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 آموزان تیزهوش و عادیهای ناسازگار اولیه در دانشطرحواره 

 3رحمت اله عظیمی ،2ستاره شاه حسینی  ،2روژان صادقی، * 1مهسا شریف راز
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 چکیده 

ای علی ـ مقایسه بود. روش تحقیق عادی های ناسازگار اولیه در دانش آموزان تیزهوش وی طرحوارهمقایسه هدف پژوهش حاضر
بود. نمونه تهران  و عادی شهر و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر، پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان

 پرسشنامه و به انتخابی اخوشهی بردارنمونهکه به روش  دانش آموزان عادیو از دانش آموزان تیزهوش  نفر 120 موردپژوهش
ناسازگار اولیه  ارهوطرح 18در  که دادنشان  تحلیل واریانس چند متغیرینتایج پاسخ دادند. اولیه یانگ  های ناسازگارطرحواره
 ( وجود دارد>05/0Pدر سطح )یزهوش و دانش آموزان دختر مدارس عادی تدختر  دانش آموزان دو گروهین در بداری یمعنتفاوت 

 باشد.یمدختر مدارس عادی  کمتر از دانش آموزان دانش آموزان تیزهوش دختراولیه،  ناسازگاری هاطرحوارهو در کلیه 

 تیزهوش پرسشنامه یانگ؛ اولیه؛ های ناسازگارطرحواره :هادواژهیکل

 

 

 مقدمه

های حسی، هیجان و کنند. آنها به واسطه نقش بستن ادراکها، شیوه ادراک از خویشتن، دیگران و جهان پیرامون را بازنمایی میوارهطرح
، ترجمه زیرک و حمید 2014شوند )وریسوک، بروئرسن و شورینگ، ویژه دوران کودکی ساخته میاعمال در حافظه، درخالل تجارب گذشته به

های گردند و تمشوندکه توسط یک محرک فعال میعنوان باورهای بنیادین ناکارآمدی درنظر گرفته میها به، طرحوارهطورکلی(. به1394پور، 
اند و درواقع، حاصل تالش فرد به ها درطول دوران کودکی شکل گرفتهپایدارو باثباتی دارندکه از فردی به فرد دیگر متفاوت است. طرحواره

شود، تبدیل به اتاق فرمان افکار خودآیند منفی ای فعال میکه طرحوارههای محیطی هستند. زمانیی زندگی و موقعیتمنظور انطباق با رویدادها
های ترین نظریه در مورد طرحوارهترین و قابل استنادمطرح (.1394شود )ارجمند، ای منفی موجب سوگیری در اطالعات میگونهگردد و بهمی

ها عبارتنداز: حوزه اول: نیاز هیجانی ارضا نشده بنا شده است که این حوزه 5ی ناسازگار یانگ است که براساس طرحواره 18ناسازگار اولیه، 
کفایتی ، بریدگی و طرد )عدم ارضای نیاز به ثبات، امنیت، محبت، عشق و تعلق خاطر(، حوزه دوم: خودگردانی و عملکرد مختل )وابستگی ـ بی

-هم ریختگی ـ خودرشدنایافته و شکست(، حوزه سوم: محدودیت های مختل )استحقاق داشتن ـ بزرگصدمه یا بیماری، بهپذیری در برابر آسیب

جویی(، حوزه پنجم: پذیرشمندی )فدا کردن، قربانی کردن خویشتن و تأیید جویی ـ منشی و خودانضباطی ناکافی(، حوزه چهارم: دیگرجهت
 (. 1999جویی افراطی و تنبیه( )یانگ، گرایی ـ بدبینی بازداری هیجانی، استانداردهای ناعادالنه/ عیب)منفی گوش به زنگی بیش از حد و بازداری

شوند و موجب آشفتگی های ناسازگار اولیه به نقص در پردازش شناختی منجر میاند که فعال شدن طرحوارهمطالعات مختلف نشان داده
نفر اعالم گردیده که از این  270/926/79، جمعیت کل کشور 1395عمومی نفوس و مسکن سال  گردند. براساس سرشماریذهنی وروانی می

درصد از کل جمعیت یعنی  1/25سال را  29تا  15دهند و جمعیت جوانان بین درصد را زنان تشکیل می 49درصد را مردان و  51تعداد 
-عنوان رکن اساسی آینده یک کشور و بزرگترین سرمایهمخصوصاً نوجوانان به آموزاناز آنجایی که دانشاند. نفر را گزارش کرده 494/061/20

های پیشرفت و توسعه را به توانند با درهم آمیختن نیروی جوانی، علم و مهارت آموخته شده، چرخآیند و میهای انسانی هر جامعه به حساب می
مطالعه و شناختن ای داشته باشند، توجه به این قشر از جامعه از نظر ژهحرکت درآورند و در دستیابی به اهداف یک کشور نقش و جایگاه وی

. تواند موجب ایجاد یک جامعه پیشرفته و سالم گرددموزشی، تربیتی، اجتماعی و رفاهی و ... میاحساسات و عواطف و رسیدگی به آنها از نظر آ

                                                           
 Mahsa.sharif88@gmail.com نویسنده مسئول: پست الکترونیک * 
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 آموزان دختر های ناسازگار اولیه در بین دانشهای طرحوارهین انواع حوزهآیا بدنبال پاسخگویی به این سوال بود که بهبنابراین این پژوهش 

 تفاوت وجود دارد؟و عادی تیزهوش 
 

 روش

 کنندگانشرکت
دانش آموزان دختر مدارس استعدادهای درخشان و مدارس عادی اعم از دولتی ، نمونه و  جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه

نفر دانش آموز دخترپایه  60دانش آموز دخترپایه دهم مدارس استعدادهای درخشان و  60نفر، شامل  120نمونه پژوهش باشند. میغیرانتفاعی 
با استفاده ازروش هستند که  1395-96ساکن در شهر تهران در سال  تحصیلی دهم مدارس عادی اعم از دولتی ، نمونه و غیرانتفاعی 

 است.   ایحاضر توصیفی از نوع علی ـ مقایسهپژوهش  ای انتخاب شدند.ای چند مرحلهگیری تصادفی خوشهنمونه

 ابزار
طرحواره ناسازگار اولیه بر طبق پنج نیاز هیجانی  18گویه است که  75پرسشنامه طرحواره یانگ دارای  (:1998پرسشنامه طرحواره یانگ )

های شامل این موارد است: بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد حوزههای طرحواره می نامند. ها را حوزهشوند که آنارضا نشده تقسیم می
های بسیاری مندی و گوش به زنگی بیش از حد و بازداری. پرسشنامه طرحواره یانگ در پژوهشهای مختل، دیگرجهتمختل، محدودیت

گزارش شده است. اما نسخه فارسی  80/0تر از و برای خرده مقیاس ها باال 96/0استفاده شده است و نسخه غیر فارسی آن برای کل آزمون 
 به دست آمده است. 94/0و ثبات درونی در پژوهش انجام شده  62/0تا  90/0پرسشنامه طرحواره یانگ 

 ی اجراشیوه
ولیه یانگ ی پس از تکمیل پرسشنامه آوری گردید و در دو قسمت آمار توصیفی و استنباطی مورد ها جمع، دادهطرحواره ناسازگار ا

های  های آماری میانگین ، انحراف استاندارد،حداقل نمره و حداکثرنمره حوزهبه شاخصتجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در قسمت توصیفی 
سپس در بخش دوم در آماراستنباطی شد. پرداخته  عادی وزان دختردانش آموزان دختر تیزهوش و دانش آم های ناسازگار اولیه  دو گروهطرحواره

(  به بررسی سوال و فرضیه پژوهش، از ریانس چند متغیره)مآنوا متریک تحلیل وا ارا مورد  SPSS-22افزار با استفاده از نرمآزمون پ
 تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفت.

 نتایج

فرضیه تحقیق ابتدا مفرضه های این روش ، نرمال بودن توزیع متغیر و همسانی واریانس ها قبل از انجام تحلیل واریانس  جهت بررسی 
بررسی شد که نتایج آزمون لوین در مورد فرض همگنی واریانس های دو گروه در متغیرهای  وابسته در مراحل مختلف آزمایش استفاده شد 

دهد که ا نشان داد که درهردوگروه از نظر واریانس همگن هستند و نشان مینتایج آزمون لوین برای بررسی مفروضه همگنی واریانس گروه،ه
 نتایج بعدی ما پایا خواهند بود.

تیزهوش و عادی تفاوت دربین دانش آموزان دختر حوزه های طرح واره های ناسازگار اولیه  بین انواع برای پاسخ دهی به این فرضیه که 
، حوزه بریدگی و طردکه آیا متغیر وابسته ترکیبی جدید یعنی وجود دارد از تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد 

ه مورد مقایسه در دو گرو حوزه گوش به زنگی بیش از حد حوزه جهت مندی و حوزه محدودیت های مختل، حوزه خودگردانی وعملکردمختل،
 P<01/0داری در سطح )متفاوت است یا خیر؟ آزمونها بیانگر آن هستند که حداقل در یکی از متغیرهای وابسته بین دو گروه تفاوت معنی

،401/332F=) .وجود دارد  

 بحث

 آنان را با کمبودهای عاطفی،سازی محیط روانی و عاطفی نوجوانان و فقدان روابط مناسب در بیشتر موارد عدم توجه والدین به سالم

های کودکی و دوره نوجوانی دشوارترین مرحله تربیت است، زیرا نوجوان برای رهایی از وابستگی سازد.انگیزشی و مشکالت روانی روبرو می
د که به عنوان یک خواهنوجوان می کوشد تا هویت مستقل برای خود کسب نماید.نوجوان می کند.کسب استقالل بزرگسالی تالش فراوانی می

این فرایند اگر به شکل سالمی صورت  ای را که پذیرای فردیت او باشد با والدین خویش برقرار نماید.و روابط تازه فرد مستقل به حساب آید
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)سپاه منصور، امامی پور و امراللهی  گیرد، هم باعث رشد استقالل در نوجوان خواهد شد و هم روابط صمیمانه او با والدین حفظ خواهد شد
 (. 1390بیوکی، 

طبق پنج حوزه  هیجانی )حوزه اول بریدگی و طرد، حوزه دوم خودگردانی  طرحواره ناسازگار اولیه بر 18در با توجه به نتایج تحلیل داده ها 
گوش به زنگی بیش از حد و بازداری( تفاوت و حوزه پنجم  مندیهای مختل، حوزه چهارم دیگر جهتو عملکرد مختل، حوزه سوم محدودیت

آموزان دختر مدارس عادی وجود دارد و در کلیه طرحواره های ناسازگار اولیه، نمره آموزان دختر تیزهوش و دانشمعناداری بین دو گروه دانش
کاظمی در بررسی نتایج بدست آمده در تقابل با تحقیقات گذشته،  باشد. آموزان دختر مدارس عادی میکمتر از دانش آموزان تیزهوش دختردانش

( در پژوهش خود نشان دادند 1394( و مقصودلو )1392کردی، محمدی ریزی، شاکری، مدرس غروی و صالحی فدردی )(، 1392و مطهری )
های ناسازگار اولیه رابطه منفی و معناداری با رحوارهو ط تحت تاثیر قرار دهدرا آموزان تواند روند تحصیلی دانشهای ناسازگار اولیه میطرحواره

 آموزان دارد. های فراشناختی دانشنمره کل مولفه
های شکست در دختران و بازداری هیجانی در پسران همبستگی معناداری با نمره کل های ناسازگار اولیه، طرحوارهاز بین کلیه طرحواره

آموزان دختر با فعال شدن طرحواره شکست که منجر به باور فرد به رسد که دانشق به نظر میهای فوفراشناخت داشته و بر اساس یافته
شود و نیز پسرانی که از فعال شدن طرحواره بازداری هیجانی که به موجب آن فرد به شکست خورده بودن و گریز ناپذیر بودن شکست می

برند، با نقص بیشتر در فرایندهای پردازد، رنج میطرد و احساس شرمندگی میبازداری افراطی از اعمال و احساسات به منظور اجتناب از 
 (. 2000)بیج، ساندین و والری،  فراشناختی روبرو خواهند بود

جعفری، پویامنش، (، 2000(، بیج، ساندین و والری )1392بهشتیان )(، 1392امینی، نجیمی، ابوالقاسمی و مفتاق )های همچنین پژوهش
نژاد شیروانی و مهرانگیز یوسف( و 2006(، ویلبرن و کورستین )1388(، عباسیان )2005سیسرو، نلسون و گلی ) (،1392کبیری مهسا )قربانیان و 

 و رفتارهای روانشناختی های ناسازگار اولیه را زیـربنای بـروز مـشکالت و اختالالتوارهیانگ طرحمطابقت داشتند. با نتایج تحقیق فوق ( 1390)
فرد را  واقعیاتبخش هـستند. در طـول زندگی با تحریف ها ناکارآمد و خود تداوموارهشمرد و معتقد است که این طرحناسازگارانه در انسان برمی

الالت مزمن در اخت های عمیق،این زیرساخت که کندمی ها عمل کنند. هـمچنین یـانگ بـیانالگوی ناسازگارانه آن کنند تا برمبنایوادار می
 کنند. مـی روانشناختی مثل اختالالت شخصیت بسیار قوی عـمل

های ناسازگار وارهآموزان و مقایسه طرحهای ناسازگار اولیه در دانشوارهپیشگیری اختالالت روانشناختی نـیاز به شناسایی طرح لذا جهت
-آموزان و باالخص مجریان آموزش و پرورش در خط و مشیهای دانشخانوادهآموزان است تا والدین آموزان سرآمد و دیگر دانشاولیه در دانش

آیند، های انسانی هر جامعه به حساب میآموزان که به عنوان رکن اساسی آینده یک کشور و بزرگترین سرمایهدانشهای صحیح تعلیم و تربیت 
های پیشرفت و توسعه را به حرکت در جوانی، علم و مهارت آموخته شده، چرختوانند با درهم آمیختن نیروی از آنها بهره بگیرند، چرا که آنها می

ای داشته باشند. توجه به این قشر از جامعه از لحاظ آموزشی، تربیتی، اجتماعی و آورند و در دستیابی به اهداف یک کشور نقش و جایگاه ویژه
  گردد.تواند موجب ایجاد یک جامعه پیشرفته و سالم رفاهی و... می

 منابع

، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی. بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش بینی افسردگی و اضطراب جوانان دارای شکست عاطفی(. 1394ارجمند، تارا )
 )منتشرنشده(. دانشگاه پردیس خوارزمی تهران .
نش و داسه رمداب ضطراهنمایی زانی دارای رامودر دوره دانش آلیه ر اوگازنش ناسای داهاح واره طری ( مقایسه1392امینی، محمد. نجیمی، آ. ابوالقاسمی، ع. و مفتاق، د. )

 مجله تحقیقات علوم رفتاری.دی. عا
(. بررسی میزان شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در 1392کردی، معصومه؛ محمدی ریزی، سهیال؛ شاکری، محمدتقی، مدرس غروی، مرتضی و صالحی، فدردی جواد )

 .67- 56(، 5)13فصلنامه طلوع بهداشت، دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر مشهد و ارتباط آن با برخی از رفتارهای مرتبط با سالمت. 
پژوهشی پژوهشهای علوم شناختی و  -. مجله علمی رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه و حاالت فراشناختی در دانش آموزان دختر و پسر( 1392کاظمی، ح. و مطهری، س. )
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