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 چكيده

د نقشی پررنگ در موفقیت تحصیلی دانشجویان ایفا نمایند. تواننجویی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی متغیرهایی هستند که میسرزندگی تحصیلی، خودنظم زمينه:

پژژوهش حاضژر بژا هژدف      هـدف: کند؟ جویی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان کمك میدرمانی به بهبود سرزندگی تحصیلی، خودنظماما آیا طرحواره

پژژوهش حاضژر   روش:  انجژام گرفژت.   تحصژیلی دانشژجویان   جژویی تحصژیلی و اشژتیاق   درمژانی بژر سژرزندگی تحصژیلی، خژودنظم     اثربخشی طرحوارهبررسی 

های سراسری آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دانشجویان دانشگاهپس - آزمونآزمایشی با طرح پیشنیمه

های آزمایش و گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروهوش نمونهدانشجو با ر 91بود. در این پژوهش تعداد  0937-36شهر تهران در سال تحصیلی 

ای دریافژت کردنژد.   دقیقه 31جلسه  9( را در طی 0930درمانی )سجادی و همکاران، نفر(. گروه آزمایش مداخله طرحواره 00گواه گمارده شدند )در هر گروه 

و ( 0930زاده، سژواری و عژرب  جژویی تحصژیلی )  (؛ پرسشژنامه خژودنظم  2119مژارتین و مژارش،   پرسشنامه سژرزندگی تحصژیلی )   هایدر این پژوهش پرسشنامه

  های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس مخژتلط تجزیژه و تحلیژل شژد.    ( استفاده شد. داده2114بلومنفیلد و پاریس،  اق تحصیلی )فردریکز،پرسشنامه اشتی

تژأثیر معنژاداری داشژته اسژت      جژویی تحصژیلی و اشژتیاق تحصژیلی دانشژجویان     انی بژر سژرزندگی تحصژیلی، خژودنظم    درمژ طرحوارهنتایج نشان داد که ها: يافته

(110/1p< .)هژایی همچژون آمژوزش    گیژری از تکنیژك  با بهژره  درمانیطرحوارهتوان چنین نتیجه گرفت که های پژوهش حاضر میبر اساس یافته گيری:نتيجه

 هژای شژیوه  رفتارهژای تحصژیلی و ارائژه    سژازترین مشژکل  کردن مشخص و بندیاولویت ،هاطرحواره و فعلی مشکالت بین باطارت ای، برقراریمقابله هایسبك

مژورد اسژتفاده    جویی تحصیلی و اشتیاق تحصژیلی دانشژجویان  به بهبود سرزندگی تحصیلی، خودنظمتواند به عنوان یك روش کارآمد جهت می رفتاری مناسب

 درمانی، سرزندگی تحصیلیجویی تحصیلی، طرحوارهاشتیاق تحصیلی، خودنظم كليدها: واژهگیرد. 

Background: Academic vitality, academic self-regulation and Academic engagement are variables which can play a 

dramatic role in academic achievement of the students; however, does schema therapy help the improvement of 

academic vitality, academic self-regulation and Academic engagement of the students? Aims: The present study was 

conducted aiming to investigate the effectiveness of schema therapy on academic vitality, academic self-regulation and 

Academic engagement of the students. Method: The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control 

group and two-month follow-up stage design. The statistical population of the present study included the students at the 

state universities in Tehran in academic year 2017-18. 30 students were selected through purposive sampling method and 

they were randomly replaced into experimental and control groups (each group of 15). The experimental group received 

schema therapy intervention during 8 sessions of 90 minutes during two months. Academic vitality questionnaire 

(Martin and March, 2008), academic self-regulation questionnaire (Savari, Arabzadeh, 2012) and Academic engagement 

questionnaire (Fredericks, Blumenfeld, Paris, 2004) were used. The data from the study were analyzed through 

MANCOVA. Results: The results showed that schema therapy has significantly influenced academic vitality, academic 

self-regulation and Academic engagement of the students (p< 0/001). Conclusions: According to the findings of the 

present study it can be concluded that through employing techniques such as training coping styles, making 

communication between present problems and schemata, prioritization and specifying most problematic academic 

behaviors and offering appropriate behavioral methods, schema therapy can be applied as an efficient method to improve 

academic vitality, academic self-regulation and Academic engagement of the students. Key Words: Academic vitality, 

academic self-regulation, academic engagement, schema therapy 
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 مقدمه

مهژم   دالیژل  از یکژی  نژد کژه  بژاور  این بر نظرانصاحب امروزه

 آن کشژورها بژه تربیژت    اهتمژام  و توجژه  پیشژرفته  کشورهای توسعه

 (.0937آبژادی،  اسژت )فتحژی و جمژال    مژؤثر  و خژالق  نیروهژای 

 هستند کشور فردای سازندگان و رگزیدهب نیروی انسانی دانشجویان

هژای  برنامژه  اساسژی  اهژداف  جملژه  از آنهژا  تحصژیلی  و موفقیژت 

 تواننژد در تحصیل می موفقیت واسطه به دانشجویان است. آموزشی

 خژود  بیرونی و درونی حداکثر نیروی از که یابند دست موقعیتی به

 الزم طشرای و نموده استفاده عالی اهداف آموزش به دستیابی برای

 موفقیت عدم کنند، برعکس کسب را موفق زندگی اجتماعی برای

 انحژراف از  و اجتمژاعی  و فژردی  مشژکالت  سژاز زمینژه  در تحصیل

(. 2107است )بالکیس و دورو،  آموزشی سیستم اهداف به دستیابی

 مهژم در  هایشاخص از یکی دانشجویان تحصیلی بنابراین پیشرفت

 بژرای  نظژام  ایژن هژای  کوشژش  تمژام  و است عالی آموزش ارزیابی

 مؤثر عوامل به دقیق نگاهی با است. این امر به پوشاندن عمل جامه

 مختلفژی  عوامژل  کژه  بژریم مژی  پی نکته این به پیشرفت تحصیلی بر

)قژادری،   دارند تأثیر تحصیلی پیشرفت بر فرد هایتوانایی عالوه بر

0937.) 

اسان و یکی از مهمترین عواملی که توجه بسیاری از روانشن

 های بدیعگرایش مربیان آموزشی را به خود جلب کرده است

از  یکی که است نگرمثبت روانشناسی روانشناسی، مخصوصاً

 0تحصیلی سرزندگی تحصیل را با عنوان زمینة کلیدی در هایسازه

 به تحصیلی (. سرزندگی0930مطرح کرده است )رحیمی و زارعی، 

 و موانع با مواجهه یان درآمیز دانشجوتوانایی موفقیت معنای

 است )کامرفورد، باتیسون آنها بر آمدن فائق تحصیلی و هایچالش

 عنوان به تحصیلی سرزندگی دیگر در تعریفی(. 2100، تورمی و

 عرصه موانع و هاچالش انواع به و انطباقی مثبت، سازنده پاسخ

پوتواین، کونورس، ) شده است تحصیل تعریف مداوم و جاری

 به صورت را کاری فردی وقتی (.2109اسبورن،  -اگاس سیمز و د

 نکرده، بلکه خستگی احساس تنها دهد، نهمی انجام خودجوش

دویجن، راسنستیل، اسچاتس ) کندانرژی می و نیرو افزایش احساس

 از یکی سرزندگی تحصیلی چنینهم (.2104و اسمالنبراک، 

 آمیزیادگیری موفقیت و تربیت که بر است مهمی هایشاخص

                                                           
1. academic buoyancy 

 ها به بارتوانایی ها ولیاقت در آنجا و گذاردمی تأثیر دانشجویان

)دویجن و همکاران،  شودمی های علمی حاصلپیشرفت و نشیندمی

 (.2100سولبرگ، هوپکینز، اوماندسون و هالواری، ؛ 2104

تواند در کنار سرزندگی یکی از عوامل تحصیلی که می

پیشرفت تحصیلی دانشجویان  تحصیلی، نقشی پررنگ در موفقیت و

 جوسمت، کوستنر، لیکسجویی تحصیلی است )خودنظمایفا نماید، 

( معتقدند 2104پنتریج و دگروت )(. 2100مگنو، ؛ 2104الندری،  و

جویی در یادگیری به تنظیم شناخت و رفتار پرداخته و که خودنظم

های مهم یادگیری و عملکرد تحصیلی از همه مهمتر، از مؤلفه

جویی تحصیلی راهبردهای رود. خودنظمنشجویان به شمار میدا

تواند رفتار یادگیری دانشجویان را شناختی و فراشناختی است که می

به طور کلی از دیدگاه رجبی و امیدی (. 2100سامان دهد )مارتین، 

جویی تحصیلی به مشارکت فعال یادگیرنده در ( خودنظم0930)

جو و از دید آنها افراد خودنظم شودفرآیند یادگیری اطالق می

های مربوط به تکالیف را تحلیل، اجزا آنهایی هستند که نیازمندی

عملکرد و اهداف یادگیری را تعریف و از راهبردهای استراتژیك 

کنند، به پیامدها توجه کرده، عملکرد تکالیف را ارزیابی استفاده می

ی را تنظیم نموده و برای وصول به اهداف، رویکردهای یادگیر

های جویی از توانشکنند. یادگیرندگان دارای توانایی خودنظممی

فراشناختی، انگیزشی، و رفتاری برخوردار بوده و در فرآیند 

دهند )دوگان و اندراد، یادگیری فعالیت بیشتری از خود نشان می

2100.) 

 که دارای رابطه نزدکی با سرزندگی و خود دیگر متغیری

تواند فرآیند ی بوده و در کنار این متغیرها میجویی تحصیلنظم

 2موفقیت آموزشی دانشجویان را تسریع ببخشد، اشتیاق تحصیلی

 مقدمابراهیمی ،امیری؛ 2100کاستا،  -ورگاس و وگا  -است )کاستا 

 های(. یافته0930عباسی، اعیادی و شفیعی، ؛ 0939 ،باباخانی و

 و لحاظ شناختی از که دانشجویانی داده نشان مختلف پژوهشی

 که به دانشجویانی نسبت دارند بیشتری اشتیاق یادگیری در عاطفی

 بیشتری کمتری برخوردارند، رغبت شناختی و عاطفی اشتیاق از

 خود از مطالعات و در تکالیف کافی تالش و وقت صرف برای

 مشکالت تحصیلی خود در حل بیشتری جوییخودنظم و داده نشان

 میزان تحصیلی به (. اشتیاق0939چاری، نو حسی)غالمی  دارند

                                                           
2. Academic engagement 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563218303935
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خود،  کارهای تحصیلی انجام برای یادگیرنده یك که انرژی

شده،  حاصل و کارایی اثربخشی میزان به نیز و کندمی صرف

(. اشتیاق 2107لی، بیون، سئونگ و لی، چانگ، ) شودمی اطالق

 ابعاد رفتاری، انگیزشی دارای که است چندبعدی ایسازه تحصیلی

به  رفتاری اشتیاق (.2106کلوسن و بوتیلیر، ) است شناختی و

 در و حضور مثبت توجه، برخوردهای و یادگیری، دقت هایفعالیت

 هایبا نگرش مرتبط عاطفی اشتیاق دارد. اشاره تحصیل محل

 و است محل تحصیل تعلق، به احساس تشخیص جهت در اثربخش

 کار برای سئله، ترجیححل م در پذیری انعطاف شناختی، به اشتیاق

 خودتنظیمی در رویکرد شکست و برابر در مثبت سخت، مقابله

)وانگ و  دارد داللت فراشناختی راهبردهای از استفاده و یادگیری

 (.2109ژانگ، کین و رن، ؛ 2104ویلت، 

افژزایش   بژرای  زیژادی  هایو آموزش مداخالت درمانی امروزه

ادگیری دانشژجویان بژه   تحصیلی، رفع مشکالت تحصیلی و ی کیفیت

هوانژگ،   و کارگرفتژه شژده اسژت )فینژیچ، پئژاکوک، الزدوسژکی      

از مداخالتی است که کژارآیی آن جهژت    0درمانیطرحواره (.2100

هژای مختلژف   شناختی در پژژوهش های تحصیلی و روانبهبود مؤلفه

؛ 0936رفیعژی جهرمژی، کیژامنش و بهرامژی،     نشان داده شده اسژت ) 

سژژژژجادی، ؛ 0937محمژژژژدیان قنبژژژژری، خجسژژژژته کاشژژژژانی و آقا

؛ میرزائیان، جدیدی و عشژوریان،  0930خواه، محمدیان و حجتگل

؛ 2106؛ نیمادیژك، المبژرث و ریژس،    2109؛ رنر و همکاران؛ 0939

درمانی درمانی نوین (. طرحواره2100پاگ، و ؛ 2107تال،  پرینگر و

و یکپارچه اسژت کژه عمژدتًا بژر اسژاس بسژط و گسژترش مفژاهیم و         

رفتاری کالسیك بنا شده است و اصول  -های درمان شناختی وشر

شی،  های شناختی رفتاری، دلبستگی گشتالت، روابطو مبانی مکتب

گرایی و روانکاوی را در قالب یك مدل درمژانی و مفهژومی   سازنده

مفهژوم  (. 0930ارزشمند تلفیژق کژرده اسژت )سژجادی و همکژاران،      

هژای ناسژازگار اولیژه اسژت     هدرمژانی، طرحژوار  کلیدی در طرحژواره 

درمژژانی بژژه (. طرحژژواره2109)سژژمپترگوی، کژژارمن، آرنتژژز و بکژژر، 

های ناسژازگار اولیژه را   ترین سطح شناخت پرداخته و طرحوارهعمیق

گیژری از راهبردهژای شژناختی،    دهژد و بژا بهژره   مورد هدف قرار می

 بژژر غلبژژه در را فژژردی، افژژرادو بژژین تجربژژی، هیجژژانی، رفتژژاری

درمژانی  (. طرحواره2100دهد )پاگ، می یاری های مذکورارهطرحو

                                                           
1. Schema Therapy 

بژر الگوهژژای خژودویرانگر تفکژژر، احسژاس و رفتژژاری کژژه از دوران    

اند و در سراسژر طژول زنژدگی فژرد تکژرار      کودکی فرد ریشه گرفته

 (.2103کند )خاشو و همکاران، شوند تمرکز میمی

ر در این گونه مطالعات، پژوهشگبا توجه به محدود بودن این

های تحصیلی در نزد دانشجویان از پژوهش به دنبال بهبود مؤلفه

جویی تحصیلی و اشتیاق جمله سرزندگی تحصیلی، خودنظم

تحصیلی و افزایش دانش متخصصین در زمینه این مشکالت 

های باشد. با توجه به مندرجات فوق به کارگیری روشمی

سرزندگی تحصیلی، تواند درمانی میای نظیر طرحواره مداخله

جویی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی را افزایش دهد. این امر خودنظم

سازد. ضمن اینکه از اهمیت و ضرورت این پژوهش را روشن می

نتایج این تحقیق در مراکز درمانی و تخصصی مربوط به دانشجویان 

 یتوسعه به دنبال که این پژوهش آنجا ازبرد.  توان بهرهمی

مشکالت تحصیلی دانشجویان  زمینه در علمی -مانی در هایزمینه

 تكتك سهم تبیین در بسزایی تأثیر تواندمی آن از است، استفاده

متخصصان یادگیری و مربیان ریزان و برای برنامه و متغیرها بگذارد

ها، مدارس و مراکز خدمات روانشناختی، این آموزشی در دانشگاه

ژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پ .و مؤثر باشد مفید درمان بسیار

درمانی بر سرزندگی تحصیلی،  سئوال است که آیا طرحواره

جویی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان اثرگذار خودنظم

 است؟

 روش
 -آزمون آزمایشی با طرح پیشروش پژوهش از نوع نیمه

در این آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. پس

های سراسری را تمامی دانشجویان دانشگاهامعه آماری پژوهش ج

دادند. جهت تشکیل می 0936-39شهر تهران در سال تحصیلی 

گیری هدفمند استفاده شد. بدین انتخاب حجم نمونه از روش نمونه

های سراسری شهر تهران با مراجعه به دانشگاه صورت که

و صنعت(، های عالمه طباطبایی، شهید بهشتی و علم )دانشگاه

جویی تحصیلی، اشتیاق سرزندگی تحصیلی، خودنظمهای پرسشنامه

تحصیلی به همراه فرم شرکت داوطلبانه در پژوهش در بین 

آوری، دانشجویانی که نمرات دانشجویان توزیع و پس از جمع

ها کسب کرده بودند، شناسایی و تر از میانگین در این پرسشنامهپایین

یی که نمرات کمتری کسب کرده بودند، به دانشجو 91از بین آنها 

های آزمایش و و به صورت تصادفی در گروهعنوان نمونه انتخاب 
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دانشجو در  00دانشجو در گروه آزمایش و  00گواه گمارده شدند )

تر های ورود به پژوهش شامل: کسب نمره پایینگروه گواه(. مالک

جویی دنظمسرزندگی تحصیلی، خوهای از میانگین در پرسشنامه

، دانشجو بودن، برخورداری از سالمت تحصیلی، اشتیاق تحصیلی

و تمایل داشتن جهت حضور در پژوهش بود. همچنین  جسمی

های خروج از پژوهش نیز شامل: غیبت در دو جلسه آموزشی مالک

و عدم همکاری، انجام ندادن تکالیف مشخص شده در دوره 

 ود.آموزشی و بروز حوادث پیش بینی نشده ب

 ابزار

 : پرسشنامه سرزندگی تحصیلی0پرسشنامه سرزندگی تحصیلی

این پرسشنامه  ( تدوین شده است.2119توسط مارتین و مارش )

ماده آن از نسخه انگلیسی پرسشنامه  4ماده است که  3شامل 

( استخراج شده است. 2119سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش )

 3شوند. نمره کل از اسبه میای محدرجه 6ها بر مبنای مقیاس پاسخ

متغیر خواهد بود و نمره بیشتر بیانگر سرزندگی تحصیلی باالتر  79تا 

و  ( از نظر همسانی درونی2119است. مقیاس مارتین و مارش )

و ضریب بازآزمایی،  91/1بازآزمایی مطلوب بود )آلفای کرونباخ 

از ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس در فرهنگ ایرانی،  .1/(76

، برابر با 9( با حذف ماده 0930زاده )چاری و دهقانیطریق حسین

ها با بود. دامنه همبستگی ماده 69/1و ضریب بازآزمایی برابر  91/1

ها از بود. همچنین نتایج نشان داد که ماده 79/1تا  00/1نمره کل بین 

بخشی برخوردارند. بررسی ساختار همسانی درونی و ثبات رضایت

آزمایی سازه( پرسشنامه با استفاده از تحلیل مؤلفه رستیعاملی )د

برداری اصلی با چرخش متعامد واریماکس، با میزان کفایت نمونه

 700/971و آزمون کرویت بارتلت  99/1 اوکلین -میر  –کیسر 

قابلیت نشانگر وجود شواهد کافی برای انجام تحلیل عامل بود. 

باخ محاسبه شد که مقدار آن پرسشنامه از طریق آلفای کرون اعتماد

آزمایی از روش تحلیل عاملی به دست آمد. برای تعیین درستی 96/1

ماده  3های اصلی با چرخش واریماکس بر با استفاده از تحلیل مؤلفه

و مقدار  93/1برابر  برداریپرسشنامه انجام شد. میزان کفایت نمونه

زاده، یبود )دهقان 0727/ 299آزمون کرویت بارتلت برابر 

(. در پژوهش حاضر 0939خشاب، چاری، مرادی و سلیمانیحسن

                                                           
1. Academic Buoyancy Questionnaire 

پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  قابلیت اعتمادمیزان 

 محاسبه شد. 99/1

جویی پرسشنامه خودنظم :2جویی تحصیلیپرسشنامه خودنظم

این  تدوین شده است. (0932زاده )توسط سواری و عرب تحصیلی

ای از گزینه 0ای بر روی یك طیف لیکرت گویه 91پرسشنامه 

( قرار دارد. بر این اساس حداقل 0( تا همیشه )نمره 0وقت )نمره هیچ

است. کسسب نمره  001و حداکثر نمره  91نمره در این پرسشنامه 

 قابلیت اعتماد جویی تحصیلی بیشتر است.باالتر نشان دهنده خودنظم

طریق آلفای کرونباخ برای کل  جویی تحصیلی ازپرسشنامه خودنظم

، 60/1گزینی ، برای هدف64/1، برای راهبرد حافظه 96/1پرسشنامه 

، برای مسئولیت 60/1خواهی ، برای کمك99/1برای خودارزیابی 

برآورد شد. ضمناً درستی  67/1و برای سازماندهی  62/1پذیری 

برای  آزمایی آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شد.

جویی تحصیلی از روش استخراج تعداد عوامل مکنون خودنظم

تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی پس 

سؤال مقدماتی نشان داد که  90از سه چرخش آزمایشی روی 

مقیاس ماده و شش خرده 91جویی تحصیلی از پرسشنامه خودنظم

 7ماده(، خودارزیابی ) 9ی )گزینماده(، هدف 0راهبرد حافظه )

ماده( و  4پذیری )ماده(، مسئولیت 7خواهی )ماده(، کمك

زاده، ماده( تشکیل شده است )سواری و عرب 7سازماندهی )

پرسشنامه با استفاده  قابلیت اعتماد(. در پژوهش حاضر میزان 0932

 محاسبه شد. 90/1از ضریب آلفای کرونباخ 

سشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی پر :9اق تحصیلیپرسشنامه اشتی

( طراحی و تدوین شده 2114)4بلومنفیلد و پاریس فردریکز،توسط 

گویه است و با یك مقیاس لیکرت  00است. این پرسشنامه دارای 

(، با سؤاالتی مانند: 0ای )هرگز: نمره یك تا همیشه: نمره پنج درجه

ظاهر کنم؛ وقتی سر کالس هستم فقط ت)من در کالس توجه می

 2و  0سؤاالت سنجد. کنم که فعال هستم( اشتیاق تحصیلی را میمی

و  7و  0 سؤاالت و رفتاری اشتیاق مقیاس خرده به مربوط 4و  9و 

 09و  02و  00سؤاالت  و عاطفی اشتیاق به مربوط 01و  3و  9و  6

 .باشدمی اشتیاق شناختی مقیاس خرده به مربوط نیز 00و  04و 

 00نمره بین است.  60و حداکثر نمره  00رسشنامه حداقل نمره این پ

                                                           
2. Academic self-regulation questionnaire 
3. Questionnaire for academic achievement 
4. Fredericks, Blumenfeld, Paris 
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تا  20باشد؛ نمره بین در حد پایینی می : میزان اشتیاق تحصیلی20تا 

باشد؛ و نمره باالتر از در حد متوسطی می : میزان اشتیاق تحصیلی01

در پژوهش باشد. در حد باالیی می : میزان اشتیاق تحصیلی01

( قابلیت اعتماد پرسشنامه از 0934) یبنیاد درگاهی، پیرانی وعباسی، 

به دست آمده است. همچنین  61/1روش آلفای کرونباخ باالی 

 زانیم نیهمچنمحاسبه شد.  93/1محتوایی آن نیز  آزماییدرستی

 یاسد یبن ،یتوکل ،یگنج پژوهش در ابزار نیا قابلیت اعتماد

 کرونباخ یآلفا بیضر از استفاده با( 0930) یاسد و شهربابك

این  درنمره کل پرسشنامه  قابلیت اعتماد .دیگرد محاسبه 66/1

 .شد محاسبه 91/1 کرونباخ یآلفا بیضر از استفاده با پژوهش

های جهت انجام پژوهش ابتدا هماهنگی روند اجرای پژوهش:

های منتخب انجام شد. سپس با مراجعه به الزم با مسئوالن دانشگاه

سرزندگی تحصیلی، های امهپرسشن های سراسری و توزیعدانشگاه

حجم برای پژوهش حاضر  جویی تحصیلی، اشتیاق تحصیلیخودنظم

های انتخاب گردید. سپس با رضایت کتبی و گمارش افراد در گروه

های پژوهش به صورت گروهی بر روی آزمایش و گواه، پرسشنامه

جهت رعایت اخالق در افراد حاضر در پژوهش اجرا گردید. 

نشجویان برای شرکت در برنامه مداخله کسب و پژوهش رضایت دا

چنین به افراد گروه گواه شدند. هم از کلیه مراحل مداخله آگاه

اطمینان داده شد که آنان نیز پس از اتمام فرآیند پژوهشی این 

همچنین به هر دو گروه اطمینان  مداخالت را دریافت خواهند نمود.

ماند و نیازی به درج نام مینها محرمانه باقی آکه اطالعات  دداده ش

درمانی را آزمایش مداخله طرحواره . در نهایت، بر روی گروهنیست

ای یك جلسه در طی دو ماه ای، هفتهدقیقه 31جلسه آموزشی  9در 

انجام شد در حالی که گروه گواه مداخله  مطابق با جدول یك

ه درمانی را دریافت نکرده و در انتظار دریافت مداخلطرحواره

 ای دو ماهه، مرحله پیگیری نیز اجرا شد.حاضر بود. پس از دوره

ها از دو سطح آمار در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در سطح آمار توصیفی از 

میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون 

نرمال بودن توزیع متغیرها، آزمون ویلك جهت بررسی  -شاپیرو 

ها، آزمون موچلی جهت بررسی لوین برای بررسی برابری واریانس

ها و همچنین از تحلیل واریانس مختلط پیش فرض کرویت داده

برای بررسی فرضیه پژوهش استفاده گردید. نتایج آماری با استفاده 

 رفت.مورد تجزیه و تحلیل قرار گ -29SPSSافزار آماری از نرم

 هايافته

 شناختی نشان داد که میانگین سن شرکتهای جمعیتیافته

کنندگان در نفر از شرکت 06سال بود.  20/20کنندگان در پژوهش 

( بودند. 99/49نفر زن )معادل  09( و 76/07پژوهش مرد )معادل 

میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای وابسته پژوهش در مراحل 

ون و پیگیری، به تفکیك دو گروه آزمایش و آزمآزمون، پسپیش

 ، ارائه شده است.2گواه، در جدول 
 

 (0930سجادی و همکاران، ) یدرمان. خالصه مداخالت طرحواره0جدول

 شرح جلسه جلسه ردیف

 جلسه اول 0
 درمانی، شناخت قرارداد ، بستن...و دندا رازداری، احترام، گوش جمله از گروه قواعد اعضا، بیان اولیه، معرفی ارزیابی و برقراری ارتباط

 تاریخچه زندگی. بر تمرکز با درمانیطرحواره برای مراجعان مراجع، سنجش فعلی مشکل

 تحصیلی. مثال ارائه باها طرحواره و فعلی مشکالت بین ارتباط ای، برقراریمقابله هایسبك وها طرحواره مورد در آموزش جلسه دوم 2

 جلسه سوم 9
 درمانی سبك از تحصیلی، استفاده مثال ارائه با طرحواره اعتبار آزمون شناختی، اجرای هایشیوه منطق شناختی )ارائه ایراهبرده

 طرحواره. تأییدکننده شواهد جدیداز همدالنه، تعریف رویاروسازی

 جلسه چهارم 4
 ها، آموزشطرحواره کشیدن چالش طرحواره، به جنبة منفی و سالم جنبة بین وگوگفت ای، برقراریمقابله هایپاسخ ومعایب مزایا ارزیابی

 آموزشی. هایتدوین کارت

 جلسه پنجم 0
حال،  زمان به گذشته ذهنی تصویرسازی دادن ذهنی، ربط عاطفی، تصویرسازی سطح درها طرحواره با جنگیدن، تجربی شیوة منطق ارائة

 خیالی. وگویگفت انجام

 جلسه ششم 7
 کردن مشخص و بندیرفتار، اولویت فهرست تهیة برای هاییراه رفتاری، ارائه هایشیوه هدف رفتاری، بیان یهاشیوه منطق ارائة

 رفتار. تغییر برای انگیزه رفتار، افزایش سازترینمشکل

 جلسه هفتم 6
 ایجاد و رفتار تغییر موانع بر غلبهنقش،  ایفای و تصویرسازی طریق از سالم رفتارهای رفتار، تمرین تغییر برای رفتاری، افزایش هایشیوه

 زندگی. در مهم تغییرات

 جلسه هشتم 9
 جلسة از بعد هفته یك فاصلة با مربوطه یهاآزمونپس اجرای زمان نهایی، تعیین گیرینتیجه و بندیقبل، جمع جلسات بندیجمع و مرور

 .جلسات ختم و گروه از تشکر و آخر
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 ای پژوهش به تفکیك دو گروه و سه مرحله پژوهشهای توصیفی متغیره. شاخص2جدول

 متغیرها
 گروه کنترل گروه آزمایش

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 سرزندگی تحصیلی
 11/23 211/91 911/24 977/99 777/96 477/27 میانگین

 332/9 041/3 600/3 339/4 029/6 310/3 انحراف استاندارد

 جویی تحصیلیخودنظم
 411/63 399/94 099/66 411/001 277/001 11/60 میانگین

 330/09 403/20 304/21 179/23 099/91 329/24 انحراف استاندارد

 اشتیاق تحصیلی
 399/42 277/49 011/40 211/02 11/00 377/90 میانگین

 406/09 400/09 006/09 136/06 931/06 992/09 انحراف استاندارد

 

 

های فرضمختلط، پیش بل از ارائه نتایج تحلیل آزمون واریانسق

های پارامتریك مورد سنجش قرار گرفت. بر همین اساس آزمون

فرض نرمال بودن نتایج آزمون شاپیرو ویلك بیانگر آن بود که پیش

سرزندگی تحصیلی، ها در متغیرهای ای دادهتوزیع نمونه

های آزمایش و در گروهی جویی تحصیلی و اشتیاق تحصیلخودنظم

 آزمون و پیگیری برقرار استآزمون، پسگواه در مراحل پیش

(43/1  f= ،10/1  (p>( 09/1؛  f= ،10/1  (p>(  23/1؛  f= ،

10/1(p>فرض همگنی واریانس نیز توسط آزمون . همچنین پیش

لوین مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن معنادار نبود که این 

 10/1)ها رعایت شده است فرض همگنی واریانسپیشداد یافته می

<p از طرفی نتایج آزمون .)t های نشان داد که تفاوت نمره

های آزمایش و گروه گواه در متغیرهای وابسته گروه آزمونپیش

( جویی تحصیلی و اشتیاق تحصیلیسرزندگی تحصیلی، خودنظم)

موچلی بیانگر . همچنین نتایج آزمون (p>10/1)معنادار نبوده است 

سرزندگی ها در متغیرهای فرض کرویت دادهآن بود که پیش

رعایت شده جویی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی تحصیلی، خودنظم

باکس بیانگر آن بود  M(. در نهایت نتایج آزمون <p 10/1است )

 ها همگن است.میان گروه کواریانس -ماتریس واریانس که 
 

 جویی تحصیلی و اشتیاق تحصیلیسرزندگی تحصیلی، خودنظمگروهی برای متغیرهای جهت بررسی تأثیرات درون و بین. تحلیل واریانس مختلط 9جدول

 توان آزمون اندازه اثر pمقدار  fمقدار  میانگین مجذورات آزادیدرجه مجوع مجذورات  

سرزندگی 

 تحصیلی

 0 69/1 1110/1 99/012 91/092 2 71/274 مراحل

 37/1 97/1 119/1 49/00 26/691 0 26/691 بندیگروه

 0 63/1 1110/1 34/000 10/044 2 12/299 بندیتعامل مراحل و گروه

 - - - - 29/0 07 14/62 خطا

جویی خودنظم

 تحصیلی

 0 90/1 1110/1 99/023 06/404 2 00/313 مراحل

 30/1 90/1 119/1 47/04 60/2302 0 60/2302 بندیگروه

 0 91/1 1110/1 19/009 60/404 2 42/923 بندیگروهتعامل مراحل و 

 - - - - 00/9 07 60/037 خطا

اشتیاق 

 تحصیلی

 0 99/1 1110/1 33/227 04/200 2 23/422 مراحل

 30/1 99/1 110/1 42/04 00/0293 0 00/0293 بندیگروه

 0 97/1 1110/1 40/060 46/003 2 30/909 بندیتعامل مراحل و گروه

 - - - - 39/1 07 13/02 خطا
 

 

اثر تعامل  Fدهد که میزان نشان می 9همانگونه که نتایج جدول 

(، 34/000بندی برای متغیرهای سرزندگی تحصیلی )مراحل و گروه

( 40/060( و اشتیاق تحصیلی )19/009جویی تحصیلی )خودنظم

دهد که دار است. این یافته نشان میمعنی 110/1است که در سطح 

سرزندگی های آزمایش و گواه از لحاظ متغیرهای پژوهش )هگرو

( در سه مرحله جویی تحصیلی و اشتیاق تحصیلیتحصیلی، خودنظم

داری آزمون و پیگیری با یکدیگر تفاوت معنیآزمون، پسپیش

یر در کدامیك از تأثدارند. حال جهت بررسی این نکته که این 

زمون تعقیبی بونفرنی مراحل آزمون بوده است به بررسی نتایج آ

 شود.پرداخته می

دهژد، تفژاوت بژین میژانگین     نشان مژی  4گونه نتایج جدول همان

هژای  آزمون با پیگیری مؤلفهآزمون و پیشآزمون با پسنمرات پیش
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 جژویی تحصژیلی و اشژتیاق تحصژیلی    سرزندگی تحصیلی، خژودنظم 

 معنادار است. در حژالی اسژت کژه بژین میژانگین نمژرات      دانشجویان 

تفاوت معنادار وجود ندارد. بژدین   هاآزمون با پیگیری این مؤلفهپس

جژژویی سژژرزندگی تحصژژیلی، خژژودنظم معنژژا کژژه میژژانگین نمژژرات  

در مرحله پیگیری نسژبت بژه    تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان

آزمژون دچژار تغییژر معنژادار نگردیژده اسژت. ایژن بژدان         مرحله پژس 

جژویی  گی تحصژیلی، خژودنظم  سژرزند معناست که میانگین نمژرات  

آزمژون  دانشژجویان کژه در مرحلژه پژس     تحصیلی و اشتیاق تحصیلی

آزمون دچار تغییر معنادار شده بژود، در مرحلژه   نسبت به مرحله پیش

پیگیری نیز این تغییژر، ثبژات خژود را از دسژت نژداده بژود. بنژابراین        

، سرزندگی تحصیلیدر حالی که بر میانگین نمرات  درمانیطرحواره

دانشژجویان در مرحلژه    جویی تحصژیلی و اشژتیاق تحصژیلی   خودنظم

یر خژود را در طژول زمژان    تأثیر معنادار داشته، توانسته تأثآزمون پس

 نیز حفظ نماید.
 

 آزمون و پیگیریآزمون، پسهای دو به دو در مراحل پیش. بررسی تفاوت4جدول

 مقدار معناداری عیارخطای انحراف م هاتفاوت میانگین  مراحل آزمون متغیر

 1110/1 90/1 -31/9 آزمونپس آزمونپیش سرزندگی تحصیلی

 1110/1 91/1 -91/9 پیگیری

 1110/1 90/1 31/9 آزمونپیش آزمونپس

 40/1 03/1 71/1 پیگیری

 1110/1 09/1 -39/7 آزمونپس آزمونپیش جویی تحصیلیخودنظم

 1110/1 00/1 -09/7 پیگیری

 1110/1 09/1 39/7 آزمونپیش مونآزپس

 99/1 24/1 41/1 پیگیری

 1110/1 90/1 -37/4 آزمونپس آزمونپیش اشتیاق تحصیلی

 1110/1 26/1 -01/4 پیگیری

 1110/1 90/1 37/4 آزمونپیش آزمونپس

 01/1 02/1 97/1 پیگیری
 

 

 بحث و نتيجه گيری

درمانی بر سرزندگی این پژوهش با بررسی اثربخشی طرحواره

جویی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان تحصیلی، خودنظم

انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین نمره سرزندگی تحصیلی، 

جویی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان در دو گروه خودنظم

داری وجود دارد. یافته اول پژوهش آزمایش و گواه تفاوت معنی

درمانی توانسته منجر به بهبود سرزندگی که طرحواره بیانگر آن بود

( با 2107) تال تحصیلی دانشجویان شود. همسو با این یافته پرینگر و

تحصیلی دانشجویان نشان  بر سرزندگی درمانیبررسی اثر طرحواره

درمانی توانسته منجر به بهبود سرزندگی تحصیلی دادند که طرحواره

رویکرد توان گفت ین یافته میدانشجویان شود. در تبیین ا

های روانشناختی یا درون مایه کردن بر به دلیل کار محورطرحواره

که دید منفی نسبت به  افرادی اولیه در های ناسارگارهمان طرحواره

در اصالح باورها و  ،خود دارند ، عواطف و هیجاناتهاتوانایی ،خود

بعد  در همین اساس (. بر2107تال،  )پرینگر و افکارآنها مفید است

درمانی با استفاده از راهبردهای طرحوارهو بیان عواطف، عاطفی 

به  ،شناختی را که به باور هیجانی گره خورده است تجربی باور

تا تخلیه هیجانی، نیازهای هیجانی ارضا نشده راکه به  کشدچالش می

. این بشناسد ،شده است های ناسازگار منجرگیری طرحوارهشکل

درمانی یری از طرحوارهگشود تا دانشجویان با بهرهی سبب میآگاه

بتوانند به شکلی بهتر، عواطف، احساسات و هیجانات خود را 

مدیریت نمایند. این فرآیند سبب رهایی دانشجویان از مشکالت 

عاطفی و هیجانی درونی شده و زمینه را برای موفقیت در دیگر 

 سازد.لی مهیا میفرآیندها همچون بهبود سرزندگی تحصی

درمانی توانسته یافته دوم پژوهش بیانگر آن بود که طرحواره

جویی تحصیلی دانشجویان شود. همسو با منجر به بهبود خودنظم

اند که ( نشان داده0936یافته حاضر رفیعی جهرمی و همکاران )

 تواند خودکارآمدپنداری تحصیلیمیهای ناسازگار اولیه طرحواره

در تبیین اثربخش بودن را تحت تأثیر قرار دهد.  آموزاندانش

توان میجویی تحصیلی دانشجویان بر خودنظمدرمانی طرحواره

جانشین نمودن درمانی و درمانی با کارگیری شناختطرحواره گفت

 سازگارانه جهت برخورد با مشکالتهیجانی راهکارهای مدیریتی 
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ثباتی هیجانی را بی فردی مزمن ومشکالت بین و تحصیلی، زندگی

سازد. از این طریق تنظیم هیجانی را در فرد فعال میکاهش داده و 

سازد تا افراد از راهبردهای همچنین این درمان شرایطی را مهیا می

(. 2109ای بهنجار و سازگارانه استفاده نماید )رنر و همکاران، مقابله

ش ظرفیت ی سازگارانه با گستراراهبردهای مقابله گیری ازبهره

روانی و توانش حل مسأله همراه بوده و این فرایند سبب بهبود 

در نهایت باید بیان کرد که  .شودتحمل روانی آنها می

آگاهانه، زنجیره  راهبردهای تجربی بکارگیریدرمانی با طرحواره

شود سبب می را گسسته از این طریقباور هیجانی  وشناختی  باور بین

را مورد شناسایی قرار دهد. این رضا نشده نیازهای هیجانی افرد 

درمانی یری از طرحوارهگشود تا دانشجویان با بهرهآگاهی سبب می

های روانی، عاطفی و هیجانی خود را باز بتوانند به شکلی بهتر، گره

کرده و با فراغ بال بیشتری به فرآیندهای تحصیلی و یادگیری 

 جویی تحصیلی توجه نمایند.همچون خودنظم

درمانی توانسته یافته سوم پژوهش بیانگر آن بود که طرحواره

منجر به بهبود اشتیاق تحصیلی دانشجویان شود. همسو با این یافته 

( در پژوهشی با بررسی اثربخشی 0930پژوهش سجادی و همکاران )

 درمانی بر سرزندگی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانشطرحواره

تواند منجر به درمانی میکه طرحوارهآموزان به این نتیجه رسیدند 

آموزان شود. بهبود سرزندگی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش

( در نتایج 0937کاشانی و آقامحمدیان قنبری )همچنین خجسته

درمانی بر اشتیاق تحصیلی پژوهش خود دریافتند که طرحواره

رمانی دآموزان تأثیر معنادار دارد. در تبیین اثربخشی طرحوارهدانش

 درمانی طرحواره بر اشتیاق تحصیلی دانشجویان باید گفت رویکرد

 که کندمی فراهم را تغییر زمینه فرد چندوجهی ابعاد روی بر کار با

 بعد در. هستند رفتاری و تجربی شناختی، بعد شامل ابعاد این

 شده درونی صدای بر کردن کار با درمانی طرحواره شناختی،

 کندمی کمك ها،طرحواره یعنی شناخت طحس ترینعمیق و والدین

 افکار از ناشی را خود دالیل کاهش اشتیاق تحصیلی دانشجویان تا

 و طرحواره درستی اعتبار کردن آزمون از استفاده با و بدانند خود

 ردکننده یا کننده تأیید شواهد از جدید تعریفی کردن پیدا

 دیدگاه خوش و ببرند سؤال زیر را آن از منتج طرحواره طرحواره،

بینانه گیری دیدی خوششکل. کنند پیدا تحصیل به نسبت تریبینانه

تواند منجر به افزایش اشتیاق نسبت به فرایند تحصیلی نیز می

 تحصیلی دانشجویان شود.

های سراسری تحقیق به دانشجویان دانشگاه محدود بودن دامنه

ادفی و عدم گیری تصگیری از روش نمونهشهر تهران؛ عدم بهره

جویی مهار متغیرهای اثرگذار بر سرزندگی تحصیلی، خودنظم

های پژوهش تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان از محدودیت

-شود برای افزایش قدرت تعمیمحاضر بود. بنابراین پیشنهاد می

پذیری نتایج، در سطح پیشنهاد پژوهشی، این پژوهش در سایر 

های متفاوت، دیگر رای فرهنگها و مناطق و جوامع دااستان

گیری های تحصیلی، مهار عوامل ذکر شده و روش نمونهگروه

درمانی بر تصادفی اجرا شود. با توجه به اثربخشی طرحواره

جویی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی سرزندگی تحصیلی، خودنظم

درمانی طی شود طرحوارهدانشجویان، در سطح کاربردی پیشنهاد می

ی به روانشناسان و مشاوران مراکز مشاوره کارگاهی تخصص

ها آموزش داده شود تا آنها با بکارگیری این درمان برای دانشگاه

جویی دانشجویان، جهت بهبود سرزندگی تحصیلی، خودنظم

 تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان گامی عملی برداشته باشند.

سط گونه تعارض منافعی توتضاد منافع: در این پژوهش هیچ

 نویسندگان گزارش نشده است.

 منابع
الگژوی   (.0939) نژرگس  ،باباخژانی  و حسژین  ،مقژدم ابراهیمژی  ؛لیال ،امیری

بینی درگیری تحصیلی بر اساس توانژایی شژناختی و   ساختاری پیش

گری اشژتیاق تحصژیلی در   اقتصادی با میانجی -وضعیت اجتماعی 

(، 64)09، تیفصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشژناخ . آموزاندانش

222-200. 

(. سژژرزندگی 0930زاده، محمدحسژژین )چژژاری، مسژژعود و دهقژژانیحسژژین

ای تحصژژیلی و ادراک از الگژژوی ارتبژژاطی خژژانواده، نقژژش واسژژطه

 .22-46(، 2)4، مجله مطالعات آموزش و یادگیریخودکارآمدی. 

تژژأثیر (. 0937خجسژژته کاشژژانی، علژژی و آقامحمژژدیان قنبژژری، هاشژژم )     
. اولین نی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دبیرستانیدرماطرحواره

 همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی.

چژژاری، مسژژعود؛ مژژرادی، مرتضژژی و  زاده، محمدحسژژین؛ حسژژیندهقژژانی

سرزندگی تحصژیلی و ادراک  (. 0939سلیمانی خشاب، عباسعلی )

ای از الگوهای ارتباطات خانواده و سژاختار کژالس؛ نقژش واسژطه    

 .0-91(، 92)01، فصلنامه روانشناسی تربیتی. ابعاد خودکارآمدی

اجتمژاعی،   سژازگاری  (. مقایسژه 0930) امیژدی، مسژعود   و رجبژی، سژعید  

 تحصژژیلی در خژژودتنظیمی و یژژادگیری هیجژژانی، تحصژژیلی
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هژای  فصژلنامه نژاتوانی   .یژادگیری  نژاتوانی  بژدون  و با آموزاندانش
 .49-72(، 2)0، یادگیری

 دلبسژتگی بزرگسژالی   ابعاد نقش(. 0930) زارعی، الهام و رحیمی، مهدی

 مقابله ابعاد خودکارآمدی گریواسطه با تحصیلی سرزندگی در

 یژادگیری  در فصژلنامة پژژوهش   ،گرایژی کمژال  و مشژکالت  بژا 

 .06-73(، 02)3، مجازی و آموزشگاهی

تژدوین  (. 0936رفیعی جهرمی، محمد؛ کیامنش، علیرضا و بهرامی، هادی )

هژژای مژژدی تحصژژیلی بژژر اسژژاس طرحژژوارهآعلژژی خودکار الگژژوی

ناسازگار اولیه مادران و خودپنژداره و باورهژای غیرمنطقژی دانژش     

 .99-71(، 42)02، تربیتی زنان و خانواده -مجله فرهنگی ، آموزان

خژواه، سژید محسژن    محمژدیان، محسژن و حجژت   سجادی، سیده نسیم؛ گل

ش تحصژیلی دانژش   اثربخشی طرحواره درمژانی بژر انگیژز   (. 0930)

دانش و پژوهش در روانشناسژی  . آموزان دختر دوره دبیرستان دوم
 .90-42(، 0)06، کاربردی

هژای  (. سژاخت و تعیژین ویژگژی   0932زاده، شژیما ) سواری، کریم و عرب

مجلژژه روانشناسژژی سژژنجی پرسشژژنامه خژژودتنظیمی تحصژژیلی. روان
 .60-32(، 2)2، مدرسه

( نقژش سژرزندگی   0930یعی، هژادی ) عباسی، مسلم؛ اعیژادی، نژادر و شژف   

بینژژی اشژژتیاق تحصژژیلی دانشژژجویان پرسژژتاری.  تحصژژیلی در پژژیش

 .01-04(، 0)3، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

(. 0934بنیادی، فرزانه ) اهلل ومسلم؛ درگاهی، شهریار؛ پیرانی، ذبیح عباسی،

 اشژتیاق  بینژی پژیش  در انگیزشژی  خودتنظیمی و ورزیتعلل نقش
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