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هدددپ پدد وهش حاضددر تعیددشن ارربخردددی طرحددواره دروددانی بددر سددا گاری تح دددیلی  هدد:  
آ ودون و  آ وایری بدا طدرح شدشش ی نیهه این پ وهش به شیوه  روش آوو ان دختر بود.  دانش
گددواه اجددرا شددد. جاوعده پد  گددروه  کلیدده آ وددون بددا  آوددو ان دختددر  ی دانددش ی آودداری پدد وهش را 
هدا  دادندد کده ا  ویدان آن ترکیل ودی  84-86ی دوم شهر کروانراه در سال  ی وتوسطه دوره

آودو ان دختدر وعطد   نفر ا  دانش 73ای  ای چند ورحله گیری خوشه با استفاده ا  روش نهونه
آ وایش و کنترل گهدارده  گدروه نفره 86 اول وتوسطه انتخاب شدند و به طور ت ادفی در دو

گدددروه آ ودددایش  شددددند. داندددش جلسددده طرحدددواره درودددانی دریافدددت کردندددد. بدددرای  1آودددو ان 
اسدتفاده ا شخ دیتی کالیفرنیدی  سدا گاری تح دیلی پرسردناوه زیروعیدا ها ا   آوری داده جه 

 هدا یافتد کوواریدان   ودورد تجهیده و تحلیدل قدرار گرفتندد.  با استفاده ا  آ ودونها  شد. داده
طرحواره دروانی بر سدا گاری تح دیلی  تأریری پ وهش وبنی بر  ها نران داد که فرضیه یافته

گددواه در  گددروه  گددروه آ وددایش نسددبت بدده دختددران  وددورد تادشددد قددرار گرفتدده اسددت و دختددران 
بدا گیدی: نتیجد . (p<36/3)  وون به طور وعناداری، سا گاری تح یلی بیرتری داشدتندآ پ 

کدده رویکددرد طرحددواره دروددانی در افددزایش  وددیها  توجدده بدده ایددن یافتدده تددوان نتیجدده گرفددت 
  وعناداری دارد. تأریرسا گاری تح یلی 

 ان.آوو  دانش، طرحواره دروانی، سا گاری تح یلیها:کلی:: واژه

(nassimsajjadi68@gmail.comنوخسنده وسجول: ) کارشناسی ارشد وشاوره ودرسه، دانشگاه راػی .  1
گروه وشاوره، دانشگاه راػی .  2 (m.golmohammadian@gmail.com) استادخار 
گروه وشاوره، دانشگاه راػی .  3 (Hojatmogo@gmail.com) استادخار 
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 مقدمه
همممای عممماطفی،  ی اسممم  و حممما حممموػهشمممناظت روانتمممرحن نشمممانه سمممالو   سممماػگاری وهمممن

ی سماػگاری، وفهموم  هما در ػوینمه ترحن عرصه خکی اػ وهن .اضتهاعی و آووػشی ورتبط اس 
گیران در انطبماق حما  وی 1ساػگاری تحصیلی حاشد. ساػگاری تحصیلی ناظر حه توانهندی فرا

که ودرسمه حمه عنموان خما نهماد اضتهماعی فمرا هاحی  شراخط و الزاوات تحصی  و نقش اس  
کنش (.2660، 2پیتوس) دهد ها قرار وی روی آن هماحی  ساػگاری تحصیلی حه وسهوعه وا

کممه حممه وسممیله آن فممرد آومماده وممی گفتممه وممی ن و ههاهنممگ حمما  شممود  شممود تمما پاسممصی وممواو
که آن وحیط اػ وی وی شراخط ودرسه و فعالی  گاری ظواهد، اراجه نهاخد. ساػ هاحی 

تحصممیلی شمماو  رضمماخ  اػ ودرسممه، پیشممرف  تحصممیلی، وممورد عالقممه وعلممن جممودن، 
آوموػ و  آوموػان، نظمر وسمجولین ودرسمه نسمب  حمه عهلکمرد دانمش ارتبما  حما سماحر دانمش

( 3221) 3روسر، اکلس و ساوروف (.3126اجوالقاسهی، جیگی و نرخهانی، ) شود غیره وی
که در اور ساػگار وعتقدند دانش شوند، حه احتهمال  رو وی ی تحصیلی حا اشکال روحهآووػانی 

خمماد، در سمماحر احعمماد ػنممدگی نیممز دطممار وشممک  ظواهنممد شممد. سمماػگاری تحصممیلی حمما ورود  ا
(. در 3112تسلمی و اردنن، ) کنمد ی وتوسمطه اههیم  جیشمتری پیمدا ومی آوموػ حمه دوره دانش
کمه در ظصمو  عواوم  ظمانو (2635و  2631پارسا و ههکمارانش ) های پژوهش ادگی و فمردی 

کردهأجر ساػگاری وؤثر هستند، ت  اند.  کید 
کممه پیونممد جممین فممرد و وحممیط اطممراف او را حممه وضممود  ظممانواده نصسممتین پاخگمماهی اسمم  

کودک در ظانواده پندارهای اولیه را درحماره ضهمان فمرا ومی وی گیمرد، اػ لحماج ضسمهی و  آورد. 
همما، اظممالق و روحیمماتش  د، نگممر گیممر خاحممد، هنسارهممای رفتمماری را خمماد وممی عهنممی رشممد وممی

کممه حممه ضممای  (. ظممانواده3227، 4حنممدورا) شممود گرفتممه و حممه عبممارتی اضتهمماعی وممی شممک  همماحی 
پمممغحری، ههکممماری  همممای ونطقمممی، وسمممجولی  ی وناسمممب، وحمممدودخ  انضمممبا ، وواضهمممه

1. academic adjustment

2. Pettus, K. R

3. Roeser, R. W., Eccles, J. S. & Sameroff, A. J

4. Bandura, A
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انگماری افراطممی، سمردرگهی خما حممس  همما، سمه  ی آن گزخنممیو وضمه وشصصمه وتقاجم  و همدف
کودک خافم  نهمی هداخ ، ضه  جرتری اس   کمافی در توانمد  کنمد و نهمی وندی و راهنهماحی 

کند پیماؼه گمانتی و ) (3202) 1( و حمالبی3215) ناراحتی عادی و وعهولی را تحه   حمه نقم  اػ 
گسمتر  ومدل2661، 2جموری کمه عهلکممرد والمدحن سمبب اخسمماد و  همماحی در درون  ( وعتقدنمد 

حممه عنمموان  4هممای ناسمماػگار اولیممه طرحممواره شممود. وممی 3سمماػوان شممناظتی فممرد حممه نممام طرحممواره
ی ظممود، دخگممران و وحممیط، تعرخممف  سمماظتارهای عهیمما شممناظتی وتشممک  اػ حاورهمما درحمماره

کننممد و سممبب تولیممد افکممار ظودکممار ونفممی  همما اطالعممات ورودی را تحرخممف وممی انممدو آن شممده
تممرحن سممطح  اهمما در عهیمم (. طرحممواره2636، 6و ػانممگ و هممه2635، 5کمماروالهو و نمموجر) شمموند وممی

گمماهی عهمم  وممی ی شممناظت روانکننممد و فممرد را حممه لحمماج  شممناظ ، وعهممونر جیممرون اػ سممطح آ
کارآوممد و اظممتالنت رفتمماری  نسممب  حممه اخسمماد آشممفتگی همماحی طممون اضممطراب، ارتباطممات نا

همما و حاورهممای فممرد اػ ضهلممه عممواولی  همما، نگممر  سمماػند. در نتیسممه شممناظ  پممغحر وممی آسممیب
که در ساػگاری   .گغارند وی تأثیرافراد حا شراخط ضدخد هستند 

کمرد  8ی طرحمواره درومانی ( دروان نموحن و خکاارطمه3222، 3223) 7ضفری خانگ را تمدوحن 
گسمممتر  وفممماهین و رو  رفتممماری  -همممای درومممان شمممناظتی کمممه عهمممدتار جمممر اسممماس حسمممط و 

سممه ( در وطالعممه ظممود حممه احممن نتی2667) 10(. حممارانف و تیممان2631، 9پمماق) شممدکالسممیا حنمما 
کارآود والدحن پیش رسیده که تعاوالت نا همای ناسماػگار  جین حسیار ظوجی جمرای طرحمواره اند 

کودکممان در رواحممط جممین کهتممر  هممای  پژوهششممود. نتمماخذ  فممردی آخنممده وممی اولیممه و تعمماوالت 
خان، ) پیشممین کاشممانی، آقاوحهممدخان 3121ویرػاجیممان، ضدخممدی و عشممور و ظسسممته 

1. Piaget, J. & Bowlby, E. J

2. Gunty, A. L. & Buri, J. R

3. schema

4. early maladaptive schemas

5. Carvalho, J. & Nobre, P. J

6. Zhang, D. H. & He, H. L

7. Young, J

8. Schema Therapy

9. Pugh, M

10. Baranoff, J. & Tian, P. S
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و 3123و فراوممممممرػی، عسممممممگری و تقمممممموی، 3123آحممممممادی،  شممممممعرحاف و قنبممممممری هاشممممممن
که درومان شمناظتیا ه( نشان داد3123اجوالقاسهی، جیگی و نرخهانی،  رفتماری جمر  -ند 
طرحواره دروانی، جر الگوهای ظود وحرانگر تفکر، احسماس  ساػگاری تحصیلی وؤثر اس .

گرفتمممه خشمممه  کمممودکی فمممرد ر کمممه اػ دوران  کمممرار انمممد و در سراسمممر طمممول ػنمممدگی فمممرد ت و رفتممماری 
هما  (. طرحمواره3122پمور،  نژاد و نورانی آحادی، نواجی پناه علی، شفیع) کند شوند، تهرکز وی وی

کاوی در جرآورده شدن نیاػهمای حنیمادحن نیماػ حمه اونیم  و پمغحر ، ) حه عل  عدم ارضا و نا
هممای سممالن، ظممودانگیصتگی و تفممرخح و  خمم  و هوخمم ، آػادی در جیممان نیاػهمما و هیسممان کفمما

کممودکی شممک  وممی ظوخشممتن کبممری و دوسممتی، ) گیرنممد داری( در دوران  (. حمما 2631وممرادی، ا
خاحمد و حضمور  های شناظتی ناساػگار شیوع جرظی اػ اظمتالنت افمزاخش ومی افزاخش طرحواره

کرویمرا، ضموردا، نروس و ) شمود طنین اظتالنتی حه اف  عهلکرد افراد در تحصی  ونسر ومی
 (.  2636، 1والبورگ
همای ومدارس اومروػی، ناسماػگاری  ( اػ نگرانمی2636) ،2یسورکالند و رهلنیمگحه اعتقاد ج 

آومموػان در ودرسممه وسمماج  وتعممدد وممرتبط حمما سمماػگاری را  آومموػان اسمم . دانممش کالسممی دانممش
کنترل و نظارت دانش تسرحه وی آووػان خما اومر ضمروری اسم   کنند. اػ نظر ورجیان ودرسه، 

شممود. حممدرفتاری و ناسمماػگاری  نظهممی انسممام وممی کممه حممه ونظممور ضلمموگیری اػ آشممفتگی و جممی
کمم  فراخنممد آومموػ  و خممادگیری را تحمم  دانممش دهممد و حمما اشممکال وواضممه  قممرار وممی تممأثیر آومموػان 
که سالو  عاطفی، اضتهاعی، رشمد و  وی کند. ساػگاری تحصیلی اػ وساج  وههی اس  

گمممرو آن اسممم . همممر ورحلمممه تحمممولی ضدخمممد، نیاػونمممد ن پیشمممرف  دانمممش هممما،  قمممشآوممموػان در 
هممما و  همممای رفتممماری اسممم ، حنممماجراحن طرحمممواره هممما، توقعمممات شمممناظتی و انطبممماق وسمممجولی 

کمه در ظمانواده ای قبلی حما طمالش روجمرو ومی راهبردهای وقاحله کارآومد  شموند. افمرادی  همای نا
خاد سبا جزرگ شده ای  پمغحر و راهبردهمای وقاحلمه نما های شمناظتی انعطماف اند حه احتهال ا

گمغار اػ وراحم  ػنمدگی  ثاحتی را اتصاع ومیترس جرانگیز و  کننمد. در نتیسمه، طنمین افمرادی در 

1. Cormier, A. Jourda, B. Laros, C. Walburg, V. & Callahan, S

2. Bjorklund, W. L. & Rehling, D. L
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همای پمرداػ  شمناظتی  هما جمر شمیوه شموند. طرحمواره احتهانر حا وشکالت جیشمتری روجمرو ومی
سممماػند. اػ ضهلمممه  پمممغحر ومممی همممای روانمممی آسمممیب اثرگمممغار جممموده و فمممرد را نسمممب  حمممه آسمممیب

کممه انتظمار ومی حیطمه همای ناسماػگار حممه نقمپ در پممرداػ   دن طرحمموارهرود حمما فعمال شم هماحی 
کنمد، سماػگاری تحصمیلی  شناظتی ونسر شده، حه دنبال آن آشفتگی عهنی و روانی اخسماد 

حاتوضه حه ووارد فوق پژوهش حاضر، حا همدف تعیمین اثرحصشمی طرحمواره  .آووػان اس  دانش
 آووػان دظتر اضرا شد. دروانی جر افزاخش ساػگاری تحصیلی دانش

 روش
کارجردی جوده و اػ لحاج رو ، نیهه کمه  آػواخشی ومی پژوهش حاضر اػ نظر هدف،  حاشمد 

گمواه اسمتفاده شمده اسم .  پمس –آػومون  در آن اػ طرح پمیش گمروه  ی آوماری  ضاوعمهآػومون حما 
کلیهپژوهش کروانشماه  ی وتوسمطه آووػان دظتمر دوره ی دانش ، شاو   کمه در جمود ی دوم شمهر 

طبمما آوممار حممه دسمم  آوممده اػ آومموػ  و  وه تحصممی  جودنممد وشمملول حمم 25_21سمال تحصممیلی 
کروانشماه، گیمری تصمادفی  رو  نهونمه . حما اسمتفاده اػشمدند ومی نفمر  37116 حمال  جمر پمرور  

کروانشاه وراضعمه سماس  ای احتدا حه اداره ای طند ورحله ظوشه ک  آووػ  و پرور  شهر  ی 
های دظترانمه آن ناحیمه،  ػ دجیرستاناو   گانه حه صورت تصادفی خا ناحیه اػ جین نواحی سه

ی اول حممه صممورت  هممای تحصممیلی دجیرسممتان ونتصممب نیممز پاخممه خمما دجیرسممتان و اػ جممین پاخممه
ی  سممماػگاری تحصمممیلی احروقیممماس پرسشمممناوهتصمممادفی انتصممماب شمممد. احتمممدا پرسشمممناوه 
کالرک و تماخگز کالیفرنیا تراپ،  کلیمه 1شصصیتی  کمه  ی دانمش حمه  ه نفرجودنمد، داد 326آوموػان 

ویمانگین  نداشم ،ی جمر   ی سماػگاری تحصمیلی نقطمه پرسشمناوهحما توضمه حمه اخنکمه شد. 
کممه جراجممر حمما  نهممره و ی جممر  انتصمماب شممد  اسمم  حممه عنمموان نقطممه 1هممای سمماػگاری تحصممیلی 
کمممه نهمممره آنآوممموػ دانش ان دارای سممماػگاری آوممموػ دانشجمممود حمممه عنممموان  1اػ تر  پممماحینهممما  انی 

دارای سماػگاری تحصمیلی پمماحین ان آوموػ دانشاػ  نفممر 16تحصمیلی پماحین وشمصپ شمدند. 
                                           

1. Thrope, L.  Clark, W. & Tieges, E 
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گروه  انتصاب و حه طور تصادف گهارده شدند.) نفر 31حه دو  کنترل(  همای  ومالک آػواخشی و 
همما جممرای انسممام  آومموػان و والممدحن آن اعممالم رضمماخ  تهممام دانممشورود حممه نهونممه عبممارت جممود اػ 

خافمم   31تمما  35ی سممنی جممین  پممژوهش، داونممه هرگونممه دروممان دخگممر در طممول سممال، عممدم در
نماتوانی ضسمهی  والک ظروح عبارت جود اػی تحصیلی و  ی وداظله، و عدم تکرار پاخه دوره

که وانع شرک  فرد در ضلسات درومانی گمروه آػوماخش در  . جمرای دانمششمد ومی شدخد  آوموػان 
تکمرار ضلسمات حمه صمورت دوحمار در ضلسه خا و نمین سماعته طرحمواره درومانی اضمرا شمد.  1

گمواه نیمز داده  نػم حه عکر اس  حه دلی  والحظات اظالقمی آوموػ هفته جود.  گمروه  هماحی حمه 
ی ضلسممات طرحممواره دروممانی در  همما جهممره ونممد شممدند. ظالصممه شممد و آنممان نیممز اػ احممن آومموػ 

گردآوری داده 3ضدول   ی احر استفاده شد. ها اػ پرسشناوه آورده شده اس . جرای 
جممممرای سممممنسش سمممماػگاری تحصممممیلی اػ آػوممممون  :(AAS)1ییسنننن ی  حیل  نننن  پرسشنننه و 

کالیفرنیما تمراپ، وقیماس پرسشمناوه سماػگاری تحصمیلی احمر  کمالرک و تماخگز، ی شصصمیتی 
کمه  31( استفاده شد. هر حصش آػوون شاو  شش حعد و هر حعد دارای 3211) سؤال اسم ، 

کممه در احممن پمم سممؤال وممی 26ضهعمار شمماو   ژوهش وممورد حاشممد. احروقیمماس سماػگاری تحصممیلی 
گرف ، شاو   گزخنمه حلمی و ظیمر قمرار  31استفاده قرار  کمدام، دو  که در وقاج  همر  سؤال اس  

گزخنممه کنمد. حممه  هما، پاسمز ومورد نظمر ظممود را وشمصپ ومی دارد و آػومودنی حما انتصماب خکمی اػ 
(  اػ خممما 3113) ونظممور تعیممین رواحممی احممن آػومممون، حقیقممی، شممکرکن و ووسمموی شوشممتری

کوتاه  کمه حمه عنموان پرسشمناوه سمنسش وتلیمر ومالک تهیمه شمده پرسشناوه  وحقا سماظته 
کالیفرنیمما و پرسشممناوه وممالک کممه ههبسممتگی جممین آػوممون شصصممیتی  کردنممد   جممود، اسممتفاده 

خمماجی( در سممطح ) ( در 3113) دار جمموده اسمم . حقیقممی و ههکمماران وعنممی 663/6جممرای اعتبار
کرونبمماد کممردن، ضممراحبی حممه  وممورد سمماػگار تحصممیلی حمما اسممتفاده اػ رو  آلفممای  و دو نیهممه 

 انمممد. در تحقیممما جردسمممتانی در فرهنمممگ احرانمممی حدسممم  داده 72/6و  16/6ترتیمممب جراجمممر حممما
کرونبممماد جراجمممر حممما 3111)   گمممزار  شمممده اسممم . در راحطمممه حممما شمممیوه 77/6(، ویمممزان آلفمممای 

                                           

1. Academic Adjustment Scale 
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و حمه پاسمز غلمط نهمره  3همای صمحیح نهمره  گغاری طبا دستورالعه  آػومون، حمه پاسمز نهره
گوخه اظتصا  وی صفر که  در احمن  31،35،32،1،0،1،5،2های  خاحد. البته حاخد وتغکر شد 

 شوند. گغاری وی پرسشناوه حه صورت وعکوس نهره

 : خالصه جلسات طرحواره دروانی1جدول 
وحتواوووضوعاتجلساتطرحوارهدروانی جلس 

گممروه خمماجی اولیممه، وعرفممی اعضمما، جیممان قواعممد  گممو  ) جرقممراری ارتبمما  و ارا اػ ضهلممه راػداری، احتممرام، 
دادن و ...(، حستن قرارداد دروانی، شناظ  وشمک  فعلمی وراضمع، سمنسش ومراضعین جمرای طرحمواره 

 ی ػندگی دروانی حا تهرکز جر تارخصشه
اول

حما هما  ای، جرقراری ارتبا  جین وشکالت فعلی و طرحواره های وقاحله ها و سبا آووػ  دروورد طرحواره
  تحصیلیاراخه وثال 

دوم

هممای شممناظتی، اضممرای آػوممون  اعتبممار طرحممواره حمما اراخممه  راهبردهممای شممناظتی(و اراجممه ونطمما تکنیمما) 
خاروسمممماػی ههدننممممه، تعرخممممف ضدخممممد اػ شممممواهد  وثممممال تحصممممیلی، اسممممتفاده اػ سممممبا دروممممانی رو

ی طرحواره  تاحیدکننده
سوم

خاجی وزاخا و وعاخب پاسز گفتگ های وقاحله ارا  ی طرحمواره، حمه ی سالن و ضنبه و جین ضنبهای، جرقراری 
کارت طالش کشیدن طرحواره های آووػشی ها، آووػ  تدوحن   طهارم

هما در سممطح عمماطفی(و تصوحرسماػی عهنممی، رحممط  ضنگیممدن حما طرحممواره) اراجمه ونطمما تکنیما تسرجممی
گفتگوی ظیالی گغشته حه ػوان حال، انسام   دادن تصوحرساػی عهنی 

پنسن

ی  همماحی جممرای تهیممه هممای رفتمماری، اراجممه راه هممای رفتمماری، جیممان هممدف تکنیمما یممااراجممه ونطمما تکن
کردن وشک  ساػترحن رفتار، افزاخش انگیزه جرای تلییر رفتار فهرس  رفتار، اولوخ  حندی و وشصپ   ششن

رحما تصوحرسماػی و اخفمای های رفتاری، افزاخش جرای تلییمر رفتمار، تهمرحن رفتارهمای سمالن اػ ط تکنیا
 نقش، غلبه جر ووانع تلییر رفتار و اخساد تلییرات وهن در ػندگی

هفتن

گیممممری نهمممماحی، تعیممممین ػوممممان اضممممرای  حنممممدی و نتیسممممه حنممممدی ضلسممممات قبمممم ، ضهممممع وممممرور و ضهممممع
گروه و ظتن ضلسات. حا فاصله خا هفته حعد اػ ضلسه) ی ورجوطه ها آػوون پس ی آظر( و تشکر اػ   هشتن

 ها تهیاف
کنتممرل اثممر پممیش جممرای تحلیمم  داده آػوممون اػ رو  تحلیمم   آػوممون و پممس همما و حممه ونظممور 

خانس تا خانس حاخد پیش کووار کووار همای  فرض وتلیری استفاده شد. قب  اػ اضرای تحلی  



88 ................................................................آوو ان دختر ارربخری طرحواره دروانی بر سا گاری تح یلی دانش

خانس رعاخ  شود، خکی اػ پیش کووار خمانس حاخمد  فرض انسام  کووار کمه قبم  اػ تحلیم   هماحی 
گیرد کمه ظطمو  رگرسمیون همر دو  حاشمد. آن وضود ههگنی رگرسیون وی وورد جررسی قرار  گونمه 

 آوده اس .  2گروه وواػی حاشد، نتیسه جررسی ههگنی رگرسیون در ضدول 

 : نتایج جررسی ههگنی ضرایب رگرسیون2جدول 
F Sigویانگینوجذورات dfوجهوعوجذوراتونبع

 35/6 12/2 16/2 3 16/2 آػوون پیش* گروه 

کمممه  2 در ضمممدول  Fنتممماخذ ههگنمممی ضمممراخب رگرسمممیون سممماػگاری تحصمممیلی نشمممان داد 
گمممروه و پمممیش61/6p<، (12/2>F) وحاسمممبه شمممده  61/6آػومممون در سمممطح  (  جمممرای تعاوممم  

همای رگرسمیون پشمتیبانی  ی ههگنمی شمیب هما اػ فرضمیه حاشمد، حنماجراحن داده دار نهی وعنی
 شود. کنند و احن فرضیه پغحرفته وی وی

کو پیش خانس تافرض دوم  خانس  وار حاشد. جمرای جررسمی جراجمری  ها وی وتلیری جراجری وار
خممانس کممه نتمماخذ نشممان داد احممن حهمما در سمماػگاری تحصممیلی اػ آػوممون لممو وار ن اسممتفاده شممد 
خانس) فرض پیش ن جمرای سماػگاری تحصمیلی حها( نیز جرقرار اس . نتاخذ آػوون لو جراجری وار

 آوده اس . 1در ضدول 

 ها در سازگاری تحصیلیزوون لوحن جرای جررسی جراجری واریانس: نتایج آ3جدول 
دار:سطحوعنیdf2F df1وتغیر

 12/6 27 3 63/3 ساػگاری تحصیلی

کممه آػوممون لمموحن وحاسممبه شممده در وتلیممر سمماػگاری  نتمماخذ ضممدول فمموق جیممانگر آن اسمم  
ن وفروضمممممه . حنممممماجراح] ) 3Fو27) =63/3و    =P 12/6? 61/6 [تحصمممممیلی وعنمممممادار نیسممممم  

خانس خع ضاوعمه ههگونی وار هما( اػ آػومون  نرومال جمودن داده) ها نیز تاحید شد. جرای تعیین توا
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بطود کط   p>55/5انجام شده سطح     استفاده شد، در آزمون 1اسمیرنوف –کولموگروف 

همای تحلیم   فمرض ضاوعه اس . حا توضه حه جرقراری پمیشی نرمال بودن توزیع  دهنده نشان
خانس تا  حاشد. وتلیری، استفاده اػ احن آػوون وساػ وی کووار

آػومممون نهمممره سممماػگاری  آػومممون و پمممس ویمممانگین و انحمممراف اسمممتاندارد پمممیش 5در ضمممدول 
گروه کنترل آوده اس .  تحصیلی در  های آػواخش و 

گروهآزوون و پس: ویانگین و انحراف استاندارد پیش4جدول کنترآزوون سازگاری تحصیلی در   لهای آزوایش و 

هاآواره
وتغیر

ورحل 
ویانگین

انحرا 
استان:ارد



گواهآزوایشگواهآزوایش

 ساػگاری تحصیلی
 72/6 236/6 21/0 06/1 آػوون پیش

 12/3 231/6 52/1 50/36 آػوون پس

کمه ویمانگین و نشان وی 5نتاخذ ضدول  انحمراف اسمتاندارد( سماػگاری تحصمیلی ) دهد 
گممروه آػومماخش اػ  یشدر پمم آػوممون افممزاخش  ( در پممس231/6) ،50/36( حممه 236/6) ،06/1آػوممون 

کنتمرل اػ  گروه  آػومون رسمیده  ( در پمس12/3) ،52/1( حمه 72/6) ،21/0خافته اس . اوا در 
خمانس تما  کووار که تلییر قاج  توضهی نداشته اس . نتماخذ حاصم  اػ آػومون تحلیم   اس  

 اس .آورده شده  1وتلیری در ضدول 

کوواریانس جرای جررسی 5جدول   طرحواره دروانی جر سازگاری تحصیلی تأثیر: تحلیل 

ونبع
وجهوع
وجذورات

df
ویانگین
وجذورات

F Sig
وجذور
اتا

توان
آوار:

 76/6 26/6 631/6 71/0 02/7 3 02/7 آػوون پیش

1. Kolmogorov – Smirnov 
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ونبع
وجهوع
وجذورات

df
ویانگین
وجذورات

F Sig
وجذور
اتا

توان
آوار:

 25/6 16/6 663/6 72/31 10/37 3 10/37 گروه
 31/3 20 57/22 ظطا

( اسم . در حقیقم  >P 663/6و   =72/31F) ( جراجمر حما1) جر اسماس ضمدول Fقدار آواره و
گممواه اػ لحمماج سمماػگاری تحصممیلی تفمماوت  گممروه  گممروه آػومماخش و  کممه جممین  وؤخممد آن اسمم  

کممه طرحممواره دروممانی جممر  داری وضممود دارد. حنمماجراحن فرضممیه وعنممی ی پممژوهش وبنممی جممر احممن 
وؤثر اس ، تأحید شد.  آووػان دظتر  ساػگاری تحصیلی دانش

 گحری بحث و نتحجه
احمممن پمممژوهش حممما همممدف جررسمممی اثرحصشمممی طرحمممواره درومممانی جمممر سممماػگاری تحصمممیلی 

کمممه جمممین نهمممره دانمممش همممای سممماػگاری  آوممموػان دظتمممر انسمممام شمممد. نتممماخذ پمممژوهش نشمممان داد 
گممواه تفممماوت وعنممی تحصممیلی دانمممش گمممروه آػوممماخش و  داری وضمممود دارد و احمممن  آومموػان در دو 

کننمدگان  ه جر ساػگاری تحصیلی وؤثر جموده اسم . ههشنمین وقاخسمه نهمرات شمرک وداظل
کی اػ آن  آػوممون و پممس در پممیش هممای  کممه طرحممواره دروممانی جممر تعممدح  طرحممواره جممودآػوممون حمما

انممد. نتمماخذ  دهوهمما را طممی نهمم آومموػان رونممد جهبممود طرحممواره ناسمماػگار اولیممه ووفمما جمموده و دانممش
کم پژوهش حاضر حما پمژوهش کمرده -ه اثرحصشمی درومان شمناظتیهماحی  انمد  رفتماری را جررسمی 

خان، ) شود. نتاخذ پژوهش حاضر حا نتاخذ پژوهش وقاخسه وی ویرػاجیان، ضدخدی و عشمور
کاشمممانی، آقاوحهمممدخان شمممعرحاف و قنبمممری هاشمممن3121 و 3123آحمممادی،  و ظسسمممته 

خهمممانی، 3123فراومممرػی، عسمممگری و تقممموی،   ( ههسمممو3123و اجوالقاسمممهی، جیگمممی و نر
 حاشد. وی

گفممم ،  در تبیمممین اثمممرحصش جمممودن طرحمممواره درومممانی جمممر سممماػگاری تحصمممیلی ومممی تممموان 
کمردن تکانمه نگمری، وسمجولی  حکارگیری طرحواره دروانی حاعث وثب  کنتمرل  هما و  پمغحری، 
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کمردن اػ  هیسان کارکنان ودرسمه و وعلهمان، پیمروی  ها، رعاخ  حقوق دخگران، ههکاری حا 
کمه پاخمه و اسماس تعماوالت اضهماعی قوانین و وقررات ودرسه و ر عاخ  اصول رواحط وتقاج  

شممود. نتمماخذ  گممردد و در نتیسممه ونسممر حممه افممزاخش سمماػگاری تحصممیلی وممی سممالن اسمم ، وممی
کمممممماهش طشممممممهگیر فعالیمممممم  طرحممممممواره کی اػ  ونشممممممی،  هممممممای اسممممممتحقاق/ جممممممزرگ حمممممما

کافی، پغحر  ظوخشتن ی گراحمی/ حمدجین توضه، ونفمی ضوحی/ ضلب داری/ ظودانضباطی نا
که در فراخند جرگزاری ضلسات طرحواره دروانی فعمال تشمصیپ  و وعیارهای سرسصتانه جود 

که نهاختار تعدح  شدند.  داده شده جودند، 
کممممممافی، اػ ضهلممممممه  ونشممممممی، ظوخشممممممتن اسممممممتحقاق/ جممممممزرگ  داری/ ظودانضممممممباطی نا

روػ هما ونسمر حمه جم حاشمند.  احمن طرحمواره های وهن اثرگغار جر سماػگاری تحصمیلی ومی طرحواره
آوموػانی  شمود و دانمش وشکالتی در راحطه حا رعاخ  حقوق دخگران و ههکماری حما دخگمران ومی

انممد و  ای جممرای ظودشممون قاجمم  ونشممی را دارنممد حقمموق وحممژه کممه طرحممواره اسممتحقاق/ جممزرگ
کممه راهنهممای تعمماوالت اضتهمماعی جهنسممار  تعهممدی نسممب  حممه رعاخمم  اصممول رواحممط وتقاجمم  

کها یاس ، ندارند و اػ دخگر وحژگ طلبی افراطمی اػ اطرافیمان و حمدرفتاری حما  های احن افراد 
توانمد  پمغحر و ومی آووػ جیشمتر وسمجولی  حاشد. حا تعدح  شدن احن طرحواره، دانش دخگران وی

کنمد و  کن اس  پیروی و حقموق دخگمران را نیمز رعاخم   که در ودرسه حا اػ وقررات و اصولی 
ک حمما ههکالسممیها  جیشممتر ههممدل وممی ارکنممان ووضممود در ودرسممه جیشممتر ههکمماری شممود و حمما 

کمافی ومی کند. اػ دخگر طرحواره وی کمه افمراد دارای  های وطرح شمده، ظودانضمباطی نا حاشمد 
داری نشممان دهنممد و  شممان، ظوخشممتن تواننممد جممرای دسممتیاجی حممه اهممداف احممن طرحممواره، نهممی

کننممممد. اػ سمممموی دخگممممر نهممممی کممممافی تحهمممم   کمممماوی را حممممه قممممدر  همممما و  تواننممممد اجممممراػ هیسممممان نا
که رخشه تکانه کنند  کنترل   همای تحمولی احمن طرحمواره ارضما  جمیش اػ حمد نیاػهما هاخشان را 
حاشمممممد.  وسمممممهووی  عممممماطفی(، ظمممممانواده جمممممی در و پیکمممممر و الگوسممممماػی اػ والمممممدحن ومممممی)

کمذ ظلما، عمادت در تماظیر و حواسمارت  دانش که احمن طرحمواره را دارنمد تکانشمگر،  آووػانی 
کنترل جیشتری جر اعهال و رفتارهای ظمود دارد  رحواره، دانشحاشد و حا تعدح  احن ط وی آووػ 
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کممالس حضممور وممی کالسممکو و وخشممار، ) خاحممد و طبمما ػوممان تعیممین شممده در ودرسممه و  خانممگ، 
2661.) 

کمه حمه جررسمی  های ناسماػگار اولیمه اػ ضهلمه سماػه طرحواره همای وهمن و ضدخمدی هسمتند 
پرداػنممد،  داػ  هیسممانی در افممراد وممیسممبا پممرداػ  شممناظتی و نحمموه اثرگممغاری آن جممر پممر

کلممی عظیممره شممده در حافظممه خمما  همما را وممی طرحممواره خمماجی وفمماهین  تمموان سمماظتارهاحی جممرای حاا
همممما دانسمممم . در حقیقمممم   ای اػ اطالعممممات، حاورهمممما و فممممرض ی سمممماػوان خافتممممه وسهوعممممه
که تح  شراخط ظاصی، فعمال شموند و وقتمی فعمال ها عظیره وی طرحواره  شوند تا هنگاوی 
گغارنممد. وحتمموای هممر طرحممواره اػ  وممی تممأثیرفممردی افممراد  گردنممد جممر رفتارهممای ساػشممی و جممین وممی

خاحمد و در ادراک و  شمود، سماػوان ومی همای ػنمدگی فمردی سماظته و پرداظتمه ومی طرحا تسرحه
خاجی اطالعات ضدخد وورد استفاده قرار وی ها اػ طرحما پمرداػ  اطالعمات  گیرد. طرحواره ارا

کها ومی گغارند و در ضرخان تفکر حه تصهین وی رتأثیجر رفتار  کننمد و قاجم  انتظمارترحن  گیری 
آورند. اوا در جرظی فراخنمدهای عهنمی وهکمن اسم  در نقمش عماولی  پیش جینی را فراهن وی

کنمدی در فرآخنمد الگوهمای رفتماری شموند کننمد و ووضمب  خانمگ، ) وقاوم در جراجر تلییر عه  
 (.  3123دی و حوسفی، نیا، سرن حه نق  اػ عارف 3226

کمه طرحمواره درومانی در افمزاخش سماػگاری  کلی، نتماخذ پمژوهش حاضمر نشمان داد  حه طور 
هممای احممن  داری دارد. حنمماجراحن، حمما توضممه حممه خافتممه وعنممی تممأثیرآومموػان دظتممر  تحصممیلی دانممش

کمممه اػ طرحمممواره درومممانی در ومممداظالت ورجمممو  حمممه سممماػگاری  پمممژوهش پیشمممنهاد ومممی شمممود 
توانممد اطالعممات وفیممدی را در  اده شممود. ههشنممین نتمماخذ احممن پممژوهش وممیتحصممیلی اسممتف

کممار حمما دانممش کممز وشمماوره در  آومموػان قممرار دهممد و نیممز وشمماوران ودرسممه  اظتیممار وشمماوران در ورا
همما اػ آن جهممره جبرنممد. اػ  آومموػان جممرای حمم  وشممکالت آن ضهمم  اسممتفاده در وشمماوره حمما دانممش

گرفم  لمغا  تعهمین  آووػان پاخه دانشهای احن پژوهش جر روی  ضهله وحدودخ  ی اول انسام 
گیمرد. حنماجراحن، پیشمنهاد ومی شمود  نتاخذ حه ساحر وقاطع تحصیلی حاخمد حما احتیما  صمورت 

هماحی در دخگمر وقمماطع تحصمیلی و ضواومع و شممهرهای وصتلمف انسممام  کمه در آخنمده پممژوهش
کرد.    شود تا در وورد اثرحصشی آن حا اطهینان اظهار نظر 
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