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 دهیچک

و خودتنظیمی  یلیورزی تحصبر تعلل یگروه یطرحواره درمان یثربخشا یبررسحاضر پژوهش  هدف هدف:

 بود.  متوسطهدوره   دختر آموزاندانش یریادگی

 یجامعه آمار آزمون با گروه کنترل بود.پس –آزمون از نوع پیش یشیآزما مهیپژوهش ن روش: روش

. نمونه بود 1397 -98 یلیشهر مشهد در سال تحصمتوسطه آموزان دختر دوره دانش همه شامل پژوهش

ای ای چندمرحلهخوشه یتصادف گیرینمونه روش از استفاده باکه  بود آموزینفر دانش 30شامل  پژوهش

 مداخله. گماشته شدند (نفر 15هر گروه ) آزمایش و کنترلدو گروه  در یطور تصادفبهو شدند انتخاب 

(. هفته در جلسه)دو شد اجرا شیآزما گروه دانش آموزان یرو بر ایدقیقه 90جلسه  ده یط یگروه صورتبه

 یابیزار اسیهای مقهر دو گروه پرسشنامهدانش آموزان گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. 

 جینتریپ) یریادگیخودتنظیمی راهبردهای و پرسشنامه ( 1984، سولومون و راثبلوم) یآموزورزی دانشتعلل

 لیتحل روش با هاداده. کردند لیتکم یریگیپ وآزمون پس ،آزمونپیشدر مراحل را  (1990، تگرو یو د

 .شدند لیتحل مکرر گیریاندازه طرح با انسیوار

 یمیخودتنظ شیافزا و یلیتحص ورزیتعلل کاهش به منجر یگروه یدرمان طرحواره پژوهش نشان داد کهنتایج  :هاافتهی

 .است شده کنترل گروهدانش آموزان   با سهیمقا در شیآزما گروه آموزاندانش یریادگی

 یریادگیخودتنظیمی  ،یلیتحص ورزیتعلل ،یطرحواره درمان :یدیکل هایژهاو
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 مقدمه

 یبررس .شودیم محسوب یآموزش و یعلم هایفعالیت در تیموفق شاخص ترینمهم یلیتحص شرفتیپ

 دارد یخاص تیاهم یروانشناس و یتیترب علوم پژوهشگران نزد انآموزدانش یلیتحص شرفتیبر پ مؤثرعوامل 

(Cho, 2010). دیبا همواره انآموزدانش یلیتحص عملکرد بر تأثیرگذارمهم  یهالذا ضرورت درک مؤلفه 

 . (Corkin, Shirley, Wolters, & Wiesner, 2014) ردیگ قرار وپرورشآموزش حوزه ریزانبرنامه مدنظر

 یمنف هایمؤلفه از یکیو  یآموزش یهاطیمح در متداول یرفتار مشکالت از یکی 1یلیتحص ورزیتعلل

 نیهمچن. (Zakeri, Esfahani, & Razmjoiy, 2013) است آموزاندانش یلیتحص عملکرد در تأثیرگذار

 واگذار فردا به و هاآن لیتکم روند و کارها بینانهغیرواقع ای نادرست انداختن قیعام به تعو یدر معنا ورزیتعلل

مختلف بروز کند، در  هایحیطهدر  تواندیم ورزیتعلل. (Kandemir & Palancı, 2014) شودیم دهینام کردن

از پژوهشگران بوده است  یاریبس موردتوجه یو کاربرد یبه لحاظ نظر یلیتحص یورزتعلل ،یورزانواع تعلل نیب

 ورزیتعلل به شیگرا .(Yong, 2010) دارد وجود یلیتحص فیدر به اتمام رساندن تکال یرمنطقیغ تأخیر کیو 

 کنندمی فیتوص آخر قیدقا در ترم مقاالت ای امتحانات یبرا شدن آماده ف،یتکال دادن انجام منزلهبه را یلیتحص

(Solomon & Rothblum, 1984) .انیم جیرا یمشکل رفتار ،یلیتحص یورزتعلل دهد،ینشان م قاتیتحق 

 رساندن انیدر پا هادانشگاه و مدارس در کنندگان لیتحص  %50 از شیاست. ب و دانشجویانان آموزدانش

 .(Burnam, Komarraju, Hamel, & Nadler, 2014) خورندمیشکست  خود، یلیتحص هایفعالیت

از  یدیناام و ینیبدب ،گراییکمال چون ترس از شکست، یاز آن است که عوامل یحاک هاپژوهش

 یچون باورها یعوامل نیهمچن. (Burnam et al., 2014) هستند لیدر تحص یورزتعلل لیدال ترینمهم

. (ejei & hatami, 2014) هستند مؤثر ،یورزبر تعلل نییپا یمیو خودتنظ یخودکارآمد ،یدیناام و یرمنطقیغ

نشان داد  (Rebetez, Rochat, & Van der Linden, 2015) ربتز، روچات و وان در لیندن پژوهشی هایافته

 & Hen) یهایافتههمچنین . شودمی خودگردانی یمنجر به کاهش استفاده از راهبردها یورزکه تعلل

Goroshit, 2014)  و  یکارآمدمانند خود یزشیانگ متغیرهایمنجر به کاهش  یلیتحص یورزکه تعللنشان داد

اساس آنچه  بر دارد. کیرابطه نزد یماریاضطراب و استرس و ب یو با سطح باال شودمی خودگردان یریادگی

 هاینظریه. باشداثرگذار  انآموزدانش یلیتحص شرفتیدر پتواند می زین یریادگی یمیخودتنظشد  انیب

، فراشناختی یشناخت یراهبردهایادگیری و انتخاب در ان آموزدانشی عملکرد به نحوه طورکلیبه خودتنظیمی

 .(Shipp, Edwards, & Lambert, 2009) و رفتاری که در افزایش انگیزه و تالش آنان نقش دارد، اشاره دارد

                                                
1. Academic Procrastination 
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 یشناخت هیقالب نظر در 1977سال  در( Bandura) بندورا ابتدا توسط که است ایسازه یمیخودتنظ

 یهانهیعام کلمه بود که زم یبه معنا خودتنظیمیبر  یمبتن نه،یزم نیدر ا هیمطالعه اول شد. مطرح یاجتماع –

 ینهیزم در سازه نیا 1980از دهه  ی. ولدادمیقرار  موردتوجهرا  یو اجتماع یخانوادگ - یگوناگون فرد

 که است یحد به ،یشغل و یلیتحص تیموفق در ژهیو به یریادگی در سازه نیا تیاهم. شد مطرح یریادگی

 Badri) است قرارگرفته یاجتماع شناخت ژهیو به و ییو شناخت گرا یشناخت ،یرفتار یهانظریه موردتوجه

Gargari & FathiAzar, 2010) .که شودیم نیا به منجر یریادگی در یمیخودتنظ گرید یانیب به 

 موردنظررا به سمت تحقق اهداف  هایشانتالشو رفتارها و  هاشناختفعال و مستمر،  صورتبه انآموزدانش

 یشناخت یراهبردها یریادگیعصاره . (Abolghasemi, Barzegar, & Rostamoghli, 2014) کنند تیهدا

 لیتکم و یریادگی لیتسه یبرا یشناخت یراهبردها. (Pintrich & De Groot, 1990) است یفراشناخت و

 یقبل اطالعات با بیترک یبرا را دیجد اطالعات تا کندیم کمک آموزدانش به، شودمی استفاده فیتکل

          میتنظ ،یزیربرنامه شامل یفراشناخت یراهبردها. دینما سازیذخیره بلندمدت حافظه در را هاآن و کند فراهم

 ,Dietz, Hofer, & Fries) دکنمی فایا یمیخودتنظ یریادگی در مؤثری نقش ینظارت خودو   است نظارت و

2007; Grunschel, Schwinger, Steinmayr, & Fries, 2016; Schmitz & Wiese, 2006) 

 نبود و یوجه کی مداخالت به شیگرا و یپراکندگ دهندهنشان اغلب نیشیپ یهامرور پژوهش

 یمیخودتنظ و یورز تعلل به مربوط مطالعات از توجهیقابل شمار گرید یسو از است، منسجم یالگو کی

 از، (Kim & Seo, 2015) است اندک انآموزدانش جامعه در قاتیتحق و شدهانجام انیدانشجو در مورد

 یشناخت مشکل کی نییپا یمیو خودتنظ ورزیتعللاست که  آناز  یحاک هاپژوهش از یبرخ گرید سوی

و  میمستق رابطه ،انآموزدانشو به دنبال آن اضطراب  یلیتحص ورزیتعلل کهطوریبه .است یرفتار و

 .(Yaghoubi, Mohaghegh, Amiri, & Esfandiari, 2015) دارد یرمنطقیغ یبا باورها یمعنادار

 شناختیروان هایمایهو درون غیرمنطقی یباورهاکار کردن بر  لیبه دل یراستا طرحواره درمان نیدر ا

 دارند، خود هایتوانایی و خود به نسبت یرمنطقیکه باور غ یافراد در هیاول ناسازگار یهاطرحواره همان ای

متشکل از  یشناخت قیعم یساختارها عنوانبهها ارهحوطر نیا. (Kreuter & Moltner, 2014) است دیمف

افکار  دیو سبب تول کنندیم فیرا تحر یاطالعات ورود هاآناند شده فیتعر ،و دیگرانخود  ۀباورها دربار

 همکارانشو  یانگ که توسط یروش درمان نیا .(Carvalho & Nobre, 2014) شوندیم یخودکار منف

(Young, et  al, 1990, 1999 )است که عمدتاً بر اساس بسط و  کپارچهیو  ینیدرمان نو ابداع شده است و

به  طرحواره. (Pugh, 2015) استبنا شده  کیکالس یرفتار -یدرمان شناخت یهاروشو  میگسترش مفاه
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 ,Young) است مسئلهاطالعات و حل  ریتفس یکه راهنما شودمیدر نظر گرفته  یشناخت ینقشه انتزاع عنوان

Klosko, & Weishaar, 2013) .از نیادیبن یازهاین برآوردن در یناکام و نشدن ارضا لیها به دلطرحواره 

و  حیو تفر 3یختگیخودانگ ،احساسات انیدر ب یآزاد تیکفا و2خودگردانی، 1منیا یدلبستگ به ازینقرار 

 یشناخت یهاطرحواره. ( ,2006Kellogg & Young) اندآمدهبه وجود  یکودک در دوران 4یدارشتنیخو

 آناندر  یلیکه موجب افت عملکرد تحص شودمیان آموزدانشدر  اختالالت یبرخ وعیش موجب ،ناسازگار

 .(Cormier, Jourda, Laros, Walburg, & Callahan, 2011) شودمی

 یجانیرا که به باور ه یباور شناخت ،یتجرب یراهبردهابا استفاده از  یطرحواره درمان ،یدر بعد عاطف

 یازهاین همان درواقع که یجانیه هیتخل را با ناسازگار طرحواره ،افراد تا کشدیگره خورده است به چالش م

ناسازگار منجر شده است، بشناسد.  یهاطرحواره یریگشکل به وافراد هستند  درارضاء نشده  یجانیه

در مورد فرد، جهان، ارتباط  قیعم یهاشهیبا ر شدهفیتحراز افکار  ییالگوها صورتبهناسازگار  یهارهطرحوا

 انآموزدانش یمیو خودتنظ ورزیتعللبر  یانطرحواره درم. (Bach & Farrell, 2018) باشدیم انیفرد با اطراف

 یشناخت بعد در که صورت نیبد. شودمی آموزدانش درمان به منجر یرفتار و یتجرب یشناخت ابعاد در کار با

 یهشد یدرون یبا صدا یو کارت آموزش نامه نوشتنو  یذهن یرسازیتصو یهاکیتکن لهیوسآموز بهدانش

 همچون هاییتکنیک از استفاده باو  شوندمیها مواجه طرحواره یعنیسطح شناخت  نیترقیعمو  نیوالد

 شودمی لیطرحواره ناسازگار تعد جیتدرو به کنندمی نیگزیجا را سالم تیذهن ،ینیوالد باز و یالگوشکن

(Young et al., 2013). قادری، کالنتری و مهرابی هشپژو در نیهمچن (Ghaderi, Kalantari, & 

Mehrabi, 2016) و درمان  جانیه یشناخت میتنظ یبهبود راهبردها یبرا یکه طرحواره درمان نشان داد جینتا

 یاساس نقش یانجیم ریمتغ کی عنوانبه میکه تنظ ییهایماریدرمان ب نیو همچن یاختالل اضطراب اجتماع

 & Mousazadeh) زاده و گل محمدیانموسی پژوهش نیهمچن  است. مؤثر ،دارد هاآن شیدایپ و تداوم در

Golmohammadian, 2016) منجر به کاهش  ،یرفتار یشناخت یمداخله درمان ی آن بود کهدهندهنشان

 جهینت نیبه ا (Toker & Avcı, 2015) تاکر و آویسی یقیتحق در ان متوسطه شده است.آموزدانش ورزیتعلل

 راستا پژوهش نیبوده است. در هم مؤثر یلیتحص شرفتیپ زشیانگ شیبر افزا یرفتار یکه درمان شناخت دندیرس

 & ,Mohammad-Beigi, Bakhtiari., Mohammadkhani) محمدبیگی، بختیاری، محمدخانی و صادقی

Sadeghi, 2013) یلیتحص ورزیتعللو  یروان بیآس به منجر هیناکارآمد اول یهاکه طرحواره کرد مشخص 

                                                
1. Attachment 

2. Autonomy 

3. Spontaneity 

4. Self-Control  
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 ,Ghadampour, Amiri) و اصلی آزاد قدم پور، امیری، زنگی آبادی پژوهش نیهمچن .شودیم انیدر دانشجو

Zangi Abadi, & AsliAzad, 2015) و اساس طرحواره  هیکه پا یرفتار - یمداخله شناخت یاز اثربخش یحاک

 هربک، میشلسن و نیسکنز .باشدیمان آموزدانش یلیتحص ورزیتعلل ابعاد یتماماست بر کاهش  یدرمان

(Horebeek, Michielsen, Neyskens, & E, 2004) ورزیتعللبر کاهش  یرفتار – یمداخله شناخت تأثیر زین 

 دوستبیگان و نبیقراملکی، پورعبدل، عباسی، -صبحی پژوهش. ددنگزارش نمو یلیتحص

(Sobhi- Gharamaleki, Pourabdol.s, Abbasi, Beigan, & Nabidoost, 2015 )یاثربخش مؤید 

 .بود انآموزدانش ناسازگار یهاطرحواره لیبر تعد یطرحواره درمان

 & ,Sajjadi, Golmohammadian) خواهسجادی، گل محمدیان و حجت پژوهشهمچنین 

Hojjatkhah, 2016) نیکزاد مقدم لوی لنگرودی وع، پژوهش (Alavi Langroodi & Nikzad 

Moghadam, 2015)  قندهاری و دهقانیو پژوهش (Ghandehari & Dehghani, 2018) طرحواره داد نشان 

 Kazemi)کاظمی و مطهری پژوهش در نیهمچن .بوده است مؤثران آموزدانشدر  زشیانگ شیبر افزا یدرمان

& Motahari, 2014)  آموزان دختر در مقایسه بادانش در فعال شدن طرحواره شکستبا بیان شد 

شود. این احساس منجر به کاهش گزارش میکفایتی و عدم موفقیت بیشتر آموزان پسر، احساس بیدانش

 .گرددآموز میو القای حس نقص در دختران دانشعملکرد تحصیلی 

 یلیتحص عملکرد برتأثیرگذار  یهادرک مؤلفهظر به اینکه نوپژوهش های فوق الذکر با توجه به 

پژوهشهای و از طرفی تا کنون . ((Corkin et al., 2014ضرورت برخوردار است  از اهمیت و آموزاندانش

 یریادگی در یمیخودتنظ و یلیتحص ورزیتعلل یهامؤلفهبر  یطرحواره درمان یاثربخش طهیر حد محدودی

 یدرمان طرحواره ایآ که است سؤال نیا به پاسخ افتنی یپ در حاضر پژوهش.  استگرفته  انجام انآموزدانش

 ؟است مؤثر متوسطه دوم دوره دختر انآموزدانش یریادگی یمیخودتنظ و یلیتحص ورزیتعلل بر

 

 روش

 گیرینمونه، روش نمونه ،جامعه

و با گروه کنترل  آزمونپس – آزمونپیشطرح  و یشیآزما مهین قاتیحاضر از نوع تحق پژوهش

شهر مشهد در سال  همتوسط دومی هان دختر دورآموزدانش شامل کلیه پژوهش  یجامعه آمار .بود یریگیپ

 ایچندمرحله ایخوشه یتصادف گیرینمونهبه روش  آموزدانش 30 هاآن بین از  کهبود  97-98 یلیتحص

 شدند.  نیگزینفر( جا 15گروه  هر) کنترل و شیدر دو گروه آزما یتصادف طوربهانتخاب و 
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  7 انیاز م وپرورشآموزشپس از اخذ مجوز از اداره  ابتدا ایچندمرحله ایخوشه یدر روش تصادف

از هر مدرسه  تیمذکور دو مدرسه و در نها هیناح مدارس کل از سپس( 6 هیناح) هیناح کی مشهد شهر هیناح

 خودتنظیمیو  یلیتحص ورزیتعلل ازنظر یاز غربالگر پس انتخاب شدند. نفر 230به تعداد  کالس  4

 ترنییپا یمیو خودتنظ( 80)نمره  برش نقطه از ترباال یلیتحص ورزیتعلل نفر دچار 102مشخص شد  یریادگی

نفر در  15 آن دنبال هب وانتخاب  یتصادف صورتنفر به 30 هاآن انیکه از م ( هستند140از نقطه برش )نمره 

 شدند. نیگزیجا کنترل در گروهنفر  15و  یشیگروه آزما

 

 ابزار پژوهش

 (PASS) 1آموزیدانش ورزیتعلل یابیارز اسیمق

 راثبلوم و سولومون وسطت( PASS) آموزاندانشنسخه  یلیتحص ورزیتعلل یابیارز اسیمق 

(Solomon & Rothblum, 1984) پرسشنامه  هایسؤالپاسخ  .استماده  27 یدارا اسیمق نیا .شد ساخته

 نیسازه ا ییروا فیتعر یبرا (Jokar & Delavar poor, 2007) جوکار و دالورپور. است کرتیل اسیدر مق

بارتلت  تیو آزمون کرو 88/0 برابر KMOدر آن مقدار شاخص  استفاده کردند که یعامل لیاز تحل اسیمق

 یبرابر اعتبار همسان 91/0 کرونباخ یآلفا بیضر نیهمچن معنادار بود. 001/0و در سطح  38/2158برابر 

 ,Ghorbani Jahromi, Hejazi) فردای و خدایاری. قربانی جهرمی، حجازی، اژهآمد دست به یاسیمق یدرون

Ejei, and Khodayarifard, 2015  )اندکرده گزارش اسیمق نیا یرا برا 73/0کرونباخ  یآلفا بیضر.  

گلستانی بخت و  در پژوهشقرار گرفت.  موردتوجه ورزیتعلل اسیپژوهش نمره کل مق نیا در

کرونباخ استفاده  یپرسشنامه از روش آلفا ییایپا نییتع یبرا  (Golestani Bakht & Shokri, 2013) شاکری

 نییتع یبرا نیهمچن. شودیمحسوب م قبولقابل ییایپا بیبه دست آمد که ضر 66/0 یایپا زانیشد که م

 .آمد دست به 83/0 ییایپا زانیم که شد استفاده کرونباخ یآلفا روش از حاضر پژوهش پرسشنامه ییایپا

 (MSLQ) 2یریادگی یمیخودتنظ یراهبردهاپرسشنامه 

ساخته شده است. (Pintrich and De Groot, 1990)  پینتریچ و دی گروت توسط پرسشنامه نیا

و  سؤال 13 یراهبرد شناخت ،ماده 22 یزشیانگ یباورها اسیعدد است. مق 47 اسیمق نیا یهامادهمجموع 

  (Pintrich and De Groot, 1990) پینتریچ و دی گروتدارد.  سؤال 9منابع  تیریو مد یراهبرد فراشناخت

، یکارآمدسه عامل خود یزشیانگ یباورها اسیمق یبرا لیآن با استفاده از روش تحل ییروا یبررس در

                                                
1. Procrastination Assessment Scale-Student (PASS) 

2. Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)  
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 از استفاده عامل دو یمیخودتنظ یراهبردها اسیمق یو اضطراب امتحان و برا یدرون یگذارارزش

 ییایپا بیضرا و اندآورده به دست را منابع تیریمد و یفراشناخت یراهبردها از استفاده و یشناخت یراهبردها

 و یشناخت یراهبردها از استفاده امتحان، اضطراب و یدرون یگذارارزش ،یخودکارآمد یهااسیمق خرده

البرزی و  .کردند نییتع 74/0و  83/0، 75/0، 87/0، 89/0 بیترت به کرونباخ یآلفا روش با را یفراشناخت

 و کردند استفاده ییآزما باز روش از پرسشنامه اعتبار جهت بررسی  Alborzi and Samani (1999))سامانی

 یراهبردها اسیمق یعنی قسمت دوم پرسشنامه از حاضر پژوهش در .آمد دست به 76/0 اعتبار بیضر

 .آمد به دست 81/0کرونباخ  یبه روش آلفا ییایپا بیضر واستفاده شد یریادگی در یمیخودتنظ

 

 یدرمان جلسات

 یانگ و همکاران  نامهوهیشو  یآموزش یامحتوبر اساس  یطرحواره درمان مداخله یامحتو

(Young et al., 2013)  است شدهنیتدو. 

 
 طرحواره یگروه یدرمان پروتکل :1 جدول

 جلسات اهداف و محتوا جلسات تعداد

 ارتباط و هاطرحواره جادیا یچگونگ و یدرمان طرحواره هدف و تیاهم دوستانه رابطه جادیا و ییآشنا از پس اول جلسه

 .دیگرد واقع آموزش و بحث مورد افراد ایمقابله یها سبک و خودتنظیمی و ورزیتعلل با هاطرحواره

 جنبه رامونیو پ گرفت قرار یموردبررس گذشته و یفعل شواهد اساس بر هاطرحواره کننده رد ای دکنندهییأت ینیع شواهد دوم جلسه

 .شد گفتگو و بحث سالم طرحواره با موجود طرحواره

 ایمزا یابیارز و موجودکننده طرحواره  دیتائاز شواهد  دیجد فیاعتبار طرحواره، تعر آزمونمثل  یشناخت یهاکیتکن سوم جلسه

 .شد داده آموزش یامقابله یهاسبک بیمعا و

 رونیب یراهکارهاو  ییشناسا هاآن نشده ارضا یجانیه یازهایشد،ن تیسالم در ذهن مراجع تقو سالبزرگ مفهوم چهارم جلسه

 آموزش داده شد. شدهبلوکهعواطف  ختنیر

 .شد داده آموزش یالیخ یگفتگو و سالم ارتباط یبرقرار پنجم جلسه

 داده آموزش هاآن نیسازترمشکل با ییارویرو و نیآفرمشکل یهاتیموقع یذهن یرسازیتصو مانند یتجرب یهاکیتکن ششم جلسه

 .شد

 نقش، آموزش داده شد. یفایا قیسالم از طر یرفتارها نیو تمر یرابطه با افراد مهم زندگ، یدرمان رابطه هفتم جلسه

 .شد داده آموزش دیجد یرفتار یمرتبط با الگوها فینقش و انجام تکال فایا قیسالم از طر یرفتارها نیتمر هشتم جلسه

رفتار آموزش  رییغلبه بر موانع تغ یبرا ییراهکارهاقرار گرفت و  یموردبررسسالم و ناسالم  یرفتارها بیو معا ایمزا نهم جلسه

 داده شد.

 اجرا شد. آزمونپسو سپس  نیتمر شدهگرفته ادی یمرور و راهکارها یاجمال صورتبه یقبل جلسات مطالب دهم جلسه
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 هایافته

در سطح . شدند لیتحل یو استنباط یفیپژوهش در دو سطح توص نیاز نمرات ا آمدهدستبه یهاداده

 با انسیوار لیاز روش تحل یو در سطح استنباط اریانحراف مع و نیانگیم مانند ییهاشاخص از یفیتوص

 .انجام شد Spssافزار نرمتوسط  رهیمکرر چند متغ یهااندازه
 

 آزمون مراحل و گروه برحسب یلیتحص ورزیتعلل یفیتوص یهاشاخص :2 جدول

 گروه ریمتغ
 یریگیپ آزمونپس آزمونشیپ

 اریانحراف مع نیانگیم اریانحراف مع نیانگیم اریانحراف مع نیانگیم

 امتحان یآماده شدن برا
 53/1 00/13 53/1 12/12 19/2 73/23 شیآزما

 68/2 60/21 63/2 93/20 39/2 47/21 کنترل

 یدرس فیآماده کردن تکال
 50/2 69/15 19/2 67/15 74/2 33/28 شیآزما

 71/3 80/26 22/3 33/28 41/3 20/27 کنترل

 یلیتحص سال مین انیآماده کردن مقاالت پا
 36/2 87/9 92/1 60/9 87/2 67/20 شیآزما

 42/2 53/20 07/3 40/20 02/4 13/21 کنترل

 ورزیتعللاحساس و عاطفه نسبت به 
 86/1 80/8 30/1 47/7 85/1 53/12 شیآزما

 72/1 40/12 45/1 60/12 53/2 40/11 کنترل

 ورزیتعلل عادت رییتغ به نسبت لیتما
 49/1 73/7 59/1 67/6 92/2 53/13 شیآزما

 36/1 53/13 64/1 40/13 03/2 13/14 کنترل

 ورزیتعللابعاد  یآن است که در تمام دهندهنشان ،2در جدول  شدهدرج یهانیانگیم سهیمقا

 جینتا ریسا. است کنترل گروه از کمتر یدرمان طرحواره یهاگروه یریگیپ و آزمونپس نیانگیم ،یلیتحص

 یریگیدر پ افتهیکاهش هانیانگیم یشیآزما یهاگروه در آزمونپس به آزمونپیش از که است آن یایگو

 .است نداشته کاهش آزمونپس به بتنس

 
 گروه و مراحل آزمون برحسب یلیتحص یمیخودتنظ یفیتوص یهاشاخص :3جدول 

 گروه ریمتغ
 یریگیپ آزمونپس آزمونشیپ

 اریانحراف مع نیانگیم اریانحراف مع نیانگیم اریانحراف مع نیانگیم

 یشناخت
 95/4 40/52 85/5 87/54 47/4 40/38 شیآزما

 84/3 20/34 70/3 00/34 20/4 67/33 کنترل

 منابع تیریو مد یفراشناخت
 73/2 80/38 58/3 87/39 70/3 87/24 شیآزما

 53/3 93/26 92/2 47/27 39/3 27/27 کنترل
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 نیانگیم ،یلیتحص یمیابعاد خودتنظ یکه در تمام دهدیمنشان  ،3در جدول  هانیانگیم سهیمقا

 .است کنترل گروه از شتریب یدرمان طرحواره یهاگروه یریگیپ و آزمونپس

 لیقبل از تحل .است مؤثر انآموزدانش یلیتحص ورزیتعلل بر یگروه یدرمان طرحواره :اول هیفرض

 جهت راستا نیا در اندقرارگرفته یموردبررس لیتحل ییبنا ریز یهامفروضه ،هاهیفرضبه  مربوط یهاداده

آزمون سطوح  نیشد. در ا استفاده لکیو رویشاپ یجامعه از آزمون ناپارامتر عیبهنجار بودن توز یبررس

 یبرابر یجهت بررس نیآزمون لو جیدارند. نتا عینشان از بهنجار بودن توز 001/0از  تربزرگ یمعنادار

 باشدینم داریمعنپژوهش  متغیرهایدر  نیآزمون لو که دهدیو کنترل نشان م شیگروه آزما یهاانسیوار

. است شده محقق آزمون مراحل کیتفک به رهایمتغ یتمام در هاانسیوار یهمگن کهاست  نیا دهندهنشانکه 

 نشان کنترل و شیآزما گروه دو در یلیتحص ورزیتعلل سهیمقا در یموچل تیکرو فرض یبررس جینتا

 نیمحقق نشده است. بر ا ورزیتعللتنها در احساس و عاطفه نسبت به  یموچل تیکرو فرض که دهدیم

دو گروه  سهیبارتلت در مدل مقا تیفرض کرو یاستفاده شد. بررس زریگ نهاوسیگر لنیاساس از اصالح اپس

دارد.  یلیتحص ورزیتعللدر مدل  تینشان از تحقق مفروضه کرو یلیتحص یورزو کنترل در تعلل شیآزما

ابعاد را  نیا توانیموجود دارد و  یروابط متوسط و معنادار یلیتحص ورزیتعللابعاد  انیکه م یمعن نیبد

 لیقرار گرفت مفروضات تحل یموردبررسبر اساس آنچه در باال  کرد. لیوارد تحل رهیمدل چندمتغ کیدر 

 است. اجراقابلمکرر  یهااندازه انسیوار لیآزمون تحل نیبنابرا؛ محقق شده است

 
 یهاگروه در یلیتحص ورزیتعلل در یگروه نیب یهاتفاوت یبررس رهیچندمتغ آزمون جینتا :4جدول 

 کنترل و یدرمان طرحواره

 Partial2 یمعنادار سطح Wilk`s Lambda F راتییتغ منبع هاهساز

 یلیتحص ورزیتعلل
 96/0 001/0 94/40 04/0 آزمون

 90/0 001/0 92/40 11/0 یگروه تیعضو
 96/0 001/0 88/45 04/0 یگروه تیعضو ×آزمون

 تیآزمون، عضو برحسب یلیتحص ورزیتعللابعاد  یخط بیکه ترک دهدیم نشان ،4جدول  جینتا

در  رییو مراحل آزمون تفاوت وجود دارد. اندازه اثر منابع تغ هاگروه نیمعنادار است و ب یو اثر تعامل یگروه

  .است 96/0و  90/0، 96/0 بیها به ترتتفاوت جادیا

 یهاگروه در یلیتحص ورزیتعلل در یگروه نیب یهاتفاوت یبررس رهیمتغ تک آزمون جینتا

 بیترت به هاتفاوت جادیا در یگروه تیعضو و آزمون تعامل رییتغ منبع اثر اندازه کنترل و یدرمان طرحواره

 .است 52/0 و 64/0، 67/0، 84/0، 82/0
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 آزمونپیشو  آزمونپس به آزمونپیشاز  یکه در گروه طرحواره درمان دهدینشان م جینتا نیهمچن

 به آزمونپس از هاتفاوت اما؛ (P<01/0دارد ) وجود یلیتحص ورزیتعلل در یمعنادار کاهش یریگیپ به

 در. ستین معنادار ،یدرمان طرحواره گروه در ورزیتعلل به نسبت عاطفه و احساس خصوص در جز یریگیپ

 قرار یموردبررس آنچه اساس بر .شودمین مشاهده آزمون مراحل برحسب یمعنادار تفاوت کنترل گروه

 یلیتحص ورزیتعلل بر یدرمان طرحواره یاثربخش خصوص در حاضر پژوهش اول یفرع هیفرض گرفت،

 .شودیم دییتأ دختر انآموزدانش

 
 مراحل آزمون برحسب یلیتحص ورزیتعللدو گروه در  یبن فرون یبیآزمون تعق جینتا :5جدول 

 ریمتغ

 یریگیپ-آزمونپس یریگیپ-آزمونپیش آزمونپس-آزمونپیش گروه

 اختالف

 نیانگیم

سطح 

 یمعنادار

اختالف 

 نیانگیم

سطح 

 یمعنادار

اختالف 

 نیانگیم

سطح 

 یمعنادار

 32/0 -73/0 001/0 73/10 001/0 47/11 شیآزما امتحان یآماده شدن برا

 87/0 -67/0 99/0 -13/0 99/0 53/0 کنترل

 فیآماده کردن تکال

 یدرس

 99/0 01/0 001/0 67/12 001/0 67/12 شیآزما

 14/0 53/1 99/0 40/0 09/0 -13/1 کنترل

 انیآماده کردن مقاالت پا

 یلیتحص سال مین

 99/0 -27/0 001/0 80/10 001/0 07/11 شیآزما

 99/0 -13/0 99/0 60/0 99/0 73/0 کنترل

احساس و عاطفه نسبت به 

 ورزیتعلل

 02/0 -33/1 001/0 73/3 001/0 07/5 شیآزما

 99/0 20/0 17/0 -00/1 19/0 -20/1 کنترل

 رییتغ به نسبت لیتما

 ورزیتعلل عادت

 09/0 -07/1 001/0 80/5 001/0 87/6 شیآزما

 99/0 -13/0 69/0 60/0 33/0 73/0 کنترل

 

جدول نشان  جینتا آورده شده است. 5ها در جدول مراحل آزمون و گروه برحسب هانیانگیم سهیمقا

 یمعنادار کاهش یریگیپ به آزمونپیشو  آزمونپسبه  آزمونپیشاز  یکه در گروه طرحواره درمان دهدیم

 (.P<01/0دارد ) وجود یلیتحص ورزیتعلل در

 یاز اجرا قبل. است مؤثر انآموزدانش یریادگی یمیبر خودتنظ یدرمان طرحوارهدوم:  هیفرض

قرار  یموردبررس هاانسیوار یو همگن عینرمال بودن توز مفروضهمکرر،  گیریاندازه انسیوار لیتحل آزمون

راستا  نیدر ا محقق شده است. لیقرار گرفت مفروضات تحل یموردبررسآنچه در باال  بر اساس گرفت.
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 سهیمقا با رهیمتغ چند یعامل مکرر یهااندازه انسیوار لیتحل از ،یپژوهش هیفرض نیا به ییپاسخگو جهت

 .شد استفاده کنترل و یدرمان طرحواره گروه دو یهایآزمودن انیم یلیتحص خودتنظیمی نیانگیم
 

 یهاگروهدر  یلیتحص یمیدر خودتنظ یگروه نیب یهاتفاوت یبررس رهیآزمون چندمتغ جینتا :6 جدول

 کنترل و یدرمان طرحواره

 Partial2 یمعنادار سطح Wilk`s Lambda F راتییتغ منبع هاهساز

 یمیخودتنظ

 یلیتحص

 94/0 001/0 73/70 05/0 آزمون
 90/0 001/0 10/79 10/0 یگروه تیعضو

 95/0 001/0 74/66 05/0 یگروه تیعضو ×آزمون

و  یگروه تیآزمون، عضو برحسب یلیتحص یمیابعاد خودتنظ یخط بیترک ؛ که6جدول  جینتا

 جادیدر ا رییاثر منابع تغ اندازهو مراحل آزمون تفاوت وجود دارد.  هاگروه نیمعنادار است و ب یاثر تعامل

 یهاتفاوت یبررس جهت رهیمتغ تک آزمون جینتا نیهمچناست.  95/0و  90/0، 94/0 بیها به ترتتفاوت

و کنترل در ابعاد  یدو گروه طرحواره درمان انیکه م دهدمینشان  آزمون مراحل برحسب یگروه نیب

تفاوت  یگروه تیآزمون و عضو یتعامل و اثر یگروه تیآزمون، عضو برحسب یلیتحص یمیخودتنظ

 به هاتفاوت جادیا در یگروه تیعضو و آزمون تعامل رییتغ منبع اثر اندازه(. P<05/0دارد )وجود  یمعنادار

 .است 51/0 و 79/0، 74/0 بیترت

 طرحواره هایگروه در یلیتحص یمیخودتنظ در یگروه نیب هایتفاوت یبررس رهیمتغ تک آزمون جیتان 

آزمون،  برحسب یلیتحص یمیو کنترل در ابعاد خودتنظ شیآزمادو گروه  انیکه م دهدمینشان  کنترل و یدرمان

 (.P<05/0دارد )وجود  یتفاوت معنادار یگروه تیآزمون و عضو یتعامل و اثر یگروه تیعضو

 
 آزمون مراحل برحسب یلیتحص یمیگروه در خودتنظدو  یبن فرون یبیآزمون تعق جینتا -. 7جدول 

 گروه ریمتغ

 یریگیپ-آزمونپس یریگیپ-آزمونپیش آزمونپس-آزمونپیش

اختالف 

 نیانگیم

سطح 

 یمعنادار

اختالف 

 نیانگیم

سطح 

 یمعنادار

اختالف 

 نیانگیم

سطح 

 یمعنادار

 گروه یشناخت

 شیآزما

47/16- 001/0 00/14- 001/0 47/2 02/0 

 99/0 -20/0 99/0 -53/0 99/0 -33/0 کنترل

و  یفراشناخت

 منابع تیریمد

 گروه

 شیآزما

00/15- 001/0 93/13- 001/0 07/1 35/0 

 99/0 53/0 99/0 33/0 99/0 -20/0 کنترل
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به  آزمونپیشو کنترل از  یکه در هر دو گروه طرحواره درمان دهدینشان م .7جدول  جینتا

 (.P<01/0دارد ) وجود یلیتحص یمیخودتنظ در یمعنادار شیافزا یریگیبه پ آزمونپیشو  آزمونپس

 

 جهینت

 ورزیتعلل کاهش باعث یگروه یدرمان هطرحوار ،اول هیفرض مطابق داد نشان پژوهش نیا یهایافته

قدم پور و همکاران؛  یهایافته با جینتا نیا که شد کنترل گروه با سهیمقا در شیآزما گروه در ،یلیتحص

 ,.Ghadampour et al) قراملکی و همکاران–هربک و همکاران؛ موسی زاده و گل محمدیان، صبحی 

2015; Horebeek et al., 2004; Mousazadeh & Golmohammadian, 2016; Sobhi- Gharamaleki 

et al., 2015) یاعتمادیبو  یثباتیب/ یرهاشدگاز  ندعبارت ناسازگار یهاهرطرحوا .باشدیم همسو  /

 طرد و یدگیبر حوزه در یگانگی/ب یاجتماع یانزوا و شرم و نقص و یجانیه تیو محروم یبدرفتار

 نیهمچن و مختل خودگردانی حوزه در شکست و افتهین تحول خود و یریپذبیآس یهاطرحواره

 و اطاعت یهاطرحواره و مختل یهاتیمحدود حوزه در یناکاف یدارشتنیخو و استحقاق یهاطرحواره

 یبازدار و ینی/بدب ییگرا یمنف یهاطرحواره و یمندجهت گرید حوزه در توجهجلب/  ییجو رشیپذ و ثاریا

یانگ و  ازحدشیب یزنگبهگوش حوزه در هیتنب و یافراط ییجوبیع/ سرسختانه یارهایمع و یجانیه

ناسازگار شکست  یهاطرحوارهاز  یشتریب زانیبه مورز  تعللان آموزدانش. (Young et al., 2013) همکاران

 لیگرفتار خود تحو ،یناکاف یدارشتنیخو نقص و شرم، ،یتیکفایبو  یو وابستگ -سرسختانه یارهایو مع

انجام  قیاز طر یکارشکن، میتسل یامقابلهکه باور شکست دارند در سبک  یافراد. اندبودهبرخوردار  ،افتهین

و انجام  یدرس فیدر انجام تکال هاآن ،اجتناب یامقابلهخود دارند و در سبک  ییاز توانا ترنییپا یکارها

به سمت  ایرا ناقص انجام داده و  یلیتحص امور انآموزدانش نیا .کنندمی تعلل یلیتحص یهاپروژه

 کنندیم یتیکفایباحساس  شرفت،یپ یهاخود در حوزه همساالن با سهیدر مقا آنان. روندینم ینیگزهدف

 حوزه در نقص/  شرم طرحواره شدن فعال .دارند یخودکارآمد و ییتوانا عدم ایو  یاستعدادیب یو احساس

 نشده ارضاء یازهاین اندازراه یهاموضوع به نسبت آموزدانش افتهی دیتشد تیحساس باعث طرد و یدگیبر

 یعوامل دتوانمی فرد در طرحواره نیا یتحول یهاشهیر .شودیم رشیپذ و یهمدل احساس و محبت ت،یامن

 گرانیخود با د سهیافراد مدام در حال مقا نیا باشد. آنان ییجوبیع و یریرادگیا ن،یوالد گراییکمال چون

داشته،  گرانیدر حضور د یاحساس ناامن هاآن ،کنندیم یآورخود شواهد و ادله جمع هیبوده و بر عل

 دیآیبه وجود م ییهاخانوادهدر  یو بازدار ازحدشیب یزنگ به گوشدر حوزه  ینیبدب /ییگرا یطرحواره منف

 ، اجتناب از اشتباه،هاجانیه یسازپنهان ،ییگرا نقصیب ه،یاوقات تنب یو توقع و گاه تیکه در آن عصبان
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افراد درس خواندن  نیدارند. ا یزندگ یمنف یهاجنبهو مداوم بر  قیان تمرکز عمآموزدانش نیوجود دارد ا

حوزه  نی. در اندینمایم ورزیتعلل لیدارند و در تحص ندهینسبت به آ یو حس منف دانندیم هودهیب یرا کار

 شودمیطرحواره باعث  نیوجود دارد که ا یافراط ییجوبیعسرسختانه/  یارهایمع یهاطرحواره

بلندپروازانه درباره رفتار و  یارهایبه مع دنیداشته باشد که جهت رس یو مرکز یباور اساس کیان آموزدانش

توقع دارند  نیکه والد اندشدهتیترب ییهاخانوادهافراد در  نیکوشش فراوان به خرج دهد. ا دیعملکرد خود با

در سبک  آموزدانشزمان انجام شود که  نیترکوتاهدر  یعال تیفیکمال و بدون نقص با ک صورتبهکارها 

 .(Young et al., 2013) کندیم ورزیتعلل یلیممانعت از شکست در امورات تحص منظوربهاجتناب  یامقابله

 نیا که گفت دیبا یلیتحص ورزیتعللبر کاهش  یدرمانطرحواره  کردیرو یبخشاثر نییدر تب

بر  یطرحواره درمان ،ی. در بعد شناختباشدیمکارساز افراد  ی، رفتاریتجرب ،یبر ابعاد شناخت ریتأث با کردیرو

آموز همان طرحواره به دانش یعنیسطح شناخت  نیترقیعمو  نیشده والد یدرون یکار کردن بر صدا

از افکار  یکه ناش بدانندخود را  یلیافت تحص لیخود مواجه شوند و دال یهاتا با طرحواره کندیکمک م

 انآموزدانش در را یسالم تی، ذهنهاوارهرحط بردن سؤال ریطرحواره است و با ز یعنیشده  یناکارآمد درون

 ،یالگوشکن و یآموزش یهاکارت و یذهن یرسازیتصو یهاکیتکن از استفاده با تیذهن نیا و کرد نیگزیجا

نسبت  نانهیبخوش دیموجبات د ،سالم تیذهن ینیگزیجا و طرحوارهبا شواهد رد کننده  و شده یدرون ساز

 یرا بررس یفعل یامقابله یهاسبک بیو معا ایدرمان درمانگر مزا ندیدر فرا ضمناً .شودمیفراهم  لیبه تحص

را انجام  یسالم یرفتارها ،فرم ثبت طرحواره لیو پس از تکم یآموزش یهاکارت قیو فرد از طر کنندیم

را انجام  یفرد نیو ب یرفتار ،یتجرب یهاکیتکنکه  کندمیفرد را آماده  یشناخت یهاکیتکن. دهندیم

 او ایمقابله هایپاسخ کند، عملناسازگار خود  یهاطرحواره هیعل شتریتعلل ورز، ب آموزدانشچه  هر دهد.

از  یاکه خالصه ی. طرحواره درمانکندیم دایپ لینسبت به تحص یترنانهیبخوش دیو د ابدییمبهبود  شتریب

 تیموقع ییجهت شناسا ،به فرد کنندهکمکابزار  نیطرحواره است، بهتر شهیر ییسالم فرد و شناسا یهاپاسخ

 تیموفق آن دنبالرا در فرد و به  رییتغ نهیزم ،ها استفرد نسبت به طرحواره یکه آگاه طرحواره زانندهیبرانگ

 .(Young et al., 2013) کندمی را فراهم یلیتحص

 باعث یگروه یطرحواره درمان ،کهکندمی تیحما زیدوم ن هیاز فرض ،پژوهش یهایافته نیهمچن 

به ذکر  الزم .شودمی کنترل گروه با سهیمقا در شیآزما گروه در انآموزدانش یریادگی خودتنظیمی شیافزا

اندک  تاکنون یریادگی خودتنظیمیبر  یطرحواره درمان یاثربخشدر مورد  آمدهعملبه یهاپژوهشاست 

بر  یطرحواره درمان و یرفتار - یشناخت ،یدرمان کردیرو داریمعن تأثیر انگریب یمحدود قاتیاما تحقاست 
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 نیبر ا .باشدیم یو حاالت فراشناخت یشناخت -یزشیانگهای مؤلفه لیاز قب یریادگی یمیخودتنظ یهامؤلفه

 علوی لنگرودی و نیکزاد مقدم؛ سجادی و همکاران یهاپژوهش جینتا با پژوهش نیا یهایافتهاساس 

(Alavi Alavi Langroodi & Nikzad Moghadam, 2015; Sajjadi et al., 2016)  کاظمی و و پژوهش

گفت که  توانیپژوهش م نیا جینتا نییدر تب .باشدیم همسو (Kazemi & Motahari, 2014) مطهری

احساس  ،شرفتیپ یهادر حوزه خودبا همساالن  سهیدر مقا دارند، نقص و شرم یهکه طرحوار یآموزاندانش

 یدرمان وارهحطرخود دارند. در  یلیدر روبرو شدن با مسائل تحص یکمتر زشیو انگ کنندمی یتیکفایب

 ،سالم تیذهن ،یدرمان هایتکنیکو با استفاده از  شودمیناسالم خود مواجه  تیبا طرحواره و ذهن آموزدانش

 زشیانگ جادیا و ناکارآمد و یمنف افکار با مثبت افکار ینیگزی. به دنبال جاشودمی ناکارآمد تیذهن نیگزیجا

راستا  نی. در اشودمی فراهم انآموزدانش یریادگی یمیخودتنظ ارتقاء موجبات یفراشناخت حاالت ارتقاء و

اذعان  توانمیآن  نییبوده است که در تب مؤثر یفراشناخت یو راهبردها زشیانگ مؤلفهدر  یدرمان کردیرو نیا

نسبت به  یمنف دیکه د یافراددر  شناختیروان هایمایهدرونبر  تأثیر لیبه دل یروش درمان نینمود که ا

 & Kreuter) است دیمف هاآنخود دارند در اصالح باورها و افکار  یو توانمند تیو کفا یکارآمد

Moltner, 2014) .را که  یشناخت باورهای ،یتجرب راهبردهایبا استفاده از  یطرحواره درمان ،یدر بعد عاطف

ارضاء نشده را  یجانیه یازهای، نیجانیه هیتا با تخل کشاندمیگره خورده است به چالش  یجانیه یبا باورها

 شی، با افزایرفتار وهیاستفاده از ش و با شدهناسازگار منجر شده است مواجه  یهاگیری طرحوارهشکلکه به 

موجبات  ؛ وکندمیطرحواره کمک  لیکردن رفتار سالم به بهبود و تعد نیگزیرفتار و جا رییتغ یبرا زهیانگ

 رییفرد تغ یدرون یو باورها شودمیفراهم  یو مثبت نگر نفساعتمادبهو  یستگیو شا یارزشمند شیافزا

نسبت به  یترنانهیبخوشو نگرش  دیو د افتهیشیافزا آموزدانش یلیتحص زشیانگ تیدر نها ؛ وندینمایم

بر  مؤثرناسازگار  یهااز طرحواره گرید یکی. (Sajjadi et al., 2016) کندمی دایپ شیخو یلیتحص ندهیآ

در  معموالً آن  یتحول شهیطرحواره شکست در حوزه عملکرد مختل است که ر ،یریادگیدر  خودتنظیمی

و  فرزندان ناعادالنه سهیو مقاخانواده  درکودکان  مشروط رشیو پذ ریرادگیا نیوالد یدارا یهاخانواده

 یمدآان احساس خود کارآموزدانشطرحواره  نیا لیبا تعد .باشدیمکودک  یهاتیموفقبه  یتوجهیب

 .(Sajjadi et al., 2016) دنکنمیتالش  خود تیو جهت موفق افتهیشیافزا آنان در شرفتیپ زشیانگ ونموده 

و  ورزیتعلل صیتشخ استفاده از پرسشنامه جهتمی توان به پژوهش  نیا هاییتمحدودجمله از 

ان متوسطه دوره دوم آموزدانشبه جامعه  پژوهش محدود بودن همچنین  .اشاره نمود یریادگی یمیخودتنظ

عدم  اجه کرده بود و در نهایت مومورد نظر با مشکل به نمونه را پژوهشگر دستیابی نیز از مواردی بود که 



 1399، بهار و تابستان 1، شماره 10سال                        مشهد یشناسی بالینی و مشاوره، دانشگاه فردوسهای روانپژوهش   84

 یشنهادپلذا . برشمرد پژوهش نیا هاییتمحدوداز  توانمی زین ،را ماه کی از شتریب هاییگیریپوجود 

. شود استفاده زین مصاحبه رینظ ،آوری دادهجمع گرید یهاروش از یبعد مشابه قاتیتحق در گرددیم

 از یبخش عنوانبه یدرمان طرحواره بر یمبتن یدرمان و یآموزش یهابرنامه گرددمی شنهادیپهمچنین 

 .ردیگ قرار مدنظرنیز  هادانشگاه و مدارس مشاوران خدمت ضمن یآموزش یهابرنامه
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