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Abstract
Introduction: Adolescence is an important phase of human growth. Puberty leads to a set of
physiological, emotional, cognitive, and social changes in adolescents, which affect different
dimensions of their life including the self-differentiation of adolescents. Hence, the improvement of
self-differentiation of these individuals has been addressed by many therapists. The purpose of this
study was to the comparing effectiveness of the group therapy of schema therapy and acceptance and
commitment on self-differentiation of teenage girls.
Methods: The research method was a quasi-experiment study conducted with a pretest-posttest
design with control group. The statistical population of this study included all the female students
of high school in Tehran city in the year academic 2018-2019. In this study, 45 teenage girls were
considered as the sample size and divided into two experimental groups each group of 15 teen girls
and control 15 teen girls. The experimental groups such as; schema therapy 19 sessions 90 minutes
and schema therapy and acceptance and commitment therapy 12 sessions 90 minutes received the
interventions. While the control group received no intervention. To collect data self-differentiation
used the short form self-differentiation (SDI-SF) of Drake, Murdock, Marszalek, and Barber (2015).
Results: The results showed that both schema therapy and acceptance commitment used in this
study can significantly improve the self-differentiation of teen girls. But the schema therapy on selfdifferentiation has a greater impact (effect Size= 54.1%). Results highlight the importance of these
interventions for self-differentiation among teenage girls and providing new perspectives in clinical
interventions.
Conclusions: It seems that counselors and psychotherapists can be attention to the effectiveness of
schema therapy and acceptance commitment in increasing the teenage girls’ self- differentiation.
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چکيده
مقدمــه :نوجوانــی مرحلــه مهمی از رشــد انســان اســت .بلــوغ باعــث تغییــرات فیزیولوژیکــی ،هیجانــی ،شــناختی و اجتماعــی در نوجوانان
میشــود و ایــن تغییــرات بــر ابعــاد مختلــف زندگــی فــرد از جملــه نحــوه تمایزیافتگــی از خــود نوجوانــان تأثیــر میگــذارد .از ایــن رو
بهبــود تمایزیافتگــی از خــود ایــن افــراد مــورد توجــه بســیاری از درمانگــران قــرار گرفتــه اســت .هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی هــم
ســنجی طرحــواره درمانــي و پذیــرش و تعهــد بــه شــیوه گروهــی بــر تمایــز یافتگــی از خــود دختــران نوجــوان بــود.
روش کار :روش پژوهــش نیمــه آزمايشــي بــا طــرح پيــش آزمــون و پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود .جامعه آمــاری در ایــن پژوهش،
شــامل کلیــه دختــران نوجــوان مشــغول بــه تحصیــل در مــدارس غیردولتــی متوســطه دوره دوم شــهر تهــران در ســال تحصیلــی -1399
 1398بــود کــه بــا اســتفاده از روش نمونهگيــري تصادفــي ســاده تعــداد  45نفــر از دختــران نوجــوان در ســه گــروه طرحــواره درمانــی بــه
شــیوه گروهــی ( 15نفــر) ،درمــان پذیــرش و تعهــد بــه شــیوه گروهــی ( 15نفــر) و کنتــرل ( 15نفــر) قــرار گرفتنــد .گروههــاي آزمايــش
تحــت طرحــواره درمانــی بــه شــیوه گروهــی ( 12جلســه  90دقيق ـهاي) پذیــرش و تعهــد بــه شــیوه گروهــی ( 12جلســه  90دقيق ـهاي)
قــرار گرفتنــد .گــروه کنتــرل در طــی ایــن مــدت هيچگونــه مداخلــه خاصــی را دريافــت نکــرد .از ســیاهه تمایــز یافتگــی خــود فــرم کوتــاه
( )SDI-SFدریــک ،مــورداک ،مارســزالک و باربــر ( )2015بــه منظــور گــردآوري اطالعــات اســتفاده شــد.
یافتــه هــا :هــر دو روش درمانــی مــی تواننــد تمایــز یافتگــی از خــود دختــران نوجــوان را بهبــود بخشــند ،امــا طرحــواره درمانی به شــیوه
گروهــی بــر تمایزیافتگــی از خــود داراي تأثيــر بيشــتری بــود ( ،)Effect Size=% 1/54امــا اســتفاده از طرحــواره درمانــی و درمــان پذیــرش
و تعهــد تاثیــر معنــاداری بــر موقعیــت مــن نداشــت .نتایــج ایــن پژوهــش اثربخشــی دو روش طرحــواره درمانــی و درمــان پذیــرش و تعهــد
بــه شــیوه گروهــی را در بهبــود تمایــز یافتگــی از خــود دختــران نوجــوان مــورد تائیــد قــرار داد.
نتیجــه گیــری :بنابرایــن توجــه بــه مشــاوران و روان شناســان بــه اثربخشــی طرحــواره درمانــي و پذیــرش و تعهــد بــه بهبــود تمایــز
یافتگــی در دختــران نوجــوان کمــک مــی کنــد.
کلیدواژه ها :طرحواره درماني ،پذیرش و تعهد ،تمایز یافتگی از خود ،نوجوانان ،دختران.
مقدمه

دوره نوجوانــی بــا شــروع و طــول مــدت متغیــر ،بیــن کودکــی و

بزرگســالی اســت کــه از جملــه مشــکالت آنهــا مــی تــوان بــه
مشــکالت جنســی ( ،)1ناتوانــی در تنظیــم هیجانــات ( ،)2ناامیــدی

( ،)3ناتوانــی در دوســت یابــی و رفتارهــای پرخطــر و مصــرف مــواد

مخــدر ( )4اشــاره کــرد .افــزون بــر ایــن ،یکــی دیگــر از مشــکالت

نوجوانــان در ایــن ســنین ،تعارضــات درونی آنهاســت که ســعی می

کننــد بــر رفتــار کودکانــه خــود غلبه کننــد ،مســئولیت رفتارشــان را
بــر عهــده بگیرنــد و حتــی آمادگــی دارنــد تــا مســئولیت کارهــای

دیگــران را نیــز بــر عهــده بگیرنــد .ایــن وضعیــت بــه ایجــاد تــرس
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و نگرانــی بیشــتر در نوجــوان منجــر مــی شــود و علــی رغــم

خــود را تشــخیص دهنــد و وقتــی ایــن طرحوارههــای ناســازگار

کامــل از پیوندهــای خانوادگــی نــدارد ( .)6لــذا یکــی از مهمتریــن

ســازگارانه و انطباقــی بــه آنهــا پاســخ بدهنــد ( .)11در طرحــواره

فعــال میشــوند در طــول زندگــی روزمــره ی خــود بــه شــیوه ای

اســتقالل نســبی شــخصیت چنــدان تمایلــی بــه خودمختــاری

درمانــی گروهــی ،بــر الگوهــای خودویرانگــر ،احســاس و رفتــاری

ویژگــی هــای ایــن ســنین ،تمایزیافتگــی از خــود اســت .تمایــز

کــه از دوره کودکــی فــرد ریشــه گرفتــه انــد کــه بــه آنهــا طرحواره

یافتگــی از خــود شــامل چهــار بعــد واکنــش هیجانــی ،موقعیــت

مــن ()Ego position

هــای ناســازگار اولیــه ( )early maladaptive schemesگفتــه می

گریــز هیجانــی (emotional Cut off

) و هــم آمیختگــی بــا دیگــران ( )Emotional Fusionمیباشــد

شــود و در سراســر طــول زندگــی فــرد تکــرار مــی شــوند ،تمرکــز

نشــات گرفتــه اســت کــه بــه عنــوان توانایــی افــراد بــرای مدیریت

از ســوی دیگــر ،درمــان پذیــرش و تعهــد ،یــک درمــان مبتنــی

صمیمیــت و اســتقالل در روابــط تعریــف شــده اســت (.)6

اســتراتژی هــای مهــم تنظیــم احساســات اســت .درمــان پذیــرش

مــی شــود (.)12

و از مفاهیــم نظریــه سیســتم هــای خانــواده بوئــن ()Bowen›s

بــر ذهــن آگاهــی اســت و درمــان ذهــن آگاهــی خــود شــامل

هیجــان هایشــان ،اندیشــیدن در حیــن تجربــه هیجانهــا و تجربــه
بــر اســاس نظریــه بوئــن  ،تمایــز یافتگــی از خــود یکــی از مفاهیــم

و تعهــد توســط  Steven Hayesایجــاد شــده اســت .ایــن روش

کــه در زمینــه تمایزیافتگــی از خــود مشــکل دارنــد ،مشــکالت

مــوج دوم ایــن درمــان هــا از قبیــل درمــان شــناختی -رفتــاري

و عوامــل مهــم در روابــط صمیمانــه بــا دیگــران اســت ( .)7افرادی

قســمتی از مــوج ســوم درمــان هــاي رفتــاري اســت و بــه دنبــال

روانشــناختی ،اســترس و رفتارهــای خودآســیب رســان بیشــتری را

پدیــد آمــد .مبانــی نظــری درمــان پذیــرش و تعهــد درمانــی بــر

تجربــه مــی کننــد ( .)8افــرادی کــه تمایزیافتگــی از خــود باالیــی

پایــه نظریــه فلســفی زمینــه گرایــی عملکــردي بــوده و مبتنــی بــر

دارنــد توانایــی باالتــری در مدیریــت و تنظیــم هیجانهایشــان دارند.

یــک برنامــه تحقیقاتــی در مــورد زبــان و شــناخت مــی باشــد کــه

همچنیــن ،توانایــی بیشــتری در کنتــرل و مهــار اســترس و حفــظ

نظریــه چهارچــوب رابطــه هــاي ذهنــی خوانــده مــی شــود .ايــن

اســتقالل فــردی و فکــری در روابــط صمیمیانــه شــان بــا دیگــران

رویکــرد درمانــی اگرچــه مؤلفــه هــاي شــناختي و رفتــاري را بــراي

دارنــد (.)8

درمــان ضــروري ميدانــد ،امــا بــه تغييــر هيجانــي ،تكنيــك هــاي

در مقابــل ،افــرادی کــه تمایــز یافتگــی از خــود کمتــری دارنــد

تجربــي و رابطــه درمانــي نيــز اهميــت مــي دهــد .ایــن درمــان بــر

تمایــز یافتگــی از خــود و ابســته بــودن بــه خانــواده و باورهــای

بســزایی دارد (.)13

مدیریــت هیجانهــای ناکارآمدتــری را تجربــه مــی کننــد ( .)9عــدم

بهبــود بســیاری از مشــکالت روانشــناختی و شــخصیتی افــراد تاثیر

دیگــران تــا ســنین بزرگســالی ادامــه مــی یابد و بــه عدم اســتقالل

در پژوهــش هــا در مــورد اینکــه کــدام روش اثربخشــی بیشــتری

فــرد و وابســتگی دائمــی اش بــه دیگــران مــی انجامــد .مشــکالتی

نســبت بــه دیگــری دیگــری دارد ،نتایــج ضــد و نقیضــی به دســت

ماننــد تمایــز نایافتگــی و پیامدهــای منفــی آن در ســنین نوجوانــی

آمــده اســت .از جملــه پژوهــش یاراقچــی و همــکاران کــه بــا

شــکل مــی گیــرد یعنــی زمانــی کــه نوجــوان بــه دنبــال هویــت

هــدف مقایســه اثربخشــی طرحــواره درمانــی ودرمــان پذیــرش و

یابــی اســت .از ایــن رو ،مداخلــه هــای روانشــناختی بــه نوجوانــان

تعهــد بــر طرحوارههــای ناســازگار اولیــه انجــام شــده اســت ،نتایــج

در کســب هویــت موفــق و اســتقالل در اندیشــه و هیجــان هــا و

بیانگــر آن بــوده اســت کــه بیــن اثربخشــی طرحــواره درمانــی و

در نهایــت تمایزیافتگــی از خــود کمــک مــی کنــد .از جملــه درمان

درمــان پذیــرش و تعهــد تفــاوت معنــی-داری وجــود نــدارد (.)14

هایــی کــه در ایــن زمینــه موثــر بــوده اســت ،طرحــواره درمانــی و

در پژوهــش  Leeو همــکاران کــه بــا هــدف کاهــش تکانــه

درمــان پذیرش/تعهــد اســت .طرحــواره درمانــی بــه شــیوه گروهی:

هــای موکنــی در نوجوانــان صــورت گرفتــه بــود نشــان داد کــه

طرحــواره درمانــی ،درمــان یکپارچــه و جدیــدی اســت کــه عمدتــا

درمــان تعهــد و پذیــرش اثربخشــی باالیــی دارد ( .)15در مجمــوع

بــر اســاس بســط و گســترش مفاهیــم و روش هــای درمــان

در بررســی علــل انتخــاب طرحــواره درمانــی و درمــان پذیــرش و

شــناختی -رفتــاری ســنتی بنــا شــده اســت (.)10

تعهــد در ایــن پژوهــش مــی تــوان گفــت کــه در درمــان پذیــرش

براســاس نظریــه طرحــواره ی یانــگ ،طرحــواره درمانــی بــه افــراد

و تعهــد ،هــدف کمــک بــه مراجــع بــرای رســیدن بــه یــک زندگی

کمــک مــی کنــد کــه مهمتریــن طرحــواره هــای ناســازگار اولیــه

غنــی ،ارزشــمند و رضایــت بخــش اســت کــه از طریــق انعطــاف
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پذیــری روانشــناختی ایجــاد مــی شــود .لــذا درمــان مبتنــی بــر

و در  3گــروه  15نفــره یعنــی ،گــروه آزمایــش اول :طرحــواره

بــه معنــای توانایــی فــرد بــرای ارتبــاط آگاهانــه بــا زمــان حــال بــا

و تعهــد  15نفــر و گــروه کنتــرل  15نفــر جایگزیــن شــدند .پــس

درمانــی 15نفــر ،گــروه آزمایــش دوم :درمــان مبتنــی بــر پذیــرش

پذیــرش و تعهــد ،بــا هــدف افزایــش انعطــاف پذیــری روانشــناختی

از ایــن مرحلــه ،گــروه آزمایــش اول پــس از اخــذ رضایــت اخالقــی

وجــود تمــام احساســات ،افــکار ،خاطرات و احساســات بدنــی که در

از آنهــا ،تحــت طرحــواره درمانــی بــه شــیوه گروهــی ( 12جلســه

لحظــه تجربــه مــی کنــد و انجــام رفتارهایــی در خدمــت اهــداف

 90دقيقــهاي) و گــروه آزمایــش دوم تحــت درمــان پذیــرش و

و ارزش هــای انتخابــی فــرد اســت بــه وجــود آمــده اســت (.)16

تعهــد بــه شــیوه گروهــی ( 12جلســه  90دقيقـهاي) قــرار گرفتنــد.

از آنجــا کــه درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــه انعطــاف

پذیــری روانشــناختی و تعهــد فــرد بــه زندگــی منجــر مــی شــود،

جلســات طرحــواره درمانــی (گــروه آزمایــش اول) در روز یکشــنبه

و افزایــش توانایــی هــای شــناختی و هیجانــی نوجوانــان اســتفاده

پذیــرش و تعهــد (گــروه آزمایــش دوم) در روز ســه شــنبه بــه طــور

هــر هفتــه در ســالن اجتماعــات مدرســه اول و جلســات درمــان

مــی تــوان از آن بــه عنــوان روش مداخلــه ای مؤثــر بــرای ایجــاد

هفتگــی در یکــی از کالس هــای درس برگــزار شــد .الزم بــه

کــرد .همچنیــن ،مداخلــه طرحــواه درمانــی مــی توانــد بــه باورهــا،

ذکــر اســت کــه گــروه کنتــرل هیــچ گونــه آموزشــی ندیدنــد .بعــد

شــناخت هــا ،طرحــواره هــا و نظــام پــردازش اطالعــات بهتــر در

از اتمــام جلســات درمانــی از هــر ســه گــروه در شــرایط یکســان

افــراد کمــک کنــد (.)17

ایــن مداخلــه هــا مــی تواننــد بــه شــکل گیــری هویــت باثبــات و

پــس آزمــون بــه عمــل آمــد .رضایــت آگاهانــه بــرای شــرکت در

نوجــوان و تمایــز یافتگــی از خــود آنهــا موثــر باشــد .در نهایــت،

مشــغول بــودن بــه تحصیــل در مدرســه غیردولتــی دخترانــه

پژوهــش ،ســن دختــران حداقــل  16ســال و حداکثــر  18ســال،

در عیــن حــال تاکیــد بــر رشــد اســتقالل فکــری و هیجانــی دختــر

متوســطه دوم ،کســب نمــره حداقــل در تمایــز یافتگــی از خــود از

هــدف از ایــن پژوهــش مقایســه اثربخشــی بیــن طرحــواره درماني

مــاک هــای ورود بــه پژوهــش بــود .همچنیــن غيبــت بيــش از ٣

و پذیــرش و تعهــد بــر تمایــز یافتگــی از خــود دختــران نوجــوان

جلســه در جلســات گروهــي ،عــدم همــکاری بــا درمانگــر و عــدم

اســت.

انجــام تکالیــف پیشــنهاد شــده توســط درمانگــر و شــركت همزمان

روش کار

در جلســات روانشــناختي ديگــر از مــاک هــای خــروج از پژوهــش

روش پژوهــش حاضــر نیمــه آزمایشــی بــا طــرح پیــش آزمــون،

بــود .کســب رضایــت آگاهانــه از آنهــا ،اختیــاری بــودن پژوهــش،

پژوهــش ،شــامل کلیــه دختــران نوجــوان مشــغول بــه تحصیــل

پذیــرش و تعهــد بــه شــیوه گروهــی ،پاســخ بــه ســواالت و در

حــق خــروج از مطالعــه ،بــدون ضــرر بــودن طرحــواره درمانــی و

پــس آزمــون همــراه بــا گــروه کنتــرل بــود .جامعــه آمــاری در ایــن

اختیــار قــرار دادن نتایــج در صــورت تمایــل بــه آزمودنــی هــا از

در مــدارس غیردولتــی متوســطه دوره دوم شــهر تهــران در ســال

اصــول اخالقــی رعایــت شــده در ایــن پژوهــش بــود .همچنیــن

تحصیلــی  1398-1399بــود .از بیــن مناطــق  22گانــه شــهر

بــرای رعایــت موازیــن اخالقــی جلســات طرحــواره درمانــی

تهــران ،منطقــه  1بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــد .ســپس بــا

و پذیــرش و تعهــد بــه شــیوه گروهــی بــه افــراد گــروه کنتــرل

مراجعــه بــه اداره آمــوزش و پــرورش منطقــه  1مشــخص شــد

نیــز آمــوزش داده شــد .در ایــن تحقیــق از آمــار توصیفــی ماننــد

کــه  15مدرســه دخترانــه غیردولتــی متوســطه دوم (پایــه دهــم،

یازدهــم و دوازدهــم) در ایــن منطقــه وجــود دارد .ســپس بــه روش

میانگیــن و انحــراف معیــار و از آمــار اســتنباطی شــامل تحلیــل

 200دانــش آمــوز دختــر در ایــن  3مدرســه ،در ســال تحصیلــی

افــزار  SPSSنســخه  24اســتفاده شــد.

کوواریانــس چنــد متغیــره و آزمــون تعقیبــی بــن فرونــی بــا نــرم

تصادفــی  3مدرســه از بیــن  15مدرســه انتخــاب شــد .مجموعــا
 98-99مشــغول بــه تحصیــل بودنــد .ســپس بــه کل  200نفــر

جلســات طرحــواره درمانــی بــه شــیوه گروهــی :در این

پرسشــنامه تمایــز یافتگــی از خــود داده شــد (اجــرای پیــش

پژوهــش منظــور از طرحــواره درمانــی ،اجــرا و بــه کارگیــری فنــون

آزمــون) .پــس از بررســی نمــرات پرسشــنامه هــا  79دانــش آمــوز

و تکنیــک هــای طرحــواره درمانــی بــه شــیوه ی گروهــی در 12

نمــرات کمتــر از میانگیــن را داشــتند کــه از بیــن آنهــا  45نفــر کــه

جلســه  90دقیقــه ای (یــک روز در هفتــه) ،اقتبــاس شــده از یانــگ

شــرایط ورود بــه پژوهــش را داشــتند بــه صــورت تصادفــی انتخاب

و کلوســکو و ویشــار ( )18اســت.
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جدول  :1جلسات طرحواره درمانی اقتباس از یانگ ،کلوسکو و ویشار ()18
جلسه

محتوی جلسه

دوم

آشنایی با مفاهیم طرحواره درمانی

سوم

ادامه آموزش مفاهیم طرحواره درمانی و ایجاد آمادگی جهت سنجش

چهارم

سنجش و آموزش طرحواره ها

پنجم

شروع فرایند تغییر طرحواره ها

ششم

آغاز فرایند تغییر طرحواره ها به واسطه به کارگیری راهبردهای شناختی

هفتم

ادامه فرایند تغییر به وسیله راهبردهای شناختی

هشتم

آغاز فرایند تغییر طرحواره ها به واسطه به کارگیری راهبردهای تجربی

نهم

آغاز فرایند تغییر طرحوارهها به واسطه به کارگیری راهبردهای الگو شکنی رفتاری

دهم

ادامه فرایند تغییر در طرحواره ها به واسطه به کارگیری راهبردهای الگوشکنی رفتاری

یازدهم

ادامه جلسه قبل یعنی ادامه فرایند تغییر در طرحواره ها به واسطه به کارگیری راهبردهای الگوشکنی رفتاری

دوازدهم

جمع بندی و مرور مختصر و انجام پس آزمون

آشنایی و معارفه

اول

ایــن برنامــه بــا اســتفاده از بســته آموزشــی هیــز و استروســال
( ،)19پژوهــش هــای مرمرچــی و ذوقــی پایــدار ( )20و الهــی
فــر ،قمــری و زهــراکار ( )21تهیــه شــده اســت.

درمــان پذیــرش و تعهــد بــه شــیوه گروهــی :در ایــن پژوهــش،
منظــور از درمــان پذیــرش و تعهــد ،اجــرا و بــه کارگیــری فنــون و
تکنیــک هــای درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــه شــیوه ی
گروهــی در  12جلســه  90دقیقــه ای (یــک روز در هفتــه) اســت.

جدول  :2جلسات درمان پذیرش و تعهد به شیوه گروهی اقتباس از بسته آموزشی هیز و استروسال ()19

جلسه

محتوی جلسه

دوم

درماندگی خالق و تصریح ارزشهای فرد

سوم

بحث درباره ی دنیای درون و تفاوت آن با دنیای بیرون و ناتوانی در کنترل درون از بیرون

چهارم

پذیرش جایگزینی برای اجتناب

پنجم

ادامه جلسه قبل یعنی پذیرش جایگزینی به جای اجتناب

ششم

گسلش (تمرکز بر تمام حاالت روانی افکار و رفتار در لحظه بدون هیچگونه قضاوتی)

هفتم

خود به عنوان زمینه (آموزش انواع خود و تمرین فنون ذهن آگاهی و آموزش تحمل پریشانی ،ارتباط با زمان حال با استفاده از استعاره ها)

هشتم

ارزشها (شناسایی ارزش های شخصی اصلی و طرح ریزی اهداف بر اساس ارزش ها)

نهم

تمایل (تمایل نشان دادن در برابر افکار و احساسات منفی)

دهم

پذیرش (قرار دادن انرژی در مسیر ارزش ها و باز و غیردفاعی عمل کردن .فضا دادن به افکار مزاحم ،هیجانات منفی و خاطره های
بد .شرح  8گام پذیرش برای دختران-1 :مشاهده کردن -2نفس کشیدن -3بسط دادن -4اجازه دادن -5عینی سازی -6عادی سازی
-7خوددلسوزی -8بسط آگاهی).

یازدهم

تعهد (تالش متعهدانه برای رسیدن به اهداف طرح ریزی شده بر اساس فنون آموزش دیده شده)

دوازدهم

مرور و تمرین فنون درمانی آموزش داده شده با تاکید بر تنظیم هیجانات و حس معناداری در زندگی در دنیای واقعی

اول

معرفی مبانی اساسی درمان

ابزار پژوهش
ســیاهه تمایــز یافتگــی خود-فــرم کوتــاه (Self-
)Differentiation Inventory Short Form (SDI-SF
ایــن ســیاه توســط  Drakeو همــکاران ( )2015ســاخته شــد.
ســیاهه مــورد نظــر دارای  20ســوال اســت کــه چهــار خــرده
17

مقيــاس واکنــش پذیــری هیجانــی بــا ســواالت 16 ،14 ،11 ،9 ،6
و 18؛ موقعیــت مــن بــا ســواالت  19 ،12 ،10 ،3 ،1و 20؛ گریــز
هیجانــی بــا ســواالت  7 ،4و 15؛ هــم آمیختگــی بــا دیگــران بــا
ســواالت  13 ،8 ،5 ،2و  17را انــدازه گیــری مــی کنــد .نمــره
گــذاری در طیــف  6گزین ـهای صــورت میگیــرد کــه بــه خیلــی
زیــاد  6نمــره ،زیــاد  5نمــره ،متوســط  4نمــره ،نمــی دانــم  3نمــره،
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گرفتــه اســت ( .)24در پژوهــش بــر روی دانشــجویان دانشــگاه
آزاد الر بــه روش همســانی درونــی آلفــای کرونبــاخ بــرای بررســی
پایایــی مولفــه هــای واکنــش پذیــری هیجانــی  ،0/48موقعیــت
مــن  ،0/67گریــز هیجانــی  0/73و هــم آمیختگــی بــا دیگــران
 0/76و کل ســواالت  0/78گــزارش شــده اســت ( .)25در خــارج
کشــور آلفــای کرونبــاخ  )26( 0/78و ضریــب بازآزمایــی بعــد از 4
هفتــه  0/72بــه دســت آمــده اســت .در پژوهــش حاضــر آلفــای
کرونبــاخ  0/73بــه دســت آمــده اســت.

کــم  2نمــره ،خیلــی کــم  1نمــر ه تعلــق میگیــرد .ســواالت ،2
 18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4و  19بــه صــورت
معکــوس نمرهگــذاری میشــود .بــه ایــن صــورت کــه خیلــی
زیــاد  1نمــره ،زیــاد  2نمــره ،متوســط  3نمــره ،نمــی دانــم  4نمــره،
کــم  5نمــره ،خیلــی کــم  6نمــره تعلــق میگیــرد .در داخــل ایــران
روایــی و پایایــی ســیاهه تمایــز یافتگــی مــورد تاییــد قــرار گرفتــه
اســت و پایایــی آن بــا روش همســانی درونــی بــا اســتفاده از آلفــای
کرونبــاخ  0/76بــه دســت آمــده اســت ( .)23در پژوهــش بــر روی
مــردان و زنــان کاربــر شــبکه هــای اجتماعــی ســیاهه از همســانی
درونــی قابــل قبولــی برخــوردار و ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای
خــرده مقیــاس هــای آن  0/76و بــرای ســوال هــا  0/74بــه دســت

یافته ها
در (جــدول  )3ســن و پایــه تحصیلــی شــرکت کننــدگان نمایــش
داده شــده اســت.

آمــده اســت و همچنیــن بــرای تعییــن روایــی عاملــی از تحلیــل
عاملــی اکتشــافی و تحلیــل عاملــی تاییــدی مــورد تاییــد قــرار

جدول  :3سن و پایه تحصیلی شرکت کنندگان در پژوهش
متغیر
سن (به سال)

گروه طرحواره درمانی

گروه درمان پذیرش و تعهد

گروه کنترل

گروه

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

16

)40( 6

)40(6

)40(6

17

)33/4(5

)40(6

)33/4(5

18

)26/6( 4

)20(3

)26/6(4

پایه تحصیلی
دهم

)40(6

)4(6

)40(6

یازدهم

)26/6(4

)33/4(5

)40(6

دوازدهم

)33/4(5

)26/6(4

)20(3

جدول  :4شاخص های توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار تمایزیافتگی از خود

متغيرهاي وابسته
واکنش پذیری هیجانی
موقعیت من
گریز هیجانی
هم آمیختگی

سنجش

ميانگين  ±انحراف معيار
آزمايش (طرحواره درمانی)

آزمايش (درمان تعهد و
پذیرش)

کنترل

پيش آزمون

16/33

3/11

15/73

3/88

پس آزمون

22/71

4/25

19/20

4/08

16/67

پيش آزمون

15/93

3/03

15/87

3/91

15/67

3/82

پس آزمون

17/67

3/76

17/13

4/06

15/80

4/08

پيش آزمون

7/20

1/14

7/56

1/86

6/60

1/06

پس آزمون

13/33

2/98

10/07

2/03

6/73

1/18

پيش آزمون

13/40

2/24

12/93

2/80

12/87

2/83

پس آزمون

20/47

4/36

16/80

3/94

13/11

2/84

18

16/05

3/42
3/29

وجیهه ابوئی مهريزي و همکاران

روی نمــرات پــس آزمــون بــا اســتفاده از تحلیــل کوواریانــس
چندمتغیــره کنتــرل شــد .نمــودار پراکندگــی نشــان داد کــه
پیــش فــرض خطــی بــودن برقــرار اســت .همگنــی شــیب خــط
رگرســیون نشــان داد کــه ســطح معن ـیداری اثــر تعامــل گــروه
و متغیــر همپــراش بزرگتــر از  0/05میباشــد .از آنجایــی کــه
تعامــل غیرمعنــی داری بیــن متغیرهــای وابســته و همپــراش
مشــاهده شــد ،بنابرایــن فــرض همگنــی شــیب خــط رگرســیون
بــرای متغیرهــای پژوهــش پذیرفتــه مــی شــود .خطــی بــودن
بــا نمــودار پراکندگــی بررســی شــد .از آنجایــی کــه پیــش
فرضهــا برقــرار بودنــد ،لــذا مــی تــوان از آزمــون پارامتریــک
تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــره اســتفاده کــرد و نتایــج آن قابــل
اطمینــان مــی باشــد .در ادامــه بــه بررســی ایــن فرضیــه کــه
بیــن اثربخشــی طرحــواره درمانــي و درمــان پذیــرش و تعهــد
بــه شــیوه گروهــی بــر تمایــز یافتگــی از خــود دختــران نوجــوان
تفــاوت وجــود دارد از تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــره اســتفاده
شــده اســت کــه نتایــج آن در (جــدول  5و  )6آمــده اســت.

(جــدول  )4شــاخص هــای توصیفــی شــامل میانگیــن و انحــراف
معیــار تمایزیافتگــی از خــود در گــروه هــای آزمایــش (طرحــواره
درمانــی بــه شــیوه گروهــی و درمــان پذیــرش و تعهــد بــه
شــیوه گروهــی) و گــروه کنتــرل در دو مرحلــه پیــش آزمــون و
پــس آزمــون را نشــان مــی دهــد .بــرای بررســی پیــش فــرص
توزیــع طبیعــی بــودن (نرمــال بــودن) از آزمــون شــاپیرو -ویلکــز
اســتفاده شــد کــه کــه هــر دو گــروه آزمایــش و کنتــرل ()P<05
مــورد تاییــد بــود .پیــش فــرض همگنــی واریانــس هــا (پــس
آزمــون) بــا آزمــون لویــن بررســی شــد ،ایــن پیــش فــرض در
مرحلــه پــس آزمــون ( )P<05مــورد تاییــد قــرار گرفــت .نتايــج
آزمــون باکــس جهــت بررســي پيــش فــرض ديگــر ايــن آزمــون
يعنــي تســاوي واريانس-کوواريانــس از لحــاظ آمــاري معنــي دار
نبــود ( ،sig=0/713ام باکــس=  18/668و  .)F=0/803ايــن
بــه معنــي برقــراري مفروضــه تســاوي ماتريــس هــاي واريانــس
و کوواريانــس مــي باشــد .نتيجــه آزمــون کرويــت بارتلــت در
ســطح معنــاداري  0/001برقــرار بــود .نمــرات پیــش آزمــون بــه
عنــوان متغیرهــای همپــراش در نظــر گرفتــه شــد و تأثیــر آن بــر

جدول  :5نتايج تحليل كواريانس چند متغيره براي بررسي اثر متغير گروه بر پس آزمون متغیرها

نوع آزمون

مقدار

0/822

6/284

المبدای ویلکز

0/211

10/305

0/001

اثر هتلینگ

3/585

10/236

0/001

0/642

بزرگترین ریشه روی

3/540

31/864

0/001

0/780

اثر پیالیی

آزمون F

معنی داری

ضریب تاثیر

توان آماری

0/541

0/50
0/50
0/50

0/001

نتایــج (جــدول  )5بیانگــر آن اســت کــه المبــدای ویلکــز
[ Sig=0/001و  ]F=10/305معنــادار اســت .نتایــج مویــد آن
اســت کــه بيــن گــروه هــاي آزمايــش و كنتــرل از لحــاظ پــس
آزمــون متغیرهــای پژوهــش بــا كنتــرل پيــش آزمــون تفــاوت
معنــاداري وجــود دارد .بــر ايــن اســاس مــي تــوان گفــت كــه
تفــاوت معنــاداري حداقــل در يكــي از متغيرهــاي وابســته ايجــاد
شــده اســت و ضريــب تاثیــر نشــان مــي دهــد كــه  54/1درصــد

0/411

0/50

تفــاوت دو گــروه مربــوط بــه مداخــات آزمايشــي (طرحــواره
درمانــي و درمــان پذیــرش و تعهــد بــه شــیوه گروهــی) اســت.
بعــد از ایــن ،بــه بررســی ایــن موضــوع بایــد پرداختــه شــود کــه
آیــا هریــک از متغیرهــای وابســته بــه طــور جداگانــه از متغیــر
مســتقل اثــر پذیرفتــه اســت یــا خیــر؟ بدیــن منظــور از آزمــون
تحلیــل کواریانــس چنــد متغیــره اســتفاده شــده اســت کــه نتایــج
آن در (جــدول )6ارائــه شــده اســت.

جدول  :6نتایج اثرات بین آزمودنی پس آزمون متغیرهای پژوهش
واکنش پذیری هیجانی

میانگین مجذورات
8/865

درجه آزادی

آماره آزمون F

معنی داری

اندازه اثر

توان آماری

متغیرهای وابسته
موقعیت من

7/031

2

3/236

0/053

0/177

0/243

گریز هیجانی

3/030

2

4/342

0/022

0/224

0/265

هم آمیختگی

2/845

2

12/606

0/001

0/457

0/468

2

19

3/497

0/043

0/189

0/257
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معنــاداری بر موقعیت مــن ( Sig=0/053و  )F=3/236نداشــت .در
ادامــه بــرای بررســی تفــاوت اثربخشــی طرحــواره درمانــي و درمان
پذیــرش و تعهــد بــه شــیوه گروهــی بــر متغیرهــای پژوهــش از
آزمــون تعقیبــی المتریکــس اســتفاده شــده اســت کــه نتایــج در
(جــدول  )7آمــده اســت.

چنانچــه در (جــدول  )6مشــاهده مــی شــود اســتفاده از طرحــواره
درمانــي و درمــان پذیــرش و تعهــد بــه شــیوه گروهــی بــر واکنــش
پذیــری هیجانــی ( Sig=0/043و  ،)F=3/497گریــز هیجانــی
( Sig=0/022و  )F=4/342و هــم آمیختگــی ( Sig=0/001و
 )F=12/606در مرحلــه پــس آزمــون تاثیــر دارد .بــا ایــن حــال،
اســتفاده از طرحــواره درمانــی و درمــان پذیــرش و تعهــد تاثیــر

جدول  :7نتایج آزمون تعقیبی المتریکس برای مقایسه میانگین های نمرات تمایز یافتگی از خود در دو گروه آزمایش
شاخص آماری
متغیرها
واکنش پذیری هیجانی
موقعیت من
گریز هیجانی
هم آمیختگی

منبع تغییر

SS

df

MS

F

سطح معناداری

ضریب ایتا

بین گروهی

250/03

1/00

250/03

10/02

0/001

0/18

درون گروهی

41/47

28/00

1/48

بین گروهی

6/53

1/00

6/53

درون گروهی

624/13

28/00

22/29

بین گروهی

261/53

1/00

261/53

درون گروهی

13/624

28/00

22/29

بین گروهی

240/83

1/00

240/83

درون گروهی

3321/33

28/00

118/62

بــا توجــه بــه (جــدول  ،)7نتایــج نشــان داد کــه تفــاوت معنــاداری
بیــن دو گــروه طرحــواره درمانــی و درمــان پذیــرش و تعهــد
در تمامــی متغیرهــای تمایــز یافتگــی از خــود بــه جــز متغیــر
موقعیــت مــن وجــود دارد و تفــاوت بیــن طرحــواره درمانــی و
درمــان پذیــرش و تعهــد در ســطح  0/001معنــیدار میباشــد.

0/29
12/29
11/03

0/593
0/001
0/001

متغیرها

گروه مبنا با گروه مقایسه

واکنش پذیری
هیجانی

تفاوت طرحواره درمانی با درمان پذیرش/تعهد

3/685

تفاوت طرحواره درمانی با گروه کنترل

3/275

0/015

تفاوت درمان پذیرش/تعهد با گروه کنترل

2/976

0/037

تفاوت طرحواره درمانی با درمان پذیرش/تعهد

0/342

0/999

تفاوت طرحواره درمانی با گروه کنترل

0/874

0/0743

تفاوت درمان پذیرش/تعهد با گروه کنترل

0/945

0/055

تفاوت طرحواره درمانی با درمان پذیرش/تعهد

3/350

0/013

تفاوت طرحواره درمانی با گروه کنترل

7/057

0/001

تفاوت درمان پذیرش/تعهد با گروه کنترل

4/707

0/001

تفاوت طرحواره درمانی با درمان پذیرش/تعهد

4/148

0/001

تفاوت طرحواره درمانی با گروه کنترل

7/861

0/001

تفاوت درمان پذیرش/تعهد با گروه کنترل

3/713

0/012

گریز هیجانی

هم آمیختگی

0/19
0/17

در ادامــه بــرای بررســی تفــاوت اثربخشــی طرحــواره درمانــي
و درمــان پذیــرش و تعهــد بــه شــیوه گروهــی بــر متغیرهــای
پژوهــش از آزمــون تعقیبــی بــه روش بــن فرونــی اســتفاده شــده
اســت کــه نتایــج در (جــدول  )8آمــده اســت.

جدول  :8مقایسهی زوجی با استفاده از آزمون بن فرونی به منظور تعیین تاثیر روش موثرتر بر تمایز یافتگی از خود

موقعیت من

0/012
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تفاوت میانگین

معناداری
0/012

وجیهه ابوئی مهريزي و همکاران

کــردن رفتارهــای ســالم اســت کــه موجــب آگاهــي فــرد نســبت
بــه طرحــواره هــا مــي شــود و زمینــه تغییــر در فــرد را فراهــم مــي
کنــد ( .)34در نتیجــه طرحــواره درمانــي مــی توانــد بــا تفکیــک
رفتارهــای ســالم و ناســالم از یکدیگــر قــدرت تمایزیافتگــي فــرد
نوجــوان را بــاال ببــرد .لــذا منطقــی بــه نظــر مــی رســد کــه
طرحــواره درمانــي بــه شــیوه گروهــی بــر تمایــز یافتگــی از خــود
دختــران نوجــوان اثربخــش باشــد.
از طرفــی نتایــج نشــان داد کــه درمــان پذیــرش و تعهــد بــه شــیوه
گروهــی بــر تمایــز یافتگــی از خــود دختــران نوجــوان اثربخــش
باشــد .در تبییــن اثربخشــی درمــان پذیــرش و تعهــد بــه شــیوه
گروهــی بــر تمایــز یافتگــی از خــود دختــران نوجــوان میتــوان
گفــت کــه در فراينــد درمــان پذيــرش و تعهــد ،انعطــاف پذيــری
روانشــناختي بــه عنوان اســاس ســامت روانشــناختي شــناخته مي
گــردد .فراينــد درمــان تعهــد و پذيــرش بــه افــراد کمــک مينمايــد
تــا مســئوليت تغييــرات رفتــاری را بپذيرنــد و هــر زمــان کــه الزم
بــود تغييــر يــا پافشــاری نمايــد و در واقــع ايــن درمــان بــه
دنبــال متعــادل کــردن شــيوه هــای متناســب بــا موقعيــت اســت.
در حــوزه هايــي کــه قابــل تغييــر مثــل رفتــار آشــکار اســت ،بــر
تغييــر متمرکــز اســت و در حــوزه هايــي کــه تغييــر امــکان پذيــر
نيســت ،بــر پذيــرش و تمريــن هــای ذهــن آگاهــي تمرکــز دارد.
درمــان پذیــرش و تعهــد بــه نوجوانــان میآمــوزد تــا بــه مبــارزه بــا
ناراحتــی مرتبــط بــا اضطــراب خویــش ناشــی از اســتقالل یافتگــی
و تمایزیافتگــی پایــان دهنــد و بــا درگیرشــدن در فعالیــت هایــی
کــه آنهــا را بــه اهــداف انتخابــی زندگــی (ارزش هــا) نزدیــک تــر
مــی کننــد ،کنتــرل خــود را اعمــال کننــد ( .)29درمــان پذیــرش
و تعهــد بــه جــای آمــوزش راهبردهــای بیشــتر و بهتــر بــرای
تغییــر یــا کاهــش افــکار و احساســات ناخواســته ،بــه نوجوانــان می
آمــوزد تــا بــرای آگاهــی و مشــاهده افــکار و احساســات ناخوشــایند
همانگونــه کــه هســتند ،مهــارت کســب کننــد .لــذا منطقی بــه نظر
مــی رســد کــه درمــان پذیــرش و تعهــد بــه شــیوه گروهــی بــر
تمایــز یافتگــی از خــود دختــران نوجــوان اثربخــش باشــد .بــه طور
کلــی ،پذیــرش افــکار و احساســات ناخوشــایند بــه دختــر جــوان
کمــک مــی کنــد تــا در مشــکالت و مصائــب زندگــی عاطفــی
و هیجانــی خــود بهتــر راهکارهــای منطقــی تــری را بیابنــد (.)30
بخــش دیگــر نتایــج نشــان داد کــه تفــاوت میانگیــن طرحــواره
درمانــی بــا گــروه کنتــرل بیشــتر از تفــاوت میانگیــن گــروه
درمــان پذیرش/تعهــد بــا گــروه کنتــرل اســت کــه نشــان دهنــده
آن اســت کــه طرحــواره درمانــی اثربخشــی بیشــتری بــر بهبــود
تمایــز یافتگــی از خــود دارد .در تبییــن تفــاوت اثربخشــی طرحــواره

بــا توجــه بــه (جــدول  ،)8نتایــج اثربخشــی دو روش طرحــواره
درمانــی و درمــان پذیــرش و تعهــد بــه شــیوه گروهــی را در بهبــود
تمایــز یافتگــی از خــود دختــران نوجــوان مــورد تائیــد قــرار داد .بــه
ایــن صــورت کــه هــر دو روش درمانــی مــی تواننــد ســبک هــای
هویــت ،تمایــز یافتگــی از خــود دختــران نوجــوان را بهبود بخشــند،
امــا طرحــواره درمانــی بــه شــیوه گروهــی داراي تأثيــر بيشــتری بر
متغیرهــای پژوهــش بــود .لــذا فــرض پژوهــش مبنــی بــر اینکــه
بیــن اثربخشــی طرحــواره درمانــي و درمــان پذیــرش و تعهــد
بــه شــیوه گروهــی بــر تمایــز یافتگــی از خــود دختــران نوجــوان
تفــاوت وجــود دارد تاییــد شــد.
بحث
هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی هــم ســنجی طرحــواره درمانــي
و پذیــرش و تعهــد بــه شــیوه گروهــی بــر تمایــز یافتگــی از خــود
دختــران نوجــوان بــود .نتايــج حاکــی از آن بــود کــه هــر دو روش
درمانــی مــی تواننــد تمایــز یافتگــی از خــود دختــران نوجــوان را
بهبــود بخشــند ،امــا طرحــواره درمانــی بــه شــیوه گروهــی بــر
تمایزیافتگــی از خــود داراي تأثيــر بيشــتری بــود .همچنین اســتفاده
از طرحــواره درمانــی و درمــان پذیــرش و تعهــد تاثیــر معنــاداری
بــر موقعیــت مــن نداشــت .ایــن نتیجــه بــه دســت آمــده بــا نتایــج
تحقیقــات  Quinlanو همــکاران ( )27و  Huntjensو همــکاران
( )28همســویی دارد کــه اثربخشــی طرحــواره درمانــی بــه شــیوه
گروهــی را نشــان داده انــد .در تبییــن اثربخشــی طرحــواره درمانــي
بــه شــیوه گروهــی بــر تمایــز یافتگــی از خــود دختــران نوجــوان
میتــوان گفــت کــه طرحــواره درمانــی باعــث ایجــاد تغییراتــی در
زمینــه هــاي شــناختی و تجربــی ،هیجانــی و رفتــاري مــی گــردد.
ایــن رویکــرد درمانــی بــا بــه چالــش کشــیدن طرحوارههــاي
ناســازگار و پاســخهاي ناکارآمــد در جایگزینــی آن بــا افــکار و
پاســخ هــاي مناســب و ســالم تــر مؤثــر بــوده اســت .طرحــواره
درمانــی بــا بهبــود برخــی مؤلفــه هــاي اساســی و مخــرب چــون
عواطــف و افــکار منفــی بــه نظــر مــی رســد بتوانــد بــه طــور کلــی
باعــث بهبــود بهزیســتی و در نتیجــه ســامت روانــی در افــراد
شــود ( .)33طرحــواره درمانــي بــا ترکیــب رویکردهــای شــناختي،
رفتــاری ،گشــتالتي ،روانــکاوی در قالــب یــک مــدل درمانــي مــی
توانــد توانایــي فــرد را در تفکیــک فرآیندهــای عقلــي و احساســي
ارتقــاء بخشــد .هــدف طرحــواره درمانــي کــه شناســایي ریشــه
هــای طرحــواره هــا و افــکار ناکارآمــد اســت ،بهتریــن ابــزار کمــک
کننــده بــه فــرد در جهــت شناســایي موقعیتهــای برانگیزاننــده
طرحــواره هــا ،تشــخیص رفتارهــای منفــي و چگونگــي جایگزیــن
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قومــي و اجتماعــي بایــد احتیــاط الزم توســط پژوهشــگران
و اســتفاده کننــدگان از نتایــج ایــن پژوهــش صــورت گیــرد.
اطالعــات و داده هــای مربــوط بــه متغیرهــای پژوهــش از طریــق
خودگــزارش دهــی شــرکت کننــدگان و بــه وســیله پرسشــنامه
جمــع آوری شــد کــه ایــن شــیوه تحــت تاثیــر عوامــل تاثیــر گــذار
مثــل گرایــش پاســخ دهنــدگان بــه ارایه پاســخ هــای جامعه پســند
مــی باشــد .انجــام ایــن پژوهــش در مرحلــه پــس آزمــون بــه
پایــان رســید ،مــی توانســت بــا در نظــر گرفتــن یــک دوره پیگیری
دســتاوردهای درمانــی را در طــول زمــان نیــز بررســی کــرد .امــا به
دلیــل محدودیــت زمانــی و مکانــی ایــن امــر امکانپذیــر نبــود.
پیشــنهاد مــی شــود پژوهــش هــای مشــابه در دیگــر شــهرها و
فرهنگهــای دیگــر بــر روی دختــران نوجــوان ســایر شــهرها
نیــز اجــرا شــود تــا نتایــج پژوهــش هــا بــا هــم قابــل مقایســه
باشــند .اقــدام بــه پژوهــش هــای کاربــردی بــا موضوعاتــی مشــابه
در زمینــه تأثیــر طرحــواره درمانــي و درمــان پذیــرش و تعهــد بــه
شــیوه گروهــی بــر ســایر مشــکالت نوجوانــان ماننــد تــاب آوری،
بدتنظیمــی هیجانــی ،اســترس و افســردگی دختــران نوجــوان
صــورت گیــرد.
انجــام پژوهــش هایــی در مــورد مقایســه طرحــواره درمانــي و
درمــان پذیــرش و تعهــد بــه شــیوه گروهــی بــا ســایر روش هــای
درمانــی ماننــد درمــان شــناختی-رفتاری ،آمــوزش یــوگا مبتنــی بر
ذهــن آگاهــی ،آمــوزش مدیریــت خــود ،درمــان شــفقت بــه خــود
و غیــره میتوانــد نتایــج اثربخشــی را بــر بهبــود تمایزیافتگــی از
خــود نوجوانــان دختــر در پــی داشــته باشــد .عــاوه بــر اســتفاده
از ابزارهــای خــود گــزارش دهــی کــه امــکان ســوگیری در آنهــا
محتمــل اســت پیشــنهاد مــی شــود کــه از روشهــای پژوهشــی
دیگــر ماننــد مصاحبــه و مشــاهده بــرای ســنجش ایــن متغیــر
اســتفاده شــود تــا ســوگیری هــا بــه حداقــل کاهــش یابــد .در
ایــن پژوهــش طرحــواره درمانــي بــه شــیوه گروهــی بــر تمایــز
یافتگــی از خــود دختــران نوجــوان اثربخــش بــود .بــر ایــن اســاس
بــه روانشناســان ،مشــاوران و درمانگــران پیشــنهاد مــی شــود برای
بهبــود تمایــز از خــود دختــران نوجوانــان بــا برگــزاری کارگاههــای
روانشــناختی طرحــواره درمانــي و درمــان پذیــرش و تعهد به شــیوه
گروهــی بــه نوجوانــان کمــک کننــد تــا اســتقالل بیشــتری کســب
کننــد .لــذا مــی تــوان از ایــن مداخلــه هــا بــه شــیوه گروهــی در
مــدارس دخترانــه بــه عنــوان مداخلــه ی در دســترس و کــم هزینه
بــرای بهبــود مشــکالت ناشــی از عــدم تمایزیافتگــی از خــود
نوجوانــان اســتفاده کــرد.

درمانــي و درمــان پذیــرش و تعهــد بــه شــیوه گروهــی بــر تمایــز
یافتگــی از خــود دختــران نوجــوان مــی تــوان گفــت طرحوارههــا را
بــه عنــوان مؤلفه ســاختاری و ســازمانی شــناختی کــه از طریق آن،
انســانها میتواننــد تجربهشــان را تعییــن ،تفســیر ،طبقهبنــدی
و ارزشــیابی کننــد ،در نظــر میگیرنــد .ایــن ســازمان ســاختاریافته،
اغلــب ســازگارانه اســت و تــا جایــی بااهمیــت اســت کــه پــردازش
اطالعــات را تســهیل میکنــد و بــه منابــع شــناختی کنتــرل
شــده کمتــری نیــاز دارد .ایــن طرحوارههــا بــه صــورت گســترده
منعکسکننــده دیدگاههــای منفــی مطلــق فــرد نســبت بــه خــود،
دنیــا و آینــده اســت .فــن طرحــواره درمانــی شــناختی بــاور مرکزی
را هــدف تغییــر قــرار میدهــد .افــرادی کــه تحــت طرحــواره
درمانــی قــرار مــی گیرنــد ،بــا اســتفاده از فنــون شــناختی بــه
فرضیهآزمایــی طرحوارههــا مــی پردازنــد Roelofs .و همــکاران
در پژوهــش خــود نشــان دادنــد کــه ،ایــن فــن درمانــی بــه افــراد
کمــک میکنــد تــا بــا زیرســؤالبــردن طرحوارههــا ،صــدای
ســالمی را در ذهــن خــود بــه وجــود بیاورنــد و بدیــن ترتیــب
ذهنیــت ســالم خــود را توانمنــد ســازند .فنــون شــناختی بــه افــراد
کمــک میکنــد تــا از طرحوارههــا فاصلــه بگیرنــد .همچنیــن
ایــن درمــان بــه شــیوه گروهــی بــه افــراد تحــت درمــان کمــک
میکننــد تــا بــه جــای اینکــه طرحــواره را یــک حقیقــت مســلم
دربــاره خــود بداننــد ،آن را بــه صــورت یــک موجــود مزاحــم بدانند.
پــس کاهــش فعالیــت طرحوارههــای ناســازگار اولیــه میتوانــد
نقــش مهمــی در افزایــش ســامت روان و کیفیــت زندگــی افــراد
داشــته باشــد ( .)31وقتــی نوجوانــان بــه واســطه درمــان طرحــواره
ای کیفیــت زندگــی بیشــتر و ســامت روان بیشــتری را تجربــه می
کننــد ،اســتقالل و تمایــز یافتگــی آنــان نیــز بیشــتر میشــود بــه
ایــن ترتیــب اســتقالل عاطفــی را در خــود پــرورش مــی دهنــد.
لــذا منطقــی اســت کــه طرحــواره درمانــی بــه شــیوه گروهــی بــر
تمایزیافتگــی از خــود اثربخــش تــر از درمــان پذیــرش و تعهــد بــه
شــیوه گروهــی باشــد ( .)13آقاســی نــژاد و همــکاران در پژوهــش
خــود نشــان دادنــد کــه دانشــجویان دختــری کــه تمایــز از خــود
بیشــتری داشــتند ،راحــت تــر بــا غــم غربــت و زندگــی مســتقالنه
در خوابــگاه دانشــجویی کنــار مــی آینــد و ویژگــی تمایــز یافتگی از
خــود بایــد بــه افــراد آموختــه شــود تــا بتواننــد تصمیمهــای روشــن
تــر و آگاهانــه تــری و بــه دور از هیجــان و تعصــب بگیرنــد (.)32
از آنجایــی کــه ایــن پژوهــش بــر روی دختــران نوجــوان مشــغول
بــه تحصیــل در مــدارس غیردولتــی متوســطه دوره دوم شــهر
تهــران صــورت گرفتــه اســت ،در تعميــم نتايــج ايــن پژوهــش بــه
دانــش آمــوزان ســایر شــهرها بــه دليــل تفــاوت هــاي فرهنگــي،
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 همچنیــن ایــن پژوهــش بــا کــد.واحــد تهــران شــمال مــی باشــد
IR.KHATAMU.REC.1398.05 مصــوب اخالقــی بــا شــماره
 نویســندگان بدیــن وســیله از.دانشــگاه خاتــم تصویــب شــده اســت
مدیــران مــدارس و تمامــی دانــش آموزانــی کــه در ایــن پژوهــش
.شــرکت کردنــد صمیمانــه تشــکر مــی نمایــد

نتیجه گیری
نتايــج نشــان داد کــه هــر دو روش درمانــی مــی تواننــد تمایــز
 امــا طرحــواره،یافتگــی از خــود دختــران نوجــوان را بهبــود بخشــند
درمانــی بــه شــیوه گروهــی بــر تمایزیافتگــی از خــود داراي تأثيــر
 اســتفاده از طرحــواره درمانــی و، هــر چنــد کــه.بيشــتری بــود
.درمــان پذیــرش و تعهــد تاثیــر معنــاداری بــر موقعیت من نداشــت

تعارض منافع
بدینوســیله نویســندگان تصریــح مینماینــد کــه هیچگونــه
تضــاد و تعــارض منافعــی در خصــوص پژوهــش حاضــر وجــود
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