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 چکيده
 اضطراب با مذهبی باورهای و اولیه ناسازگار های طرحواره بین رابطه بررسی حاضر پژوهش هدف

 از( مرد 01و زن 01)معتاد نفر 021بر مشتمل تحقیق این نمونه. بود اهواز شهر معتادان در مرگ

 پرسشنامه و شدند زینشگ ای مرحله چند تصادفی گیری نمونه روش به که بود مذکور جامعه

 باورهای و ،(0991) لستر و کالت مرگ اضطراب مقیاس ،(0991)یانگ اولیه ناسازگار های طرحواره

 همبستگی ضریب از ها داده تحلیل و تجزیه جهت. کردند تکمیل را ،(0901) آلپورت مذهبی

 های طرحواره با مرگ اضطراب که داد نشان نتایج. شد استفاده متغییره چند رگرسیون و پیرسون

 عملکرد و خودمختاری حوزه ،(r=  29/1 و p= 110/1) طرد و ارتباط عدم حوزه در اولیه ناسازگار

 و( r=  09/1 و p= 110/1) شده مختل های محدودیت حوزه  ،(r=  21/1 و p= 110/1) شده مختل

 اما. دارد معنادار و مثبت رابطه ،(r=  09/1 و p= 112/1)بازداری و حد از بیش زنگی به گوش حوزه

 بین همچنین. ندارد داری معنی رابطه ،(r=  01/1 و p= 011/1) مندی جهت دیگر حوزه با

 مذهبی باورهای و( r=  01/1 و p= 011/1)درونی مذهبی باورهای با مرگ اضطراب

 چند رگرسیون نتایج همبستگی. نشد مشاهده داری معنی رابطه( r=  11/1 و p= 000/1)بیرونی

 طرد و ارتباط عدم حوزه تنها ناسازگار، ی طرحواره های حوزه بین از که داد نشان نیز همتغیر

 .است معتادان مرگ اضطراب کننده بینی پیش
 معتادان مرگ، اضطراب مذهبی، باورهای ناسازگار، های طرحواره :يديکل واژگان

 

 مقدمه

 آن مصرف سوء و مواد به وابستگی مسئله. دارد بدنبال جوامع امیتم برای را افزونی روز نگرانی مخدر مواد مصرف افزایش امروزه

 – زیست بیماری یک اعتیاد(. 0192 طالبی، زینعلی، ناورودی، ستوده ، االسالمی شیخ)است شده تبدیل درمانی -اجتماعی معضل یک به

 به منجر یکدیگر با تعامل در عوامل این. تاس موثر مخدر مواد مصرف سوء به گرایش در متعدی عوامل و شود می محسوب اجتماعی – روان

 که است فردی ناهنجاری یک اعتیاد. موثرند اعتیاد پیدایش در ای تنیده درهم صورت به زیرا شوند می مواد به وابستگی سپس و مصرف سوء

 (.0191 غفاری، و دوست پشم)دگیر می بر در را روانی و معنوی اجتماعی، خانوادگی، فردی، روابط ارزشها، عاطفه، احساسات، فکر، جسم،

 و درمان و بهداشت وزارت توسط که تحقیقاتی آخرین طبق. دارد اخیر دهه دو در اعتیاد فزاینده شیوع از حکایت رسمی آمارهای

 وئین،هر تریاک، ویژه به افیونی مواد کننده مصرف نفر میلیون سه حدود است، گرفته صورت المللی بین نهادهای همکاری با پزشکی آموزش
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 رشد اخیر های سال در که است شده مشخص ایران در اعتیاد وضعیت سریع ارزیابی اساس بر همچنین. دارد وجود کشور در مرفین و شیره

 و تریاک مانند افیونی مواد از مصرف الگوی تغییر این بر عالوه(. 0190آقایی،) است بوده درصد 1 کشور در مصرف سوء ساالنه متوسط

 و یافته کاهش سنتی مخدر مواد تولید میزان امروزه. است کرده دشوارتر بسیار را وضعیت این شیشه و کراک صنعتی مواد به آن مشتقات

 به طلبد می را بیشتری مبارزه به نیاز مواد به وابستگی اختالل ترتیب، بدین. است داشته بیشتری تولید تر قیمت ارزان صنعتی مخدر مواد

 مشترک، تزریق نظیر خطر پر بهداشتی مشکالت گذشته، در مواد وابستگی از ناشی اقتصادی و خانوادگی دی،فر مشکالت از جدای طوریکه

 بشیری از نقل)است یافته شیوع نیز هپاتیت و ایدز نظیر واگیردار و عفونی های بیماری به ابتال احتمال افزایش و آلوده های سرنگ از استفاده

 (.0191 مرادی، نژادیان،

 قبول قابل اجتماعی نظر از که آورد بوجود فرد در را تغییراتی مصرف از پس و نماید وابستگی ایجاد که ای ماده نوع هر کلی بطور

 معتاد کند می مصرف را موادی چنین که کسی و مجاز غیر مواد آن دهد، نشان واکنش یا حساسیت آن به نسبت اجتماع و نباشد پذیرش و

 (.2110 سادوک، و سادوک)شود می شناخته

 مخدر مواد به معتاد افراد و دارد وجود رابطه اعتیاد از ناشی آسیب شدت و مواد مصرف بین که است شده مشخص ها پژوهش در

 .هستند سالم افراد با مقایسه در باالیی آسیب شدت نتیجه در و پرخطر رفتارهای دارای

 معتاد افراد در غیرمنطقی باورهای و منفی افکار. دهد تغییر را رفتار و احساس نوع میتواند تفکر شیوه تغییر شناختی نظریه طبق

 اعتیاد الگوهای تحول با مسئولیت نکردن قبول و آینده و دنیا به منفی نگاه منفی، رویدادهای بزرگنمایی مسائل، از گریز. میشود دیده هم

 و عمیق های مایه درون یا الگوها اولیه، ناسازگار های رحوارهط. هستند اهمیت حائز ها طرحواره شناختی رویکرد در میان، این در. است همراه

 در اند، گرفته شکل نوجوانی یا کودکی دوران در اند، شده تشکیل بدنی احساسات و ها واره شناخت ها، هیجان خاطرات، از که هستند فراگیری

 عملکرد و بهزیستی روی شدید اثرات و هستند ارآمدناک شدت به هستند، دیگران با رابطه و خود ی درباره دارند، تداوم زندگی مسیر

 (.0191 رودسری، پیشگاه و قهرمانی جلفایی، قنبری، طهماسبی، وند، علی دوس) دارند سازگارانه

 حوزه، مهمترین و اولین. است کرده تعیین حوزه پنج قالب در را اولیه ناسازگار ی طرحواره هجده ،(2111) همکاران و یانگ

/ اجتماعی انزوای رفتاری، بد/اعتمادی بی هیجانی، محرومیت ثباتی، بی/رهاشدگی های طرحواره شامل که است بریدگی و طرد ی حوزه

 با ایمن و کننده ارضا های دلبستگی برقراری به قادر گیرد می قرار حوزه این در هایشان طرحواره که افرادی. است شرم/نقص و بیگانگی

 یا صدمه برابر در پذیری آسیب کفایتی، بی/ وابستگی های طرحواره شامل که است، مختل عملکرد و دانیخودگر دوم ی حوزه. نیستند دیگران

 و خانواده از گرفتن فاصله در دارد، قرار حوزه این در هایشان طرحواره که افرادی. باشد می شکست و نایافته رشد خود/ریختگی هم به بیماری،

 بزرگ/ داشتن استحقاق های طرحواره شامل که است مختل مرزهای سوم، ی حوزه. دارند مشکل لمستق عملکرد و مادری یا پدری نمادهای

 این های ویژگی از مدت دراز هدفی بی و دیگران قبال در مسئولیتی بی درونی، مرزهای و حد در نقص. است ناکافی انضباطی خود و منشی

 پذیرش/ جویی تایید و خویش کردن قربانی کردن، فدا های طرحواره شامل که است دیگران توسط شده هدایت چهارم حوزه. است حوزه

 را کار این و دارند خودشان نیازهای با مقایسه در دیگران نیازهای ارضای بر زیادی تاکید گیرند می قرار حوزه این در که افرادی. باشد می

 این های طرحواره. است بازداری و افراطی هشیاری پنجم ی زهحو. دهند می انجام تنبیه از اجتناب و عاطفی ارتباط حفظ تایید، کسب برای

 سرکوبی بر حوزه این در. است تنبیه و افراطی جویی عیب/ ناعادالنه استانداردهای هیجانی، بازداری بدبینی،/ گرایی منفی شامل حوزه

 حتی که حدی تا شود، می افراطی تاکید شده، تدوین و ناپذیر انعطاف های قانون از پیروی و ها اولویت ها، تکانه انگیخته، خود های احساس

 یزدان یکه و صلواتی) شود سالمتی و نزدیک فردی بین های رابطه آرامش، ابرازی، -خود لذت، شادی، دادن دست از به منجر است ممکن

 (.0119 دوست،

 رویدادهای تجربه به افراد در ناسازگار یها طرحواره که است باور این بر ،(2110 ، تریان و کولمن سلیگمن، از نقل ؛0999) یانگ

 زندگی از نارضایتی و حد از بیش روانی فشار احساس باعث شخص، زندگی در رویدادهایی چنین حضور و شود می منجر زندگی در منفی

 .گیرند می قرار دگیزن منفی حوادث تاثیر تحت بیشتر کنند، می استفاده افراطی طور به ناسازگار های طرحواره از که افرادی. شود می

 باورهای به توجه. است مذهبی باورهای باشد داشته ارتباط اعتیاد و مخدر مواد مصرف با تواند می که دیگری متغیرهای جمله از

 آوری روی دالیل تحلیل و تجزیه جهت در چه را مختلف دانشمندان توجه دراز سالیان که است امری بلکه نیست جدید رویکرد یک مذهبی

 زندگی شئون بر آن احاطه و مذهبی باورهای نقش به توجه با. است کرده جلب خود به رفتار بر آن تاثیر نحوه و جهت در چه و ذهبم به

 باورهای باالی سطوح که میدهد نشان مختلف های پژوهش. دارد ای کننده تعیین نقش مخدر مواد به گرایش از فرد بازداری در مذهب انسان

 مذهبی که دادند نشان خود های پژوهش در ،(2111) ناپو و سانچز. دارد منفی رابطه دخانیات استعمال و مخدر مواد ،الکل مصرف با مذهبی

 مخدر مواد و جوانا ماری الکل، مصرف سیگار، استعمال قبیل از پرخطر رفتارهای برابر در حمایتی و کننده حفاظت عامل یک میتواند بودن

 جستجوهای و اظهارات از بسیاری پشت در که شده تصور قوی ای انگیزاننده عنوان به که است بشر اساسی های نگرانی از یکی مرگ. باشد
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. دارند اضطراب مرگ درباره دیگران از بیش مردم از برخی اما شوند، می روبرو مرگ واقعیت با انسانها. دارد قرار زندگی سالهای فلسفی

 کارکرد مخصوصاً و وجودی سالمتی تواند می مرگ اضطراب کنند، می تجربه آنرا زنده یها انسان که است اضطراب از نوعی مرگ اضطراب

 (.0191 افرایی، از نقل ؛2101 ، هالتروف) دهد قرار تاثیر تحت را افراد روانی سالمت

 به هدلهر یا مرگ از وحشت همچون احساساتی با همراه که است مرگ از بزرگ و عادی غیر ترس یک عنوان به مرگ اضطراب

(. 0191 افرایی، از نقل ؛2119 ، رایس) شود می تعریف دهد، می رخ مردن از پس که چیزهایی یا مردن فرآیند به کردن فکر هنگام

 مردن و مرگ درباره فرد یک که منفی احساسی عنوان به را مرگ اضطراب ،(2101 ونگ، از نقل ؛0911)  پیووارسکی و برمن ریچاردسون،

 و مرگ واقعیت از آگاهی و بینی پیش با که اضطرابی و ترس با که است بعدی چند ای سازه مرگ اضطراب. کنند می فتعری کند، می تجربه

 فرهنگی رخدادهای و رشد مراحل به توجه با که است انگیزشی و شناختی احساسی، عناصر شامل و است دهد می روی انسان در مردن

 .است متفاوت زندگی اجتماعی

 مرگ اضطراب و مذهبی باورهای و اولیه ناسازگار های طرحواره بررسی به بسیاری روانشناختی های پژوهش مروزها راستا همین در

 عنوان تحت خود پژوهش در ،(0191 افرایی، از نقل ؛0192 جونقانی، صالحی: مثال بطور. اند پرداخته بالینی غیر و بالینی های جمعیت در

 دارای مواد به وابسته افراد که، رسید نتیجه این به تهران، شهر معتادان غیر و معتادان بین در اعتیاد، بر اولیه ناسازگار طرحواره تأثیر بررسی

 وجود دار معنی ای رابطه اعتیاد و ها طرحواره بین که داد نشان نتایج همچنین. اند وابسته غیر افراد به نسبت بیشتری ناسازگار های طرحواره

 .دارد

 در اولیه ناسازگار های طرحواره بر گروهی درمانی طرحواره بخشی اثر بررسی به ،(0191)افشاری و نظیری زارع، زاده،  تاجیک

 های طرحواره لحاظ از کنترل و آزمایش های گروه بین که داد نشان پژوهش نتایج. پرداختند متادون با دارنده نگه درمان تحت مردان

 مواد به وابسته افراد اولیه ناسازگار های طرحواره برای مناسبی درمان گروهی درمانی طرحواره و دارد وجود داری معنی تفاوت اولیه ناسازگار

 .است

 و اولیه ناسازگار های طرحواره طریق از تریاک به معتاد افراد تغییرپذیری بینی پیش به ،(0191)صیادی و علیپور اصغری،

 ایمن، دلبستگی متغییرهای توسط پذیری تغییر واریانس از درصد 0/11 که داد نشان آنها پژوهش نتایج. پرداختند دلبستگی های سبک

 و اجتنابی دلبستگی های سبک و اولیه ناسازگار های طرحواره بین همچنین. شود می تبیین اولیه ناسازگار های طرحواره و اجتنابی دلبستگی

 .دارد وجود مثبت رابطه سوگرا دو

 مواد به وابسته افراد گروه در را مندی جهت و مختل عملکرد خودگردانی، طرد،/گیبرید حوزه های طرحواره ها پژوهش همچنین

 (.0191 افرایی، از نقل ؛ 0191 جعفری، و مصافی دولتشاهی، زاده، حسین رضایی،)اند کرده گزارش وابسته غیر افراد از بیشتر

 نتایج پرداختند، بـالینی غیر های گروه و معتادین ایه گروه در اولیه ناسازگار های طرحواره بررسی به ،(2119)  همکاران و روپر

 این. دارند باال پذیری تحریک و تکانه کنترل در اختالل نظیـر غیرطبیعـی شخصیتی صفات معتاد، بیماران تمام که داد نشان ها آن پژوهش

 و معتادین گروه. باشـد مـی ناکافی طیخودانضبا ـ خویشتنداری ویژه به مختل محدودیت حوزه هـای واره طـرح از ناشی شدید مشکالت

 .برخوردارند شدیدتری ناکافی خودانـضباطی واره طرح از غیربالینی گروه به نسبت ها الکلی

 خشم و نفس عزت روان، سالمت ، مذهبی باورهای ارتباط بررسی به ،(0192)طالبی  و زینعلی ناورودی، ستوده االسالمی، شیخ

 بینی پیش افراد این در را مذهبی باورهای درصد 01 بررسی مورد های مؤلفه که داد نشان نتایج. پرداختند وادم به وابسته و عادی افراد در

 .بود مواد به وابسته افراد در روان سالمت و مذهبی اعتقادات بین ارتباط از حاکی پیرسون همبستگی نتایج همچنین کند، می

 نتایج. پرداختند معلولین جامعه روان سالمت و مذهبی باورهای بررسی به ،(0191)حریری و اقوامی شعبانی، حیدری، قهرمانی،

( زندگی متداول های موقعیت با آمدن کنار چگونگی)عمومی سالمت سوم مقیاس زیر نمره با مذهبی کل نمره بین که داد نشان آنان پژوهش

 .ددار وجود معکوس و دار معنی ارتباط مقیاس زیر همین با درونی مذهب نمره و

 و معنوی درمانی گروه ترکیبی درمان که داد نشان سرطان به مبتال بیماران روی بر ،(0191)رقیبی و سالجقه پژوهش نتایج

 .است موثر سرطان به مبتال بیماران مرگ اضطراب کاهش در شناختی

 مرگ، اضطراب بر ورمح مذهب درمانی شناخت اثربخشی بررسی به ،(0191)پوراسمعلی بیگلو، قوجه جنگی موالیی، جانی،

 محور مذهب درمانی شناخت که داد نشان آنان پژوهش نتایج. پرداختند سرطان به مبتال بیماران در ذهنی بهزیستی و اجتماعی سازگاری

 .شود می کنترل گروه به نسبت آزمایشی گروه در ذهنی بهزیستی و اجتماعی سازگاری نمرات افزایش و مرگ اضطراب نمرات کاهش باعث

 مرگ اضطراب با جنسیت، و( بیرونی درونی،) مذهبی گیری جهت بین رابطه بررسی به پژوهشی در ،(0190) کجباف و ورنژادمنص

 تحلیل نتایج همچنین،. دارد وجود داری معنی رابطه مرگ اضطراب و جنسیت بین که داد نشان نتایج. پرداختند دانشجویان میان در

 وضعیت اصلی اثر اما. بود مرگ اضطراب بر جنسیت و مذهبی گیری جهت وضعیت بین تعامل نبودن دار معنی دهنده نشان واریانس
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 با دانشجویان به نسبت درونی مذهبی گیری جهت با دانشجویان که معنی این به. بود دار معنی مرگ اضطراب بر مذهبی گیری جهت

 .بودند باالتری مرگ اضطراب دارای مرد به بتنس زن دانشجویان و تر پایین مرگ اضطراب دارای بیرونی، مذهبی گیری جهت

 آثار تواند می که است اجتماعی روانی مشکالت مهمترین از یکی مخدر مواد به اعتیاد و مصرف سوء شده بیان موارد به توجه با

 معضل یک به اعتیاد حاضر حال در. میرود شمار به انسان تکامل و رشد برای جدی مانعی و باشد داشته فرهنگ و خانواده فرد، بر زیانباری

 برای ای انگیزه لذا دانند، نمی بیمار را خود بیماران، این اغلب چون. است شده تبدیل جهان سرتاسر در عمومی بهداشت و سالمت برای

 وابستگی جادای با که شوند می اعتیاد دام به آوردن روی مستعد خود، طبیعی شخصیت دادن دست از با افراد این از گروهی. ندارند درمان

 غیردارویی درمانهای به توجه مخدر مواد مصرف پیامدهای کنترل برای بنابراین،. شود می افزوده مشکالتشان بر دیگر مشکلی جسمانی، روانی

 .باشد مشکل راهگشای میتواند روانشناختی و

 مرگ اضطراب با مذهبی باورهای و هاولی ناسازگار های طرحواره بین رابطه بررسی به است درصدد حاضر پژوهش راستا همین در

 .بپردازد اهواز شهر معتادان در

 روش تحقيق

 .بر اساس هدف، پژوهش حاضر از نوع مطالعات بنیادی و بر اساس روش، از نوع مطالعات همبستگی است

مرحله ای انتخاب  یتصادف یریگ نمونه د که به روشند در حال ترک شهر اهواز بوتامع (مرد 01زن و 01)نفر 021شامل  قیتحق نینمونه ا

 . شدند

 سال 11تا  10گروه سنی های  درصد و آزمودنی 0/10بیشترین فراوانی را با حدود سال  11تا  10گروه سنی  های آزمودنیبطور کلی، 

سال  11تا  20گروه سنی  های ، آزمودنیمعتادان مرددر گروه . نددرصد نمونه به خود اختصاص داد 1/1کمتـرین فراوانی را با حدود 

درصد نمونه به خود  0/0کمتـرین فراوانی را با حدود  سال 11تا  10گروه سنی های  درصد و آزمودنی 01بیشترین فراوانی را با حدود 

های  درصد و آزمودنی 1/11دود حبیشترین فراوانی را با سال  11تا  20گروه سنی  های ، آزمودنیمعتادان زن نیزاختصاص داده و در گروه 

میانگین و انحراف سن کل معتادان  .به خود اختصاص دادندرا نمونه کمترین فراوانی درصد  0/00حدود  با فراوانی سال 11تا  10وه سنی گر

 .بودسال  11/2و  91/12سال و معتادان زن  29/0و  11/21سال، معتادان مرد  10/1و  01/11به ترتیب 

 پژوهش ابزار

 مرگ اضطراب مقیاس و آلپورت مذهبی باورهای پرسشنامه یانگ، اولیه ناسازگار های طرحواره پرسشنامه از استفاده با ها داده آوری جمع

 .شد استفاده ها داده تحلیل و تجزیه برای گام به گام رگرسیون و همبستگی روش از طرح، ماهیت به توجه با و گرفت صورت  لستر و کالت

 

 

  (YSQ-SF)1هاي ناسازگار یانگ پرسشنامه طرحواره -

 درست کامالً) از ای درجه 0 مقیاس یک روی بر لیکرت طیف با اولیه ناسازگار های سنجش طرحواره برای سوالی 01 ابزار یک پرسشنامه این

، (سوالی 211فرم )اصلی پرسشنامه  فرم روی از را پرسشنامه این ،(0991)یانگ .شود می بندی درجه ،(من درباره غلط کامالً من تا درباره

 این سوال 1 هر(. 0110اندوز،  و حمیدپور ؛ 0991 ،و همکاران یانگ)سنجد  طرحواره ناسازگار اولیه را می 01 پرسشنامه این که است ساخته

 هیجانی، محرومیت رفتاری، بد /اعتمادی بی ثباتی، بی/ شدگی رها طرحواره:  از عبارتند ها طرحواره این .سنجد می را طرحواره یک پرسشنامه

 استحقاق، طرحواره سرسختانه، معیارهای فداکاری، هیجانی، بازداری  ناکامی، شرم، /نقص ضرر، به نسبت پذیری آسیب کفایتی، بی /وابستگی

 ای درجه 0 مقیاس یک روی سوال هر .افتادگی دام در /گرفتاری پیروی و طرحواره /اطاعت اجتماعی، بیگانگی ناکافی، انظباطی خود

 1 من، نمره درباره نادرست حدی تا 1 من، نمره درباره نادرست بیشتر برای 2نمره  من، درباره نادرست کامالً برای 0 نمره شود؛ می گذاری نمره

 آن های آیتم از میانگین مقیاس هر برای کلی نمره .من درباره درست کامالً 0 نمره و من درباره درست بیشتر 1 من، نمره درباره درست تقریبا

                                                           
 
. Young Schema Questionnaire- Short Form (YSQ-SF)   
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شد،  انجام ،(0991)یانگ توسط که پژوهشی در .کند می را منعکس بیشتر ناسازگار های طرحواره وجود باالتر نمرات .شود می محاسبه مقیاس

برای خرده ) 90/1تا ( برای خرده مقیاس خود تحول نیافته) 11/1روش آلفای کرونباخ در دامنه  به مقیاس خرده 01 برای پایایی ضرایب

 (.0119شهامت، )قرار گرفت ( شرم/ مقیاس نقص

 و کانادایی، روایی های آزمودنی از نمونه یک روی ، بر(2112)ولبرن و ای کره نمونه یک بر روی ،(0119شهامت،  از نقل ؛0999)لی  همچنین

 آزاد دانشگاه از جمعیت دانشجویی یک روی ، بر(0111)آهی و دیواندری توسط پرسشنامه در ایران این .کردند تأیید را پایایی پرسشنامه

 آلفای روش به ها مقیاس خرده برای شده محاسبه ضرایب پایایی .شده است گزارش قبول قابل حد در آن پایایی و شد هنجاریابی شمرکا

 باالترین. بود 11/1محاسبه پایایی به روش آلفای کرونباخ میانگین ضرایب آلفای محاسبه شده برابر بر  در .شد محاسبه بازآمایی و کرونباخ

و کمترین ضریب آلفا برای خرده مقیاس خود انضباطی ناکافی ( 10/1)اطاعت  -وابستگی -ناکامی -مورد خرده مقیاس نقصدر  آلفا ضریب

 افسردگی به نسبت روانشناختی پذیری ارزشمندی، آسیب روانشناختی، احساس ناراحتی های مقیاس با پرسشنامه این. به دست آمد( 01/1)

پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه  در(. 0119شهامت، ) است داده نشان خوبی افترایی و همگرا ایی،رو شخصیت اختالالت شناسی نشانه و

که بیانگرضرایب پایایی مطلوب بود  %91 با روش آلفای کرونباخ  برای کل پرسشنامه برابر ازبا استفاده اولیه  های ناسازگار طرحواره

 .شده می باشد پرسشنامه یاد

 آلپورت یمذهب يباورها -

در  نیفگ. است( ماده 9)یدرونباورهای مذهبی و( ماده 00)یرونیب یمذهب یباورهاشامل دو مولفه ماده بوده و  21 یپرسشنامه دارا نیا

به ان  زین گرید نهیگز کیپرسشنامه الپورت را در آن بکار برد و عالوه بر آن  یها نهیساخت و تمام گز یا ماده 20نسخه  کی 0901سال 

در  .پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت نیداشت که از آن بعد ا یرونیبمذهبی  یبا باورها( 00/1)ییباال یهمبستگ هنیگز نیافزود که ا

و  یو مختار 01/1 یآلفا ،(0100)یجان بزرگ. بود -20/1 یدرونباورهای مذهبی با  یرونیب یسواالت باورها یمطالعه الپورت همبستگ

 یبه روش آلفا اسیمق نیا ییایپا ،(0111)یرفیدر پژوهش . اند پرسشنامه گزارش کرده نیا یرا برا 00/1 بیضر ،(0111)همکاران 

به روش  اسیمق نیا ییایپا بیضر زین ،(0112) ریدر پژوهش بازگ. به دست آمد 009/1معادل  ییآلفا بیکه ضر دیکرونباخ محاسبه گرد

به دست  10/1و  01/1ب یبه ترت د،یاهواز انجام گرد یسوانح سوختگ نمارستایب مارانینفر از ب 011 یکه بر رو فیکرونباخ و تنص یآلفا

 .آمد

بود که بیانگر % 01در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسشنامه باورهای مذهبی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با

 .ضرایب پایایی قابل قبول پرسشنامه یاد شده می باشد

 

  2کالت و لستر اضطراب مرگ اسيمق -

 نیا. ترس و اضطراب مربوط به مرگ است زانیم یریاندازه گ یبرا یابزار خودسنج کی لستر –شده اضطراب مرگ کالت  یبازنگر اسیمق

 ،(0991) ریما و لستر و کاستر. است( گرانیمردن د گران،یمرگ خود، مردن خود، مرگ د) اسیخرده مق 1پرسش در  12 یحاو اس،یمق

مرگ  مرگ خود، مردن خود، یها اسیمربوط به خرده مق ازاتیامت. قرار دادند یمختلف مورد بررس یها را در فرهنگ اسیمق نیا ییایپا

و  p،  21/1=r>110/1 و   p ،11/1=r>110/1و  p ،11/1=r>1110/1و  r=10/1) :عبارت بودند از بیبه ترت گرانیو مردن د گرانید

111/1<P .) اضطراب از مرگ خود،  اسیخرده مق 1تمپلر و  اریکل در مع ازیامت انیم رسونیپ یهمبستگ ،یا ه، در مطالع(2112)عبدالخاق

به دست  01/1و در کل برابر  10/1و  12/1، 11/1، 11/1 بترتی به را، لستر –کالت  اریاز مع گران،یو مردن د گرانیمردن خود، مرگ د

اضطراب مرگ و  یعرب اریاضطراب مرگ تمپلر، مع اسیمق هس نینشان داد که ب یپژوهش یط ،(2111)عبدالخاق  گرید یا در مطالعه. آورد

 باالیی اعتبار از لستر –اضطراب مرگ کالت  اسیمق ن،یوجود دارد و بنابرا یمثبت و معنادار همبستگی لستر، –اضطراب مرگ کالت  اریمع

                                                           
 
 CL-FODS 
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دانشگاه آزاد  اندانشجوی در را لستر – تاضطراب مرگ کال اسیمق ییای، اعتبار و پا(2119) یلیو اسماع ینادر ران،یدر ا. برخودار است

روش آلفای  ازبا استفاده  مقیاس اضطراب مرگپژوهش حاضر پایایی  در .به دست آوردند 19/1و  101/1برابر  بیواحد اهواز، به ترت یاسالم

 .شده می باشد مه یادکه بیانگرضرایب پایایی مطلوب پرسشنابود  %91 با کرونباخ  برای کل پرسشنامه برابر

 

 فرآیند اجراي پژوهش

پس از کسب مجوزهای الزم و مشخص شدن اعضای نمونه و هماهنگی با مسئولین ذیربط و برنامه ریزی قبلی، محقق پس از حضور اعضای 

های الزم از سوی  راهنمایی ها راجع به پرسشنامه و دالیل انتخاب آنها در نمونه، نمونه در محل مناسب و برقراری ارتباط و توجیح آزمودنی

در تمام طول پژوهش پژوهشگر در . ها ارائه گردیده و افراد در حال ترک اقدام به تکمیل پرسشنامه نمودند محقق جهت تکمیل پرسشنامه

شتری در ها در تکمیل پرسشنامه ها با ابهامی مواجه شدند، از پژوهشگر بخواهند توضیح بی محل حضور داشت تا در صورتی که آزمودنی

 . مورد تکمیل پرسشنامه ها بدهد

 ها یافته

 .قابل مشاهده است 0های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول شماره  در ابتدا یافته

 

 معتادان اضطراب مرگ و باورهاي مذهبی ،طرحواره هاي ناسازگاراوليههاي باورهاي نمره متغير ميانگين، انحراف معيار : 1جدول

 متغیر
 شاخص های آماری

 آزمودنی ها
 میانگین

انحراف 

 معیار
 تعداد

طرحواره های ناسازگار اولیه در 

 حوزه عدم ارتباط و طرد

 01 99/21 12/91 معتادان مرد

 01 22/21 01/91 معتادان زن

 021 00/22 20/90 کل معتادان

طرحواره های حوزه خودمختاری و 

 عملکرد مختل شده

 01 21/09 01/11 معتادان مرد

 01 99/01 10/01 معتادان زن

 021 00/09 11/09 کل معتادان

طرحواره های حوزه محدودیت های 

 مختل شده

 01 10/00 01/10 معتادان مرد

 01 11/01 01/10 معتادان زن

 021 21/00 02/10 کل معتادان
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واره های حوزه دیگر جهت طرح

 مندی

 01 12/9 11/19 معتادان مرد

 01 01/01 11/10 معتادان زن

 021 12/01 99/10 کل معتادان

طرحواره های حوزه گوش به زنگی 

 بیش از حد و بازداری

 01 01/9 11/10 معتادان مرد

 01 09/01 12/10 معتادان زن

 021 19/9 91/10 کل معتادان

 ی درونیباورهای مذهب

 01 11/1 92/21 معتادان مرد

 01 90/1 11/21 معتادان زن

 021 11/1 21/21 کل معتادان

 باورهای مذهبی بیرونی

 01 10/1 11/21 معتادان مرد

 01 10/1 01/20 معتادان زن

 021 90/0 12/21 کل معتادان

 اضطراب مرگ

 01 12/20 91/000 معتادان مرد

 01 21/01 11/001 معتادان زن

 021 92/00 11/000 کل معتادان

 

 ، درحوزه عدم ارتباط و طردبیشترین میانگین در های ناسازگار اولیه  طرحوارهدر متغیر  ،شود مشاهده می 0همان طوری که در جدول 

ر معتادان مرد و در متغیر ، د(11/21)در متغیر باورهای مذهبی بیشترین میانگین در مولفه باورهای مذهبی بیرونی و (12/91) معتادان مرد

  (.91/000)اضطراب مرگ نیز بیشترین میانگین در معتادان مرد است

های ناسازگار و باورهای مذهبی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که  در ادامه جهت بررسی همبستگی اضطراب مرگ و طرحواره

 .قابل مشاهده است 2نتایج آن در جدول شماره 
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 طرحواره هاي ناسازگار اوليه، باورهاي مذهبی و اضطراب مرگ معتادانضرایب همبستگی بين ایج نت:  2جدول 

  متغیر

 مالک

 شاخص آماری

 متغیر پیش بین

 ضریب همبستگی

 (r ) 

 سطح 

 ( p)  معنی داری

 تعداد

 ( n)نمونه

گ
مر

ب 
طرا

اض
 

 110/1 29/1 طرحواره های حوزه عدم ارتباط و طرد

021 

 110/1 21/1 ه خودمختاری طرحواره های حوز

 110/1 09/1 طرحواره های حوزه محدودیت ها 

 011/1 01/1 طرحواره های حوزه دیگر جهت مندی

 112/1 09/1 طرحواره های حوزه گوش به زنگی 

 011/1 01/1 باورهای مذهبی درونی

 000/1 11/1 باورهای مذهبی بیرونی

 

و  p =110/1)های ناسازگار اولیه در حوزه عدم ارتباط و طرد  دهد اضطراب مرگ با طرحواره نشان می 2همانطور که نتایج جدول شماره 

29/1  =r) حوزه خودمختاری و عملکرد مختل شده ،(110/1= p  21/1و  =r)های مختل شده  ،  حوزه محدودیت(110/1= p  09/1و  =r) 

 =011/1)، رابطه مثبت و معنادار دارد اما با حوزه دیگر جهت مندی (r=  09/1و  p =112/1)حوزه گوش به زنگی بیش از حد و بازداری و

p  01/1و  =r) ، نداردرابطه معنی داری . 

رابطه  (r=  11/1و  p =000/1)و باورهای مذهبی بیرونی (r=  01/1و  p =011/1)اضطراب مرگ با باورهای مذهبی درونیبین  همچنین 

 . مشاهده نشدمعنی داری 

 

درونی »حوزه هاي طرحواره هاي ناسازگار اوليه و باورهاي مذهبی )متغيرهاي پيش بين ضرایب همبستگی چندگانه :  3ل جدو

 با روش ورود همزمان و مرحله ايمعتادان با اضطراب مرگ ( «و بيرونی

ش
رو

 

 R R2 F = p  T = p متغیرهای پیش بین

«
ود

ور
» 

 عدم ارتباط و طرد

11/1 02/1 20/2 111/1 

21/1 12/2 110/1 

 111/1 091/1 01/1 خودمختاری

 009/1 210/1 11/1 محدودیت های مختل 

 101/1 -10/0 -02/1 دیگر جهت مندی
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 100/1 010/1 11/1 گوش به زنگی

 090/1 29/0 00/1 باورهای مذهبی درونی

 110/1 900/1 19/1 باورهای مذهبی بیرونی

«
ه ا

حل
مر

 «ی

 110/1 20/1 29/1 110/1 09/01 11/1 29/1 حوزه عدم ارتباط و طرد

 

های  های طرحواره از روی متغیرهای حوزهمعتادان  پیش بینی اضطراب مرگ، رگرسیون شود مشاهده می 1جدول در که  یهمان طور

ندی و گوش به زنگی بیش مشده، دیگر جهت  های مختل عدم ارتباط و طرد، خودمختاری و عملکرد مختل شده، محدودیت)ناسازگار اولیه 

های ناسازگار اولیه در  متغیر طرحواره(.  F= 20/2و  p<111/1)دار می باشد  معنی( درونی و  بیرونی)و باورهای مذهبی ( از حد و بازداری

همچنین، مقدار . را پیش بینی کندمعتادان داری اضطراب مرگ  تواند به طور مثبت و معنی می 21/1حوزه عدم ارتباط و طرد با ضریب بتای 

R2 ای نیز  نتایج تحلیل رگرسیون مرحله .شود توسط متغیرهای یاد شده تبیین میمعتادان  از واریانس اضطراب مرگ% 02دهد  نشان می

 .باشد عتادان میم های ناسازگار اولیه در حوزه عدم ارتباط و طرد پیش بینی کننده اضطراب مرگ نشان داده است که تنها متغیر طرحواره

 

 بحث 

نتایج . شهر اهواز بود انمعتاد های ناسازگار اولیه و باورهای مذهبی با اضطراب مرگ در هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین طرحواره

دمختاری ، حوزه خو(r=  29/1و  p =110/1)های ناسازگار اولیه در حوزه عدم ارتباط و طرد  اضطراب مرگ با طرحواره کهپژوهش نشان داد 

حوزه گوش به زنگی بیش از  و (r=  09/1و  p =110/1)های مختل شده  ،  حوزه محدودیت(r=  21/1و  p =110/1)و عملکرد مختل شده 

رابطه معنی ، (r=  01/1و  p =011/1)، رابطه مثبت و معنادار دارد اما با حوزه دیگر جهت مندی (r=  09/1و  p =112/1)حد و بازداری

  .نداردداری 

رابطه  (r=  11/1و  p =000/1)و باورهای مذهبی بیرونی (r=  01/1و  p =011/1)اضطراب مرگ با باورهای مذهبی درونیبین  همچنین 

ی ناسازگار تنها حوزه عدم  های طرحواره بین حوزه نشان داد که ازنیز همبستگی نتایج رگرسیون چند متغیره  .مشاهده نشدمعنی داری 

 .استبینی کننده اضطراب مرگ معتادان  ارتباط و طرد پیش

، (2119)و کیسرچ( 2111)، بامبیر و همکاران(2101)دالی و همکاران، (0191)رحیمیان بوگر و همکاران های پژوهشها با نتایج  این یافته

 . باشد مسو می، ناه(2111)و همکاران  ، و ویلز(2111)و همکاران ، مریل(2110)و همکاران های کلین  همسو و با نتایج پژوهش

 زانیارتباط دارد و مافراد معتاد  ناسازگار های با طرحواره یتیو شخص یروان های بیو آس ادیاعتگفت که  توان یم پژوهش نیا جینتا نییدر تب

لحی جونقانی صا قاتیتحق .برخوردارند یسالم یو اجتماع یعملکرد رواناز که  استی تیاز جمع شتریبدر افراد معتاد های ناسازگار  طرحواره

 است و اکثر شتریها ب حوزه ریاز سا رندیگ یو طرد قرار م یدگیبرگروه ی که دریطرحوارهای فراوان ،داد نشان، (0191)و بوالهری ( 0191)

 حوزه های طرحواره غالبا یو تکرار رفتارهای خودکش ایاضطراب، پارانوئ ،یافسردگ اد،یاعت جمله از یتیو شخص یروان های بیآس افراد مبتال به

  .و طرد را دارند یدگیبر
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ها واضطراب مرگ درافراد معتاد انجام داد نتایج این پژوهش  ، پژوهشی درمورد رابطه بین طرحواره(0191؛ نقل از افرایی، 0111) رحیمی

، عدم (2111) و همکاران طبق نظریه یانگ. داری وجود دارد های ناسازگار اولیه و اضطراب مرگ رابطه مثبت معنی نشان دادکه بین طرحواره

شرم، بی /هایی همچون نقص تواند منجر به تشکیل طرحواره ارضای نیازها، ارضای بیش از حد نیازها و آسیب دیدن و قربانی شدن، می

راورده تجاربی که فرد دارد و شیوه ب. ها است بشود بدرفتاری و یا آسیب پذیری نسبت به فرد که مربوط به حوزه اول طرحواره/ اعتمادی 

دهند تا یک طرحواره در فرد شکل بگیرد، بنابراین در فردی که نسبت به مرگ و  شدن نیازها و خلق وخوی فرد دست به دست هم می

شرم و یا بی اعتمادی شکل گیرد، در رفتار، خلق وخو و سبک زندگیش /اضطراب مربوط به آن، طرحواره ناکارآمدی مثل نقص

براساس نتایج مطالعات . های حوزه اول با اضطراب مرگ رابطه معنی داری بدست آمد پژوهش بین طرحوارهلذا دراین . تاثیرگذارخواهدشد

بریدگی و طرد و خودگردانی و عملکرد )های حوزه اول و حوزه دوم  ، طرحواره(2111)و بامیر وهمکاران ( 2110)پیتروسیلی و همکاران

دهند  گیرد که اعتماد به نفس کودک را کاهش می هایی شکل می ها درخانواده رحوارهدرپیش بینی اعتیاد نقش مهمی دارند و این ط( مختل

به عبارتی مسئولیت پذیری کاهش پیدا . های روزمره را بدون کمک دیگران انجام دهد تواند مسئولیت کنند که فرد نمی و شرایطی فراهم می

. شود هایی در افراد معتاد به خوبی دیده می گیرد، که چنین ویژگی میکند و وابستگی و اعتماد به نفس پایین در چنین افرادی شکل  می

ترین شیوه برخورد با هر واقعه ناگواری همچون مرگ واضطراب مربوط به آن به صورت نادیده گرفتن آن  ترین و بیمارگونه معموال ساده

های  اوج بلوغ عاطفی فرد است، بنابراین بین طرحوارهگیرد و کوشش برای شناخت این واقعیت دردناک و پذیرش نهایی آن نشانه  صورت می

 . ناسازگار اولیه حوزه اول و دوم با اضطراب مرگ رابطه معناداری وجود دارد

های ذهنی از  دهند و فرد بر اساس پیش زمینه ها تعبیرها و تفسیرهای فرد از هر رویدادی را تحت تاثیر قرار می در حقیقت طرحواره 

 انمختل هستند، اعتقاد دارند افراد مهم در کنارش تیی محدو به طور مثال افرادی که دارای طرحواره. خاص خود را داردرویدادها برداشت 

توان گفت این افراد  میو  با افراد مهم زندگی، بی ثبات استروابط آنان . حمایت عاطفی و تشویق الزم را به او بدهند وانندنمی مانند و نمی ت

د کرد و نشوند، بنابراین تنش و فشار زیادی را تحمل خواه تیگونه محدو کیهستند که از سوی خانواده و دوستان دچار مدام دچار نگرانی 

افرادی دارای طرحواره حوزه  .شود میفراهم   های دیگری همچون اضطراب مرگ درآنها اضطرابو  ی استفاده از مواد و پناه بردن به آن زمینه

بنابراین این افراد دوستان اجتماعی  .به آنان دروغ بگویند یا تحقیرشان کنند، ،دارند به آنها اسیب برسانند صدکنند دیگران ق می سوم فکر

به همین دلیل بین  .اضطراب بویژه اضطراب مرگ گردد تواند زمینه ساز همین می انزوا خواهند بود و در داشت و زیادی نخواهند

آید  هایی به وجود می در خانوادهنیز  گوش به زنگی بیش ازحد های حوزه طرحواره .دارد طه وجودهای حوزه سوم با اضطراب مرگ راب طرحواره

ها بر عملکرد عالی، بی نقص گرایی، وظیفه شناسی، پیروی از  در این خانواده. شود که در آنها عصبانیت، توقع و گاهی تنبیه مشاهده می

شود، در عین حالی که به لذت، خوشحالی و آرامش اهمیت چندانی داده نمی  ه تأکید میها، و اجتناب از اشتبا قوانین، پنهان سازی هیجان

پر از خشونت، واپس زدگی و افرادی دوران کودکی چنین . معموالً در چنین افرادی تمایلی نهفته نسبت به بدبینی و نگرانی وجود دارد. شود

اند که در خصوص  یاد گرفتهافراد این . انگیختگی و لذت غلبه داشته استداری و فداکاری بیش از حد بر خود  سختگیری بوده و خویشتن

 .گیری اضطراب مرگ موثر است چنین شرایطی برای شکل .حوادث منفی زندگی گوش به زنگ باشند و زندگی را طاقت فرسا در نظر بگیرند

 .شته باشددا بطه وجودهای حوزه پنجم با اضطراب مرگ را طرحوارهبین  دور از انتظار نیست که بنابراین

 دیکه ذکر گرد یقاتیتحق ریو سا پژوهش نیا جیتوجه به نتا با پژوهش در مورد حوزه دیگر جهت مندی و اضطراب مرگ جینتا نییدر تب

عادی  تیجمعباالتر از  نیدر معتاد دیو پارانوئ اضطراب ،یافسردگ رینظ یو اختالالت یروان رییپذ بیکه آس ییاز آنجا ،نمود استدالل توان یم

 شیهای پ طرحواره نیو همچن تیجمع نیا به ها طرحواره یو نسبت دادن برخ نیهای ناسازگار در معتاد نوع طرحواره مورد قضاوت در ،است

 با ادیدرک رابطه اعت و قیتحق نیحاصل از ا جیهر چند نتا. باشد یم نهیزم نیتر در ا گسترده قاتیتحق منوط به انجام ادیاعت کنندهی نیب

حوزه  های که طرحوارهافرادی  .باشد دیمف اریبس یو راهبردهای درمان ادیاز اعت رییشگیپ تواند در یهای آن م کننده ینیب شیها و پ طرحواره

به جای رسیدگی به نیازهای خود به دنبال ارضای نیازهای دیگران هستند، آنها این کار را برای  ،دارند را جهت مندی چهارم یعنی دیگر

اند تا از تمایالت طبیعی خودشان  این افراد در کودکی آزاد نبوده. دهند بی به تایید، تداوم رابطه هیجانی و یا اجتناب از انتقام انجام میدستیا
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های دیگران تبعیت  پذیرند و از خواسته از محیط بیرون تاثیر می ،دهی شوند پیروی کنند و در بزرگسالی به جای اینکه از درون جهت

یابی  های مهم شخصیت خود را برای دست کودکان باید جنبه .های تحولی این طرحواره مبتنی بر پذیرش مشروط بوده است ریشه. کنند می

والدین به جای توجه و اهمیت قائل شدن برای نیازهای منحصر به فرد  ،ها در اکثر این خانواده. کردند به عشق یا تایید دیگران مهار می

بی تفاوت هستن  کامال بی توجه و نسبت به خود لذا این افراد .اند هدانست هیجانی یا منزلت اجتماعی خود را مهم میکودک، بیشتر نیازهای 

چنین افرادی شکل  در ،درونی است ای ه سازهمرگ کاضطراب  گیرد و اولویت قرار می شان در وابستگی شرایط دیگران به خاطر نیازها و و

دور از انتظار اضطراب مرگ  حوزه بااین بین  در نتیجه عدم رابطه معنادار ،پذیرپذیری دارند بیرون تاثیرمحیط  از آنان بیشتر .گیرد نمی

 .نیست

 اما. دارد اضطراب مرگ رابطه وجود که بین اعتقادات مذهبی واند  هعلی رغم اینکه تحقبقات نشان داد ،در مورد متغیر باورهای مذهبی نیز

و  احساس پوچی/ناامیدی به دلیل افسردگی، افراد معتاد که دالیل این باشد یکی از شاید. مشاهده نشد داری این پژوهش رابطه معنی در

و افراد بیشتر در پی آن هستند که چگونه  د،رنمذهب ندا دین و مفهوم خدا، تنهایی تمایلی به وابسته شدن به یک مرجع الیتناهی مانند

به  .شود های دینی و اعتقادات افراد معتاد توجهی نمی مچون مراکز ترک اعتیاد به آموزهمواد بدست آورده و مصرف کنند و در شرایطی ه

اضطراب مرگ رابطه  بین باورهای مذهبی ودور از انتظار نبود که  های این پژوهش قرارداشتند شرایطی که آزمودنی همین دلیل در

 .وجود نداشته باشدداری  معنی

 

 نتيجه گيري

در . ت طرحواره ناسازگار اولیه برروی آسیب پذیری افراد نسبت به اختالل هیجانی و حفظ آن نقش مهمی دارند، معتقد اس(2111)یانگ

واقع وجود طرحواره ناسازگار اولیه در چنین افرادی باعث راهبردهای غیرمنطقی می شود که این راهبردهای مضر آمادگی افراد را برای 

حاضر می توان گفت عامل ترکیبی، طرحواره ناسازگار اولیه، باورهای مذهبی و اضطراب مرگ  طبق نتایج پژوهش. دهد اعتیاد افزایش می

های درمانی  توان با مداخالت مناسب و برنامه لذا می. ای برخوردارهستند درآسیب پذیری نسبت به اختالل وابستگی به مواد از اهمیت ویژه

شناختی که  شود سایر متغییرهای روان همچنین پیشنهاد می. اد را فراهم نمودها امکان کاهش وابستگی به مو جهت اصالح این طرحواره

 .های دیگر بررسی شوند توانند در سوء مصرف مواد و اعتیاد دخیل باشند در پژوهش می

 منابع و مراجع
 

 و اولیه ناسازگار های ارهطرحو طریق از تریاک به معتاد افراد تغییرپذیری بینی پیش ،(0191. )ع صیادی، گ؛ علیپور، ف؛ اصغری، -

 .11 -91(: 11)9 مواد، مصرف سوئ پژوهی اعتیاد فصلنامه. دلبستگی های سبک

 کارشناسی نامه پایان. اهواز شهر معتادان در مرگ اضطراب با مذهبی باورهای و اولیه ناسازگار های طرحواره رابطه(. 0191. )ف افرایی، -

 .روانشناسی دانشکده اهواز، واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد،

 .اردبیل: سبالن نگین انتشارات جدید، محرک و مخدر مواد ردپای(. 0190. )س آقایی،- 

. اهواز شهر مرد و زن معتادان بین در مذهبی باورهای و خودکشی پردازی اندیشه مقایسه(. 0191. )ص مرادی، ع؛ نژادیان، بشیری - 

 .اسالمی انسانی علوم تخصصی -علمی مجله

 اعتیاد فصلنامه. آن اثر پایداری سنجش و اعتیاد ترک بر گروهی فراشناختی درمان اثربخشی(. 0191. )ع غفاری، م؛ دوست، پشم - 

 .99-001: 9(11) مواد، مصرف سوء پژوهی

 در اولیه ناسازگار های طرحواره بر گروهی درمانی طرحواره بخشی اثر بررسی(. 0191. )ر افشاری، ق؛ نظیری، ا؛ زارع، ف؛ زاده،  تاجیک - 

 .0-21: 0(1)فردی، تفاوتهای و شخصیت فصلنامه. متادون با دارنده نگه درمان تحت مردان

 نادیا و رضایی فرزین ارجمند، محسن ترجمه وسادوک، کاپالن روانپزشکی بالینی جیبی دستنامه(. 0191. )و سادوک، ب؛ سادوک،- 

 .تهران: ارجمند انتشارات جدیدی، فغانی
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 به مبتال بیماران مرگ اضطراب کاهش بر شناختی و معنوی درمانی گروه ترکیبی درمان تاثیر(. 0191. )م رقیبی، ص؛ قه،سالج- 

 .0011-0019: 2(22) یزد، صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله. سرطان

 و نفس عزت روان، سالمت ، مذهبی باورهای ارتباط بررسی(. 0192. )م طالبی،  ش؛ زینعلی، ا؛ ناورودی، ستوده االسالمی،ف؛ شیخ- 

 .11-10: 01(21) نگر، جامع مامایی پرستاری فصلنامه. مواد به وابسته و عادی افراد در خشم

 ناسازگار های طرحواره اساس بر( افسردگی و اضطراب سازی، جسمانی) عمومی سالمت های نشانه بینی پیش(. 0119. )ف شهامت،- 

 .010-021: 21 تبریز، دانشگاه شناسی نروا مجله. اولیه

 .111 -111 ص ،0110 زمستان ،1 ش پزشکی، در پژوهش ،«روان سالمت و مذهبی عقاید» مسعود، بزرگی، جان- 

 مرگ، اضطراب بر محور مذهب درمانی شناخت بخشی اثر(.  ا پوراسمعلی، بیگلو،ش؛ قوجه جنگی م؛ موالیی،  جانی،س؛- 

 .91-011: 1(22) ایالم، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله. سرطان به مبتال بیماران در ذهنی بهزیستی و اجتماعی سازگاری

 .دانژه: تهران(. بالینی روانشناسی متخصصان ویژه راهنمای) درمانی طرحواره(. 0119. )ر دوست، یزدان یکه ،.م صلواتی،- 

 پردازی ایده با مرتبط اقتصادی -اجتماعی و شناختی جمعیت روانشناختی، عوامل (.0191. )م اصفهانی، علوی، ا؛ بوگر، رحیمیان- 

 .21-11: 00(0) اراک، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله. 0190 سال در سمنان شهر عمومی جمعیت در خودکشی

 اولیه ناسازگار های طرحواره مقایسه(. 0191. )م رودسری، پیشگاه ،.س قهرمانی، ،.ع جلفایی، قنبری ،.ن طهماسبی، ،.ه وند، علی دوست- 

 .129-110(:1)1 کومش،. چاقی به مبتال و طبیعی وزن با سالم افراد در ظاهر های طرحواره و

 دانشجویان بین عاملی ساختار و روانسنجی ویژگیهای بررسی یانگ طرحواره پرسشنامه کوتاه فرم(. 0111. )ق آهی، ،.ح دیواندری،- 

 .011-011(: 21)1 تربیتی، نامه پژوهش تخصصی فصلنامه کاشمر، واحد المیاس آزاد دانشگاه

 مجله. معلولین جامعه روان سالمت و مذهبی باورهای بررسی(. 0191. )م حریری، م؛ اقوامی، م؛ شعبانی، ن؛ حیدری، ز؛ قهرمانی،- 

 .11-00(: 91)22. زنجان پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی -علمی

. دانشجویان میان در مرگ اضطراب با جنسیت، و( بیرونی درونی،) مذهبی گیری جهت بین رابطه(. 0190. )م اف،کجب ز؛ منصورنژاد،- 

 .11 -01: 0(2) رفتاری، و شناختی علوم های پژوهش مجله

 زهرا و دپورحمی حسن ترجمه بالینی، متخصصان برای کاربردی راهنمای درمانی، طرحواره(. 0991. )،م ویشار ،.ز ،کلوسکو،.ج یانگ،- 

 .ارجمند: تهران. 0110 اندوز،
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