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Abstract
Background & Objective: Mental health is an important variable that is affected by many factors. General health includes behaviors in which
a person has proper nutrition, regular exercise, avoidance of destructive behaviors, timely diagnosis of disease symptoms, stress management,
adaptation and correction of interpersonal relationships in the social dimension, and the potential for improving quality of life it has a mental
health and emphasizes the improvement of life's behaviors. Young people are critical in shaping the future generation and promoting
community health because they are considered to be relatively healthy in health promotion efforts worldwide. Adolescence is regarded as a
vital period due to significant physiological, cognitive and psychological changes. It is likely that adolescent students will be affected by early
maladaptive schemas, which are shaped in the past years of life. Early maladaptive schemas are the result of childhood traumatic experiences
that gradually become patterned as ineffective behaviors. These schemes, without being aware of them, are dominant in his cognitive system;
they are self-sustaining and show high resistance to change. When the early maladaptive schemas are activated, levels of excitement are
released, and direct or indirect leads to various forms of psychological disturbances such as depression, anxiety, inability to work, substance
misuse, interpersonal conflicts, lack of Attention to health and wellness and so on. According to the above, the present study intends to
investigate the relationships between initial maladaptive schemas and the mediation of health-promoting behaviors due to the full range of
links between early maladaptive schemas and health-promoting behaviors and mental health. Mentally.
Methods: This research was correlation research based on Structural Equation Modeling (SEM). The statistical population consisted of all
secondary and secondary school students in Sari, selected by multi-stage cluster sampling. The data gathering tool included the scale of early
maladaptive schemas (Yang, 1994), mental health scale (Goldberg, 1979), and the scale of health promotion behaviors (Walker, 1987). For
data analysis, structural regression equation modeling used and data analysis was performed using SPSS 24 and Amos 23 software.
Results: The results showed that there was a significant positive correlation between the variables of early maladaptive schemas and mental
health and a negative correlation between health promotion behaviors and mental health (p<0.001). According to the final model of research,
the exogenous variable has the predictive power of mental health variable, and the research model was generally approved. Health promoting
behaviors have a predictive role in mental health.c
Conclusion: The results showed that there was a significant positive correlation between the variables of early maladaptive schemas and
mental health and a negative correlation between health promotion behaviors and mental health (p<0.001). According to the final model of
research, the exogenous variable has the predictive power of mental health variable, and the research model was generally approved. Health
promoting behaviors have a predictive role in mental health.
Keywords: Early Maladaptive Schemas, Health Promotion Behaviors, Mental Health.
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مدلیابی رابطٔه طرحوارههای ناسازگار اولیه با میانجیگری رفتارهای ارتقادهندٔه سالمت با
سالمت روانی دانشآموزان
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توضیحات نویسندگان
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چکیده

هدف :سالمت روانی متغیر مهمی است که تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد .این پژوهش با هدف بررسی مدلیابی رابطٔه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه با میانجیگری

رفتارهای ارتقادهندٔه سالمت با سالمت روانی دانشآموزان انجام شد.

روشبررسی :پژوهش از نوع پژوهشهای همبستگی مبتنیبر روش مدلیابی معادالت ساختاری ( )SEMبود .جامعٔه آماری شامل تمامی دانشآموزان دختر و پسر مقطع
متوسطٔه دوم شهر ساری بود که با روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای متناسب با حجم انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها شامل مقیاس طرحوارههای ناسازگار اولیه

(یانگ ،)1۹۹۴ ،مقیاس سالمت روان (گلدبرگ )1۹۷۹ ،و مقیاس رفتارهای ارتقادهندٔه سالمت (والکر )1۹۸۷ ،بود .برای تجزیهوتحلیل اطالعات بهدستآمده ،از مدلیابی
معادالت رگرسیونی ساختاری استفاده شد و تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای نسخٔه  SPSS ،۲۴و نسخٔه  Amos ،۲۳انجام گرفت.

یافتهها :نتایج نشان داد همبستگی مستقیم معناداری بین متغیرهای طرحوارههای ناسازگار اولیه با سالمت روانی و همبستگی معکوس معناداری بین رفتارهای ارتقادهندٔه
سالمت با سالمت روانی وجود داشت ( .)p>۰٫۰۰1طرحوارههای ناسازگار اولیه با میانجیگری رفتارهای ارتقادهندٔه سالمت با سالمت روانی دارای واریانس تبیینشدٔه ۰٫1۳

بوده و بیانگر برازش مناسب مدل است.

نتیجهگیری :باتوجه به اینکه طرحوارههای ناسازگار اولیه با میانجیگری رفتارهای ارتقادهندٔه سالمت نقش پیشبینیکنندگی را در سالمت روان دارد ،پیشنهاد میشود از آموزش
رفتارهای ارتقادهندٔه سالمت در مدارس استفاده گردد و برنامههای طرحوارٔه درمانی جهت بهبود سالمتروان ،آمیخته با آموزش ابعاد ارتقادهندٔه سالمت باشد.

کلیدواژهها :طرحوارههای ناسازگار اولیه ،رفتارهای ارتقادهندٔه سالمت ،سالمت روان.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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۱

اسات کاه رفتهرفتااه بهصاورت الگوهاایی از رفتارهااای ناکارآماد ت بیاات

مقدمه

میشوند .این طرحوارهها بدون اینکه فرد از آنها آگااهی داشاته باشاد،

1

سالمت روان حاالتی از بهزیساتی اسات کاه افاراد را قاادر میساازد تاا

در نظام شناختی او تسلط مییابند؛ خودتداومبخش هساتند و در برابار

تواناییهای خود را تشخیص دهناد و بتوانناد باا اساترسهای معماول

تغییر مقاومت زیادی نشان میدهند ( .)1۲اینها موجب ساوگیری ماا

زندگی کنار بیایناد .ساالمت روان باه عناوان مقولاهای مهام ،بار تماامی

از رویااادادها میشاااوند ،لااارا باااین رفتارهاااای ناساااازگارانه در آیناااده و

جنبههای زندگی انساان تأثیرگارار اسات و ارتبااطی دو طرفاه و تعااملی

طرحوارههااااای ناسااااازگار ،رابطااااه وجااااود دارد ( .)1۳طرحوارههااااا،

چشمگیر با بهزیستی و بهرهوری در جامعه و افاراد دارد ( .)1ساالمت

اطالعااات مربااوط بااه رابطاأه بااین فاارد و محاایط را تحریااس و افکااار

جسم و روان جدای از یکدیگر نیستند؛ بههمین دلیال نیاز ساالهاسات

خودکااار منفاای را فعااال ماایکننااد و در نهایاات نگرشهااا و پااردازش

تعریااس سااالمت ،دیگاار تنهااا سااالمت جساامی را در برنماایگیاارد .از

شناختی نابهنجار را در پی دارند و باعث ناراحتیهای روانی میشوند.

چندین دهٔه گرشته تاکنون ساازمان بهداشات جهاانی گارایش خادمات

فرض بار ایان اسات کاه طرحوارههاا بهصاورت مساتقیم و غیرمساتقیم

بهداشااتی را از تمرکااز باار روی بیماااری بهسااوی توجااه بااه پیشااگیری از

باعااث بااروز مشااکالت و ناراحتیهااایی نظیاار :افسااردگی ،تنهااایی یااا

بیماااری و ارتقااای سااالمت  ۲تغییاار داده و ارتقااای سااالمت بااهعنوان

روابط مخرب دیگر میشاوند .آنهاا اغلاب زیربناای عال ام اخاتالالت

راهبردی ضروری برای کاهش ناابرابری بهداشاتی و ارا أه مراقبتهاای

ماازمن محااور یااک ،ماننااد افسااردگی ،اضااطراب و روانتناای و الگااوی

اولیه با کیفیت در نظر گرفته شده است ( .)۲سبک زندگی ارتقادهنادٔه

اصاالی بساایاری از اخااتالالت شختاایت هسااتند ( .)1۴هنگااامی کااه

سااالمت ،یکاای از معیارهااای تعیااینکنناادٔه سااالمت و از شاااخصهای

طرحوارههای ناسازگار اولیه فعال میشوند ،سطوحی از هیجاان منتشار

اصلی ارزیابی سالمت است که عااملی تعیینکنناده بارای بهباود ساط

ماایشااود و مساااتقیم یااا غیرمسااتقیم منجااار بااه اشااکال مختلفااای از

سالمت عمومی افراد جامعه محسوب میشاود ( .)۳ساالمت عماومی

آشفتگیهاای روانشاناختی نظیار افساردگی ،اضاطراب ،عادم تواناایی

شامل رفتارهایی است که طی آن فرد به تغریٔه مناساب ،ورزش مرتاب،

شغلی ،سوء مترف مواد ،تعارضات بین فردی ،عدم توجه به سالمتی

دوری از رفتارهااای مخاارب ،تشااخیص بااهموقااع نشااانههای بیماااری،

و تندرستی و مانند آن میشود ( .)1۵با توجه به مطالب فاو پاژوهش

ماادیریت اسااترس ،سااازگاری و اصااال روابااط بااین فااردی در بدعااد

حاضاار در نظاار داشاات بااهخاطر گسااتردگی و ارتباااط نزدیکاای کااه بااین

اجتماعی میپردازد ( .)۴سالمت عمومی توانایی بالقوهای برای بهباود

طرحوارههاااای ناساااازگار اولیاااه و رفتارهاااای ارتقادهنااادٔه ساااالمت و

کیفیت زندگی و سالمت روان دارد و بر رفتارهای بهبود بخش زنادگی

سالمت روان وجود دارد به بررسی روابط باین طرحوارههاای ناساازگار

تأکید میکند ( .)۵افراد جاوان در شاکل گارفتن نسال آیناده و ارتقاای

اولیه باا میاانجیگری رفتارهاای ارتقادهنادٔه ساالمت بار ساالمت روان

سالمت اجتماع بسایار مهام هساتند؛ چاون در مرحلاه نسابتاً ساالمی از

بپردازد.

زندگی در نظرگرفته میشوند ،در تالشهای ارتقای سالمت در سراسار

2

جهان ،بهعناوان اولویات در نظار گرفتاه میشاوند ( .)۶دورٔه نوجاوانی

روش بررسی

بهدلیل تغییرات عمدٔه فیزیولوژیکی ،شناختی و روانی ،دورانی بحرانای

این پژوهش با توجه به هدف آن از نوع پژوهشهای کاربردی و

تلقاای ماایشااود ( .)۷احتمااال دارد دانااشآمااوزان نوجااوان تحاات تااأثیر

ازلحاظ شیؤه گردآوری دادهها بهصورت مقطعی و تحلیل آنها به

طرحوارههای ناسازگار اولیه ۳باشند ،طرحوارههایی که در ادوار گرشاتٔه

روش توصیفی و از نوع پژوهشهای همبستگی مبتنیبر روش

زندگی افراد شکل میگیرند ( .)۸رویکردهای نظری مختلاس ساالمت

مدلیابی معادالت ساختاری ( )SEMبود .جامعٔه آماری شامل تمامی

روان را از منظرهااای متعاادد نگریسااتهانااد .در پااژوهش طهرانچاای ()۹

دانشآموزان دختر و پسر متوسطٔه دوم شهر ساری در سال تحتیلی

سالمت روان بر اساس طرحوارههای ناسازگار اولیاه در بیمااران دارای

 ۹۶-۹۷بود .در این پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری

نقایص بینایی پیشبینی شده است .یکی از عوامل بسیار مهمای کاه در

خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .بهطوریکه مناطق سهگانٔه شهری

تحقیقااات مختلااس بااه آن اشاااره شااده اساات ،شااناختهااا هسااتند.

در شهر ساری بهعنوان سه سرشاخٔه اصلی و ناحیٔه یک و ناحیٔه دو در

شناختها شامل نگرش ،تفکرات و طرحوارههاا هساتند کاه میتوانناد

مناطق شهری و مدارس هر منطقه بهعنوان خوشهها درنظر گرفته

باار سااالمت روان تأثیرگاارار باشااند .درواقااع طرحوارههااا ،باورهااا و

شدند .دانشآموزان نمونه (مجموعاً  ۶۵۰نفر) با توجه به تعداد

احساسات مهمای درباارٔه خاود و محایط هساتند کاه افاراد آن را بادون

دانشآموزان در منطقه و مدرسه انتخاب گردیدند ۶۲۷ .نفر از

چاااونوچرا پریرفتهاناااد ( .)1۰دوران ابتااادایی زنااادگی افاااراد ،زماااان

دانشآموزانی که به پرسشنامههایی که در ادامه آمده است ،بهصورت

شااکلگیری و گسااترش بساایاری از طرحوارههااا بااوده ایاان طرحوارههااا

کامل پاسخ دادند ،بهعنوان نمونه انتخاب شده و  ۳۲نفر از

تجارب و عملکرد بعدی زندگی را نیز تحت تأثیر قرار میدهناد (.)11

دانشآموزانی که به پرسشنامهها بهصورت ناقص پاسخ دادند از نمونه

طرحوارههای ناسازگار اولیه حاصل تجاارب آسایبزای دوران کاودکی

خارج گردیدند.
جهت انجام پژوهش و اخر مجوز ،هماهنگی با حراست ادارٔه

1

آموزشوپرورش شهرستان انجام شد .پس از انتخاب نمونهها

2

توضیحات مقدماتی درختوص هدف پژوهش و نحؤه همکاری و

3

تکمیل ابزارها به دانشآموزان داده شد .رضایتنامٔه آ گاهانه از جانب

. Mental Health
. Health Promotion
. Early Maladaptive Schemas

جامعٔه هدف کسب گردید .پس از آن پرسشنامهها در اختیار

۲

دانشآموزان قرار گرفت .در پژوهش حاضر از پرسشنامههای زیر
استفاده شد:

معناداری ( )α=۰٫۰۵انجام گرفت .در ابتدا با بررسی

سط

پیشفرضهای آماری با استفاده از آزمونهای کشیدگی و چولگی،

1

 -مقیاس طرحوارههای ناسازگار اولیه یان گ ( :)YSQ-SFاین

جعبهای ،کولموگروف-اسمیرنوف ،دادههای پرت شناسایی شد،

مقیاس توسط یانگ ( )1۹۹۴برای اندازهگیری  1۵طرحوارٔه ناسازگار

سپس با استفاده از آزمون ماهاالنوبیس دادههای پرت حرف گردید،

اولیه که  ۵حوزه (بریدگی و طرد ،خودگردانی و عملکرد مختل،

همچنین پس از بررسی نرمالی دادهها مدل اندازهگیری سه متغیر

محدودیتهای مختل ،دیگرجهتمندی و گوشبهزنگی بیش از حد و

پژوهش بررسی و تأیید شد.

بازداری) را میسنجد ،ساخته شده است .این مقیاس  ۷۵سؤال دارد
ال غلط (نمرٔه ،)1
و نمرهگراری در یک طیس لیکرت  ۶درجهای «کام ا

۳

تقریباً غلط (نمرٔه  ،)۲بیشتر درست تا غلط (نمرٔه  ،)۳اندکی درست

نتایج میانگین واریانسهای استخراجی ( )AVEنشان میدهد که

(نمرٔه  ،)۴تقریباً درست (نمرٔه  )۵و کامالا درست (نمرٔه  )۶است

تمامی خردهمقیاسهای طرحوارههای ناسازگار اولیه با میانجیگری

( .)1۶در ایران پایایی مقیاس بهوسیلٔه آلفای کرونباخ برای کل

رفتارهای ارتقادهندٔه سالمت بر سالمت روان در مدل اندازهگیری

مقیاس  ۰٫۹۴و برای حوزههای آن بهترتیب ،۰٫۷۳ ،۰٫۹۰ ،۰٫۹1

مقادیر بهدستآمدٔه آن از حد معیار  ۰٫۵بزرگتر است که نشاندهندٔه

 /۶۷و ۰٫۷۸ ۰گزارش و روایی مقیاس نیز به روش تحلیل عاملی

روایی از نوع همگراست؛ همچنین پایایی مرکب (پایایی سازه)

تأییدی ،تأیید شده است ( .)1۷در پژوهش حاضر پایایی این آزمون

نشاندهندٔه آن است که مقادیر بهدستآمده از مؤلفهها از حد معیار

از طریق آلفای کرونباخ برای حوزههای باال بهترتیب ،۰٫۷۹ ،۰٫۷۲

 ۰٫۰۷بیشتر است ،بنابراین موضوع  AVEو  CRپرسشنامهها تأیید

 ۰٫۷۵ ،۰٫۷۹و  ۰٫۷۲ارزیابی شده است.

میگردد.

 -مقیاس سالمت روان ( :)GHQ-28این مقیاس توسط گلدبرگ و

نتایج مندرج در جدول  ۲همبستگی م بت معناداری بین متغیرهای

هیلر ( )1۹۷۹تدوین و دارای  ۴زیرمقیاس (عال م جسمانی،

طرحواره های ناسازگار اولیه با سالمت روانی در آزمودنیها را نشان

اضطراب و بیخوابی ،اختالل در کارکرد اجتماعی و عال م

می دهد .همبستگی معکوس معناداری بین رفتارهای ارتقادهندٔه

افسردگی) است .ضریب پایایی آن  ۰٫۷۴گزارش شده است .در ایران

سالمت با سالمت روانی در آزمودنیها را نشان میدهد.

پایایی مقیاس از طریق بازآزمایی ،دونیمهکردن و آلفای کرونباخ

همانطور که در جدول  ۲مالحظه میشود مقدار  RMSEAبرابر با

بهترتیب  ۰٫۹۳ ،۰٫۷۰و  ۰٫۹۰گزارش شده و روایی سازه و همزمان

 ۰٫۰۴۲بود لرا این مقدار کمتر از  ۰٫1است که نشان میدهد میانگین

این ابزار نیز در حد مطلوب گزارش گردیده است .در پژوهش حاضر

مجرور خطاهای مدل مناسب است و مدل قابل قبول است .همچنین

پایایی این آزمون از طریق آلفای کرونباخ برای عال م جسمانی ،۰٫۷۷

مقدار کایدو به درجٔه آزادی ( )۲٫۵۴بین  1و  ۳بود و میزان

عال م اضطرابی  ،۰٫۸۰عال م کارکرد اجتماعی  ۰٫۸۲و عال م

شاخص CFI ،GFIو  NFIنیز تقریباً برابر و بزرگتراز  ۰٫۹بود که نشان

افسردگی  ۰٫۷۶ارزیابی شد (.)1۸

داد مدل اندازهگیری متغیرهای پژوهش ،مدلی ،مناسب است.

 -مقیاس رفتارهای ارتقادهندٔه سالمت  :مقیاس رفتارهای

با توجه به جدول  ۳مسیرهای طرحوارههای ناسازگار اولیه ،رفتارهای

ارتقادهندٔه سالمت والکر و همکاران ( ۵۲ ،)1۹۸۷گویه دارد که ۶

ارتقادهندٔه سالمت اثر مستقیم معناداری بر سالمت روانی دارا

بدعد را اندازهگیری میکند .تغریه ( ۶گویه) ،ورزش ( ۵گویه)،

هستند.

مسئولیتپریری دربارٔه سالمت ( 1۰گویه) ،مدیریت استرس (۷

همان گونه که در جدول  ۴مشاهده میگردد ،از مسیر غیرمستقیم

گویه) ،حمایت بینفردی ( ۷گویه) و خودشکوفایی ( 1۳گویه)

درنظرگرفته شده با توجه به مقادیر استانداردشده ( ،)βاستاندارد نشده

گویههای این مقیاساند .نمرهگراری در طیس لیکرت  ۴درجهای

( )bو ( )R2به دست آمده ،مسیر طرحوارههای ناسازگار اولیه با

«هرگز (نمرٔه  ،)1برخی اوقات (نمرٔه  ،)۲اغلب (نمرٔه  ،)۳همیشه و

میانجیگری رفتارهای ارتقادهندٔه سالمت بر سالمت روانی ،با توجه

بهطور معمول (نمرٔه  )۴است .آلفای کرونباخ  ۰٫۹۴برای کل مقیاس

به مقدار بهدستآمده دارای واریانس تبیین شدٔه ( )R2برابر با ۰٫1۳

و برای ابعاد آن  ۰٫۷۹تا  ۰٫۹۴گزارش شده است .در ایران پایایی به

بود و با توجه به روش برآورد حداک ر درست نمایی ( )MLتأیید

روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با  ۰٫۸۲و برای ابعاد از

گردید.

 ۰٫۶۴تا  ۰٫۹1گزارش شده است و روایی مقیاس به روش تحلیل
عاملی اکتشافی تأیید شده است ( .)1۹در پژوهش حاضر پایایی این
مقیاس از طریق آلفای کرونباخ برای ابعاد بهترتیب ،۰٫۷۹ ،۰٫۸۳
 ،۰٫۷۲ ،۰٫۸1 ،۰٫۷۹ ،۰٫۷۶ارزیابی گردید.
در این پژوهش برای تجزیهوتحلیل اطالعات بهدستآمده از مدلیابی
معادالت رگرسیونی ساختاری استفاده شد .تجزیهوتحلیل دادهها با
استفاده از نرمافزارهای  SPSSنسخٔه  ۲۴و  Amosنسخٔه  ،۲۳در
Young Schema Questionnaire

یافتهها

1

۳

بازداری

=۱۶گوش به زنگی و

 =۱۵دیگر جهتمندی

مختل

 =۱۴محدودیتهای

 =۱۳خودگردانی

 =۱۲طرد و بریدگی

 =۱۱سالمت روانی

 =۱۰عالئم افسردگی

اجتماعی

 =۹عالئمکارکرد

 =۸عالئم اضطرابی

 =۷عالئم جسمانی

 =۶خودشکوفایی

 =۵حمایت بین فردی

 =۴مدیریت استرس

سالمت

 =۳مسئولیت پذیری

 =۲ورزش

 =۱تغذیه

متغیر

۴۶٫۲۲

۳۲٫۱۴

۳۶٫۲۳

۴۱٫۱۴

۴۹٫۲۲

۳۶٫۲۳

۹٫۰۸

۸٫۱۷

۱۰٫۵۸

۱۰٫۴۱

۲۰٫۷۰

۱۷٫۲۷

۱۳٫۲۷

۲۰٫۴۲

۲۰٫۸۹

۲۲٫۹۱

میانگین

۸٫۶۷

۸٫۶۹

۸٫۵۶

۸٫۷۰

۸٫۶۱

۱۴٫۵۱

۳٫۵۲

۳٫۶۵

۴٫۳۴

۳٫۹۶۵

۶٫۴۵

۵٫۷۵

۳٫۶۵

۷٫۲۵

۷٫۶۴

۱

**-۰٫۳۰

**-۰٫۲۶

**-۰٫۲۶

**-۰٫۳۰

**-۰٫۲۶

**-۰٫۲۹

**-۰٫۲۷

**-۰٫۳۱

**-۰٫۳۱

**-۰٫۳۱

**۰٫۶۹

**۰٫۷۴

**۰٫۷۹

**۰٫۷۰

**۰٫۷۷

۷٫۲۴

انحرافمعیار

۱

**-۰٫۲۹

**-۰٫۲۵

**-۰٫۲۵

**-۰٫۳۰

**-۰٫۲۴

**-۰٫۲۶

**-۰٫۲۵

**-۰٫۳۰

**-۰٫۲۷

**-۰٫۲۹

**۰٫۶۲

**۰٫۶۱

**۰٫۷۵

**۰٫۶۵

۱

۲

**-۰٫۲۹

**-۰٫۲۶

**-۰٫۲۶

**-۰٫۲۹

**-۰٫۲۴

**-۰٫۲۵

**-۰٫۲۶

**-۰٫۲۷

**-۰٫۲۷

**-۰٫۲۵

**۰٫۷۴

**۰٫۶۸

**۰٫۶۹

۱

۳

**-۰٫۳۲

**-۰٫۲۷

**-۰٫۲۸

**-۰٫۳۲

**-۰٫۲۸

**-۰٫۳۰

**-۰٫۲۷

**-۰٫۳۲

**-۰٫۳۲

**-۰٫۳۱

**۰٫۷۲

**۰٫۷۶

۱

۵

**-۰٫۳۱

**-۰٫۲۷

**-۰٫۲۹

**-۰٫۳۱

**-۰٫۲۷

**-۰٫۲۸

**-۰٫۲۵

**-۰٫۳۲

**-۰٫۳۲

**-۰٫۳۳

**۰٫۸۷

۱

۶

**-۰٫۳۲

**-۰٫۲۸

**-۰٫۲۹

**-۰٫۳۲

**-۰٫۲۸

**-۰٫۲۵

**-۰٫۲۳

**-۰٫۳۰

**-۰٫۳۰

**-۰٫۳۰

۱

۷

**۰٫۴۸

**۰٫۴۱

**۰٫۵۴

**۰٫۵۱

**۰٫۵۲

**۰٫۴۳

**۰٫۸۲

**۰٫۸۲

**۰٫۸۰

۱

۸

**۰٫۵۸

**۰٫۶۶

**۰٫۵۵

**۰٫۶۸

**۰٫۴۶

**۰٫۴۸

**۰٫۶۲

**۰٫۳۹

۱

۹

**۰٫۵۸

**۰٫۵۸

**۰٫۴۸

**۰٫۴۶

**۰٫۵۷

**۰٫۵۱

**۰٫۶۳

۱

۱۰

**۰٫۵۲

**۰٫۴۳

**۰٫۵۰

**۰٫۴۶

**۰٫۵۲

**۰٫۴۴

۱

۱۱
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**۰٫۸۰

**۰٫۶۲

**۰٫۶۵

**۰٫۸۲

**۰٫۷۲

۱

۱۲

**۰٫۸۵

**۰٫۸۰

**۰٫۸۹

**۰٫۸۸

۱

۱۳

**۰٫۸۷

**۰٫۷۵

**۰٫۸۰

۱

۱۴

**۰٫۹۰

**۰٫۸۷

**۰٫۸۲

۱

۱

۱۵

۱۶

جدول  .۲شاخصهای برازش حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها و متغیرها پس از سه مرحله اصال
مقادیر قابل

نام آزمون

توضیحات

χ2/df

کای اسکو ر نسبی
ریشه میانگین توان دوم خطای

مقدار به دست آمده قبل از

مقدار به دست آمده پس از
تتحی

قبول

تتحی

>۳

۳٫۴۹۷

۲٫۵۴

>۰٫1

۰٫۰۵۶

۰٫۰۴۲

۰٫۹۲۴

۰٫۹۵۵
۰٫۹۲1

RMSEA

تقریب

GFI

شاخص برازندگی تعدیل یافته

<۰٫۹

NFI

شاخص برازش نرم

<۰٫۹

۰٫۸۹۲

CFI

شاخص برازش مقایسه ای

<۰٫۹

۰٫۸۸1

۰٫۹1۸

-

۷1

۶۸

DF

جدول  .۳برآورد مستقیم مدل با روش حداک ر درست نمایی ()ML
متغیر

مقدار استانداردنشده

مقدار استانداردشده

tمقدار

R

طرحوارههای ناسازگار اولیه بر سالمت روانی

۰٫۳۹

۰٫۳۵

۷٫۴۲۵

۰٫1۳

رفتارهای ارتقادهندٔه سالمت بر سالمت روانی

-۰٫۳۸

-۰٫۲۶

۴٫۳۳۶

۰٫۰۹

2

جدول  .۴برآورد مستقیم مدل با روش حداک ر درست نمایی
متغیر

Bمسیر مستقیم

Bمسیر غیر مستقیم

R2

طرحوارههای ناسازگار اولیه با میانجیگری رفتارهای ارتقادهندٔه سالمت بر سالمت روانی

-۰٫۲۸

-۰٫۴۸

۰٫1۳

4

آنهاست .خانواده باعث شکلگیری فاکتورهایی م ل اعتقادات

بحث

مرهبی و رشد معنوی ،مسئولیتپریری سالمتی ،مهارتهای ارتباطی

هدف پژوهش حاضر بررسی مدلیابی روابط ساختاری بین

و روابط بینفردی میشود ()۲۵؛ فاکتورهایی که میتوان آنها را

طرحوارههای ناسازگار اولیه با میانجیگری رفتارهای ارتقادهندٔه بر

طرحوارههایی دانست که عملکرد آتی فرد را شکل میدهند .با افزایش

سالمت روان دانشآموزان دختر و پسر متوسطه دوم شهر ساری بود و

نمرٔه هر یک از  1۵خردهمقیاس طرحوارهها عال م آسیبشناسی

با توجه به مدل نهایی تحقیق بهطور کلی متغیر برونزا توان پیشبینی

روانی افزایش پیدا میکند که با نتایج تحقیقات چیو ( )1۵و آتماکا

متغیر سالمت روان را داراست و مدل پژوهش تأیید گردید .رفتارهای

( )1۰همسوست .در تبیین این نتایج میتوان به این نکته اشاره کرد که

ارتقادهندٔه سالمت نقش پیشبینیکنندگی را در سالمت روان دارد.

سامانٔه شناختی همٔه انسانها دارای طرحوارههایی است که فرد را

این نتیجه با یافتههای پژوهش هاوک ( )۲۰همسوست و نقش

برای مقولهبندی اطالعات و پیشبینی رخدادها توانا میسازد؛ این

طرحواره های ناسازگار اولیه در عدم سالمت روان افراد با نتایج

طرحواره ها از تجارب فردی ،خانوادگی ،ابعاد شناختی و سبک زندگی

تحقیقات چنگ ( )۲و فیروزآبادی ( )۳و دیکهات ( )۶همسوست.

تأثیر میپریرد .زمانی که این عوامل آسیبزا باشند و فرد را در جهت

از نتایج پژوهش استباط میشود که طرحوارهها یکی از متغیرهای مهم

رشد سالم هدایت نکنند ،سالمت فرد دچار نقتان میشود؛ به این

در سالمت هستند که میتوانند بر ابعاد رفتارهای ارتقادهندٔه سالمت

صورت که رفتارهای ناسازگار را بهعنوان پاسخی در برابر

م ل مسئولیتپریری سالمتی ،فعالیت فیزیکی ،تغریه ،مدیریت

طرحوارههایشان به کار می برد که با ادامه این رفتارها خود را دچار

استرس و روابط بین فردی اثرگرار باشند و رفتارهای ارتقادهندٔه

کاستی مینماید .میتوان نتیجه گرفت که طرحوارههای شناختی

به عنوان متغیر میانجی بر سالمت روان فرد تأثیرگرار است.

ناسازگار اولیه ،مدلی برای عدم سالمت روان هستند ،طرحوارهها

طرحوارههای ناسازگار که علت اصلی شکلگیری افکار ناکارآمد و

باعث میشوند که افراد معیارهای خاصی برای انتخاب در نظر بگیرند

غیرمنطقی هستند ،موجب سوگیری در تفسیر ما از رویدادها میشوند.

( .)11افراد بهطور ناهشیار به سمت وقایعی کشیده میشوند که باعث

از نظر هیجانی باعث تخلیٔه عواطس و هیجانات منفی مدفونشده

راهاندازی طرحوارههای ناسازگار اولیه شان میشود و موقعیتها و

م ل خشم ناشی از عدم ارضای نیازهای خودانگیختگی و دلبستگی

روابطی را بر میگزینند که طرحوارهها را تداوم میبخشند .طرحوارٔه

ایمن به دیگران در سالهای کودکی ،شد و باعث نابودن شدن روابط

خودکنترلی ناکافی میتواند بر مسئولیتپریری سالمتی و میزان

نیز میگردد ( .)۲۴سالهای کودکی بسیار مهماند و نحؤه ارتباط

فعالیت فیزیکی فرد تأثیرگرار باشد .فرد از این جریان آگاه نیست و

والدین با فرزندان منجر به شکلگیری محیطی سالم برای توسعٔه

هیچ بینشی ندارد و به این ترتیب فرد طرحوارٔه ناسازگار خود را

۵

بازآفرینی میکند .این بازآفرینیها بهویژه در حوزٔه بینفردی آشکار

مقابله با اضطراب و افسردگی کمک کنند ( .)۹روشهایی چون

میشوند که یکی از دالیل مهم تداوم طرحوارهها و به تبع آن مشکالت

کنترل افکار غیرمنطقی ،کاهش برانگیختگی و کاهش هشدار درونی و

افراد در انتخاب سبک زندگی ناسالم است .میتوان گفت حضور

طرحواره درمانی که مرتبط با شناخت هستند ،در کنار ورزش و آموزش

طرحوارههای ناسازگار باعث ایجاد دیدگاههای بدبینانه به زندگی

رفتارهای ارتقادهندٔه سالمت که روشهای رفتاری هستند ،برای

میشود؛ نظیر :من شختی شکست خوردهام ،من موفق نمیشوم ،من

کاهش فشار روانی ،اضطراب و گرفتاریهای روزانه به کار میروند.

درمقابل بیماری آسیبپریر م ومن توانایی کنترل بر زندگی را ندارم؛

عدم پیروی از رفتارهای ارتقادهندٔه سالمت میتواند تحمیلکنندٔه

این تفکرات موجب فراخوانی هیجانات منفی و اظطراب و افسردگی

هزینههایی بر سیستم مراقبت سالمت باشد ( .)۲۰از محدودیتهای

میشود .در پژوهشی ( )1۶همبستگی م بت عامل روان رنجوری و

پژوهش حاضر میتوان به محدود بودن ابزار اندازهگیری به پرسشنامه

رواننژندی با تمام خردهمقیاسهای طرحوارههای ناسازگار اولیه

که ابزار خودگزارشدهی است و عدم استفاده از سایر ابزارهای

مشخص شد .در تحقیق حاضر نیز همبستگی م بت معناداری بین

موجود اشاره کرد .همچنین بهدلیل شیؤه نمونهگیری غیرتتادفی

متغیرهای طرحواره های ناسازگار اولیه با سالمت روانی مشاهده

امکان تعمیم نتایج به سایر دانشآموزان با محدودیت همراه است و

گردید؛ گرفتن نمرات بیشتر در پرسشنامٔه سالمت روان حاکی از

نمونهها در جامعهای کوچک بررسی شدند .در همین راستا به محققان

وضعیت بدتر فرد در سالمت روان است .در تبیین این نتایج میتوان

پیشنهاد میشود که این پژوهش را روی افراد و گروههای مختلس و

به تجارب شکلدهندٔه طرحوارٔه رهاشدگی و آسیبپریری درمقابل

دانشآموزان و دانشجویان شهرهای مختلس اجرا کنند تا نتایج،

ضرر و بیماری و ویژگیهای افرادی که دارای روانرنجوری هستند

تعمیمپریری بیشتری داشته باشد .برای تشخﻴص ،تنها از پرسشنامه

اشاره کرد؛ این عوامل میتواند منجر به سستی فرد و عدم توجه او به

استفاده شد ﻛه پﻴشنهاد میشود در تحقﻴقات مشابه بعدی ،از

رفتارهای ارتقادهندٔه سالمت نظیر مدیریت استرس و مسئولیتپریری

روشهای دﻳگر نظﻴر متاحبه نﻴز استفاده شود.

سالمتی شود .این عوامل به نوبٔه خود میتواند سالمت روان فرد را
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تحت تأثیر قرار دهد .چر ا که سالمت روان ارتباط تنگاتنگی با

نتیجهگیری

یکای از اهاداف تعیاینشاده ساازمان جهانی بهداشت تا سال

رفتارهای ارتقادهندٔه سالمت دارد؛ همانگونه که در تحقیق حاضر

 ،۲۰۲۰ارتقاای سابک زنادگی سااالم در افااراد اسات .در نتیجه ما

مشاهده شد همبستگی منفی معناداری بین رفتارهای ارتقادهندٔه

باید با آگاهسازی والدین ،آنها را به شکلگیری طرحوارهها در

سالمت با سالمت روان وجود دارد .چنان که پژوهشها نشان

فرزندانشان آگاه سازیم و با آموزش و بهبود رفتارهای ارتقادهنده

میدهند ،طرحوارههای ناسازگار اولیٔه گوناگون ،آسیبپریری خاصی

بهعناوان ماؤثرترین روش جهات بهبود سالمت جسمی و روانی افراد،

را برای انواع آشفتگیهای روانشناختی و آسیبشناسی شختیتی

به ارتقای سبک زندگی سالم در افراد کمک کنیم .درنهایت پیشنهاد

ایجاد میکنند .طرحوارههای ناسازگار اولیه با افسردگی ،اضطراب،

می شود از آموزش رفتارهای ارتقادهندٔه سالمت در مدارس استفاده

اختالل شختیت خودشیفته ،اختالل شختیت وسواسی-اجباری

گردد و برنامههای طرحواره درمانی جهت بهبود سالمت روان ،آمیخته

ارتباط دارد .در تحقیق حاضر نیز مشاهده میشود که نمرات باالی

با آموزش ابعاد ارتقادهندٔه سالمت باشد.

افراد مبنیبر وجود طرحوارههای ناسازگار اولیه ،بیانگر وجود
نشانههای جسمانی ،اضطراب ،افسردگی و بدکارکردی اجتماعی است
و سالمت روانی فرد را تحت تأثیر قرار میدهد .این نتایج با
تحقیقات فیشر و همکاران ( ،)11رنر و همکاران ( )1۶و زرهپوش و
همکاران ( )1۷مبنیبر وجود طرحوارههای ناسازگار اولیه و عال م
افسردگی همسوست .در تبیین این موضوع میتوان اظهار داشت که
طرحواره ها قوانین زیربنایی هستند که افکار و رفتارهای فرد را زیر
کنترل خود دارند و در طول سالهای زندگی فرد تحول مییابند و همٔه
جنبه های زندگی افراد را در حیطٔه آگاهانه و ناآ گاهانه دربرمیگیرند.
آنها اطالعات ورودی از محیط را فیلتر میکنند و دانش ما دربارٔه
خودمان و جهان پیرامونمان را سازمان میدهند ( .)1۳با توجه به
اینکه اساس طرحواره ها شناخت است و ارجحیت بر رفتار دارد ،پس
شناخت نادرست میتواند رفتارهای ارتقادهندٔه سالمت را تحت تأثیر
قرار دهد و به تبع آن سالمت روان دچار نقتان گردد .افرادی که
باورهای ناسازگار اولیه دارند ،راهبردهای کنارآمدن ناسازگارانهای
نشان میدهند که ممکن است طرحوارههایشان را دایمی و تغییرناپریر
سازد .انبوهی از تحقیقات روانشناسی سالمت ،دربارٔه روشهایی
است که در آنها فرایندهای ذهنی و رفتاری میتوانند به افراد ،برای

۶
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