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Abstract 

Introduction:This study was conducted to predict the tendency to 

makeup based on early maladaptive schemas in women and girls of 

Isfahan city.  

Method:The method of research was descriptive-correlation. The 

population of the study consisted of all girls and women of Isfahan. 120 

participants were selected according to random cluster sampling. short 

form of Schematic Questionnaire (Yang, 1988) and Tendency to Makeup 

Usage (Akbari et al., 1394). The Data were analyzed by Pearson 

correlation coefficient and stepwise regression. 

Findings: The results of this study showed that there is a significant 

relationship between the domains of disconnection and rejection with the 

tendency to applying makeup and thus can be a predictor for usage of 

makeup among females in city of Isfahan  (P <0.01). 

Keywords: makeup usage, maladaptive schemas, girls 
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 مقدمه
-هاي بزر  و مجل  لوازم آرايشي مراجعهه مهي  هر روز، تعداد زيادي از دختران و زنان، به فروشگاه

ه كه اين روند، به كنند و خواستار خريد و استفاده از اين لوازم، براي تغيير چهره خود هستند. هنگامي
هاي اقتصادي گزاف، عوار  پوستي به دلي  فرهنگي غال  در بين جوانان دختر تبدي  شود، هزينه

ملي، افسردگي و از خودبيگانگي در بين جوانان -رفتن هويت فرهنگياستفاده از مواد نامرغوب، ازبين
اجتمهاعي   اياي اجتماعي به مسهئله را، در پي خواهد داشت، و به تدريج ممكن است از شك  پديده

 (.1337اي نزدي  جبران ناپذير باشد )مقصودي، آراسته و تندولي، تبدي  شود و در آينده
موجه  ميه  بهه    اسهت كهه    انسهان  به خودنمهايي در  نياز، انواع آراي  گراي  بهيكي از عل  

- گانهه بندي بيستدر طبقه ،7ماري(. 1337 ،1و واترز ريد، )هنسن شودتمايزيابي و گراي  به مد مي
به خودنمهايي يعنهي    نياز»كند: تعريف مي را مطرح و آن را ايههن طههور« به خودنمايي نياز»نيازها، 
را طهرف تهوجه قرار دادن، روي ديگران تأثير گذاشتن، ديگران را تحري  كردن، كنجكهاوي   خهود

 مه  درونهي در  تهأثير عوا به ،ماري(. 1322)رحيمي ني ، « آنها را برانگيختن و آنها را سرگرم كردن
هاي درونهي شهخ  آگهاهي بيشهههتر     انگيزه هر اندازه نسبت بهد و معتقد است، كننيازها اشاره مي

 كرد. بيني توان رفتار او را پي ، بهتر ميدداشته باشههوجود 

عمق سههاختمان جسهههمي و   ازها نيازهاي مختلفي دارند كه عالوه بر نياز به خودنمايي، انسان
گيرد. اين نيازهها شهام  نيازههاي جسهمي،     مي از طبيعت زندگي اجتماعي سرچشمهروحي بشههر و 
هاي جسماني از قبي  نياز بهه خهوراك،   رواني و نيازهاي اجتماعي اسههت. نيازمندي ه نيازهاي روحي

زيبهايي، نيكهي،    رواني از قبي  نياز بهه دانهايي،   ه پوشههاك، مسكن، همسر و غيره و نيازهاي روحي
تأييهد ديگهران،     معبود، احترام و تربيت و نيازهاي اجتماعي از قبي  نياز به معاشر ، كسه پرست  

 پهي  در هها تنهها  انسان (.1397، هيلگارد)اتكينسون و  مبادله و تعاون، عدالت، آزادي و مساوا  است
يهاز بهه   بيانجامهد، آنهها ن   اين نيازهاكس   به طور مستقيم يا غيرمستقيم به يافتن عواملي نيستند كه

كننهد كهه كميهاب اسهت و ههيچ ربطهي بهه        توسط عواملي ارضاء مي ،خودنمايي و برترنمايي خود را
)رفيهع  انگيز و آراي  هاي فاخر و گرانقيمت توجه برندارد، مثال با جواهرا ، لباس اوليه آنهانيازهاي 
 (. 1320پور، 

رده شهوند و ناكهامي در بهرآورده    در انسان وجود دارد كه بايهد بهرآو  نيز پنج نياز هيجاني بنيادين 
اين پنج نياز اوليهه   .شوندهاي ناسازگار اوليه ميگيري طرحوارهشدن اين نيازها در فرد، موج  شك 

 استقالل، -7 ،هاي ايمن به ديگران )شام  امنيت، ثبا ، پرورش و پذيرش(دلبستگي -1: عبارتند از

 -5، خهودانگيختگي  -2ي، ههاي پهذيرفتن  جهان بيهان آزادانهه نيازهها و هي    -3 ،هويتحس و كارآمدي
 (. 1393دوست، يزدان، )صلواتي و يكه(داريخويشتن)بازداري گرايانه و خودهاي واقعمحدوديت
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در فرد هستند كهه در   ،رسانهاي ناسازگار اوليه، الگوهاي هيجاني و شناختي خودآسي طرحواره
، كالسهكو و  يانهگ ) شهوند در مسير زنهدگي تكهرار مهي    ه ودر ذهن شك  گرفت ،ابتداي رشد و تحول

(. در واقع آنها باورهايي هستند كه افراد درباره خود، ديگران و محيط دارند، و به طهور  1339، 1ويشار
-معمول از ارضا نشدن نيازهاي اوليه به خصوص نيازهاي عاطفي در دوران كودكي سرچشهمه مهي  

هها،  هاي عميق و فراگيري هستند كه از خهاطره مايهيا درون (. آنها الگوها7010، 7گيرند )زانگ و هه
آيند و در هاي بدني كه ريشه در دوران كودكي دارند، به وجود ميها و احساسوارهها، شناختهيجان

 (.7013، 3مسير زندگي تداوم داشته و به شد  ناكارآمد هستند )رولفس، اونكلي و موريس
-ولي با طرحواره احساس راحتي ميشود، وي مي ير به ناراحتداند طرحواره منجمياگرچه، فرد 

اش درست اسهت. افهراد بهه    رساند كه طرحوارهكند و همين احساس راحتي، فرد را به اين نتيجه مي
هايشهان همخهواني دارنهد و بهه همهين دليه  تغييهر        شوند كه با طرحهواره مي كشاندهسمت وقايعي 

گاهي، اين است كه طرحواره بر پردازش تجارب بعدي تأثير ها سخت است. نتيجه چنين ديدطرحواره
اي در تفكر، احساس، رفتار و نحوه برقراري ارتبا  با ديگران بهازي  ها نق  عمدهگذارد. طرحوارهمي
ناپذير، زندگي بزرگسالي را به شرايط نهاگوار دوران كهودكي   اي متناقض و اجتنابكنند و به گونهمي
 (.7010، 2)كار و فرانسيس زيان بخ  بوده است فردراي ب كشانند كه غالباًمي

در نتيجهه تجهارب نهاگوار دوران     به ويژه آنهها كهه عمهدتاً    ،هايانگ معتقد است برخي طرحواره
 شهناختي   مهن  الهاي شخصيت، مشهك لالاست هسته اصلي اخت ممكن ،گيرندكودكي شك  مي

مطرح شده توسط  هاي ناسازگارگيرند. طرحوارهقرار  I هاي مزمن محورلالتر و بسياري از اختخفيف
پهنج حهوزه: بريههدگي و طهرد،      طرحهواره در  19 با توجه به پنج نياز هيجاني ارضا نشده، بههه  ،يانگ

بي  از حد  زنگيگهوش بهه ، منديديگر جهت، هاي مخت محدوديت ،خودگرداني و عملكرد مخت 
هاي بريدگي و طرد، ناتواني در برقراري دلبستگي (. منظور از7005نگ، شود )ياو بازداري تقسيم مي

باشد و به اين دلي  اسهت كهه در محهيط زنهدگي فهرد در دوران      بخ  با ديگران ميايمن و رضايت
(. 7011، 5كودكي، ثبا ، درك شهدن يها عشهق وجهود نداشهته اسهت )لهورنس، سهابورآلن و چهانن         

كه كودك، واده و عملكرد مستق  است. زمانيخودگرداني به معناي توانايي فرد براي جدا شدن از خان
كنند، كند و والدين جهت رفاه و آساي  كودك همه كار ميبي  از حد، چيزهاي خوب را تجربه مي

كه تامين رفاه و راحتي در حد متعادل براي رشد كودك الزم است، طرحواره عملكرد مخته   در حالي
ههاي مخته ، بهه رشهد ناكهافي      محهدوديت  (.1339گيهرد )يانهگ و همكهاران،    در كودك شك  مي

داري او اشاره دارد. والدين معمهوالً  هاي دروني فرد، در خصوص احترام متقاب  و خويشتنمحدوديت
آيد و در نتيجه نيازهاي هيجاني او به كنند و كودك لوس بار ميبه ندر  با كودك جدي برخورد مي
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گونهه محهدوديتي، آزادي   والدين ممكن است بهدون ههيچ  شوند. بينانه، ارضا نميهاي واقعمحدوديت
مندي نيز به معناي ايهن اسهت   (. ديگر جهت1339عم  زيادي به كودك بدهند )يانگ و همكاران، 

كه فرد به جاي توجه به نيازهاي خود، درپي ارضاي نيازهاي ديگران به منظور كس  توجه و تاييد و 
ر انتخابي با افكار، احساسا ، تجارب و رفتارهاي والدين باشد. كودك به طوتداوم رابطه هيجاني مي

اند و اغل  كند. اين افراد در دوران كودكي آزاد نبودهسازي ميسازي كرده و آنها را درونخود همانند
(، و نهايتاً گوش به زنگي بي  7011از خشم و تمايال  خودشان، ناآگاه هستند )لورنس و همكاران، 

شده فرد اشاره دارد، ولو به قيمهت از دسهت   ناپذير و درونيطبق قواعد انعطاف از حد، به عم  كردن
دادن خوشحالي، ابراز عقيده، آرام  خاطر، روابط صميمي يا سالمتي. دوران كودكي پر از خشهونت،  

شهود )يانهگ و همكهاران،    گيري اين طرحواره در فهرد مهي  زدگي و سختگيري منجر به شك واپس
ي فهرد  شناخت توانند بر ادراك واقعيت و پردازششوند، ميها فعال ميين طرحوارهزماني كه ا(. 1339

 (. 7010، 1كاالهانو ، جوردا، الروس، والبر  )كرمير اثر بگذارند
( نشهان  1332در بررسي عوام  مؤثر بر استفاده از لوازم آراي ، اكبري، بوسهتاني و زيهدآبادي )  

 ابطه معنهاداري بها ميهزان اسهتفاده از لهوازم آرايشهي، دارنهد.       ، ري آرا به ي اگر و طلبيعتنودادند، 
هاي حوزه بريدگي و طرد، خودگرداني و عملكرد مخت ، با نق  ( نشان داد، طرحواره1337ساالري )

( نيهز،  1337همكهاران )  و ديمقصو ه وپژ نتايجدر تنظيم هيجاني و اضطراب، رابطه معنادار دارد. 
هد دمي ننشا ه،چهر ي آرا به ،كرماني ينشجودا انخترد و نناز ي اگر بر  مؤثرل ماعوره اهههههبدر
 تأييد ههه ب زنيا د بهه نفهس،  عتماان افقد :عبارتند از كه كنندمي تبيين را ي آرا به ي اگر عام  پنج
 دادن ننشا به تماي  دان،مر ايبر همسر بنتخاا  شر منزلة به نناز يباييز به دعتقاا ان،يگرد

موگويي  و كياني ييافتههااده. خانوو  جامعه يهايبه سختگير ا عترا و باالتر طبقاتي موقعيت
 ازملو از دهستفاا انميز با ،جتماعيا دعتماا و تأه  ضعيتو قبي  از ملياعونيز نشهان دادنهد،    (1337)
(، در بررسهي آرايه  و زنهدگي    1393دارد. موحد، غفاري نس  و حسيني، ) دارمعنا يرابطه ،يشيآرا

دختران نشان دادند، عواملي چون افزاي  اعتماد به نفهس، كسه  رضهايت بهدني، تغييهر       اجتماعي
شهود. ولبهرن، كاريسهتين، د ،    ها بهه آرايه  مهي   جويي، منجر به گراي  آنوضعيت روحي و لذ 
توانهد منجهر بهه بهدبيني،     مهي  ،طرحواره ناسازگار اوليهه  ،كه ندنشان داد( 7007) 7پونتفركت و جردن
انتخهاب زنهان در جراحهي زيبهايي از     ه با مطالع ،نيز( 7009) 3پيتس هباكر .طراب شودافسردگي و اض

پاسهخگويان به دنبال تأييد فرهنگهي، شهناخته شهدن و     دادنشان  ،هاي فمنيستي و روانكاويديدگاه
 د.رهايي از درد رواني و روحي خهوي  بودنه
فرد، تا حد زيادي با زندگي خصوصهي و   هاي تغيير دهنده ظاهرآراي  كردن به عنوان يكي از فعاليت

گويان را در ني  به اههداف و  اجتماعي زنان در هم تنيده است. در واقع آراي  كردن رفتاري است كه پاس 
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رساند. مروري بهر مطالعها  انجهام شهده در حهوزه آرايه  و       ارضاي نيازها و كس  منافع خاصي ياري مي
رو، ههدف  باشهد. از ايهن  د مطالعا  علمي در ايهن زمينهه مهي   گراي  به آن، به خوبي بيانگر ضعف و كمبو

 هاي ناسازگار اوليه است. بيني گراي  به آراي  بر اساس طرحوارهمطالعه حاضر پي 

 
 روش

سال شهر اصفهان  50تا  13پژوه ، توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه پژوه  شام  تمام دختران و زنان 
صور  كه اي انتخاب شدند. به اينگيري تصادفي خوشهعنوان نمونه و به روش نمونهنفر به  170هستند، كه تعداد 
منطقه انتخاب شدند. سپس تعداد افراد مورد نظر در اماكن عمومي  2گانه شهرداري اصفهان، ابتدا  12از بين مناطق 
وضيح داده شد و نهايتاً به ها تها، به صور  تصادفي انتخاب شده و هدف پژوه  براي آنها و كتابخانهچون پارك
 حجهم  باشهد؛ حهداق   بر اساس نوع تحقيق مي نمونه، حجم انتخاب هايها پاس  دادند. يكي از مالكنامهپرس 
توان حجم نمونه را بر اساس تعداد متغيرهها محاسهبه   است. همچنين مي نفر 100 همبستگي تحقيقا  براي نمونه

برابر تعداد متغيرها باشد، مناس  بهه نظهر    70تا  10كه حجم آن كمتر از اي كرد كه بر اساس قانون تجربي، نمونه
 7/21متغير، حجم نمونه انتخاب شد. از بين افراد نمونه،  9(. در اين تحقيق با توجه به وجود 1331رسد )دالور، نمي

درصد  7/37دند. سال بو 20درصد باالي  3/12سال و  20تا  31درصد بين  2/23سال،  30تا  13درصد افراد بين 
درصد ههر دو پوشه  را داشهتند. از     9/2درصد مانتويي و  20درصد چادري،  7/77درصد متاه  و  2/99مجرد و 

درصهد   3/9درصهد كارشناسهي،    2/39درصهد فهوق ديهپلم،     1/11درصد ديهپلم،   20لحاظ سطح تحصيال  نيز 
 درصد داراي مدرك دكتري بودند. 7/7كارشناسي ارشد و 

 

 ابزار
 هاي زير استفاده شد:نامهن پژوه  از پرس در اي

(، 1399) توسهط جفهري يانهگ    ،آيتمي 25نامه اين پرس  ره یانگ:نامه طرحوافرم كوتاه پرسشالف( 
بريدگي و طرد  -1طرحواره عبارتند از : حوزه  5اين پانزده طرحواره ناسازگار اوليه ساخته شد. حوزه و  5براي ارزيابي 

 -7م(، نق /شر، انزواي اجتماعي، اعتمادي/بدرفتاريبي، طرد/رهاشدگي، محروميت هيجانيهاي )شام  طرحواره
پذيري نسبت به ضهرر يها   آسي ، وابستگي/بي كفايتي ،شكستهاي خودگرداني و عملكرد مخت  )شام  طرحواره

منشهي،  / بهزر  اسهتحقاق  ههاي هاي مخته  )شهام  طرحهواره   محدوديت -3(، گرفتاري/در دام افتادگي، بيماري
 -5/از خودگذشتگي(، ايثار، اطاعتهاي مندي )شام  طرحوارهديگر جهت -2( انضباطي ناكافيداري و خودخويشتن

 روي بهر  آيهتم  . هرسرسختانه( معيارهاي، بازداري هيجاني هايحد و بازداري )شام  طرحوارهازگوش به زنگي بي 

در ايهن  د. شهو گذاري مهي نمره 1تا كامالً نادرست درباره من = 9= من درباره درست كامالً ازاي درجه 9 مقياس ي 
آن  ،باشهد  3تر از البها  ،ميانگين نمره هر خرده مقياس ،سنجد. چنانچهي  طرحواره را مي ،الؤس 5نامه هر پرس 
  .(7003)يانگ، كالسكو و ويشار،  ناكارآمد خواهد بود ،طرحواره

نامهه  سنجي اين پرسه  هاي روان، در بررسي ويژگي(1399ديوانداري، آهي، اكبري و مهديان )
در جامعه ايراني، براي بررسي همساني دروني از آلفاي كرونباخ استفاده كردنهد و آلفهاي كرونبهاخ را    

، بهه دسهت آوردنهد.    32/0نامهه  و براي كه  پرسه    33/0تا  95/0هاي مختلف بين براي طرحواره
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ههاي  نامهه نامه با پرس ضراي  همبستگي اين پرس همچنين براي بررسي روايي همگرا و واگرا، 
هاي ناكارآمد، همگي معنهادار  شناختي، اختالال  شخصيتي و نگرشهاي رواننفس، درماندگيعز 

تها   55/0ههاي مختلهف را بهين    نامه، براي طرحواره( نيز آلفاي كرونباخ پرس 1333شدند. يوسفي )
(، پايايي را بهه روش بازآزمهايي،   1393اعتمادي و عابدي )زاده، ، به دست آورد. رضوي، فاتحي93/0

به دست آوردند. پايايي به دست آمده در اين پژوه   93/0تا  95/0هاي مختلف، بين براي طرحواره
 ، به دست آمد.99/0 نامهو براي ك  پرس  23/0تا    52/0هاي مختلف بين براي طرحواره

ساخته شد  1332ط اكبري و همكاران در سال نامه توساين پرس  ب( گرایش به آرایش:
گذاري بر اساس سنجد. نمرهگويه است كه ميزان تماي  و گراي  به آراي  كردن را مي 19و داراي 

و  19باشهد. حهداق  نمهره    ، مهي 5تا كامالً مهوافقم =  1اي از كامالً مخالفم =درجه 5مقياس ليكر  
ه گراي  بيشتر بهه آرايه  كهردن اسهت. در پهژوه       دهند، است. نمره باالتر، نشان90حداكثر آن 

بهه دسهت آمهد. در     99/0نامه با استفاده از آلفاي كرونباخ، (، پايايي پرس 1332اكبري و همكاران )
 به دست آمد.  93/0نامه، اين پژوه  نيز پايايي پرس 

   

 هایافته
 ميانگين و انحراف معيار متغيرها گزارش شده است. 1در جدول 

 

 میانگین و انحراف معیار متغیرها -0جدول

 انحراف معیار میانگین متغیرها
 22/3 97/29 گراي  به آراي 
 77/2 19/5 بريهدگي و طرد

 33/7 3 خودگرداني و عملكرد مخت 
 79/7 9/7 محدوديتهاي مخت 

 15/7 57/3 منديديگر جهت
 3/7 3/7 بي  از حد زنگيگهوش بهه 

 
، بهه  22/3و انحراف اسهتاندارد آن   97/29، ميانگين گراي  به آراي  1جدول با توجه به نتايج 
هاي و حوزه محدوديت 19/5هاي طرحواره، حوزه بريدگي و طرد، با ميانگين دست آمد. از بين حوزه

 ، به ترتي  بيشترين و كمترين ميانگين را داشتند.9/7مخت ، با ميانگين 
 متغيرهاي پژوه  گزارش شده است.، ماتريس همبستگي بين 7در جدول 

 

 

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش -2جدول

 متغیرها
گرایش 

به 

بریتدگی 

 و طرد

خودگردانی 

و عملکرد 

محدودیتهاي 

 مختل

دیگر 

-جهت

گتوش بته 

بیش  زنگی
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 از حد مندي مختل آرایش

      -- گرایش به آرایش

     -- 73/0* بریتدگی و طرد

خودگردانی و 

 عملکرد مختل
09/0 *93/0 --    

   -- 25/0** 33/0* 17/0 محدودیتهاي مختل

  -- 33/0** 21/0** 52/0** 12/0 منديدیگر جهت

 زنگیگتوش بته 

 بیش از حد
02/0 **59/0 **22/0 **25/0 **23/0 -- 

 

معنهادار دارد  ، تنها حوزه بريدگي و طرد، با گراي  بهه آرايه ، رابطهه    7با توجه به نتايج جدول 
(01/0>P.) 

گراي  به آراي  براساس  بينينتايج رگرسيون گام به گام، در گام پنجم، براي پي  3در جدول 
 هاي ناسازگار اوليه، گزارش شده است.طرحواره

 

 بینی گرایش به آرایشرگرسیون گام به گام برای پیش -3جدول

 سطح معناداري R B متغیرها

 بريهدگي و طرد

73/0 

99/0 07/0 

 75/0 -53/0 خودگرداني و عملكرد مخت 

 33/0 57/0 هاي مخت محدوديت

 97/0 17/0 منديديگر جهت

 13/0 -23/0 بي  از حد زنگيگهوش بهه 

 
تواند گراي  به آرايه  را،  دهد، تنها طرحواره حوزه بريدگي و طرد، مينشان مي 3نتايج جدول 

 بيني كند.پي 

 

 گیريبحث و نتیجه
هاي ناسازگار اوليه، در زنان و دختهران  آراي ، براساس طرحواره به گراي  بينيهدف پژوه ، پي 

ها، فقط حوزه بريهدگي  هاي مختلف طرحوارهشهر اصفهان، بود. نتايج پژوه  نشان داد از بين حوزه
(. نتهايج بهه   P<01/0بيني كنهد) تواند آن را پي و طرد، با گراي  به آراي  رابطه معنادار دارد و مي

همكهاران   و ديمقصواي، بها تحقيقها    دست آمده به طور غيرمستقيم و از طريق متغيرهاي واسطه
ان، بر گراي  به آراي ، تحقيق رهيگد دهتأيي ههب زنيا نفس ودبهعتماان افقد(، در زمينه تأثير 1337)

ولبرن و همكاران  تحقيقاز طريق آراي  و  بدني رضايت زمينه كس  در ،(1393)موحد و همكاران 
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باشهد. در تبيهين   ب، همسو مهي افسردگي و اضطراو طرحواره ناسازگار اوليه (، در زمينه رابطه 7007)
تواننهد از  هاي حوزه بريدگي و طرد هسهتند، مهي  توان گفت، افرادي كه داراي طرحوارهاين يافته مي
 هاي مختلف رنج ببرند.وجود طرحواره

رهاشدگي است. افراد داراي اين طرحهواره،   و بريدگي، طرد حوزه در ازگارناس هايطرحواره از يكي
-شان بيمار مهي ترين افراد خود را از دست بدهند و معتقدند باالخره افراد نزدي انتظار دارند نزدي 

بيني، عم  اي غيرقاب  پي گونهكنند و به ها را ترك ميميرند، به خاطر ي  نفر ديگر آنشوند، مي
توانند حمايت عاطفي و تشهويق الزم  كنند، افراد مهم زندگي آنها نمينند. اين افراد احساس ميكمي

بيني هستند. مهثالً ناگههان   ثبا  و غيرقاب  پي را به آنها بدهند، زيرا اين افراد از لحاظ هيجاني، بي
حالهت تهرس و نگرانهي    ها هميشه در شوند و اعتمادناپذير و نامنظم هستند. بنابراين آنعصباني مي
كنند و افسردگي مزمن، ي  هيجان معمولي در برابهر فقهدان واقعهي يها خيهالي، در ايهن       زندگي مي
(. همچنين وجود طرحواره محروميهت هيجهاني در حهوزه    1339باشد )يانگ و همكاران، بيماران مي

د. اين افراد انتظار شوبريدگي و طرد، منجر به احساس تنهايي، غمگيني و افسردگي در اين افراد مي
ها براي برقراري رابطه هيجاني با ديگران به طور كافي ارضا شهود، و سهه نهوع    ندارند كه تماي  آن

كننهد. تهالش بهراي    محروميت از محبت، محروميت از همدلي و محروميت از حمايت را تجربه مهي 
احسهاس بهتهر، از جملهه     ها و ايجادتغيير وضعيت روحي و رهايي از افسردگي ناشي از اين طرحواره

 (.1393شود اين افراد به سمت آراي  كردن بروند )موحد و همكاران، عواملي است كه باعث مي
باشد. اين افراد اغل  معتقدنهد  هاي مربو  به اين حوزه، نق  يا شرم مييكي ديگر از طرحواره

ودشان، احسهاس شهرمندگي   اند. در نتيجه در مورد وجنداشتني افرادي ناق ، معيوب، حقير و دوست
كهه  ناپهذيري دارنهد از ايهن   ترسند، زيرا تهرس اجتنهاب  ها از برقراري رابطه با ديگران ميكنند. آنمي
ها را ببينند و اين حادثهه باعهث   هاي آنهايشان بر مال شود. هر لحظه ممكن است مردم نق نق 

-كفايتي مهي د، احساس نق  و بيها شود. اين افراد در روابط صميمي يا اجتماعي خوشرمندگي آن

هاي نابجها و احسهاس   كنند و حساسيت بي  از حد نسبت به انتقاد، طرد، سرزن ، كمرويي، مقايسه
ها براي پنهان كهردن نقه  و عيهوب خهود و در نتيجهه كهاه        ناامني در حضور ديگران دارند. آن

از مكانيسهم   افهرادي ي چنهين  شناسه از نظر روانآورند. كفايتي، به آراي  كردن روي مياحساس بي
 د.كنند تا كمبودهايشان را از طريق آراي  كردن برطرف كنناستفاده مي ،دفاعي به نام جبران

هاي بدبينانه نسبت به زندگي، در افراد داراي طرحهواره حهوزه بريهدگي و    به طور كلي، وجود ديدگاه   
ها به موقع نيازهاي مها را  آن»، يا «كننددرك نميديگران با ما همدلي نخواهند داشت و ما را »طرد، نظير، 

ديگران مها را آزار  »كه ، يا اعتقاد به اين«كنندنزديكان ما از ما حمايت عاطفي نمي»، «برآورده نخواهند كرد
اي ام و در ههر زمينهه  من شخصي شكسهت خهورده  »و يا احساس اينكه « گوينددهند و به ما دروغ ميمي

مگي موج  فراخواني هيجانا  منفي شده و منجر به كاه  توان مقابله فرد بها  ، ه«شكست خواهم خورد
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 بهه  را فهرد  روحهي  وضهعيت  تغييهر  براي (. تالش7003، 1شود )ريجكه بو ر و دي بومشكال  زندگي مي
كنند به هيچ گروه يها  در واقع اين افراد احساس مي (.1393 همكاران، و موحد)دهد مي سوق آراي  سمت

كننهد )فهايربورن و   علق ندارند و انر ي رواني خود را بيشتر صرف توجه و تمركز بر بدن خود مهي اجتماعي ت
ها و صهفا   هاي كودكي و ارزش(. تجارب گذشته، مورد آزار و اذيت قرار گرفتن، بدبيني7003، 7هاريسون

 ظهاهري  نظر از را خود معموالً افراد دهد. اينسوق مي 3ها را به سمت نگراني از تصوير بدنشخصيتي، آن
گيري باورها، افكار شرطي و نشخوارهاي ذهنهي در  و اين منجر به شك  كنندبه صور  منفي، ارزيابي مي

هاي عاطفي و بهين فهردي دارد   حيطه تصوير بدني در فرد شده، كه تاثيرا  زيادي بر عملكرد فرد در حوزه
-بدني، به سمت آراي  گراي  پيدا مهي  رضايت (. در نهايت، فرد براي كس 7009، 2)فارل، شافران و لي

 .(1393كند )موحد و همكاران، 
هاي حوزه بريدگي و طرد در گهراي  بهه   بر اساس نتايج به دست آمده، مبني بر رابطه طرحواره

درمهاني در مراكهز مختلفهي چهون فرهنگسهراها، بهراي       هاي طرحوارهگردد دورهآراي ، پيشنهاد مي
د، تا بتوان از پيامدهاي منفي گراي  به آراي  در جامعه جلوگيري كرد. اين دختران و زنان اجرا گرد

كهه در ايهن پهژوه  از    هايي بود. از جملهه ايهن  پژوه  مانند هر پژوه  ديگري داراي محدوديت
تر از روش كيفي شود به منظور كس  نتايج دقيقدهي استفاده شد. پيشنهاد ميابزارهاي خودگزارش
 شود.  )مصاحبه( استفاده

 

 منابع
 (. زمينه روانشناسي. ترجمه محمد تقي براهنهي. تههران، انتشهارا    1397هيلگارد. ) و اتكينسون 

 رشد.
 (. بررسي عوام  مؤثر بر ميزان استفاده دانشجويان 1332، بوستاني، د. و زيدآبادي، ا. ).اكبري، م

 .253-232(: 2)2دختر از لوازم آراي . زن در فرهنگ و هنر، 
 ،ويراي . نشر تربيتي. تهران، علوم و شناسيروان در تحقيق روش(. 1331) .ع دالور 
 ( .فهرم كوتهاه پرسه    1399ديوانداري، ح.، آهي، ق.، اكبري، ح. و مهديان، ح .)   نامهه طرحهواره

هاي روانسنجي و ساختار عاملي بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد يانگ: بررسي ويژگي
 .131-103: 70يتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد، كاشمر. پژوهشنامه ترب

 آزاد  گاهههههدانش ارا ههههانتشتهههران، انگيزش.  و نياز هاي(. تئوري1322ا. ) ،ني  يههههيمهههرح
 اسالمي.

                                                                                                                                  
1. Rijkeboer & De Boo 

2. Fairburn & Harrison 
3. body image 
4. Farrell C, Shafran R, & Lee M 
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 هاي ناسازگار (. تعيين رابطه طرحواره1393زاده، م.، اعتمادي، ع. و عابدي، م. )رضوي، ا.، فاتحي
نهور اسهتان تههران.    نحوه انتخاب همسهر در دانشهجويان دانشهگاه پيهام    اوليه با ابعاد نگرش به 

 .20-25: 7فصلنامه فرهنگ مشاوره، 
 انتشار.(. جامعه روستايي و نيازهاي آن. چاپ دوم، تهران، شركت سهامي1320، ف. )پور رفيع 
 ( .بررسي رابطه طرحواره1337ساالري، ز .)    ا هاي ناسازگار اوليه و نقه  در تنظهيم هيجهاني به
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