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Abstract  
 

This study examined the effectiveness of group cognitive schemas training on social 
adjustment of female high school incompatible students in Kerman. Design study was 
quasi-experimental with random assignment is pre- and post-test. The study population 
consisted of all female high school students in the academic has the second period of 
Kerman. Pre-test and post-test in both groups in California have responded to the scale of 
social adjustment. Data using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and 
standard deviation and inferential statistical methods such as analysis of covariance was 
analyzed. The results showed that cognitive schemas training effected on social adjustment 
of female high school students in Kerman (P<0.01). The results of this study showed that 
training of cognitive schemas techniques to students can be an effective step in improving 
their mental and physical health. 
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 یاجتماع یشناختی بر سازگارهای طرحوارهی آموزش گروه یاثربخش

 یرستانیدختر دب ناسازگار آموزان دانش

 2، منیره کریمی1منظری توکلی وحید

 تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایراناستادیار، گروه علوم . 1

 مدرس، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، کرمان، ایران . 2

 (16/03/1931: ؛ تاریخ پذیرش01/11/1931: تاریخ دریافت) 

 چکیده

دتینر   ناسنازگار  آمنوزا   داننش  یاجیمنا   یشنااتیی بنر سنازگار    هایطرحواره یآموزش گروه یاثربخش یپژوهش حاضر با هدف بررس
پژوهش شنام    یآمار ةجامع. بود گروه کایرلآزمو  با  پس -آزمو  شیپ یشیآزما  پژوهش نیطرح ا .گرفتشهر کرما  انجام  یرسیانیدب

کنه براسنان ن نر     یآمنوزان  داننش  نیآموز از بن  دانش 90 یتصادف روشبه . بودشهر کرما   دوم ةورد یرسیانیآموزا  دتیر دب دانش همة
. شدند مینفر تقس 11 یک،و کایرل هر  شیبه دو گروه آزما یطور تصادف ، انیخاب و بهادمکرر در مدرسه داشی یمشاورا  مدرسه ناسازگار
 گنروه  یپس از انیخاب نموننه، بنرا  . ادندپاسخ د ایفرنیکال یاجیما  یسازگار انیآزمو  به مق آزمو  و پس شیپ ةهر دو گروه در دو مرحل

مندت   نین اجنرا شند و گنروه کاینرل در ا     یصورت هفیگن  به یدوسا ی ةجلس 10به مدت  یگروه ةویهای شااتیی به ش طرحواره شیآزما
 .قنرار گرفنت    ین تحل و  هیتجز انسیواروک  یانحراف اسیاندارد و تحل ،نیانگیم رین ی آمار یها ها با روشداده. نکردند افتیدر یامداتله

اطمیانا   شهر کرما  در سنح    یرسیانیآموزا  دتیر دب دانش یاجیما  یشااتیی بر سازگار هایطرحواره ینشا  داد آموزش گروه جینیا
در  یثرؤتوانند گنام من   یمن  ا یآموزا  و دانشنجو  شااتیی به دانش هایطرحواره های کیآموزش تکا ،جیبراسان نیا .داردتأثیر  درصد 33

 .آنا  داشیه باشد یو جسمان یبهبود سالمت روان

 .های شااتییطرحواره ،یاجیما  یسازگارناسازگار،  آموزا  دانش :كلیدی  واژگان
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 مقدمه

 تیفیک ،یروابط اجتماع یریگ شکل ،یرشد اجتماع یمحور اصل ،یهای اجتماع اکتساب مهارت

و   هادسون)شود  محسوب میفرد  یو سالمت روان یاجتماع یسازگار ،یهای اجتماع تعامل

شدن آنان است؛  یاز اجتماع یبخش نوجوانان دختر یهای اجتماع کسب مهارت. (2 02همکاران، 

تا  رد،یگ یها و رفتار فرد شکل م ها، نگرش شها، ارز شدن، هنجارها، مهارت یاجتماع ندیدر فرا

 یخانواده و نهادها. کند فایخود را در جامعه ا یآت ای ینقش کنون یمناسب و مطلوب طور به

ها و  که در قالب ارزش ندیآ یشدن به شمار م یعامل اجتماع نیتر مانند مدرسه، مهم گرید یاجتماع

 (.0220 ،و همکاران 0رتئودو)شوند  یم یبررس یاجتماع یهنجارها

 یبدن های اجیاز پاسخ گفتن به احت یحت یاجتماع یافراد متمدن، سازگار یاجتماع اتیح در

کودک احساس  اگراست؛  یاجتماع یموجودی، کیولوژیزیف ةانسان عالوه بر جنب. تر است همهم م

 باید د،خود را شکست خورده بپندار یشخص ای کند،حس  فقطخود را  ییدانشجو ای ،کند یناامن

نظر  از یسازگار نیب یفرق اساس. (  02،  کالوت و اوره) سازش دهد طیخود را با مح طوری به

برقرارکردن تعادل  برایراه  کی فقطاول  انیجر یآن است که در ط یو اجتماع یکیولوژیزیف

 یشانیو پر یتعادل با وجود ناراحت نکردندوم برقرار انیرفته وجود دارد و حال آنکه در جر ازدست

غذا به شخص  برای مثال، اگر. است درگیرانسان با آن  دائماً یشود ول ینم اوشخص باعث مرگ 

به  یپررنج یبه محبت دارد با داشتن زندگ اجیکه احت یشخص یول ،کند یفوت م ،گرسنه نرسد

 (.0222 ، کول)دهد  خود ادامه می اتیح

و از  جیتدر ها رفتار خود را به گروه ایشود که افراد  یگفته م یتیبه وضع یاجتماع یسازگار

ها،  عادت تیمانند رعا کنند، یکنند تا با فرهنگ موجود سازگار می لیغیر عمد تعد ایعمد  یرو

                                                           
1. Hudson 

2. Teodoro 

3. Calvete 

4. Cool  
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از  یاجتماع طیمح تیرعا یاست که شخص برا ییها آن نوع واکنش ی،عبارت به. دیعرف و تقل

شدنشان از طرف  رفتهیاجتماع و پذ یارهایشان با مع یها را به علت هماهنگ آن دهد و خود نشان می

باورند،  نیبر ا انمحقق (.22   ،درتاج، حسنی و محمدی)دهند  آن، اساس رفتار خود قرار می

 های تیبلکه در موقع ،است ارتباطات فردی افراد زانینوع و م ةکنند نییتع تنها نه یسازگاری اجتماع

بنا  کهی کسان دلیل، نیبه هم. دارد ایکننده نییو تع یافراد نقش اساس یاجتماع اقتصادی و ،یشغل

ی ناسازگار اجتماع ،کنندکنترل  یاجتماع هایو آرزوهای خود را در محاوره الیام نتوانندی لیدال رب

 .( 3  الرشکی،  ترخان و احمدی) ندیگو یم

سفانه أمت. دار است آموزان مشکل نکردن به دانش کمک ایرانمدارس  ةاز مشکالت عمد یکی

 ها آن شتریب ،دارند یارگناساز مشکل ای یافتادگ که عقب یکمک به کسان ةآنکه آماد یجا مدارس به

آموزان  اغلب مدارس به دنبال دانش .دهند از خود نشان می یو حالت دفعکنند  را از خود دور می

 ،در مقابل .پردازند یم ها آن میو تکر قیمواقع به تشو شتریهستند و ب باال ةبا نمر و یقو

 ورا رها  ها طور ناخواسته آن به و رندیگ قرار می یمهر یمورد ب ،فیظاهر ضع ان بهزآمو دانش

های شناختی  آموزان طرحواره های درمانی برای کمک به این دانشیکی از روش. کنند سرکوب می

 (. 3   ،یکمالریم)گروهی است 

 روشی، است به وجود آمده( 332  ؛333 ) و همکاران  انگیهای شناختی که توسط  طرحواره

های درمان  و روش میبراساس بسط و گسترش مفاه طور عمده، بهپارچه است که کیو  نینو

 ،یرفتار یهای شناخت مکتب یاصول و مبان ،ها طرحواره. بنا شده است کیکالس رفتاری –یشناخت

 یِو مفهوم یمدل درمان کیرا در قالب  یکاو و روان ییگرا سازنده ،یشئ وابطگشتالت، ر یدلبستگ

که  ندیب را تدارک می یدرمان از روان یدیجد ستمیدرمان، س ةویش نیا .کرده است قیارزشمند تلف

بغرنج در درمان  ای مبتال به اختالالت مزمن و مقاوم که تاکنون مسئله مارانیب یبرا ویژه، به

در نظر  یطرحواره را به صورت قالب ی،رشد شناخت ةر حوزد. است مناسب ،شدند محسوب می

                                                           
1. Young 
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 یابندره جهت توسط طرحوا زیتا افراد ن ردیگ تجربه شکل می ای تیکه براساس واقع رندیگ می

عالوه بر . کنند نییکند تا تجارب خود را تب طرحواره به افراد کمک می(.  3  و اندوز،  دپوریحم)

 یانتزاع ییطرحواره بازنما هایشود و پاسخ می یمند واسطه وارهطرح قیادراک از طر ،نیا

 .(0 02،  داسیانا، آلینا و هیگینز) واقعه است کی ةکنندزیمتما اتیخصوص

اطالعات و  ریتفس یشود که راهنما در نظر گرفته می یشناخت یعنوان نقشه انتزاع به ةطرحوار

 کیجمله و به  کیفهم  یبرا یزبان ةطرحوار کیبه  آموزی هر دانش ،نیبنابرا. له استئحل مس

 ةدر حوز ،یشناخت یشناس از روانگذشته  .دارد ازیافسانه ن کی ریتفس یبرا یفرهنگ ةطرحوار

حال، در  نیبا ا .به مفهوم طرحواره اشاره کرد شیها نوشته نیدر اول( 333 ) کب ،یشناخت درمان

در نظر گرفته  یعنوان هر اصل سازمان بخش کل طرحواره به یدرمان و روان یشناس بافتار روان

 ةحوز یادیو بن یجد میاز مفاه یکی. است یفرد ضرور یزندگ های ربهدرک تج یشود که برا می

به حرکت خود  رند،یگ شکل می یزندگ لیها در اوا از طرحواره یاریبس هاست ک نیا ،یدرمان انرو

 یگریکاربرد د چیاگر ه یکنند، حت می لیتحم یزندگ یدهند و خودشان را به تجارب بعد ادامه می

 ادیاز آن  «یشناخت یبه هماهنگ ازین» عنوان ا ب یاست که گاه یزیله همان چئمس نیا ،نداشته باشند

 اینادرست  دگاهید نیاگر ا یحت گران،ید ایخود  ةبا ثبات دربار یدگاهیحفظ د یعنیشود،  می

ناسازگار باشد و  ایسازگار  ،یمنف ایتواند مثبت  طرحواره می ،یف کلیتعر نیبا ا. شده باشد فیتحر

و بروزوویچ و  0هیمبرگ) ردیشکل بگ یزندگ یبعد ریدر س ای یزندگ لیتواند در اوا می ،نیهمچن

 .(0 02راپی، 

به نظر افراد ناسازگار،  یو رفتار یشناخت یراهبردها دربارة( 332 )بک و همکاران دیدگاه 

که از سالمت  یافراد. است همخوان یا های مقابله سبکبارة های در  طرحواره دگاهیرسد با د می

های  تیسازگارانه با موقع یو رفتار یشناخت یا مقابله یبرخوردارند به کمک راهبردها یروان

را  یریناپذ های ناسازگارانه و انعطاف دار، پاسخ که افراد مشکل یکنند، در حال مقابله می یزندگ

                                                           
1. Daciana, Alina & Higgins 

2. Heimberg, Brozovichm & Rapee 
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 یاست که برخ یمنطقافکار غیر  یینخست، شناسا گامهای شناختی  در طرحواره. رندیگ کار می به

 یمنطقافکار غیر . خبرند یها ب از وجود آن معموالً ، ولیشود یم فیتوص مارانیافکار توسط ب نیاز ا

خود ة شد روزانه و افکار تجربه ادداشتی یةته یبرا ماریدرخواست از ب ق،یدق ةبا مصاحب توان یرا م

 قیکار به دو طر نیا. داده شود رییتغ یمنطقغیر  دیعقا شود یم یگام دوم، سع در .کردمشخص 

در  ماریخود ب ةلیبه وس یو رفتار یجلسات درمان یگر در ط از جانب درمان ییبا راهنما یکالم

 .(0 02، و همکاران  گنزالس) دگیر یروزانه انجام م یها تیفعال

های گروهی را روی  آموزش طرحواره ةجلس هشت( 32  ) خورشیدزاده و همکاران

 ةوسیل هی که بعملی اجرا کردند و نتیجه گرفتند، جوّ -مبتال به وسواس فکری ةسال هفتآموز  دانش

عامل مهم در درمان است که احساس آزادی در بیان خود را در کودک  ،شود درمانگر ایجاد می

برقراری ارتباط دریافت  ةوسیل کند، احساس و حالتی که او قبالً تجربه نکرده بود، به تسهیل می

 . کند می

ر اعتماد های گروهی ب و آموزش طرحواره های اجتماعی آموزش مهارت آثار( 3 02) 0باگرلی

و افزایش چشمگیر  را بررسی کردخانمان  به نفس، افسردگی و اضطراب اجتماعی کودکان بی

 .کاهش اضطراب و افسردگی را نشان داد ،نفس  به اعتماد

ند از رضایت از مدرسه ا عبارت ها تقسیم شود که اهم آن ئیتواند به اجزا با مدرسه می سازگاری

مندی معلمان  در نظر معلمان، نمرات پیشرفت تحصیلی، عالقهبر آن، رقابت  و حضور و پافشاری

 یمشکالت رفتار. آموز با مدرسه و غیره آموزان، قضاوت معلم در سازگاری دانش به دانش

آموز و  دانش نیمناسب بنامختلف از جمله ارتباط  لیبه دال تواند یمدرسه م نیآموزان در سن دانش

که  ،باشد یو فقر فرهنگ یهای خانوادگ یکالت و نابسامانآموز و گروه همساالن، مش معلم، دانش

ای، منظری  اژه) باشد یدر زندگ دختران نوجوان یتواند مانع رشد و بالندگ موارد می نیا ةهم

است بنا شده  یشناخت درمان یةبر پادرمانی  واقعیت کردیرواز آنجا که  .( 3  توکلی و حسینی، 

                                                           
1. Gonzales  

2. Bagerly 
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، ندیآفر ، راه حل میدرگیرندها  خود با آن ةروزمر ید در زندگکه افرا یاز مشکالت یاریبس یبرا و

معتقد است از  ،حال نیدارد، در ع یگانگیب/  یاجتماع یانزوا ةکه طرحوار یمثال فرد برای

رسد نظر می، به شود شتریاو ب یکند که انزوا رفتار می یا کرده، اما اغلب به گونه یریگ کناره گرانید

های شناختی  طرحواره. آموزان نوجوان ناسازگار سودمند باشد تواند در دانشکارگیری آن می به

ناسازگار خود را بشناسند و  یتا الگوها رد،کمک ک افرادی نیتوان به چن دهد چگونه می نشان می

های  طرحواره رینظ یهای درمان شناخت روش تیاهم با توجه به راستا و نیدر هم. دهند رییتغ

طور کمک به مشکالت  نیو هم ،تیو ترب میو تعل ی،شناس روان ةوزدر ح یشناختی گروه

 ایاست که آ پرسش نیبه دنبال پاسخ به ا زیآموزان نوجوان، پژوهش حاضر ن دانش یناسازگار

شهر  یرستانیآموزان دختر دب دانش یاجتماع یسازگارهای شناختی بر  طرحواره یآموزش گروه

 دارد؟ ریثأکرمان ت

 شناسی پژوهش روش

 یشیبا گروه کنترل و گروه آزما ،آزمایشی با روش ی با رویکرد کمّی،از نوع کاربرد حاضر پژوهش

دوم  ةدور ی ناسازگاررستانیآموزان دختر دب دانش همةحاضر شامل  ی پژوهشآمار ةجامع. است

 قاتینمونه براساس نوع پژوهش که در تحق حجم .است 30  -39 یلیشهر کرمان در سال تحص

 نیبد. شدانتخاب ( 23  دالور، ) شود ینفر در نظر گرفته م 2 هر گروه حداقل  یبرا یشیآزما

های  های دخترانه رستانیدب فهرستوپرورش شهر کرمان،  کل آموزش که با مراجعه به اداره بیترت

 نیاز ا ،سپس شد، دو مدرسه انتخاب ی،طور تصادف ها به آن نیاز ب وتحت نظارت آنان را گرفته 

که براساس نظر مشاوران مدرسه  یآموزان دانش نیآموز از ب دانش 2  یطور تصادف همدارس ب

و کنترل  شیبه دو گروه آزما یطور تصادف و به شده، اند، انتخاب مکرر در مدرسه داشته یناسازگار

 اسیآزمون به مق آزمون و پس شیپ ةهر دو گروه در دو مرحل. شدند مینفر تقس 0  یکهر 

های  طرحواره شیگروه آزما یپس از انتخاب نمونه، برا. ادندپاسخ د ایفرنیکال یاجتماع یسازگار

به  یدوساعت ةجلس 2 به مدت  ،(0222) انگشناختی ی یالگو یةبر پا یگروه ةویشناختی به ش

 .نکردند افتیدر یا مدت مداخله نیاجرا شد و گروه کنترل در ا یصورت هفتگ
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به شرح  (0222) انگی یالگو یةبر پا یگروه ةویهای شناختی به ش طرحوارهخالصة جلسات 

 :بود ریز

 یریگ شکل یمدل طرحواره به زبان ساده و شفاف، چگونگ حیتوض :اول ةجلس -

 ه،یناسازگار اول ة شناختیطرحوار یها یژگیو ه،یناسازگار اول شناختیهای  طرحواره

 یا های مقابله پاسخها و  سبک ،طرحواره یآن، عملکردها یها و حوزه تاریخیهای  شهیر

 .ناسازگار

 کردیطبق رو ماریمشکل ب یساز ها، مفهوم طرحواره زمینةدر  ماریآموزش به ب :دوم ةجلس -

 ییسنجش، شناسا ةآمده در مرحل دست اطالعات به همة یآور محور و جمع طرحواره

کننده و  نییتع ینیشواهد ع یآموزان، بررس های مختل طرحواره مربوط به دانش حوزه

 .یآزمودن یگذشته و فعل یشواهد زندگ ساسها برا طرحوارهة طردکنند

های شناختی شامل آزمون  طرحواره یهای شناخت کیاز تکن کیآموزش دو تکن :سوم ةجلس -

 .طرحواره ةدکنندییاز شواهد تأ دیجد فیاعتبار طرحواره و تعر

 بیو معا ایمزا یابیشامل ارز گرید یشناخت کیدو تکن نیآموزش و تمر :چهارم ةجلس -

سالم و  ةطرحواره و جنب ةجنب نیگو بو گفت یو برقرار یآزمودن یا های مقابله سبک

 .یسالم توسط آزمودن ةهای جنب پاسخ یریادگی

طرحواره هنگام  یآموزش یها کارت نیو تدو هیهای ته کیآموزش تکن :پنجم ةجلس -

روزمره و  یزندگ یطرحواره، نوشتن فرم ثبت طرحواره ط ةزانندیبرانگ تیمواجهه با موقع

 .ها شدن طرحواره ختهیزمان برانگ

 یساز مفهوم ،یذهن یرسازیتصو ،یهای تجرب کیتکن کارگیری بهمنطق  ارائة :ششم ةجلس -

بزرگسال »مفهوم  تیتقو ،یالیخ یگوهاو گفت یدر قالب طرحواره و اجرا یذهن ریتصو

ها  طرحواره هیعل دنیارضانشده و جنگ یجانیه یازهاین ییشناسا ،یدر ذهن آزمودن «سالم

 .یدر سطح عاطف

و  نیاحساسش نسبت به والد ییشناسا برای یآزمودن یفرصت برا جادیا: هفتم ةجلس -
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عواطف  ختنیر رونیب یبرا یها، کمک به آزمودن توسط آن او ةنشد برآورده یازهاین

 .یآزمودن یبرا تیحما ةنیزم کردن زا و فراهم بیآس ةشده با حادث بلوکه

های  برداشتن از سبک ارتباط و دست یبرقرار یبرا دیهای جد کردن راهدایپ :هشتم ةجلس -

 نییساز و تع مشکل یاز رفتارها یفهرست جامع یةته ،یاجتناب و جبران افراط یا مقابله

 .یهای درمان آماجکردن  و مشخص رییهای تغ تیاولو

 نیسازتر با مشکل ییارویو رو نیآفر های مشکل تیموقع یذهن یرسازیتصو :نهم ةجلس -

 دادن نقش و انجام یفایو ا یذهن یرسازیتصو قیهای سالم از طر رفتار نیرفتار، تمر

 .ناسالم و سالم یرفتارها بیو معا ایمزا یبازنگر .دیجد یرفتار یمرتبط با الگوها فیتکال

 .آزمون پس یو اجرا یریگ جهیو نت یبند رفتار، جمع رییغلبه بر موانع تغ :دهم ةجلس -

 های نیدر هر جلسه، عالوه بر مرور جلسه و تمر زین یدرمان ةویش نیذکر است در ا شایان

 .نکردند افتیدر یا مدت مداخله نیگروه کنترل در ا. شد داده می زین یخانگ فیقبل، تکال ةجلس

و انحراف  نیانگیدرصد، م ،یفراوان رینظ یفیهای آمار توص ها روش داده لیتحل و  هیتجز یبرا

ها  داده نیا همة. کار گرفته شد به انسیاروکو لیتحل رینظ یهای آمار استنباط و روش ،استاندارد

 :ابزار پژوهش پرسشنامه بود .شد لیتحل و  هیتجز SPSS ی آمار لیافزار تحل نرم ةلیوس به

 ةکالیفرنیا شامل دو مقیاس عمدمقیاس شخصیت : لیفرنیااجتماعی کا سازگاریمقیاس 

این مقیاس نیمرخ سازگاری فردی و اجتماعی فرد . سازگاری خویشتن و سازگاری اجتماعی است

 بار منتشر شده است برای اولین (323 )ز کند و توسط ثورب، کالرک و تیگ گیری می را اندازه

کار  بهعی این مقیاس بخش سازگاری اجتماحاضر در پژوهش (. 29  فرد و همکاران،  خدایاری)

های اجتماعی،  ند از مهارتا که عبارت دارداین بخش از آزمون سه زیرمقیاس . گرفته شده است

مقیاس سازگاری اجتماعی به  پرسش 0 پاسخگویی به . ای گرایش ضداجتماعی و روابط مدرسه

، نتایج شداجرا روش تحلیل عاملی  ،منظور بررسی روایی این آزمون به. استصورت بلی و خیر 

. کنند از واریانس کل آزمون را تبیین می 92/2در مجموع، عامل است که  سهدهنده وجود  نشان

 (.29  فرد و همکاران،  خدایاری)گزارش شده است  30/2پایایی کل این آزمون نیز 
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 های پژوهش یافته

گروه کنترل را اجتماعی در گروه آزمایش و سازگاری میانگین و انحراف استاندارد نمرة   جدول 

 .دهد آزمون نشان می آزمون و پس دو مرحلة پیش
 

 های آزمایش و کنترل اجتماعی در گروهسازگاری توصیف نمرة . 1جدول 

 انحراف معیار میانگین مرحله متغیرها

 اجتماعی گروه آزمایشسازگاری 
  / 4 00/02 آزمون پیش

  / 2 9 /20 آزمون پس

 اجتماعی گروه کنترلسازگاری 
  /2  24/04 آزمون پیش

  / 0 04/   آزمون پس

میانگین و انحراف معیار سازگاری اجتماعی گروه  شو،می مشاهده  جدول  در طور که همان

آزمون تغییر چشمگیری دارد، اما میانگین و انحراف معیار سازگاری  آزمایش در مرحلة پس

 در ادامه، تحلیل. نداشته استآزمون تغییر محسوسی  اجتماعی گروه کنترل در مرحلة پس

این منظور،  به .شود رعایت آن هایمفروضه باید آزمون اجرای این برای. انجام گرفت کوواریانس

 . بررسی شد رگرسیون شیب همگنیِ ابتد، فرضِ
 

 بررسی همگنی رگرسیون. 2جدول 

 F P میانگین مجذورات درجة آزادی متغیرها

 4/2  42/2  /0    آزمون تعامل گروه و پیش

 معنادار P<20/2آزمون در سطح پیش و گروه تعامل شود،می مشاهده 0جدول  در طور که همان

در ادامه، برای بررسی مفروضة برابری . شودمی تأیید رگرسیون شیب پس فرض همگنی نیست؛

 .بیان شده است  ها آزمون لوین اجرا شد که نتایج آن در جدول واریانس
 

 ها واریانس برابری مفروضة بررسی برای لوین آزمون نتایج. 3جدول 

 F P 2درجة آزادی  1درجة آزادی  متغیر

 2/2   / 0 02   سازگاری اجتماعی
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پس  نیست، معنادار P<20/2در سطح  Fشود، مقدار می مشاهده  جدول  در طور که همان

 .شودمی تأیید هاواریانس فرض برابری

  اجتماعی در جدول سازگاری ی آزمایشی و کنترل در متغیر ها گروهنتایج تحلیل کوواریانس 

  .نشان داده شده است
 

 یسازگاری اجتماع ریدر متغ انسیاروکو لیتحل براساسو کنترل  یشیهای آزما گروه یهای استنباط داده ةسیمقا .4 جدول

 منابع تغییرات مجذوراتمجموع  درجة آزادی میانگین مجذورها Fآمارة  سطح معناداری ضریب اتا

 آزمون پیش  0/9     0/9   /9  4/2  9/2 

 ها گروه  3/20     3/20  2 / 2 2/ 2 

 خطا 3 0 /39 04 0 /2    

شود، با تحلیل کواریانس، معناداربودن تفاوت بین  یممالحظه   طور که در جدول   همان

گروه آزمایش و کنترل را پس از آزمون اضطراب اجتماعی هر دو  های پس های نمره یانگینم

آزمون، آزموده شد و این نتیجه حاصل شد که دو  درنظرگرفتن تفاوت اولیه بین دو گروه در پیش

، اند داشته، باهم تفاوت معناداری >2P/ 2، در سطح =F1,27 2 / 2آزمون با نسبت  گروه در پس

آموزان گروه  ه دانشهای شناختی گروهی ب یعنی پس از برگزاری جلسات آموزش طرحواره

اجتماعی سازگاری های آزمون  طور معناداری بیشتر از گروه کنترل به پرسش آزمایش، این گروه به

کنندة میزان  به دست آمد، که براساس جدول کوهن، بیان 9/2 همچنین، ضریب اتا، . پاسخ دادند

بنابراین، . ان استآموز اجتماعی دانشسازگاری های شناختی گروهی بر  اثربخشی خوب طرحواره

اجتماعی دختران دبیرستانی سازگاری های شناختی گروهی بر  توان گفت، آموزش طرحواره می

 .تأثیر دارد >2P/ 2شهر کرمان در سطح معناداری در سطح معناداری 

 گیری بحث و نتیجه

های شناختی بر سازگاری  بررسی اثربخشی آموزش گروهی طرحوارهپژوهش حاضر با هدف 

بر این اساس، فرضیة پژوهش به . انجام گرفت آموزان دختر دبیرستانی شهر کرمان ی دانشاجتماع
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آموزان دختر  های شناختی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزش گروهی طرحواره»: این شرح بود

 .«ثیر داردأدبیرستانی شهر کرمان ت

سازگاری اجتماعی های شناختی بر  گروهی طرحواره آموزشها نشان داد  نتایج تحلیل داده

با تحلیل کوواریانس، معناداربودن تفاوت بین . تأثیر دارد آموزان دختر دبیرستانی شهر کرمان دانش

هر دو گروه آزمایش و کنترل را پس از ( کل)اجتماعی سازگاری آزمون  های پس های نمره یانگینم

شان داده شد دو گروه در آزمون، آزموده شده و ن منظورداشتن تفاوت اولیه بین دو گروه در پیش

شناختی های  ، یعنی پس از برگزاری جلسات طرحوارهاند داشتهآزمون، باهم تفاوت معناداری  پس

های  طور معناداری بیشتر از گروه کنترل به پرسش آموزان گروه آزمایش، این گروه به به دانش

 و ارجمندی زاده بیانهای  این یافته با نتایج پژوهش. پاسخ دادند( کل)اجتماعی سازگاری آزمون 

آموز  دانشتوان گفت  ها می در تبیین این یافته. همسو است( 0222)، و ویکس و همکاران (22  )

ها و  مهارت برای این کار او باید به کمک معلم. باید یاد بگیرد که به صورت گروهی کار کند

تغییردادن رفتار تربیتی  رایبهر اقدامی که  ،بنابراین. های اجتماعی خود را رشد دهد شایستگی

تربیتی  ةفاقد جنب اقدام به تنبیه که تنها هدفش قطع رفتار ناسازگار است بدین معنا، داشته باشد،

 کدام دهد می نشانآموزان  تنبیه به دانش. اثربخشی کمتری خواهد داشت ،خواهد بود و در نتیجه

شایسته،  رفتارهای باید بنابراین، معلم. دهد امانج را کار کدام دهد نمی نشان ندهند، اما انجام را کار

او باید . هدد می یاد را ریاضی مسائل حل طور که بدهد، همان یاد را قبول مورد و مناسب، سازگار

های تعلیم و تربیت این  گر از هدفیکی دی .دگیرکار  جای نگرش تنبیهی به نگرش تربیتی را به

او اثر عوامل خارجی بر رفتار را  رفتار خود را بر عهده بگیرد،تدریج کنترل  به ،آموز دانشاست که 

خواهد  معلمی که می ،بنابراین. پذیری خود متکی باشد کنار بگذارد و بر رشد شخصیتی مسئولیت

او باید ترتیبی دهد که . باید با این دید قدم بردارد آموزی را تغییر دهد، رفتار ناسازگار دانش

 ةو با اراد ها و کنترل رفتارها را شخصاً گیری را کنار بگذارد و تصمیمآموز عوامل خارجی  دانش

معلم  .آموزش داده شود ،بیان شد که طور مناسب، همان رفتار باید کار این برای. کند خود دنبال

ها را  آن آموز نیز واقعاً باید سودمندی رفتارهای ناسازگاری برای زندگی آینده را نشان دهد و دانش
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ها را  تواند راه حل دشواری معلم می برای .به میل خود یاد بگیرد ه،ساس کند و در نتیجضروری اح

. اقدام کند و نتیجه را گزارش دهد از شاگرد بخواهد که برای رفع آن شخصاً. آموزش دهد

های شناختی تلفیقی از مبانی مکاتب شناختی رفتاری، دلبستگی گشتاکت، روابط شیئی،  طرحواره

 آن محتوای که ای است حافظه ای بسته طرحواره گفت بتوان شاید. کاری است ی و روانگرای سازنده

 عواملیها  طرحواره پدیدایی روند در کرد توجه باید. دهد می شکل زمان طول در فردهای  آموزه را

 تجارب فرهنگ، خانواده، محیط مثل او تربیتی محیط به مربوط عوامل و فرد زیستی بنیادهای مثل

 بزرگ فیلتر یک مثل ای حافظه بستة این .گذارند می تأثیر... و بزرگ رخدادهای رشد، فرایند در وی

 کرده عمل حافظه در موجود اطالعات همچنین، و حافظه به ورودی اطالعات راه سر بر پیچیده و

 .کند می ممکن ذهن در را جدید معانی گیری شکل دهی، سازمان و بندی، دسته سرند، با و

 توانا رخدادها بینی پیش و اطالعات بندی مقوله برای را فرد ها آن باورند یک از فراترها  طرحواره

 و بدنیهای  حس ها، هیجان خاطرات، از ای مجموعه دربرگیرندة طرحواره یک. کنند می

های  چالش فهرست صدر در را ها آنها  طرحواره جانی سخت و بودن مقاوم ویژگی. شناختارهاست

های  پایه درک های شناختی به طرحواره .دارند سروکار «تغییر» با شان حرفه در که گذارد می کسانی

 بندی فرمول نشاندن و درمانگر - مراجع ارتباط کودکی، دوران در فرد شناختی  روان مشکالت

 . (22  زاده و ارجمندی،  بیان)فشارد  می پای تری گسترده فردی تاریخچة زمینة بر مشکل

 سازگاری بهبود بر اثر معناداریهای   مداخله برنامة نشان دادند( 23  ) حسینیپژوه و  به

 .است داشته گروه آزمایشی در دیرآموز پسر آموزان دانش تحصیلی عملکرد و اجتماعی

، گیرد های شناختی صورت می خاص که از طریق آموزش طرحواره ذهنیت یک سازی فعال

 ممکن ذهنیت است معتقد بک. اوست اجتماعی و فرهنگی باورهای و فرد ژنتیکی میراث حاصل

 طرحواره شناختی مؤلفة که زمانی حتی نشود؛ فعال، طرحواره برانگیختی هنگام لزوماً است

 بیماران. نکنیم مشاهده را رفتاری یا انگیزشی، مؤلفة عاطفی هیچ است ممکن شود، می برانگیخته

. کنند نافعال را خودهای  ذهنیت، هشیار کنترل سیستم ریکارگی به با گیرند می یاد، درمان فرایند طی

، باشد ناهمخوان ذهنیت با که طوری برانگیزاننده واقعة تفسیر طریق از را کار این توانند می بیماران
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های پژوهش  ترین محدودیت از مهم. شوند اصالح توانند ها می ذهنیت، این بر عالوه. دهند انجام

آموزان دختر شهر کرمان انجام گرفت و در تعمیم آن به در میان دانشحاضر این بود که پژوهش 

متغیرهای مزاحم دیگری در . ها توجه کرد جنسیت پسر و شرایط دیگر باید به تفاوت موقعیت

تواند روایی درونی  پژوهش حاضر، مانند سطح سواد والدین، شرایط خانوادگی، تغذیه و جز آن می

شود واحدهای درمانی در سطح در پایان، پیشنهاد می. دپژوهش را تحت تأثیر قرار ده

های اصالح و تربیت، ویژه مشاوران شاغل در مراکز مشاوره و کانون وپرورش کشور به آموزش

های درمانی خود قرار دهند، زیرا را در رأس روش های شناختی آموزش گروهی طرحواره برنامة

تواند گام مؤثری در  آموزان و دانشجویان می شبه دانهای شناختی  طرحوارههای آموزش تکنیک

های  آموزش طرحواره شود همچنین، پیشنهاد می. بهبود سالمت روانی و جسمانی آنان داشته باشد

آموزان  فعال، دانش شیآموزان ب دانش ریآموزان خاص نظ دانش ةجامع یبر رو شناختی گروهی

نسبت به  یشتریب یاز اضطراب اجتماع اختالل سلوک که احتماالً یآموزان دارا مانده، دانش عقب

 .دگیربرخوردار باشند، انجام  ناسازگار آموزان دانش
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