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 مقدمه

به تدریج استفاده از فضای مجازی در میان افراد گسترش یافت و امروز در  1370در جامعه ایرانی از دهه 

از ابرازهای ارتباطی فناوری اطالعات و ارتباطات زندگی روزمره  گیریبهرهشرایطی قرار داریم که بدون 

و به ویژه دختران نوجوان شایان  . در این میان وضعیت نوجوانان(1995)کتابی و جعفریه،  نیست پذیرامکان

اجتماعی مربوط به دختران نوجوان ایرانی برخاسته از  هایآسیبقبل،  هایسالتوجه خاص است. اگر در 

فرهنگی در پوشش و روابط اجتماعی،  هایمحدودیتساختار روابط خانوادگی، تصورات قالبی جنسیتی، 

کالمی و رفتاری در خانواده، کوچه و خیابان و عواملی شرایط شکننده در آینده تحصیلی و اشتغال، خشونت 

 یهاآسیببروز  هایزمینهاز این دست بود، فراگیر شدن فضای مجازی نیز منجر به پیچیدگی روزافزون 

 استفاده. (1391،هزاد هاشمی و آبادی خمیس ،رآتی)م شده استاجتماعی جدید در دختران نوجوان ایرانی 

تأثیر  دختران نوجواناز فضای مجازی در ابعاد خانوادگی، تحصیلی، سازگاری، اعتقادی ن عبادی و روانی 

 است هداشت هاآنای کمترین آسیب را بر های رایانهبیشترین و بازی« تلفن همراه»منفی دارد و بین وسایل، 

 کاربری نوع استفاده، میزان در جنسیتی هایتفاوتمطالعه  .(1392، عطارزادهو باقری  ،حیدری)زندوانیان، 

 یاداعت دختران، هویت تهدید که است آن از حاکی دختر جوانان و نوجوانان بر اینترنت گوناگون تأثیرات و

 هدیداتت جنسی، هایسوءاستفاده و مجازی هایعشق در درگیری اینترنت، طریق از فرهنگ پذیری اینترنتی،

 (. 1387)فرهمند،  است دختر کاربران برای جدی

 ،اجتماعی وزارت آموزش و پرورش هایآسیبمدیرکل امور تربیتی و مشاوره مراقبت در برابر  زارشبه گبنا 

مهم در فضای مجازی است  هایآسیبنیز یکی دیگر از  رهاشدگی کودک و نوجوان در فضای مجازی

به صورت  هاسامانهشکل مجازی پیدا کرده است و حضور در  هاآموزش(. در شرایطی که 1399)شکوهی، 

، فرصت و توجیه الزم برای نوجوانان در استفاده استبرخط چه برای آموزش و چه برای ارزشیابی ضروری 

وقت و بی وقت ابزارهای ارتباطی به ویژه موبایل و تبلت فراهم شده است و همین امر رهاشدگی نوجوانان را 

نیز  فناوری ایلحظه هایپیشرفتغیرقابل کنترل نموده است. سواد کم اطالعاتی والدین و در فضای مجازی 

. از سوی دیگر فرهنگ غلط مجازی را نیز بایستی مدنظر قرار داد. به گزارش خبرگزاری استمزید بر علت 

از میانگین درصد بیش  10) درصد 8/69 در کشور برابر با اجتماعی هایشبکهثیر أت(، 1398رسمی ایرنا )

 . جهانی( برآورد شده است

اجتماعی ن فرهنگی و تغییرات سبک زندگی در اثر استفاده از فضای مجازی  هایمحدودیتنظر به همچنین 

نیز  هاپژوهشدر میان دختران نوجوانان ایرانی، بایستی نگران بهزیستی روانی زنان و مادران نسل فردا بود. 

 هایبرنامهصوتی، تصویری، تبلیغات فرهنگی، تعامالت اجتماعی،  هایپیامکه از میان  دهندمینشان 

غیراخالقی بیشترین و تعامالت اجتماعی کمترین  هایبرنامه در فضای مجازی،غیراخالقی و آراستگی ظاهری 

در گزارش خود  (1395) ناجی (.1396)معظمی و دعاگویان،  داشتند ایرانی تأثیر را بر سبک زندگی زنان

اعتیاد اینترنتی، : برشمرده استروانی استفاده طوالنی مدت از اینترنت را چنین  هایآسیب ترینممه

افسردگی، اضطراب اجتماعی، ضعف مهارت مقابله، عزت نفس پایین، خودکارآمدی کم. در همین راستا برخی 

منفی و با راهبردهای  رابطهمحور  ای مسئلههای مقابلهاعتیاد به اینترنت با راهبردکه  دهدمینشان  هاپژوهش

با سبک دلبستگی ایمن منفی و با سبک دلبستگی و مثبت دارد،  یرابطهمحور و اجتنابی ای هیجانمقابله

پایین  سالمت روانی نمرهین اعتیاد به اینترنت و . همچنین باست دارمعنیناایمن، دوسوگرا و اجتنابی مثبت 
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کلیدواژه زندگی روزمره در دوره نوجوانی است، تعامالت « هیجان»ا که از آنج د.وجود دار دارمعنی رابطه

اجتماعی نوجوانان در فضای مجازی نیز تأثیرات متناقضی به بارآورده است؛ از یک سو، فرصت بروز هیجانات، 

ست ارا در فضایی به ظاهر امن و از راه دور فراهم آورده  ایمقابله هایسبکتغییرات شناختی و به کارگیری 

ی زندگ نیازهایتعامالت چهره به چهره نیست و با  هایواقعیتو از سوی دیگر، این بروز و ظهور، مبتنی بر 

 کندمیدختران نوجوان را در فضای مجازی تشدید  پذیریآسیباما آنچه که ؛ روزمره همخوانی ندارد

 . (1390)بهادری و هاشمی، به لحاظ متغیرهای هیجانی، شناختی و رفتاری و هوش است  هاآن هایویژگی

تعطیلی در شرایط قرنطینه خانگی و ( 1399سازمان بهزیستی کشور ) هایگزارشاز طرف دیگر، طبق 

کودکان از  مندیبهرهدر شرایط عدم امکان  ژهیوبهدر خانه  و نوجوانان مدارس و حضور بیشتر کودکان

 به بروز و افزایش منجر تواندمی که است عواملی جمله نیز از  مکانات و خدمات آموزشی، ورزشی و تفریحیا

نتایج پژوهش مگسون، فریمن، راپی، ریچاردسون، اور و فاردولی و همکاران  .گرددتنش بین والدین و فرزندان 

( نیز ارتباط میان شرایط قرنطینه و افزایش فشار روانی را به ویژه در میان دختران نوجوان نشان 2021)

هراس و فجایع طبیعی و انسان ساخت، وجود استرس و  هابحرانذاتی همه  هایویژگییکی از در واقع، . دهدمی

 و نهادهااختالل در نظم و عملکرد  مبهم بودن پدیده، دلیل ماهیت ناشناختگی وه اجتماعی و اضطراب جمعی ب

 لیلد به نوجوانان و کودکان لذا .است اجتماعی ارتباطات و تعامالت سطح بیکاری، کاهش اقتصادی، رکود و ،هاسازمان

 با شدن مواجه در صورت ،هاواقعیت منطقی و درست درک و تحلیل توان عدم و خود روانی و شناختی هایویژگی

(. 1399 سازمان بهزیستی کشور،) کرد خواهند تجربه ترهابزرگ به نسبت ، فشار روانی بیشتری را هاییموقعیت چنین

افسردگی و اضطراب در میان نوجوانان در شرایط قرنطینه  عالئم( نیز هم ارتباط 2021و ژیانگ )، شونگ تانگ، ژیانگ

و هم به اهمیت گفتگوی والدین ن فرزندان به عنوان عاملی محافظت  دهندمیقرار  تائیدمورد  19ناشی از شیوع کووید 

 .ندینمایمکننده در خصوص سالمت روان تأکید 

آن مانند امکان ابتال و ترس از دست گفتگوی مدام بین والدین در خصوص ویروس مهلک کرونا و عواقب 

 و اضطراب ایجاد سبب تواندمی دادن اعضای خانواده، احتمال بیکاری و ورشکستگی در حضور کودکان

 تعیین در تواندمی آن از حاصل تجارب  درازمدت در حتی و شده کودکان و نوجوانان روان و ذهن در نگرانی

ر ب کهاثرگذار باشد. طرحواره ای  سالیبزرگ در اساسی شخصیت ایجاد و باورها و هانگرش شکل تغییر و

 ورتص در احتماالً  که شودمی تعبیر و تفسیر ،بینیپیش غیرقابل و ناامن جایی عنوانبه جهان آن اساس

 ایجاد در آن خروجی ،متأثر کودکان و نوجوانان در اضطراب و استرس کاهش جهت برنامه و طرح فقدان

تردد،  هایمحدودیت. آنان چندان خوشایند نخواهد بود از منتج هاینسل در حتی و باثبات و مطمئن نسل

تعطیلی مدارس و ماندن در خانه سبب افزایش نرخ خشونت خانگی، اضطراب، ترس و هراس در میان 

ها طرحواره(. 2020؛ رادوان، رادوان و رادوان، 1399)سازمان بهزیستی کشور، ان خواهد شد. آموزدانش

کل بعد ش هایسالاول زندگی یا حتی در  هایسالدر  توانندمیهمچنین . مثبت یا منفی باشند توانندمی

)کی و  گرددینمروانی  هایآسیبهای ناسازگار اولیه به خودی خود منجر به البته وجود طرحواره .بگیرند

زگار اولیه بر روی یک طیف قرار های ناسادهند که طرحوارهمیی وسیعی نشان هاپژوهش(. 2020بارالس، 

و ژو، لو، شای،  2017دارند و در جمعیت سالم نیز قابل مشاهده هستند )شوری، استروس، زاپور و استوارت، 

 مقابله هایسبکانواع  نیترجیراکلی  (. در واقع، راهبردهای اجتنابی هستند که به طور2016هه، لو و وو، 

، دوری مسائلفقدان مواجهه با  ، راهبردهایی مثلدهندمیروانی را تشکیل  هایآسیبناکارآمد مرتبط با 

)کمپاس، جاسر، بتیس،  آورندیممیان فردی و هیجاناتی که این راهبردها به وجود  یهاتیموقعگزینی از 
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 که سطوح باالی شوندیم( متذکر 2020(. در مقابل، کی و بارالس )2017واتسون، گرون، دانبر و همکاران، 

. باشندیمبا باورهای کلیدی که به طور کلی کارآمدتر هستند مرتبط  احتماالًهیجان پذیری و خودکنترلی 

به عنوان عاملی محافظت کننده  تواندمیاین امر خود اشاره دارد به گرایشی جهت مقابله )درگیری( کارآمد و 

 های ناکارآمد عمل نماید.   در مقابل توسعه یا تداوم طرحواره

این شرایط شناسایی عوامل هیجانی و شناختی مرتبط با آن به ویژه در شرایط قرنطینه به خاطر شیوع  در

 اندداده( نشان 2021گونزالس ن تووار و هرناندز ن رودریگز ). ابدییمنیز اهمیتی مضاعف  19فراگیر کووید 

سنی با بیان هیجانی و انواع عواطف تجربه شده در مواجهه با بحران کرونا مرتبط هستند. بیان  هایتفاوتکه 

هیجانات در قبال این بحران، بیشتر تحت تأثیر عواطف منفی، سن و جنس افراد قرار دارد. سن یک عامل 

ری جر به اجتناب کمت. سن باالتر عاملی است که مناستعمده در بیان هیجان در مورد بحران کرونا  نیبشیپ

. افراد با سن باالتر هم هیجان مثبت و هم هیجان منفی را در استبرای بیان هیجان در قبال پاندومی کرونا 

در میان این متغیرهای هیجانی و شناختی، در خصوص دختران نوجوان . انددادهشرایط بحران کرونا گزارش 

و هوش هیجانی قابل توجه هستند. از سوی دیگر،  ایبلهمقاشناختی، ترجیح اعمال  پذیریانعطافمتغیرهای 

نجا که در ای یامسئله. دهدمیشرایط خاص قرنطینه خانگی، سازوکار بروز این متغیرها را تحت تأثیر قرار 

های ناکارآمد در شرایط قرنطینه خانگی بط متغیرهای مطرح شده با طرحوارهاین است که روا شودمیمطرح 

رونی درونی و بی یهاطیمح، سالمت روان یعنی پذیرش شناختی یریپذانعطافق با نظریه مطابچگونه است. 

روانی  یشناسبیآسمختلف  یهاشکلثبات است.  لحاظ ارزشمندی با که از ییهاتیفعالخود فرد و تعهد به 

سیله یا به ورفتاری و عاطفی ناسازگارانه  شناختی به وسیله افراط در قوانین یریپذانعطافنیز بر اساس 

 شواهدی .شوندیمیت به احتماالت که مربوط به آینده است، شرح داده سرفتارهایی ارزش محور و حسا

یی ا در طیف گسترده یریپذبیآس شناختی با بهزیستی روانی و یریپذانعطاف دهدمیوجود دارد که نشان 

 ماسودا و تالی،)، رابطه دارد شودمیروانی عمومی  یهایناراحتاز ناراحتی که شامل افسردگی، اضطراب و 

 پذیریانعطاف، میزان 2021تا  2019( نشان داده است با گسترش پاندومی کرونا از 2021گولتن )(. 2012

شناختی  پذیریانعطافبیشتر از  اندبودهاز آموزش رسمی حضوری برخوردار  2019شناختی افرادی که در 

و فولکمن  الزاروس از دیدگاه. اندبودهگیر آموزش از راه دور در 2021و  2020افرادی بوده است که در 

رفتاری و شناختی است که به منظور مدیریت کردن تقاضاهای بیرونی و درونی  هایتالش ،مقابله(، 1984)

قولهمطور عمده به دو  و به شودمی، استفاده اندشدهکه به عنوان فشارزا یا فراتر از منابع فرد در نظر گرفته 

. بر اساس این نظریه مقابله شامل دو فرایند است: ارزیابی شودمیمدار تقسیم  مدار و هیجان مسئله ی

رفته کار گ به ایمقابلهمناسب و پیامدهای استرس ناشی از راهبرد  ایمقابلهموقعیت و به کارگیری راهبرد 

دیدگاه الزاروس، به صورت خالصه، ( راهبردهای مقابله را با استفاده از 2020استفنسون و دوالنگیس ). شده

افکار و رفتارهای استفاده شده برای مدیریت تقاضاهای درونی و بیرونی یک موقعیت تنش آمیز تعریف 

گرایشی شناختی و رفتاری،  ایمقابلهاند که راهبردهای ( نشان داده2021) شیم، چوی و چو ،کیم. کنندمی

میانجی  نقش ایمقابلهو راهبردهای  کنندمی بینیپیشبهزیستی روانی باثبات را در جریان پاندومی کرونا 

( در 2020. بذرافشان و دلم )ندینمایمدر ارتباط میان ترس از واکسیناسیون و زوال بهزیستی روانی ایفا 

ر دکه افراد زیادی  دهندمیاپیدمولوژیک منتشر شده نشان تحقیقات  یالمللنیبپژوهشی که در نشریه 

قابله مو راهبردهای  اندکردهبحران ناشی از پاندومی کرونا، سطح باالیی از پریشانی روانی را تجربه  مواجهه با
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هوش هیجانی ( 1389، ترجمه پارسا، 2005)گلمن از سوی دیگر، منفی را مورد استفاده قرار داده اند. 

مورون و  دارد. خودهای فردی را در دایره ییعمیقاً تمامی توانا دانست که قابلیتی و یا مهارت ،استعداد را

که در شرایط شیوع ویروس کرونا، نقش ایمن  دهندمی( در پژوهش خود نشان 2021) بیولیک ن مورون

بخش هوش هیجانی با تجربه هیجانات )ترس، اضطراب و غم( با شدت کمتر اما نه با فراوانی کمتر مرتبط 

قش متغیر میانجی را میان طرحوارهاست. هوش هیجانی در تمام فرایندهای هیجانی و شناختی ممکن است ن

با توجه به این مقدمات، پرسش ایفا نماید.  ایمقابلهی و ترجیح اعمال شناخت پذیریانعطافهای ناکارآمد، 

 اب ایمقابلهشناختی و ترجیح اعمال  پذیریانعطافمتغیرهای مدل علّی »اینکه  این پژوهش عبارت است از

   «؟چگونه است های ناکارآمدطینه خانگی در ارتباط با طرحوارهدر شرایط قرن هوش هیجانیگری یمیانج

در شرایط توسعه فضای مجازی و آثار آن بر نوجوانان و نیز پیامدهای منفی تعطیلی مدارس و شرایط قرنطینه 

تفاوت م ایگونهبه ایمقابلهترجیح اعمال  شناختی و پذیریانعطافمتغیرهایی مانند ، آموزدانشبر نوجوانان 

از طریق متغیر هوش هیجانی بر وضعیت سالمت روان دختران  احتماالًبروز خواهند نمود. این متغیرها 

های ناکارآمد به طور خاص نیز ی و طرحوارهطور کلها به طرحواره . در اینجا به نقشگذارندمینوجوان تأثیر 

محوری است. نتایج این پژوهش، با توجه به خالء  مسئلهبایستی توجه نمود. موضوعی که در این پژوهش 

و در حوزه کاربردی،  دیافزایمدر این حوزه، به دانش ما در خصوص متغیرهای مورد بحث  پژوهشی موجود

. مشاوران مدارس و مراکز مشاوره سازدیمشناخت بهتری در خصوص راهکارهای مؤثر مداخله فراهم 

نتایج به دست آمده را در فرایند طرحواره درمانگری  توانندمیمخاطبان این پژوهش هستند و  نیترمهم

ی صورت گرفته در مورد متغیرهای بحث شده، پژوهشی که هاپژوهشبا وجود مورد استفاده قرار دهند. 

روابط این متغیرها را در یک مدل جامع مورد بررسی قرار دهد انجام نگرفته است. با توجه به شکاف پژوهشی 

، ، به لحاظ نظریناشی از پاندمی کروناتغیرهای فوق در شرایط قرنطینه خانگی موجود در خصوص روابط م

و نیز  ایمقابلهترجیح اعمال  و شناختی پذیریانعطافهیجانی و شناختی مثل  یرهایمتغبررسی روابط علی 

اصلی  سؤال رونیامهم، قابل پژوهش است. از  مسئلههای ناکارآمد به عنوان یک هیجانی با  طرحواره هوش

 پژوهش به صورت زیر است:

ا ب ایمقابله اعمال ترجیح و شناختی پذیریانعطافهای ناکارآمد مبتنی بر آیا مدل علی طرحواره .1

در شرایط قرنطینه خانگی ناشی از پاندمی کرونا  آموزدانشنقش میانجی هوش هیجانی در دختران 

 از برازش مناسبی برخوردار است؟

 

 پژوهش روش

پژوهش جامعه آماری  کنندگانشرکت بود.معادالت ساختاری  توصیفی از نوع همبستگی و ،ژوهشروش پ

که در سال تحصیلی  بوددختران نوجوانان مدارس متوسطه دوم شهر تهران  تمامیاین پژوهش، شامل 

ه ورد حجم نمونبرآ )معادله یابی ساختاری(،پژوهش بودند. با توجه به نوع  مشغول به تحصیل 1400-9913

؛ ترجمه 1999، میرز،  گامست، گلن و گارینوگردید ) انجام   2α S 2+ Z2 D2/ S2 α n= NZز طریق فرمولا

 با محاسبه ده درصد ریزش احتمالی معادل حجم نمونهدر نتیجه  .(1391و همکاران،  پاشا شریفیحسن

ق مناط. بدین صورت که از میان بود یاچندمرحله یاخوشه، یریگنمونهروش گرفته شد.  در نظر نفر 511

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1


 خانواده درمانی کاربردی |                 قربانی و همکاران  |...                  و  یشناخت یریطرحواره ناکارآمد بر اساس انعطاف پذ یمدل علّ  |251

 

 3شدند، سپس در هر منطقه به تصادف انتخاب منطقه  5، تهران بیست و دوگانه آموزش و پرورش شهر

 مدرسه دخترانه و در هر مدرسه دو کالس به تصادف انتخاب گردید. 

 ابزار پژوهش

( 1998ن  توسط یانگ) کوتاه فرم -رحواره یانگطپرسشنامه . فرم کوتاه -پرسشنامه طرحواره یانگ. 1

مربوط به  سؤال 5هر و است  سؤال 75ساخته شده است. این مقیاس شامل  طرحواره 15 گیریاندازهبرای 

 رهاشدگی/؛ محرومیت هیجانی)است شامل: بریدگی و طرد مورد  15ها طرحواره و تعداد طرحواره کی

خودگردانی و عملکرد مختل (، شرم قص/؛ نبیگانگی انزوای اجتماعی/؛ بدرفتاری  /اعتمادیبی؛ ثباتیبی

، جهت مندی (خود تحول نیافته گرفتار/؛ در برابر ضرر و بیماری پذیریآسیب؛ کفایتیبی وابستگی/؛ شکست)

( و معیارهای سرسختانه؛ بازداری هیجانیبیش از حد و بازداری ) یبه زنگ(، گوش ایثار؛ اطاعت)

ک ی سؤالدر برابر هر (. خودانضباطی ناکافی /داریخویشتن؛ منشیبزرگ استحقاق/مختل ) هایمحدودیت

نمره باال در یک خرده مقیاسِ معین، احتمال بیشتر وجود یک طرحواره وجود دارد.  ایگزینه 6مقیاس لیکرت 

 96/0مسانی درونی مقیاس را ( ه2001) ر و هانیانی والر، می. دهدمیغیرانطباقی را برای آن فرد نشان 

بود. پایایی بازآزمایی خرده  80/0 باالتر از هامقیاسعالوه همسانی درونی برای تمامی خرده ه گزارش دادند. ب

را  هامقیاس همسانی درونی خرده( 1387) صدوقی و وفایی .به دست آمد 82/0تا  5/0هم بین  هامقیاس

 . اندکردهگزارش  94/0و نمره کل مقیاس را  90/0تا  62/0بین 

و وندروال در  یستوسط دن شناختی پذیریانعطافپرسشنامه . 1شناختي پذیریانعطافسشنامه پر. 2

. این پرسشنامه برای ارزیابی میزان است سؤال 20ساخته شده است. این پرسشنامه مشتمل بر  2010سال 

در  پذیرطافانع و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در ایجاد تفکر غیر بالینیپیشرفت فرد در کار بالینی و 

ح، . در ایران و در پژوهش شاررودمیروانی به کار  هایبیماریاختی ن رفتاری افسردگی و سایر ندرمان ش

 ،هاجایگزینآمده است که عبارتند از  به دستسه زیر مقیاس برای این پرسشنامه ( 2014سلطانی )و فرمانی 

 پذیریانعطاف، نمره کل آزمون سؤاالتات تمام جمع نمر. انسانی یی برای رفتارهایهاجایگزینکنترل و 

این پرسشنامه را با  زمانهماعتبار ( 2010) . در پژوهش دنیس و واندروالدهدمیشناختی را به دست 

 شناختی مارتین و رابین پذیریانعطافهمگرایی آن را با مقیاس  و روایی 39/0برابر  پرسشنامه افسردگی بک

؛ به نقل از 1392بحرینیان و فرمانی،  ، سلطانیحشار)و همکاران ح ران شارآوردند. در ای به دست 75/0

 90/0مقیاس را  کل کرونباخو ضرایب آلفای  71/0ضریب بازآزمایی کل مقیاس را  (1393فاضلی و همکاران،

ه دست ب 75/0 (1393) این پرسشنامه در پژوهش فاضلی و همکاران هایدادهگزارش نمودند. آلفای کرونباخ 

یی برای رفتارهای هاجایگزین، کنترل و هاجایگزینی هامقیاس برای خرده کرونباخپژوهش آلفای  آمد. در

 .آمد به دست 57/0 و 55/0،72/0انسانی به ترتیب برابر 

 ایمقابلهپرسشنامه ترجیح اعمال ( 1989) و وینتراب شییر ،کارور. 2ایمقابلهپرسشنامه ترجیح اعمال . 3

است  سؤال 60طراحی کردند. این پرسشنامه دارای  متفاوت مقابله با استرس راهبردهایهدف ارزیابی  را با

)شامل دو عامل رفتاری  مدار جانیه، )شامل عامل شناختی ن گرایشی( مدار مسئله ایمقابلهکه سه سبک 

 زیرمقیاس 5را در  تنابی(شامل شناختی ن اجتنابی و رفتاری ن اج) و کم فایده و هیجانی ن گرایشی( ن گرایشی

                                                           
1. Cognitive flexibility inventory (CFI)  

2. Cope Operations Preference Enquiry (COPE) 



  252 |                                    (19-)مجموعه مقاالت کویید 5شماره      | 2دوره     |1400   زمستان   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

پایایی و روایی این مقیاس را در طی سه مطالعه بررسی کردند. ( 1989) و وینتراب ؛ شییرکارور .سنجدیم

گزارش کردند. ضرایب پایایی  92/0تا  45/0ی این پرسشنامه از هامقیاسزیر ضرایب همسانی درونی را برای

زندگی، مقیاس  یابیجهتپرسشنامه با پرسشنامه  این زمانهمگزارش شد. روایی  86/0تا  46/0بازآزمایی از 

ی و شخص هایدیدگاه عزت نفس روزنبرگ، مقیاس کانون کنترل درونی ن بیرونی راتر، پرسشنامه بررسی

 پرسشنامه بررسی فعالیت جنکینز بررسی شد. نتایج حاصل نشانگر همبستگی باالی پرسشنامه ترجیح اعمال

( 1392) نژاد و همکاران جاللی (.1989،و وینتراب شییر ،کارور)ذکر شده است  هایهپرسشنامبا  ایمقابله

برای خرده مقیاس رفتاری ن اجتنابی  74/0عامل شناختی ن گرایشی تا  برای 88/0را از  کرونباخمیزان آلفای 

برای عامل  67/0عامل رفتاری ن گرایشی تا  برای 85/0سازی نیز از  گزارش کردند. میزان ضریب دونیمه

همان  کل عامل با نمره سؤالشناختی ن اجتنابی متغیر بود. برای محاسبه روایی، میزان همبستگی نمره هر 

شان ی را ندارمعنیعامل بررسی شد. طبق نتایج حاصله، تمامی پنج عامل با نمره کل همبستگی مثبت و 

 ن اجتنابی، و عامل چهارم شناختی (r=  77/0) یهمبستگشناختی ن گرایشی، بیشترین میزان  داد. عامل اول

 . را داشتند( r=  21/0) کمترین میزان همبستگی

نظریه گلمن  بر اساس 1996پرسشنامه هوش هیجانی در سال . 1پرسشنامه هوش هیجاني شرینگ. 4

است که  سؤال 70( توسط شریننگ تدوین شده است. فنرم اصنلی شامنل 1389؛ ترجمه پارسا، 1995)

اجتماعی  هایمهارتدهی، انگیزه، همدلی و  چندینن جنبنه از هنوش هینجانی )خودآگناهی، خنود نظنم

آزمون به  سؤاالتکه البته بعد از هنجار شدن در ایران تعدادی از  دهدمیرا مورد ارزیابی قرار  (در شغل

عدم تطبیق با فرهنگ ایران حذف  ؤالس، طوالنی بودن سؤالدالیل مختلف از قبیل نداشتن مشخصات الزم 

 7) خودانگیزی هایمؤلفهاست. این پرسشنامه  سؤال 33شده است. در نتیجه آزمون هنجار شده دارای 

یم( را سؤال 5) یاجتماع( و مهارت سؤال 6) یهمدل(، سؤال 7) یخودکنترل(، سؤال 8(، خودآگاهی )سؤال

مختلف و یک نمره  هایمؤلفهنمره آن مربوط به  5که  کندمینمره جداگانه دریافت  6. هر آزمودنی سنجد

تا همیشه  وقتچیهلیکرت از  یادرجه 5مقیاس  بر اساسکه  استمربوط به نمره هوش هیجانی در کل 

( میزان هماهنگی درونی این مقیاس را از طریق آلفای کرونباخ 1380) یمنصورتدوین شده است. در ایران، 

. در بررسی روایی سازه این آزمون، دهدمیورده است که مطلوبیت آزمون را نشان آ به دست 85/0برابر 

تهران در این آزمون و آزمون عزت نفنس کنوپر اسنمیت بنر روی  یهادانشگاههمبستگی نمرات دانشجویان 

 میزان (=63/0rو  =001/0P) آمنده به دستاطالعات  بر اساسنفری مورد بررسی قرار گرفت و  30نمونه 

( 1382اسنت. همچنین اسدی ) دارمعنیآزمون از لحناظ آمناری  2در  هاآزمودنیهمبستگی بین نمرات 

آورد. ضریب پایایی پرسشنامه هوش  به دست/. 82میزان همسانی درونی آزمون را بنه روش آلفنای کرونبناخ 

 به دست 74/0و  78/0یب هیجنانی بنا اسنتفاده از روش آلفنای کرونبناخ و تنصیف محاسبه شد و به ترت

 آمد.  

 گاه ، آندر اختیار نوجوانان قرار گرفت هاپرسشنامهروش اجرای پژوهش به این صورت بود که شیوه اجرا. 

ناقص و نیز حذف  هایپرسشنامهگردید. بعد از حذف  آوریجمعتوزیع و  مدارس در این هاپرسشنامههمه 

های به منظور بررسی فرضیه ؛گرفتمبنای تحلیل پژوهش قرار نمونه مورد نظر پژوهش پرت،  هایداده

پژوهش، روابط بین متغیرها و به عبارتی تعمیم نتایج به دست آمده از نمونه به جامعه آماری پژوهش، از 

                                                           
1. Shring's Emotional Intelligence questionnaire 
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انجام  3و اسمارت پی ال اس  26اس پی اس اس  معادالت ساختاری با استفاده از دو نرم افزار سازیمدل

 شد.

 

 اهیافته

های پژوهش شامل تعداد پاسخگویان، کمترین مقدار، بیشترین مقدار، های توصیفی شاخصآماره 1در جدول 

 میانگین، انحراف معیار، ضرایب کشیدگی و چولگی گزارش شده است. 

 

 های پژوهش. توصیف پاسخگویان بر اساس شاخص1جدول 

انحراف  میانگین تعداد نام متغیر

 معیار

 آماره کشیدگی چولگی

 آزمون

مقدار 

 معناداری

 000/0 102/0 163/2 -256/0 677/0 202/5 511 هاجایگزین

 000/0 074/0 237/1 -446/0 809/0 396/5 511 کنترل

 000/0 173/0 723/0 -306/0 87/0 08/5 511 برای رفتارهای انسانی هاجایگزین

 000/0 063/0 826/2 -291/0 655/0 226/5 511 شناختی پذیریانعطاف

 000/0 446/0 989/10 938/2 445/0 202/1 511 گرایشی -شناختی 

 000/0 18/0 394/1 036/1 596/0 601/1 511 گرایشی -رفتاری 

 000/0 175/0 122/0 899/0 464/0 507/1 511 گرایشی -هیجانی 

 000/0 089/0 -536/0 337/0 534/0 863/1 511 اجتنابی -شناختی 

 000/0 135/0 -682/0 42/0 536/0 722/1 511 اجتنابی -رفتاری 

 000/0 104/0 355/0 841/0 433/0 579/1 511 ایمقابلهترجیح اعمال 

 000/0 141/0 604/0 -862/0 793/0 793/3 511 خودانگیزی

 000/0 095/0 -954/0 035/0 925/0 147/3 511 خودآگاهی

 000/0 28/0 321/0 -901/0 992/0 733/3 511 خودکنترلی

 000/0 213/0 014/0 -819/0 983/0 873/3 511 همدلی

 000/0 272/0 -994/0 -513/0 195/1 514/3 511 اجتماعی هایمهارت

 000/0 063/0 -437/0 -357/0 715/0 612/3 511 هوش هیجانی

 000/0 244/0 07/0 -38/0 68/0 83/4 511 محرومیت هیجانی

 000/0 209/0 925/0 -611/0 6/0 096/5 511 ثباتیبیرهاشدگی/ 

 000/0 185/0 -355/0 -014/0 683/0 778/4 511 / بدرفتارییاعتمادیب

 000/0 247/0 12/0 -395/0 673/0 852/4 511 انزوای اجتماعی/ بیگانگی

 000/0 274/0 213/0 -263/0 627/0 875/4 511 نقص/ شرم

 000/0 261/0 214/1 -346/0 591/0 91/4 511 شکست

 000/0 321/0 256/0 -299/0 577/0 881/4 511 کفایتیبیوابستگی/ 
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در برابر ضرر و  پذیریآسیب

 بیماری
511 057/5 565/0 286/0- 423/1 356/0 000/0 

 000/0 355/0 345/0 -126/0 549/0 29/5 511 گرفتار/ خود تحول نیافته

 000/0 328/0 353/0 -363/0 674/0 85/4 511 اطاعت

 000/0 231/0 057/0 -352/0 679/0 816/4 511 ایثار

 000/0 234/0 196/0 -397/0 681/0 81/4 511 بازداری هیجانی

 000/0 226/0 069/0 -356/0 68/0 811/4 511 معیارهای سرسختانه

 000/0 39/0 24/3 -802/0 551/0 971/4 511 منشیبزرگاستحقاق/ 

/ خودانضباطی داریخویشتن

 ناکافی
511 819/4 692/0 36/0- 057/0- 243/0 000/0 

 000/0 095/0 153/0 -109/0 465/0 91/4 511 های ناکارآمدطرحواره

 

پذیری شناختی، ترجیح اعمال ی آمار توصیفی پژوهش، میانگین متغیرهای انعطافهایافتهبا توجه به 

 به دست 91/4و  612/3، 579/1، 226/5های ناکارآمد به ترتیب برابر ، هوش هیجانی و طرحوارهایمقابله

هنگام بررسی . شوداسمیرنوف استفاده می - آزمون کولموگروف ها ازبرای بررسی نرمال بودن داده آمده است.

 آزموندرصد  5ح خطای در سط ها نرمال استصفر مبتنی بر اینکه توزیع داده یهفرض هانرمال بودن داده

آید، در این صورت دلیلی برای  به دست 05/0مساوی  تربزرگآزمون  مقدار معناداریبنابراین اگر ؛ شودمی

 نرمال است، وجود نخواهد داشت.  هاصفر مبتنی بر اینکه داده یهرد فرض

 بنابراین برای؛ های مربوط به متغیرهای تحقیق نرمال نیستندمشخص است، داده 1 که در جدول طورهمان

پژوهش حاضر مدل مربوط به  از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. های پژوهش،بررسی فرضیه

نابراین ب وجود دارد. پژوهش مؤلفهچهار گیری مربوط به اندازه چهار مدلنمایش داده شده است،  1نمودار در 

پایایی . برای بررسی ( داریممؤلفه)برای چهار  گیریمدل اندازهچهار نیاز به بررسی  کلیبرای تحلیل مدل 

بررسی ضرایب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  معیارهایگیری از های اندازهمدل

و نیز مقادیر مربوط  4/0پژوهش بیشتر از  یهاعاملشد که نتایج زیر به دست آمد: مقادیر مربوط به استفاده 

که  است 7/0ها باالتر از های پژوهش در همه عاملبه معیارهای یعنی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی عامل

پژوهش، با توجه به اینکه میانگین  یهامدلحاکی از پایایی مناسب مدل دارد. در خصوص روایی همگرای 

. با بررسی انجام شده به سه روش گرددیم تائیدروایی همگرای پژوهش  است 5/0، 1واریانس استخراج شده

مربوط به هر عامل نسبت به خود آن عامل همبستگی بیشتری داشتند تا  هایسؤالجدول بارهای متقاطع )

 از مقدار عاملهر  میانگین واریانس استخراج شدهمقدار جذر های دیگر(، فورنل الرکر )نسبت به عامل

)برای همه جفت متغیرها  2بود( و معیار نسبت خصیصه متفاوت ن خصیصه یکسانبیشتر  عاملهمبستگی دو 

 شود.می تائیدآمد( روایی واگرای مدل پژوهش  به دست 9/0کمتر از 

                                                           
1. Average Variance Extracted 

2. Heterotrait-Monotrait Ratio 
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 مدل ضرایب استاندارد .1نمودار 

 

ضرایب  ترین معیار،اساسیشود که اولین و برای بررسی برازش مدل پژوهش از چندین معیار استفاده می

است.  tداری ها در مدل، اعداد معنیی بین عاملترین معیار برای سنجش رابطهابتدایی .است 1t داریمعنی

 دیتائها و در نتیجه ی بین عاملبیشتر شود، نشان از صحت رابطه 96/1در صورتی که مقدار این اعداد از 

 .است 95/0های پژوهش در سطح اطمینان فرضیه

                                                           
1. t-values  
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 مدل ضرایب معناداری .2نمودار 

 داریها نشان داده شده است بین متغیرهایی رابطه معنیی رابطهکه برای همه 2با توجه به مندرجات جدول 

 باشد.  96/1ها بیشتر از برای این رابطه tبرقرار است که مقدار ارزش 
 

 بررسي روابط درون مدل ساختاری .2جدول 

ضرایب  درون مدل ساختاری تحقیق هارابطهبررسی 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

T Value P Value 

 000/0 08/5 046/0 -232/0 های ناکارآمدطرحواره ←پذیری شناختی انعطاف

 000/0 036/6 048/0 291/0 هوش هیجانی ←پذیری شناختی انعطاف

 000/0 645/12 038/0 -484/0 های ناکارآمدطرحواره ←ای ترجیح اعمال مقابله

 000/0 905/5 047/0 278/0 هوش هیجانی ←ای ترجیح اعمال مقابله

 000/0 686/6 033/0 -22/0 های ناکارآمدطرحواره ←هوش هیجانی 

 

های وابسته در حد متغیر برای 2بینپیشتناسب  و 1ضریب تعیینمعیارهای  3با توجه به مندرجات جدول 

 است. متوسط و قوی
 

 بینپیشتناسب  و ضریب تعیین معیارهایبررسي  .3جدول 

 R2 Q2 نام متغیر

های ناکارآمدطرحواره  562/0  285/0  

232/0 هوش هیجانی  111/0  

 

هیجانی بر یر میانجی هوش های ناکارآمد و هوش هیجانی و متغبین بر طرحوارهپیشاندازه اثر متغیرهای 

 آمده است. 4های ناکارآمد در جدول طرحواره

 
 اندازه اثرمعیار بررسي  .4جدول 

 2f نام متغیر 

 متوسط 092/0 های ناکارآمدپذیری شناختی بر طرحوارهاندازه اثر انعطاف

 متوسط 089/0 پذیری شناختی بر هوش هیجانیاندازه اثر انعطاف

 قوی 400/0 های ناکارآمدبر طرحواره ایاندازه اثر ترجیح اعمال مقابله

 متوسط 082/0 ای بر هوش هیجانیاندازه اثر ترجیح اعمال مقابله

 متوسط 085/0 های ناکارآمداندازه اثر هوش هیجانی بر طرحواره

                                                           
1. R2 

2. Q2 
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برازش آن، بررسی برازش  دیتائشود و با می مدل ساختاریگیری و مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه

های ساختاری است. بدین مربوط به بخش کلی مدل 1شاخص نیکویی برازش شود.در یک مدل کامل می

گیری و بخش مدل ساختاری تواند پس از بررسی برازش بخش اندازهمعنی که توسط این معیار محقق می

که به عنوان  36/0و  25/0، 01/0مقدار با توجه به سه  پژوهش خود، برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید.

برای  498/0مقدار معرفی شده است و حصول  شاخص نیکویی برازشمتوسط و قوی برای  مقادیر ضعیف،

ید آمده با به دستنشان از برازش مناسب مدل دارد. در مجموع با عنایت به نتایج ، شاخص نیکویی برازش

 نبالبه دگیری و محاسبات روایی سازه و تشخیصی و ندازهگفت با توجه به مراحلی که جهت تصدیق مدل ا

ود، شمی دیتائشده توسط پژوهشگر  ارائههای پژوهش انجام شد، باید گفت مدل آن آزمون روابط بین سازه

برای بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش و  (.5توان به بررسی فرضیات پژوهش پرداخت )جدول حال می

استفاده شده است که اگر مقدار  tی دارمعنیارزش  از ضریب استاندارد و مقادیرآزمون مدل کلی پژوهش 

 بین آن دو متغیر است.  دارمعنیدهنده رابطه باشد نشان 96/1از  تربزرگبرای یک رابطه  tی دارمعنیارزش 
 

 بررسي فرضیات پژوهش .5جدول 

 درون مدل ساختاری تحقیق هارابطهبررسی 
ضرایب 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد
T 

Value 
P 

Value 
 نتیجه

      اثرات مستقیم

 تائید 000/0 08/5 046/0 -232/0 های ناکارآمدطرحواره ←پذیری شناختی انعطاف

 تائید 000/0 036/6 048/0 291/0 هوش هیجانی ←پذیری شناختی انعطاف

 تائید 000/0 645/12 038/0 -484/0 های ناکارآمدطرحواره ←ای ترجیح اعمال مقابله

 تائید 000/0 905/5 047/0 278/0 هوش هیجانی ←ای ترجیح اعمال مقابله

 تائید 000/0 686/6 033/0 -22/0 های ناکارآمدطرحواره ←هوش هیجانی 

      اثرات غیرمستقیم

 ←هوش هیجانی  ←پذیری شناختی انعطاف

 های ناکارآمدطرحواره
 تائید 000/0 549/4 014/0 -064/0

 ←هوش هیجانی  ←ای ترجیح اعمال مقابله

 های ناکارآمدطرحواره
 تائید 000/0 101/4 015/0 -061/0

      اثرات کل

 تائید 000/0 381/6 046/0 -296/0 های ناکارآمدطرحواره ←پذیری شناختی انعطاف

 تائید 000/0 036/6 048/0 291/0 هوش هیجانی ←پذیری شناختی انعطاف

 تائید 000/0 116/13 042/0 -545/0 های ناکارآمدطرحواره ←ای ترجیح اعمال مقابله

 تائید 000/0 905/5 047/0 278/0 هوش هیجانی ←ای ترجیح اعمال مقابله

 تائید 000/0 686/6 033/0 -22/0 های ناکارآمدطرحواره ←هوش هیجانی 

 
                                                           
1. Goodenss of Fitness (GOF) 
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 گیریبحث و نتیجه

و ترجیح اعمال  یشناخت پذیریانعطافا مد بآطرحواره ناکاررابطه بین مطالعه  ،هدف از پژوهش حاضر

در جریان آموزش مجازی در شرایط قرنطینه خانگی ناشی از شیوع  یجانیهوش ه ایواسطهنقش  ایمقابله

گردآوری شده به  هایدادهبا  گیریاندازهمدل ی پژوهش نشان داد هایافتهکه طور همان  .ویروس کرونا بود

متغیرهای  گیریاندازهاز توان الزم برای  گیریاندازهو همه نشانگرهای مدل  شتصورت مطلوب برازش دا

 دارمعنیپژوهش روابط بین متغیرهای  ی پژوهش نشان داد کههایافته مکنون پژوهش حاضر برخوردار بودند.
ش با نقش میانجی هو ایمقابله اعمال ترجیح و شناختی پذیریانعطافاندازه اثر گردید با این توصیف که 

اثر در واقع، نتایج مدل ساختاری پژوهش حاضر نشان داد های ناکارآمد، متوسط بود. طرحواره بر هیجانی

ر ب شناختی پذیریانعطافکل اثر  طرحواره ناکارآمد، قوی بود؛ در حالی کهبر  ایمقابلهترجیح اعمال کل 

هوش هیجانی در ارتباط با اثر کل هریک همچنین نقش میانجی متوسط به باال بود. طرحواره ناکارآمد، نسبتاً 

بر کل هوش هیجانی اثر در نهایت گردید و  دارمعنیطرحواره ناکارآمد بر از متغیرهای مدل پیشنهادی 

 مدل علّیادی پژوهش یعنی میزان متوسط بود. بدین ترتیب، مدل ساختاری پیشنهبه طرحواره ناکارآمد 
با نقش میانجی هوش هیجانی  ایمقابلهشناختی و ترجیح اعمال  پذیریانعطافطرحواره ناکارآمد بر اساس 

 در شرایط قرنطینه ناشی از کرونا از برازش مناسبی برخوردار بود. آموزدانشدر دختران 

تی و شناخ پذیریانعطافا، آثار متغیرهای شرایط شکننده فردی ن اجتماعی در دوران قرنطینه ناشی از کرون

متغیر طرحواره متغیر هوش هیجانی بر یگرواسطهبا  چه ورا چه به صورت منفرد  ایمقابلهترجیح اعمال 

روابط این متغیرها را در قالب مدل ساختاری پیشنهادی  ترقیدقتبیین  سبب وهای ناکارآمد، تقویت نموده 

 پذیریآسیب»های ناکارآمدی مثل سبب تقویت طرحواره احتماالًوضعیت پاندمی کرونا،  ،. در مجموعشودمی

و  «معیارهای سختگیرانه»، «ثباتیبیرهاشدگی/ »، «انزوای اجتماعی / بیگانگی»، «در برابر ضرر و بیماری

شده « نقص/ شرم»و « / بدرفتاری یاعتمادیب»و « کفایتیبیوابستگی/ »، «شکست»های البته طرحواره

ر عین دگردید و  دارمعنیطرحواره ناکارآمد بر  شناختی پذیریانعطاف، اثر مستقیم هایافتهاست. بر اساس 

 آمده همسو با به دستنتایج های ناکارآمد، متوسط بود. پذیری شناختی بر طرحوارهحال اندازه اثر انعطاف

 ( بود. 1393محمدخانی، سلیمانی و سیدعلی نقی )( و نیز 2020) فاستینو و واسکو ی پژوهشهایافته

رو شدن با  برای روبه شناختی توانایی افراد در تعدیل روند شناخت پذیریانعطافبا توجه به اینکه 

در شرایط قرنطینه خانگی ناشی از کرونا، با توجه تعریف شده است، ی بینپیش غیرقابلجدید و  یهاتیموقع

حالت غم و نشخوار فکری  تواندمینزوای فردی و اجتماعی نوجوانان به ویژه از گروه همساالن، به افزایش ا

های ناکارآمد رهاشدگی و معیارهای ی افراد را گسترش داده و طرحوارهشناخت پذیریانعطافرا با سطح پایین 

همسو است که نشان  (1399) عطادخت و رحیم زادگانی هایافتهسرسختانه را تقویت نماید. این تبیین با 

در   یدگکننمحافظتنقش  ازپذیری شناختی و تمایزیافتگی خود انعطافدادند به طور معکوس، سطح باالی 

 پذیریانعطافرابطه  توانیمدیگر  یاهیزاواز  برخوردار هستند.برابر اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا 

 طورهمانهای ناکارآمد را در ارتباط با فرایند آموزش مجازی برای نوجوانان تبیین نمود. شناختی  و طرحواره

شناختی  پذیریانعطاف، میزان 2021تا  2019( نشان داده است با گسترش پاندمی کرونا از 2021گولتن )که 

شناختی افرادی  پذیریانعطافبیشتر از  اندبودهاز آموزش رسمی حضوری برخوردار  2019افرادی که در 

برخاسته از پدیده انزوای  تواندمی. این امر اندبودهدرگیر آموزش از راه دور  2021و  2020بوده است که در 
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شناختی در شرایط قرنطینه خانگی به دلیل درگیری  پذیریانعطافکرونایی باشد. در هر صورت، سطح پایین 

« ثباتیبیرهاشدگی/ »های ناکارآمد ی طرحوارهریگلشکی مجازی از راه دور، از یک طرف، با هاآموزشدر 

قرار دارند ممکن است مرتبط باشد و از طرف « بریدگی و طرد»که در دسته « انزوای اجتماعی / بیگانگی»و 

ی و خودگردان»که در دسته « در برابر ضرر و بیماری پذیریآسیب»طرحواره ناکارآمد  گیریشکلدیگر، با 

در عین حال بایستی توجه داشت که در چنین وضعیتی، روابط قرار دارد همبسته باشد. « عملکرد مختل

شناختی و در صورت  پذیریانعطافنوجوانان در فضای مجازی به عنوان عاملی مثبت در جهت افزایش میزان 

 پذیریانعطافمجازی، به عنوان عاملی بازدارنده در مقابل کاهش میزان  مدیریت صحیح و سنجیده روابط

 شناختی ایفای نقش نماید.

 دارمعنیطرحواره ناکارآمد بر  ایمقابله اعمال ترجیحی پژوهش حاکی از آن بود که اثر مستقیم هایافته

تبار  یهایافتهنتایج پژوهش با های ناکارآمد، قوی بود. بر طرحواره ایمقابله اعمال اثر ترجیحگردید و اندازه 

( 2012کامارا و کالوت )( و 1393رضایی ) نسب و یمحمدتقدهقانی، ایزدی خواه، (، 1397و حسن شعبان )

بط با مرت دو فرایندنوجوانان و  ایمقابلهشرایط قرنطینه خانگی ناشی از کرونا بر ترجیح اعمال  همسو بود.

مناسب و پیامدهای استرس ناشی از راهبرد  ایمقابلهارزیابی موقعیت و به کارگیری راهبرد یعنی  هاآن

و افزایش  هایهمکالس، به دلیل کاهش حمایت اجتماعی از جانب همساالن و کار گرفته شده به ایمقابله

 تأثیر منفی به جا گذارد. تواندمیدر محیط خانواده و نیز کاهش سطح هیجان پذیری و خودکنترلی  هاتنش

و  اندکردهبحران ناشی از پاندمی کرونا، سطح باالیی از پریشانی روانی را تجربه  در مواجهه باافراد زیادی 

این وضعیت، از یک سو اتخاذ (. 2020راهبردهای مقابله منفی را مورد استفاده قرار داده اند )بذرافشان و دلم،

کم فایده را شدت بخشیده است. این تبیین با تعبیر  ایمقابلهناسازگار و سبک هیجانی  ایمقابلهسبک 

طور راهبردهای اجتنابی همسو است که معتقدند این راهبردهای اجتنابی، به ( از 2017کمپاس و همکاران )

دهایی ر، راهبدهندمیروانی را تشکیل  هایآسیبمقابله ناکارآمد مرتبط با  هایسبکانواع  نیترجیرا یکل

میان فردی و هیجاناتی که این راهبردها به وجود  یهاتیموقع، دوری گزینی از مسائلفقدان مواجهه با  مثل

کم فایده در مواجهه با  ایمقابلههیجانی ناسازگار و سبک  ایمقابلهاتخاذ سبک . به این ترتیب، آورندیم

های ناکارآمد گیری طرحوارهشکلبیماری کرونا و شرایط قرنطینه خانگی ناشی از آن، ممکن است منجر به 

رهقرار دارند و نیز طرحوا« مختل خودگردانی و عملکرد»که در دسته « کفایتیبیوابستگی/ »و « شکست»

ز اقرار دارند گردد. « بریدگی و طرد»که در دسته « منقص/ شر»و « / بدرفتاری اعتمادیبی»های ناکارآمد 

که   گیردمیقرار  تائید( مورد 2020ی کی و بارالس )هایافتهسوی دیگر، تبیین فوق به طور معکوس با 

با باورهای کلیدی که به طور کلی کارآمدتر  احتماالًنشان دادند سطوح باالی هیجان پذیری و خودکنترلی 

به  تواندمیو این امر خود اشاره دارد به گرایشی جهت مقابله )درگیری( کارآمد و  دباشنمیهستند مرتبط 

های ناکارآمد عمل نماید. همچنین، این در مقابل توسعه یا تداوم طرحوارهعنوان عاملی محافظت کننده 

که نشان دادند   گیردمیقرار  تائیدمورد ( 2021شیم، چوی و چو ) ،کیمی  هایافتهتبیین به طور معکوس با 

 بینییشپگرایشی شناختی و رفتاری، بهزیستی روانی باثبات را در جریان پاندمی کرونا  ایمقابلهراهبردهای 

 . کنندمی

ر بهوش هیجانی با نقش میانجی  شناختی پذیریانعطافی پژوهش حاضر، اثر غیرمستقیم هایافتهطبق 

بر  شناختی پذیریانعطافگردید و در عین حال اندازه اثر غیرمستقیم  دارمعنیطرحواره ناکارآمد 
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ی آتش سخن و هایافتهبا  هایافتهاین ، متوسط بود. هوش هیجانیهای ناکارآمد با نقش میانجی طرحواره

نقش ( همسو بود. 1397( و مشیریان و فراحی )1399(، خانه کشی و طباطبائی فر )1396عبدالهی )

های ناکارآمد در شرایط قرنطینه خانگی شناختی و طرحواره پذیریانعطافهیجانی برای هوش  ایواسطه

 باشد که در انزوای کرونایی یآگاه گریدشناختی خودآگاهی و  هایمؤلفهبرخاسته از  تواندمیناشی از کرونا، 

 .کنندمیوضعیتی شکننده پیدا 

 با نقش میانجی هوش هیجانی ایمقابله اعمال ترجیح میرمستقیاثر غی پژوهش نشانگر آن بود که هایافته
بر  ایمقابله اعمال ترجیحدر عین حال اندازه اثر غیرمستقیم گردید.  دارمعنیطرحواره ناکارآمد بر 

ی مالیی، آسایش، هایافتهیافته با ، متوسط بود. این هوش هیجانیهای ناکارآمد با نقش میانجی طرحواره

 ایواسطهنقش  همسو بود.( 1386پژوهش حمیدی )( و 2020کی و بارالس )(، 1391قربانی و سبزی )

های ناکارآمد در شرایط قرنطینه خانگی ناشی از کرونا، و طرحواره ایمقابلههوش هیجانی برای ترجیح اعمال 

 ای روانی شرایط قرنطینه )مورون و بیولیککارکرد هوش هیجانی تحت تأثیر فشارهبا عامل تضعیف  تواندمی

 یگاهآ گریدشناختی خودآگاهی و  هایمؤلفهبا کاستی  تواندمی؛ از سوی دیگر، ( تبیین شود2021ن مورون،

مرتبط باشد. در واقع نقش میانجی هوش هیجانی تضعیف شده تحت تأثیر فشارهای روانی شرایط قرنطینه 

وارده به عناصر  هایآسیبو  هایکاست ییافزاهمو  یکنشبرهمبه خاطر  واندتمی، ایمقابلهبرای ترجیح اعمال 

( ایمقابلههیجانی و شناختی بوده و در عنصر رفتاری این دو متغیر )یعنی هوش هیجانی و ترجیح اعمال 

 یهایافتهساخته و تقویت نماید. این تبیین با  متأثرهای ناکارآمد را داد یابد و برآیند حاصل، طرحوارهامت

هوش هیجانی باال با  دهندمی( همسو است که نشان 2018انز، الدریج، مونتگومری و گونزالس )پژوهش 

ناسازگار و سازگار  ایمقابله یهاپاسختنیدگی ادراک شده مرتبط است و این ارتباط تا حدی هم توسط 

ازگار گار و استفاده کمتر از مقابله ناس. هوش هیجانی باال با استفاده بیشتر از مقابله سازشودمیمیانجیگری 

مرتبط است و برعکس، این موارد به ترتیب با تنیدگی ادراک شده به طور منفی و به طور مثبت مرتبط 

هوش هیجانی در ارتباط با اثر غیرمستقیم هریک که حاکی از آن است پژوهش حاضر  ه کلیجینتهستند. 

 و اثر مستقیم، اثر کندمیمیانجیگری  دارمعنیبه شکلی  مدل پیشنهادی،برونزاد مکنون از متغیرهای 

طرحواره  بر ایمقابلهشناختی و ترجیح اعمال  پذیریانعطاف برونزاد مکنونغیرمستقیم و اثر کل متغیرهای 

ی صورت گرفته در داخل و هاپژوهشبا نتایج پژوهش حاضر بود.  دارمعنیبه عنوان متغیر درونزاد  ناکارآمد

 گردید. تائیدهمخوانی داشت و مدل  پژوهشخارج کشور در ارتباط با متغیرهای موضوع مورد 

مداخله مبتنی بر طرحواره ( از 1: )گرددیم ارائهبر مبنای نتایج پژوهش، پنج پیشنهاد کاربردی به شرح زیر 

 هایمهارتشناختی و فراشناختی، آموزش  هایمهارتآموزش شامل  یک پروتکل ترکیبیبر اساس  درمانی

پساکرونا  در دورهنوجوان  در دخترانهای ناکارآمد ارهباهدف اصالح طرحو و آموزش هوش هیجانی ایمقابله

های ناکارآمد با هدف اصالح طرحواره شناختی و فراشناختی هایمهارتپروتکل آموزش ( 2استفاده شود. )

با هدف  ایمقابله هایمهارتپروتکل مداخله آموزش ( 3در دختران نوجوان در دوره پساکرونا اجرا گردد. )

پروتکل ترکیبی آموزش ( 4های ناکارآمد در دختران نوجوان در دوره پساکرونا اجرا گردد. )اصالح طرحواره

های ناکارآمد در دختران هدف اصالح طرحوارهبا  آموزش هوش هیجانیو شناختی ن فراشناختی  هایمهارت

آموزش هوش و  ایمقابله هایمهارتپروتکل ترکیبی آموزش ( 5نوجوان در دوره پساکرونا اجرا گردد. )

نخستین  های ناکارآمد در دختران نوجوان در دوره پساکرونا اجرا گردد.با هدف اصالح طرحوارههیجانی 
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انجی می متغیرکافی به دلیل جدید بودن موضوع بود. دیگر آنکه پژوهش فقدان پیشینه محدودیت این 

ه رد کوجود متغیرهای میانجی دیگر دا احتمال ازامر حاکی کامل داشته باشد و این  یگرواسطه نتوانست

متغیرهای رابطه  شودیمپیشنهاد  لذا .سازدیماین پژوهش را در مدل پیشنهادی خود دچار محدودیت 

 .قرار گیرد پژوهشمورد هوش معنوی یا هوش فرهنگی میانجی دیگر نظیر 
 

 موازین اخالقي 

تکمیل رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری حین  اخذی شامل القدر این پژوهش موازین اخ

ر مورد د کنندگانشرکت، هاپاسخرعایت شد. با توجه به شرایط و ضمن تأکید به محرمانه بودن  هاپرسشنامه

  .خروج از پژوهش مختار بودند

 

 سپاسگزاری

 .شودمیتشکر و قدردانی  ،که در اجرای این پژوهش همکاری داشتند دختران نوجوانیاز همه 

 
 مشارکت نویسندگان

توسط معاونت پژوهشی  28/10/1397مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول بود که در تاریخ 

به تصویب رسیده است و همه نویسندگان این مقاله نقش یکسانی تهران مرکزی می واحد الدانشگاه آزاد اس

، ویراستاری و نهایی سازی سینوشیپو تحلیل آن،  هاداده ، گردآورییشناسروش، یسازمفهومدر طراحی، 

 نقش یکسانی داشتند

 

 تعارض منافع

 منافع ندارد.بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض 
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 ،اجتماعی بهزیستی گیالن هایآسیبدبیر کارگروه ، دکتر رضا جعفری(. مصاحبه 1399یستی کشور )بهزسازمان 

 //:httpاز سایت  14/11/1399بازیابی در تاریخ . از کودکان و نوجوانان اجتماعی -مراقبت روانی کرونا و لزوم

www.behzisti.ir. 

 پایایی و ساختار عاملی  رواسازی و تعیین (. 1392)عابدی، احمد  .،یزدخواستی، فریبا .،نژاد، راضیه جاللی

علمی ن پژوهشی کارور، شییر و وینتراب برای دانشجویان. مجله  ایمقابله اعمال   ترجیح پرسشنامه 
 .41-54(:2) 3، ی علوم شناختی و رفتاریهاپژوهش

 نوجوانان دختر و پسر مناطق در ایمقابله یهاسبکهیجانی با  هوش رابطه (.1386) ، فریدهحمیدی

 .432-444(: 3)2،کاربردی  روانشناسی .محروم

 با  هیجانی وش نه  شخصیتی و صفات  بین  ه نرابط(. 1399) طباطبائی فر، جمیله و  .،خانه کشی، علی
سومین کنگره  ،آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان آمل  شندان شناختی   پذیریانعطاف

 .تهران و آموزشی، یشناختروانعلوم  یالمللنیب

. انتشار در تاریخ اعتیاد به فضای مجازی هایآسیبگزارش تحلیل نگاهی بر (. 1398خبرگزاری ایرنا )

 .http:// www.irna.irاز سایت  25/10/1399بازیابی در  تاریخ . 26/06/1398

های  (. تحلیل مسیر طرحواره1393) ، الهامرضایی و .،، مریمنسب یمحمدتق .،، زهراایزدی خواه .،سپیده ،دهقانی

-8 (:1)12، مجله تحقیقات علوم رفتاری .مقابله با استرس و کیفیت زندگی روانی راهبردهایناسازگار اولیه، 

1. 

فضای مجازی بین  هایآسیب(. 1392فاطمه ) ،عطارزاده و .،ریحانه ،باقری .،مریم ،حیدری .،احمد ،زندوانیان

 .195-216 (:23)14 ت،فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطا .آموزان دختردانش

طرحواره یانگ در نمونه  نامهپرسشتحلیل عاملی نسخه کوتاه (. 1387)وفایی، مریم  و آگیالر .،صدوقی، زهره

  .214-219(: 14) 2،و روانشناسی بالینی ایران یپزشکروانمجله  .ایرانی غیر بالینی
 اثربخشی درمان شناختی ن رفتاری(.  1393) شبانی، سیداسماعیل زاده هاشمی شیخ احتشامو  .،اضلی، مژگانف

 .35-50(: 34) 9، اندیشه و رفتار. افسرده افراد شناختی پذیریانعطافبر 

  .135-170(: 41) 11 مطالعات راهبردی زنان،. دختران و کاربرد اینترنت(. 1387فرهمند، مریم )

 . تهران: نشر ادیبان روز.ارتباطاتکاربرد فناوری اطالعات و (. 1395و جعفریه، حسن )کتابی، ساناز.، 

 (. تهران: انتشارات رشد.1389. ترجمه پارسا، نسرین )هوش هیجانی(. 1995گلمن، دانیل )

طرحواره های هیجانی در  نقش   (.1393) سیداحمد ،سیدعلی نقیو  .،حمیده ،سلیمانی .،شهرام ،محمدخانی

 .1-10 (:3)9، تندرستی و دانش مجله .HIVافراد مبتال  به  یآورتاب

  وزارت   اجتماعی  هایآسیب برابر  در مراقبت،  مشاوره  و  مدیرکل امور تربیتی   (1399) ،.مسعود ،شکوهی

از سایت  25/10/1399. بازیابی در تاریخ 13/04/1399با خبرگزاری برنا، مصاحبه  .پرورش آموزش و 

www.bornanews.ir http://. 

حضور در محیط  یهابیآسبررسی (. 1391) و هاشمی زاده، وجیهه .،و خمیس آبادی، مرضیه .،مرآتی، علیرضا
 .تهران اجتماعی نوپدید، هایآسیبنخستین کنگره ملی فضای مجازی و . مجازی برای دختران

در  یشناخت پذیریانعطاف بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر(. 1397) مشیریان فراحی، سیدموسی
 اولین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی، ،نقص توجه کودکان مبتال به اختالل 

 .شیروان
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 40-18(. بررسی تأثیر فضای مجازی بر سبک زندگی زنان 1396داود ) ،دعاگویان و .،محبوبه ،گودرزیمعظمی 

 .125-139 (:1)10، نمطالعات توسعه اجتماعی ایرا(. 1394-1395شهر تهران ) 5و  2ساله منطقه 

(. همبستگی هوش هیجانی با 1391و سبزی، زهرا ) .،قربانی، مصطفی .،آسایش، حمید .،مالیی، عین اله

 .127-133(: 3)17، پژوهندهدانشگاه علوم پزشکی گلستان. جویان دانش ایمقابله هایمهارت

هنجاریابی پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ در بین دانشجویان کارشناسی ارشد (. 1380). اقرمنصوری، ب
 کارشناسی ارشد.  نامهانیپا. دانشگاه عالمه طباطبایی. تهران یهادانشگاه

پاشا . مترجمان: حسنمتغیری کاربردی پژوهش چند(. 1391و گارینو، ا. جی. ) .،، گامست، گلن.میرز، الورنس اس

 ؛ بالل ایزانلو و مجتبی حبیبی. تهران: انتشارات رشدسیمین دخت رضاخانیاهلل فرزاد؛ ؛ ولیشریفی

خبرگزاری صدا و سیما در انتشار در . سالمت روانی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی(. 1395ناجی، مهدی )

 . 22/08/1395تاریخ 
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  شناختي دنیس و وندر وال پذیریانعطافپرسشنامه 
 .محل مناسب عالمت بزنیدجمالت زیر را به دقت بخوانید و پاسخ خود را در 

 O کامال موافقم O تاحدی موافقم موافقم  Oالفم خنه موافق و نه م O تاحدی مخالفم  O مخالفم  O کامال مخالفم 

 

 .در ارزیابی موقعیت ها توانایی خوبی دارم  ن 1

 O کامال موافقم O تاحدی موافقم موافقم  Oالفم خنه موافق و نه م O تاحدی مخالفم  O مخالفم  O کامال مخالفم 

 .هنگام رویارویی با موقعیت های دشوار برای تصمیم گیری مشکل دارم ن 2

 O کامال موافقم O تاحدی موافقم موافقم  Oالفم خنه موافق و نه م O تاحدی مخالفم  O مخالفم  O کامال مخالفم 

 .گیرم می قبل از تصمیم گیری گزینه های گوناگون را در نظر ن 3

 O کامال موافقم O تاحدی موافقم موافقم  Oالفم خنه موافق و نه م O تاحدی مخالفم  O مخالفم  O کامال مخالفم 

 .وقتی با موقعیت های دشوار روبه رو می شوم احساس می کنم کنترلم را از دست خواهم داد ن 4

 O کامال موافقم O تاحدی موافقم موافقم  Oالفم خنه موافق و نه م O تاحدی مخالفم  O مخالفم  O کامال مخالفم 

 .دوست دارم به موقعیت های دشوار از نقطه نظرهای مختلف نگاه کنم ن 5

 O کامال موافقم O تاحدی موافقم موافقم  Oالفم خنه موافق و نه م O تاحدی مخالفم  O مخالفم  O کامال مخالفم 

 .میگردم که سریعاً در دسترس نیستندقبل از انجام هر رفتار دنبال اطالعاتی  ن 6

 O کامال موافقم O تاحدی موافقم موافقم  Oالفم خنه موافق و نه م O تاحدی مخالفم  O مخالفم  O کامال مخالفم 

 .هنگامی که با موقعیت های دشوار رو به رو می شوم، احساس پریشانی می کنم و دیگر نمی توانم برای حل موقعیت تفکر کنم ن 7

 O کامال موافقم O تاحدی موافقم موافقم  Oالفم خنه موافق و نه م O تاحدی مخالفم  O مخالفم  O مخالفم  کامال
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 .سعی می کنم مسائل را از نقطه نظر افراد دیگر نگاه کنم ن 8

 O کامال موافقم O تاحدی موافقم موافقم  Oالفم خنه موافق و نه م O تاحدی مخالفم  O مخالفم  O کامال مخالفم 

 .شوم اینکه برای برخورد کردن با موقعیت های دشوار یک راه معین و قطعی وجود ندارد آزرده می ن 9

 O کامال موافقم O تاحدی موافقم موافقم  Oالفم خنه موافق و نه م O تاحدی مخالفم  O مخالفم  O کامال مخالفم 

 .خود را در موقعیت های دیگران گذاشتن برایم آسان است ن 10

 O کامال موافقم O تاحدی موافقم موافقم  Oالفم خنه موافق و نه م O تاحدی مخالفم  O مخالفم  O کامال مخالفم 

 .وقتی با موقعیت های دشوار رو به رو می شوم، نمی دانم چه کار باید بکنم ن 11

 O کامال موافقم O تاحدی موافقم موافقم  Oالفم خنه موافق و نه م O تاحدی مخالفم  O مخالفم  O کامال مخالفم 

 .از جنبه های گوناگون به موقعیت های دشوار نگاه کردن مهم است ن 12

 O کامال موافقم O تاحدی موافقم موافقم  Oالفم خنه موافق و نه م O تاحدی مخالفم  O مخالفم  O کامال مخالفم 

 .گیرم چگونه رفتار کنم، گزینه های مختلف را در نظر میدر موقعیت های دشوار قبل از اینکه تصمیم بگیرم   ن 13

 O کامال موافقم O تاحدی موافقم موافقم  Oالفم خنه موافق و نه م O تاحدی مخالفم  O مخالفم  O کامال مخالفم 

 .کنم من معموال به یک موقعیت از نقطه نظر های مختلف نگاه می  ن 14

 O کامال موافقم O تاحدی موافقم موافقم  Oالفم خنه موافق و نه م O تاحدی مخالفم  O مخالفم  O کامال مخالفم 

 .من قادرم بر دشواریهایی که در زندگی با آنها رو به رو می شوم غلبه کنم  ن 15

 O کامال موافقم O تاحدی موافقم موافقم  Oالفم خنه موافق و نه م O تاحدی مخالفم  O مخالفم  O کامال مخالفم 

 .گیرم من تمام اطالعات و حقایق را وقتی علل رفتاری تعیین می کنم در نظر می ن 16

 O کامال موافقم O تاحدی موافقم موافقم  Oالفم خنه موافق و نه م O تاحدی مخالفم  O مخالفم  O کامال مخالفم 

 .در موقعیت های دشوار حس می کنم هیچ قدرتی برای تغییر ندارم ن 17

 O کامال موافقم O تاحدی موافقم موافقم  Oالفم خنه موافق و نه م O تاحدی مخالفم  O مخالفم  O کامال مخالفم 

 .وقتی با موقعیت های دشوار رو به رو می شوم، درنگ کرده و سعی می کنم به راه های مختلف برای حل آن فکر کنم ن 18

 O کامال موافقم O تاحدی موافقم موافقم  Oلفم اخنه موافق و نه م O تاحدی مخالفم  O مخالفم  O کامال مخالفم 

 .می توانم به بیشتر از یک راه حل برای حل موقعیت دشواری که با آن روبه رو شده ام فکر کنم  ن 19

 O کامال موافقم O تاحدی موافقم موافقم  Oالفم خنه موافق و نه م O تاحدی مخالفم  O مخالفم  O کامال مخالفم 

 .دادن به شرایط دشوار میتوانم گزینه های مختلف را در نظر بگیرمقبل از پاسخ  ن 20

 O کامال موافقم O تاحدی موافقم موافقم  Oالفم خنه موافق و نه م O تاحدی مخالفم  O مخالفم  O کامال مخالفم 

*** 

  ایمقابلهپرسشنامه ترجیح اعمال 
 . عالمت بزنید سؤالهای روبروی هر  عبارات زیر را خوانده و پاسخ خود را با توجه به گزینه

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 

 .تی با مشکلی مواجه می شوم سعی می کنم بر اساس نتایج تجاربم رشد کنموق ن 1

 .مشکلی آزاد کنم، سعی می کنم خودم را مشغول به کار دیگری نمایموقتی با مشکلی مواجه می شوم برای اینکه ذهنم را از  ن 2

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .دهم وقتی با مشکلی مواجه می شوم عصبانی می شوم و هیجاناتم را بروز می ن 3

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .های دیگران گوش دهم وقتی با مشکلی مواجه می شوم سعی می کنم به توصیه ن 4

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .سازم مواجه می شوم تمامی قوایم را روی آن متمرکز می وقتی با مشکلی ن 5

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 «.این جدی نیست»گویم  وقتی با مشکلی مواجه می شوم به خودم می ن 6

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oهم خیلی کم انجام می د Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .کنم وقتی با مشکلی مواجه می شوم به خدا توکل می ن 7

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .بگیرم و بخندم وقتی با مشکلی مواجه می شوم سعی می کنم آن را به شوخی ن 8

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 



  266 |                                    (19-)مجموعه مقاالت کویید 5شماره      | 2دوره     |1400   زمستان   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 
 .کنم گویم توان حل آن را ندارم و تالشم را متوقف می وقتی با مشکلی مواجه می شوم به خودم می ن 9

 Oهمیشه انجام می دهم  Oحد متوسط انجام می دهم  در Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .آورم وقتی با مشکلی مواجه می شوم از اینکه واکنشی سریع نشان دهم ممانعت بعمل می ن 10

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .کنم شوم در باره احساس خودم با فردی صحبت میوقتی با مشکلی مواجه می  ن 11

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .آورم وقتی با مشکلی مواجه می شوم برای اینکه حالم خوب شود به مصرف مواد و مشروبات روی می ن 12

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  O من هیچگاه انجام نمی دهم

 .وقتی با مشکلی مواجه می شوم به این فکر می کنم که این اتفاق افتاده است ن 13

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .با مشکلی مواجه می شوم با فردی مشورت می کنم تا اطالعات بیشتری درباره آن کسب کنم ینوقت 14

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .ی درگیر نکنمهای دیگر وقتی با مشکلی مواجه می شوم سعی می کنم خودم را با افکار یا فعالیت ن 15

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .پردازی کنم وقتی با مشکلی مواجه می شوم سعی می کنم درباره مسایل دیگری تخیل ن 16

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .وقتی با مشکلی مواجه می شوم بیقرار می شوم و سعی می کنم آن را انکار نکنم ن 17

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .گیرم ز خدا کمک میوقتی با مشکلی مواجه می شوم ا ن 18

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .ریزی کنم وقتی با مشکلی مواجه می شوم سعی می کنم برای حل آن برنامه ن 19

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدهم  در حد متوسط انجام می Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .پردازم وقتی با مشکلی مواجه می شوم آن را به شوخی می گیرم و درباره آن به طنز گویی می ن 20

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .که اتفاق افتاده و قابل تغییر نیستپذیرم  وقتی با مشکلی مواجه می شوم می ن 21

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .پرهیزم تا اینکه موقعیت اجازه دهد وقتی با مشکلی مواجه می شوم از هرگونه واکنش به آن می ن 22

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oانجام می دهم  خیلی کم Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .وقتی با مشکلی مواجه می شوم سعی می کنم حمایت عاطفی وابستگان و دوستانم را به خودم جلب کنم ن 23

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .دارم وقتی با مشکلی مواجه می شوم دست از تالش برای رسیدن به هدف برمی ن 24

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .وقتی با مشکلی مواجه می شوم فعالیت مضاعفی می کنم تا خودم را خالص نمایم ن 25

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oانجام نمی دهم من هیچگاه 

 .وقتی با مشکلی مواجه می شوم سعی می کنم خودم را با خوردن مشروبات الکلی و مصرف مواد از مشکل دور نگه دارم ن 26

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .زنم وقتی با مشکلی مواجه می شوم از پذیرش آن سرباز می ن 27

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .دهم وز میوقتی با مشکلی مواجه می شوم به احساساتم اجازه بر ن 28

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .تری به آن بنگرم وقتی با مشکلی مواجه می شوم سعی می کنم از دیدگاه دیگر و مثبت ن 29

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .کنم وقتی با مشکلی مواجه می شوم با فردی که بتواند کمکی جدی درباره آن مشکل انجام دهد صحبت می ن 30

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .خوابم مشکلی مواجه می شوم بیش از حد معمول میوقتی با  ن 31

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 
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 .وقتی با مشکلی مواجه می شوم سعی می کنم با یک استراتژی برای حل آن اقدام کنم ن 32

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .های دیگرم را رها کنم کز کنم و در صورت لزوم فعالیتروقتی با مشکلی مواجه می شوم سعی می کنم بر روی آن تم ن 33

 Oمیشه انجام می دهم ه Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .کنم درکم کنند وقتی با مشکلی مواجه می شوم با دیگران همدردی می کنم و سعی می ن 34

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .کنم کنم مشروبات الکلی و مواد مصرف میوقتی با مشکلی مواجه می شوم برای اینکه کمتر به آن فکر  ن 35

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .پردازم وقتی با مشکلی مواجه می شوم درباره آن به شوخی و بذله گویی می ن 36

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .کنم خواهم تالش نمی وقتی با مشکلی مواجه می شوم برای رسیدن به آنچه که می ن 37

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .سعی می کنم نکات مثبت این اتفاق را بیابموقتی با مشکلی مواجه می شوم  ن 38

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .پردازم توانم موقعیت را خوب مدیریت کنم به تفکر می وقتی با مشکلی مواجه می شوم سعی می کنم درباره اینکه چقدر می ن 39

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oیچگاه انجام نمی دهم من ه

 .وقتی با مشکلی مواجه می شوم سعی می کنم چنین وانمود کنم که اتفاقی نیفتاده است ن 40

 Oانجام می دهم  همیشه Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .وقتی با مشکلی مواجه می شوم سعی می کنم برای اینکه شرایط بدتر نشود از واکنش سریع بپرهیزم ن 41

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .نکنم را بگیرم روی مشکل تمرکز  شودمیوقتی با مشکلی مواجه می شوم سعی می کنم جلوی مسایلی که مانع  ن 42

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .کنم روم و یا به تلویزیون نگاه می نما میوقتی با مشکلی مواجه می شوم برای اینکه به آن فکر نکنم به سی ن 43

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .پذیرم که آن اتفاق افتاده است وقتی با مشکلی مواجه می شوم واقعیت را می ن 44

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .اطالعاتی بگیرم اندکردهوقتی با مشکلی مواجه می شوم سعی می کنم از افرادی که چنین مشکلی را تجربه  ن 45

 Oنجام می دهم همیشه ا Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .دهم وقتی با مشکلی مواجه می شوم احساسات منفی دارم و آنها را به شدت بروز می ن 46

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .آن را حل کنم وقتی با مشکلی مواجه می شوم به صورت مستقیم وارد عمل می شوم تا ن 47

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .وقتی با مشکلی مواجه می شوم سعی می کنم با توسل به مناسک مذهبی خود را آرام سازم ن 48

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .وقتی با مشکلی مواجه می شوم خودم را مجبور می کنم تا صبر کنم و منتظر موقعیت مناسبی برای واکنش باشم ن 49

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .وقتی با مشکلی مواجه می شوم سعی می کنم آن را به تمسخر بگیرم و از آن یک سرگرمی بسازم ن 50

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .کنم وقتی با مشکلی مواجه می شوم تالش کمی برای حل آن مشکل می ن 51

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oانجام نمی دهم من هیچگاه 

 .وقتی با مشکلی مواجه می شوم با کسی صحبت می کنم تا متوجه شود چه احساسی دارم ن 52

 Oی دهم همیشه انجام م Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .آورم وقتی با مشکلی مواجه می شوم برای اینکه از آن خالص شوم به مصرف مشروبات و مواد روی می ن 53

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .کنار بیایموقتی با مشکلی مواجه می شوم یاد می گیرم چگونه با آن  ن 54

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 
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 .گذارم هایم را کنار می وقتی با مشکلی مواجه می شوم برای اینکه تمرکزم را روی آن داشته باشم سایر فعالیت ن 55

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oی دهم خیلی کم انجام م Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .کنم وقتی با مشکلی مواجه می شوم درباره اقدامات بعدی به صورت جدی فکر می ن 56

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .شوم طوری رفتار می کنم که گویا چنین اتفاقی نیفتاده است وقتی با مشکلی مواجه می ن 57

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .دهم وقتی با مشکلی مواجه می شوم آنچه را که باید در حال حاضر انجام دهم، انجام می ن 58

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oی دهم من هیچگاه انجام نم

 .کنم از تجربیات دیگران استفاده کنم شوم سعی می وقتی با مشکلی مواجه می ن 59

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

 .پردازم شوم بیش از حد معمول به عبادت می وقتی با مشکلی مواجه می ن 60

 Oهمیشه انجام می دهم  Oدر حد متوسط انجام می دهم  Oخیلی کم انجام می دهم  Oمن هیچگاه انجام نمی دهم 

*** 

 فرم کوتاه -پرسشنامه طرحواره یانگ
ها برای توصیف خودشان استفاده کنند. لطفاً هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از  افراد ممکن است از این جمله

کنید درست  کنید پاسخ دهیدنه بر اساس آنچه فکر می . اگر برای پاسخ دادن خاطرجمع نیستید برپایه چیزی که احساس میدهدمیشما 

 .است

 .                                                                    اکثر اوقات در مورد من نادرست است( 2)                               . کامالً در مورد من نادرست است( 1)

 .تقریباً در مورد من درست است( 4.                     )در مورد من بیشتردرست است تا نادرست( 3)

 .کامالً در مورد من درست است( 6.                            )درست استاکثر اوقات در مورد من ( 5)

 

 .افتد ام که از من حمایت کند، حرفهایش را با من بزند و عمیقاً نگران اتفاقاتی باشد که برایم می اغلب کسی را نداشته ن 1

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5       )    (6) 

 به طور کلی، کسی نبوده که به من عاطفه، محبت و صداقت نشان دهد.  ن 2

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

  .روم در بیشتر اوقات زندگی این احساس به من دست نداد که برای فرد دیگری، شخص ویژه و ممتازی به شمار می ن 3

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

  .ها و نیازهای واقعی مرا درک کند در غالب اوقات کسی را نداشتم که واقعاً در دل به من گوش دهد، مرا بفهمد یا اینکه احساس ن 4

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 .وقتی که نمیدانستم کاری را چگونه انجام دهم، به ندرت شخصی پیدا میشد که مرا نصیحت و راهنمایی کند ن 5

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 ترسم مبادا مرا ترک کنند.  هام، چون می به افراد نزدیک خودم خیلی وابست ن 6

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 آنقدر به دیگران نیازمندم که نگران از دست دادن آنها هستم.  ن 7

       (1(          )2(           )3    )       (4(          )5(           )6) 

 نگرانم مبادا نزدیکانم مرا ترک کنند یا مرا به حال خود رها کنند.  ن 8

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 وقتی احساس می کنم کسی که برایم مهم است از من دوری میکند، مأیوس می شوم.   ن 9

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 برخی اوقات آنقدر نگران آن هستم که دیگران مرا ترک کنند که آنها را از خودم دور می کنم.  ن 10

       (1    )      (2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 . کنندمیاحساس می کنم مردم از من سودجویی   ن 11

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 .زنند در غیر این صورت عمداً به من آسیب میاحساس می کنم باید در حضور دیگران از خودم محافظت کنم، چون   ن 12

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 



 خانواده درمانی کاربردی |                 قربانی و همکاران  |...                  و  یشناخت یریطرحواره ناکارآمد بر اساس انعطاف پذ یمدل علّ  |269

 

 دیگران دیر یا زود به من خیانت میکنند.  ن 13

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 های دیگران سوءظن شدید دارم.  انگیزه نسبت به ن 14

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 های نهانی مردم فکر می کنم.  معموالً به طور جدی به انگیزه ن 15

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 .ستمه ناجور وصله اجتماع ن 16

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

  .دیگران خیلی فرق دارمبا اساساً ن 17

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 گیری هستم.  داشته باشم، انسان گوشه توانم به کسی تعلق خاطر نمی ن 18

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 .ام احساس می کنم با مردم بیگانه ن 19

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 همیشه احساس می کنم در جمع جایی ندارم.  ن 20

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 های مرا ببینند، نمیتوانند دوستم داشته باشند.  مردان یا زنانی که دوستشان دارم، وقتی عیب ن 21

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 ای صمیمی داشته باشد.  اگر کسی واقعاً مرا بشناسد، مایل نیست با من رابطه ن 22

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 احترام دیگران را ندارم.  لیاقت عشق، توجه و ن 23

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

  .احساس می کنم هیچکس مرا دوست ندارد ن 24

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 توانم در کنار دیگران راحت باشم.  شخصیت پر عیب و ایرادی دارم که نمی ها، چنان در بسیاری از جنبه ن 25

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 توانم به خوبی دیگران انجام دهم.  تقریباً هیچ کاری را نمی ن 26

       (1(          )2(           )3          ) (4(          )5(           )6) 

 می کنم.  کفایتیبیهر زمان پیشرفتی در کارم به وجود میآید، احساس  ن 27

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 های شغلی و تحصیلی از من تواناترند.  بیشتر مردم در حوزه ن 28

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 توانم مانند اغلب مردم در کارهایم با استعداد باشم.  نمی ن 29

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 یستم. در کار یا تحصیل مثل بقیه باهوش ن  ن 30

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 ام بر بیایم.  توانم به تنهایی از پس کارهای روزمره زندگی احساس می کنم نمی ن 31

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 ای هستم.  کنم در انجام کارهای روزمره، آدم وابستهفکر می   ن 32

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 .عقل درست و حسابی ندارم ن 33

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 های روزمره اعتماد ندارم.  های خودم در موقعیت صالً به قضاوتا ن 34

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 توانم به تنهایی گلیم خودم را از آب بیرون بکشم.  احساس می کنم نمی  ن 35

       (1(          )2(           )3(           )4          )(5(           )6) 
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 توانم از شرّ این احساس رها شوم که مبادا اتفاق بدی بیفتد.  نمی ن 36

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 احساس می کنم هر لحظه ممکن است یک فاجعه طبیعی، جنایی، حقوقی یا پزشکی برایم اتفاق بیافتد.  ن 37

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

  .هستمآدم ترسویی  ن 38

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5 )          (6) 

 میترسم تمام سرمایه خود را از دست بدهم و بیچاره شوم.  ن 39

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 .ود دارداغلب نگرانم از اینکه دچار سکته قلبی یا بیماری سرطان شوم، حتی وقتی دالیل پزشکی کمی برای این نگرانی وج ن 40

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 قادر نیستم از والدینم جدا شوم، کاری که همسن و سالهایم انجام میدهند.  ن 41

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 نم تمایل داریم خود را بیش از حد در زندگی و مسائل یکدیگر درگیر کنیم. من و والدی ن 42

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 .کنیم اگر من و والدینم، مسائل جزیی و خصوصی خود را از یکدیگر پنهان کنیم، احساس گناه یا خیانت می ن 43

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

  .اغلب احساس می کنم که انگار سایه سنگین والدینم دائم بر سر من است ... نمیتوانم یک زندگی جداگانه برای خودم داشته باشم ن 44

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 هویت من چنان با هویت والدینم و همسرم گره خورده است که نمیدانم کی هستم و چی میخواهم.  ن 45

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 ترسم.  در کار دیگران دخالت نمی کنم، چون از عواقب دخالت در کار آنها می ن 46

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

های دیگران تن بدهم، چون در غیر این صورت یا مرا ترک میکنند یا در صدد تالفی  احساس می کنم چارهای ندارم جز اینکه به خواسته ن 47

  .آیند بر می

       (1(          )2          ) (3(           )4(          )5(           )6) 

 در روابطم، به دیگران اجازه میدهم که بر من مسلط شوند.  ن 48

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 خواهم.  دانم چه می اقعاً نمیام که به جای من تصمیم بگیرند، در نتیجه و همیشه به دیگران اجازه داده ن 49

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 خیلی برایم مشکل است که از دیگران تقاضا کنم حقوقم را رعایت و احساساتم را درک کنند.  ن 50

       (1(          )2(           )3(           )4         ) (5(           )6) 

 در نهایت، کار مراقبت از نزدیکانم روی دوش من است.  ن 51

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 آدم خوبی هستم چون بیش از آنکه به فکر خودم باشم به فکر دیگرانم.  ن 52

       (1(          )2           )(3(           )4(          )5(           )6) 

 مهم نیست که چقدر سرم شلوغ است، من همیشه میتوانم وقتی را برای دیگران کنار بگذارم.  ن 53

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 همیشه به درد و دل دیگران گوش دادهام.  ن 54

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

  .اطرافیانم معتقدند که من برای رفع نیازهای دیگران خیلی تالش می کنم، ولی برای خودم کاری انجام نمیدهم ن 55

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5        )   (6) 

  .کشم که احساسات مثبتام )مثل محبت و توجه( را به دیگران بروز دهم جالت میخ ن 56

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 از اینکه احساساتم را به دیگران ابراز کنم خیلی شرمسار می شوم.  ن 57

       (1(          )2  )         (3(           )4(          )5(           )6) 

 تکلف رفتار کنم.  برای من خیلی سخت است که صمیمی و بی ن 58
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       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 احساسی هستم.  آدم بی کنندمیآنقدر خودم را کنترل می کنم که مردم فکر  ن 59

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 از نظر دیگران من عصبی و ناراحت هستم.  ن 60

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 توانم بپذیرم که نفر دوم باشم.  ن باشم، نمیباید در هر کاری که انجام میدهم بهتری ن 61

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 سعی می کنم نهایت تالش خودم را بکنم، خوب بودن نسبیِ کار، هیچگاه مرا راضی نمیکند.  ن 62

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 .مسئولیتهایم عمل کنم مامبه تباید  ن 63

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 ه تحت فشار هستم. احساس می کنم برای پیشرفت و دستیابی به خواستهایم، هموار ن 64

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 تراشی میزنم.  توانم خودم را ببخشم یا دست به بهانه وقتی که کاری را اشتباه انجام میدهم، نمی ن 65

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5)           (6) 

 بشنوم. « نه»وقتی از کسی چیزی میخواهم، خیلی برایم سخت است  ن 66

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 توانم محدودیتهایی را که بر سر راه دیگران وجود دارد، بپذیرم.  آدم خاصی هستم و نمی ن 67

       (1   )       (2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 از اینکه مرا محدود کنند یا جلوی کارم را بگیرند، به شدت متنفرم.  ن 68

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 دهای بهنجاری که مردم تابع آن هستند اطاعت کنم. احساس می کنم نباید از قوانین و قراردا ن 69

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 های دیگران است.  های من، ارزشمندتر از کارها و خواسته احساس می کنم کارها و خواسته ن 70

       (1(          )2(           )3       )    (4(          )5(           )6) 

 آور را ندارم.   حوصله انجام کارهای متداول زندگی یا کارهای مالل ن 71

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 اگر به یکی از اهدافم نرسم، زود مأیوس می شوم و دست از تالش بر میدارم.  ن 72

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

  .خیلی برای من سخت است که بخاطر دستیابی به هدف بلندمدت، از سر خیر رضایتمندی فوری بگذرم ن 73

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 .نمیتوانم خودم را مجبور کنم که کارهای بدون لذت را انجام دهم، حتی اگر بدانم که این کارها نتایج خوبی به دنبال دارد ن 74

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

 . حلهای خودم پایبند باشم ها و راه ام به تصمیم به ندرت توانسته ن 75

       (1(          )2(           )3(           )4(          )5(           )6) 

*** 

 پرسشنامه هوش هیجاني شرینگ
 را عالمت بزنید. کندمیجمله های زیررا بخوانید و آن جمله ای که بهترین شکل، روحیات شما را توصیف 

 باز هم برای کارهایی که انجام نشده است خود را مقصر می دانم.حتی موقعی که تمام تالش خود را به کار می گیرم  -1

 الف ( همیشه          ب( اغلب اوقات        ج( گاهی اوقات            د( به ندرت                ه( هیچ وقت

 می دانم که هرکس مشکالتی دارد ولی مشکالت من آنقدر زیاد است که نمی توانم از خودم راضی باشم. -2

 الف ( همیشه          ب( اغلب اوقات         ج( گاهی اوقات            د( به ندرت                ه( هیچ وقت

 شناسایی کنم. کندمیمی شوم قادر نیستم با دقت آن مسئله ای که مرا ناراحت  متأثروقتی که  -3

 د( به ندرت                ه( هیچ وقت      الف ( همیشه            ب( اغلب اوقات       ج( گاهی اوقات       

 بعضی افراد باعث می شوند در من احساس بدی نسبت به خودم ایجاد شود. -4

 الف ( همیشه            ب( اغلب اوقات       ج( گاهی اوقات             د( به ندرت                ه( هیچ وقت
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ع برایم به هم می ریزد به خودم حرف های سرزنش کننده می زنم، غیرازیک بازنده چیزی وقتی چیزی را خراب می کنم یا وقتی اوضا -5

 نیستم احمق، احمق من هرگز کارخوبی انجام نمی دهم.

 الف ( همیشه            ب( اغلب اوقات       ج( گاهی اوقات              د( به ندرت               ه( هیچ وقت

 رفتار خودم خجالت زده هستم.ازشیوه لباس پوشیدن و  -6

 الف ( همیشه         ب( اغلب اوقات          ج( گاهی اوقات                د( به ندرت              ه( هیچ وقت

 که بایستی از خودم هیجان نشان دهم احساس ناراحتی نمی کنم. هاییموقعیتدر -7

 ی اوقات                د( به ندرت              ه( هیچ وقتالف ( همیشه         ب( اغلب اوقات          ج( گاه

 دست دادن و بغل کردن کسی که از نزدیکان من نیست برایم نامانوس و غیر طبیعی است. -8

 الف ( همیشه        ب( اغلب اوقات           ج( گاهی اوقات                د( به ندرت             ه( هیچ وقت

 .شودمینیاورم فکر آن از ذهنم خارج   ن به دستیزی را دوست دارم یا می خواهم تا زمانیکه آن را وقتی که چ -9

 الف ( همیشه            ب( اغلب اوقات         ج( گاهی اوقات            د( به ندرت                ه( هیچ وقت

 د ولی خودم را آن طور که هستم دوست دارم.اگرچه ممکن است چیزهایی برای اصالح در من وجود داشته باش -10

 مخالفم ( کاماله              ( مخالفمج( نظری ندارم              د            ( موافقمالف( کامالموافقم         ب

 .شودمیچیزهایی را بیان می کنم که بعدا باعث پشیمانی من  -11

 مخالفم ( کاماله              ( مخالفمج( نظری ندارم              د             ( موافقمالف( کامالموافقم        ب

 لحظاتی هست که خودم را خیلی قوی توانمند و سرشار از انرژی می بینم. -12

 لفممخا ( کاماله              ( مخالفمج( نظری ندارم              د             ( موافقمالف( کامالموافقم        ب

 وقتی که باکسی که عصبانی است مواجه می شوم دست و پای خود را گم می کنم. -13

 مخالفم ( کاماله              ( مخالفمج( نظری ندارم              د             ( موافقمالف( کامالموافقم        ب

 من نیاز دارم که متفاوت از دیگران باشم. -14

 درست          ج( نظری ندارم                د( غلط                  ه( کامال غلط الف( کامال درست       ب(

 وقتی که تصمیم می گیرم که کاری انجام دهم با تمام موانعی که باعث عدم حصول به هدف من است درگیر می شوم. -15
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Abstract  
Aim: The present study aimed to investigate the relationship between maladaptive schema 

with cognitive flexibility and preference for coping strategies with the mediating role of 

emotional intelligence in e-learning during home quarantine due to the Coronavirus 

pandemic. Methods: Structural equation modeling was used to determine the model fit 

index. The study's statistical population included all the teen girls in senior high schools 

in Tehran (the academic year 2020-2021), and the sample size was 511 people. Research 

data were collected using Young's maladaptive schema questionnaires (1998), Dennis and 

Vander Wal cognitive flexibility questionnaires (2010), preference of coping strategies by 

Carver, Shearer, and Winthrab (1989), and Schering (1996) emotional intelligence 

questionnaires. The data were analyzed using structural equations. Results: The findings 

indicated that the effect size of cognitive flexibility on maladaptive schemas was moderate 

(0.092), the effect size of cognitive flexibility on emotional intelligence was moderate 

(0.089), the effect size of coping strategies preferences on maladaptive schemas was strong 

(0.400), the effect size of coping strategies preferences on emotional intelligence was 

moderate (0.082), and the effect size of emotional intelligence on maladaptive schemas 

was moderate (0.085). Furthermore, since the values of t value for the relationship between 

the variables were greater than 1.96, it will be indicated that there is a significant 

relationship between these variables, and therefore the examined model has a good fit to 

explain maladaptive schemas among teen girls. Conclusion: The Coronavirus pandemic 

condition has probably empowered maladaptive schemas such as "vulnerability to harm 

and disease", "social isolation / alienation", "abandonment / instability", "strict criteria" 

and, also, schemas of "failure", "dependence / inadequacy", "distrust / abuse" and "defect 

/ shame". 

Keywords: Maladaptive Schema, Emotional Intelligence, Cognitive Flexibility, Coping 
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