Knowledge & Research in Applied Psychology

دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردي

Vol 20. No. 1 (Continuous No. 75)- spring 2019

)75  (پیاپی،1398  بهار،1  شمارۀ،سال بیستم
101-111 صص

PP: 101-111

studying the relationship between of Basic
psychological needs satisfaction and the
Emotional Regulation disorder with the
mediation of early maladaptive schemas at
Bu-AliSina university students

رابطة ارضاء نیازهای بنیادی روانی و اختالل تنظیم
هیجانی با نقش میانجیگری طرحوارههای ناسازگار
اولیه در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان
امیر شعبانی خدیو

Amir Shabani khadiv. M.A.
Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad
University, Sanandaj, Iran.

. ایران، سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سنندج،گروه روانشناسی
*

Hamzeh Ahmadian. Ph.D.
Assistant Professor, Department of Psychology, Sanandaj
Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

Abstract
The aim of the present study was studing the
relationship between satisfaction of Basic
psychological needs and the Emotional Regulation
disorders with the mediation of early maladaptive
schemas, among the students.The statistical
population of this study consisted of all
undergraduate students at Bu-Ali Sina University
who were studying in 1393 in seven faculties of
chemistry, basic sciences, engineering and
engineering, economics and social sciences,
literature and humanities, art and architecture and
agriculture., Are formed. (N=700). The design of
this research is descriptive and research method
has been correlated. To do so, we selected 364
students (166 females and 198 males) using
multiphase cluster sampling. All the students
were studying in BA degree at Bu-Ali Sina
University of Hamedan, Iran. The study was
conducted using a descriptive-correlative design.
We used Fundamental Mental Needs' scale
proposed by Gardia, Dessie and Ryan (2000),
Young's early maladaptive schemas (1998), and
Emotional regulation disorder (2004) to collect
data. Research design was descriptive and its
method was correlational.To analyze the data, we
used structural equation model, correlation
coefficient and T-test by using Amos 16 soft
ware.The results showed that the empirical model
of the data had a good fit with the conceptual
model. According to the results, autonomy
(0/003) and competence(p
as two
componets of fundamental mental needs scale
can influence the emotional adjustment disorder,
in both direct and indirect ways.More over, The
need to autonomy(0/011) and competence(0/02) can influence the early maladaptive schemas. In
general according to the results, with decreasing
the range of fundamental needs satisfaction, the
more maladaptive schemas will be made and
finally some more disorders in emotional
regulation would be emerged.
Keywords: Basic Psychological Needs, Early
Maladaptive Schemas , Emotional Regulation
Disorder
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چکیده
 بررسی رابطة ارضاء نیازهای بنیادی روانی و،هدف این پژوهش
اختتل ت ظنمتتیج هی تتانی بتتا نقتتش میتتان ییری طتتر وارههتتای
 جامعتة آمتاری ایتن پتژوهش.ناسازگار اولیه در دانش ویان بود
شامل کلیة دانش ویان دوره کارشناسی دانشیاه بوعلی سینا کته
، فنی و مهندسی، علوم پایه، در هفت دانشکدة شیمی39 در سات
 هنتر و معمتاری، ادبیات و علوم انسانی،اقلصاد و علوم اجلماعی
 ظشتتکیل متتیدهنتتد،و کشتتاورزی مشتتبوت بتته ظوصتتیل بودنتتد
 طر این پژوهش از نوع ظوصیفی و روش پژوهش.)N=0777(
 بتته ایتتن منمتتور بتتا روش نمونتتهگیتتری.همبستتلیی بتتوده استتت
) پستر631  دخلتر و666  نفر (ظعداد963 خوشهای چندمرحلهای
از دانش ت ویان دوره کارشناستتی دانشتتیاه بتتوعلی ستتینا همتتدان
 برای جمعآوری اط عات از پرسشتنامه نیازهتای.انلخاب شدند
 طتتر وارههتتای،)0777(  دستتی و ریتتان،بنیتتادی روانتتی گاردیتتا
) و اخل ت ظنمیج هی انی گراظس و6331( ناسازگار اولیه یانگ
 برای ظ زیهوظولیل دادهها ع وه بتر. اسلفاده شد،)0773( رومر
روشهتتای ظوصتتیفی از روش ظولیتتل معتتاد ت ستتاخلاری بتتا
. استلفاده شتدt  ضریب همبسلیی و آزمون،AMOS16 نرم افزار
یافلههای پتژوهش نشتان داد کته متدت ظ ربتی دادههتا بتا متدت
، بتتر استتا یافلتتههتتا.مفهتتومی دارای بتترازش ختتوبی استتت
) از خردهمقیاP≥7/7776( ) و شایسلیی7/779( خودمخلاری
نیازهای بنیادی روانی هج بهصتورت مستلقیج و هتج ریرمستلقیج
 همچنین نیاز به.میظوانند بر اخل ت ظنمیج هی انی ظأثیر بیذارند
) متتتیظواننتتتد بتتتر7/70( ) و شایستتتلیی7/766( خودمخلتتتاری
 بته طتورکلی یافلته هتای.طر واره هتای ناستازگار اثتر بیذارنتد
پژوهش نشان داد که هر چه نیازهای بنیادی افراد کملر برآورده
 طر وارههای ناسازگار بیشلری شکل میگیرد و درنهایت،شود
.در ظنمیج هی ان اخل ظی پدید خواهد آمد
 طتتر وارههتتای، نیازهتتای بنیتتادی روانتتی: واژهه ا کلی اد
 اخل ت ظنمیج هی انی،ناسازگار اولیه
ahmadian2012@gmail.com : نویسندۀ مسئول.*
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مقدمه
امروزه علی رغم ایجاد تغییررا

مشکال
عییرف هرگنگری و تغییرر در
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گیجانی اشاره میکند (برکینگ ،اور  ،وپرمن ،مایر

و کاسور .)2003 ،

شیوة زندگی و تجددگرایی بسیاری از اهراد ،در رویارویی برا

ازجیله سازه گای مهرم و جدیرد کره بره بررسری سر ک
پردازش شناتتی و نحوة اررگذاری آن بر پردازش گیجانی در

ناتوان و آسیب پرذیر سراتته اسر  .انسران گرا بررای مقابلرة

(یانگ ،کلوسکو و ویشار ،2008 ،3ترجیة حییدپور و انردوز،

سازگارانه با موقعی گای تنش زا و کشیکش گای زندگی نیاز

 .)1892آشررفتگیگررای هکررری و شررنات گررای ناکارآمررد از

از ایرن مهرار گرا

گیجانی اس  .طرح واره گای ناسرازگار

مسائل زندگی هاقد تواناییگای الزم و اساسی گستند و گیین
امر آنان را در مواجهه با مشکال و مسائل روزمررة زنردگی

به آموتتن برتی مهار گا دارند .گرد

انسان می پردازد سازة طرح واره گرای ناسرازگار اولیره 7اسر

ویژگی گای اتتالال

کیک به اهراد جه شنات گرر هره بهترر نیازگرای ترود،
برقراری روابط بین هردی مناسب و مرثرر ،کنتررل گیجانرا ،

دارنررد و بررهطررور معیررول از ارورراد نشرردن نیازگررای اولیرره

داشتن بر شرایط تنشزا و حل کردن گرر هره بهترر

نیازگرای گیجرانی در دوران کرودکی سرهشریه

مدیری

اهراد اس ( .امامی نائینی .)1831 ،انسانگا

مسائل و مشکال

پررا از تجربرره وقررای تررنشزا ،از طریررف اهکررار و دسررتگاه
شنات  ،گیجان گایشان را تنظیم مری نیاینرد و ایرن موورو
بررهطررور تفکیررکناپررذیری بررا زنرردگی درگررمآمیخترره اس ر

اولیه ،باورگایی گستند که اهراد درباره تود ،دیگران و محریط
بهتصرو
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میگیرد (یانگ و گه .)2010 ،
11
ط ف نظریه بک )1967( 10اتتالل تنظیم گیجانی با هعال
شدن طرحواره گای بدکنش رابطره دارد .ریشره گرای تحرولی
طرحواره گای ناسازگار اولیه 12از عدم ارواد نیازگای گیجانی

(گارنفسکی ،کریج و ون آتن .)2001 ،1برااینوجرود توانرایی

اساسی ،تجارب اولیه زندگی و تلفوتروی گیجرانی نشر

هرد در کنترل گیجانگایش یکی از مهمترین قابلی گرا اسر

میگیرند .طرحوارهگا به دلیل ارواد نشدن نیازگرای گیجرانی

که باید آموتته شود .تنظیم گیجانی برهعنروان هرآینرد آغراز،
حفظ ،تعدیل و یا تغییر در بروز شد یرا اسرتیرار احسرا

اساسی دوران کودکی به وجود می آیند .هردی که از سرالم
روان برتوردار اس  ،میتواند این نیازگای گیجانی اساسی را

درونی و گیجران مررت ط برا هرآینردگای اجتیراعی -روانری،

بررهطررور سررازگارانهای ارورراد کنررد (یانررگ و گیکرراران).

مریشرود

طرحوارهگا زمانی به وجود مریآینرد کره نیازگرای اساسری و
روانشرناتتی جهررانشریول (دل سررتگی اییرن ،تررودگردانی،

هیزیکی در به انجام رساندن اگردا

هررد تعریر

(وییررز و پینررا .)2010 ،2تنظرریم روابررط گیجررانی بررا دیگررران
موووعی الیهدار و پیچیده و از دغدغررهگرای درونری اهرراد

آزادی در بیان نیازگرا و گیجرانگرای سرالم ،ترودانگیختگی،

و عاطفة انسانگرا ،درگیرر و دتیرل در

محدودی گای واق بینانه) ارواد نییشروند (تریم.)2010 ،18

عیلکرد آنان تواگد بود؛ بهع ار دیگر تنظیم گیجان ،شرامل

درصورتیکه نیازگای روانشرناتتی بنیرادی اروراد شروند،

به کارگیری تجربرة ذگنری و هیزیولروییکی گیجران گرا بررای

اعتیادبه نفرا و ترود ارزشریندی در اهرراد شرکل

اس ؛ هراکه احسا

رسیدن بره یرک گرد اسر (گررا 2002 ،8؛ تومسروون،4
 .)1994تفاو قائل شدن بین تلفیف و اجتناب از گیجران گرا
امری ذاتی اس

که این شامل تغییر در شد

یا طرول مرد

تجربه گیجان ،بهجای تالش برای جلوگیری یا بهطرور کامرل
تاموش کردن گیجران گرای منفری اسر  .اترتالال تنظریم
گیجانی ،1بهعنوان یرک عرامل مشتررک در سرراسرر طیفی از
2. Vimz & pina
4. Thompsom
6. Berking, Orth, Wupperman, Meier & caspar
8. Young, Klosko & Weishoar
10. Beck
12. Early maladaptive schemas
14. Basic psychological needs
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احسا

میگیرد ،اما در صور

میانع

و برآورده نشدن این نیازگرا،

هرد ،درکی شکننده ،منفی ،بیگانه و انتقادآمیز از تود تواگرد
داش

(هن و هانرگ .)2010 ،11پرژوگش بیابرانگرد ()1831

نشان داد که بین طرحوارهگرای ناسرازگار اولیره و اترتالال
گیجانی و نقش هعال شدن طرحواره گای بدکنش در پردازش
و تفسیرر سروگیررانه اطالعرا

رابطه وجرود دارد .پرژوگش

1. Garnefeski, krauij & van etten
3. Cross
5. Emotional regulation disorders
7. early maladaptive schemas
9. Zhang & He
11. Emotional Regulation disorders
13. Thimm
15. Chen & Chung

رابطة ارضاء نیازهاي بنیادي روانی و اختالل تنظیم هیجانی با نقش میانجیگري طرحوارههاي ناسازگار اولیه 103 / ...

( )1839بررر نقررش واسررطهای طرررحوارهگررا در

پرسشنامه گا را تکییل نیودند .برای انتخاب نیونره پرژوگش

شررهام

آسیبشناسی روانی صحه میگذارد .پرژوگش کربری ()2007

نخس

دانشکده انتخراب

نشرران داد کرره درمرران اتررتالل تنظرریم گیجررانی ت ر ریر قابررل
مالحظهای در اهزایش روای زناشویی و اهزایش اعتیراد در

و سوا از گر دانشکده دو رشته و از گر رشرته یرک کرال
بهطور تصادهی انتخاب شدند.

از جامعة آماری مورد تحقیف گف

توانایی تنظیم گیجانی زوجین داش .
با توجه به اینکه شنات گرای ناکارآمرد از ویژگری گرای

ابزار سنجش
پرسشنامة نیازهاي بنیادي روانی  :پرسشنامة نیازگای بنیادی

بهطور صحیح س ب تشکیل طرحوارهگای ناکارآمد مریشرود،

روانی توسط گاردیا ،دسی و ریان ( )2000ساتته شده اس .

در

مقیا مذکور شامل  21مراده اسر کره سره ترردهمقیرا ،
تودمختاری ،شایستگی و ارت اط را میسنجد کره برر اسرا

اتتاللگای گیجانی اس

و عدم ارواد نیازگای بنیادی روانی

میتوان استن اط کرد که یکری از دالیرل ایجراد اترتالال

تنظیم گیجان عدم ارواد نیازگای بنیادی روانی و شکل گیری
طرحوارهگای ناسازگار اولیه اس .

1

مقیا

بر این اسا هرویهگای پژوگش ع ار بودند از:
 .1بین ارواد نیازگرای بنیرادی روانری و طررحواره گرای

درجهبندی شده اس  .گاردیا و

گف درجه ای لیکر

گیکاران ورایب پایایی حاصرل از اجررای آن را روی مرادر،
پدر ،شریک و رمانتیک و دوستان آزمودنیگرا گیگری ،0/92

ناسازگار اولیه با اترتالل تنظریم گیجرانی دانشرجویان رابطره

گزارش کرده اند .گیچنین این مقیا در نیونه گای مدیران و
دانشجویان ایرانی اجرا شرده و از روایری و پایرایی مطلروبی

 .2بین ارواد نیازگای بنیادی روانری دانشرجویان پسرر و

برتوردار اس  ،بهطوریکه آلفای کرون را آن برین  0/76ترا

وجود دارد.
دتتر تفاو

 0/79در نوسان بوده اس

وجود دارد.

(قربانی و واتسون2004 ،؛ قربانی،

 .8بین طرح واره گای ناسازگار اولیره دانشرجویان پسرر و

 .)1838در پژوگش حاور ورریب آلفرای کرون را در کرل
 0/38و در تردهمقیا گای ذکرر شرده بره ترتیرب برابرر برا

تنظیم گیجانی دانشجویان پسر و دتترر

آمرررد .دو نیونررره از

دتتر تفاو

وجود دارد.

 .4بین اتتالال
تفاو

وجود دارد.

( )0/30( ،)0/36( ،)0/38بررره دسررر
پرسش گای این مقیا
و نظراتم احسا

روش
روش پژوهش ،جامعة آماري و نمونه :ایرن پرژوگش جرزد

ع ار اند از -1 :عیوماً در بیان اهکار

آزادی میکنم -2 .بهطورکلی ،آدمگا با مرن

رهتار نس تاً دوستانهای دارند.
1

پرسشنامة طرح وارههااي ناساازگار اولیاه  :پرسشرنامة

طرح واره گای ناسازگار اولیه توسرط یانرگ )1993( 8سراتته

تحقیقررا

توصرریفی گی سررتگی و از لحرراز گررد  ،جررزد

تحقیقا

کاربردی اس  .جامعة آماری پرژوگش شرامل کلیرة

شده اس  .این پرسشنامه یک ابزار  71سثالی بررای سرنجش

دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا کره در سرال
 98در گف دانشکدة شرییی ،علروم پایره ،هنری و مهندسری،

 11طرح واره ناکارآمد اولیه اس  .این طرحواره گا ع ار انرد
از :رگاشرردگی /برریر رراتی کرره بررا ع ررارا ،10 ،9 ،3 ،7 ،6 ،

و علروم انسرانی ،گنرر و

برریاعتیررادی /برردرهتاری بررا ع ررارا ،1 ،14 ،18 ،12 ،11 ،

معیاری و کشراورزی مشرغول بره تحصریل بودنرد ،تشرکیل

بیگانگی اجتیاعی /انزوای اجتیاعی با ع رارا ،13 ،17 ،16 ،

میدادند ( .)N=7000حجم نیونة پژوگش ،با توجه به جدول

 ،2 ،19نقرررش /شررررم برررا ع رررارا ،21 ،24 ،28 ،22 ،21 ،

برآورد حجم نیونه مورگان و کرجسی تعداد  864نفر تعیرین
شده اس که از دانشجویان دانشرکده گرای دانشرگاه بروعلی

محرومی ر گیجررانی بررا ع ررارا  ،1 ،4 ،8 ،2 ،1 ،وابسررتگی/
بیکفرایتی برا ع رارا  ،81 ،84 ،88 ،82 ،81 ،آسریبپرذیری

نیونهگیری توشهای هندمرحلهای انتخاب

به ورر با ع ارا  ،40 ،89 ،83 ،87 ،86 ،تود تحرول

اقتصاد و علروم اجتیراعی ،ادبیرا

سینا که به صور

شدنرد کره از ایرن تعرداد 166 ،نفرر دتترر و  193نفرر پسر
2. early maladaptive schemaes

نس

نایاهته /تود گرهتار با ع ارا  ،41 ،44 ،48 ،42 ،41 ،شکس
1. Basic psychological needs
3. Young
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یررا ناکررامی بررا ع ررارا  ،80 ،29 ،23 ،27 ،26 ،اسررتحقا /

رهتارگررای گدهینررد کرره بررا سررثاال

بزرگ منشی با ع ارا  ،70 ،69 ،63 ،67 ،66 ،تودانضر اطی

اتتالل در کنترل تکانه که برا سرثاال ،27 ،24 ،19 ،14 ،8 ،

وعی  /تودکنترلی ورعی برا ع رارا ،74 ،78 ،72 ،71 ،
 ، 71اطاع ر بررا ع ررارا  ،10 ،49 ،43 ،47 ،46 ،هررداکاری/

 ،82هقدان آگاگی گیجانی که با سثاال 10 ، 3 ، 6 ، 2 ،
 ،88 ،26 ، 20 ،13 ،17 ،محررردودی در دسرررتیابی بررره

ازتودگذشتگی برا ع رارا  ،11 ،1 ،18 ،12 ،11 ،برازداری

راگ ردگای تنظیم گیجان با سثاال ،80 ،23 ، 22 ،16 ،11 ،

گیجررانی بررا ع ررارا  ،60 ،19 ،13 ،17 ،16 ،کیررالگرایرری/

 86 ،81 ،81و تررردهمقیررا

گیجررانی بررا

معیارگررای سرسررختانه بررا ع ررارا 61 ،64 ،68 ،62 ،61 ،

سثاال  9 ، 7 ،1 ،4 ، 1 ،سنجیده میشود .سرثاال

سنجیده می شود .طررح واره گرای ناکارآمرد اولیره برا طیر
لیکر

 6درجه ای از «کامالً درس

بر روی یک مقیا

عالم
ترا

بهصور

معکو

،88 ،26 ،20 ،13 ،18

هقرردان شررفاهی

دارای

نیرهگذاری مریشروند .نیررا

باالتر نشاندگندة دشرواری گرای بیشرتر در تنظریم گیجانرا

کامالً غلط» درجه بندی می شود .اگر میانگین نیره گرر هررد

اس  .گراتا اعت ار این پرسشنامه را  0/98و پایایی آن را بره

برراالتر از  8باشررد آن هرررد دارای آن

روش آلفای کرون ا  0/3گزارش کررده اسر  .در پرژوگش

طرحوارة ناکارآمد اولی ه تواگد بود .گرر پرنج ع رار ایرن
پرسشنامه یک طرحواره را میسنجد .پایای این مقیا برای

امینیان ( )1833پایایی تحقیف برا دو روش آلفرای کرون را و
تنصی محاس ه شده که به ترتیب برابر با  0/36و  0/3اسر

کل آزمون  0/96و برای تیام تردهمقیا گا براالتر از 0/30
گزارش شده اس

(والر ،مه یر و گنیان .)2001 ،1حییردپور

که بیانگر ورایب قابل ق ول پرسشنامه تنظیم گیجانی اس ؛ و
برررای اعت ررار پرسشررنامه تنظرریم گیجررانی ،نیررره آن بررا نیررره

را به وسیلة آلفای کرون ا بررای

پرسشنامة گیجانتواگی ذاکرمن گی سته شد و مشخش شرد

درونری ایرن

معنیداری بین آنگا وجرود دارد کره بیرانگر

در گررر تررردهمقی را

( ) 2011پایایی این مقیا

گیة مقیا گا در دامنة  0/62تا  0/90و ر را

گی ستگی مث

پرسشنامه را  0/94گزارش کرده اس ؛ که نشاندگندة پایایی

برتررورداری پرسشررنامه تنظرریم گیجررانی از اعت ررار الزم بررود

اسر  .ورریب آلفرای

( .)N=19،R=%26 ،p>0/48در پژوگش حاورر بررای تعیرین

کرون ا محاس ه شده در کل پژوگش حاور برابر با  0/98و

پایررایی پرسشررنامة اتررتالل تنظرریم گیجررانی از روش آلفررای

در گر یک از تردهمقیا گای آن به ترتیب برابرر اسر برا
(،)0/98( ،)980( ،)0/91( ،)0/94( ،)0/92( ،)0/96( ،)0/94

کرون ا استفاده شد که در کل پرژوگش برابرر برا  0/77و در
گر یک از تردهمقیا گرای آن بره ترتیرب برابرر برا (،)0/71

(،)0/39( ،)0/92( ،)0/39( ،)0/39( ،)0/91( ،)0/39

( )0/32( ،)0/73( ،)0/73( ،)0/71کرررره بیررررانگر ورررررایب

( ،)0/94( ،)0/91اس  .دو نیونه از پرسش گای این مقیا

قابلق ول پرسشنامة مذکور بود .دو نیونه از پرسشگرای ایرن

ورا

درونری براالی ایرن مقیرا

ع ار اند از -1 :من نگررانم از اینکره اهررادی کره بره مرن
نزدیک اند مرا ترک و رگا کنند -2 .احسا

میکرنم نسر

به مردم ،دیگر بیگانه شدهام.

کنترلی را تجربه می نیایم -2.وقتیکره غیگرین ،ناراحر
بیحوصله گستم ،کمکم احسا

1

پرسشاانامة اخااتال ت تنظاایم هیجااانی  :پرسشررنامة
اتتالال

مقیا

ع ار اند از -1 :من شرایط روحی شدید و ترارج از
بدی نس

یرا

بره ترودم پیردا

میکنم.

تنظیم گیجانی توسط گراتا )2004( 8ساتته شده

اس  .این پرسشنامه یک شاتش تودگزارشی اس که برای
ارزیابی بدتنظییی گیجانی بره شرکل جرام ترری نسر بره

روش اجرا و تحلیل دادهه
در ایررن پررژوگش ابترردا برررای تحلیررل دادهگررا از روش آمررار
توصیفی مانند هراوانی ،میانگین ،انحرا معیار و سروا آمرار

کرره ع ررار انررد از:

استن اطی مانند وریب گی ستگی پیرسون ،آزمون  tو تحلیرل

ابزارگای موجود در این زمینه ساتته شده اسر
مرراده و شررش تررردهمقیررا

اسرر

و دارای 86

تردهمقیا گای ،عردم پرذیرش پاسر گرای عراطفی کره برا
سررثالرا

 ،29 ،21 ،28 ،21 ،12 ،11اتترررالل در انرجررام
2. Emotional Regulation disorder

معادال

ساتتاری ( )SEMبا استفاده از نررماهرزار

AMOS16

برای برازش مدل مفهومی استفاده شده اس .
1. Waller, Meyer & Ohanion
3. Gratz
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ی فتهه پژوهش
بهمنظور بررسی هرویة اول (مدل مفهومی ارائه شردة اروراد

برازش دارد)؛ مدل پیشنهادی پژوگش (نیرودار  )1طراحری و
مورد آزمون واق شد

نیازگای بنیادی روانری اولیره برر اترتالل تنظریم گیجرانی برا
میانجیگری طرحوارهگای ناسازگار اولیه مدل تجربری دادهگرا
SA

DS

BR
0/51

0/40

DE
0/59

DE

0/36

ED
0/14

0/48

TR

DI
0/45

0/54

EA
0/53

BT

خودمختاری

0/90

0/17

0/18

IC

0/60
0/95

LE
SE

0/65

اختالل تنظیم

طرحوارههای ناسازگار

0/19

اولیه

0/28

هیجانی

0/22

0/28

0/48

شایستگی
0/050

LT
0/47

EV

0/68

OB

0/15

SA

0/26

SA

0/52

0/37

KH

0/61

EG

ارتباط
EI

نیودار  .1مدل پیشنهادی :ت ریرگذاری تردهمقیا گای نیازگای بنیادی روانی بر اتتالل تنظیم گیجانی با میانجیگری
طرحوارهگای ناسازگار اولیه
گیانگونره کره در جردول  1مشراگده مریشرود ،مقردار
شاتش نکویی برازش مجذور کای ( ) برابر با  706/32برا

مقدار مناس ی اس  .سایر ویژگیگای نیکرویی بررازش مردل
ت یید شده نیز که در جدول  1ارائه شده اس .

درجه آزادی  241و در سطح معنیداری  0/0001میباشد که
جدول  .1ویژگیهاي نیکویی برازش مدل پیشنهادي
ویژگیهاي برازندگی

مقدار

آزمون نیکویی برازش مجذور کای ( )
سطح معنیداری

706/32
0/0001

درجة آزادی ()df
نس مجذور کای به درجه آزادی () /df
شاتش نیکویی برازش ()GFI

241
2/33
0/34

شاتش نیکویی برازش تعدیلیاهته ()AGFI

0/31

شاتش برازندگی گنجار شده ()NFI

0/76

شاتش برازندگی تط یقی ()CFI
شاتش برازندگی اهزایشی ()IFI

0/32
0/32

شاتش توکر  -لویا ()TLI

0/30

جذر میانگین مجذور تطای تقریب ()RMSEA

0/072
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مدل ساتتاری در پژوگش حاور ،دربردارندة سره متغیرر

(اتررتالل تنظرریم گیجررانی) .پرریش از بررسرری ویژگرریگررای

اس  .سه متغیر بررونزا شرامل ترردهمقیرا گرای نیازگرای

برازندگی مدل پیشنهادی ،ورایب مسیر متغیرگرای پرژوگش

بنیادی روانی (تودمختاری ،شایستگی و ارت اط) و یک متغیر
میانجی (طرح واره گای ناسازگار اولیه) و یرک متغیرر درون زا

در این الگو مورد بررسی قرار گرهتند.

جدول  .1پارامترهاي اندازهگیري روابط مستقیم در مدل پیشنهادي
مسیر

ورایب استاندارد

تطای معیار

نس

سطح معنیداری

بحرانی

تودمختاری به طرحوارهگای ناسازگار

0/019

0/007

2/142

0/011

شایستگی به طرحوارههاي ناسازگار

0/024

0/003

8/110

0/02

ارت اط به طرحوارهگای ناسازگار

0/001

0/007

0/721

0/471

طرحوارهگای ناسازگار به اتتالل تنظیم گیجانی
تودمختاری به اتتالل تنظیم گیجانی

0/634
0/063

0/214
0/028

7/076
8/197

0/001
0/008

شایستگی به اتتالل تنظیم گیجانی

0/106

0/021

4/966

P≥0/0001

ارت اط به اتتالل تنظیم گیجانی

0/008

0/020

0/174

0/362

گیانگونه که در جدول  2مشاگده میشود ،برا توجره بره
ورایب برآورد استاندارد ،مسیرگای ارت اط به طررحوارهگرای

مسیرگای ارت اط به طررحوارهگرای ناسرازگار اولیره و مسریر
ارت اط به اتتالل تنظیم گیجانی بر اسا شاتشگای برازش

ناسازگار اولیه ( )0/001و ارت اط به اترتالل تنظریم گیجرانی

مدل پیشنهادی و پرایین برودن وررایب ،از مردل پیشرنهادی

( )0/008که وریب برآورد استاندارد نس تاً نامناس ی را دارند،

حذ

دو مسریر مرذکور

برررای به ررود ورررایب برررآورد اسررتاندارد مرردل پیشررنهادی

ارائه شده اس

SA

DS

BR
0/51

/40

گردید .مدل ت یید شدة که با حرذ

DE
0/59

در نیودار  2آمده اس .

DE
/36

ED
0/14

/48

TR

DI
0/45

/54
0

EA
/53

BT

خودمختاری

0/90

0/17

0/18

IC

0/60

LE

/95
0
0/65

SE

اختالل تنظیم

طرحوارههای ناسازگار

0/19

اولیه

هیجانی
0/28

0/22

0/48

شایستگی

LT
0/47

EV

0/68

OB

/15

SA

0/26

SA

0/37

KH

0/61

0/52

EG

EI

نمودار  .1مدل تأیید شده :تأثیرگذاري خردهمقیاسهاي نیازهاي بنیادي روانی بر اختالل تنظیم هیجانی با میانجیگري
طرحوارههاي ناسازگار اولیه
پیش از بررسی ویژگیگای برازنردگی مردل تائیرد شرده،
مجدداً ورایب مسیر روابط مستقیم متغیرگای پژوگش در این
مدل مورد بررسی قرار گرهتند .در جردول  ،2وررایب مسریر

روابط مستقیم و دیگر پارامترگای اندازهگیری متغیرگای مردل
ت یید شده آمده اس .
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جدول  .3پارامترهاي اندازهگیري در مدل تأیید شده
مسیر

ورایب استاندارد

تطای معیار

بحرانی

نس

سطح معنیداری

تودمختاری به طرحوارهگای ناسازگار

0/021

0/007

2/919

0/008

شایستگی به طرحوارههاي ناسازگار

0/026

0/007

8/179

P≥0/0001

طرحوارهگای ناسازگار به اتتالل تنظیم گیجانی

0/634

0/214

8/208

0/001

تودمختاری به اتتالل تنظیم گیجانی

0/069

0/022

8/200

0/001

شایستگی به اتتالل تنظیم گیجانی

0/107

0/028

4/621

P≥0/0001

گیانگونره کره از وررایب اسرتاندارد و مقرادیر بحرانری

میشوند .پا از تغییر و اصالح مدل ،ویژگری گرای نیکرویی

متناظر مندرج در جدول  2برمی آید تیرامی مسریرگای مردل
ت ییدشده معنیدار اس .

برازش مدل ت یید شده در جدول  8بیران شرده اسر  .قابرل
توجه اینکه بهمنظور به ود برازش مردل ،مسریر «ارت راط بره

با توجه به معنی داری مسیرگای مدل ت ییرد شرده کره در

طرحوارهگای ناسازگار اولیره» و «ارت راط بره اترتالل تنظریم

جدول  2آمده اسر  ،برهمنظرور ارزیرابی ایرن مردل ،بخرش

گیجانی» حذ

میگردد.

ساتتاری آن با اسرتفاده از شراتشگرای برازنردگی بررسری
جدول  .1ویژگیهاي نیکویی برازش مدل تأیید شده
ویژگیهاي برازندگی

مقدار

آزمون نیکویی برازش مجذور کای ( )

707/83

سطح معنیداری
درجة آزادی ()df

0/0001
247

نس مجذور کای به درجه آزادی () /df
شاتش نیکویی برازش ()GFI
شاتش نیکویی برازش تعدیلیاهته ()AGFI
شاتش برازندگی گنجار شده ()NFI

2/36
0/34
0/31
0/76

شاتش برازندگی تط یقی ()CFI

0/32

شاتش برازندگی اهزایشی ()IFI

0/38

شاتش توکر – لویا ()TLI

0/30

جذر میانگین مجذور تطای تقریب ()RMSEA

0/072

گیانگونره کره در جردول  4مشراگده مریشرود ،مقردار

برای بررسی بین ارواد نیازگای بنیادی روانی دانشجویان

شاتش نکویی برازش مجذور کای ( ) برابر با  707/83برا

از آزمررون  tبرررای گررروه مسررتقل اسررتفاده شررد .میررانگین

درجه آزادی  247و در سطح معنیداری  0/0001میباشد که

ترده مقیا

میرانگین آن

مقدار مناس ی اس  .سایر ویژگیگای نیکرویی بررازش مردل
ت یید شده نیز که در جدول  8ارائه شرده اسر دارای مقردار

 0/17و میانگین این تردهمقیا در پسران  41/10و انحرا
میانگین آن  0/49که در سطح  0/04معنی دار اس  .بهگونه ای

که مدل ت یید شدة

که میانگین ارت اط در دتتران بیشتر از پسران اس ؛ بنرابراین

و درنتیجره هروریة اول پرژوگش ت ییرد

که هرویة دوم پژوگش حاور نیرز ت ییرد

مناس ی بوده و درواق می توان بیان داش
برازندة دادهگا اسر
میشود.

ارت اط در دتتران  48/26و انحرا

می توان بیان داش
میشود.
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برای بررسی بین طرحواره گای ناسازگار اولیه دانشجویان

و مدل ،ت یید شد .در مدل ت یید شده نهتنهرا تیرام مسریرگای

میرانگین و

باقی مانده برآورد استاندارد مناس ی داشتند بلکره مردل ت ییرد

انحرا میانگین نیرهگای دتتران در ترردهمقیرا شکسر
برابر با  0/81و  1/04و پسران در تردهمقیا گای شکسر ،

شده از برازش مناس ی برتوردار بود .با توجه به اصالح مدل
پیشنهادی در پژوگش حاور و بهمنظرور به رود ویژگریگرای

بیگانگی اجتیاعی و کیالگرایی از طررحوارهگرای ناسرازگار

برازش مدل ،ت یین هرویه گا بنا بر مدل ت ییرد شرده صرور

اولیه معنیدار میباشرد؛ کره مطرابف دادهگرا میرانگین نیررا

میگیرد.

از آزمون  tبرای گروه مستقل استفاده شد .تفاو

دتتررران در تررردهمقیررا

شکسرر

برریش از پسررران و در

تردهمقیا گای بیگانگی اجتیراعی و کیرالگرایری میرانگین
پسران بیش از دتتران اسر ؛ بنرابراین هروریة سروم

نیرا

پژوگش حاور ت یید میشود.
برای بررسی بین اتتالال

با توجه به هروریة اول پرژوگش از معرادال

سراتتاری

استفاده شد .نتایج این پرژوگش نشران داد کره مردل تجربری
داده گا با مدل مفهومی دارای برازش توبی اس  .برر اسرا
یاهتررهگررا نیرراز برره تودمخترراری و نیرراز برره شایسررتگی از

تنظیم گیجانی دانشرجویان از

تردهمقیا گای نیازگای بنیادی روانی گم بهصور

مسرتقیم

آزمون  tبرای گروه مستقل استفاده شرد .برین میرانگین نیرره
تردهمقیا گای اتتالل تنظیم گیجانی در دتترران و پسرران

و گم بهصور غیرمستقیم میتوانند بر اتتالل تنظیم گیجانی
ت ریر بگذارند .گیچنین طرحوارهگای ناسازگار اولیره در ایرن

معنیداری وجود دارد .از ترده مقیا گا هقط میانگین

میرانجی برین نیازگرای بنیرادی روانری و

تفاو

اتتالل در انجام رهتارگرای گدهینرد و ن رود

دو تردهمقیا

آگرراگی عرراطفی در دتتررران و پسررران بررهصررور
متفاو

اتتالل تنظیم گیجانی قرار گرهر  .ایرن یاهتره برا تحقیقرا

معنرریدار

یانگ و گه ( ،)2010شاته و گیکراران ( ،)2007جراکوبا و

گرر دو

گیکاران ( )2003و بیابانگرد ( )1831که بیران داشرتند عردم

در دتتررران بیشررتر از پسررران اسر ؛ بنررابراین

ارواد نیازگای بنیرادی روانری سر ب ایجراد طررحواره گرای

که هرویة ههارم پژوگش حاور نیز ت یید

ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم گیجانی میشود گیخوانی

بوده ،بهگونرهای کره بنرا برر دادهگرا نیررا

تررردهمقیررا

پژوگش بهصرور

میتوان بیان داش

دارد.

میشود.

ارواد کامل و بهموق نیازگای بنیادی روانی می توانرد در
ایجاد طررحوارهگرای مث ر و مقابلرة مرثرر برا گیجرانگرا و

بحث و نتیجهگیر
در پژوگش حاور ،به منظور بررسی اروراد نیازگرای بنیرادی

مرردیری

روانی بر اتتالل تنظیم گیجانی با میانجیگری طررحوارهگرای

آشفتگی گای روانی به دسر آمرده از عردم ارورای نیازگرای

ناسازگار اولیه یک مدل طراحی گردید .هرض پژوگش حاور

روانی و ت ریر این مشکال

روی عیلکرد کلی هررد ،موجرب

بر این بود که نیازگای بنیادی روانی عالوه بر اینکره مسرتقییاً

اتتالل در تنظیم گیجانی میشود .لذا میتوان هنین اسرتن اط

بر اتتالل تنظیم گیجانی ت ریر می گذارد ،می تواننرد از طریرف
میانجیگری طرحوارهگای ناسازگار اولیه گم بر اتتالل تنظیم

کرد که طرحواره گای ناسرازگار اولیره نتیجره زیرانبخرش از
نیازگای ارواد نشده در سیر دوران کودکی و نوجوانی اس .

گیجانی تر ریر بگذارنرد .مردل پیشرنهادی ،در ایرن پرژوگش،

بهطورکلی باال بودن نیرا

طرحوارهگرای ناسرازگار اولیره و

دربردارنرردة سرره متغیررر اسرر  .سرره متغیررر برررونزا شررامل

اتتالال تنظیم گیجانی در اهراد احتیاالً نشاندگندة آن اس
که مراکز آموزشی و تانواده گرا در دسرتیابی بره مووروعا

تررردهمقیررا گررای نیازگررای بنیررادی روانرری (تودمخترراری،
شایستگی و ارت اط) و یرک متغیرر میرانجی (طررحواره گرای
ناسازگار اولیه) و یک متغیر درونزا (اتتالل تنظیم گیجانی).
در پژوگش حاور ،کلی

آنگررا کیررک بسرریاری انجررام دگررد .شرریو برراالی

اساسی رشد سالم در کودکران یعنری ارت راط ،تودمختراری،
شایستگی ،انتظارا

معقول و محردودی گرای واقر گرایانره

مدل پیشنهادی قابلق رول برود،

مشکل ایجاد کردهاند؛ بنابراین ناتواسته موجب شکلگیری و

شاتشگرای بررازش مردل پیشرنهادی و پرایین

رشد طرحوارهگای ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم گیجان

بودن وررایب اسرتاندارد ،مسریر ارت راط بره طررحواره گرای
ناسازگار اولیه و مسیر ارت اط به اتتالل تنظیم گیجانی حذ

اهراد در آینده شدهاند ،بهطوریکه این طرحوارهگرا بره ایجراد

اما بر اسا

باورگای منفی دربارة تود ،دیگرران و جهران و شرکلگیرری

رابطة ارضاء نیازهاي بنیادي روانی و اختالل تنظیم هیجانی با نقش میانجیگري طرحوارههاي ناسازگار اولیه 109 / ...

طرحوارهگای شکس  ،بیگانگی اجتیاعی و کیالگرایری و ...

پسر به احتیال زیاد تح

شدهاند .نتایج این پژوگش نشان داد که میانگین تردهمقیرا

دارد .این مووو را میتوان هنین ت یرین کررد کره باورگرای

ارت اط از مقیا نیازگای بنیادی روانی در دتترران و پسرران
تفاو معنیدار وجود دارد ،بهگونهای که میانگین ،ارت راط در

قال ی جنسیتی به بروز انتظارا منجر میشود که دو جنا بر
اسا آن اندیشه ،احسا و رهتار مریکننرد .سروگیریگرا و

گاروی و

ارزشگای جنسیتی حاکم برر ترانواده و جامعره ،دتترران را

برر نیازگرای

در

دتتران بیشتر از پسران اس  .این یاهته با تحقیقا

رتر )2002( 1که بیان داش

ت ریر متغیر جنسی

بنیادی روانی ،معنیدار و مث

اس

به بریکفرایتی و شکسر

بیشتر در معرض واکنش نس

هتحری،

توانیندی گای تویش قرار می دگند؛ و ازآنجاییکه به پسرران

رواپور و یاقوتی آذر ( )1839که با عنوان رابطه بین نیازگرای

از گیان دوران کودکی ایرن هکرر القراد مریشرود کره انجرام

اجتیاعی با سرازگاری اجتیراعی در دانرش

بدنی بر عهده

بنیادی و حیای

و برا تحقیقرا

ت ریر باورگای قال ی جنسریتی قررار

آموزان دتتر و پسر انجام دادند و بیان داشتند که ارر مسرتقیم
جنسی

کارگای مهم و سنگین به عل
پسررران اس ر

داشتن استقام

و بایررد آن را برره نحررو احسررن انجررام دگنررد،

بر متغیرگای نیازگای بنیرادی و سرازگاری اجتیراعی

کیالگرایی در آنان شکل میگیرد و در این زمینه از دتترران

معن ریدار اس ر گیخرروانی دارد .ازآنجرراییکرره آزمررونگررای
روانشناتتی ،الگوگایی از تفاو جنسیتی را نشان مریدگنرد

پیشی میگیرند و با توجه به اینکه پسران در برقراری ارت راط
وعی تر از دتتران عیل میکنند و معیوالً نس به دتتران

که در آن نیازگای بنیادی روانی در دتتران و پسران متفراو

ارت اط اجتیاعی کیتری با دیگران برقرار میکنند در بیگرانگی

اس  .این را میتوان ت یینی برای تفاو

نیازگای روانری برین

دو جنا تلقی کرد .ازآنجاییکه دتتران عاطفیترر گسرتند و

اجتیاعی نیره بیشتری کسب تواگند کرد.
نتررایج ایررن پررژوگش نشرران داد کرره میررانگین نیرررا

در روابط احساساتیتر عیل میکنند تیایل بیشتری دارنرد ترا

تردهمقیا

در حین روبرو شدن با مشکال  ،مسائل تود را با کسانی که

عاطفی در دتتران و پسران بهصور

برای آنگا اگیی

دارند و یا از او حیای

مریکننرد در میران

دو

اتتالل در انجام رهتارگای گدهیند و ن ود آگاگی

دارد ،بهگونهای که نیرا

معنیدار تفاو

گرر دو ترردهمقیرا

وجرود

در دتترران

بگذارند و از این طریف نیاز به ارت اط در آنران بیشرتر اروراد

بیشتر از پسران اس  .نتایج این پژوگش با یاهتهگای آلردائو و

شود.
گیچنان نتایج این پژوگش نشان داد که تفراو

میرانگین

گیکاران ( )2010و مهسون ،ویدیک ،سرومرالک و زاهراری
( )2001گیسو میباشد؛ و نیز در تحقیقاتی که ع دی ،باباپور

نیرهگای دتتران و پسران در تردهمقیا گای طرحوارهگرای

و هتحی ( )1839با عنوان رابطه س ک تنظیم گیجان شرناتتی

ناسازگار اولیه معنی دار اس  .به طروری کره میرانگین نیررا
تررردهمقیررا

شکسرر

در دتتررران ،بیشررتر از پسررران و

8

با سالم

عیومی انجام دادند نشان داد که پسرران در سر ک

تنظیم گیجان شناتتی سازگار از میانگین براالتری نسر
4

بره

تردهمقیا گای بیگانگی اجتیاعی و کیالگرایی در پسرران،

دتتران برتوردار اسر  .در تحقیقراتی کره آدییرو (،)2003

موگنرون و

دتترر و

بیشتر از دتتران اسر  .ایرن یاهتره برا تحقیقرا

تورکلسون )2004( 2گیسو اس

و با پژوگشی که یوس نژاد

و پیوستهگر ( )1890برا عنروان رابطره رورای

از زنردگی و

عسگری و روشنی ( )1891در مورد تفاو
پسر در گوش گیجرانی (ظرهیر
انجام دادند ،تفاو

نیررا

درک و کنتررل گیجرانگرا)

معنی داری وجرود دارد .ط رف تحقیقرا

طرحوارهگای ناسازگار اولیه انجام دادند ،بیان داشتند که برین
طرحوارهگای دتتر و پسر تفاو معنیدار وجود دارد و ایرن

صور گرهته ،یکی از دالیل اساسی در تفراو گرای تنظریم
گیجان به تفاو گای شخصیتی اهراد برمیگردد .ازآنجاییکره

بره زنران دارد .در

گرزارش شرده

تفاو

در مردان میانگین براالتری نسر

تفاو گای شخصریتی در دو جرنا متفراو

پژوگش حاور مرردان از نظرر طررحواره گرای مرورد اشراره

میتوان ت یین نیود که تفاو گرای هرردی در برانگیختگری و

مرورد

اس  .با

میانگین باالتری نس

به زنان کسب کردهاند .تفراو

اشاره در سه طرحوارة ناسازگار اولیه در دانشجویان دترتر و
2. Muhonen & Torkelson
4. Adeyemo

تنظیم گیجان از تصوصیا

متیایزکننده در جنسی

توجه به این ،توانایی ابراز گیجان و گیدلی در زنان بیشترر از
1. Harvey & Retter
3. Mehsen,vidik, somerlund & Zachariae
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و گیچنرین در روابرط برین هرردی میرزان ابرراز

ع دی ،ن ،باباپور تیرالدین ،ج ،و هتحی ،حیردری ( .)1839رابطرة
سرر کگررای تنظرریم گیجررانی شررناتتی و سررالم عیررومی

اگیی کنترل و تنظیم گیجان در زنان شریرده مریشرود کره
گرهه حساسی و توانایی ابراز گیجان بیشتر باشد در انجرام

دانشجویان .مجله علیی پژوگشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش
جیهوری اسالمی ایران.246-213 ،7.

مردان اس

گیجانگا در زنان بیشتر از مرردان اسر

و ایرن دلیلری بررای

رهتارگای گدهیند که گیان تیرکز و به اتیام رساندن تکالی
به گنگام تجربه گیجان گای منفی اسر
میشوند؛ و گر هه احساسا

برا دشرواری مواجره

دتتران بیشتر اوج میگیرد ،در

کنترل آگاگی عاطفی که گیران دشرواری در توجره کرردن و
شناسایی گیجانا

اس

با اتتالل مواجه تواگند شد.

ازجیله محدودی گای پرژوگش حاورر ایرن اسر

کره

گروه نیونه مرورد مطالعره حاورر تنهرا در برین دانشرجویان
دانشگاه بوعلی انجرام شرده اسر و از تعیریم آن بره سرایر
دانشگاه گا باید احتیاط کرد و با توجه به اینکه برای ارزیرابی
مدلگای پیشنهادی از روش مدلسرازی معرادال

سراتتاری

لذا نتیجهگیرری علر

و معلرولی

( )SEMاستفاده شده اس
باید با احتیاط انجام شود.

با توجه به نتیجه پژوگش حاور پیشنهاد مریگرردد یرک
مدل دیگر با در نظر گرهتن متغیرگای روانشرناتتی بیشرتری
طراحی و آزمون شود؛ و برای به دس

آوردن نترایج بهترر و

دقیفتر و جام تر که مورد استفادة گستردهتر باشد ،بهتر اس
پژوگش در سطح وسی تر (منطقهای ،اسرتانی و ملری) عرالوه
بر دانشجویان اجررا شرود .گیچنرین برگرزاری کارگراه گرای
آموزشی درزمینة شکلگیری طررحواره گرای ناسرازگار اولیره
برای والدین و معلیان در مردار

و مراکرز آموزشری دیگرر

برگزار گردد.
من بع
امررامی نررائینی ،ن .)1831( .مهررار

مقابلرره بررا گیجانررا  .تهررران:

هرگنگ و ارشاد اسالمی.

انتشارا وزار
امینیان ،م .)1833( .رابطة تنظیم گیجانی رتدادگای منفی زنردگی

و تصویر از بدن با اتتالال تغذیه در زنران و دتترران شرهر
اگواز .پایاننامه کارشناسی ارشرد منتشرر نشرده .دانشرگاه آزاد
اسالمی واحد اگواز.
درمرانی.

بیابانگرد ،ا .)1831( .تحلیلی برر هراشرنات و شرنات
هصلنامه تازهگای علوم شناتتی .22-23،4
شهام  .)1839( . ،پیش بینی نشرانه گرای سرالم عیرومی برر

اسا طرح واره گرای ناسرازگار اولیره .هصرلنامه روانشناسری
دانشگاه شیراز.26-82 ،20.

عسگری ،پ و روشنی .)1891( . ،مقایسة گوش هرگنگی ،گوش
گیجانی ،سازگاری هرردی -اجتیراعی دانشرجویان زن و مررد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اگواز .هصلنامه علیی پژوگشری زن
و هرگنگ.49-68 ،12 ،8.
هتحرری ،آ ،رورراپور ،ی ،و یرراقوتیآذر ،ش .)1839( .تعیررین رابطرة
نیازگای بنیادی و حیای

اجتیاعی با سرازگاری اجتیراعی در

دانشآموزان دتتر و پسر .هصلنامه مطالعا

امنی

اجتیراعی.

.146-181
یوس نژاد ،م و پیوستهگر ،م .)1890( .رابطة روای

از زنردگی و

طرح واره گای ناسرازگار اولیره در دانشرجویان دانشرگاه بابرل.
هصلنامه دانش و پژوگش در روانشناسری کراربردی-64 ،20 .
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