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Abstract 
The aim of this study was finding a structural model of the 

relationship between early maladaptive schemas and 

perfectionism in gifted teenagers: the mediating role of 

metacognitive beliefs and parental popularity. The method 
of the study was correlation based on structural equation 

modeling; moreover, it was a functional study. The 

population of this study was all girls attending SAMPAD 

schools in Tehran during the school year 2020-2021. 

Based on the available samples and after omitting 

incomplete questionnaires, 300 students were selected as 

the final sample, and the popularity of parents’ 
questionnaire (PPS), metacognitive beliefs questionnaire 

(MCQ-30), Perfectionism Scale (MPS), questionnaire of 

early maladaptive schemas (MPSQ) had been used as 

measurement tools. Collected data had been analyzed 

using structural equation modeling and multilevel analysis 

in the HLM software. Testing the model revealed that the 

direct effect of popularity of parents (0.22) and 

metacognitive beliefs (-0.21) on positive perfectionism 
was positive and negative, respectively, and the direct 

effect of popularity of parents (-0.47) and metacognitive 

beliefs (0/19) on negative perfectionism was negative and 

positive, respectively. Maladaptive schemas had effects of 

parent popularity and metacognitive beliefs with a 

coefficient of (-0.49) and (0.23), respectively, and a 

significance of 0.001. Indirect effects also showed that 

maladaptive schemas can cause positive perfectionism 
with a coefficient of (-0.15) with the mediating role of 

parent popularity and metacognitive beliefs and negative 

perfectionism with a coefficient of (0.27). Therefore, it 

can be concluded that the model tested in this study 

supports the theoretical model and this model can be used 

for perfectionism. 
Keywords: Early Maladaptive Schemas, Perfectionism, 
Gifted Teenagers, Metacognitive Beliefs, Popularity of 

Parents. 

 دهیچک

 یهطا  طرحطوار   نیروابط  بط   یزمون مدل ساختارهدف مطالعة حاضر آ
 ی: نقش واسطة باورهطا زهوشینوجوانان ت یطلب با کمال هیناسازگار اول

 زیط بطو.  روش مطالعطة حاضطر ن    نیوالطد  تیمحبوب زانیو م یفراشناخت
 زیط و از نظطر هطدف ن   یمطالعات ساختار یابی براساس مدل یهمبستگ
 لیران مشغول به تحصط پژوهش حاضر .خت یربو.  جامعة آما یکاربر.

بو.نطد    1399-1400 یلی.ر مدارس سمپا. شهر تهران .ر سال تحصط 
.ر.سترس، پط  از حط ف    یریگ با استفا.  از روش نمونه ان،یم نی.ر ا

انتخطا  شطدند و    ییعنوان نمونه نها نفر به 300ناقص،  یها پرسشنامه
 ی، باورهططا(PPS) نیوالططد تیططمحبوب اسیططمق یهططا بططه پرسشططنامه

 یطلبط  کمطال  اسی، مق(MCQ-30)هاتون و ولز  تیکارترا یختفراشنا
(MPS)  هیططناسططازگار اول یهططا و طرحططوار (MPSQ)   پاسططد .ا.نططد
 یمعا.الت سطاختار  یابی ها از روش مدل .ا.  لیو تحل هیمنظور تجز به

حاصل  یها افتهیاستفا.  شد   HLMافزار  .ر نرم یچندسطح لیو تحل
( و 22/0) نیوالططد تیططمحبوب میتقنشططان .ا. ا ططر مسطط لاز آزمططون مططد

مثبطت و   بیط ترت مثبت بطه  یطلب ( بر کمال-21/0) یفراشناخت یباورها
 یفراشطناخت  ی( و باورها-47/0) نیوالد تیمحبوب میو ا ر مستق ،یمنف

و مثبطت اسطت کطه .ر     یمنف بیترت به زین یمنف یطلب ( بر کمال19/0)
 بیبطا ضطر   هیط اول ناسطازگار  یهطا  وار .ار بو.نطد  طرحط   معنا 01/0سطح 

 یفراشطناخت  یبر باورهطا  23/0 بیو با ضر نیوالد تیبر محبوب -49/0
نشطان .ا.   زیط ن میرمسطتق ی.ارنطد  آ طار     ی.ار ا ر معنا 001/0.ر سطح 
 نیوالطد  تیمحبوب لی.ل به -15/0 بیبا ضر هیناسازگار اول یها طرحوار 
بطر  ( 27/0) بیبطا ضطر   ومثبطت   یطلبط  بر کمال یفراشناخت یو باورها

نشطان .ا.، مطدل    ی.ر حالطت کلط   جیا ر .اشطتند  نتطا   یمنف یطلب کمال
برازش مناسطب .ار.   هیاول یشد  .ر مطالعة حاضر با مدل مفهوم آزمون

 استفا.  کر.  یطلب مدل .ر کمال نیاز ا توان یو م
نوجوانان  ،یطلب کمال ه،یناسازگار اول یها طرحوار  :یدیکل یها واژه
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 مقدمه
ین   ا.ار. آ.می شخصیت رشد .ر بسزایی سهم کهاست  انسان تحول و رشد مراحل ترین مهم جمله از نوجوانی

 و شناختی فرایندهای از .یگر انواع و .وگانگی و تنش طر.، و پ یرش اضطرا ، و نگرانی تر.ید، و شک با.ور  
 )انزوال،است  بیشتری .قت و توجه نیازمند و بو.  پ یر آسیب بسیار نوجوان یک سبب بدیناست؛  همرا  روانی

 بیشتری های آسیب معرض .ر 2تیزهوش و مدسرآ 1نوجوانان ،میان این .ر ( 2020 آزپیازی، و آنتونیو سی،

 اندیشمندان های . د ه از هموار شان نیازهای وها  آن به توجه سبب این به و (2018 )فالنگان، هستند
 همساالن سایر با شخصیتی و هوشی های تفاوت .لیل به تیزهوش نوجوانان است  بو.  جوامع .ر شناسی روان
 کشوری هر ملی های سرمایه آنان .رواقع ( 2002 )منداقلیو، باشند امعجو برای تهدیدییا  فرصت توانند می

 ( 1396 اندیشمند، و )با بانشو.  آنان روانی های آسیب موجب تواند می آنان به یتوجه بی وشد   محسو 

 و 5خالق ،4یلیتحلیی توانا سه ی.ارا موفق افرا.که  کند یم مطرح 3موفق هوشة نظری .ر (2010) استرنبرگ

 ،شوند یم سازگار ها  یمح با یعمل و خالق ،یلیتحل یها ییتوانا از یتعا.ل ةاستفا. با   همچنینهستند 6یعمل و

.ربارة  متفاوت حدی تا های .یدگا  وجو.با  ( 2010 )استرنبرگ، کنند یم انتخا  و .هند یشکل م را ها آن
 ها نظریه این مشترک های ویژگی زا عا.ی افرا. و تیزهوش نوجوانان بین فر.ی های تفاوت وجو. تیزهوشی،

 و )پارکراست  تیزهوش نوجوانانمیان  .ر 7طلبی کمال به گرایش ها ویژگی این از یکی شو.  می محسو 

 پارکر، و موفیلد ؛2017 بوتلر، و کلسون ؛2015 پارکر، و موفیلد )همچون نیز اخیر مطالعات که (1996 میالس،
 اند  .اشته بیشتری توجه آن به (2020 ل،پریک و اشنایدر بوچر، استریکر، ؛2019

 که است اعمال انجام برای باال سطح استاندار.های از ای مجموعه شامل و چندبُعدیای  ساز  طلبی کمال
 ابعا. .ارای و (2012 اکنر، و الیوت )راسمون، کند می بروز خو. از سرزنش و انتقا. منفی، های ارزیابی آن .نبال هب

 ( 1399 تریسی، و اگان )شافران،است  10مدار جامعه یطلب کمال و 9.یگرمدار یطلب کمال ،8خو.مدار یطلب کمال

  ارتباط وجو. .ار. شناختی باورهای با یطلب کمال از حاصل عواطف و افکار بین ی،طلب کمال های مدل تمام .ر
 ( 1394 زحمتکش، و ی)جاجرم کنند یم عمل شناختی باورهای برخی مانند طلبانه کمال تفکرات ابعا. از بعضی

 باور یکرا  یطلب کمال نیز (2015 پیترز، پارکر و موفیلد از نقلبه  1962) 11آلی  همچون کالسیک های .یدگا 

                                                 
1. adolescents 
2. gifted 
3. successful intelligence theory 
4. analytic 

5. creative 

6. practical 

7. perfectionism 
8. self-oriented perfectionism 

9. other-oriented perfectionism 

10. social-oriented perfectionism 

11. Alice 
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 شدن فعال به ناکارآمد باورهای .ار. قرار « است حل قابل چیز همه» اینکه با ارتباط .ر.اند که  می  یرمنطقی

 و شناختی الگوهای 1اولیه ناسازگار های  طرحوار ( 2008 بک، و  ).وزی شوند می منجر شناختی های  طرحوار

 زندگی مسیر .ر واند  گرفته شکل تفکر .ر تحول و رشد .وران ابتدای .ر که هستند یرسان بیخو.آس هیجانی
 (2011) بک باور به ( 2020 یوزر، و )زینل .ارند افرا. سازگارانه عملکر. و بهزیستی برفراوانی  یراتأ ت و تکرار

 باشند  شناختی روانی ها بیآس برخی بروز ساز زمینه توانند می ناسازگار شناختیی ها طرحوار  نیز
 تشدید یا ایجا. تواند می شناختی های  طرحوار و باورها ریتأ  تحت کهست ها آسیب این از یکی یطلب کمال

 نمونه برای؛ است شد  اشار  دانب مطالعاتبرخی  .ر که (2015 لوهر، و یانسی نوفل، المی ، )کلیبرت، شو.
( و 2013) کالئز و واندریسکن برائت، بون،(، 1397) موسوی و باز.ار(، 1393) زا.  قاسم و پور سلمان پور، سلمان
 بینة رابط، .هد می نشان (2015) همکاران و کلیبرت و (2007) لیة مطالع زمینه این .ر  (2019) فریو .یون

 برخیة واسط نقش براساس و متغیرها برخی.لیل  به ونیست  خطی یطلب کمال با شناختی های  طرحوار
 .ایمند، کانی ة مطالع همچنین شو.  می .ار امعن طلبی کمال و شناختی های  ة طرحواررابط .یگر، متغیرهای

 اب مثبت تفکرات و شناخت بین رواب  .ر فراشناختی باورهای .هد نشان می (2020) الو و کارتر مولگرو، هاگز،

 .ارند  واسطه نقش یطلب کمال .ر 2مداومت

 و گرانی. یذهن تیوضع یا خو. یذهن تیوضع .رک یبرا که ستا ها ییتوانا از یا مجموعه 3فراشناخت

 کاربر. .ار. مشکالت به یدگیرس و رنج بر تسل  .ر خو. یذهن تیوضع از یآگاه یبرا ها ییتوانا نیا از استفا. 
 مور. .ر شناخت» یامعن به فراشناخت حاصطال از بار نیاول یبرا (1979) ولفال ( 2016 ،همکاران و بت )مک

 افکار مسئول توان می را فراشناخت  کر. استفا. « تفکر ة.ربار تفکر» .یگر  عبارت  به ای «یشناخت یها د یپد
 افزایش سبب انندتو می یفراشناخت یباورها که ندافتی.ر (2015) لزو و بیلی ( 2011 )ولز، .انست ناسالم و سالم

  کنند تقویت را رنجورخویی روان و ا.یز سوءتعبیرهای ،یبدن تیحساس مانند حالتی وشوند  یسالمت اضطرا 
نشان  یطلب کمال با اولیه ناسازگاری ها طرحوار   یرمستقیمة رابطة زمین .ر (2019) واستنکت و سون مطالعة 

بر این رواب  ا رگ ار باشند  .ر این بار ، براساس مطالعة بشارت، عزیزی  توانند یم.هد خانوا.  و والدین نیز  می
.ر فرزندان رابطه وجو. .ار.  همچنین مطالعة  یطلب کمالهای فرزندپروری با بروز  ( بین سبک1389و حسینی )

وبیت های والدین، از جمله محب .هد برخی ویژگی ( نشان می1397عابدینی، افروز، با داساریان  و تجلی )
 است  مؤ ر.ا.های تحصیلی نوجوانان  والدین .ر برون

را  یطلب کمالتواند  گری می ( رفتارهای خاص والدین، مانند کنترل2020براساس مطالعة مایر و وایزمن )
 تیزهوشان شخصیتی و تحصیلی های ویژگی بر مؤ ر متغیر عنوان تشدید کند  بر این اساس محبوبیت والدین به

 نقش یطلب کمال و شناختی های  طرحوار بین رواب  .ر تواند می (1398 زا. ، قاسم و بنا   باری ز،افرو )ممقانی،
 شدند، ذکر که تحقیقاتی .یگر عبارت به است نشد   توجهبه آن  گ شته تحقیقات .ر که باشد .اشته واسطه

                                                 
1. early maladaptive schemas 

2. perseverance 

3. metacognition 
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 را فراشناختی باورهای و والدین محبوبیت طلبی، کمال اولیه، ناسازگار های  طرحوار متغیرهای بین رواب 
 فراشناختی باورهای و والدین محبوبیت متغیرهای واسطه نقش بررسی به وکر.ند  مطالعه .و به .و صورت به

 جدیدی های جنبه تواند می فراشناختی باورهای و والدین محبوبیت میانجی نقش بررسی که .رحالی؛ اند نپر.اخته
 تحقیق نتایج بر مؤ ر فر.ی های تفاوت به ذکرشد  مطالعات، .یگر سوی از کند  روشن را متغیرها این رواب  از

 های ویژگی برخی .لیل به تیزهوش افرا. که .رحالی اند؛ .اشته کمی توجه باشد، فر. هوش از ناشی تواند می که
 ؛(2010 )استرنبرگ، باشند .اشته متفاوتی رفتار اطراف های پدید  با برخور. .ر است ممکن فر. منحصربه
 های  طرحوار بین رواب  ساختاری مدلتا  است آن پی .ر حاضرة مطالع ذکرشد  نکات به توجه بابنابراین 
 تیزهوش آموزان .انشمیان  .ر فراشناختی باورهای و والدین محبوبیتة واسط بهرا  یطلب کمال با اولیه ناسازگار
 است آمد   1 شکل .ر آن مفهومی مدل کهبیازماید 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش یمفهوم مدل. 1 شکل

 شناسی روش
 گیری نمونه روش و نمونه جامعه،

ة جامع  است همبستگی براساس توصیفی ها .ا.  آوری جمع روش نظر از و کاربر.ی هدف نظر از حاضرة مطالع
 سال .ر شا ل تهران شهر تیزهوشانة .ختران متوسطه مدارس آموزان .انش تمامی را حاضر پژوهش آماری

 روش از نمونه حجم تعیین برای  .هد یم تشکیل ساله 17 تا 12 سنیة محدو. .ر 1399-1400 تحصیلی
 که اند .ا.  پیشنها. را نفر 15 مدل، نشانگر هر ازای به که شد استفا.  (1996) همکاران و استیوسن پیشنها.ی

 های پرسشنامه ح ف از عدب و شدند انتخا  برآور. بیش صورت به نفر 320 مدل، .ر نشانگر 19 وجو. به توجه با

طرحواره

 یها

 ناسازگار

 یطلبکمال

 یمنف

 یطلبکمال

 مثبت

 یباورها

 یفراشناخت

 تیمحبوب

 نیوالد
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 .ارای سؤاالت به .هی پاسد یا بو.ند، گ اشته پاسد بدون را سؤاالت از زیا.ی تعدا. ها آزمو.نی )برخی ناقص
 تعطیلی و کرونایی شرای  .لیل به نمونه انتخا برای  شدند  انتخا  تحلیل برای نفر 300 بو.(، نظم یک

 ابتدانیز  پژوهش اجرایبرای  شد  استفا.  مجازی فضای تربس .ر و .سترس .ر گیری نمونه روش از مدارس
 سازمان به پژوهشگر کار، باقیبرای  و شد کسب .انشگا  پژوهش قسمت از پژوهشی، کار انجام مجوزهای

 سپ  کر.  کسب پژوهش .ر ها آزمو.نی .ا.ن شرکتبرای  ار الزم مجوزهای و مراجعه پرورش و آموزش
 مدارس و ها آزمو.نی میان .رند  سپ  شد تعریف فرم گوگل .رو  .ا.  تطبیق ها نآ اصلی نسخه با ها پرسشنامه
 .ر شد  طراحی های پرسشنامه لینکپاسد .هند   ها پرسشنامهبه  صبوری با شد .عوت ها آن از و توزیع مور.نظر

 ازهمچنین  شد  همکاری به .عوت ها آن از و .ا.  قرار .اشتند، حضور مدنظر آموزان .انش که مجازی های گرو 
 حاصل اطالعات که شد .ا.  ها آن به اطمینان اینو  گرفته خروجی اِکسل افزار نرم .ر آمد  .ست به اطالعات

 صورت هب پژوهشگر .ست .ر افرا. شخصی اطالعات وگرنهشو.؛  می استفا.  پژوهشی های یافته عنوان هب تنها
 ماند  می باقی محرمانه
 معیارهای شد  تفسیر .اشتند تمایل که افرا. از هریک برای نیز ها پرسشنامه از حاصل نتایج ها، این کنار .ر
 باشند تیزهوش و سال( 12-17 سنیة محدو. ).ر نوجوان، .ختر ها آزمو.نی که بو. این پژوهش به افرا. ورو.

 از افرا. خروج های مالکبارة .ر همچنین باشند( کر.   تحصیل تیزهوشان مدارس از یکی .ر سال یک )حداقل
 همکاری به تمایلی یاپاسد ندا.   کامل ها پرسشنامهبه  ها آزمو.نی کهکر.  اشار  مور. این به توان می پژوهش
 کنترل .لیل به کار این کهکر.  اشار  نکته این به توان می .ختر های آزمو.نی از استفا. بارة .ر باشند  نداشته

 کنند  تعدیل است ممکن و .ار. نقش جنسیت مدل این مسیر، ضرایب .ر .رواقع  است شد  انجام جنسیت
 شد  استفا.  سازی همگون روش از وکر.   کنترل را متغیر این پژوهشگر؛ بنابراین باشد

 سنجش ابزار
1والدین محبوبیت مقیاس

 (PPS) 
 هگوی 30 و پدر محبوبیت بررسی منظور به گویه 30 .ارایکه  است کر.  تهیه (1392) اسدی را مقیاس نیا

 محبوبیت ارزیابی هدف با مقیاس این .ر والدین محبوبیت است  فرزندان نز. .ر ما.ر محبوبیت بررسیبرای 
 کامالً 5 تا موافقم کامالً 1 )از لیکرت ای .رجه 5 مقیاس یک .ر و تهیه خو. فرزندان نز. والدین از هریک

 کر.  گزارش 74/0 مقیاس این برای را کرونباخ آلفای ضریب (1392) اسدی شو.  می گ اری نمر  مخالفم(
 یک روی مقیاس این اجرای با خو. پژوهش .ر (1394) زا.  قاسم و بنا  ی بار افروز، اسدی، همچنین است 
 بررسی برای حاضرة مطالع .ر کر.ند  گزارش 63/0 مقیاس این برای را کرونباخ آلفای ضریب نفری، 100 گرو 

 ما.ر محبوبیت برای 81/0 و پدر محبوبیت برای 78/0 مقدار که شد استفا.  کرونباخ آلفای آزمون از ابزار پایایی
 آمد  .ست به

                                                 
1. Popularity of Parents Scale (PPS) 
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 (MCQ-30) 1یفراشناخت یباورها
 اسیمق نیا .ر ها پاسد  آن را طراحی کر.ند 2004 سال .ر هاتون تیکارترا و ولز که .ار. هیگو 30 مقیاس این
 پنج اسیمق نیا  شوند میی گ ار نمر  (موافقم ا.یز یلیخ ات ستمین موافق از) ای جه.رچهار لیکرت اسیمق ةیپا بر

 تیکفا به مربوط ییباورها، 3افکار خطر یریناپ  کنترل ،2مثبت یباورها :از ندا عبارت که .ار. اسیمق خر. 
 میمستق صورت به ها اسیمق خر.  ةهم  6یشناخت یخو.آگاه و 5افکار کنترل ضرورت ة.ربار باور ،4یشناخت
 آزمون ییایپا  ستها اسیمق ریز از کیهر .ر باالتر سطوحة .هند نشان باالتر یها نمر  که شوند یم یگ ار نمر 

 شد  گزارش 59/0 تا 87/0 از ها اسیمق خر.  یبرا و 75/0  .ور از پ  آزمون کل یبرا 7ییبازآزما روش به
 محاسبه 67/0 معا.ل رانیا .ر آزمون کل با آن یها اسیمق خر.  یهمبستگ  (2004 هاتن، -یتکار و ولز) است
 .ستگیری، زا.  نیریش وطراحی  (2004) همکاران و ولز را پرسشنامه نیا  (1391 فر، )ساالری است شد 

 زا.  شیرینة مطالعبراساس   کر.ند آما.  و ترجمه یرانیا تیجمع یبرا را آن (1387) نظیری و رحیمی گو.رزی،
 یبرا و شد  گزارش 91/0 یرانیا ةنمون .ر اسیمق کل باخکرون یآلفا بیضر (1387) همکاران و .ستگیری

 بیترت به افکار کنترل به ازین و یشناخت نانیاطم ،یشناخت وقوف مثبت، یباورها ،یریناپ  کنترل یها اسیمق خر. 
 ابزار پایایی بررسی برای حاضرة مطالع .ر  است شد  گزارش 71/0 و 80/0 ،81/0 ،86/0 ،87/0 یرانیا ةنمون .ر
 ی،شناخت نانیاطم مثبت، یباورها ،یریناپ  کنترل یها اسیمق خر.  یبرا که شد استفا.  کرونباخ آلفای آزمون از

 آمد .ست  به 85/0 و 79/0 ،80/0 ،79/0 ،88/0 بیترت به افکار کنترل به ازین و شناختی خو.آگاهی

 (MPS) 8هیل یطلب کمال چندبُعدی مقیاس
 59که  شد استفا.  (2004) همکاران و هیل یطلب کمال مقیاس از یلبط کمال سنجش برای حاضرة مطالع .ر

 باال معیارهای اشتباهات، بر تمرکزی ها اسیمق خر.  .ارای ابزار این اصلیة نسخ  .ار. مقیاس خر.  8 و گویه
 و فکری نشخوار هدفمندی، والدین، سوی از فشار ا.راک .هی، سازمان و نظم ،دییتأ به نیاز .یگران، برای

 از حاصل نتایج براساسنیز  (1387) رزمی و حقیقت چاری، حسین جمشیدی،ة مطالع  بو. بو.ن عالی برای تالش
 نشخواری ها اسیمق خر.  که کر. استخراج را مقیاس خر. شش  10واریماک  چرخش و 9اکتشافی عاملی تحلیل
 را خو. از منفی تلقی جدید و ششم سمقیا خر.  وشدند  ا. ام هم با اشتباهات بر تمرکز و دییتأ به نیاز فکری،
 باال استاندار.های ابعا. و مثبت یطلب کمال نظم و هدفمندی بو.ن، عالی برای تالش ابعا. همچنین .ا.ند  شکل

                                                 
1. Metacognitive Beliefs Questionnaire (MCQ-30) 

2. positive beliefs about worry 

3. negative beliefs about uncontrollability 

4. cognitive confidence 

5. need to control thoughts 

6. cognitive self-consciousness 

7. test-retest method 

8. The Multidimensional Perfectionism Scale (MPS) 

9. exploratory factor analysis 

10. varimax rotation 
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 نیز آلفا مقا.یر .ا.ند  شکل را منفی یطلب کمال خو. از منفی تلقی و والدین سوی از فشار ا.راک .یگران، برای
 (،81/0) هدفمندی (،90/0) نظم (،88/0) خو. از منفی تلقی برای (1387) کارانهم و جمشیدیة مطالع .ر

 (،37/0) .یگران برای باال استاندار.های (،61/0) بو.ن عالی برای تالش (،77/0) والدین سوی از فشار ا.راک
 ابزار ایاییپ بررسی برای حاضرة مطالع .ر شد  ( گزارش90/0) هم منفی یطلب کمال و (91/0) مثبت یطلب کمال

.ست  به منفی یطلب کمال برای 76/0 و مثبت یطلب کمال برای 83/0 که شد استفا.  کرونباخ آلفای آزمون از
 آمد 

 (EMSQ) 1اولیه ناسازگار های هطرحوار
 .رکر.ند   طراحی کو.کان ناسازگار های  طرحوار ارزیابی برای (2010) .بو و ریجکبوئررا  ابزار این اصلیة نسخ
 رپوریام و یوسفیآقا مطالعة .ر  کر.ند بررسی را آن پایایی و روایی (1391) رپوریام و یوسفیآقا نیز ایران

 .ر که شدند استخراج زیر شرح به عامل یاز.  ابلیمین، چرخش و اکتشافی عاملی تحلیل از استفا.  با (1391)
 بدرفتاری، پ یری، آسیب تنهایی، ملشا ابزار این های مقیاس خر.   شوند می بندی .سته کلی عامل چهار قالب

 .ر کههستند  ناکافی .اری خویشتن و استحقاق گرفتار، ایثار، سرسختانه، معیارهای اطاعت، شکست، نقص،
 کر.لعم و خو.گر.انی شکست(، و نقص بدرفتاری، )شامل 2طر.شدگی: شوند می بندی .سته عامل چهار قالب

 .اری خویشتن )استحقاق، 4معیو  های محدو.یت اطاعت(، و تنهایی گرفتار، پ یری، آسیب )شامل 3مختل
 (1391) امیرپور و آقایوسفیة مطالع .ر ایثار(  سرسختانه، استاندار.های )شامل 5آمیز مبالغه انتظارات ناکافی(،

 طریق از گاتمن ضریب و 81/0 ابزار کل برای کرونباخ آلفای میزان  شد بررسی نیز مالکی و محتوایی روایی
 کرونباخ آلفای آزمون از ابزار پایایی بررسی برای حاضرة مطالع .ر بو.  73/0 با برابر سؤاالت سازی مهنی .و

 آمیز مبالغه انتظارات و معیو  های محدو.یت مختل، عملکر. طر.شدگی، یها اسیمق خر.  یبرا که شد استفا. 
 آمد .ست  به 73/0 و 87/0 ،82/0 ،77/0 ،81/0 بیترت به

 اطالعات تحلیل و تجزیه روش
 تحلیل و ساختاری معا.الت یابی مدل های روش از پژوهش از حاصل اطالعات تحلیل و تجزیهبرای 

 شدند  انجام AMOS و HLM افزارهای نرم از استفا.  با ها تحلیل این و شد استفا.  چندسطحی

 ها یافته
 سنی میانگین کهکر.  ر اشا نکات این به توان می ها آزمو.نی شناختی جمعیت های ویژگیبارة .ر

                                                 
1. Early Maladaptive Schemas Questionnaire (EMSQ) 

2. rejection 

3. impaired autonomy and performance 

4. impaired limits 

5. hypocriticalness 
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 تحصیل به مشغول ها آزمو.نی از .رصد 14  .ر این میان، بو. ما  9 و سال 14 پژوهش .ر حاضر های آزمو.نی
 25 نهم،ة پای .ر تحصیل به مشغول .رصد 21 هشتم،ة پای .ر تحصیل به مشغول .رصد 18 هفتم،ة پای .ر

 به مشغول .رصد 7 و یاز.همة پای .ر تحصیل هب مشغول .رصد 15 .هم،ة پای .ر تحصیل به مشغول .رصد
 1 جدول .ر پژوهش متغیرهای توصیفی های شاخص ابتدا بخش این ا.امه .ر بو.ند  .واز.همة پای .ر تحصیل

 است  شد  .ا.  نشان

 از نباید ترتیب به متغیرها کشیدگی و چولگی مطلق قدر ها، .ا.  توزیع متغیری تک بو.ن نرمال بررسی برای
 با اند  شد  گزارش پژوهش متغیرهای کشیدگی و چولگی، 1 جدول .ر ( 2011 ،1)کالین باشد بیشتر 10 و 3

 10 از کمتر نیزها  آن کشیدگی مطلق قدر و 3 از کمتر متغیرهاهمة  چولگی مطلق قدر جدول، این به توجه
 بین پژوهش، نظری دلم آزمون به پر.اختن ازپیش   آید شمار می به نرمال متغیرها توزیع بنابراین؛ است

 همبستگی ماتری  2 جدول .ر؛ بنابراین باشد .اشته وجو. .ار امعن همبستگی باید نظری مدل متغیرهای
  شو. بررسی آنانة رابط تا اند شد  گزارش پژوهش متغیرهای

 پژوهش یرهایمتغ یفیتوص یهاشاخص. 1 جدول

 یدگیکش یچولگ اریمع انحراف نیانگیم مؤلفه ریمتغ

باورها
 ی

فراشناخت
 -19/0 74/0 19/4 28/12 ینگرانبارة .ر مثبت یباورها ی

 -21/0 -01/0 50/3 42/15 خطر و یریناپ  کنترل

 -44/0 26/0 61/3 39/14 یشناخت نانیاطم

 -70/0 01/0 63/3 56/15 افکار کنترل به ازین

 -19/0 -69/0 27/3 43/17 یشناخت یخو.آگاه

محبوب
ی

 ت

والد
نی

 

 -43/0 -12/0 50/25 31/101 رپد تیمحبوب

 -85/0 -20/0 58/26 38/109 ما.ر تیمحبوب

طرحوار 
 

ها
 ی

ناسازگار
 

اول
هی

 -22/0 35/0 69/0 63/2 یطر.شدگ 

 -15/0 28/0 54/0 01/3 یشناخت یخو.آگاه

 -82/0 10/0 90/0 85/2 و یمع یها تیمحدو.

 -57/0 33/0 78/0 99/2 زیآم مبالغه انتظارات

کمال
 

بطل
 ی

 -53/0 46/0 06/5 69/17 بو.ن یعال یبرا تالش

 -45/0 58/0 84/6 57/17 یهدفمند

 -86/0 16/0 66/7 64/22 ی.ه سازمان و نظم

 -60/0 23/0 67/5 23/20 باال یاستاندار.ها

 -82/0 24/0 27/7 98/21 نیوالد از فشار ا.راک

 -76/0 31/0 58/17 90/62 خو. از یمنف یتلق

 

                                                 
1. Kline 



 
 پژوهش یرهایمتغ یهمبستگ سیماتر .2 جدول

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 1                
2 **29/0 1               
3 **39/0 **35/0 1              
4 **26/0 **46/0 **33/0 1             
5 **13/0 **44/0 **26/0 **48/0 1            
6 **22/0- *10/0- *10/0- **19/0- **11/0 1           
7 **36/0- 05/0- **19/0- *14/0- **05/0 **17/0 1          
8 **34/0- *11/0- **20/0- *13/0- *14/0- **16/0 **16/0 1         
9 **27/0- *10/0- **20/0- 07/0- *13/0- 05/0 **10/0 **39/0 1        
10 **36/0- *08/0- **27/0- 06/0- 07/0- **27/0 **34/0 **41/0 **44/0 1       
11 **13/0 **25/0 *10/0 **16/0 06/0- **11/0- **13/0- *14/0- **23/0- **11/0- 1      
12 **30/0 **22/0 *12/0 **14/0 09/0- **24/0- **27/0- 09/0- **15/0- **18/0- **48/0 1     
13 **23/0 **19/0 **16/0 **19/0 07/0 **38/0- **39/0- **09/0 **22/0- **16/0- **67/0 **63/0 1    
14 **15/0 **18/0 *11/0 **10/0 **15/0 **33/0- **28/0- **12/0- **20/0- **12/0- **40/0 **43/0 **53/0 1   
15 **19/0 **18/0 *14/0 **15/0 **11/0 **44/0- **42/0- **13/0- **18/0- **11/0- **26/0 **35/0 **49/0 **64/0 1  
16 **14/0 **26/0 **13/0 **15/0 **10/0 **26/0- **20/0- **07/0- **24/0- **11/0- **36/0 **35/0 **40/0 **56/0 **37/0 1 
17 **15/0 **11/0 **12/0 **10/0 **12/0 **29/0- **21/0- *17/0- **21/0- **09/0- **43/0 **43/0 **50/0 **70/0 **46/0 **54/0 
 نظم؛  10 ؛یهدفمند  9 بو.ن؛ یعال یبرا تالش  8 ما.ر؛ تیمحبوب  7 پدر؛ تیمحبوب  6 ؛یشناخت یخو.آگاه  5 افکار؛ کنترل به ازین  4 ؛یشناخت نانیاطم  3 خطر؛  2 ؛یبارة زندگمثبت .ر ی  باورها1

  زیآممبالغه انتظارات  17 و ؛یمع یها تیمحدو.  16 مختل؛ .عملکر  15 ؛یطر.شدگ  14 خو.؛ از یمنف یتلق  13 فشار؛ ا.راک  12 ن؛یوالد یباال برا ی  استاندار.ها11

05/0p< * ,01/0< p ** 
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 های مفروضه از یکی  .هد یم نشان .و به .و صورت به را پژوهش متغیرهای همبستگی ماتری  2 جدول
ة رابط نمونه برایاست؛  مدل .ر موجو. متغیرهای مسیرهای بین همبستگی رواب  ساختاری،ی ها مدل
 رواب  سایر  است اجرای .ارامعن 01/0 سطح .ر و مثبت (60/0) اولیه ناسازگار های  طرحوار با منفی یطلب کمال

  شو. می تفسیر صورت همین به نیز

 آزمون مدل نظری پژوهش
 انن 2 شکل .ر که شد استفا.  1ساختاری معا.الت یابی مدل روش طریق از پژوهش های فرضیه آزمون برای

 است  شد  .ا. 

 
 پژوهش شدةآزمون مدل. 2 شکل

                                                 
1. structural equation modeling 

20/0 50/0 28/0 33/0 47/0 

57/0 

53/0 68/0 71/0 

45/0 

05/0 

42/0 
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 یشدگ
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4
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 مختل

E4 
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 وبیمع یا

E3 
5

7/
انتظارا

  ت

 مبالغه

 یها طرحواره

 هیاول ناسازگار

92/0 

69/0 

E1 

E2 
یمحبوب

 پدر ت

69/

8
یمحبوب

 مادر ت

 تیمحبوب

 نیوالد

69/0 

83/0 

E7 

24/0 

76/0 

49/

0- 

 ییکمالگرا

 مثبت

برای  تالش

 عالی بودن

 یهدفمند

 و نظم

 یسازمانده

59/0 

60/0 

73/0 

22/0 

E2

5 

E2

7 

35/0 

36/0 

54/0 

 یباورها

 یفراشناخت

 در مثبت یباورها

 یزندگ مورد
 خطر

 نانیطما

 یشناخت
 یشناخت یخودآگاه افکار کنترل به ازین

E21 E17 E18 E19 E20 

E22 

 یمنف ییکمالگرا

47/0- 

E24 

 باال یستانداردهاا

 نیوالد یبرا

 از فشار ادراک

 نیوالد یسو
 از خودتلقی منفی 

E3

0 
E2

9 
E28    

47/0 
96/0 

68/0 65/0 

21/0

- 

19/0 

28/0 

98/0 
23/0 

E23 

10/0 
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 شدهنییتب انسیوار و میرمستقیغ م،یمستق آثار. 3 جدول

 R2 استراپ بوت یدارامعن میمستق t آمارة میرمستقیغ اثر میمستق اثر ریمس

 10/0 01/0  -15/0***  از مثبت یطلب کمال یرو به
  - 78/2  22/0** نیوالد تیمحبوب
   -49/2  -21/0** یفراشناخت یباورها

 28/0 01/0  27/0*** - از یمنف یطلب کمال یرو به
   -50/7  -47/0*** نیوالد تیمحبوب
   01/3  19/0*** یفراشناخت یباورها

 24/0    - از نیوالد تیمحبوب یرو به
   -06/7  -49/0*** هیاول ناسازگار یهاطرحوار 

 05/0    - از یفراشناخت یباورها به
   14/3  23/0*** هیاول ناسازگار یهاطرحوار 

5/0p< * ,001/0< p ***
  

 طلبی کمال بر (-21/0) فراشناختی باورهای و (22/0) والدین محبوبیت مستقیم ا ر، 3 جدول به توجه با
 باورهای و (-47/0) والدین محبوبیت مستقیم ا ر  بو. .ارامعن 01/0 سطح .ر منفی، و مثبت ترتیب به مثبت

 های    طرحواربو. .ارامعن 001/0 سطح .رو  مثبت و منفی ترتیب به نیز منفی یطلب کمال بر (19/0) یفراشناخت
 001/0 سطح .ر فراشناختی باورهای بر 23/0 ضریب با و والدین تیمحبوب بر -49/0 ضریب با اولیه ناسازگار

 -15/0 ضریب با اولیه ناسازگار های  ر، طرحوا.هد می نشان نیز میانجی یا  یرمستقیمآ ار  .ارند  .اری امعن ا ر
 ا ر منفی یطلب کمال بر 27/0 ضریب با و مثبت یطلب کمال بر فراشناختی باورهای و والدین محبوبیت.لیل  به

 معنا.ار 01/0 سطح .ر .هد یم نشان 1استراپ بوت آزمون براساس یانجیم آ ار ی.ار معنا یبررس  است .اشته

 مدل با شد  آزمون مدل مناسب برازشة .هند نشان نیز 4 جدول .ر 2ازشبر های شاخص تی.رنها  هستند

  است فرضی

 پژوهش شدةآزمون مدل برازش ییکوین یها . شاخص4 جدول

 مطلق برازش یها شاخص
 GFI AGFI RMR شاخص

 75/0 84/0 91/0 آمد  .ست هب مقدار
 کوچک مقدار 80/0 از شتریب 90/0 از شتریب رشیپ  قابل حد

 یقیتطب برازش یها شاخص
 CFI NFI IFI شاخص

 91/0 90/0 91/0 آمد  .ست هب مقدار
 90/0 از شتریب 90/0 از شتریب 90/0 از شتریب رشیپ  قابل حد

 افتهی لیتعد برازش یها شاخص
 X2/df PCFI RMSEA شاخص

 07/0 69/0 99/2 آمد  .ست هب مقدار
 08/0 زا کمتر 60/0 از شتریب 3 از کمتر رشیپ  قابل حد

                                                 
1. bootstrap 
2. fitness of the model 
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 گیری نتیجه و بحث
 نوجوانانمیان  .ر یطلب کمال با اولیه ناسازگار یها  طرحوار رواب  ساختاری مدل آزمون حاضرة مطالع هدف

 حاضر پژوهش مفهومی مدل بو.  نیوالد تیمحبوب زانیم و یفراشناخت یباورهاة واسط نقش براساس تیزهوش
 ا.امه .ر میانجی و مستقیمآ ار  بررسی از حاصل نتایج که.  شد وآزم ساختاری معا.الت یابی مدل از استفا.  با

 بو.  والدین محبوبیت با اولیه ناسازگار های  طرحوار منفی ا ر مدل آزمون با مرتب  های یافته از یکی است آمد  
 و را.یم(، 1394) فراهانی مشهدی و کاکاوند نظری،ة نمون براییی .ار.؛ همسو بسیاری مطالعات با یافته این

 (1394) فراهانی مشهدیو  کاکاوند نظری،براساس مطالعة   (2019) فرانتی  و گیبسون(، 1396) فقیهی
 .رنهایت وها  آن فرزندپروری خاص های شیو  گیری شکل .ر تواند می والدین اولیه ناسازگار های  طرحوار
 های  ة طرحواررابط که .ار. می نبیا (2015) النگ زمینه این .ر  باشد مؤ ر کو.کان بیرونی یها اختالل
 بروز کاهش به حمایتگر، و محبو  والدینسو  یک از  است .وسویه والدین محبوبیت و اولیه ناسازگار
 پیوند کاهش به اولیه، ناسازگار های  طرحوار .ارای فرزندان .یگر سوی از شوند، می منجر ناسازگار های  طرحوار
 محی  .ر را کمتری ج ابیت اینکه .لیل به اولیه ناسازگار های  طرحوار اساس براین شوند  می منجر والدینی
 محبوبیت بر منفیی ریتأ  تواند یم کنند، طر. را فرزندان این است ممکن نیز والدین و کنند یم ایجا. خانوا. 
است  شناختیای  پدید  اولیه ناسازگار های  طرحوار .یگری سو از اما، (2020 آیدین، و )کایا باشد .اشته والدین

  .ار. مثبتیی ارتباط، فراشناختی باورهایمانند  شناختی های ساز  سایر باکه 
های ناسازگار اولیه  .هد، بین طرحوار  ( نشان می1395) .هشیری و خسروی گو.رزی،ة مطالعزمینه  این .ر

 این .ر کند  تبیین را رابطه نای تواند می (2019) کورو .یدگا  و باورهای فراشناختی رابطة مثبتی برقرار است که
 کاهشمانند  متغیرهایی.لیل  به اولیه ناسازگار های  طرحوار که .ار. می بیان (2019) کوروة مطالع، زمینه

 از است  حاضرة مطالعة یافت با مطابق که باشد .اشته فراشناختی باورهای با مثبتیة رابط تواند می روان سالمت
 با آن منفیة رابط و مثبت یطلب کمال با والدین محبوبیت مثبتة رابطو، ة پیش رمطالع های یافته .یگر
 کاما.ان و (1389) حسینی و عزیزی بشارت، (،2020) وایزمن و مایر مطالعات با یافته این بو.  منفی یطلب کمال

د اننم والدین خاص رفتارهای .ا.ند نشان (2020) وایزمن و مایر زمینه این .ر  همسویی .ار. (2010)
 یطلب کمال( به این نتیجه رسید که 2010) کاما.ان همچنین کند  تشدید را یطلب کمال تواند می گری کنترل
که  .هد، .ر صورتی  شو.  این یافته .رواقع نشان می بینی می والدین پیش یطلب کمالآموزان از روی  .انش

 .هند، .ست از فرزندان نز. را خو. محبوبیت یطلب کمال یا گری .لیل برخی رفتارهای خو. مانند کنترل والدین به
 مثبتیة رابط والدین محبوبیت مدل این .ر که .رحالیشوند؛   می فرزندان منفی یطلب کمال های جنبهسبب بروز 

 که طوری بهاست؛  مرتب  والدین رفتارهای باشد،  ذکر که طور همان نیز موضوع این .اشت  مثبت یطلب کمال با
 فرزندان .ر یطلب کمال بروز با فرزندپروری های سبک بین (1389) حسینی و عزیزی ت،بشارة مطالعبراساس 

 والدین محبوبیت افزایشسبب  که مقتدرانهانند سبک م فرزندپروری های سبک بهتر بیان به؛ .ار. وجو. رابطه
 باشند  مثبت یطلب کمال مولد توانند می شوند، می
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ة رابط و مثبت یطلب کمال با فراشناختی باورهای منفیة رابط ،حاضرة مطالع ساختاری مدل نتایج .یگر از
 و جاجرمی، از جمله بسیاری مطالعاتبا  نیز یافته اینکه  بو. منفی یطلب کمال با فراشناختی باورهای مثبت

 این .ر( همسویی .ار.  2015) همکاران و گروت( و 1394) بهرامی و میرجلیلی بشارت،(، 1394) زحمتکش
 عواطف و افکار بین ی،طلب کمال های مدل تمام .ر تقریباً کهکر.ند  بیان (1394) زحمتکش و میجاجر زمینه

، .ا.ند نشان (2015) همکاران و گروت همچنین  شو. یم .ید  رابطه شناختی باورهای با یطلب کمال از حاصل
 .ار.  وجو. مثبتیة رابط طلبی کمال بروز و فراشناختی باورهای بین

 بیان توان می (2015 پیترز، پارکر و موفیلد از نقلبه  1962) آلی  .یدگا  به مراجعه با رواب  این تبیین .ر
 تشدید یاکند  می ظهور فراشناختی باورهای سایر کنار .ر کهاست   یرمنطقی باور نوعی کمال خو. که .اشت

 من»مانند  شناختی اهایخط برخی با مترا.ف پیشرفت برای سرسختانه معیارهای .اشتن نمونه برای؛ شو. می
 باورهایة واسط نقش ذکرشد ، مطالب به توجه با هستند  یطلب کمال مولد نوعی به کهاست « برسم اوج به باید

 مدل نتایج از .یگر یکی یطلب کمال و اولیه ناسازگار های  طرحوار رواب  .ر والدین محبوبیت و فراشناختی
 ا رگ اری .لیل به اولیه ناسازگار های  طرحوار که صورت این به؛ استپ یر  تبیینشو. و  محسو  می حاضر
 ریتأ  یطلب کمال بر  یرمستقیم صورت به فراشناختی باورهای بر مثبت ریتأ  و والدین محبوبیت بر منفی
  است حاضر مدل .ر والدین محبوبیت و فراشناختی باورهایة واسط نقشة .هند نشان که گ ارند می

 جمله ازمواجه است؛  ها تیمحدو. برخیبا  .یگر مطالعات از بسیاری مانند نیز حاضر ةمطالعاینکه  .رنهایت
 را ها پرسشنامه آوری جمع زمان حدی تا که شد آنالین های پرسشنامه از استفا.  سبب کرونایی شرای  وجو.

، تهران شهر تیزهوشان .ولتی مدارس آموزان .انش به آماریة جامع محدو.بو.ن همچنین کر.  تر طوالنی
 مدارس شناسان روان و تحصیلیة مشاور مراکز حال این باکر.   مواجه تیمحدو. با را نتایج تعمیم قابلیت

 شوند  مند بهر  تحقیق این نتایج از تیزهوش آموزان .انش بهتریی راهنما یبرا توانند می

 منابع
 ویی شطنوا  بیآسط  بطا  فرزندان نز. .ر ها آن تیمحبوب زانیم و نیوالد تیزوج یرضامند ةرابط یبررس ( 1392) ر  اسدی،
 تربیتطی،  علطوم  و شناسطی  روانة .انشطکد  ،استثنایی کو.کان آموزش و شناسی روان ارشد یکارشناسة نام پایان  یعا.

 تهران  .انشگا 
 آنان حبوبیتم میزان با والدین زناشویی رضایترابطة  ( 1394) س  ،زا.  قاسم و  ،  ،بنا   باری ع ،  غ ،افروز  ،ر ،اسدی
  90-82 ،(3)6 ی استثنای کو.کان توانمندسازی  شنوایی آسیب بدون و با فرزندان نز. .ر

 بطه  کو.کطان  .ر اولیطه  ناسطازگار  های  ة طرحوارپرسشنام پایایی و روایی بررسی ( 1391)    امیرپور، و ر ، ع  آقایوسفی،
  265-271 ،(5)17  پژوهند ة مجل عاملی  تحلیل روش

 بینطی  پطیش  .ر منفطی  گرایطی  کمال و اولیه ناسازگار های  طرحوار نقش تحلیل و بررسی ( 1397) ا  موسوی، و خ ، باز.ار،
  44-56 ،(43)13 خانوا.   و زنان  زوجین بین عاطفی طالق

 یپژوهشط  رویکر.هطای  آنان  آموزش های را  و تیزهوشان شناسایی جدید های نظریه ( 1396) و  اندیشمند، و ن ، با بان،
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  138-148 ،(10)2 اجتماعی  علوم .ر
 .ر پطژوهش  فرزنطدپروری   هطای  سطبک  بطا  والطدین  گرایی کمالة رابط ( 1389) ا  حسینی، و ک ، عزیزی، ع ، م  بشارت،

  10-21 ،(8)4 آموزشی، های نظام
 هیجان شناختی نظیمت نارسایی و فراشناختی باورهای ای واسطه نقش ( 1394)    بهرامی، و ر ، میرجلیلی، م ع ، بشارت،
  روانطی  بهداشطت  اصطول   فراگیطر  اضططرا   اختالل به مبتال بیماران .ر نگرانی و شناختی گرایی کمال بین ةرابط .ر
17(3)، 122-115  

 اجبطاری  وسواس اختالل .ارای افرا. .ر گرایی کمال و فراشناختی باورهای ةمقایس ( 1394) ز  زحمتکش، و م ، جاجرمی،
  25-36 ،(43)10 تربیتی ة پژوهشنام  عا.ی افرا. با

 علطوم ة مجلط  گرایطی   کمطال  جدیطد  مقیاس اعتبار ( 1387) ر  م  رزمی، و ش ، حقیقت، م ، چاری، حسین   ، جمشیدی،
  35-43 ،(1)3  رفتاری

 ةنامط  پایطان  تحصطیلی   خطو.تنظیمی  و نگرانطی  ةکننطد  تسهیل یا باز.ارند  فراشناختی، باورهای ( 1391) ح   م ،فر یساالر
 بهشتی  شهید .انشگا  شناسی، روان و تربیتی علومة .انشکد ،عمومی شناسی روان .کتری

 آزمطون  گرایی: کمال با اولیه ناسازگار های طرحوار  ةرابط ( 1393) ا  زا. ، قاسم و ص ، پور، سلمان ا ، فرید، ح ، پور، سلمان
  12-29 ،(35)9  شناختی روان نوین های پژوهش  یلع الگوی یک
 تهطران:  مترجمطان(،  ا.ریسطی،  فطروغ  و کمطالی  )سطارا  خواهی کمال بر  لبه ( 1399) و  تریسی، س ، و اگان، ر ، شافران،

 ارجمند 
 اعتبطار  و روایطی  عطاملی،  ساختار بررسی ( 1387) ق  نظیری، و  ،چ رحیمی،  ،ع  م گو.رزی،  ،ص .ستگیری، زا.  شیرین

  445-461 ،(4)12  یشناس روان ةمجل  یسؤال 30 فراشناخت ةپرسشنام
 محبوبیطت  و زوجیطت  منطدی  رضطایت ة رابطط  ( 1397) پ  تجلی، و آ ، با داساریان ، ع ، غ  افروز، س ، مزرعه، عابدینی

  154-166 ،(1)61  مشهد پزشکی علوم .انشگا  پزشکیة .انشکدة مجل فرزندان  تحصیلی پیشرفت با والدین
 به مبتال افرا. .ر فراشناختی باورهای و اولیه ناسازگار های طرحوار  ( 1395) ر  غ  .هشیری، و ز ، خسروی، ن ، گو.رزی،

  34-51 ،(3)8  بالینی شناسی روان  بهنجار گرو  و اجباری-وسواسی شخصیت اختالل اجباری،-وسواسی اختالل
 و زنطان  اسطالمی ة پژوهشطنام  اولیطه   ناسطازگار  های طرحوار  با والدینی پیوندة رابط ( 1396) ن  ع  فقیهی، و م ، مرا.ی،

  23-44 ،(8)5  خانوا. 
 محبوبیطت  میطزان  معنطوی،  نشاط با خالقیت ةرابط ( 1398) س  زا. ، قاسم و   ، بنا ،  باری ع ، غ  افروز، ج ، ممقانی،

 نطوین  هطای  پطژوهش ة فصطلنام   تیزهطوش  آمطوزان  .انطش  .ر شطناختی  های ویژگی و فرزندپروری های سبک والدین،
  244-270 ،(56)14  تیشناخ روان

 فرزنطدپروری  هطای  شیو  با اولیه ناسازگار های طرحوار  ةرابط ( 1394) م  فراهانی، مشهدی و ر ، ع  کاکاوند، ف ، نظری،
  12-29 ،(4)2  کاربر.ی شناسی روان  فرزندانشان ةشد بیرونی های اختالل و ما.ران
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