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 1400سال  زمستان،  15، شماره 11دوره 

ه در همرا تلفن یمفرط از گوش یدر استفاده ی  وجود اضطراب و هیناسازگار اول  یهاسهم طرحواره 

 ی شیمی داروئی دانشگاه آزاد اسالمی تهران دانشجویان دانشکده 
 

 الهام ساالرتاش 1، فرحناز کیان ارثی2

 ده یچک

آن، در  یعوارض احتمال زی عصر تجدد و ن  یرفتار ادیاعت ینوع  گاهی همراه در جاتلفن ی( از گوشزابیمفرط )آس ینظر به استفاده

 ی نی شبیدر پ   یوجوداضطراب   زیو ن  هیناسازگار اول  یهانقش طرحواره  ی ابیبا هدف ارزحاضر  (  یا )رابطه  یفیو توص  یپژوهش کمّ

  ی در دانشکده  97-98  یل یاول تحص  مسالیدر ن  لیمشغول به تحص  انینفر از دانشجو  310  ینهائ  جمبه ح  یااختالل، نمونه   نیا

تغذ  یغذائ   عیصنا-یداروئ  یمیش علوم  اسالم  یهیو  آزاد  روش    یدانشگاه  به  که  درپ دردسترس  تهران    ی حضور  یمعارفه  یو 

(،  YSQ-SF)  انگی  یفرم کوتاه طرحواره   یهاپرسشنامه  ینسخ فارس   یمعرض اجرا  بودند درقرارگرفته   نشیپژوهشگر، مورد گز

  یتیاز ماه  یبرخوردار  رغمی( که علCOSهمراه جنارو و همکاران )تلفن  یمفرط از گوش  ی( و استفادهEASگود )  یوجوداضطراب 

  ج ی. نتاتندو سن قرارگرف  ت یجنس   یشناختت یجمع  ریبا دو متغبرخوردارند، همراه  یقبولنسبتا قابل  یائ یو پا  یاز روائ  یخودسنج

متداول و    یآمار  یهاشاخص  یاب ی)با ارز  یفی، در دو بخش توصSPSS 25  یافزار آمارها در نرمداده  لیوتحله یحاصل از تجز

پژوهش،    نیموردطرح در ا  یهیسه فرض  د یاز تائ  ،یمناسب مربوطه( و استنباط  یهاآزمون   یواسطه به  ،یضرور  ی هافرضشیپ 

اول  یهارحوارهو معنادار ط  میسهم مستق  یعنی ( و ریتاثشدت  نیشتریاز ب  یاطاعت با برخوردار  یطرحواره   ژهیو)به   هیناسازگار 

ناسازگار    یهاطرحواره  انی مثبت معنادار م  یهمبستگ  زیهمراه، و نتلفن  ی استفاده از گوش  زانیم  ینیشبیدر پ   یوجوداضطراب 

و   %95حداقل    نانیدر سطح اطم  یوجود( با اضطراب یتساباح  یهمبستگ  بیضر  نیشکست با باالتر  یطرحواره  ژهیو)به  هیاول

چند    یشنهاداتیپ   ت،ی. درنهاندینما یمتی( حکا ازیموردن  یهاشفرضیپ   د یتائ  ی چندگانه )درپ   ون یرگرس  عمدتا با اتّکاء به آزمون

 مندان قرارگرفت.عالقه اریحاضر( در اخت قیتحق یهاافتهی ی)درراستا ی آت یپژوهش یهادرباب طرح

 هیناسازگار اول یهاطرحواره ،تلفن همراه یبه گوش اد یاعت ،ی اضطراب وجود :واژگان کلیدی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )نویسنده مسئول( ، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران  دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد کرج 1
 سمنان، سمنان، ایران  استادیار و عضوهیئت علمی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه دولتی   2
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 مقدمه 

های عکاسی و تصویربرداری، رادیو، تلویزیون، های ارتباطی چون چاپار و تلگراف تا ُپست، دوربینترین اسباب رسانه ازمیان کهن

جایگاه تولیداتی  ای )در  های رایانهتاپ، تبلت، و حتی بازیهای اجتماعی موجود در آن، لپی الکترونیکی، اینترنت و شبکهنامه

های تلفن همراه را امروزه ابزاری جادوئی با کارکردهای  های اخیر گوشیی تفنن و سرگرمی(، شاید بتوان نسلمتعلق به حوزه

صورت فشرده، جامع، کاربردی، دردسترس، و با امتیاز اختصاصی امکان  افزار بهشمار برنامه و نرمگوناگون، و قابلیت نصب بی

ونقل سهل و آسان قلمدادنمود، که حتی به گواه مشاهدات و تجربیات روزانه، ندرتا افرادی از هر قشر، از مالکیت ملجائی و حجابه

 اند. بهره ماندهو استفاده از این کاال بی

لی  جمله کندی عملکرد و یا فضای اشغاهرچند این محصول کارآمد مدرن، بسیاری از نقاط ضعف اقوام ابتدائی و میانی خود، من

وکمال از عوارض منفی  ساخت آدمی یا طبیعی جهان، بطور تماممانند دیگر اجزاء دستحجیم را پشت سر گذارده، اما همچنان به

میانهفارغ در  و  ویژگینگردیده  از  مرکّب  و  خاکستری  طیفی  آسیبی  و  سازنده  امواج  های  از  است؛  نوسان  در  همزمان،  زا، 

آن، از  ساطع  قرارمی  الکترومغناطیس  فزاینده  احتمالی  خطرات  معرض  در  را  جسم  بهزیستی  ا که  تا  گرفته  مکان  دهد، 

 ی مرتبط با گوشی تلفن همراه است.کم یکی از اختالالت روانشناختی به رسمیت شناخته و ثبت شدهدست خوگیری/اعتیاد که

ی حاصل از  ترینِ پیامدهای ثانویهظاهر، قابل پیشبینیبه  درحالیکه شاید بتوان عواقب فیزیولوژیکی )همچون آسیب به بینائی( را

  5و چوتپیتایاسونون 4که داگالس 3نوظهور تحت عنوان فوبینگ  ایاختالل مذکور به شمار آورد، امروزه با به میان آوردن پدیده

ازمیان تعاریف گوناگون، آن را بعنوان شیوه2017) از معاشرت توصیف (  افراد به جای گفتگو با  میی نوینی  نمایند که در آن 

گیرند، و نیز شواهد پژوهشی  مییکدیگر در یک ترکیب اجتماعی، با تمرکز بر گوشی تلفن همراه خود، دیگری/دیگران را نادیده

ی این اعتیاد  فردی و شغلی بعنوان پیامدهای ثانویهناپذیرتر در روابط بینتر و جبران هرچه جدی های  مبتنی بر آن، خبر از آسیب 

فوبینگ شریک عاطفی و افسردگی  »  ( در پژوهشی به نام2017)  8ی ، ونگ، ونگ، و ل7ِ، خسی6نگرسد. بعنوان مثال، وَبه گوش می

از تاثیر منفی فوبینگ شریک عاطفی بر میزان ه«  رابطه و طول رابط یتمندی نسبت به  درمیان بزرگساالن متاهل چینی: نقش رضا

ی  واسطه عبارتی، فوبینگ شریک عاطفی، بهدهند؛ بهرضایتمندی از رابطه، و تاثیر مستقیم نارضایتی از رابطه بر افسردگی خبرمی

مورد آزمایش در این تحقیق که بیش    لینِمیزان رضایتمندی از رابطه، تاثیر مثبت و مستقیمی بر افسردگی، و البته تنها در متاه

تلفنت »  ( نیز در تحقیقی دیگر تحت عنوان7201)  9گذارد. رابِرتس و دِیوید  گذشت، میاز هفت سال از زندگی مشترکشان می

  د« نمای میهمکاری کارکنان را تضعیف بده: چگونه فوبینگِ کارفرما شرایط روانشناختی ضروری برای بگذار و به من گوش را زمین 

توافق نظری قدرتمندی را برسر تاثیر غیرمستقیم فوبینگ کارفرما بر کاهش مشارکت کارکنان و تضعیف خروجی عملکرد شغلی  

 نمایند. های تلفن همراه هوشمند را پیشنهادمیهای حقوقی در ارتباط با گوشینموده، وضع خط مشیآنان گزارش 

ی نوپا، یعنی  های ابتالء به این پدیدهترین پیشبین( طی پژوهشی، مهم2018و همکاران )  10در همین راستا، درحالیکه دِیوی 

نمایند،  میمعرفی  11دادن/جاماندن، و فقدان خویشتنداری ترتیب، اعتیاد به گوشی تلفن همراه هوشمند، ترس ازدستفوبینگ، را به 

آفرین استفاده از گوشی تلفن همراه را به ی مشکل رتبط با جنبه ( در یک تحقیق، عوامل م2016) 12گوتیِرِز، فونسِکا، و روبیو  

نفس، تکانشگری، هویت خویشتن، و ماهیت تصویر از خود منتسب رنجورخوئی، عزتمتغیرهای شخصیتی ازقبیل برونگرائی، روان

 دهند. ت و الکل نیز خبرمیساز از گوشی تلفن همراه با مصرف مواد ازقبیل دخانیای مشکلدانسته، از همزیستی میان استفاده

 
3 phubbing 
4 Douglas 
5 Chotpitayasunondh 
6 Wang 
7 Xie 
8 Lei 
9 Roberts & David 
10 Davey 
11 self-control 
12 Gutiérrez, Fonseca, and Rubio 
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ی تردید مانند سایر امراض روانشناختی پیچیده، خود، عارضهحال، با توجه به اینکه اختالل اعتیاد به گوشی تلفن همراه نیز بی

فرد شخصیتی گرفته تا عوامل محیطی و اجتماعی )و یا  های منحصربه شماری، از توارث و ویژگیاسباب و علل پیدا و پنهان بی

زمینهتر دو  هر  تعامل  از  درونکیبی  و  های  پیشبرونفردی  آنان  از  شناسائی هریک  بوده،  چارهفردی(  درجهت شرط  اندیشی 

  14و اضطراب وجودی    13های ناسازگار اولیه  باشد، آزمون سهم احتمالی دو متغیر روانشناختی طرحواره ورجوع این معضل میرفع

لگیری ی شکدر پیشبینی میزان استفاده از گوشی تلفن همراه، بطور ویژه زمینه گردد(  یارائه م  )که ذیال شرح مختصری از هریک

 آورد. پژوهش حاضر را فراهم

 های ناسازگار اولیهطرحواره •

شدت  هائی عمیق، فراگیر و بهمایه( الگوها یا درون2012)  15یانگ، کلوسکو، و ویشار    های ناسازگار اولیه بر اساس توصیفطرحواره 

از خاطرات، هیجانات، شناختدرباره  16ناکارآمد  گرفته در  ها و احساسات بدنی شکلوارهی خود و رابطه با دیگران، و متشکل 

پردازش )ناخودآگاه( رویدادهای به مثابه  دوران کودکی یا نوجوانی در ذهن بوده، که در بزرگسالی با درک و  ی  فعلی زندگی 

رغم آگاهی  های ناسازگار اولیه علیگردند. این سه، تداوم طرحوارهزای کودکی توسط فرد برانگیخته و تکرار میتجربیات آسیب

در انسان منتسب دانسته،   «17 هماهنگی شناختی»فرد از درد و رنج حاصل از آن را، که به نوعی تناقض آلوده است، به تمایل به  

 گردد. ها را منجرمیهای مزبور و تائید ماهیت آنکه جذب فرد به وقایع و روابطی همخوان با طرحواره 

( محصول ناکامی در ارضاء پنج نیاز هیجانی  2012های ناسازگار اولیه که با توجه به باور یانگ، کلوسکو، و ویشار )بعالوه، طرحواره 

های  و فطری کودک با ویژگی  18  هیجانی  وخویآدمی در دوران کودکی )به هر دلیل، ازجمله تعامل خلقشمول  اساسی و جهان

اولیهمحیطی زندگی و   پنج حوزهبمی  ی زندگی( تجارب    ، 22خودگردانی و عملکرد مختل    ،21و طرد   20بریدگی   19  یاشند، در 

مختل  محدودیت بازداری  بهگوش  ،24مندیدیگرجهت  ،23های  و  ازحد،  بیش  عدد  25زنگی  هجده  به  شرطی  و  از  و    26)اعم 

های ناسازگار اولیه را، که حالت  ، طرحوارهخویش  ]بالینی[گردند. همچنین این سه، با ارجاع به تجربیات  تقسیم می(  27غیرشرطی

با دیگری متفاوت است، با وجود احتمال برداشت    «در ذهن»هریک از آنان    « ی فعالیتگستره» و    «شدت»   داشته،  28ابعادی

مانند تفکر، احساس و  ی نادرست فرد، اغلب بازتاب نسبتا دقیقی از محیط زندگی ابتدائی وی دانسته که رفتار فرد را نیز، بهاولیه 

ی معیوب ه بخشی از طرحوارهآنکگر، بیدهد؛ بدین معناکه رفتاری اخاللی برقراری ارتباط وی با سایرین تحت تاثیر قرارمینحوه

یانگ، کلوسکو، و ویشار  همچنین شایان ذکر است    رود. اولیه به حساب آید، در پاسخی ناسازگارانه در مقابله با آن به شمار می

 ارند.دمیاعالم  29، ازجمله سوءمصرف مواد  Iهای مزمن اختالالت محور  های ناسازگار اولیه را اغلب زیربنای نشانه ( طرحواره 2012)

های  ( در راستای تائید وجود همبستگی میان طرحواره 2012شده توسط یانگ، کلوسکو، و ویشار )ی پژوهشی ارائه عالوه بر پیشینه

های  بیشتر بعضی حوزه (، تحقیقاتی دیگر نیز از شیوع  IIو یا   I)اعم از محور   30DSMناسازگار اولیه با برخی اختالالت موجود در  

دهند؛ بعنوان مثال، شوری، استوآرت، و اندرسون مزبور به تفکیک اختالالت )حتی متعلق به یک طبقه( و نیز جنسیت خبرمی

 
13 early maladaptive schemas 
14 existential anxiety 
15 Young, Klosko, and Weishaar 
16 dysfunctional 
17 cognitive consistency 
18 emotional temperament 
19 domain 
20 disconnection 
21 rejection 
22 impaired autonomy and performance 
23 impaired limits 
24 other-directedness 
25 overvigilance and inhibition 
26 conditional 
27 unconditional 
28 dimensional 
29 drug abuse 
30 the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
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اثر  گیری شدت اعتیاد، و یا اندازههای موجود در اجرای طرح تحقیقاتی خود )مانند فقدان اندازهرغم محدودیت( علی2013)  31

شناختی متفاوت( در جنوب شرقی آمریکا که  های جمعیتزن )با ویژگی  420سط( در پژوهشی اکتشافی برروی  کم رو به متو

قدم درحال  های دوازدهآنان به اعتیاد به مواد افیونی مبتالء، و در گروه  %50بیش از نیمی از آنان به اعتیاد به الکل و کمتر از  

کفایتی در زنان معتاد به مواد افیونی را بطرز معناداری نسبت به  بیه و وابستگی/بیی تنی دو طرحواره دریافت درمان بودند، نمره

 اند.نمودهزنان معتاد به الکل، باالتر گزارش 

  33غیرشیفته رخ  نیمدر  خویشتنداری/خودانضباطی ناکافی  ی  ، از فعالیت معنادار طرحوارهدر پژوهشینیز  (  2018)  32گربت و اولیویه

ارائه   34فته رخ شینسبت به نیم ترتیب در هریک به  (1992)  35  نزینس و راباسپِشده توسط  از معتادین به کار، که در توصیف 

 دهند. گیرند، خبرمیمی( جایمیان خود رغم وجوه اشتراکطبقات وسواس و اعتیادی )علی

با اس2012یانگ، کلوسکو، و ویشار ) پژوهش(  ( در  1996)  36شده توسط لدوبندیجمعنتایج  نیز  و    پذیرفتههای انجامتناد به 

  های شرطی شدن ترس، بازنمائی خودکار و سریعی مکانیسمواسطهشکلگیری خاطرات ناهشیار به  ،ی هیجان و بیولوژی مغزحوزه 

 سیستم   توسطهای بدنی حاصل از آن  و پاسخ  ،مربوطه  تصویری خام و ابتدائی از رویدادهای اطراف و بدون اطالع از جزئیات

سیستم   یواسطه بهخاطرات هشیار    شکلگیری، همزمان و به موازات  لحاظ تکاملی از ارزش بقائی برخوردار است()که به  آمیگدال

)که    زقشر مغ  درجهت فرونشانی و بازداری برانگیختگی توسط نواحی  انعطاف در پردازش شناختی  نیز  ومرتبط با هیپوکامپ  

ر  سازوکااحتمالی    گربیین ترا    (رسانندزای مورد تجربه به ثبت می ی رویداد آسیب های متفاوتی را دربارهداده،  نهایتا و متقابال

 . نمایندمعرفی می  اهطرحواره ری شکلگی

ترتیب برمیبدین  تحلیل سازوکارهای فوق چنین  از  با محرک،  رویاروئی  فرد درطی  با همانآید که  در  هائی همجنس  ها که 

شده در آمیگدال )خاطرات های بدنی را بعنوان برونداد فرآیند طینموده، آمادگی پاسخزا در کودکی خود تجربه ای آسیب حادثه

 ،شده در سیستم هیپوکامپ )خاطرات شناختی(صورت هشیار را بعنوان برونداد فرآیند سپری (، و یادآوری خاطرات به هیجانی

بی قرارخواهدداد.  بازیابی  طرحوارهمورد  بسیاری  تشکیل  نیست  پیشدلیل  مراحل  در  حتی  کودک  ها  در  تحولی  سیر  کالمی 

 گردند. میدون هیچ تمایزی، در ذهن ذخیرهافتد و خاطرات، هیجانات و احساسات بدنی ب میاتفاق 

  نماید؛ضروری می 39بهبود درمقابل  38تداوم یعنی  های ناسازگار اولیه، ط با طرحوارهرتبی معمده 37دو عملیات توجه به ، در ادامه

عبارتی، تمام  ی هرآنچه اعم از فکر، احساس و یا رفتار )یا بهواسطه ی ناسازگار اولیه بهتقویت و تثبیت وضعیت موجود طرحواره 

ای های مقابلهها و پاسخسبک ازجمله  درپی سه سازوکار بنیادین    که،  فرد، »تداوم« نام گرفته(  40های خودکامبخش  پیشگوئی

و رفتاری( که در اوان زندگی فرد و خارج   ها و راهکارهائی )اعم از شناختی، هیجانی تمام روشبطورکلی،    . یابد میقوام    ناسازگار 

 41  ایگردد را سبک مقابلهمیهای ناخوشایند شدید خلقی درماندگی و هیجانی آگاهی وی به منظور پرهیز از تجربه از حوزه

وی که در یک    45ی رفتاری  ، و بطور اخص، تمام راهبردهای موجود در خزانه (44جبران افراطی  و    43اجتناب  ،42تسلیم )شامل  

 
31 Shorey, Stuart, and Anderson 
32 Olivier 
33 non-enthusiast 
34 enthusiast 
35 Spence & Robbins 
36 LeDoux 

37 operation 
( قرارگرفته؛ اما با توجه به اختالف موجود در  1396در جایگاه معادل فارسی برای عبارت مزبور، مورد انتخاب حمیدپور و اندوز )  عملکردی  واژهی اصلی متن،  در ترجمه  الزم به توضیح است

، و عملیات درجایگاه  functionفارسی  ی عملکرد درجایگاه معادل  رود(، ترجیح پژوهشگر بر ابقاء واژه ی عملکرد و عملیات )که درواقع، تجلی عملکرد به شمار می های دو واژه جزئیات و خصیصه 

 باشد. می  operationsتر برای عبارت معادلی مناسب 
38 perpetuation 
39 healing 
40 self-fulfilling prophecies 
41 coping style 
42 surrender 
43 avoidance 
44 overcompensation 
45 behavioral repertoire 
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ای )بعنوان ای گویند. درواقع، سبک مقابلهنماید را پاسخ مقابلهی خاص و گذرا و از روی عادت دربرابر تهدید از فرد بروزمیلحظه 

های رفتاری متفاوت  گردد، که البته به دلیل طیف( آشکار و متجلی می47ای )بعنوان یک حالت ( ازطریق پاسخ مقابله46یک صفت

گیرند، و با در نظر  میهای یکسان پیشادی که افراد در مواجهه با رویدادهای مختلف زندگی و در مقابله با طرحواره و حتی متض

ای، نه تنها  های مقابلهها و یا پاسخها(، سبکگرفتن فقدان احتمالی ثبات این رفتارها درطول زمان )درست برخالف طرحواره 

روند که هرچند  ها به شمار میجهت تداوم آنمحسوب نگشته، که عاملی مستقل در  ولیههای ناسازگار ای ذاتی طرحواره مولفه 

شده،  لی، ناسازگار تلقینماید، در بزرگساممکن است موقتا در تسکین حال فرد مشارکت  و  در کودکی، کارکردی انطباقی داشته

 نهائی طرحواره نقشی ایفاءنخواهندنمود. در بهبود

مانند،  ای( درهنگام وقوع رویدادهای زندگی، خاموش میهای مقابلهها یا عملیات طرحواره )ازجمله پاسخدرحالیکه برخی طرحواره 

گذارند؛ وضعیتی که یانگ، کلوسکو، ها در همان لحظه فعال گردیده، بر حاالت خلقی و رفتارهای فرد قویا تاثیرمیسایر طرحواره 

های  ای، حاالت هیجانی و پاسخهای طرحوارهتر ذهنیتاند. بطور دقیق یدهای نامهای طرحواره ( آن را ذهنیت2012و ویشار )

های  ها برخوردار است )گرههائی که فرد از حساسیت باالئی نسبت به آنای )اعم از سازگار یا ناسازگار(اند که در موقعیتمقابله

گردند.  فعال شده، برای مدت اندکی بر ذهن فرد غالب می( برانگیخته، و در آن لحظه در سیستم پردازش اطالعات وی  48هیجانی  

ذهنیت طرحواره  برگردانهر  دیگر  ذهنیتی  به  غالبا  معنامی  49ای  بدین  پاسخ  ءشود؛  بودهکه  نافعال  پیشتر  که  فعال  هائی  اند 

ع، ده نوع مختلف را در  درمجمونمائیم که  ها را تجربهظه این ذهنیتلحبهگردند. بدین ترتیب ممکن است هریک از ما لحظهمی

اصلی گروه  کودکانه    چهار  مقابله  ،50ذهنیت  ناکارآمد  ذهنیت  ناکارآمد    ،51ای  والد  سالم    و  52ذهنیت  بزرگسال   53ذهنیت 

 گیرند. دربرمی

 اضطراب وجودی  •

و    ، فرافردی54شناسانههستیای ابتدائا مرضی، بلکه متغیری  اضطراب وجودی نه خصیصه   های ناسازگار اولیه،الف طرحواره برخ

)گود    ]هستیمسلّمات  [رنجی برگرفته از احساس ناامیدی، بیگانگی، و خالء  گردد؛  واجد عمومیت در خلقت نوع انسان تعبیرمی

  ، وُس، وِستِرهوف، بوهلمایِر، و گلَس بروگخِنوَن    چنانچه.  (38، ص.  1389بزرگی،  ؛ نقل از نورعلیزاده میانجی و جان1974و گود،  
ی بسیاری روانشناسان و روانپزشکان به این متغیر را ی فلسفی اضطراب وجودی، توجه و عالقهبا اشاره به ریشهنیز ( 2015)  55

و    «58های غائی  دلواپسی»کلی،  یادآورگردیده، آن را بطور  57  گرهایدِمارتین  و    56یِرکِگور  درکنار اندیشمندانی چون سورن کی

دربرگیرندهاصیل    ماهیتی  دهندهتشکیل  که  بنیادین  زندگی  تنهائی  ازقبیل  خصائصی  قطعیت    59ی  فقدان  باشند  می  60و 

ها در شرایط طبیعی ی پژوهشی دردسترس، از توانائی مردمان در مدیریت این دلواپسی، و با استناد به پیشینه نمایند میمعرفی

ها را در مواجهه با رویدادهای  (، کاهش قابلیت سازگاری با آن2013)  61به نقل از فوکس   دهند؛ هرچند، همزمانو بهنجار خبرمی

قرارگرفتن در معرض آشفتگیبحران  نتیجتا  از جهات  نمودهشناختی گوشزدستیهای هزا، و  ابعاد و  این متغیر در  اهمیت  از   ،

انسان، شیوه رفتار  را در درک  آن  فهم  ی  گوناگون خبرداده، شناخت  نیز  و  توسط جوامع،  اساسی  و  اولیه  اضطرابات  مدیریت 

 . نمایندآفرین قلمدادمیشناسی روانی موثر و نقشآسیب 

 
46 trait 
47 state 
48 emotional buttons 
49 switch 
50 child mode 
51 dysfunctional coping mode 
52 dysfunctional parent mode 
53 healthy adult mode 
54 existential 
55 Van Bruggen, Vos, Westerhof, Bohlmeijer, and Glas 
56 kierkegaard 
57 Heidegger 
58 ultimate concerns 
59 fundamental loneliness 
60 lack of certainty 
61 Fuchs 
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های گذشته، با اتّکاء به الگوهای  های متعدد اگزیستانسیال موجود در دهه ( درمیان مدل2015بعالوه، ون بروگخن و همکاران )

، موضوعات  گردند میی دلواپسی را شاملمینهکه هریک بین چهار تا هفت ز  64، گلس، و تی. اِم. تی.  63  یالوماروین دیوید  ،  62تیلیچ

پژوهش حاضر مشخصا بر بررسی و ارزیابی چهار دلواپسی  هرچند،    ؛ دهندمشترک و متفاوت مورد نظر آنان را مورد بررسی قرارمی

 . باشدمیمتمرکز  68معنائی( پوچی )بیو   67تنهائی )انزواء(، 66، آزادی65ل مرگغائی موجود در مدل یالوم شام

که ماهیت عمومی و کلی آن نسبت به   ء داند؛ بدین معنانگری رویکرد وجودی می( شواهد را حاکی از پویائی و پویه1980یالوم )

و محتویاتی  دار، اما از درونمایه  بنیان نهاده شد( وفا   70)که طرح آن نخستین بار توسط زیگموند فروید   69شناسیساختار روانپویه 

های توصیفی و نیز تظاهرات بالینی  . وی برخی شاخصسازوکار دفاعی(  اضطراب    دلواپسی غائی  )  متفاوت برخوردار است

 : نماید عنوان میخود را چنین موجود در الگوی نظری موضوعات وجودی منتسب به 

 مرگ:  •

 71گزندناپذیری / استثناء بودن    باور به  ی سازوکارهای دفاعی ازجملهانندهازلی، و برانگیزناپذیر از زندگی؛ اضطرابی  خشی جدائیب

،  73پرخاشجوئی و کنترل  چون    تظاهرات بالینی  برخیکه در قالب    72ی غائی  دهندهنجاتو/یا دریافت پشتیبانی ابدی از سوی  

 یابد. نمودمی  75خودشیفتگی  ، واعتیاد به کار، 74گری اجباری قهرمانی

 آزادی:  •

درپی   قدرت  آگاهی  که  از  نسبی  در  ویشخفرد  )هرچند  آفرینش  و  خو  (76  خلق  و  ظهورمی  دسرنوشت  پذیرش    بالتبع، یابد 

مات هستی، در یکی از مسلّ  جایگاهمواجهه با آن درعدم  ای که  مقوله   همراه خواهدداشت؛را بهآرزوها و اعمال وی    77ت مسوولی

 یابد. نمودمی 79گریاجباریو  78گریتکانه همچون تظاهرات بالینی  قالب برخی

 تنهائی:  •

شتراک با  ا  و از وجوه افتراق    و برخوردارتفاوتی عظیم جهانی )رحمی و بیپناهی انسان دربرابر بیاندوهی بنیادین برگرفته از بی

ی ماهیتی ارتباطی و بالتبع،  سازوکارهای خروج از آن غالبا دربرگیرندهکه    (فردیفردی و بینسایر انواع تنهائی ازجمله درون 

روابط    ، و سادیسم  مازوخیسم،همچون    برخی تظاهرات بالینیکه در قالب    فردی خواهدبودهای بینقابلیت شکلدهی نابهنجاری

 نماید. نمودپیدامی (اختیار )وسواس جبریبیجنسی 

 :پوچی •

از  وضعیتی فلسفهبه    پیبرآمده  و  اصالت  ارزش،  و   یچالش کشیدن  زندگی  فرد در  آنچه    اهداف  عمر خود    ویتمام  درطول 

انواع نمودهای    در قالبکه    ()با محوریت انسجام با هستی  81کیهانی  معنای  یا  ، و/80جهانی  معنای اینتعبیری،  یا به    دادهانجام

 گردد. متظاهر می نژندیروان 

 
62 Tillich 
63 Yalom 
64 TMT 
65 death 
66 freedom 
67 isolation 
68 meaninglessness 
69 psychodynamics 
70 Freud 
71 specialness 
72 the ultimate rescuer 
73 aggression and control 
74 compulsive heroism 
75 narcissism 

 داند. ی تاریخی جبر و اختیار می نوعی محتوای آن را پاسخی به مناقشه ( که یالوم به Banduraبندورا ) ی ی جبرگرائی دوسویه نظریه برگرفته از  76
77 responsibility 
78 impulsivity 
79 compulsivity 
80 terrestrial meaning 
81 cosmic meaning 
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 تلفن همراه   یگوش( از زابیمفرط )آس  ی استفاده •

تکانه، و سلوک ایذائی، کنترل  از    82  اختالالت  پنجمین طبقه  20یکی  اصلی روانی موجود در  از اختالالت  به ثبت رسیده  ی 

ای تحت عنوان سایر اختالالت مشخص بوده که خود، زیرطبقه   (DSM-Vی راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی )نسخه 

یکی از مصادیق   ]از گوشی تلفن همراهزا( )آسیبی مفرط استفاده[اعتیاد به گوشی تلفن همراه گیرد؛ را دربرمی 83و نامشخص  

 باشد. ی اختاللی، و متعلق به آن مینامبرده در این زیرطبقه 

بطور اخص، ناتوانی مقاومت دربرابر یک تکانه، سائق، میل یا برانگیختگی شدید    الء به اختالل کنترل تکانه های شاخص ابتویژگی

رسان بوده، لکن فرد تا به انجام  وضوح برای خود بیمار و/یا دیگران، خطرساز و آسیب خاص که به  و فزاینده جهت انجام عملی

برد )لذت انتظاری / لذت میالقوع مزبور لذت رساندن آن معموال احساس ایجاد تنش نموده، بعضا حتی از فکر انجام عمل قریب

است. هرچند، احساس پشیمانی  نماید، ذکرشدهاحساس خرسندی و سبکباری میصورت بالفصل،  و درپی انجام آن به(  84  پیشبینی

به  بر سایرین )که قادر است  تاثیر منفی عمل فرد  از  نیز ترس  ناخودآگاه درونی و  و گناه، و سرزنش خویش درپی مناقشات 

 باشد. ب تشخیص این اختالل میکاری وی منجرشود( نیز دیگر معیار مورد نظر دربامخفی

ی سایر اختالالت مشخص و نامشخص از این طبقه، با وجود دشواری در مهار  هرچند، مبتالیان به اختالالت موجود در زیرطبقه 

عالوه، برخی از سازند. بهنمیوکمال برآوردهصورت تمامگذاری این اختالل را به تشخیص تکانه، همچنان معیارهای ضروری جهت 

گیرند با این تفاوت که  و تکانشی قرارمی  85تالالت جایگرفته در این زیرطبقه، بطور ظریفی در مرز بین اختالالت اجباری  اخ

را همراه خود « عملر »ته باشد، اما اجبار، همواره عنصحضور داشل« عم» تواند بدونوضعیت تنشی است که میتکانه، حالت یا 

 دهد. رو قرارنمیخطری پیشِدارد، و اجرای آن نیز الزاما 

معیارهای  بتوان گفت همپوشانی  اعتیادیجهت تشخیص  V-DSMمطروحه در    همچنین، شاید  ، یعنی  86  گذاری اختالالت 

ناپذیر و فراگیر که پرهیز از قرارگرفتن ناپذیر دربرابر لذتی اجتنابپیوستگی یا تناوب و تکرار مکرر میل و برانگیختگی مقاومت

از گوشی تلفن همراه، انتساب  زا(  )آسیب ی مفرط  نماید، با الگوهای رفتاری استفادهمیتی آزاردهنده را تسهیل در معرض وضعی

(  2007،  90، و کابایو 89خیل -، گونزالِس88وِال -، گومِز87)خنارو، فلورِس تر، »اعتیاد رفتاری«  « و یا در تعبیری دقیق اعتیاد»  عنوان

 است.نمودهسازی زمینه به این اختالل را رسما 

به تحلیل مفهوم، شیوع،  ه«  فن همرامروری بر اعتیاد به گوشی تل»  ( در پژوهشی تحت عنوان2016وبیو )گوتیرز، فونسکا، و ر

های روانپزشکی مرتبط با اعتیاد به گوشی تلفن همراه، و نیز سِیر  های روانشناختی، و همآیندیشناسی پژوهشی، خصیصه روش

ی کاربرد  واسطهمطالعات در این حوزه، از نگرشی کلی نسبت به گوشی تلفن همراه بعنوان یک ابزار گرفته تا تحلیل آن بهتکاملی  

توجه رغم تنوع قابلپردازند. این پژوهش، همچنین، به توافق موجود بر سر وجود اعتیاد به گوشی تلفن همراه، علیمی ءو محتوا

ی مفهومی مشخص که به نشر  شناختی، و نیز فقدان محدودیت در ارائه ن و رویکردهای روشدرمیان معیارهای مورد نظر محققا

رخی متفاوت از ی نیمسازد اعتیاد به گوشی تلفن همراه با ارائهمیکرده، خاطرنشانگردیده، اشارههای رایج و متداول منتجداده

همچنین، ضمن یادآوری شواهد ناکافی مبنی بر تاثیر سطح فرهنگی  گیرد.  کاربران، نسبت به اعتیاد به اینترنت با فاصله قرارمی

اجتماعی وضعیت  درزمینه-و  کافی  مطالعات  فقدان  نیز  و  تفاوتاقتصادی  بینی  الگوی های  بیشترین  جغرافیائی،  و  فرهنگی 

ی مل مرتبط با جنبهداشته، عوای اول درمیان جنس مونث، اعالمسوءمصرف گوشی تلفن همراه را درمیان جوانان، و در درجه 

رنجورخوئی، عزت نفس، تکانشگری،  آفرین استفاده از گوشی تلفن همراه را به متغیرهای شخصیتی ازقبیل برونگرائی، روانمشکل

 
82 disruptive, impulse-control, and conduct disorders 
83 other specified and unspecified disorders 
84 anticipatory pleasure 
85 compulsive disorders 
86 addictive disorders 
87 Flores 
88 Go´mez-Vela 
89 Gonza´lez-Gil 
90 Caballo 
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نسبت خود  از  تصویر  ماهیت  و  خویشتن،  بهمیهویت  میزان کمدهد.  به  و  روانی،  فشار  اضطراب،  خواب،  اختالل  از  تر،  عالوه، 

بعنوا استفادهافسردگی  میان  مشترک  پیامدهای  مشکلن  یادمیی  اینترنت  سوءمصرف  و  همراه  تلفن  گوشی  از  نماید.  آفرین 

ساز از گوشی تلفن همراه با مصرف مواد ازقبیل دخانیات و الکل نیز از دیگر موضوعات مورد  ی مشکلهمزیستی میان استفاده

 باشد. بحث در این تحقیق می

 و خارجی  داخلی  ای مرتبطهدیگر پژوهش •

های ناسازگار اولیه و نیز اضطراب وجودی با  رسد، تا کنون پژوهشی مبنی بر بررسی ارتباط میان طرحواره چنانچه به نظر می

ی ارتباط میان گرفته در زمینه تعدادی چند از تحقیقات داخلی و خارجی صورت  نپذیرفته؛ هرچند،شکلگیری این اختالل انجام

اعتیادی، اجباری، و ایذائی، کنترل تکانه، و  دو متغیر پیشبین مورد تمرکز در این پژوهش با برخی اختالالت متعلق به طبقات  

واقع گردیدند و    که  سلوک اشاره  آنان مورد  از  نیز مختصرا برخی  از وجود  یبه نظر م پیشتر  رسد درمجموع و بطور متوسط، 

 بحث گزارده خواهندشد:  به ذیال دهند ها خبرمیگی مثبت میان آنهمبست

ی ی تحقیقاتی مربوط به متغیرهای روانشناختی موثر بر شکلگیری، تقویت و یا تداوم اختالالتی چند از سه طبقه مرور پیشینه 

نیز مورد اشاره قرارگرفت معیارهای تشخیصی مشترکی    تیادی، که چنانچه پیشتراع   اختالالت تکانه، اختالالت اجباری، و اختالالت

 دهد. های ناسازگار اولیه خبرمی گیرند، از همبستگی مثبت آنان با طرحواره را دربرمی

مثال، رضوی، سلطانی )بعنوان  رفیعی  و  قاسمی )1391نژاد،  بریِت  1389(،  و  دَردَرد،  گرِبُت،  و  پژوهش  2014) 91(،  ( در سه 

از همبستگی نمرات باال و معنادار طرحواره  انواع مواد مستقل، بطور کلی  اعتیاد )به  نوع  اولیه با تعیین شدت و  های ناسازگار 

 دهند. مخدر( خبرمی

های متفاوت، از  ( نیز در دو پژوهش از نوع متمایز و در نمونه 1392(، و بهشتیان )1395آبادی و جمالی پاقلعه )زارعی محمود

طرحوارهرابطه  میان  معناداری  حکایتی  اینترنت  به  اعتیاد  و  اولیه  ناسازگار  جداگانهمیهای  پژوهش  دو  همچنین،  ی  نمایند. 

( حاکی از همبستگی مستقیم نمرات 2008)  94چالیسکان  ، و 93آتاالی، کاراهان،  92(، و آتاالی 1393شده توسط یوسفی )انجام

 باشند. های ناسازگار اولیه با حضور نشانگان اختالل وسواس اجباری میطرحواره 

عنوان اولین    XR-NTXکنندگان  اضطراب وجودی در دریافت»  پژوهشی تحت  ،  ی«بار جهت سمزدائی مواد )شبه(افیونبرای 

 باشد.افیونی می(، مبیّن نوعی همبستگی میان اضطراب وجودی و مصرف مواد شبه 2015و همکاران )  95گرفته توسط اوفِیمصورت 

درمانی درکنار توانبخشی تاثیر طرحواره»  طی پژوهشی با عنوان(  1396)  ی، ابوالقاسمی، و رهبر کرباسدهیبعالوه، رهبر کرباسده 

درمانی بر کاهش  اثربخشی طرحواره «  به نارسائی احتقانی قلب  ء ب وجودی در بیماران مبتالبر تنظیم شناختی هیجان و اضطرا

 دهند. میی موردنظر گزارش اضطراب وجودی را در نمونه 

به اعتیاد در    ]ابتالء[  های ناسازگار اولیه در  قابلیتنقش طرحواره ( در پژوهشی تحت عنوان »1392منش )بخشی بوجد و نیک

بر وجود همبستگی مثبت معنادار، نقش طرحواره   «جوانان اولیه باالخص سه طرحواره عالوه  ناسازگار  بریدگی و طرد،  های  ی 

 اند.نمودهعتیاد، تائیدشده گزارشمندی را در پیشبینی قابلیت ابتالء به ا، و دیگرجهت و عملکرد مختل یخودگردان

 :استبودهذیل   زمون فرضیاتالذکر، هدف از طرح و اجرای پژوهش حاضر، آفوق ی پژوهشی و مبانی نظری نظر به پیشینه 
بطور    زا( از گوشی تلفن همراه،ی مفرط )آسیب های ناسازگار اولیه و اضطراب وجودی در پیشبینی استفادهطرحواره  (1

 .دارندمستقیم سهم

 . دداردهمبستگی معناداری وجوهای ناسازگار اولیه و اضطراب وجودی ن طرحوارهبی (2

 
91 Grebot, Dardard, and Briet 
92 Atalay 
93 Karahan 
94 Çaliskan 
95 Opheim 
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 هاوشرمواد و  

های ناسازگار  ای( بوده که درطی آن نقش دو متغیر طرحوارهلحاظ ماهوی، کمّی و از جنس توصیفی )رابطه پژوهش حاضر به

ی مفرط از گوشی تلفن همراه )و نیز همبستگی احتمالی موجود میان دو متغیر اولیه و اضطراب وجودی در پیشبینی استفاده

متغیرهای مورد نظر این پژوهش را در قالب مدلی مفهومی به معرض  ی  رابطه   1ر  نمودا  گرفت.مزبور( مورد بررسی قراربین  پیش

 گذارد: نمایش می

 
 ناسازگار  یهاطرحوارهبرحسب تلفن همراه   یمفرط از گوش یاستفادهیر متغپیشبینی   :1 شکل

 های ناسازگار اولیه و اضطراب وجودی ی، و همبستگی میان دو متغیر طرحواره اضطراب وجود و هیاول

ی دانشگاه آزاد  صنایع غذائی و علوم تغذیه–ی شیمی داروئیهای مختلف( در دانشکدهدانشجویان مشغول به تحصیل )در گرایش

ی  نمونه  . دهندمیی آماری مورد نظر در این پژوهش را تشکیل ، جامعه1397-1398می تهران در نیمسال اول سال تحصیلی  اسال

از میان دانشجویان حاضر در های نهائی(  )به منظور افزایش اعتبار یافته  دردسترسبه روش  ی آماری مزبور  برگرفته از جامعه 

؛ نقل  22، ص.  1384ن،  )هوم   96  استناد به دیدگاه جِیمز استیوِنز  گردید. حجم آن نیز باهای مختلف، مورد گزینش واقع  کالس

  15( که معتقد است حتی در نظر گرفتن  متغیره و مدلیابی معادالت ساختاری«تعیین حجم نمونه برای روش رگرسیون چنداز »

 
96 Stevens 

یه
اول

ار 
زگ

سا
 نا

ی
ها

ره 
حوا

طر

محرومیت هیجانی

یبی ثبات/رهاشدگی

بی اعتمادی

انزوای اجتماعی

شرم/نقص

شکست

ایتیبی کف/وابستگی

آسیب پذیری

خویشتن 
تحول نیافته

اطاعت

ایثار

بازداری هیجانی

معیارهای 
سرسختانه

استحقاق

خویشتن داری 
ناکافی

 طراب وجودیاض

ی مفرط از استفاده

 گوشی تلفن همراه
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ازا به  با روش  ء  مشاهده  تحلیل رگرسیون چندگانه  پیشبین در  قاعدههر متغیر  استاندارد، یک  ی  معمولی کمترین مجذورات 

آزمودنی برآوردگردید )حاصلضرب   240ی مکفی در این پژوهش، تعداد  آید، حداقل حجم نمونه سرانگشتی خوب به حساب می

نفر    1600از میان    ،(؛ هرچند]اضطراب وجودی[  1+    ]های ناسازگار اولیهطرحواره [  15)= تعداد متغیرهای پیشبین:    16در    15

 پوشش حداکثری  لی )به منظورعت متوای آماری، درطی شش روز کاری متمادی، و روزانه به مدت هشت سا جمعیت جامعه

ریزش   325،  (دانشجویان حاضر احتساب  و درپی  توزیع،  پرسشنامه  ارائه مجموعه  از  پرهیز  قالب  )در  رخداده  اطالعات  های  ی 

بازگرداندن پرسشنامهصورت کامل )به هر دلیل(، و یا ع درخواستی به  ها(، حجم نهائی  های دریافتی توسط برخی آزمودنیدم 

 شد. زدهنفر تخمین 310به تعداد  نمونه

آزمودنی دردسترس )اما ناهمگون(، رخداد خطاها و موانع    30های مورد نظر میان  ابتدائا با توزیع آزمایشی پرسشنامهدر ادامه،  

ها به ترتیبِ ، با سازماندهی پرسشنامه. متعاقبا ورد پیشبینی و تدبیراندیشی قرارگرفتاحتمالی درزمان اجرای نهائی آزمون، م

ی پاسخدهی به  نحوه   ای حضوریی حداقلی، طی معارفهبرخورداری از کمترین تا بیشترین تعداد گویه به منظور تامین دافعه

داده، پذیرائی مختصری جهت تلطیف فضاء  پاسخگوئی، شرحمواد هر پرسشنامه با تاکید بر اِعمال دقت و صداقت حداکثری در  

همراه کنندگان، بهای مکتوب مبنی بر ابراز قدردانی نسبت به همراهی شرکتپذیرفت. در پایان نیز برگهتوسط پژوهشگر صورت 

فراهم  به منظور  پژوهشگر  الکترونیکی  امکنشانی  پژوهش درساختن  نهائی  نتایج  پیگیری  اان  و  تمایل  از صورت  شتیاق هریک 

 ی میدانی تهیه و گردآوری گردید. های مورد نیاز پژوهش حاضر به شیوهها، در اختیارشان قرارگرفت؛ بدین ترتیب، دادهآزمودنی

(، و  2016( و گوتیرز، فونسکا، و روبیو )2007)و همکاران    شناختی جهت سنجش سن با استناد به خناروهای جمعیتپرسش

ی فارسی سه  شدهی هنجاریابیهمراه اجرای نسخه به(،  1392جو، شبانی، و صنوبری )به خزاعی، سعادتنیز جنسیت با استناد  

فرم کوتاه طرحواره پرسشنامه استفادهی خودسنجی  و  اضطراب وجودی گود،  یانگ،  تلفن همراه جنارو  ی  از گوشی  ی مفرط 

 اند: آوری اطالعات مورد نیاز در پژوهش جاری بودهابزار جمع و همکاران که جزئیات هریک، متعاقبا شرح داده خواهدشد،    ]خنارو[

 (SQی آن )ی اولیه که چهار سال پس از شکلگیری نسخه  ((YSQ-SFی یانگ  ی فرم کوتاه طرحوارهپرسشنامه •

ی ناسازگار اولیه )بعنوان زیرمقیاس(، مجددا  طرحواره  15جهت ارزیابی    1998، در سال  97توسط جفری ای. یانگ  

شده  بندیای )درجه نمره6گیری  ماده با مقیاس اندازه  75توسط خود وی مورد بازسازی قرارگرفت. این پرسشنامه که  

زبان اصلی آن، یعنی انگلیسی، به  ( از  1382گیرد، توسط صاحبی )= کامال درست( را دربرمی  6= کامال غلط تا    1از  

محمدی آهی،  قرارگرفت.  استفاده  مورد  الزم،  اصالحات  اِعمال  از  پس  برگردانده،  )فارسی  بشارت  و  ( طی  1386فر، 

پایائی و نیز روائی سازه ی  ی این پرسشنامه جهت استفاده میان جامعهشدهی ترجمه ای کافی برای نسخه پژوهشی، 

 اند. تائید قرارداده دانشجوئی ایرانی را مورد

ای گذاری هریک از مواد آن در مقیاس دوگزینهماده که نمره  32شامل    (EAS)ی اضطراب وجودی گود  پرسشنامه •

طراحی   1973در سال    99و کاترین سی. گود    98گیرد، و توسط الرنس آر. گود  میغلط( صورت -نادرست )صحیح-درست

هرچند، بروگخن و همکاران   گردید. عرضه   1974ی نهائی آن در سال  و پس از اِعمال اصالحات و تجدیدنظر، نسخه

بعدی و روائی محتوای نسبتا مناسبی  ی تکگیری(، روائی سازه( پایائی نسبتا ضعیف )با تنها یک شاخص اندازه2015)

  ( طی پژوهشی با به1382)یکتا، و فقیهی  بناب، خدایاری، شکوهیغباری اند. را در رابطه با این مقیاس، گزارش نموده

ی شیوه به روش آلفای کرونباخ، پایائی )همسانی درونی( آن را نیز به (  α=    88/0دست آوردن ضریب آلفای مناسبی )

 محاسبه  86/0و    72/0  ترتیب معادلنمودند که آلفای کرونباخ حاصل از آن در بخش اول و دوم، بهسازی ارزیابیدونیمه

 است. هگردید

 
97 E. Young 
98 R. Good 
99 C. Good 
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معیار روانشناختی مورد نظر در    10که بر اساس    (COSهمراه )  تلفن  ی مفرط از گوشیاستفادهی  پرسشنامه •

DSM  گردیده، هر  مقیاسی( طراحیماده )بدون هرگونه خرده 23و همکاران در    ]خنارو[توسط جنارو    2007، در سال

بیاتیانی، سیف و    گیرد.گذاری قرارمی= همیشه( مورد نمره  6= هرگز تا    1امتیازی لیکرتی )از  6ی مقیاس  ماده بر پایه

( نسخه1395بیاتی  پایائی  جامعه(،  )در  مقیاس  این  اصلی  را  ی  اسپانیا(  نمود  87/0ی  و  گل  اند. ه گزارش  محمدیان 

ئی بازآزمائی آن روا، و 90/0ئی این آزمون را با به کار گیری آلفای کرونباخ، پایا طی پژوهشی،نیز ( 1390نژاد )یاسمی

اند. در ادامه، اجرای تنصیف نیز از فقدان تفاوتی معنادار بین دو  نمودهگزارش   001/0در سطح معناداری    r=    71/0را  

 . آیدهای میدانی به شمار میپژوهشبخش و معتبر جهت انجام  است، و درمجموع، ابزاری رضایت ی آزمون خبردادهنیمه 
آلفا جهت آزمون فرضیه  ها با  وتحلیل دادهتجزیه  (،p < 0/05)  هگردیدتعیین  05/0ها، مقدار  حداکثر سطح خطای 

 پذیرفت. انجام  SPSS 25 افزار آماریاستفاده از نرم

 هایافته

که   دهد ی پژوهش( خبرمیرصد از نمونهد17ی پژوهش( نسبت به مردان )درصد از نمونه 83نتایج از فراوانی بسیار بیشتر زنان )

با   بیشترین فراوانی  بازه52در آن  به  با    23تا    21ی سنی  درصد  باالتر    24درصد به سن  13سال، و کمترین فراوانی  یا  سال 

 گیرد. میتعلق

  رین میانگین باالتحاکی از آن است که    گردد، مشاهده مییز  ن  2نمودار  در  چنانچه    ، ی ناسازگار اولیهطرحواره   15بررسی میانگین  

به افراطی )ی معیارهای سرسختانه / عیبطرحواره   به دست آمده،  ی طرحواره به    ترین میانگین (، و پایینM=    10/21جوئی 

 د. نباشمیمتعلق (M=  26/8نقص/شرم )
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 ترتیب های ناسازگار اولیه به میانگین طرحواره   :2 شکل

  خطی بودن رابطه  ، ازجمله نرمال بودن،های مورد نیازآزمون و تائید پیشفرض  ی آماری مربوطه و هاشاخص  به کار گیری  درپی 

پژوهشمیان    و همبستگی نیز    ،متغیرهای  باقیماندهو  باقیمانده  هااستقالل  بین  یا خطاها( )عدم وجود همبستگی سریالی    ،ها 

 به انجام رسید.  پارامتریکهای مقدمات آزمون فرضیات مورد طرح پژوهش با استفاده از آزمون

از  ، اضطراب وجودیو نیز ی ناسازگار اولیه طرحواره  15 با ی مفرط از گوشی تلفن همراهاستفادهنتایج همبستگی پیرسون میان 

ی طرحواره  15  با تمامی  ی مفرط از گوشی تلفن همراهاستفاده  درصد میان95طح اطمینان حداقل  ی معنادار با سوجود رابطه 

(. جهت تمامی روابط، مثبت و بدین ترتیب، افزایش هرکدام از p  <  05/0دهد )خبرمیو نیز اضطراب وجودی  ناسازگار اولیه  

 باشد. از گوشی تلفن همراه توام میه استفادمیزان با افزایش  وجودی  رابو یا اضط های ناسازگار اولیهطرحواره 

ی اطاعت به طرحواره  رط از گوشی تلفن همراهی مفترین رابطه با استفادهدهد قویمیشانها نبررسی شدت همبستگیعالوه،  به

(41/0    =r)    ی معیارهای سرسختانه / عیبطرحواره آن به    ترینضعیفو( 16/0جوئی افراطی    =r)  ی شدت رابطه  د. یاب میتعلق

 . رودبه شمار میکه مقدار متوسطی  محاسبه گردیده 35/0  و اضطراب وجودی نیز ی مفرط از گوشی تلفن همراهاستفاده میان

در    مده،به دست آ  41/38برابر با  مورد استفاده  آزمون رگرسیون    F  مقدارقابل مشاهده است،    1در جدول  چنانچه    (1ی فرضیه

 متغیردو    بوده،  رسیونی، انتخابی مناسب(. این بدان معناست که مدل رگp  <  05/0قراردارد )  05/0داری کمتر از  اسطح معن

و اضطراب وجودی(  )طرحواره پژوهش حاضر  پیشبین   اولیه  ناسازگار  اسهای  بطور معناداری تغییرات  از تفاده قادرند  ی مفرط 

 را پیشبینی نمایند.  گوشی تلفن همراه

مقدار متوسطی برای مدل رگرسیونی )و  محاسبه گردیده    0/ 46معادل با  که  ،  قدار واریانس متغیر مالکم  ضریب تعیینهمچنین،  

که متغیرهای پیشبین مدل    ء ن معنایبد؛  استتوسط متغیرهای پیشبین، تبیین شده(  آیدبه کار رفته در این پژوهش به شمار می

 نمایند. ی مفرط از گوشی تلفن همراه را تبیین ییرات استفادهدرصد از تغ46اند حدود حاضر توانسته 

21/10

17/17

16/55

14/95

13/64

13/13

12/63

11/82

10/85

10/84

10/13

10/04

8/91

8/65
8/26

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

معیارهای سرسختانه

ایثار

بزرگ منشی/استحقاق

بی ثباتی/رهاشدگی

خویشتن داری ناکافی

بدرفتاری/بی اعتمادی

بازداری هیجانی

خود تحول نیافته

محرومیت هیجانی

انزوای اجتماعی

اطاعت

آسیب پذیری

شکست

بی کفایتی/وابستگی

شرم/نقص
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ی عامل تورم واریانس  مقادیر آمارهنیز  مقادیر هم خطی میان متغیرهای مستقل گزارش شده، و  ،  چندگانهآزمون رگرسیون    ضرائب

فقدان هم خطی میان متغیرهای پیشبین  موجود در آن، مقادیری مناسب، و به معنای    50/0ی تحمل بیشتر از  و آماره  2کمتر از  

 د. نگردقلمدادمی

گام درنظرگرفتن  حاضربهبا  پژوهش  رگرسیون در  اجرای  بودن روش  پیشبین(  گام  متغیرهای  فراوانی  و  تعدد  دلیل  تنها  )به   ،

ن راستا، نتایج حاصل،  در همی مانند.میی مفرط از گوشی تلفن همراه دارند در مدل باقیی که اثری معنادار بر استفادهئمتغیرها

مثبت   طرحواره تنها  اثرگذاری  اولی  یهفت  بیشترین    اطاعت  یهناسازگار  تاثیر)با  یعنی شدت   ،  425/0)  ،

بیخویشتن  ناکافی،  رهاشدگی/بیداری/خودانضباطی  استحقاق/بزرگ اعتمادی/بدرفتاری،  نقص/شرم،  و  ثباتی،  منشی 

(. بدین ترتیب،  p  <  05/0نمایند ) ی مفرط از گوشی تلفن همراه را تائیدمیفاده، و نیز اضطراب وجودی بر استکفایتی بی/وابستگی

، به افزایش میزان استفاده از (342/0ی )با شدت تاثیر   ی ناسازگار اولیه، و یا اضطراب وجودافزایش هریک از این هفت طرحواره

 گردد. تائید میی مورد طرح در این پژوهش ، و نخستین فرضیه منجر  ،لفن همراهگوشی ت

 : باشد می، به شرح زیرمزبور ی مفرط از گوشی تلفن همراه برمبنای متغیرهای پیشبینی رگرسیونی پیشبینی استفادهمعادله

  +  672/0داری/خودانضباطی ناکافی(  )خویشتن  +  665/0)اطاعت(    +  06/35 = ی مفرط از گوشی تلفن همراهی استفادهنمره

  +  379/0منشی(  )استحقاق/بزرگ   +  389/0)نقص/شرم(    +  427/0ثباتی(  )رهاشدگی/بی  +  527/0اعتمادی/بدرفتاری(  )بی

 534/0)اضطراب وجودی(  + 368/0کفایتی( )وابستگی/بی

های ناسازگار  گوشی تلفن همراه براساس طرحواره ی مفرط ازضرائب آزمون رگرسیون با هدف پیشبینی استفاده : 1جدول 

 وجودی اولیه و اضطراب 

 متغیر مستقل
ضریب 

 غیراستاندارد 

خطای  

 استاندارد 

ضریب 

 استاندارد 
 ی تیآماره

سطح  

 معناداری 

 های هم خطی شاخص

آماره   تورم واریانس 

 تحمل 
 ــ ــ < 001/0 32/14 ــ 445/2 06/35 مقدار ثابت 

 706/0 42/1 < 001/0 76/3 425/0 177/0 665/0 اطاعت 

 740/0 35/1 < 001/0 73/3 415/0 180/0 672/0 داری ناکافی خویشتن

 768/0 30/1 < 001/0 55/3 376/0 149/0 527/0 اعتمادی/بدرفتاری بی

 702/0 42/1 015/0 48/2 295/0 172/0 427/0 ثباتی رهاشدگی/بی

 728/0 37/1 022/0 30/2 251/0 169/0 389/0 نقص/شرم 

 853/0 17/1 024/0 26/2 224/0 168/0 379/0 منشی استحقاق/بزرگ

 685/0 46/1 034/0 16/2 187/0 170/0 368/0 کفایتیوابستگی/بی

 735/0 36/1 < 001/0 60/3 342/0 148/0 534/0 اضطراب وجودی

 p              ،46/0 =  2R         ،90/1 =DW  ≤ 001/0و  F  = 41/38توجه:     

 

از بررسی رابطه   قابل مالحظه است،  2در جدول  چنانچه    (2ی  فرضیه اولیه و  طرحواره   15ی میان  نتایج حاصل  ی ناسازگار 

میان    درصد95ی معنادار با سطح اطمینان حداقل  ، حاکی از وجود رابطه استفاده از آزمون همبستگی پیرسوناضطراب وجودی با  
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افزایش هرکدام از   ، ومثبت  ،(. جهت تمامی روابطp  <  05/0باشد )ی ناسازگار اولیه و اضطراب وجودی میطرحواره  15تمامی  

  55/0)از باالترین شدت همبستگی  ی شکست  طرحواره )  باشدزایش اضطراب وجودی همراه میهای ناسازگار اولیه با افطرحواره 

  =r)    از کمترین شدت همبستگی  ایثارو  جوئی افراطی  ختانه / عیب معیارهای سرسو  (23/0    =r  ) .)با اضطراب وجودی برخوردارند

 گردد. ی مطروحه در پژوهش حاضر نیز مورد تائید واقع میبدین ترتیب، دیگر فرضیه 

 :2جدول  

 های ناسازگار اولیه و اضطراب وجودی ماتریس همبستگی پیرسون بین طرحواره 

 سطح معناداری  ضریب همبستگی  متغیرها

 < 001/0 38/0 محرومیت هیجانی

 < 001/0 38/0 ثباتیرهاشدگی/بی

 < 001/0 42/0 اعتمادی/بدرفتاری بی

 < 001/0 44/0 انزوای اجتماعی / بیگانگی

 < 001/0 46/0 نقص/شرم

 < 001/0 55/0 شکست

 < 001/0 49/0 کفایتی وابستگی/بی

 < 001/0 42/0 پذیریآسیب

 < 001/0 38/0 نیافته/گرفتار خود تحول

 < 001/0 50/0 اطاعت

 < 001/0 23/0 ایثار

 < 001/0 42/0 بازداری هیجانی 

 < 001/0 23/0 معیارهای سرسختانه 

 < 001/0 30/0 منشی استحقاق/بزرگ

 < 001/0 42/0 داری ناکافیخویشتن

 

 گیری نتیجهبحث و  

از  طرحواره  15همبستگی مثبت معنادار میان  ها مبنی بر  بررسی یافته اولیه و اضطراب وجودی  رهبر همسوئی با  ی ناسازگار 

ی  ی ناسازگار اولیه و استفادهطرحواره   15، همبستگی مثبت معنادار میان  ( 1396)  کرباسدهی، ابوالقاسمی، و رهبر کرباسدهی 

( )با تمرکز بر اختاللی  1395( و زارعی محمودآبادی و جمالی پاقلعه ) 1392بهشتیان )با  همسوئی    ی تلفن همراه ازمفرط از گوش

( )هرچند با تمرکز بر نشانگان  2008( و آتاالی و همکاران )1393یوسفی )  متفاوت، اما همطبقه با اعتیاد به گوشی تلفن همراه(،

( و گربت، دردرد  1391نژاد و رفیعی )(، رضوی، سلطانی1389ی اختالالت اجباری(، و قاسمی )اختالل وسواس اجباری از طبقه 

ی اختالالت اعتیادی(، و نهایتا همبستگی مثبت معنادار میان  از طبقه  ( )هرچند با تمرکز بر انواع مواد مخدر2014) و بریت
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)هرچند با محوریت مصرف  (  2015و همکاران )  اوفیمهمسوئی با    ازهمراه  ی مفرط از گوشی تلفن  ادهاضطراب وجودی و استف

 . نمایند میی اختالالت اعتیادی( حکایتونی از طبقه افیمواد شبه 

مثبتتائید   معنادار   اثرگذاری  طرحواره )مشخصا(    و  اولیههفت  ناسازگار  خویشتناطاعتی  ی  ناکافی،  ،  داری/خودانضباطی 

رهاشدگی/بیبی استحقاق/بزرگاعتمادی/بدرفتاری،  نقص/شرم،  وابستگیمنشی  ثباتی،  وجودکفایتیبی/و  اضطراب  و  در  ،  ی 

قویا درراستای حمایت از بخشی نیز  ،  ی نخستینفرضیهی مفرط از گوشی تلفن همراه، یعنی  پیشبینی تغییرات مربوط به استفاده

از جزئی حاصل  ی اعتیادی در آن پژوهش( حتی در برخی نتایج( )هرچند با محوریت اختالالت طبقه 1392منش )بوجد و نیک

 گیرد.هر دو طرح تحقیقاتی قرارمی

ای، آزمایشی  کیفی، رابطه  تحقیقات  انواع  حداکثری با   همسوئی، از  ئی فرضیات مورد طرح در این پژوهش تائید نها  ،بدین ترتیب

شاید بتوان نخستین فرضیه  در تبیین  دهند، که  خبرمیپژوهش حاضر  ی  مرتبط و مورد استناد در پیشینه   ایمقایسه-و علی 

تجلی دیگری  (  2012های برشمرده توسط یانگ، کلوسکو و ویشار )ی مفرط از گوشی تلفن همراه را درکنار سایر نمونهاستفاده

ای که با فعالسازی هفت طرحواره، و در راس های طرحواره تر، از مصادیق ذهنیتای و یا حتی بطور اختصاصیهای مقابلهاز پاسخ

،  عالوه گردد، قلمدادنمود؛ بهاندازی میراه  گردیده،ها از نتایج این پژوهش استخراج ی اطاعت، که اثرگذاری معنادار آن طرحواره آنان  

نظر می استفادهبه  تلقی  بهرسد  اضطراب وجودی،  بالینی  تظاهرات  از  یکی  بعنوان  تلفن همراه  از گوشی  مفرط  مانند دیگر  ی 

ی  های سازندهوجود مولفه همچنین،    باشد.قادر به تبیین بخش دیگری از این فرضیه می (  1980)  نمودهای برشمرده توسط یالوم

های  و زمینه(  2012ی مورد طرح یانگ، کلوسکو و ویشار )های ناسازگار اولیههای تحولی طرحواره مشترک میان مفاهیم ریشه

 رسند. قابل استناد به نظر میی این پژوهش ثانویه یدر تبیین فرضیه ( 1980اضطراب وجودی مورد نظر یالوم )

ی پژوهشی خارجی معتبر و مرتبط با اضطراب وجودی، فقدان دسترسی های چشمگیر موجود در پیشینه کاستیشایان ذکر است،  

نسخ    گرایانه، چه در قالبی روانشناسی هستیهای نظری متنوع و موجود در حوزه ی مضامین متعلق به مدلبه منابع دربرگیرنده

( بعنوان تنها  1389ی حبیب،  ؛ ترجمه1980اصلی و چه برگردان، و نتیجتا ضرورت اکتفاء به رواندرمانی اگزیستانسیال )یالوم،  

های داخلی مرتبط با متغیر ترین منبع مورد ارجاع پژوهشاصلیگرفته،  طی جستجوهای انجام، که درسترسمرجع اساسی درد

رسد، را شاید بتوان محدودیتی  های گوناگون تحصیلی( به نظر مینامه و چه مقاله )در حوزهچه در قالب پایاناضطراب وجودی، 

آنچه خارج از اختیار پژوهشگر به نظر    100در تعمیق و غور هرچه بیشتر در مبانی نظری روانشناسی اگزیستانسیال قلمدادنمود؛  

 رسد. می

گردد؛  میی تحقیق و پژوهش عرضه  های قابل اجراء، به مشتاقان حوزهداقلی از انواع طرح ای حنمونهمتعاقبا و در همین راستا،  

سزاء در تعمیم و گسترش این مقدمات اندک و  پژوهان و محققین آینده، سهمی بهتردید، نوآوری و خالقیت دانشهرچند بی

 ناچیز، ایفاءخواهدنمود:

ی مفرط از گوشی  ی ناسازگار اولیه در پیشبینی تغییرات استفادهمشخصا هفت طرحوارههائی مبنی بر تاثیر  با توجه به یافته:  1

و   استوآرت  ،یشور  ،(2016گوتیرز، فونسکا و روبیو )و نظر به  [ی باقیمانده  عنادار هشت طرحواره تلفن همراه و فقدان تاثیر م

( یا  (  2013اندرسون  اولو  و  پژوهش  ](2018)  هیویگربت  میان طرح  افتراق/اشتراک  وجوه  کشف  و  مقایسه  بر  مبنی  هائی 

کنترل تکانه، و    ،یذائیای اختالالت اعتیادی، اجباری، و  های پیشبین )و یا همبسته( در مصادیق موجود از هر طبقهطرحواره 

از طبقه سلو اینترنت و گوشی تلفن همراه  به  اعتیاد  نیز مقایسهتکانه، و سلوک  ایذائی، کنترل  یک بطور مجزاء )مانند  ی ( و 

ی اختاللی با یکدیگر، نخستین پیشنهاد پژوهشگر  های شاخص و مشترک تاثیرگذار در پیشبینی مصادیق هر سه طبقه طرحواره 

 باشد. های آتی میریزان پژوهشبه برنامه

های  در مدل وجودی یالوم با خصیصههای توصیفی چهار دلواپسی غائی مورد طرح  با اتّکاء به وجوه مشترک میان برخی مولفه:  2

های ناسازگار  های ناسازگار اولیه، و نیز با نظر به تائید همبستگی مثبت معنادار میان طرحواره ی متعلق به طرحواره پنج حوزه 

 
های مربوطه  ( نیز طی پژوهشی مفهومی و تجربی، فقدان مقیاس ارزیابی مفاهیم نظری اضطراب وجودی در مدل تیلیچ ازطریق یکپارچگی و ادغام حوزه 2004و همکاران )  (Weemsویمز ) 100

 باشد. های موجود در این حوزه می گردند، که خود، گواهی دیگر بر کاستی را یادآورمی 
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ی  های این پژوهش، تحقیقاتی مبنی بر آزمون همبستگی میان یک دلواپسی غائ اولیه با اضطراب وجودی بعنوان یکی از یافته

 گردد: ی ناسازگار اولیه به شرح حداقلی زیر پیشنهادمیبخصوص، مشخصا با یک )یا چند( طرحواره

 همبستگی آزادی با بازداری هیجانی : 1

 مندیدیگرجهتگرائی/بدبینی و/یا  ی منفیهمبستگی پوچی با طرحواره : 2

ی وجودی مزبور یک از چهار زمینههرچند، الزم به ذکر است به منظور اجرای طرحی از این دست، ابزاری جهت سنجش هر

رسد، که درصورت عدم  ای یکپارچه و عمومی تحت عنوان اضطراب وجودی، ضروری به نظر میبطور جداگانه، و نه در مجموعه

تواند خود در جایگاه طرحی تحقیقاتی از نوع تحلیل عاملی، مورد نظر و  برخورداری از آن، تعبیه و طراحی ابزار مذکور نیز می

 اندیشه قرارگیرد.

ای های سنجش اضطراب وجودی، و یا طراحی ابزاری دیگر )اعم از پرسشنامه و یا مصاحبهی دیگر مقیاسهنجاریابی و ترجمه :  3

شده در پایائی  های گزارش های موجود در سایر الگوهای نظری روانشناسی وجودی در جبران کاستیساختارمند( برگرفته از مولفه

مو ابزار  روائی  استفادهو  راستیرد  و  تکرار  و  حاضر  پژوهش  حاصل ی  نتایج  دیگر   آزمائی  پیشنهاد  نیز  آن  را    از  پژوهشگر 

 دهد. میتشکیل 

ی آماری متفاوت و با قابلیت بیشتر در تعمیم به سطوح هنجاریابی ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش در جامعهنهایتا،  :  .4

 بزند. گری را رقمیتواند طرح پژوهشی دمختلف جامعه نیز می

 ع مناب

اعتبار فرم کوتاه پرسشنامه  ئی ای پا(.  1386. )بشارت، محمدعلی و   ؛فر، محمدعلیمحمدی ؛هی، قاسم آ   . انگی  یهاطرحوارهی  و 

 . 20-5 .76 ،)دانشگاه تهران(ی تیو علوم ترب یروانشناس

ی هپژوهشنام.  رمعتادیو غ   نترنتیبه ا  معتاد  دختر  انیدانشجوی  یههای ناسازگار اولطرحواره ی  هسیمقا  (.1392)  ، محمد.بهشتیان
 . 71-61 (. 2)4ی(، و مطالعات فرهنگ ی پژوهشگاه علوم انسان) زنان

  : پژوهانایران   :از  ،97اسفند،    1شده در  بازیابیتعیین حجم نمونه برای روش رگرسیون چندمتغیره و مدلیابی معادالت ساختاری.  
http://www.iranresearches.ir/ 

و ارتباط آن با   ل یبه موبا  یوابستگ وعیش ی بررس (. 1392) محمد. ،یو صنوبر ی، مجید؛ ؛ شبانرضا ، علیجوسعادت به؛یطی، خزاع 

 . (4)8 ی،دانش و تندرست یفصلنامه .انیعزت نفس دانشجو

  در هیناسازگار اولی هاطرحواره  قیازطر نترنتیبه ا ادیاعت ین یبشیپ (.  1395) ، حامد.و جمالی پاقلعهحسن؛ ، زارعی محمودآبادی

  ی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی. المللی توانمندسازی جامعه در حوزهی بیندومین کنگره.  زدیدانشگاه    انیدانشجو

مهارت  توانمندسازی  مرکز  جامعه.  تهران،  اجتماعی  و  فرهنگی   https://www.civilica.com/Paper-های 

PECONF02_121.html-PECONF02 

)علوم   DSM-5کاپالن و سادوک بر اساس یروانپزشک یالصهخ(. 1395. )پدرو، ویرجینیا؛ و روئیز،  سادوک  ، بنجامین؛سادوک
 ی مهدی گنجی. ویراست یازدهم )چاپ دوم(. تهران: انتشارات ساواالن.ترجمه   رفتاری/روانپزشکی بالینی(.

  با اضطراب، صبر و   توکل به خدا  یرابطه(.  1382. )نقیعلی  ،فقیهی و    ؛محسن  ،یکتاشکوهی  ؛ محمد   ،خدایاری  ؛باقر  ،بنابغباری

 .1، بهداشت روان المللی نقش دین درهمایش بین. امیدواری در شرایط ناگوار در دانشجویان دانشگاه تهران

  .های ناسازگار اولیه در سه گروه عادی، معتاد به مواد سنتی و معتاد به مواد صناعی ی طرحواره مقایسه(.  1389) ، عبداهلل.قاسمی
 ی روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه عالمه طباطبائی. انشناسی عمومی. دانشکدهی روی کارشناسی ارشد در رشته نامهپایان

  COSزا از تلفن همراه  ی آسیب(. هنجاریابی، روائی و پایائی مقیاس استفاده1390نژاد، پریسا. )محمدیان، محسن؛ و یاسمیگل

 . 52-37 (.19های نو در روانشناسی )یافتهدر دانشجویان. 

ها در سه  ی آن ی اضطراب وجودی و اضطراب مرضی و مقایسه(. رابطه1389بزرگی، مسعود. )نورعلیزاده میانجی، مسعود؛ و جان

 . 29-44 (2).3روانشناسی دین، گروه افراد بزهکار، عادی و مذهبی. 
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 ن: انتشارات نی. ی دکتر سپیده حبیب. تهراترجمه درمانی اگزیستانسیال.روان(. 1389یالوم، اروین دیوید. )

درمانی )راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی(  طرحواره (.  1396یانگ، جفری ای.؛ کلوسکو، ژانت؛ و ویشار، مارجوری ای. )
 ی دکتر حسن حمیدپور و دکتر زهرا اندوز. چاپ هفتم. تهران: انتشارات ارجمند.ترجمه )جلد اول(.

ی  آموزش  گروه   .ی کارشناسی ارشدنامه. پایانیاجبار-یدر اختالل وسواس  هیزگار اولناسا  یهاطرحواره (.  1393یوسفی، افسانه. )
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