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 چکیده
 ،پژوهش نیا .گرفت انجام هیاول ناسازگار یهاهطرحوار یدختر دارا آموزاندانش یشناخت اجتناببر  یدرمانهطرحوار یاثربخش یپژوهش حاضر با هدف بررس

متوسطه  دوم ۀدوردختر  آموزاندانشپژوهش شامل  یآمار ۀجامع. است دوماهه یریگیپ ۀدور و گواه گروه با آزمونپس-آزمونشیپ طرح با یشیآزمامهین
 ناسازگار یهاهطرحوار یدختر دارا آموزدانش 30 ،پژوهش نیا در. است 1399-1398 یلیدر سال تحص اصفهان شهر یۀاولناسازگار  یهاهطرحوار یدارا
 ۀمداخل شی(. گروه آزمانوجوان 15گروه  هر) شدند گماردهو گواه  شیآزما یهاگروهدر  یدفو با گمارش تصا انتخاب هدفمند یریگروش نمونه با ،هیاول

 گواهو در گروه  نفر دو شیدر گروه آزما ،نیب نیا در .کردند افتیدر یاقهیدق 75 ۀجلس 8 درماه  کی یط را (1396 ،همکاران و یادیص) یدرمانهطرحوار
 یشناخت اجتناب ۀپرسشنام و (EMSQ) هیاول ناسازگار یهاهطرحوار ۀپرسشنام شامل ،پژوهش نیدر ا استفادهمورد یهاپرسشنامه داشتند. زشینفر ر سه

(CAQ) 23 یآمار افزارنرم ۀلیوسبه رمکر یریگاندازه با انسیوار لیتحل ۀویشحاصل از پژوهش به  یها. دادهاست SPSS نشان  جینتا .شد لیوتحلهیتجز
 ،حاضر پژوهش یهاافتهی براساس .(>001/0p)معنادار دارد  ریتأث هیناسازگار اول یهاهطرحوار ینوجوانان دختر دارا یشناخت تناباجبر  یدرمانهطرحوارداد 

سبک بهنجار یهاوهیش آموزش و یجانیدر سطح ه هاهطرحوارمبارزه با  ،یآموزش شناخت کیتکناز  یریگبهره با یدرمانهطرحوارگرفت که  جهینت توانیم
 .ردیگ استفاده مورد هیناسازگار اول یهاهطرحوار ینوجوانان دختر دارا یشناخت اجتناب کاهش منظوربهدرمان کارآمد  کی عنوانبه تواندیم یامقابله یها
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 دمهمق
 هایآسیب تثبیت و تقویت بروز، به تواندمی مختلفی عوامل
 عواملی از یکی. بینجامد زانآمودانش در هیجانی و شناختیروان

 شود،می آموزاندانش در روانی هایآسیب گیریشکل سبب که
(. 2018 ،چان و گونگ) است 1اولیه ناسازگار هایطرحواره وجود

 یرمزگذار نش،یگز یبرا یشناخت یساختارها عنوانبه هاطرحواره
 تأثیر افراد یرو هک شودمی فیتوص هاییمحرک یابیارز و

 تجارب قیطر از توانندمی اولیه ناسازگار هایطرحواره. گذاردمی
 موجب مشابه یهاتیموقع در و ندیایب وجود به هیاول آزارندۀ

(. 2020 ماسینی، و تنور باسیل،) شوند افراد شدنبرانگیخته
 در که است درازمدتی و ثابت الگوی اولیه ناسازگار هایطرحواره

 ادامه نیز بزرگسالی دورۀ تا و است آمده وجودبه کودکی دوران
 جهان و خودشان مورد در افراد دانش هاطرحواره بنابراین ؛یابدمی

 این بر. گذارندمی تأثیر رویدادها از افراد تفسیر نحوۀ در و است
 توانندمی شناختی، کارکرد تسهیل ضمن هاهطرحوار ،اساس
 هاولی ناسازگار هایهطرحوار. شوند روانی مشکالت تداوم موجب

 افراد هایهطرحوار از ،شوندمی هیجانی اختالالت موجب که
 و تنور باسیل،) ترندعینی و ترخشک ناپذیرتر،انعطاف عادی

 (.2019 ،ماسینی
و  یبروز رفتارها به توانندیم هیناسازگار اول یهاهطرحوار
سبب بروز اجتناب  جهیدرنتو  یاجتناب یشناخت یهاپردازش

 ،ییو هرازا یغضنفر ،ییند )رضاشو منجر افراد 2یشناخت
 که است یذهن یراهبردها انواع ،یشناخت اجتناب(. 2016

 یاجتماع ارتباطات انیجر در را شیخو افکار افراد آن براساس
 یراهبردها انواع(. 2018 ،)فوروبوس و کولز دهندیم رییتغ

 ،4فکر ینیجانش ،3فکر یفرونشان شامل یشناخت اجتناب
 است 6فکر به تصور لیتبد و5دکنندهیهدت محرک از یپرتحواس
 یراهبردها از یکی یشناخت اجتناب (.2010 ،و استوپا ی)داناه
 پردازش یبرا یشناختروان یهابیآس با افراد که است یشناخت

 نیا از و کنندیم استفاده آن از زیبرانگچالش طیشرا در اطالعات
 تا دارند خود یذهن تصورات و تفکرات رییتغ بر یسع قیطر

 م،یک هانگ،) دهند ییرها یطیمح یهاینگران از را خود بتوانند
 فیط ،یشناخت اجتناب(. 2017 ،هان و نیم کانگ، جانگ،

از افکار  یریجلوگ یبرا یو تالش عمد یاز اشکال اجتناب یعیوس
 یتالش یشناخت اجتنابدر  ،گریبه عبارت د .و حافظه است

 ینیع اتیاز تجرب یفعاط اتیفیک ،آن براساس تا ردیگیم صورت
 ،و رافارد سهیمارس ل،یشود )بورتلون، لوپز، کاپدو یجداساز
 سرکوب یبرا ادیز تالش که کنندیم انیب هامدل شتریب(. 2019

                                                                                                                                                                                                        

1. early maladaptive schema 

2. cognitive avoidance 

3. thought subsidence 

4. substitution of thought 

 تالش فرد چقدر هر و شودیم متناقض اثر دیتول موجب افکار
 شکل یوبیمع ۀچرخ ،دهدیم انجام افکار سرکوب یبرا یشتریب
 و شودیم منجر کنندهنگران افکار نوع و شیافزا به و ردیگیم

 و تیوا ،یزاچل) کندیم آماده یفکر نشخوار بروز یبرا را نهیزم
 (.2020 امسون،یلیو
 یافراد دارا یجانیو ه یشناختروان یهامؤلفه بهبود منظوربه

 مانند یمختلف یدرمان یهاروش ه،یناسازگار اول یهاهطرحوار
 ،یریام ،ییدستنا انیود)محم یرفتار-یدرمان شناخت

 یآگاهبر ذهن یآموزش مبتن ،(1398 ،یمنشئ و دوستنشاط
 ،(1397 ،یناج و ییرضا ،یزرند یقنبر ،یمحمدآباد یدی)جد

بر  یدرمان مبتن( و 1396 ،یو نقو ی)نورورز آموزش ذهن شفقت
کار به (1395 ،یولدان یجعفر و یزارع ،ی)منشئرش و تعهد یپذ

  است 7یدرمانهطرحوار ،هادرماننوع  نیا از یکی گرفته شده است.
 شدهبنا  هیناسازگار اول یهاهطرحوار ینظر یمبان اساسکه بر
ه عمدتاً کاست  یدیپارچه و جدکی، درمان یدرمانهطرحوار. است

 یرفتار-یدرمان شناخت یهام و روشیبر اساس گسترش مفاه
 کردی(. رو1398 زاده،یعل یحاج و یداریببنا شده است )

گنجد. در جنبش یم ییگرادر قالب جنبش سازنده یدرمانهطرحوار
 یریکارگبه، رییتغ ندیابر نقش عواطف در فر ییگراسازنده

 یفردنیب یرفتارها و هیاول یهای، دلبستگیتجرب یهاکیتکن
با کودک  نیوالد یگووحاصل گفت هاهطرحوارشود. یم دیتأک

 اکنونهماند و تهگرف یدر ذهن او جا جیتدربههستند که 
خود  ۀطریس ریرا ز یو یمند، اما ناکارآمد، زندگنظام یاگونهبه

 یماهرانه برا یحاصل تالش یدرمانهطرحوار ،درواقع .اندگرفته
 یۀپابر  کردیرو نیاست. ا یدرمان یهاکیساختن تکنیغن

حل راه یاز مشکالت یاریبس یو برا استبنا شده  یدرمانشناخت
 بانیگربهدست هاآنروزمره خود با  یه افراد در زندگک ندیآفریم

 دلر،یو و آمتز کوانس،کوهل، -جننیه آلپن،ون خاشو،). هستند
و  یشناختروان یجاد آگاهی، ایدرمانهطرحوار یۀاول(. هدف 2019

آن بهبود  ییو هدف نها هاهطرحوارنترل آگاهانه بر کش یافزا
و همکاران،  کیجید) است یامقابله یهاکو سب هاهطرحوار
2020.) 

نشان  یمتعدد گرانپژوهش قاتیدر تحق یدرمانهطرحوار ییکارا
بر  یمبن (1398) یزیعز و اینیصفار داده شده است، از جمله:

و  یاجتماع یستیبهز یبر ارتقا یگروه یدرمانهطرحوار ریتأث
 یابوالقاسم ،یکرباسده رهبر ،انیدانشجو یادراک اعتماد اجتماع

بر  یدرمانهطرحوار یبر اثربخش ی( مبن1398) یکرباسدهو رهبر
آموزان با دانش یاجتماع یو توانمند یشناختروان یآورتاب

5. a distraction from a threatening stimulus 

6. turn imagination into thought 

7. schema therapy 
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 یانیمراد و یرمقان ینیحس پور،قدم ،یافسردگ یهانشانه
بر  یجانیه یدرمانهطرحوار یبر اثربخش ی( مبن1397) رودزهیگ

آموزان با شجان دانیم هیتنظ یو راهبردها یت اضطرابیحساس
و  انیمحمدگل ،یادیص ،یاضطراب اجتماع ینینشانگان بال

بر احساس  یدرمانهطرحوار یبر اثربخش ی( مبن1396) یدیرش
و  یالنترک ،یقادر ،طالق یهاحقارت دختران نوجوان خانواده

در  یگروه یدرمانهطرحوار یبر اثربخش یمبن (1395) یمهراب
 یان دارایدانشجو جانیه یشناخت ییجو نظم یراهبردها

 ،یقراملک یصبح ،یاختالل اضطراب اجتماع یهانشانه
بر  ی( مبن1394) دوستیمرز و نبکوله انیبگ ،یپورعبدل، عباس

ل یبر تعد یگروه ۀویشبه  یدرمانهطرحوارآموزش  یاثربخش
 رنر، ،آموزان مورد آزاردانش یۀاولناسازگار  یهاهطرحوار

بر  یمبن (2018) برزیها و ستالالب ترز،یپ آرنتز، تز،یرابید
 ک،یمادین ، ویبر کاهش افسردگ یدرمانهطرحوار یاثربخش
 بر یدرمانهطرحوار یاثربخش بر یمبن( 2017) سیر و المبرث
 .ینیبال یهابیآس کاهش

کرد که  انیب گونهنیا توانیانجام پژوهش حاضر را م ضرورت
 طلوبنام یامدهایپ ،هیاول ناسازگار یهاهطرحوار وجود
 در یاریبس یشناختروان و یلیتحص-یاجتماع ،یتیشخص
 ،یشخص یزندگ روند بر یملموس راتیثأتو  رددا آموزاندانش

. این است نهاده یجا بر آموزاندانش یلیو تحص یاجتماع
را با مخاطرات  هاآن ۀندیآ حال و یزندگ تواندیم هاطرحواره

 داشته دنبالبه یریذناپجبران یهابیآسسازد و  روهروب یفراوان
 یبرا یاست اقدامات مقتض یاساس ضرور نیبر ا .باشد

همراه با  یشناخت یهامؤلفهبهبود  و هیناسازگار اول یهاهطرحوار
 یریگشکل از تا ردیگصورت  یشناخت اجتناب ریآن نظ
 یریشگیپ ندهیآو  حالدر  یجانیه و یشناختروان یهااختالل

 ینکته بررس نیدر ا توانیم زیحاضر را ن یپژوهش خأل. شود
 و هیناسازگار اول یهاهطرحواربا توجه به نقش مخرب  که کرد
 آموزان،دانش یشناخت و یشناختروان یندهایفرا به بیآس

بر  یدرمانهطرحوار یاثربخش یبه بررس یتاکنون در پژوهش
ناسازگار  یهاهطرحوار ینوجوانان دختر دارا یشناخت اجتناب

با توجه به موضوعات  نیبنابرا ؛است نشده پرداخته هیاول
 یدرمانهطرحوار ریتأث مورددر هگرفتانجام قاتیو تحق شدهحمطر

با توجه به  گرید یو از سو یرفتار و یروان مشکالت بهبود بر
مشابه، هدف  یپژوهش ندادنانجام لیدلبهپژوهش حاضر  خأل

 جتنابابر  یدرمانهطرحوار یاثربخش یبررسپژوهش  نیا انجام
 .است هیناسازگار اول یهاهطرحوار یدارانوجوانان دختر  یشناخت

 روش

-آزمونشیپ طرحبا  یشیآزمامهینپژوهش حاضر، از نوع  طرح

 ۀجامع .است دوماهه یریگیپ ۀمرحلبا گروه گواه و  آزمونپس
 یدارا ۀمتوسط دوم ۀدوردختر  آموزاندانشپژوهش شامل  یآمار

 یلیاصفهان در سال تحص شهر یۀلاوناسازگار  یهاهطرحوار
 تیپژوهش، رضا نیشرکت در ا منظوربه که است 1398-1399

 یرتصادفیغ یریگنمونه روش از پژوهش نیا درآگاهانه داشتند. 
 شهر وپرورشآموزش ۀگانشش ینواح نیب از. شد استفاده هدفمند

 و آموزش 3 و 2 ،1 ینواح) شد انتخاب هیناح سه اصفهان،
 یدارا آموزاندانش ییشناسا منظوربه سپس(. پرورش
ناسازگار  یهاهطرحوار ۀپرسشنام ه،یناسازگار اول یهاهطرحوار

 عیتوز دخترانه دوم ۀمتوسط مدارس در نسخه 3000 تعداد به هیاول
 از باالتر نمرات که شدند ییشناسا یآموزاندانش بعد، گام در. شد

 آورده دستبه هیولناسازگار ا یهاهطرحوار ۀپرسشنام در نیانگیم
 آموزدانش 75 ،مرحله نیا در(. 260 از باالتر نمرات) بودند
 ۀمصاحب از استفاده با را آموزاندانش نیا سپس. شدند ییشناسا

 ناسازگار یهاهطرحوار وجود از تا کردند یبررس بار دیگر ینیبال
 لیدلبه آموزدانش 11 ،مرحله نیا در. شود حاصل نانیاطم هیاول

 و ندشد گذاشته کنار هیاول ناسازگار یهاهطرحوار یهانشانه نبود
 نیا از نفر 30 ،آخر ۀمرحل در. ماندند یباق دختر آموزدانش 64

 یهاهطرحوار ۀپرسشنام در را نمرات نیباالتر که آموزاندانش
 و نیانگیم از باالتر نمرات) بودند آورده دستبه هیاول ناسازگار

 در یتصادف صورتبه و انتخاب ،(شدهیبندبیترت تصوربه
 گروه در آموزدانش 15) شدند گمارده گواه و شیآزما یهاگروه
نمونه با استفاده از  حجم(. گواه گروه در آموزدانش 15 و شیآزما

 05/0a= ،1-β =8/0 به توجه با اثر ۀانداز نییجدول کوهن و تع
 جوزف کر،هونا ن،یکال) پژوهش ۀنیشیپ یاثرها ۀاندازبا توجه به  و
 شدنفر برآورد  30گروه  دو( محاسبه شد که در هر2001 و،یسچ و

نفر و در گروه  2 شیدر گروه آزما ،نیب نیا درنفر(.  15)هر گروه 
 25نمونه  ییتعداد نها ،اساس نیداشتند. بر ا زشینفر ر 3گواه 
 در آموزدانش 12 و شیآزما گروه در آموزدانش 13آموز بود )دانش
 گروه یبرا جلسه هشت یط یدرمانهطرحوار تیدرنها. (گواه گروه
 افتیمداخالت را در نیگروه گواه ا یبرگزار شد، ول شیآزما

 از نانیاطم یبرا و آزمونپس ۀمرحلاز اتمام جلسات  پس نکردند.
ورود به  یهامالک اجرا شد. یریگیپ ۀدوردو ماه بعد  ،جینتا ثبات

دوم  ۀدور در لیتحص و حضور دختر، تیجنسشامل  پژوهش
 یاجرا به توجه)با  هیاول ناسازگار یهاهطرحوارمتوسطه، وجود 

به  لیو تما ی(، داشتن سالمت جسمینیبال ۀمصاحب و پرسشنامه
 یهامالک نیهمچنشرکت در پژوهش به شکل داوطلبانه بود. 

 ،بتیغ جلسه دو از شیب داشتنشامل  پژوهش از خروج
 ،در کالس شدهمشخص فیتکال ندادنانجامو  نکردنیهمکار
 بروزو  پژوهش انجام ندیفرا در حضور ۀادامبه  لیتما نداشتن
 بود. نشدهینیبشیپحوادث 
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 سنجش ابزار
: (SQ) 1هیاول ناسازگار یهاهطرحوار ةپرسشنام. 1

( 1998) انگی ۀلیوسبه هیاول ناسازگار یهاهطرحوار ۀپرسشنام
ماده است  75مل بر پرسشنامه مشت نیشده است. فرم کوتاه ا نیتدو
شامل  حوزه پنج نیا .سنجدیم یکل ۀحوز پنجدر  راه طرحوار 15که 
و عملکرد  یخودمختار ۀحوزسؤال(،  25و طرد ) یدگیبر ۀحوز

 ۀحوزسؤال(،  10) یمندجهت گرید ۀحوزسؤال(،  20مختل )
 ۀحوزسؤال( و  10) ازحدشیب یزنگبهگوشو  یبازدار

 باال ۀنمر ،پرسشنامه نی. در ااست سؤال( 10مختل ) یهاتیمحدود
 یفیابزار خودتوص نی. ااست هیاول ناسازگار یهابنهروان ۀدهندنشان

( تا 1) حیرصحیغ کامالً از کرتیل یارجهدشش یهاپاسخ یدارا
 نمرات جمع از فرد کل ازیو امت شودیم یبند( درجه6) حیکامالً صح

است. کسب  450تا  75 نیپرسشنامه ب نیا کل ۀنمر. دیآیدست مبه
 در هیاول ناسازگار یهاهطرحواروجود  ۀدهندنشان 260از  باالتر ۀنمر
 یبرا پرسشنامه نیا(. 1387 ،ییوفا-الریآگو  ی)صدوق است فرد نزد

 پژوهش در(. 1998 انگ،یاست ) استفادهقابلسال  15افراد باالتر از 
کرونباخ  یآلفا ساسابر ،اسیاعتبار مق ،(2001) انیاوهان و رریم والر،
 و بود باال هااسیمقخردهتمام  یو برا 964/0کل آزمون  یبرا

 ینیربالیغ تیجمع کی در 82/0 تا 5/0 نیب ییبازآزما بیضرا
 منظوربه( 1387) ییوفا الریآگ و یصدوق رانیا درآمد.  دستبه

 یدرون یهمسان انگ،ی اسیو اعتبار فرم کوتاه مق ییروا یبررس
 94/0 اسیمق کل ۀنمرو  90/0تا  62/0 نیا بر هااسیمقخرده

 ییایپا ،حاضر پژوهش در کهر است کذ انیشاآوردند.  دستبه
 ۀحوزپنج  یبراکرونباخ  یآلفا بیضر از استفاده با فوق ۀپرسشنام

 ،یمندجهت گرید مختل، عملکرد و یخودمختار ،و طرد یدگیبر
 بیترتبهل مخت یهاتیو محدود ازحدشیب یزنگبهگوشو  یبازدار

 .شد محاسبه 79/0و  82/0، 76/0، 81/0، 78/0
 پرسشنامۀ: (CAQ) 2شناختی اجتناب پرسشنامة. 2

 طراحی( 2008) دوگاس و سکستون وسیلۀبه شناختی اجتناب
 یزنواپس مقیاسخرده پنجو  یتمآ 25 شامل پرسشنامه این. شد

افکار  یجابهمثبت  افکار جانشینی ،کنندهنگرانافکار 
 نگرانی، روند قطع برای پرتیحواس از استفاده ،کنندهاننگر

 و کنندهنگرانساز افکار فعال هاییتو فعال هایتاز موقع اجتناب
 پنج یاسمقهر خرده .است کالمی افکار به ذهنی تصاویر تغییر
 طیف براساس هاآزمودنی را به خود اختصاص داده است. سؤال

. ددهنمی پاسخ سؤاالت به (همیشه) 5 تا( هرگز) 1 از لیکرتی
 نمرات کسب. است 125 تا 25 بین پرسشنامه این نمرات دامنۀ
 ایندر نزد فرد است.  یشترب شناختی اجتناب ۀدهندنشان باالتر

است  استفادهقابلسال  15افراد باالتر از  یپرسشنامه برا

                                                                                                                                                                                                        

1. Schema Questionnaire (SQ) 

 زادهمهرابی و معینی ،نژادبساک(. 2008)سکستون و دوگاس، 
 کرونباخ آلفای روش به را مقیاس این پایایی( 1389) هنرمند

 محمدخانی و محمودزاده پژوهش در. اندآورده دستبه 91 برابر
 این هایزیرمقیاس و کل نمرۀ برای کرونباخ آلفای نیز( 1395)

 این روایی ضریب. آمد دستبه 90/0تا  80/0 ینب امهپرسشن
 درصد 48 برابر فکر فرونشانی سیاهۀ با همبستگی طریق از ابزار

 ،هنرمند زادهمهرابی و معینی ،نژادبساک) است آمده دستبه
استفاده از  با پژوهش اینپرسشنامه در  ینا پایایی. (1389

، 83/0، 82/0 بیترتبه هااسیرمقیز یبراکرونباخ  یآلفا یبضر
 78/0پرسشنامه  نیا یکل ۀنمر یو برا 76/0و  85/0، 78/0
 .آمد دستبه
 کهاستفاده شد  درمانیهطرحوار پروتکل از شپژوه این در
 نیا یبنا شده است. اعتبارسنج 1990در سال  انگی ۀلیوسبه

 با آموزاندانش یآمار ۀجامع یبرا و رانیدر ا یدرمان ۀبست
 و انیمحمدگل ،یادیصدر پژوهش  ییاستفاده از اعتبار محتوا

 نیا یاجرا ،آن اساسکه بر شد دییتأ و یبررس (1396) یدیرش
ده دا صیمناسب تشخ ،یرانیا آموزاندانش ۀجامع یپروتکل برا
 شده است.

 پژوهش یاجرا ۀویش
شهر  پرورش و آموزش کل ۀادارالزم از  یاز اخذ مجوزها پس

پژوهش  نیا در ،3و  2، 1 ینواح پرورش و آموزشو  اصفهان
 پژوهش ۀنمون ،هدفمند یرتصادفیغ یریگابتدا با روش نمونه

پژوهش  یروند اجرا ،یآموزش ۀجلس یسپس طشد.  یآورجمع
در  کنندهشرکتآموزان دانش یبرا یدرمان ۀبستو اهداف 

و  یافراد آگاه نیشرح داده شد تا ا پژوهشگر ۀلیوسبهپژوهش 
 ،بعد گام در. کننددر پژوهش را اعالم  شرکت یبراالزم  تیرضا
 به( گواه گروه و یشیآزما)گروه  گروه دو افراد ۀهم

 شیآزما گروه. سپس افراد دادند پاسخ پژوهش یهاهپرسشنام
را  یدرمانهطرحوار ۀمداخلها، در گروه یپس از انتصاب تصادف

 جلسه دو یاهفته صورتبهماه  کی یط یاقهیدق 75 ۀجلس 8در 
برگرفته از  ،حاضر پژوهش در یامداخله ۀبرنام. کردند افتیدر

 ،یادیصاز پژوهش  بود که (1990) انگی یدرمانهطرحوار ۀبرنام
 منظوربهشده است.  اقتباس( 1396) یدیو رش انیمحمدگل
شرکت در  یبرا آموزاندانش تیرضا ،پژوهش در اخالق تیرعا

 آگاهمراحل مداخله  ۀیاز کل هاآن و شد کسب مداخله ۀبرنام
 زین آنان که شد داده نانیاطم گواه گروه افراد به نیهمچن. ندشد

خواهند  افتیدر را هامداخله نیا ،یژوهشپ ندیفرا اتمام از پس
 هاآنکه اطالعات  دداده ش نانیاطم زین . به هردو گروهکرد

 یریشگیپ یبرا. ستین نام درج به یازیماند و نیم یمحرمانه باق

2. Cognitive Avoidance Questionnaire (CAQ) 
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 نیا پژوهش، در حاضر آموزاندانش خوردنبرچسب از
 درمان تحت آموزشگاه ساعات از ریغ یساعات در آموزاندانش

 .شود تیرعا زین یرازدار اصل تا ندگرفت

 
 یدرمانهطرحوار یهاهجلس ةخالص .1 جدول

 یخانگ فیتکل انتظار مورد رفتار رییتغ یمحتو هدف جلسه ۀشمار

 یهاهطرحوارت یها به ماهیآزمودن بردنیپ دوم و اول ۀجلس
ار کو سازو یتحول یهاشهیه، ریناسازگار اول

 ببرند. یها پآن

سنجش و آموزش  ۀمرحل یوم به اجراجلسات اول و د
، یار گروهک یلکن یها و قوانان دستورالعملی، بیدرمانهطرحوار

 یساده و شفاف برا یبه زبان یدرمانهطرحوارح مدل یتوض
 ها گذشت.یآزمودن

- - 

 و سوم ۀجلس
 چهارم

 یشناخت یهاکینکهدف از آموزش ت
ها با یه آزمودنکن بود یا یدرمانهطرحوار

در  ،رندیاد بگی یفنون شناخت یریگارکبه
نند و در سطح که استدالل طرحوارمقابل 

 ببرند. سؤالر یه را زطرحوار، اعتبار یمنطق

چالش با  یشناخت یهاکینکت یریکارگبه، آموزش و یمعرف
د از شواهد یف جدیه، تعرطرحوارها مانند آزمون اعتبار هطرحوار

 ۀسالم و جنب ۀجنبن یگو بوگفت یه، برقرارطرحوار دکنندهییتأ
ل فرم ثبت یمکو ت یارت آموزشکن یه، تدوطرحوارناسالم 
 ه بود.طرحوار

 یهاکیتکن یریادگی
 یدرمانهطرحوار یشناخت

 یهاکیتکن نیتمر
در  شدهآموخته

 جلسه

 و پنجم ۀجلس
 ششم

مبارزه با  یها برایبه آزمودن کمک
 یجانیها در سطح ههطرحوار

و آموزش داده شد تا  ی( معرفی)تجرب یجانیه یهاکیتکن
ها در سطح هطرحوارتحول  یهاشهیها بتوانند به ریآزمودن

 یگوهاوگفت یهاکینکو انجام ت یبپردازند: معرف یجانیه
 یرسازی، نوشتن نامه و تصوزابیآسع یوقا یرسازی، تصویالیخ

اساس دستورالعمل مداخله  یرفتار ینکالگوش منظوربه یذهن
 .یار گروهکو 

 یتفاده از فنون تجرباس
و  یذهن یرسازیتصو مانند

 انیب بهگو وگفت یبرقرار
خود نسبت به  یناراحت

 .یکودکحوادث دوران 

 از استفاده با
 یرسازیتصو

دوران  یهایناراحت
 ادداشتیرا  یکودک

 .کنند

 و هفتم ۀجلس
 هشتم

 یهاسبک بهنجار یهاوهیش آموزش
 یامقابله

ب ی، ترغیرفتار ینکوشالگ یهاکیتکن یآموزش و اجرا
ناسازگار و  یامقابله یهاکردن سبکرها یها برایآزمودن

ر رفتار، ییتغ انندمارآمد ک یامقابله ین رفتارهایتمر
ن یرفتار و تمر ۀادامب یا و معایمزا ی، بازنگرینیآفرزهیانگ

 ختم جلسات گذشت. یردن افراد براکدهاآمسالم و  یرفتارها

 یهاوهیش یریادگی
از  زیبهنجار و پره یالهمقاب

 یامقابله یهاکسب
 ناسازگار

 در هاآموخته نیتمر
 روزمره یزندگ

 (1396) یدیو رش انیمحمدگل ،یادیبه نقل از ص (1990) انگمنبع: ی

 

ها از دو سطح آمار داده لیوتحلهیتجز یبرا ،پژوهش نیا در
از  یفیاستفاده شده است. در سطح توص یو استنباط یفیتوص

از آزمون  یاستنباط آمار سطح در و استاندارد انحراف و نیانگیم
 آزمون رها،یمتغ عیتوز بودننرمال یبررس یبرا لکیو-رویشاپ
 منظوربه یآزمون موچل ها،انسیوار یبرابر یبررس یبرا نیلو

 انسیوار لیتحل از نیو همچن هاداده تیکرو فرضشیپ یبررس
. دشاستفاده  پژوهش یۀفرض یبررس یمکرر برا یریگاندازهبا 
 SPSS 23 یافزار آماربا استفاده از نرم یآمار جینتا

 .شد لیوتحلهیتجز
 

 هاافتهی
حاضر در  آموزاندانشنشان داد  یشناختتیجمع یهاافتهی

در  یفراوان نیشتریسال بودند که ب 17تا  15 سن یپژوهش دارا
گواه  درصد( و در گروه 15/46سال ) 16مربوط به  شیگروه آزما

آموزان دانش ن،یبراعالوهدرصد( بود.  50سال ) 15مربوط به  زین
و علوم  یو علوم انسان اتیادب ک،یزیو ف یاضیر یهادر رشته

در گروه  یفراوان نیشتریبودند که ب لیمشغول به تحص یتجرب
درصد(  84/53) یو علوم انسان اتیادب ۀرشتبه  مربوط شیآزما

 .بوددرصد(  66/41) یعلوم تجرب ۀترش به مربوط گواهگروه  درو 
 

 و گواه شیآزما گروه در یشناخت اجتنابو انحراف استاندارد  نیانگیم. 2 جدول

 هاگروه هامؤلفه
 یریگیپ آزمونپس آزمونشیپ

 اریمع انحراف نیانگیم اریمع انحراف نیانگیم اریمع انحراف نیانگیم

 91/5 76/64 62/5 23/62 15/6 82 شیآزما گروه یشناخت اجتنابکل  ۀنمر
 22/5 75/82 04/5 83 59/4 75/80 گواه گروه

 ابعاد
 تیشناخاجتناب

 99/2 84/12 80/2 30/12 30/2 15/16 شیآزما گروه کنندهنگران افکار یزنواپس

 46/2 33/16 70/2 25/16 66/2 25/16 گواه گروه
 09/2 30/13 36/2 46/12 78/2 07/17 شیآزما گروه کنندهنگران افکار ینیجانش

 42/2 66/16 59/2 25/17 34/2 33/16 گواه گروه
 95/2 61/12 48/2 23/12 47/2 15/16 شیآزما گروه ینگران روند قطع یبرا یپرتحواس

 66/2 17 69/2 83/19 49/2 33/16 گواه گروه
 39/2 69/12 58/2 12 11/3 30/16 شیآزما گروه هاتیموقع از اجتناب

 27/2 58/16 65/2 25/16 55/2 16/16 گواه روهگ
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 86/2 30/13 45/2 23/13 70/3 30/16 شیآزما گروه یذهن ریتصاو رییتغ
 69/2 16/16 50/2 41/16 96/2 66/15 گواه گروه

 

آن است که  ۀدهندنشان 2در جدول  شدهارائه جینتا
 اجتنابنمرات  نیانگیدر م رییتغ به است توانسته یدرمانهطرحوار
 در هیاول ناسازگار یهاهطرحوار یدختر دارا آموزاندانش یشناخت

 لیتحل جینتا ۀارائ از قبل .شود منجر یریگیآزمون و پمراحل پس
 یهاآزمون یهافرضشیپ مکرر، یریگبا اندازه انسیوارآزمون 
 ریاپش آزمون یهاافتهی ،اساس نیهم بر. سنجش شد کیپارامتر

 یانهنمو عیتوز بودننرمال فرضشیپ که ودب آن انگریب لکیو و
 اجتناب ریدر متغ ،هاداده

. (p>05/0)و گواه برقرار است  شیآزما یهاگروهدر  یشناخت
 یهمگن فرضشیپ ،نیلو آزمون جینتا براساس نیهمچن

آزمون  جینتا ی. از طرف(p>05/0)شده است  تیرعا هاانسیوار
t  و شیآزما یهاگروه آزمونشیپ یهانمره تفاوتنشان داد 

( معنادار نبوده است یشناخت اجتنابوابسته ) ریمتغ در گواه گروه
(05/0<p). آن بود که  انگریب زین یآزمون موچل یهاافتهی
شده  تیرعا یشناخت اجتناب ریدر متغ هاداده تیکرو فرضشیپ

 (.p>05/0)است 

 یشناخت اجتناب راتییغت یبررس یبرا مکرر یریگاندازه با انسیوار لیتحل. 3 جدول

 آزمون توان اثر ۀانداز p مقدار f مقدار مجذورات نیانگیم یآزاد ةدرج مجذورات مجموع 

 1 72/0 0001/0 95/130 90/565 2 80/1131 مراحل

 1 58/0 0001/0 36/47 2925 1 2925 یبندگروه

 1 77/0 0001/0 56/207 94/896 2 88/1793 یبندگروهمراحل و  تعامل

 

 اجتنابنمرات  نیانگیم آن است که ۀدهندنشان 3جدول  جیتان
 یریگیپ و آزمونپس مراحلدر  ،یبندگروه ریتأثاز  فارغ یشناخت
 با سهیمقا در رییتغ نیکه ا است شده معنادار رییتغ دچار

سطر  نی. همچنرودیم شماربهتفاوت معنادار  کی ،آزمونشیپ
 ۀافتی نیترمهم عنوانبه یبندگروهمربوط به تعامل مراحل و 

 زیبا تعامل مراحل ن یدرمانهطرحوارآن است که  انگریب 3 جدول
آزمون و پس آزمون،شیبر مراحل آزمون )پ یمعنادار ریتأث
 یهاهطرحوار یآموزان دختر دارادانش یشناخت اجتناب( یریگیپ

 .است داشته هیاول ناسازگار
افکار  یزنواپس) یتشناخ اجتنابابعاد  راتییتغ یبررس یبرا حال

کننده، افکار نگران یجابهافکار مثبت  ینیکننده، جانشنگران
و  هاتیاجتناب از موقع ،یگرانقطع روند ن یبرا یپرتحواس

 افکار به یذهن ریتصاو رییتغ و کنندهنگران سازفعال یهاتیفعال
 یریچندمتغ مکرر یریگاندازه با انسیوار لیتحل از ،(یکالم

 .دش استفاده

 یشناخت اجتنابابعاد  راتییتغ یبررس یریمکرر چندمتغ یریگاندازه با انسیوار لیتحل جینتا .4 جدول
 یسطح معنادار خطا یآزاد ةدرج فرض یآزاد ةدرج Fمقدار  ارزش 

 19 5 52/47 68/0 ییالیاثر پ

0001/0 
 19 5 52/47 19/0 لکزیو یالمبدا

 19 5 52/47 11/3 نگیاثر هتل
 19 5 52/47 11/3 یروشهیر نیرتبزرگ

 
 یشناخت اجتناب ابعاد راتییتغ یبررس منظوربه یریمتغتک مکرر یریگاندازه با انسیوار لیتحل .5 جدول

 
 مجموع

 مجذورات
 یآزاد ةدرج

 نیانگیم
 مجذورات

 p مقدار f مقدار
 اندازه

 اثر

 توان
 آزمون

افکار  یزنواپس
 کنندهنگران

 1 58/0 0001/0 92/49 60/26 2 19/53 مراحل

 89/0 25/0 01/0 17/8 80/117 1 80/117 یبندگروه

 1 60/0 0001/0 72/51 56/27 2 11/55 یبندگروهمراحل و  تعامل

افکار مثبت  ینیجانش
افکار  یجابه

 کنندهنگران

 1 68/0 0001/0 11/71 57/26 2 15/53 مراحل

 1 42/0 0001/0 73/22 02/114 1 02/114 یبندگروه

 1 77/0 0001/0 68/137 45/51 2 91/102 یبندگروهمراحل و  تعامل

 قطع یبرا یپرتحواس
 ینگران روند

 1 39/0 0001/0 46/17 08/21 2 16/42 مراحل

 95/0 28/0 0004/0 82/9 77/174 1 77/174 یبندگروه
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 1 49/0 0001/0 13/32 78/38 2 57/77 یبندگروهمراحل و  تعامل

 یهاتیموقع از اجتناب
 کنندهنگران سازفعال

 1 58/0 0001/0 89/44 29/30 2 58/60 مراحل

 91/0 27/0 0001/0 77/9 12/133 1 12/133 یبندگروه

 1 62/0 0001/0 97/54 09/37 2 18/74 یبندگروهمراحل و  تعامل

 به یذهن ریتصاو رییتغ
 یکالم افکار

 1 34/0 0001/0 24/16 16/12 2 32/24 مراحل

 90/0 27/0 001/0 41/9 74/60 1 74/60 یبندگروه

 1 56/0 0001/0 50/37 08/28 2 16/56 یبندگروهمراحل و  تعامل

 

 نیا یریمکرر چندمتغ یریگاندازه با انسیوارآزمون  یمعنادار با
 اجتناباز ابعاد  یکیحداقل در  دیکه با شودیحاصل م جهینت

 یدرمانهطرحوار ۀارائگواه در اثر  و شیگروه آزما دو نیب یشناخت
نکته که  نیا یبررس منظوربهتفاوت معنادار وجود داشته باشد. 

 یشناخت اجتناباز ابعاد  کیدر کدام  شدهمشاهده یمعنادار
 یریمتغتکمکرر  یریگاندازه با انسیوار لیتحل یاست، به بررس

 .شد پرداخته
 یشناخت اجتناب دابعا نمرات نیانگیم ،5 جدول یهاافتهی طبق

افکار  یجابهافکار مثبت  ینیکننده، جانشافکار نگران یزنواپس)
اجتناب از  ،یقطع روند نگران یبرا یپرتکننده، حواسنگران
 یذهن ریتصاو رییتغ و کنندهنگران سازفعال یهاتیو فعال هاتیموقع

 آزمونمراحل پس یدر ط یبندگروه ریتأثاز  فارغ( یکالم افکار به
با  سهیمقا در رییتغ نیکه ا است معنادار شده رییدچار تغ ،یریگیو پ

سطر  نیهمچن. رودیم شماربهتفاوت معنادار  کی آزمونشیپ
 جدول ۀافتی نیترمهم عنوانبه یبندگروهمربوط به تعامل مراحل و 

 ریتأث زیبا تعامل مراحل ن یدرمانهطرحوارآن است که  انگریب 5
ابعاد  (یریگیآزمون و پپس آزمون،شیآزمون )پ بر مراحل یمعنادار
 ناسازگار یهاهطرحوار یدختر دارا آموزاندانش یشناختاجتناب

 .است داشته هیاول

 یریگجهینتو  بحث
 اجتناب بر یدرمانهطرحوارداد  نشان پژوهش نیا اول ۀافتی

 هیاول ناسازگار یهاهطرحوار یآموزان دختر دارادانش یشناخت
 اجتناب کاهشبه بهبود  است توانسته و داشته نادارمع ریتأث

 حاضر ۀافتی. شود منجر آموزاندانش نیاو ابعاد آن در  یشناخت
 ریتأثبر یمبن( 1398) یزیو عز اینیصفار پژوهش جینتا با

و ادراک  یاجتماع یستیبهز یبر ارتقا یگروه یدرمانهطرحوار
 یابوالقاسم ،یاسدهرهبرکرب ۀافتی با ،انیدانشجو یاعتماد اجتماع

بر  یدرمانهطرحوار یبر اثربخش ی( مبن1398) یو رهبرکرباسده
آموزان با دانش یاجتماع یو توانمند یشناختروان یآورتاب

و  یرمقان ینیپور، حسقدم با گزارش ،یافسردگ یهانشانه
 یدرمانهطرحوار یبر اثربخش ی( مبن1397) رودزهیگ یانیمراد

جان یم هیتنظ یو راهبردها یطرابت اضیبر حساس یجانیه
 جینتا با ،یاضطراب اجتماع ینیآموزان با نشانگان بالدانش

بر  ی( مبن1396) یدیو رش انیمحمدگل ،یادیصپژوهش 

بر احساس حقارت دختران نوجوان  یدرمانهطرحوار یاثربخش
( 1395) یو مهراب یالنترک ،یقادر افتهی با ،طالق یهاخانواده

 ییجو نظم یراهبردها بر یدرمانهطرحوار یاثربخشبر  یمبن
اختالل اضطراب  یهانشانه یان دارایجان دانشجویه یشناخت
 ی( مبن1394)و همکاران  یقراملک یصبحبا گزارش  ،یاجتماع

 یهاهطرحوارل یبر تعد یدرمانهطرحوارآموزش  یاثربخشبر 
ان و همکار رنر ۀافتی با ،آموزان مورد آزاره دانشیناسازگار اول

 یبر کاهش افسردگ یدرمانهطرحوار یبر اثربخش یمبن (2018)
 یاثربخش بریمبن( 2017) سیالمبرث و ر ک،یمادینبا گزارش  و

 .رددا یهمخوان ینیبال یهابیآس کاهش بر یدرمانهطرحوار
 اجتناب بر یدرمانهطرحوار ریتأثبر  یمبن حاضر ۀافتی نییتب در

 ،هیاول ناسازگار یهاهرحوارط یآموزان دختر دارادانش یشناخت
 یدرمانشناخت یریکارگبهبا  یدرمانهطرحوار که کرد انیب توانیم

 منظوربهسازگارانه  یجانیه یتیریمد یارهاکراه کردننیو جانش
 یثباتیمزمن و ب یفردنیالت بکمش ،یالت زندگکبرخورد با مش

 و یجانیه میتنظ قیطر نیا ازو  دهدیماهش کرا  یجانیه
 بهبود(. 2018 همکاران، و)رنر  سازدیم فعال دفر در را یاختشن
 یخطا جهیرا که نت یشناخت اجتناب تواندیم زین یشناخت میتنظ

 یطیدرمان شرا نیا نیاست کاهش دهد. همچن یپردازش شناخت
بهنجار و سازگارانه  یامقابله یراهبردها از افراد تا سازدیم ایرا مه

با  ،سازگارانه یامقابله یراهبردها از یریگبهره. کننداستفاده 
 نیو ا استهمراه  مسئلهو مهارت حل  یروان تیگسترش ظرف

 یشناخت اجتنابو کاهش  یشناخت پردازشسبب بهبود  ندیفرا
 کاهش یۀپابر  یدرمانهطرحوارگفت  توانیم نیبراعالوه. شودیم

 نیا بر(. 2015)پاگ،  است شده بنا هیاول ناسازگار یهاهطرحوار
 و هیاول ناسازگار یهاهطرحواربا کاهش  یدرمانهطرحوار ،اساس
 آموزاندانشتا  شودیم سبب آن، از حاصل یمنف یهانگرش

 خود، نگرش بهبود با هیاول ناسازگار یهاهطرحوار یدختر دارا
و از  هندقرار د ریتأثناکارآمد خود را تحت  یشناخت یهاپردازش

 نیبراعالوه .کنندتجربه  یکمتر یناختشاجتناببتوانند  قیطر نیا
 یهاکر سبیید بر تغیکبا تأ یدرمانهطرحوار گفت توانیم

در دوران  گرفتهشکلناسازگار  یهاهطرحوارناسازگار و  یامقابله
با  ییارویدر پردازش و رو هاآن یاثرگذار ۀنحون ییو تب یکودک
 یاها و راهبردهکسب یجابهدر درمان  یزندگ یدادهایرو

 فراهم ی( فرصت1395و همکاران،  یارآمد )قادرکنا یامقابله
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 هیاول ناسازگار یهاهطرحوار یدختر دارا آموزاندانشتا  سازدیم
 یاز راهبردها ،آن یجاهو ب بکشند و اجتناب یمنف یابیاز ارز دست
 یراهبردها از استفاده. کند استفاده سازگارانه و بهنجار یامقابله
 یجانیه ،یشناخت پردازش بهبود با تواندیم زین گارانهساز یامقابله

کاهش  جهیدرنتو  مسئلهبهبود قدرت حل  به ،یشناختروان و
 توانیم نیهمچن. شود منجر آموزاندانش نیدر ا یشناخت اجتناب

ردن بر کارکل یدلبهمحور هطرحواررد کیرو که کرد انیب
ه یناسارگار اول یاههطرحوارا همان ی یشناختروان یهاهیمادرون

 جاناتیه و عواطف ،هاییتوانا ،به خود ید منفیه دک یافراد در
 نیهم برد است. یمف هاآنار کدر اصالح باورها و اف ،خود دارند

باور  ،یتجرب یبا استفاده از راهبردها یدرمانهطرحوار ،اساس
شد کیبه چالش م ،گره خورده است یجانیه به باور هکرا  یشناخت

ه به کبشناسد ارضانشده را  یجانیه یازهای، نیجانیه ۀیتخل با تا
 مفرط ییگراکمال لیناسازگار و تشک یهاهطرحوار یریگلکش

دختر  آموزاندانشتا  شودیسبب م یآگاه نیمنجر شده است. ا
 یدرمانهطرحواراز  یریگبهره با ،هیاول ناسازگار یهاهطرحوار یدارا

 یشناخت اجتناب زانیش خود، از منگر فیبتوانند با بهبود و تلط
 خود بکاهند.
 یدختر دارا آموزاندانش به تحقیق دامنۀ محدودبودن

 نکردنمهار و اصفهان شهر اولیۀناسازگار  هایهطرحوار
 یدختر دارا آموزاندانش شناختی اجتناب بر اثرگذار متغیرهای

 حاضر پژوهش هایمحدودیت از ،اولیه ناسازگار هایهطرحوار
 سطح در پذیریتعمیم قدرت افزایش برای ودشمی پیشنهاد. بود

 دارای جوامع و مناطق و شهرها سایر در پژوهش این پژوهشی،
 هایاختالل و مقاطع دیگر آموزاندانش متفاوت، هایفرهنگ

 به توجه با. شود اجرا ذکرشده عوامل مهار و دیگر شناختیروان
آموزان دختر دانش شناختی اجتناب بر درمانیهطرحوار اثربخشی

 پیشنهاد کاربردی سطح در ،اولیه ناسازگار هایهطرحوار یدارا
 به درمانیهطرحوار علمی، ایکتابچه و شوروبر تهیۀ با شودمی

 کارگیریبه با تا شود داده ارائه دوم ۀمتوسط مدارس مشاوران
 شناختی اجتناب کاهش بهبود برای درمان، این محتوای

 گامی اولیۀناسازگار  هایهطرحوار یارادختر د آموزاندانش
 .بردارند عملی

 منابع
. غ ،یمنشئ و .ط.،ح ،دوستنشاط.، ش ،یریام.، ط ،ییدستنا انیمحمود
 یشناختدرمانو  یه درمانطرحوار یاثربخش ۀسیمقا(. 1398)

 23تا  16ماران یه در بیناسازگار اول یهاهطرحوارل یبر تعد یرفتار
. ینیوند والدیبا توجه به پ یعصب یسال مبتال به پراشتها

 .15-1 ،(2)6 ،یشناخت یپزشکروانو  یشناسانرو
. م ،یناج و.، ا ،ییرضا.، ز ،یزرند یقنبر.، ا ،یمحمدآباد یدیجد

م یبر تنظ یبر ذهن آگاه یآموزش مبتن ی(. اثربخش1397)
ت یه در نوجوانان تحت حمایناسازگار اول یهاهطرحوارو  یجانیه

 ،مشهد یدانشگاه علوم پزشک یپزشک ۀدانشکد ۀلمج. یستیبهز
61(1)، 164-174. 

آموزش ذهن  یاثربخش ی(. بررس1396. )م ،ینقو و .،ح ،ینور
ن مواد اه در معتادیناسازگار اول یهاهطرحوارل یورز بر تعدشفقت

 ،(44)11 ،یادپژوهیاعت .تحت درمان نگهدارنده با متادون یونیاف
187-207. 

 ی(. بررس1395. )ح ،یولدان یجعفر و.، م ،یزارع.، غ ،یمنشئ
 یهاهطرحوارل یرش و تعهد بر تعدیبر پذ یدرمان مبتن یاثربخش

 ،یرفتار علوم قاتیتحقق. زیالیماران همودیه در بیناسازگار اول
14(2)، 204-209. 

 یدرمانهطرحوار ی(. اثربخش1398. )ک ،زادهیعل یحاج و.، ف ،یداریب
 یخلق ییو ناگو یشانیان، تحمل پرجیه یشناخت یبر راهبردها

 ،یشناختروان مطالعات .یت مرزیماران مبتال به اختالل شخصیب
15(2)، 165-180. 

 ی(. اثربخش1396. )ع ،یدیرش و.، م ،انیمحمدگل.، گ ،یادیص
 یهابر احساس حقارت دختران نوجوان خانواده یدرمانهطرحوار
 .100-89 ،(1)7 ،همشاور و ینیبال یشناسوانر یهاپژوهش ،طالق

بر  یروهگ یدرمانهطرحوار ریتأث(. 1398. )م ،اینیصفار و.، ز ،یزیعز
در  یو ادراک اعتماد اجتماع یاجتماع یستیبهز یارتقا

 .163-147 ،(1)15 ،یشناختروان مطالعات .انیدانشجو
 ی(. اثربخش1395ح. ) ،یمهراب و.، م ،ی.، کالنترف ،یقادر

 یشناخت ییجو نظم یراهبردهادر  یگروه یدرمانوارهطرح
. یاختالل اضطراب اجتماع یهانشانه یان دارایجان دانشجویه

 .139-128 ،(2)9، یعلوم رفتار یالمللنیب یۀنشر
(. 1398. )ا ،یرهبرکرباسده و.، ع ،یابوالقاسم.، ف ،یرهبرکرباسده

 یو توانمند یشناختروان یآوربر تاب یدرمانهطرحوار یاثربخش
 مطالعات ،یافسردگ یهاآموزان با نشانهشدان یاجتماع

 .90-73 ،(4)15 ،یشناختروان
(. 1397. )خ .س ،رود زهیگ یانیمراد و.، ن ،یرمقان ینیحس.، ع ،پورقدم

و  یت اضطرابیبر حساس یجانیه یدرمانهطرحوار یاثربخش
 ینیآموزان با نشانگان بالجان دانشیم هیتنظ یراهبردها

 .607-591 ،(5)23 ،دانش ارمغان .یاضطراب اجتماع
 .م ،مرزکوله انیبگ.، م ،یعباس.، س ،پورعبدل.، ن ،یقراملک یصبح

 یه درمانطرحوارآموزش  ی(. اثربخش1394ع. ) ،دوستینب و .،ج
 یۀاولناسازگار  یهاهطرحوارل یبر تعد یگروه ۀویشبه 

-7 ،(28)9 ،یآموزش یهانظم در پژوهش .آموزان موردآزاردانش
30. 
 ۀرابط(. 1389. )م ،هنرمند زادهیمهراب و.، ن ،ینیمع.، س ،ژادنبساک
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در  یبا اضطراب اجتماع یاجتناب شناختو  یدادیروپسپردازش 
 .340-335 ،(4)4 ،یرفتار علوم ۀمجل .انیدانشجو
اضطراب و  یانجی(. نقش م1395. )ش ،یمحمدخان و.، ر ،محمودزاده

 .یکارو اهمال یفمن ییگران کمالیب ۀرابطدر  یاجتناب شناخت
 .94-73 ،(1)23 ،یشناختروان یوردهادستا ۀمجل

 کوتاه ۀنسخ یعامللیتحل(. 1387م. ) ،ییوفا-الریآگ و.، ز ،یصدوق
 ۀلمج .یرانیا ینیربالیغ ۀنموندر  انگی ۀطرحوار ۀپرسشنام

 .219-214 ،(2)14 ،رانیا ینیبال یشناسروان و یپزشکروان
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Abstract 

The present study was conducted with the aim of investigating the efficacy of schema therapy on the cognitive 

avoidance of female students with early maladaptive schema. The present study had an experimental design with 

pretest, posttest, control group and two months follow up period. The statistical population of the present study 

included secondary school female students with early maladaptive schema in the city of Isfahan in the academic 

year 2019-2020.Thirty female students with early maladaptive schema were selected by purposive sampling and 

randomly divided into experimental and control groups (each group consists of 15 adolescents). The experimental 

group received eight seventy-five minute sessions of a schema therapy intervention over one month (Sayyadi et 

al., 2017). Two students from the experimental group and two from the control group withdrew from the study. 

The questionnaires used in the current study included Early Maladaptive Schema Questionnaire (EMSQ) and 

Cognitive Avoidance Questionnaire (CAQ). The data obtained from the study were analyzed by repeated measures 

method ANOVA using SPSS 23 software. The results showed that schema therapy has a significant effect on 

cognitive avoidance of female adolescents with early maladaptive schema (p<0.001). The results of the present 

study suggest that schema therapy can be used as an effective therapy to reduce cognitive avoidance in female 

adolescents with early maladaptive schema. 
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