
 1056پاییز و زمستان ،7شماره ،مسودوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره      پویش  فصلنامه 

2 
 

 

بر طرح واره  واره درمانی اثربخشی مشاوره  گروهی مبتنی بر طرح

 6ناسازگاراولیههای 

 0محمدرضا صالحی ،0سهراب صادقی ، 2فاطمه زرین کاله

 

 چکیده

واره درمرانی برر تغییرر طررح      پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی مشاوره با رویکرد طررح 

به همین دلیل ایرن پرژوهش برا شریوه     . های ناسازگار اولیه دانشجویان  صورت گرفته است واره

صورت که ازمیان دانشجویان دختر مجرد دانشرگاه فرهنگیران   نیمه آزمایشی انجام گرفت بدین 

نفره به شیوه نمونه گیری در دسترس  انتخاب شرده و   03شیراز واحد سلمان فارسی نمونه ای 

ی  پرسشرنامه . هرای آزمایشری و کنتررل جرای گرفتنرد      نفری بره عنروان گرروه    19در دو گروه 

گیری در پیش آزمون  و پس آزمون  به  ر اندازهبه عنوان ابزا( فرم کوتاه )« واره های یانگ طرح»

جلسه با شیوه مشاوره گروهی انجرام   16واره درمانی طی  مداخالت مبتنی برطرح . کار برده شد

نتایج . و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت  SPSSو نتایج با نرم افزار. پذیرفت 

هرای  واره طررح  9واره درمرانی برر تغییرر     طررح  آماری نشان داد که  مشاوره گروهی  مبتنی برر 

/ بردرفتاری، انرزوای اجتمراعی   /ناسازگاراولیه یعنی محرومیت هیجانی، رهاشدگی، بی اعتمرادی 

می تروان  .بی کفایتی، اطاعت و بازداری هیجانی، موثر بوده است /شرم، وابستگی/بیگانگی ،نقص

ی ناسازگار گردیده است و برا آمروزش   نتیجه گرفت که این آموزشها منجر به تغییر ظرحواره ها

 .می توان طرحواره های ناسازگار را تغییر داد

 .، دانشجویانمشاوره گروهی، طرحواره درمانی، طرحواره ناسازگار اولیه :گان کلیدیواژ
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 مقدمه 

های ناسازگار اولیه یانگ وارهها نظریه طرحوارههای سطوح در عرصه طرحیکی از نظریه

های ناسرازگار اولیره، الگوهرای هیجرانی و شرناختی      وارهمعتقد است طرح( 1551)یانگ . است

رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفتره و در مسریر زنردگی    خودآسیب

-تجارب نراگوار دوران کرودکی شرکل مری      ی ها عمدتاً در نتیجهوارهو این طرح. شوندتکرار می

ی هرا کره عمردتاً در نتیجره    ویرژه آن ها بره وارهاست برخی از طرحمعتقد ( 2332)یانگ . گیرند

های شخصریت،  ی اصلی اختاللگیرند، ممکن است هستهتجارب ناگوار دوران کودکی شکل می

از نظرر  . قررار بگیرنرد  Iهای مزمن محرور  تر و بسیاری از اختاللمشکالت منش شناختی خفیف

های عمیرق و  الگوها یا درون مایه -1:ت زیر را دارند های ناسازگار اولیه خصوصیاوارهیانگ طرح

 -0. انرد ها و احساسات بدنی تشکیل شدهوارهها، شناختاز خاطرات، هیجان -2. فراگیر هستند

دربراره خرود و    -9.در سیر زندگی تداوم دارنرد  -0. انددر دوران کودکی یا نوجوانی شکل گرفته

، نظریه خود را در قالرب  (2339)یانگ . ناکارآمد هستندشدت به -6. در رابطه با دیگران هستند

های مختل، دیگرر  بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، محدودیت) ی اصلی پنج حوزه

هرای  واهو پانزده زیر حوزه که همران طررح  ( زنگی بیش از حد و بازداریمندی و گوش بهجهت

نشدن پنج نیاز هیجانی مهم، شرامل نیراز بره     ی ارضاباشند، معرفی کرده که در نتیجهیانگ می

هیجران سرالم،   / شایستگی و هویت، آزادی در بیران نیازهرا  / پیوند و پذیرفته شدن، خودگردانی

برای درمان این مساله . شوندگیری از درون ایجاد میخودانگیختگی و لذت و جهت/ خودابرازی

نظریرات پسرت مردرن و تلفیقری و      نظریه طرحواره درمانی نیز مطرح شده است این نظریره از 

مطررح گردیرد و    53دراوائرل دهره   «  1یانرگ »مرتبط با موج سوم روانشناسی  است که توسط 

ایرن نظریره   . درحال حاضر محبوبیت و مقبولیت زیادی در کشورهای مختلف، پیدا کرده اسرت 

ی درشرکل گیرر   « ریشه های تحوولی »رفتاری  بر اهمیت  –درمانی بر پایه مکتب شناختی 

این نظریه  با تمرکرز برر شرکل    .و مشکالت روانشناختی انسان ها تاکید میکند   «9شخصیت»

گیری طرح وار ها در سال های اولیه زندگی و تاثیر آنها در طول زندگی به بررسی نقش و تاثیر 

واره درمانی توانسته است روش هرا   طرح. گذاری انها بر مشکالت زندگی کنونی فرد ، می پردازد

نظریه ی دلبستگی گشتالت درمانی،روابط ابژه و سرازنده  »: دگاه های مکاتب دیگر را مانند و دی
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یانگ،کلوسرکو  )را در یرک مردل جرذاب و کارآمرد مفهرومی و درمرانی تلفیرق نمایرد         « گرایی 

 .( 1051؛ ترجمه ی حمیدپورو اندوز،(2332)وویشار

که فرد در مسریر دوران   شوندبخش محسوب میی تجارب زیانها نتیجهوارهاغلب طرح

اثر این تجارب ناگوار در سیر تحرول برا   . استرو بودهکودکی و نوجوانی دائماً با این تجارب روبه

-وارهطررح . گرردد واره کامالً ناسازگار میگیری یک طرحشوند و منجر به شکلیکدیگر جمع می

ی تمایرل بیشرتر بره    هجنگنرد کره ایرن امرر نتیجر     های ناسازگار اولیه برای بقای خودشان مری 

شرود، ولری برا    واره منجر به ناراحتی وی مری داند طرحاگرچه فرد می. هماهنگی شناختی است

رسراند کره   کند و همین احساس راحتی، فرد را به این نتیجره مری  واره احساس راحتی میطرح

خروانی  هایش هموارهشود که با طرحفرد به سمت وقایعی کشیده می. اش درست استوارهطرح

-عنوان حقایقی مری ها بهوارهافراد به طرح. ها سخت استوارهدارند و به همین دلیل تغییر طرح

انرد،  ها، معتقدند که این حقایق درستوسقم آننگرند که بدون به بوته آزمایش گذاشتن صحت

دپور حمیر )گذارند ها بر پردازش بعدی تأثیر میوارهی چنین دیدگاهی این است که طرحنتیجه

 (. 1051و اندوز، 

نگرش ها انتخاب »: تعیین کننده برای «ی زمینه»واره ها در واقع،  ازین نقطه نظر،طرح

یعنی نوع  پرردازش و شریوه ی تفسریر وقرایع     : افراد هستند« ها، کنش ها و واکنش های امروز

واره های خود بره روابرط    افراد از دریچه طرح. نمایند زندگی و معناسازی برای آنها را تعیین می

کننرد و   فتارهای افراد دیگر را معنا مری کنند و درواقع اطالعات دریافتی از ر میان فردی نگاه می

اصرالنی، صرمدی فرر و    .) دهنرد  با توجه به این مراجع پایه ای ، به افراد دیگر واکنش نشان می

شخص پس از ورود به زندگی زناشویی نیز اعمال، رفتار و گفتار همسر خود ( .   1050سودانی 

واره های خود، تعبیر و تفسیر  طرح را بر اساس تجربیات گذشته خود و در این دیدگاه بر اساس

 ( .  1056پیروی وبهرامی . )کند و بر اساس این تفسیر، ارتباط برقرار می سازد می

واره ها با ایجاد قالب های ذهنی و دیدگاه ها و  بطور خالصه همانطور که گفته شد طرح

  -داره  یعنری خرود پنر     -عواطف خاص خود  و شکل دهی تصور فرد ازدنیا، زنردگی و خرودش  

نمایند؛ بدین ترتیب افرراد برا توجره بره      زندگی آنها تعیین می« انتخاب های»جهت گیری ها و 

واره  های تجربه شده ی خود و شناخت ها و احساس های مرتبط برا آن بره سرمت افرراد      طرح

ازین حیث اسرت کره   . دهند شوند یا به نحو خاصی، به  آنها واکنش نشان می خاصی کشیده می

 و« همسور »انتخاب واره ها در انتخاب های مهم  زندگی، بخصروص در   ن گفت که طرحتوا می

با این تفاصیل می توان گفت کره  (  1056پیروی و بهرامی . )تاثیر بسیار زیادی دارند  «شغل»
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تحرت  «  1رضرایت زناشرویی  »واحسراس  « کیفیت ارتباط زناشرویی »انتخاب همسر و بعد از آن 

 (. 1050اصغری،صادقی،خاکدوست و انتظاری .)گیردقرار میواره  ها  تاثیر همین طرح

و یرا بقیره آنهرا    « محرومیت ،بی اعتمرادی  ،طررد   »: واره های اگر فرد تحت تاثیر  طرح

باشد در زندگی زناشویی خود نیز مرتبا این حراالت را احسراس نمروده و حتری آنهرا را انتظرار       

را دارد به انتخاب های خرود تخریرب    «  شکست»واره  نماید ؛فردی که طرح کشد و خلق می می

در همسر گزینی می پردازد و در زندگی زناشویی خود نیز  احسراس قربرانی برودن و ناکرامی و     

گیررد   نماید ودر خطر ریسک باالی طالق نیز قررار مری   ترس مداوم و تنش زیادی را تجربه می 

برین زوجرین  و   « ی گسترده تنش ها»و « تعارضات زناشویی»واره ای  به  مجموعه اثرات طرح.

در اینجا به تعردادی از  (.  2337، 0و هوهمن 2آماتو. )گردد منتهی می« طالق»درموارد بسیار به 

. های ناساز اولیه و سایر متغیرها اشاره خواهد شدوارهنتایج تحقیقات پیشین در رابطه بین طرح

ره درمرانی برر اخرتالالت    وا پژوهش های انجام شده در خرارج ازکشرور بیشرتر برر تراثیر طررح      

شخصیت بخصوص اختالل شخصیت مرزی تمرکز داشته اسرت، در پژوهشری در کشرور هلنرد     

واره درمرانی را برر پرخاشرگری افرراد مبرتال بره        تاثیر طررح (  2310) 6وارنتز 9برنشتاین 0کولن

در  (.2319گرینبرر،، )شخصیت مورد بررسی قرار دادند و رابطه معنراداری را گرزارش نمودنرد   

مطالعات انجام پذیرفته مرتبط با پژوهش حاضر در کشور ما، خورشید زاده، برجعلی، سرهرابی و  

واره هرای   واره درمانی را بر فعالیرت طررح   اثربخشی طرح  1053دالور در پژوهش خود در سال 

ناسازگار اولیه در زنان مبتال به اضطراب اجتماعی مورد بررسری قررار دادنرد و بره ایرن نتیجره       

واره های ناسازگار اولیه موثر اسرت و باعرث    واره درمانی بر کاهش فعالیت طرح یدند که طرحرس

در پررژوهش دیگررر برزکرری، سررهرابی و . گررردد کرراهش اضررطراب اجتمرراعی در زنرران نیررز مرری 

واره های  واره درمانی بر روی طرح های طرحبه بررسی اثر بخشی آموزش تکنیک( 1051)زارچی

واره درمرانی برر کراهش     د و نتایج این پژوهش حراکی از اثرگرذاری طررح   افراد افسرده پرداختن

اثر بخشی طرحواره درمانی در درمان افسرردگی مرزمن   . واره های افراد افسرده بود فعالیت طرح

، اخررتالل ( 2310هرراواو و همکرراران،)، اخررتالل دوقطبرری ( 2310مررالوجینیس و همکرراران، )

نشران  (  1050) ر پژوهش حسرن زاده چایجرانی   د. تایید شده است(  2310)شخصیت مرزی 
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. داد که طرح واره درمانی گروهی بر افزایش شادکامی و بهزیستی روانشناختی مؤثر بروده اسرت  

همچنین در یک کارآزمایی بالینی طرحواره درمانی باعرث ارتقراء دو مؤلفره کیفیرت زنردگی و      

گلرری، هرردایت، دهقرران و در نهایررت اینکرره (. 2310کرریم ولرری،. )بهزیسررتی روانشررناختی شررد

نیز نشان دادند که طرحواره درمانی منجر بره بهزیسرتی براالتر و پرخاشرگری     ( 1059)حسینی

با توجه به پژوهش های ذکر شرده پرژوهش حاضرر در صردد آن     . گرددکمتر در دانشجویان می

است تا ببیند آیا مشاوره به شیوه طرحرواره درمرانی منجرر بره کراهش طرحرواره ناسرازگار در        

 دانشجویان مجرد می شود؟ 

 وهشروش پژ

اسرتفاده   گواه گروه با آزمونپس _آزمونپیش آزمایشی طرح نیمه از حاضر پژوهش در

نفرر از دانشرجویان بره شریوه      03بدین  منظور از جامعه آماری دانشگاه فرهنگیران تعرداد   . شد

ورود در دو  نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیده با  کنتررل متغیرر هرای جنسریت و سرال     

 گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند

در ابتدا  هر دو گروه مورد پرسشگری پرسشنامه طرحرواره قررار گرفتنرد سررس بررای      

گروه آزمایشی جلسه توجیهی برگزار شد و در مورد رویکرد آموزشی مورد نظر و محرمانه بودن 

اجررای جلسرات آموزشری،    توضیحات شرامل هردف از   . اطالعات ارائه شده توضیحاتی داده شد

گرروه  . کننردگان در ایرن جلسرات برود    دهنرده و شررکت   طول مدت آموزش، وظرایف آمروزش  

تحت آمروزش مشراوره گروهری قررار     ( ساعت 16در مجموع )ساعته 1جلسه 16آزمایشی، طی 

هرا مجردد    پرس از اتمرام آمروزش، گرروه    . گرفتند و گروه کنترل هیچ آموزشری دریافرت نکررد   

هرا، نمررات بره     گذاری پرسشرنامه  پس از انجام نمره. کردند( پس آزمون)کمیلها را ت پرسشنامه

 .ها از تحلیل کواریانس استفاده شد برای تحلیل داده. منتقل گردید SPSS افزار نرم

 :محتوای جلسات آموزشی طرحواره درمانی بطور مختصر به شرح زیر است. 1جدول 
 هدف موضوع جلسات

جلسرره اول و 

 دوم

معرفی اجمالی آموزش طرحواره درمانی ، برقراری 

 ارتباط، لزوم استفاده از طرحواره درمانی 

جلسرره دوم شررواهد عینرری تأییررد کننررده یررا رد ر 

کننده طرحواره ها بر اساس شواهد زندگی فعلی و 

گذشته مورد بررسی قرار گرفت و پیرامرون جنبره   

طرحواره موجود با طرحواره سالم بحرث و گفتگرو   

 .ودمی ش

افزایش آگراهی از طرحوارهره    -1

 های نامناسب 

های فرردی و   باال بردن مهارت -2

رسرریدن برره آرامررش در شرررایط   

 گوناگون
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جلسه سوم و 

 چهارم 

در جلسه سوم  و چهرارم تکنیرک آزمرون اعتبرار     

 طرحواره آموزش داده شد

آگررررراهی از احساسرررررات و   -1

 تجربیات

معرفی حوزه های طرح واره و  -2

 ها ی ناسازگار اولیه طرح واره

جلسه  پنجم 

 و ششم 

مرور تکلیف جلسه قبل، تعریرف جدیرد از شرواهد    

 تأیید کننده طرحواره موجود

 مشاهده حسهای بدنی -1

شرح مختصر در مورد بیولوژی  -2

 طرح واره های ناسازگار اولیه

جلسه  هفتم 

 و هشتم 

همچنین ارزیابی مزایا و معایب سبک  مرور تکلیف 

 مقابله ای آموزش داده شدهای 

 

هرردف ایررن اسررت کرره مشررارکت  

کننرردگان ماهیررت حرروزه آسرریب  

رسان سبک های مقابلره ایشران را   

 .بشناسد و به وجود آن ها پی ببرد

جلسه نهرم  

 و دهم 

بررسی تکالیف گذشرته، آمروزش تکنیرک سربک     

 مقابله ای مجددا

پررذیرش افکررار و هیجانررات  و  -1

 شناخت ظرحوار ها

جلسرررررره 

یرررازدهم و 

12 

مرور کلیره تکلیرف جلسرات قبرل و دادن تکلیرف      

 تمرینی برای شناسایی ظرحوارهها،
 

ر و فکااز اگاهی کامل آ -1

 نهاآپذیرفتن و ها سحساا

 طرحواره ا نسبت بهری هوشیا -2

جلسرررررره 

سرررریزده و 

چهاردهم و 

 پانزدهم

 راهبردهای تجربی برای تغییر

به  استفاده از تکنیک های تجربی برای تغییر

ارایه منطق ( 1: ترتیب زیر صورت می گیرد

انجام ( 2. استفاده از چنین تکنیکها در درمان

نوشتن نامه به عنوان ( 9( 0گفتگوهای خیالی 

تصویر سازی ذهنی به منظور ( 6تکلیف خانگی و 

 الگوشکنی

 افزایش انگیزه برای تغییر رفتار

تمرین رفتارهرای سرالم از طریرق    

 ایفای نقشتصویر سازی ذهنی و 

جلسرررررره 

 شانزدهم 

جمع بندی آموخته ها، بازنگری تکرالیف خرانگی،   

تکنیک رد مودر بحث و گرفت م نجاانچه ی آنگرزبا

 تمرین هاو 

 -2گررررررینددل در زحفظ تعا -1

 تغییر طرحواره ای ناسازگار
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 ابزار پژوهش

 فررم کوتراه  « 1(YSQ-SF)واره هرای یانرگ    طرح»سنجش داده ها بوسیله پرسشنامه 

اولرین نسرخه    . بصورت پیش آزمون و پس آزمون برای هر دوگروه انجرام پرذیرفت  ( سوالی 79)

مرورد تجدیرد    2339توسط یانگ تهیه گردید که  بعدا در سرال   1559این پرسشنامه در سال 

،  1096در یک پژوهش در سرال  « دیوانداری، آهی، اکبری و مهدیان »در ایران . نظر قرار گرفت

 59/3محتوایی آن را تایید کردند و ضریب پایایی آن را با شیوه آلفای کرونبراخ   روایی عاملی و 

 .اعالم کردند

 یافته ها

نمرات دوگروه آزمایشی و کنترل را برای نمررات پریش آزمرون و پرس آزمرون        1جدول شماره 

 :واره یانگ نشان می دهد پرسشنامه طرح

 .روه آزمایشی و کنترلمقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون دوگ - 2جدول 

 

 واره ها طرح

 

 مراحل

 کنترل آزمایش

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

 محرومیت هیجانی
 60/0 37/22 79/0 70/20 پیش آزمون

 05/0 00/21 32/2 09/19 پس آزمون

 رهاشدگی
 96/2 65/19 79/2 30/23 پیش آزمون

 50/2 35/15 93/1 22/10 پس آزمون

 بدرفتاری/بی اعتمادی
 25/0 10/21 53/1 90/15 پیش آزمون

 16/0 16/23 11/1 39/10 پس آزمون

 بیگانگی/انزوای اجتماعی
 96/2 79/20 69/2 22 پیش آزمون

 26/2 30/22 05/1 50/19 پس آزمون

 شرم/نقص
 11/0 26/17 70/2 19 پیش آزمون

 23/0 57/19 02/2 66/16 پس آزمون

 79/0 07/19 76/2 17 پیش آزمون بزرگ منشی/استحقاق

                                                      
1

 -  Young Schema Questionnaire (short form) 
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 واره ها طرح

 

 مراحل

 کنترل آزمایش

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

 65/0 95/19 30/2 13/16 پس آزمون

 بی کفایتی/وابستگی
 39/0 91/23 16/0 15 پیش آزمون

 60/0 07/22 60/2 02/10 پس آزمون

 گرفتار/خود تحول نیافته
 53/2 70/17 07/9 76/19 پیش آزمون

 05/2 36/16 96/2 90/12 پس آزمون

 اطاعت
 36/0 52/23 76/0 96/15 پیش آزمون

 17/0 07/21 07/2 30/10 پس آزمون

 ایثار
 56/1 30/19 59/2 99/19 پیش آزمون

 32/2 97/19 67/2 00/10 پس آزمون

 بازداری هیجانی
 99/0 96/22 77/0 20 پیش آزمون

 96/0 16/20 79/2 57/10 پس آزمون

معیارهای سرسختانه 

 عیب جویی/

 26/9 00/15 12/0 60/21 پیش آزمون

 00/9 36/23 79/0 10/23 پس آزمون

انضباط /خویشتن داری

 شخصی ناکافی

 00/2 22 29/0 05/23 پیش آزمون

 05/2 00/20 59/2 15/ 60 پس آزمون

آسیب پذیری نسبت به 

 ضرر یا بیماری

 05/0 02/17 30/0 35/19 پیش آزمون

 95/0 56/19 57/0 77/17 پس آزمون

 

همانطور که دیده می شود میانگین و انحراف اسرتاندارد گرروه آزمایشری و کنتررل  در     

پرژوهش از تحلیرل     بررای پاسرخگویی بره سرؤال     .پیش آزمون تفاوت معناداری بایکدیگر ندارند

فررض   های آن از جمله پیش فرض قبل از انجام تحلیل پیش .کواریانس چند متغیره استفاده شد

فرض یعنی همگنی شریب رگرسریون برین همره      همگنی واریانس و کواریانس و مهمترین پیش

بنابراین استفاده . ها برای انجام تحلیل برقرار بود فرض ها  مورد بررسی قرار گرفت که پیش گروه

 . اشدب از تحلیل کواریانس چند متغیره بالمانع می
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 ها بر طرحواره ها نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره مقایسه اثربخشی درمان.0جدول 

میوووانگین  واره ها  طرح

 مجذورات

F 
محاسووبه 

 شده

درجه 

 آزادی

سوووو   

 معناداری

ضووری

 ب اِتا

 توان

 آماری

 1 50/3 331/3 1 370/93 076/29700 کل

 1 75/3 331/3 1 359/06 70/ 026 محرومیت هیجانی

 1 60/3 331/3 1 537/91 130/ 609 رهاشدگی

 53/3 71/3 312/3 1 779/06 793/99 بدرفتاری/بی اعتمادی

انرررررررررررررررررزوای 

 بیگانگی/اجتماعی

976/67 363/25 1 317/3 96/3 99/3 

 79/3 91/3 331/3 1 135/26 630/95 شرم/نقص

 16/3 12/3  129/3 1 112/0 363/6 بزر، منشی/استحقاق

 93/3 72/3 331/3 1 653/02 536/91 کفایتیبی /وابستگی

خررررررود تحررررررول  

 گرفتار/نیافته

362/02 009/17 1 331/3 75/3 1 

  09/3 39/3 1 037/00 763/77 اطاعت

 21/3 19/3 191/3 1 371/2 730/0 ایثار

   331/3  929/29 905/96 بازداری هیجانی

معیارهای سرسرختانه  

 عیب جویی/

309/0 309/6 1 31/3 00/3 07/3 

انضباط /خویشتن داری

 شخصی ناکافی

950/7 330/0 1 190/3 21/3 06/3 

آسیب پرذیری نسربت   

 به ضرر یا بیماری

391 /0 693/0 1 310/3 27/3 09/3 

هرای محرومیرت    بررای شراخص   Fدهرد مقردار   نشران مری  0طور که نتایج جدول  همان

/ شررم ، وابسرتگی  / بیگانگی ،نقص/ بدرفتاری، انزوای اجتماعی/ اعتمادیبی هیجانی، رهاشدگی،

کفایتی، اطاعت و بازداری هیجانی  باال و معنادار می باشد بدین معناست که گرروه آزمرایش    بی

 .در شاخص های ذکر شده عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل نشان دادند
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 بحث ونتیجه گیری

ناسرازگاراولیه    واره  هرای  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی مشاوره گروهی بر تغییر طرح

واره درمرانی    انجام گرفته است،فرضیه اصلی  پژوهش این بود که  مشاوره گروهی با شیوه طررح 

مداخالت  گروه آزمایشری  .  واره  های ناساگار اولیه گردد  می تواند باعث تغییر و تعدیل درطرح

نحوه شکل گیری واره ها و  جلسات با توصیفاتی در مورد طرح. جلسه انجام پذیرفت 16در طی 

آن ها برای اعضای گروه آغاز گردید که درواقع  زمینه سرازی  بررای شرناخت طررح واره هرا و      

هیجانات و رفتارهای فعلی و خاطرات مرتبط با آن ها چگونگی  شکل گیری آنها در خرد سالی، 

و کشف و شناسایی آنها در ترک ترک افرراد گرروه  و سررس شریوه هرای تغییرر         (  ارزیابی )بود

واره ها با استفاده از فنون  بازوالدینی، تمرین تصویر سازی ذهنری   شناختی رفتاری  دراین طرح

نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد درمورد گروهی که مداخالت مشاوره ای  در . صورت پذیرفت

واره های ناسازگار به طرز معنراداری کراهش    مورد آنها انجام پذیرفته است میانگین نمرات طرح

واره  ؛ یعنی درمان مبتنی بر گروه درمانی مبتنی برر طررح  (واره  تا از طرح 9درتعداد )فته استیا

ایرن  . ها،  توانسته است باعث تغییر و تعدیل در طرح وار های ناسازگار، در گروه آزمایشی گردد

و ( 1053) و خورشرریدزاده  و همکرراران،(  2311) 2و پروونچررر 1هررای هرراوو یافترره بررا یافترره

(  1052)و جعفرری، پویرا مرنش، قربانیران و کبیرری     (  1099)روان،نظیری و محمد نژادهنروپ

هرای  واره شرناخت و سرنجش  طررح   : واره  درمانی که شامل تکنیک های طرح. باشد  همسو می

باشد، عامل تغییرات نمرات گروه آزمایشی  اولیه ناساگار و سرس تغییرات شناختی و رفتاری می

ها درخود و درو چکونگی شکل واره درمانی ابتدا با کشف و تشخیص طرحواره  طرح.  بوده است

های ناسازگار در زندگی کنونی و رفتار هرا و انتخراب هرای مهرم     واره گیری آنها و تاثیرات طرح

دهد و سرس با ترالش بررای     را به افراد نشان می«  روابط میان فردی »زندگی  فعلی بخصوص 

ایی مانند تصویر سازی ذهنی و گفتگو میان جنبره هرایم مختلرف    بازسازی شناختی  با راهبرده

هرای  واره خود و  راهبرد های رفتاری مانند الگوشرکنی رفتراری منجرر بره تغییررات در  طررح      

واره ها در زندگی انسران هرا و    باتوجه به نتایج بدست آمده و نقش طرح.  گردد ناسازگاراولیه می

ویان و اینکه آنها  با مقوله انتخاب همسر مواجه هسرتند  باتوجه به اهمیت سالمت روانی دانشج

تواند باعث ناکارآمردی در فراینرد همسررگزینی و     های ناسازگار اولیه  میواره و فعال بودن طرح

واره ها بره عنروان یرک ابرزار و فعالیرت       آسیب های زناشویی گردد، گروه درمانی مبتنی برطرح

                                                      
1
 Hawke 

2
 Provencher 
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با توجه بره نترایج ایرن پرژوهش  مری تروان برا         گردد یپیشگیرانه برای دانشجویان  پیشنهاد م

الگوهای رفتاری سازگارتر  و طرحواره هرای سرازگارتر، بره جرای پاسرخ هرای        جایگزین کردن 

. تری را جایگزین کرد و طرحواره های ناسازگار را کم کردمقابله ای ناکارآمد، رفتارهای انطباقی

شناسان  می توانند طرح واره درمانی را  بررای  روانلذا با توجه به نتایج این پژوهش مشاوران و 

ای از دواج و تحصیلی و کسرانی   اختالالت محور اول و  دوم بکار ببرند و برای مقوالت مشاوره ه

که تاریخچه زندگی آنها پر از محرومیت هیجانی و آسیب می باشد نیز می توان  مطرابق نترایج   

انجرام ایرن پرژوهش بره منظرور ارتقرای       . سود بررد این پژوهش از الگوی تغییرات طرحواره ها 

گردد در نهایرت اینکره برا توجره بره      سالمت جسمی و روانشناختی در دانشجویان پیشنهاد می

کنندگان در این پژوهش از نظر سرنی و نیرز جغرافیرایی، الزم اسرت در      دامنه محدود مشارکت

 .عایت نمودتعمیم نتایج به سایر مناطق و گروههای سنی جانب احتیاط را ر

 

 و ماخذمنابع 

واره  طررح  ( .1050)،انتظاری ،مرجاناصغری،فرهاد،صادقی،عباس،زارع خاو دوست ،سمیه -

های ناسازگار را با تعارض زناشویی و بری ثبراتی زناشرویی در زوجرین متقاضری طرالق و       

 . 99-70، 0، 1ازدواج، آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازیدو فصل نامه  . زوجین عادی

آزمودن مدل طرحوارههای ناسرازگار  (. 1050)،منصور  اصالنی،خال ؛صمدی ،آذر وسودانی -

اولیه حوزه بریدگی و طرد ورضایت زناشویی با میانجی گرری سربک دلبسرتگی نراایمن و     

 .131-99،( 16)1، شماره فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده.افسردگی 

اثرر بخشری تکنیرک هرای     ( .1051)،مهردی  برزکی،سعید؛سهرابی، فرامرز وکریمی زارچی -

فرهنرگ مشراوره و روان   .واره های روی افراد افسرده  واره درمانی بر روی طرح تجربی طرح
 . 132-56، 11،سال سوم شماره  درمانی

واره های ناسازگار اولیه زوجرین و   بررسی رابطه طرح(. 1056)پیروی ،مریم؛ بهرامی ،هادی -

مجلره ی رویرش   .ن متاهل واحرد علروم تحقیقرات تهرران    سازگاری زناشویی در دانشجویا
 .09-07، 0، 1سال ششم شماره روانشناسی

برر بهزیستی،شرادی و امیرد بره      واره درمرانی  اثربخشی طرح(. 1050)حسن زاده چایجانی -

 رساله کارشناسی ارشد اصفهان ،نجف اباد. زندگی در گروهی از مبتالیان به سرطان
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 واره طررح  بخشری  اثرر (. 1052)جعفری،اصغر؛پویامنش،جعفر؛قربانیان،ناصر وکبیری،مهسا -

 در حساسریت اضرطرابی   کراهش  و اولیره  ناسرازگار  هرای  واره طررح  تعردیل  در درمرانی 

 .101-119شماره ،.سال ششم  فصلنامه آموزش و ارزشیابی.دانشجویان

 اثربخشی(.  1050)سنحسن و پاشاشریفی،ح جهانگیری،مهدی؛صالحی،مهدیه؛ عشایری، -

 بره  مقاوم جبری وسواس دربیماران های ناسازگاراولیه طرحواره برتعدیل درمانی طرحواره

 .135-51 ،2 شماره دوم، سال شناخت پزشکی روان و روانشناسی مجله.درمان 

اثرر بخشری   ( .1053)خورشید زاده ،محسرن؛برجعلی،احمد؛ سرهرابی ،فرامررز ودالور،علری     -

واره  هرای ناسرازگار اولیره در زنران مبرتال بره        بر کاهش فعالیرت طررح  واره  درمانی  طرح

 .101-111 6سال دوم ،شماره .فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی.اضطراب اجتماعی 

 . تهران.نشر ویرایش .روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (.1096)دالور،علی -

فررم کوتراه   (. 1099)ان ، حسریین دیوانداری ،حسرن؛آهی ،قاسرم؛ اکبرری، حمرزه ومهردی      -

بررسی ویژگی های روانسرنجی و سراختار عراملی    (: SQ - SF)پرسشنامه طرحواره یانگ 

بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشرمر مجلره ترتبیرت دانشرگاه آزاد بجنرورد      

 . 121-135.  23شماره 

(. 1059)به مرریم  گلی، رحیم ؛  هردایت ، سرعیده،   دهقران، فاطمره و   حسرینی شرورا       -

.  اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر بهزیسرتی روانشرناختی و پرخاشرگری دانشرجویان    

 .273-299، 19،0مجله سالمت و مراقبت، 

،تحلیل آمراری در روانشناسری و علروم تربیتری،     ( 1597)فرگوسن،جرج  وتاکانه،یوشیتو -

 ..،تهران انتسشارات ارسبارزان ( 1052)ترجمه  دالور و نقشبندی

واره درمانی ترجمه حمید پرور و   طرح(. 2331)یانگ،جفری ؛کلوسکو،ژانت،ویشار،مارجوری -

 . ،انتشارات ارجمند،تهران(1051)اندوز

واره   اثر بخشری رویکررد طررح   (..1095)هنرپروران،نازنین؛نظیری،قاس ومحمدنژاد،مهرانگیز -

فصرلنامه  .لیه در زنان افسررده  واره  های ناسازگار او درمانی به شیوه گروهی برتعدیل طرح

 .121-90ی زن و جامعه ،سال اول،شماره اول،
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62, 3 621-638. 
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