیشبینی عال می روانشناختی دانشجویان علوم پزشکی گزارش کردند را به ردهای مثبت با استر ،س
اضطراب و افسردگی رابطه معنادار منفی و را به ردهای منفی با استر ،س اضطراب و افسردگی رابطه معنادار مثبت داشتند .عالوه بر نآ 
زارع و سلگی (  ) 1391ضمن پژوهشی رابطه را به ردهای ت ظن یم شناختی هیجان با افسردگی ،اضطراب و استرس دانشجویان به ا نی نتیجه
رسیدند را به ردهای منفی با افسردگی ،اضطراب و استرس رابطه مثبت و معنادار و را به ردهای مثبت با افسردگی رابطه منف دانعم و ی ار   
داشتند ،اما بین را به ردهای مثبت با استرس و اضطراب رابطه معناداری وجود نداشت.
یکی از آشکارتر نی مسائلی که ذ نه هر شخصی را درگیر میسازد ،اضطراب است که بررسی آن در مدیران مدرسه با توجه به نقش و
م ئس ولیتهایی که دارند اهمیت بیشتری دارد .از کی

سو مساله اضطراب سایر مسائل مثل ان بض اط ک  هریغ و یعامتجا طباور ،یرا را   

تحت تأثیر قرار میدهد و از سوی دیگر اضطراب تابع مجموعه عواملی است که عدم توجه ب شناور لماوع ه ن نآ یتخا

تسا نکمم     

باعث بروز مشکالت عدیدهای شود و از مهمتر نی عوامل روانشناختی مرت طب ب طضا ا ر م با ییی ییییت ناو یفنم و تبثم یاهدربهار میظنت    
شناختی هیجان و طرحوارههای ناسازگار اولیه را نام برد .بنابرا نی با توجه به آماری باالی اضطراب و تناقضهای گزارش شده در نتا جی
پژوهشها ،ا نی پژوهش با هدف پیشبینی اضطراب فراگیر بر اساس را به ردهای مثبت و منف ه یتخانش میظنت ی ی اوحرط و ناج ر ههههه هههههه اه
انجام شد.

23

. Bruggink, Huisman, Vuijk, Kraaij & Garnefski
. Positive Cognitive Emotion Regulation Strategies
25
. Negative Cognitive Emotion Regulation Strategies
26
. Sakakibara
27
. Diedrich, Hofmann, Cuijpers & Berking
28
. Predescu & Dobrean
24
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پی 

رو ش
ا نی پژوهش توصیفی  -تحلیلی از نوع هم سب تگی بود .جامعه آماری مطالعه همه مدیران مدارس شهر قرچک در سال  1395بودن هک د   
تعداد آنها حدود  723نفر بود .در مجموع بر اساس جدول پیشنهادی  Morganو همکاران حجم نمونه  177نفر برآورد شد (م مؤ ننن ی و
ک یاه
قیومی ) 389 1 ،که در ا نی پژوهش برای اطمینان از حجم نمونه  200نفر با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .مالک ک
    

ورود به مطالعه شامل عدم مصرف داروهای روانپزشکی و عدم رویدادهای فش هریغ و نازیزع گرم ،قالط لثم ازرا شش رد هام    

گذشته و مالکهای خروج از مطالعه شامل عدم تمایل جهت همکاری (تکمیل نکردن رضایت نامه شرکت در پژوهش) یبایتسد ای   
به پرسشنامه ناقص و نامعتبر بود .برای جمع آوری دادهها پس از بیان اصل رازداری و محرمانه ماندن اطالعات و دریافت رضایت نامه
کتبی از سه پرسشنامه یز ر استفاده شد.
ابزار پژوهش

پرسشنامه اضطراب :29ا نی پرسشنامه توسط کتل 30در سال  1973ساخته شد .ا نی

گز نی های ص( فر ،کی

راد رازبا ای   

 40گو ب هک تسا هی ه تروص

   

هس   

و دو) نمرهگذاری میشود ،لذا دامنه نمرات بین  0تا  80میباشد .نمره ا نی ابزار با مجموع نمره گویهها به دست

میآید و نمره بیشتر به معنای اضطراب بیشتر است .کتل (  ) 1973روایی پیشبین ابزار را تأیید و پایایی آن را با روش آلف خابنورک یا   
 0/ 83گزارش کرد .همچنین شاهجویی (  ) 1385پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ  0/ 78گزارش کرد.

پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار اولیه :31پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار اولیه توسط یانگ در سال  0 99 1طراحی و در سا ال
یباشد که در ا نی پژوهش از فرم کوت ها
 1994توسط وی مورد بازنگری قرار گرفت .ا نی ابزار دارای چند نی فرم م 

 75س هدافتسا یلاو   

یشود .در ا نی ابزار گویههه یاه
شد که با استفاده از مقیاس شش درجهای لیکرت (=1کام ًالًال نادرست تا =6کام ًالًال درست) نمرهگذاری م 
 1تا  52برای سنجش حیطه جدایی و طرد ،گویههای  26تا  45بر گدوخ هطیح شجنس یا ر یوگ ،لتخم یناد هههههه ههههههه یاه
سنجش حیطه دیگر جهتمندی ،گویههای  56تا  65برای سنجش حیطه گوش به زنگی افراطی و گویه یاه

 46تا  55بر یا

 66تا  75براای س شجن

یآید و کسب نمر هرمن زا رتالاب ه    
حیطه محدودیتهای مختل میباشد .نمره ابعاد با مجموع نمره گویههای سازنده آن بعد به دست م 
برش به معنی وجود آن طرحواره در فرد است .یانگ (  ) 1994پایایی حیطهها را با روش آلفای کرونباخ  0/ 83تا  0/ 96گزارش کرد (به
نقل از جاللی و سروقد .) 1391 ،ا نی

 ناریا رد رازبا از یروص ییاور

رحیمیاقدم و حاتمنژاد .) 1393 ،همچنین در پ و یلالج شهوژ
همچنین پایایی هر کی

اضق و و یت

خرب یبولطم و ،دنوهپس( تسا رادر

وپ ر ،نایدارم          

 دقورس (((((((  ) 1391پا ازبا لک ییای ر اب  شور ک یافلآ ر خابنو       

 0/ 95و

ت یاه
از حیطههای جدایی و طرد ،خودگردانی مختل ،دیگر جهتمندی ،گوش به زنگی افراطی و مح یدود ت ت

مختل را با روش آلفای کرونباخ به ترتیب  0/ 75 ،0/ 76 ،0/ 89 ،0/ 90و  0/47گزارش کردند.

پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجاننن :32پرسش طسوت ناجیه یتخانش میظنت یاهدربهار همان و جارک ،یکسفنراگ      

اسپینهوون 33در سال  ) 2001ساخته شد .ا نی

راد رازبا ای   

 36گو و هی  2بع یتخانش میظنت تبثم یاهدربهار د  ناجیه (((((((((((((  20گو )هی و

را به ردهای منفی ت ظن یم شناختی هیجان (  16گویه) است که با استفاده از مقیاس پ جن

جرد هه هههای لیکر  ت ((( =1تقر بی ًاًا ًاًا هرگ ات ز    =5تقر بی ًاًا ًاًا

یآید ،لذا دامنه نمرات بعد مثبت بین  20تا  001و
همیشه) نمرهگذاری میشود و نمره ابعاد با مجموع نمره گویههای آن بعد به دست م 
29

. Anxiety Questionnaire
. Cattell
31
. Early Maladaptive Schemas Questionnaire
32
. Cognitive Emotion Regulation Strategies Questionnaire
33
. Garnefski, Kraaij & Spinhoven
30
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فصلنامه روانشناسی تحلیلی  -شناختی /سال هفتم  /شماره  /26پاییز 1395

یشوند .گارنف اکمه و یکس ران
یباشد .در ا نی ابزار حدود نیمی از گویهها به صورت معکوس نمرهگذاری م 
بعد منفی بین  16تا  80م 
(  ) 2001روایی ابزار را با روش تحیلی عاملی تأیید و پایایی را به ردهای مثبت ،منفی و کل ابزار را با روش آلف بیترت هب خابنورک یا     
 0/ 87 ،0/19و  0/ 93گزارش کردند .همچنین شریفیباستا ،ن یزدی و هز رایی (  ) 1395پایایی را به ردهای مثبت ،منفی و ک  رازبا ل ر اب ا    
روش آلفای کرونباخ به ترتیب  0/ 85 ،0/ 89و  0/19گزارش کردند.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی برای توصیف توزیع متغیرها و از ضرایب هم سب تگی پیرس نو
و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای آزمون فرضهای آماری استفاده شد .همچنین دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS-19تحلیل
شدند.
یافتهها

میانگین سنی  200آزمودنی  42 / 27 ±5/ 13سال بود ،به طوری که  103نفر مرد ( ) 51 / 50 %و  97نفر نز ( ) 48 / 50 %و از می نا نانآ

186

صهای توصیفی طرحوارهها ،را به ردهای مث یتخانش میظنت یفنم و تب     
نفر متأهل ( 14 )، 93 %نفر مجرد ( )7%بودند .در جدول  1شاخ 
هیجان و اضطراب مدیران ارائه شد.
صهای توصیفی میانگین ،انحراف معیار و کمترین و بیشترین مقدار متغیرهای پژوهش ( )n= 200
جدول  :1شاخ 
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

طرحواره جدایی و طرد

63 /52

17 /66

31

136

42 / 39

12 / 81

82

98

31 / 48

7/ 53

13

51

36 /47

9/ 43

01

54

طرحواره گوش به زنگی افراطی

34 / 13

7/ 48

16

59

را به ردهای مثبت ت ظن یم شناختی هیجان

64 / 57

12 / 24

34

93

را به ردهای منفی ت ظن یم شناختی هیجان

45 / 67

9/ 30

21

76

اضطراب

42 / 81

8/19

7

63

طرحواره خودگردانی مختل
طرحواره دیگر جهتمندی
طرحواره محدودیتهای مختل

کمتر نی مقدار

بیشتر نی مقدار

در جدول  1شاخصهای توصیفی میانگی ،ن انحراف معیار ،کمتر نی مقدار و بیشتر نی مقدار طرحوارههای جدایی و طر ینادرگدوخ ،د   
مختل ،دیگر جهتمندی ،محدودیتهای مختل و گوش به زنگی افراطی ،را به ردهای مثبت و منفی ت ظن یم شناختی هیجان و اض بارط
مدیران قابل مشاهده میباشد .برای بررسی رابطه بین طرحوارهها ،را به ردهای مثبت و منفی ت ظن یم شناختی هیجان با اضطراب مدیران از
ضرایب هم سب تگی پیرسون استفاده شد که نتا جی آن در جدول  2ارائه شد.
جدول  :2ضرایب همبستگی طرحوارهها و راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان با اضطراب مدیران
شبین  /متغیر مالک
متغیرهای پی 

اضطراب

سطح معناداری

طرحواره جدایی و طرد

0/ 491

0/100

طرحواره خودگردانی مختل

0/ 536

0/100

طرحواره دیگر جهتمندی

0/741

0/460

طرحواره محدودیتهای مختل

0/824

0/100

طرحواره گوش به زنگی افراطی

0/ 385

0/100

را به ردهای مثبت ت ظن یم شناختی هیجان

-0/ 313

0/100

را به ردهای منفی ت ظن یم شناختی هیجان

0/962

0/100

نتا جی جدول  2نشان داد که طرحوارههای جدایی و طرد (  ،)r=0/ 491خودگردانی مختل (  ،)r=0/ 536محدودیتهای مختل ()r=0/824
و گوش به زنگی افراطی (  )r=0/ 385و را به ردهای منفی ت ظن یم شناختی هیجان ( )r=0/962با اضطراب م نارید و تبثم رادانعم هطبار   

را به ردهای مثبت ت ظن یم شناختی هیجان (  )r=-0/ 313با اضطراب مدیران رابطه معنادار منفی داشت ( .)P>0/10پیش از تحلیل دادهها با
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روش رگرسیون چندگانه ،پیش فرضهای آن بررسی شد که نتا جی آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای هیچ کی
شبین تقر بی ًاًا برابر با کی
نبود ،لذا فرض نرمال بودن تأیید میشود .نتا جی مقدار عامل تورم واریانس برای همه متغیرهای پی 

از متغیرها معنادار
بود که از 01

فاصله یز ادی داشت ،لذا فرض مه خطی چندگانه رد میشود .همچنین نتا جی دوربین  -واتسون نشان داد که مقدار آن برابر با  2/ 13بود
یشود .بنابرا نی پیش فرضهای استفاده از رگرسیون چندگانه
که از صفر و چهار فاصله داشت ،لذا فرض هم سب تگی پسماندها نیز رد م 
وجود دارد .بنابرا نی برای بررسی میزان پیشبینی اضطراب مدیران بر اساس طرحواره یفنم و تبثم یاهدربهار و اه میظنت یتخانش

    

هیجان از رگرسیون چندگانه با مدل همزمان استفاده شد که نتا جی آن در جدول  3ارائه شد.
جدول  :3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیشبینی اضطراب
R

متغیرهای پیش بین

R2

آماره F

df

معناداری

β

معناداری

جدایی و طرد

0/ 353

0/100

خودگردانی مختل

0/ 489

0/100

0/760

0/ 276

0/ 303

0/100

گوش به زنگی افراطی

0/ 152

0/ 083

را به ردهای مثبت ت ظن یم

-0/ 38 2

0/100

را به ردهای منفی ت ظن یم

0/ 194

0/ 003

3

دیگر جهتمندی
محدودیتهای مختل

0/ 731

0/ 534

46 / 082

196

0/100

متغیرهای پیشبین ا نی مطالعه (طرحوارهها و را به ردهای) ب وط ه ر تسناوت یرادانعم  ند   

  

 53 /4در زا دص یغت ی  ناریدم بارطضا تار را

پیشبینی ک نن د ( .)R2=0/ 534 ،P≤0/100همچنین در ا نی مدل طرحوارههای جدایی و طرد ( )، β=0/ 353 ،P≤0/100خودگردانی مختل
( )، β=0/ 489 ،P≤0/100محدودیتهای مختل ( )β=0/ 303 ،P≤0/100و گوش به زنگی افراطی (  )β=0/ 152 ،P≤0/ 083و را به رد یاه
منفی ت ظن یم شناختی هیجان (  )β=0/ 194 ،P≤0/ 003ن و میقتسم شق

بهار و رادانعم ررر ررررد بثم یاه ت ت  ناجیه یتخانش میظن ((((((((((( ،P≤0/100

 )β=-0/ 38 2نقش معکوس و معناداری در پیشبینی اضطراب مدیران داشتند ،اما طرحواره دیگر جهتمندی ( )β=-0/462 ،P≤0/ 276
نقش معناداری در پیشبینی اضطراب مدیران نداشت .عالوه بر نآ 

یا رد ن لتخم ینادرگدوخ هراوحرط لدم 

ر شقن نیرتشیب اااااااا ااااااااا در

شبینی اضطراب مدیران داشت ( .)β=0/ 489
پی 
بحث و نتیجهگیری
اضطراب یکی از شایعتر نی اختاللهای روانی مشاهدهشده در افراد است که میزان آن در جامعه ایران بسیار باال گ .تسا هدش شراز    
بنابرا نی ا نی پژوهش با هدف پیشبینی اضطراب فراگیر بر اساس را به ردهای مثبت و منفی ت ظن یم شناختی هیجان و طرح راو ههه ماجنا اه   
شد.
نتا جی نشان داد طرحوارههای جدایی و طرد ،خودگردانی مختل ،محدودیتهای مختل و گوش ب اب یطارفا یگنز ه رطضا ا هطبار ب       
معنادار مثبت داشت ،اما طرحواره دیگر جهتمندی با اضطراب رابطه معناداری نداشت .نتا جی ا نی پژوهش با نتا جی اکثر پ هوژ ششش یاه
قبل دوب وسمه ی ا( ر وی و ،ناراکمه          

4102؛ ک و ارما ،تولاک      2102؛ بهزادفرخ و ی

،ناراکمه   

 1394؛ موس ،یمظاکلا یو       1393؛

غمخوارفرد و همکارا ،ن  .) 1391برای مثال اریو و همکاران ( )4102ضمن پژوهشی به ا نی نتیجه رسیدند همه طرحوارهها ب طضا ا ر با   
رابطه معنادار مستقیم داشتند .در پژوهشی دیگر کامرا و کالوت ( )2102گ راوحرط نایم زا دندرک شراز هههه ههههه اوحرط طقف اه ر رگید ه     
جهتمندی با افسردگی رابطه معناداری نداشت ،اما همه طرحوارهها با اضطراب و افسردگی رابطه مث دانعم و تب ا .دنتشاد ر نینچمه

  

بهزادفرخی و همکاران (  ) 1394ضمن پژوهشی به ا نی نتیجه رسیدند همه طرحوارهها ب طضا ا ر نتشاد رادانعم و تبثم هطبار با د رد       .
پژوهشی دیگر موسوی الکاظمی (  ) 1393گزارش کرد هر پ جن طرح  یاهریغتم اب هراو ا  یگدرسفا و بارطض ر رادانعم و تبثم هطبا         
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داشتند .در تبیین ا نی یافتهها میتوان گفت بیشتر مشکالت روانشناختی از شیوه تصور افراد در مورد خود و دیگران ناشی میشوددد کههه
یشود .و طرحوارههای ناسازگار اولیه در تجارب ناگوار دوران کودکی ریشه دارند و طرحوارههایی
ا نی شیوه تصور طرحواره نامیده م 
یشود طرحوارههای ناسازگار با اضطراب رابطه مثبت داشته باشند.
که زودتر شکل میگیرند ،معمو ًالًال قویتر سه تند که ا نی امر باعث م 
یباشد طرحوارهها ب دشن اضرا لیلد ه ن یاهزاین  سا یناجیه اسی نارود
ا نی یافته همسو با دیدگاه یانگ ( )0 99 1است که معتقدند م 

    

یک نن د .به همین دلیل طرحوارههای منفی در افرادی
یآ نی د و به عنوان صافی اثبات یا تأیید تجارب کودکی عمل م 
کودکی به وجود م 
یشوند .تبیین دیگر بر م نب ای نظر رایکهب و رئو
که تجارب کودکی مشکلآفر نی دارند در بزرگسالی به نشانههایی مثل اضطراب منجر م 

یشوند .یز ر یا ا ن اجیه دارفا  ننننننننن بثم یاه ت  یرتشیب  را هبرجت     
دیبو ) 2009 ( 34ا نی که افراد دارای طرحواره مثبت کمتر دچار بیماری م 
یش دنو
یک نن د و زمانی که در مقابل مشکالت قرار میگیرند ،توانایی بهتری برای مقابله با فشارها دارند .در نتیجه ا نی عوامل باعث م 
م 
که طرحوارههای منفی با اضطراب رابطه مثبت و طرحوارههای مثبت با اضطراب رابطه منفی داشته باشند .آخر نی تبیین بر رظن ساسا     

یشود .بد نی ترتی هک یدرف ب    
سیموس )2 00 2( 35ا نی که ترس از شکست و عدم اطمینان از کسب موفقیت زمینهساز تجلی اضطراب م 
چگ الت وا ها شش ششش مناس ببب ی بر و تفرشیپ یا
طرحواره شکست دارد ،فرض میکند در هر کاری شکست خواهد خورد .بر ا نی اساس یه چ چ
یدهد .ا نی طرحواره اغلب به صورت احساس پوچی و سردرگمی ،جهت نداشتن و بیهدفی و هب دیدش دراوم رد ای    
ارتقاء انجام نم 
صورت شک و تردید در موجودیت و ساختار وجودی انسان بر زو م یی یییک دن  ..ای ننن افراددد در مقا اب هسی    س  دارفا ریا د و لئاسم رثکا ر   

یک نن د و آگاهی آنان ن بس ت به احساسات ،قوتها و ضعف یاه
یکفایتی بیشتر و موفقیت کمتری م 
چالشهای زندگی غالبًاًا احساس ب 
یشوند.
شناختی خود کمتر است که ا نی عوامل باعث افزایش اضطراب م 
همچنین نتا جی نشان داد را به ردهای منفی ت ظن یم شناختی هیجان با اضطراب رابط دانعم ه ا تخانش میظنت تبثم یاهدربهار و تبثم ر ییییییی یییییییی
ش ب وسمه یلبق یاه و  د ((((((((( براگین ککک و همک ،نارا
هیجان با اضطراب رابطه معنادار منفی داشت .نتا جی ا نی پژوهش با نتا جی اکثر پ هوژ ش ش
6102؛ پرید سی کو و دوبر ،نی 2102؛ سجادی و عسکریزاده 1394 ،؛ زارع و سلگی .) 1391 ،برای مثال براگین ککک و همک نارا ((( )6102
ضمن پژوهشی گزارش کردند اضطراب با را به ردهای مثبت ت ظن یم شناختی هیجان رابطه معکوس و معنادار و با را به ردهای منفی ت ظن یم
شناختی هیجان رابطه مستقیم و معنادار داشتند .در پژوهشی دیگر پرید سی کو و دوبر نی ( )2102به ا نی نتیجه رسیدند اس ناگدننک هدافت
از را به ردهای مثبت ت ظن یم هیجان دارای اضطراب کمتری بودند و استفاده ک نن دگان از را به ردهای منفی ت ظن یم هیجان دارای اض بارط
بیشتری بودند .همچنین سجادی و عسکریزاده (  ) 1394ضمن پژوهشی گزارش کردند را به ردهای مث  اب تب ا رادانعم هطبار بارطض      
منفی و را به ردهای منفی با اضطراب رابطه مع بثم رادان ت .دنتشاد  در از رگید یشهوژپ رع یگلس و

(((((((((((((  ) 1391ب یا ه ن  هجیتن  ر دندیس     

یت ناو
اضطراب با را به ردهای منفی رابطه مثبت و معنادار داشت ،اما با را به ردهای مثبت رابطه معناداری نداشت .در تبیین ا نی یافتهها م 
شزا
گفت همانطور که دیدریچ و همکاران ( )6102مطرح کردند را به ردهای مثبت که را به ردهای سازگار در مقابله با رویدادهای تن 
یشوند ،در مقاب هک یفنم یاهدربهار ل
سه تند منجر به بهبود عزت نف ،س صالحیتهای اجتماعی و غیره م 

ار هبر گزاسان یاهد ا رد ر       

مقابله با رویدادهای تنشزا سه تند منجر به استر ،س افسردگی ،سایر آسیبهای روانی و غیره میشوند .همچ ین ننن را به رد بثم یاه ت اب     
صهای نشانههای ب و یگدرسفا ،یند
شاخصهای سالمت روان و کیفیت زندگی رابطه مثبت دارد و را به ردهای منفی با شاخ 

سرتسا   

رابطه مثبت دارد .بنابرا نی میتوان انتظار داشت را به ردهای مثبت با اضطراب رابطه منفی و را به ردهای منفی ب ضا ا طط طططراب رابط بثم ه ت   

. Rijkeboer & DeBoo
. Simos
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هها و...
شبینی اضطراب بر اساس طرحوار 
پی 

داشته باشد .تبیین دیگر بر م نب ای نظر منین و فارچ ) 2007 ( 36ا نی که استفاده از را به ردهای منفی با عدم مدیریت صحیح هیجانها در برابر
رویدادهای روزمره زندگی مرت طب

یشوند.
سه تند و باعث ایجاد نشانهها یا بروز اختاللهای درون نمود از قبیل افسردگی و اضطراب م 

به عبارت دیگر سوگیری در تعبیر و تفسیر رویدادهای محیط اجتماعی منجر به ایجاد فرضیههای اشتباه درباره خود و محیط اجتم یعا
میشود که ا نی امر ار یز ابی منفی از موقعیتهای اجتماعی را به دنبال دارد .در نتیجه با افزایش را به ردهای منفی ت ظن یم شناختی هیج نا
ییابد.
میزان اضطراب افزایش و با افزایش را به ردهای مثبت ت ظن یم شناختی هیجان میزان اضطراب کاهش م 
شبی نیا جیاتن .دننک ین    
نتا جی دیگر نشان داد طرحوارهها و را به ردهای مثبت و منفی ت ظن یم شناختی هیجان توان طضا دنتس ر یپ ار با ششش ششش
پژوهش در زمینه توانمند بودن طرحوارهها با نتا جی پژوهش ههه ای (ک ،تولاک و ارما

   2102؛ موس ،یمظاکلا یو

    1393؛ غمخ و درفراو

شهای (براگی کن
همکارا ،ن  ) 1391و در زمینه توانمند بودن را به ردهای مثبت و منفی ت ظن یم شناختی هیجان با نتا جی پژوه 
6102؛ سجادی و عسکریزاده ) 1394 ،همسو بود .برای مثال کامرا و ک  تولا (((  )2102گ شراز

و همک ،نارا

کردن راوحرط د هه ههه دنتسناوت اه

74/ 51

شبینی ک نن د .در پژوهشی دیگر غمخوارفرد و همکاران ( ) 1391
درصد از تغییرات اضطراب و  34 / 68درصد از تغییرات افسردگی را پی 
شبینی  42درصد تغییرات اضطراب را داشتند .همچنین براگی کن
به ا نی نتیجه رسیدند طراحوارهها و س کب های فرزندپروری توانایی پی 
و همکاران ( )6102گزارش کردند ت ظن یم شناختی هیجان توانست  82/3درصد تغییرات اضطراب و  31 /5درصد تغییرات افسردگی را
پیشبینی کند .در پژوهشی دیگر سجادی و عسکریزاده به ا نی نتیجه رسیدند را به رد بثم یاه ت و 

یتخانش میظنت یفنم یناجیه       

17

درصد از تغییرات اضطراب و  52درصد از تغییرات افسردگی را پیشبینی کردند .در تبیین توانمند بودن طرحوارههای ناسازگار اولیه
و را به ردهای مثبت و منفی ت ظن یم شناختی هیجان در پیشبینی اضطراب میتوان گفت طرحواه و راگزاسان یاه یفنم یاهدربهار در

  

نتیجه تجارب ناگوار و روابط نا نه جار و را به ردهای مثبت در نتیجه تجارب موفق و روابط نه جار دوره کودکی ایجاد میشوند ،ت مواد
یشوند طرحوارهها و را به ردهای منفی
یگذارند که ا نی عوامل باعث م 
مییابند و بر ویژگیهای روانشناختی افراد در بزرگسالی تأثیر م 
شبینی مثبت کی
شبینی معکوس و را به ردهای مثبت توانایی پی 
توانایی پی 

ویژگی روانشناختی منفی مثل اضطراب را داشته باشند .تبیین

دیگر ا نی که طرحوارههای ناسازگار و را به ردهای منفی با بسیاری از شاخصهای منفی مثل استر ،س افسردگی ،عزت نفس پایین و غیره
رابطه مثبت و با بسیاری از شاخصهای مثبت مانند شادکامی ،امید ،تاب آوری و غیره رابطه منفی دارند .بالعکس را به ردهای مث اب تب   
بسیاری از شاخصهای منفی مثل استر ،س افسردگی ،عزت نفس پایین و غیره رابطه منف ایسب اب و ی ری زا 
شادکامی ،امید ،تاب آوری و غیره رابطه مثبت دارند .بنابرا نی

نه گامی که ش خا صصص بثم یاه ت و 

ص بثم یاه ت دننام    
خاش صصصص صصصص

اب یفنم د مه رر ررر رررررر نظر ،دنوش هتفرگ     

میتوانند اضطراب را پیشبینی ک نن د ،لذا طرحوارههای ناس و هیلوا راگزا ظنت یفنم و تبثم یاهدربهار ی ت ناجیه یتخانش م و ییانا         
شبینی معنادار اضطراب را دارند.
پی 
دستاورد پژوهش ا نی که طرحوارههای جدایی و طرد ،خودگردانی مختل ،محدودیتهای مختل و گوش به زنگی افراطی و را به ردهای
منفی ت ظن یم شناختی هیجان با اضطراب رابطه معنادار مثبت و را به ردهای مثبت ت ظن یم شناختی هیجان با اض یفنم رادانعم هطبار بارط    
داشت ،اما طرحواره دیگر جهتمندی با اضطراب رابطه مع راوحرط هک یماگنه نینچمه .تشادن یرادان هههههه ههههههه میظنت یاهدربهار و اه   
شبینی اضطراب مدیران در نظر گرفته شوند میتواند  53 /4درصد از تغییرات اضطراب مدیران
شناختی هیجانی به طور همزمان برای پی 
را پیشبینی ک نن د که سهم خودگردانی مختل بیش از سایر متغیرها بود .پس آنچه در پیشبینی اضطراب نقش عمدهای ایفا میک رد دن
درجه نخست انتظارات افراد از توانمندی آنها برای انجام اعمال مستقالنه و تفکیک خود از والد نی و دیگران است .با توج جیاتن هب ه   
. Mennin & Farach
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مشاوران و درمانگران میتوانند برای کاهش اضطراب ابتدا آث رگدوخ هراوحرط را د دد ددددانی مخت دنهد شهاک ار ل یاس راثآ سپس و ر      
طرحوارهها را از طریق کارگاههای آموزشی طرحواره درمانی کاهش د نه د و اقدام به بهبود را به ردهای ت ظن یم شناختی هیجان ک نن د.
نخستین محدودیت ا نی پژوهش استفاده از ابزارهای خودگزارشدهی برای جمعآوری دادهها بود .ا نی ابزار اه معمووو ًالًال پاسخخخ ار ییاه
جمعآوری میک نن د که دیگران فکر میک نن د باید درست باشد .افراد در تکمیل کردن ا نی ابزارها ممکن اس تشیوخ ت ننننننگر یفاک ی   
نداشته باشند و م ئس والنه به گویهها پاسخ ند نه د .محدودیتهای دیگر تعداد یز اد گویهها و کوچک ب ندو

نیاربانب .دوب هنومن هورگ     

پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از مصاحبههای ساختاریافته و نیمه ساختاریافته برای جمعععآوری داده نینچمه .دننک هدافتسا اه   
ت تیسنج یاه ی گژیو رثکا رد  یییی ییییی یاه
پیشنهاد میشود ا نی پژوهش در مدیران و س وافت هک ییاجنآ زا ای و دوش ماجنا قطانم ریا تتت ت تتتت تتتتتتتت
یتوان مدیران مرد و نز را با مه مقا سی ه کرد .آیا بین مدیران مناطق متف یدم ای توا ران زا نز و درم 
روانشناختی وجود دارد م 

ظاحل      

ویژگیهای روانشناختی به ویژه متغیرهای ا نی پژوهش تفاوت معناداری وجود دارد؟ برای پاسخگویی به ا نی سؤال و سوالهای مش هبا
شهای بیشتری نیاز است.
به انجام پژوه 
منابع

بهزادفرخی ،اکرم؛ لیاقت ،ریتا؛ حاجیآقابزرگی ،مهسا؛ درویشی ،سمیه و سرگلیبستی ،احمد .) 1394 ( .رابطه بین طرحواره و هیلوا راگزاسان یاه
شادکامی با اضطراب دانشآموزان دختر دوره متوسطه .مقاله ارائه شده در نخستین کنفر سنا

ش و اه
ملا نیب ل  یل ر لاچ( هرواشم و یسانشناو شششششش شششششش

فرا نی دها . 157 -461 )،
جاللی ،ایران و سروقد ،سیروس .) 1391 ( .نقش واسطهای طرحوارههای شناختی ناسازگار در ارتباط با فرا نی د و محتوای خانواده و شیوههای مقابله
شها و مدلهای روانشناختی.91- 35 :)1(7 ،
با تعارض نوجوانان .مجله رو 
زار ،ع حسین و سلگی ،هز را .) 1391 ( .بررسی رابطه را به ردهای ت ظن یم شناختی هیجان با افسردگی ،اضطراب و استرس در دانش رد شهوژپ .نایوج   
سالمت روانشناختی.91- 29 :)3(6 ،
سپهوند ،رضا؛ پورمرادیا ،ن سامره؛ رحیمیاقدم ،صمد و حاتمنژاد ،معصومه .) 1393 ( .بررسی تأثیر طر حححواره نکراک ینامزاس درکلمع رب اه ا زا ن
طریق شکلگیری ابعاد شخصیتی .فصلنامه روانشناسی تحلیلی شناختی (فصلنامه روانشناسی نص عتی/سازمانی . 77 - 88 :)2(5 )،
سجادی ،معصومهالسادات و عسکریزاده ،قاسم .) 1394 ( .نقش ذ نه آگاهی و را به ردهای شناختی ت ظن یم هیجان در پیشششبی شناور میالع ین ن یتخا    
دانشجویان علوم پزشکی .مجله را به ردهای آموزش در علوم پزشکی. 301 - 308 :)5(8 ،
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