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مقاله
پژوهشی

آزمون مدل طرحوارهای يانگ جهت تبيين مشكالت خوردن در افراد مبتال به مشكالت
9
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Yang schema model test to explain eating problems in people with personality
disorders
Hasan Mirzahoseini1, Sogand Arjmand2, Nader Monirpour3

چكيده
به دنبال آن بود

 این پژوه. مطالعات متعددی رابطه بین طرحوارههای سازش نایافته اولیه و اختالالت روانشناختی را نشان میدهند:زمينه

که مشخص کند آیا سبكهای مقابلهای یانگ میتواند بر رابطه بین طرحواره های سازش نایافته اولیه و مشکالت خوردن در افراد مبتال به
واسطهای سبكهای مقابلهای یانگ در افراد مبتال به مشکالت
 همبست ی و به شکل- توصیفی

با هدف بررسی نق

 این پژوه:مشکالت شخصیتی تأثیر ب ذارد؟ هدف

 روش پژوه: روش. در رابطه بین طرحوارههای سازش نایافته اولیه و اختالل خوردن انجام شد،شخصیتی

 جامعه آماری شامل کلیه افراد دارای مشکالت خوردن است که به مراکز مشاوره شهر قم مراجعه.خاص مدلیابی معادالت ساختاری است
 ابزارهای پژوه. به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند،ш  نفر به شیوه هدفمند با استفاده از مقیاس میلون235  از میان این جامعه.کرده بودند
)0115(  جبران افراطی یانگ – رأی،)0102(  بازخورد (ن رشهای) خوردن گارنر و همکاران،)0111( شامل پرسشنامههای طرحواره یانگ
 نتایج نشان داد: يافتهها. دادههای به دست آمده با روش معادالت ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت.) بودند0115(  رای- و اجتناب یانگ
 در رابطه بین،)) و هر دو سبك مقابلهای (اجتناب و جبران افراطیGFI<1/1( وضعیت مطلوبی داشت
میانجی

 بنابراین سبكهای مقابلهای یانگ به عنوان نق: نتيجهگيری.میانجی ایفا کرد

 طرحوارههای: واژه كليدها.دارد

که شاخصهای برازش مدل پژوه

طرحوارههای سازش نایافته و مشکالت خوردن نق

 نق،در تأثیرات طرحوارههای سازشنایافته اولیه بر مشکالت خوردن در افراد مبتال به مشکالت شخصیتی
 مشکالت شخصیتی، سبكهای مقابلهای، اختالل خوردن،سازش نایافته اولیه

Background: Numerous studies have shown the relationship between early maladaptive schemas and
psychological disorders. This study seeks to determine whether Yang's coping styles can influence the
relationship between early maladaptive schemas and eating disorders in individuals with personality disorders.
Aims: The purpose of this study was to investigate the mediating role of Young's coping styles in individuals
with personality disorders in the relationship between early maladaptive schemas and eating disorder.
Method: The research method is descriptive-correlational and in particular form of structural equation
modeling. The statistical population includes all people with eating disorders who referred to counseling centers
in Qom From this community, 234 people were selected as the sample group in a purposeful manner using the
Millon scale ш. Research tools included the Young and Brown Schema Questionnaire (2003), Garner et al.
(1982), Extreme Compensation, and Yang-Ray Avoidance (1994). The data were analyzed using structural
equation method. Results: The results showed that the fit of the research model was favorable (GFI >0.9) and
both coping styles (extreme avoidance and compensation), The relationship between maladaptive schemas and
eating disorders played a mediating role. Conclusions: So Young's coping styles play a mediating role in the
effects of early maladaptive schemas on eating disorders in individuals with personality disorders.
Key words: Early maladaptive schemas, Eating disorder, Coping styles, Personality problems
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مقدمه

باورهای هستهای (پی فرضهای غیر شرطی) در مورد خود و

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ،چاقی و اضافه وزن

دی ران میشوند و پردازش اطالعات بیرونی را دچار اختالل میکنند.

مشکل عمده تهدید کننده سالمتی در جهان است (نقاشپور،

یانگ معتقد است برخی از طرحوارهها به ویژه آنها که عمدتاً در نتیجه

و جاروندی .)2105 ،سرعت

تجارب ناگوار کودکی شکل میگیرند ممکن است هسته اصلی

رشد بیماری های وابسته به چاقی ،تأثیرات روانشناختی و پیامدهای

اختالالت شخصیت و بسیاری از اختالالت مزمن محور  lشوند

اقتصادی آن برای جوامع باعث شده است که اختالل خوردن به عنوان

(یانگ ،کلوسکو و ویشار ،ترجمه حمیدپور و اندوز.)0302 ،

شاکرینژاد ،لریزاده ،حاجی نج

یکی از اختالالت روانی مؤثر در چاقی و اضافه وزن مورد توجه قرار

کوپر ،رز و تونر ( )2112نشان دادند این ساختارهای شناختی

گیرد .ویژگیهای اختالل خوردن شامل خود محرومسازی غذایی

سازش نایافته اهمیت و نق

ویژهای در اختالالت خوردن دارند.

مانند مصرف خیلی کم غذاهایی که بدن به آنها نیاز دارد ،وسواس

ملودی ،دژکام ،موتابی و امیدوار ( )0301وجود طرحوارههای سازش

فکر کردن در مورد غذا و کالری آن ،پرخوری تا حد بیمار شدن و

نایافته را در افراد چاق مبتال به اختالل خوردن تأیید کردند .همچنین

داشتن اعتقادات غیرواقعی در مورد وزن و غذا خوردن میباشد

پژوه های اخیر ارتباط بین شناختهای ناکارآمد و رفتارهای

وزن در

خوردن ناسالم و اعتیاد به غذا را تأیید میکنند (نوروزی،

بسیاری از افراد اتفاق میافتد و گاهی در این راه افراط نموده به طوری

رضائیانفرجی ،پورشهریاری ،عبداللهی0310 ،؛ کاوه ،تابع بردبار،

مقادیر زیادی از وزن ،فرد همچنان فکر میکند

0312؛ گوپتا ،زاچاری رزنتال ،منسینی ،چیاونسو لینچ .)2100 ،از

که چاق است و رژیم خود را دنبال میکند از طرفی ،عدهای دی ر به

سوی دی ر یانگ معتقد است بیماران به منظور انطباق با طرحوارهها

دالیل متعدد دورههای پرخوری را گزارش میکنند بهطوری که با

پاسخها و سبكهای مقابلهای سازش نایافته را به وجود میآورند.

از اندازه غذا و احساس ذهنی عدم کنترل بر خوردن

پژوه ها نشان میدهد رابطه مثبتی بین طرحوارههای سازش نایافته

همراه با رفتارهای نامتناسب جبرانی مانند پاکسازی روده یا ورزش

و استفاده از سبكهای مقابلهای وجود دارد (دهقانی ،ایزدیخواه،

مفرط انجام میدهند (آرکل و رابینسون.)2111 ،

محمدتقینسب و رضایی.)0310 ،

(گلداسمیت .)2100 ،همچنین رژیمهای الغری و کاه
که عالوه بر کاه

خوردن بی

از عوامل زمینهساز اختالل خوردن میتوان به ویژگیهای

افراد برای مقابله با فشار روانی از سبكهای مختلفی استفاده

شخصیتی افراد اشاره کرد .شخصیت مجموعهای از ویژگیهای

میکنند .بر اساس مدل طرحوارهای یانگ سبكهای مقابلهای

بادوام و منحصربه فرد است که سبك مواجهه با موقعیتهای مختل

می توانند به صورت اجتناب و یا جبران افراطی بروز کنند .نمود
دید .مثالً شخص

را مشخص میکند .تفاوت در سبك شخصیتی ،در رژیم گرفتن،

بیرونی این سبكها را میتوان به شکلهای مختل

رژیم غذایی و رفتار خوردن نیز منعکس میشاود .پژوه ها نشان

در جهت اجتناب از رخدادها و رویدادهای منفی شروع به فرونشانی

میدهند اجتماعی بودن و تکان گری پایین با کنترل کردن و بازبینی

و سرکوب افکار و تصورات پیرامون مشکالت فرار میکند و یا از

بیشتر غذاهای دریافتی مربوط است (میرزا حسینی ،ارجمند و

پذیرش مسئولیت دوری میکند .فرد ممکن است به شکل جبران

الجوردی .)0314 ،خوردن هیجانی به طور قوی با روانرنجورخویی،

افراطی برای جلب حمایتهای دی ران تالش کند ،دست به

و به طور اختصاصیتر با تکان گری و افسردگی مرتبط است

خودمراقبتی افراطی به شکل اظهار نارضایتی جسمانی و جراحی

(الف انگ و موری )2110 ،پژوه ها نشان میدهند اختالالت

پالستیك بزند یا درگیر پرخوری عصبی و بیاشتهایی عصبی شود

خوردن در افراد مبتال به مشکالت شخصیتی بیشتر مشاهده میشود

(دروچی0110 ،؛ بیرن ،کوپر ،فیربورن .)2113 ،براساس تحقیقات

(میرزا حسینی و همکاران.)0314 ،

مختل  ،در اختالالت خوردن ،سبك مقابله با فشار روانی از جمله

بر طبق نظریهها و ال وهای شناختی رفتاری در مورد اختالل

عمدهترین عوامل پی بین محسوب میشود .انتخاب راهبردهای

مهمی در

مقابلهای سازش نایافته به جای حل تعارضات میتواند منجر به بروز

خوردن ،مشکالت شناختی و باورهای سازش نایافته نق

این رابطه ایفا میکنند (بابایی ،خداپناهی ،صدقپور.)0301 ،

انواع مشکالت روانپزشکی از جمله انواع اختالالت

طرحوارههای سازش نایافته اولیه ساختار شناختی است که شامل

خوردن گردد (اونوکا ،تل یز ،زبور.)2111 ،
888

حسن میرزاحسینی و همکاران

آزمون مدل طرحوارهای یانگ جهت تبیین مشکالت خوردن در افراد...

فرضیههای پژوه

همانطور که به صورت مختصر بیان شد ،یافتههای پژوهشی
بهطور گسترده رابطه میان طرحوارههای سازش نایافته اولیه و

 .0بین طرحوارههای سازش نایافته اولیه و مشکالت خوردن در

اختالالت محور یك از جمله اختالل خوردن را بررسی کردهاند .در
این پژوه

افراد دارای مشکالت شخصیتی رابطه معنیداری وجود دارد.

نیز طرحوارههای سازش نایافته اولیه با اختالل خوردن

رابطه داشت .اما عالوه بر آن مسئله اصلی در این پژوه
تجربی برای این پرس

عبارتند از:

 .2رابطه معنیداری بین سبكهای مقابلهای و مشکالت خوردن
در افراد مبتال به مشکالت شخصیتی وجود دارد.

یافتن پاسخ

 .3سبكهای مقابلهای افراد مبتال به مشکالت شخصیتی ،در رابطه

است که آیا سبكهای مقابلهای رابطه بین

بین طرحوارههای سازش نایافته اولیه و مشکالت خوردن نق

سازش نایافته اولیه و مشکالت خوردن را میانجیگری میکند؟

میانجی

دارد.
رژیم الغری

هوشیاری افراطی و بازداری

پرخوری و اشتغال ذهنی با غذا

خودگردانی و عملکرد مختل

دی رجهتمندی

مهار دهانی
مشکالت

طرحوارههای

خوردن

سازش نایافته

محدودیتهای مختل
بریدگی و طرد

سبكهای مقابلهای

جبران افراطی

اجتناب

شکل .0ال وی فرضی مبنی بر میانجیگری سبكهای مقابلهای در رابطه بین طرحوارههای سازش نایافته و مشکالت خوردن

روش
این پژوه

اولیه و مشکالت خوردن ،در افراد مبتال به مشکالت شخصیتی ،از

با توجه به هدف آن در دسته پژوه های معادالت

نرمافزار ایموس و روش تحلیل معادالت ساختاری استفاده شد.

ساختاری قرار میگیرد .و از نظر شیوه گردآوری دادهها و تحلیل آن،

ابزار

روش غیرآزمایشی و از نوع طرحهای همبست ی میباشد .جامعه

در این پژوه

آماری شامل کلیه افراد دارای مشکالت خوردن بود که در سال 0311

مقیاس بازخورد ن رش خوردن :پرسشنامه بازخورد خوردن،

به مراکز مشاوره شهر قم مراجعه کردهاند .گروه نمونه به شیوه

گارنر و گارفینکل ( ،)0111در سطو وسیعی به عنوان یك ابزار خود

هدفمند با اجرای آزمون میلون بر روی کلیه افراد جامعه آماری که

سنجی برای بازخوردها و رفتارهای بیمارگونه خوردن به کار میرود.

تمایل به همکاری داشتند ،انتخاب شد .در نهایت  235نفر به عنوان

فرم کوتاه این پرسشنامه شامل  22ماده بوده و همبست ی آن با فرم

ورود کردند .حجم این

بلند  51مادهای 1/10 ،گزارش شده است .این پرسشنامه دارای سه

نمونه بر اساس مدل کالین با برآورد ده تا بیست برابری تعداد

خرده مقیاس رژیم الغری ،پرخوری و اشتغال ذهنی با غذا ،و مهار

عاملهای موجود در مدل مشخص شد (کالین.)2100 ،

دهانی است که در یك مقیاس سه درجهای لیکرت از  0تا 3

افراد داری مشکالت شخصیتی در پژوه

برای بررسی فرضیههای پژوه
نیز نق

از پرسشنامههای زیر استفاده شده است:

شامل همبست ی میان متغیرها و

نمرهگذاری میشود .ضریب آلفای کرونباخ برای گروههای بالینی و

سبكهای مقابلهای در رابطه بین طرحوارههای سازش نایافته

غیربالینی  ،1/15گزارش شدهاست (گارنر ،اولمستد ،بوهر و
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گارفینکل .)0102 ،بابایی و همکاران ( )0301با اجرای این تست بر

ماچاند ،کاتراس ،بویوارد و مارتین ( ،)2112برای هر طرحواره سازش

روی یك نمونه  011نفری از دانشجویان ،ضمن تأیید درستی این

نایافته ضریب آلفایی از (1/03برای طرحواره خود تحول نایافته /

پرسشنامه ،ضریب آلفای کرونباخ را  1/02محاسبه کردند.

گرفتار) تا (1/12برای طرحواره نقص  /شرم) محاسبه شده ،و ضریب

پرسشنامه جبران افراطی یانگ  -رای :0پرسشنامه جبران افراطی

بازآزمایی در جمعیت غیربالینی بین  1/41تا  1/02گزارش شدهاست.

یانگ  -رأی ( ،)0115یك پرسشنامه  50گویهای است که به بررسی

دیوانداری ،آهی ،اکبری و مهدیان ( ،)0300ضمن تأیید درستی این

راهبرد مقابلهای جبران افراطی میپردازد .این پرسشنامه در یك

پرسشنامه ضرایب همسانی درونی را در دامنه  1/24تا  1/12نشان

مقیاس  2درجهای لیکرت (از کامالً درست 2 ،نمره تا کامالً غلط0 ،

دادند.
يافتهها

نمره) نمرهگذاری میشود .هر سؤال دارای زیربنایی از چند طرحواره
است که راهبردهای افراطی چون ،رفتار انتقادگرانه ،ذهن

دادههای بدست آمده با روش معادالت ساختاری مورد تحلیل

از حد ،ناارزندهسازی و ...در پاسخ به

قرار گرفت .جهت انجام این تحلیل ابتدا پی فرضهای مورد نیاز

طرحوارهها صورت میگیرد .نمرات باال نشان دهنده راهبرد جبران

مورد بررسی قرار گرفت .همانطور که در جدول  0مشخص شده

افراطی غالب در فرد است .بایرامی ،بخشیپور و اسماعیلی (،)2102

است ضرایب چول ی و کجی همه متغیرها در محدوده  +2و  -2قرار

ضمن تأیید درستی این پرسشنامه ،ضریب آلفای کرونباخ را 1/02

دارد .این مطلب بیان ر آن است که توزیع دادههای مربوط به

گزارش کردهاند و قابلیت اعتماد این پرسشنامه از طریق روش دو

متغیرهای پژوه

از نرمال بودن تك متغیری انحراف آشکاری

نیمهسازی برابر  1/11برآورد شده است.

ندارند .همچنین نتایج مندرج در این جدول نشان میدهد همخطی

مختل

وسواسی ،خوشبینی بی

پرسشنامه اجتناب یانگ – رأی :2پرسشنامه اجتناب یانگ – رأی

بین متغیرهای پی بین تحقیق رخ ندادهاست .زیرا مقادیر ضریب

( ،)0115یك پرسشنامه  50گویهای است که جهت بررسی

تحمل بیشتر از  1/0و عامل تورم واریانس کمتر از  01گزارش شده

راهبردهای مقابلهای اجتنابی طراحی شده است و در یك مقیاس 2

است .جهت بررسی همبست ی میان متغیرهای پی بین با متغیرهای

درجهای لیکرت (از کامالً درست 2 ،نمره تا کامالً غلط 0 ،نمره)

مالک از ضریب همبست ی پیرسون استفاده شد .همانطور که در

نمرهگذاری میشود .راهبردهای اجتنابی براساس این پرسشنامه شامل

جدول  2مشخص شده است هر پنج حوزه طرحوارههای سازش نایافته

رفتارهایی چون فکرنکردن عمدی در مورد مسائل ناخوشایند،

اولیه در سطو  ،p>1/14با مشکالت خوردن شامل رژیم الغری،

سرکوب خشم ،گوشهگیری ،دوری گزینی از مردم ،انکار خاطرات

پرخوری و اشتغال ذهنی با غذا و مهار دهانی رابطه مثبت دارند.

وغیره میباشد .نمرات باال نشاندهنده غالب بودن راهبرد مقابلهای

هوشیاری افراطی و بازداری بیشترین همبست ی را از میان پنج حوزه

اجتناب است .قابلیت اعتماد این پرسشنامه از طریق روش دو

طرحوارهای با رژیم الغری ( )1/23و خودگردانی و عملکرد مختل با

نیمهسازی برابر  ،1/11و ضریب آلفای کرونباخ  1/11گزارش شده

پرخوری و اشتغال ذهنی با غذا ( ،)1/53و مهار دهانی ( )1/02دارد.

است (صلواتی.)0302 ،

بر پایه نتایج بدست آمده بین شاخصهای مشکالت خوردن با

فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ :این پرسشنامه توسط یانگ

شاخصهای سبكهای مقابلهای و طرحوارههای سازش نایافته اولیه

( )0110جهت اندازهگیری طرحوارههای سازش نایافته اولیه ساخته

رابطه معنیدار وجود داشت ( .)p>1/14بنابر این فرضیه اول و دوم
پژوه

شده است .شکل کوتاه پرسشنامه طرحوارهها برای اندازهگیری 04

تأیید میشود.

فرضیه سوم مبنی بر وجود نق

طرحواره سازش نایافته اولیه براساس فرم اصلی در  14گویه تهیه شده

واسطهای سبكهای مقابلهای در

است .هر طرحواره توسط  4گویه سنجیده شده و هر گویه بر روی

رابطه بین طرحوارههای سازش نایافته و مشکالت خوردن ،با استفاده

یك مقیاس لیکرت  2درجهای (از کامالً درست 2 ،نمره تا کامالً

از مدلسازی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفت .لذا ال وی

غلط 0 ،نمره) نمرهگذاری میشود .در پژوه

آن در شکل  0رسم شده است.

لچنان -چاوالیت،

Young Compensation Inventory

1.

Young-Rygh Avoidance Inventory
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آزمون مدل طرحوارهای یانگ جهت تبیین مشکالت خوردن در افراد...

به منظور آزمون برازش مدلهای مفروض با دادهها و نیز برآورد

شاخص تعدیل یافته برازندگی ( ،)AGFIو ریشه دوم برآورد

ضرایب اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کل از مدلیابی معادالت ساختاری

پراکندگی خطای تقریب ( )RMSEAدر حد مطلوب است .براساس

با روش بیشینه احتمال استفاده شد .شاخصهای برازش مدل

این شاخصها میتوان نتیجه گرفت که مدل مفروض براش خوبی با

داده شده است .مربع کای ( ،)χ2نسبت

ساختاری در جدول  3نمای

دادهها دارد (هومن و عس ری.)0300 ،

مربعکای به درجهآزادی ( ،)χ2/dfشاخص برازندگی (،)GFI
جدول .0شاخصهای آماری بررسی توزیع نرمال و عدم هم خطی
متغیرها

ضریب تحمل

تورم واریانس

چول ی

کجی

0/23
0/20

بریدگی و طرد

1/11

1/12

1/12

خودگردانی و عملکرد مختل

1/05

-1/31

1/32

محدودیتهای مختل

1/10

-1/21

1/43

0/31

دی ر جهتمندی

1/11

-1/52

1/ 5

0/12

هوشیاری افراطی و بازداری

1/00

1/00

1/ 1

0/13

جبران افراطی

0/ 4

1/31

1/23

0/15

اجتناب

0/ 5

0/52

1/33

0/13

رژیم الغری

1/10

1/12

-

-

پرخوری و اشتغال با غذا

1/44

0/ 1

-

-

مهاردهانی

1/51

-1/30

-

-

جدول .2میان ین ،انحراف استاندارد و همبست ی بین متغیرهای پژوه
متغیرهای پژوه

M

SD

0

40/40

00/32

0

24/20

04/20

**1/33

0

محدودیتهای مختل

22/33

01/02

**1/54

*1/20

0

دی ر جهتمندی

31/03

0/32

**1/30

**1/30

**-1/54

0

20/53

1/51

**1/25

**1/45

**-1/20

**1/35

0

جبران افراطی

021/0

00/23

**1/34

**1/20

**1/23

**1/24

**1/25

0

اجتناب

025/23

02/33

**1/31

**1/50

**1/30

**1/32

**1/51

**-1/30

0

01/20

2/33

1/11

*1/02

1/12

1/14

*1/23

**1/33

**1/31

بریدگی و طرد
خودگردانی و
طرحوارههای
سازش نایافته اولیه

عملکرد مختل

هوشیاری افراطی و
بازداری
سبكهای مقابلهای

رژیم الغری
مشکالت خوردن

پرخوری و اشتغال
ذهنی با غذا
مهار دهانی

2

5

3

4

2

1

0

1

0

05/23

5/32

*1/04

**1/53

**1/32

*1/22

*1/02

**1/34

*1/23

**-1/31

0

1/02

4/51

*1/00

*1/02

1/12

*1/02

*1/02

*1/03

*1/04

*-1/23

*1/25

*در سطو  p>1/14معنیدار است.

01

0

**در سطو  p>1/10معنیدار است.

نتایج جدول  5نشان میدهد طرحوارههای سازشنایافته با

تمامی شاخصها نشان دهنده برازش مطلوب مدل مفهومی با

( )p>1/14, β=1/10رابطه مثبت معنیداری با سبكهای مقابلهای

دادهها هستند.
در جدول  5ضرایب استاندارد شده مستقیم ،غیرمستقیم و کل

دارد .این متغیر  21درصد از واریانس سبكهای مقابلهای را تبیین

داده شده است.

میکند .سبكهای مقابلهای با ( ،)p>1/10 ,β=1/20رابطه مثبت

مربوط به هر سازه و متغیر ال وی اصالحی نمای

شکل  ،2مدل نهایی را در حالت ضرایب استاندارد نمای

معنیداری با مشکالت خوردن دارند .این متغیر  21درصد واریانس

میدهد.

مشکالت خوردن را تبیین میکند .طرحوارههای سازشنایافته با

جدول .3نتیجه شاخصهای آزمون برازش ال وی نهایی با اعمال خطای

( ،)p>1/10 ,β=1/54رابطه مثبت معنیداری با مشکالت خوردن

اندازهگیری
2

2

RMSEA

AGFI

GFI

CFI

X /df

df

P

X

1/15

1/14

1/14

1/12

2/ 0

31

1/10

23

دارد .این متغیر به صورت مستقیم  40درصد از واریانس مشکالت
خوردن را تبیین میکند .به طور کلی  12درصد از واریانس مشکالت
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دوره  ،00شماره  ،01پاییز(آبان) 0310

مجله علوم روانشناختی

خوردن بر اساس طرحوارههای سازشنایافته اولیه و سبكهای مقابله

طرحوارههای سازشنایافته اولیه با مشکالت خوردن با میانجیگری

ای تبیین شده است .بنابراین فرضیه سوم مبنی بر رابطه غیرمستقیم

سبكهای مقابلهای مورد تأیید قرار میگیرد.

شکل .2ال وی نهایی رابطه طرحوارههای سازشنایافته اولیه و مشکالت خوردن با میانجیگری سبكهای مقابلهای
جدول . 5ضرایب اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل مدل پژوه
روابط

اثرمستقیم

اثرغیرمستقیم

اثر کل

طرحوارههای سازش نایافته به مشکالت خوردن

**1/54

**1/22

**1/10

طرحوارههای سازش نایافته به سبكهای مقابلهای

*1/10

---

*1/10

سبكهای مقابلهای به مشکالت خوردن

**1/20

---

**1/20

*در سطو  p>1/14معنیدار است.

**در سطو  p>1/10معنیدار است.

که طرحوارههای سازشنایافته خودتداومبخ

از خاطرات،

بحث و نتيجهگيری
حاضر آزمون مدل طرحوارهای یانگ برای

هیجانات ،شناختها ،حواس و ادراکات انسان از محیط هستند

تبیین مشکالت خوردن در افراد مبتال به مشکالت شخصیتی بود .بر

(ترابیگلسفیدی ،نویدیمقدم ،منیرپور )0310 ،در تبیین این یافتهها

نشان داد رابطه مثبتی میان طرحوارههای

میتوان گفت ،وجود طرحوارههای سازش نایافته اولیه در ساختار

سازش نایافته اولیه و مشکالت خوردن برقرار است .عالوه بر این

شناختی افراد آنها را بی

از دی ران در معرض فشار روانی قرار

مشخص شد ،بین سبكهای مقابله جبران افراطی و اجتناب با

میدهد .وقتی افراد به صورت ناخودآگاه وقایع زندگی فعلی خود را

مشکالت خوردن رابطه مثبتی وجود دارد .بدان معنی که هرچقدر

مشابه تجارب آسیبرسان دوران کودکیشان درک میکنند،

یابد مشکالت خوردن

طرحوارههایشان بران یخته میشوند و به دنبال آن هیجانات منفی

مییابد .از سوی دی ر سبكهای مقابلهای (جبران افراطی،

همراه با طرحواره ،مانند خشم ،ترس ،شرم و سوگ ،را تجربه میکنند

اجتناب) به عنوان میانجی رابطه بین طرحوارههای سازش نایافته اولیه

(یانگ و همکاران .)2113 ،شخص به دنبال راهی برای نجات از

در

هیجانات منفی ایجاد شده ،از سبكهای مقابلهای استفاده میکند .اما

میرزاحسینی و همکاران ( ،)0314نجمینژاد ()0315

از آنجا که آسیبهای موجود در شخصیت ،راه استفاده از سبكهای

و کالورت ،اسمیت ،بروکمن و سیمپسون ( )2100قرار دارد .از آنجا

مقابلهای سازگار را سد کرده است ،وی به مقابلههای سازش نایافته از

هدف از پژوه
این اساس نتایج پژوه

سبكهای مقابلهای سازش نایافته افزای
افزای

و مشکالت خوردن ایفای نق
راستای پژوه

میکند .این نتایج در ابعاد مختل
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حسن میرزاحسینی و همکاران

آزمون مدل طرحوارهای یانگ جهت تبیین مشکالت خوردن در افراد...

جنس اجتناب یا جبران افراطی روی میآورد .اگرچه سبكهای

افراطی) بین پنج حوزه طرحوارهای و مشکالت خوردن میتوان به

مقابلهای گاهی به شخص کمك میکند تا از طرحواره و یا هیجانات

این موضوع اشاره کرد که افراد در موقعیتهای مختل

زندگی از

منفی فعال شده وابسته به طرحواره دوری کند اما در عمل نه تنها به

سبكهای رفتاری متفاوتی برای مقابله با طرحوارههای یکسان استفاده

بهبود طرحواره کمك نمیکند بلکه باعث تداوم آن میشود .از

میکنند بنابراین علیرغم اینکه طرحوارهها در طی زمان و مکانهای

اینرو به اعتقاد یانگ همه سبكهای مقابله سازش نایافته باعث تداوم

مختل

ثابت میمانند ،سبكهای مقابلهای افراد در برابر طرحواره،

طرحواره میشود (یانگ ،و همکاران.)0302 ،

ضرورتاً در طی زمان ثابت نیست (یانگ ،و همکاران .)0302 ،پس
میتوان انتظار داشت که هردو سبك مقابلهای در زمانهای مختل

تداوم طرحوارهها با تداوم رفتار ،تفکر و هیجانات سازش نایافته
وابسته به آن میتواند مسبب ایجاد مشکالت خوردن شود .درگیر

میانجی ارتباط بین طرحوارههای سازش نایافته و مشکالت خوردن

بودن در حوزه طرحوارههای بریدگی و طرد به دلیل ناامنی در دریافت

باشند.
این پژوه

محبت و تأیید دی ران ،فرد را به کام احساس بیارزشی میکشاند.

دارای محدودیتهایی از قبیل استفاده از

وی ممکن است درگیر حس شرمندگی در ارتباط با عیب و نقصهای

پرسشنامههای خودگزارشدهی ،مقطعی بودن مطالعه و تفاوت در

خود شود .این ن رانیها میتواند در مورد تناسب اندام شخص باشد

ویژگیهای فردی ،خصوصیات روانی ،تفاوتهای زندگی فرهن ی

و او را ترغیب به رفتارهای منتج به بیاشتهایی یا پر اشتهایی عصبی

و اجتماعی نمونههای مورد پژوه

اشاره کرد .پیشنهاد میشود

کند .وجود طرحوارههای حوزه خودگردانی و عملکرد مختل ،به

پژوه های آتی بر روی جمعیت بالینی اجرا شود.

دلیل نقص در توان خودگردانی ،که از عامل مهم در بی بینی

منابع

رفتارهای اعتیادگونه مانند اعتیاد به مصرف الکل ،یا خوردن معرفی

بابایی ،سمیه؛ خداپناهی ،محمدکریم؛ صاالو صدق پاور ،بهارام (.)0301

شده است (آندرسون ،ری را و کترسون2103 ،؛ میرزاحسینی و

ارتبااط باین باورهاا و نشانههای اختالالت خوردن ،مجلة

همکاران ،)0314 ،میتواند پی بین مناسبی برای این اختالل باشد.

روانشناسان ایرانی 3 ،)3(0 ،ا .02

چرا که این طرحواره کنترل درونی را در فرد مختل کرده و او را به

ترابیگلسفیدی ،معصومه؛ نویدیمقدم ،مسعود؛ منیرپور ،نادر (.)0310

تشویق میکند .وجود

رابطه روانبنههای سازشنایافته اولیه و ال وی پنج عاملی شخصیت

دنبال عوامل بیرونی برای غلبه بر هیجانات

با میزان تابآوری در پرستاران .علوم روانشناختی-322 ،)14(00 ،

طرحوارههای حوزه محدودیتهای مختل ،به دلیل سهلگیری

.344

افراطی در زندگی ،توان پایبندی به اهداف درازمدت را از فرد سلب

دهقانی ،سپیده؛ ایزدی خواه ،زهرا؛ محمدتقی نسب ،مریم؛ رضایی ،الهام

میکند و این مسبب ناتوانی در پایبندی به رژیم غذایی و برنامه تغییر

( .)0310تحلیل مسیر طرحوارههای سازش نایافته اولیه ،راهبردهای

سبك زندگی میشود .وجود طرحوارههای حوزه دی ر جهتمندی

مقابله با استرس و کیفیت زندگی روانی .تحقیقات علوم رفتاری،

میتواند به واسطه اختالل در شکلگیری خودان اره منسجم به

.0-0 ،)0(02

مشکالت خوردن منتج شود .اشخاص درگیر در این طرحواره

دیوانداری ،حسین؛ آهی ،قاسم؛ اکبری ،حمزه و مهدیان ،حسین (.)0300

درگیری مداومی جهت تأیید و جلب پذیرش دی ران دارند .این شیوه

فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ :بررسی ویژگیهای

میتواند شخص را مستعد اختالالتی چون بیاشتهایی عصبی کند تا

روانسنجی و ساختار عاملی بین دانشجویان دانش اه آزاد اسالمی

مثالً ظاهر مورد تأیید دی ران را به دست آورند .افراد درگیر در حوزه
گوش به زن ی بی

واحد کاشمر .مجله پژوهشنامه تربیتی.013-033 ،)21(4 ،

از حد و بازداری با تأکید افراطی بر واپس زنی

صلواتی ،مهدی ( .)0302طرحوارههای غالب و اثربخشی طرحواره درمانی

احساسات و تکانههای خودان یخته قواعد سخت و انعطافناپذیری

در بیماران زن مبتال به اختالل شخصیت مرزی .پایاننامه دکتری.

را درونی میکنند ،این ویژگی مشابه ویژگی افراد مبتال به اختالل

تهران ،انستیتو روانپزشکی دانش اه علوم پزشکی تهران.
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