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 چکیده

روش  .بوده استبر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی طرحواره درمانی

دوره آموزان پسر  آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش پس-آزمون پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش

 01مشغول به تحصیل بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس  0611-0610در سال تحصیلی کرج شهر  ابتدایی

کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم را  مقیاس اهمالمایش و کنترل قرار گرفتند. شرکت کنندگان نفر انتخاب و در دو گروه آز

دقیقه ی تحت درمان قرار  01ده جلسه تکمیل نمودند. شد و سپس مداخله آزمایشی طرحواره درمانی برای گروه آزمایش طی

گروه پس آزمون به عمل آمد.  2رنامه آموزشی از هر ولی در مورد گروه گواه هیچ آموزشی صورت نگرفت. پس از اتمام بگرفتند. 

در پس آزمون گروه آزمایش  آموزان دانش اهمال کاری تحصیلینتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که که میانگین نمرات 

نش آموزان بر اهمال کاری تحصیلی دا طرحواره درمانیبنابراین نتیجه گرفته شد که  کاهش داده است. نسبت به پیش آزمون

 دوره ابتدایی تاثیر دارد.

 

 اهمال کاری تحصیلی، دانش آموزان دوره ابتدایی، طرحواره درمانیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

تحصیل از مهمترین دغدغه های هر نظام آموزشی در تمامی جوامع است. موفقیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان هر جامعه  

در زمینه هدف یابی و توجه به رفع نیازهای فردی است. بنابراین نظام آموزشی را زمانی می  نشان دهنده موفقیت نظام آموزشی

توان کارآمد و موفق دانست که عملکرد تحصیلی دانش آموزان آن در مقاطع مختلف بیشترین و باالترین رقم را داشته باشد 

  (.0004)یونسی و صالحی، 

ود که باعث کاهش سطوح عملکرد شده، رفتارهای مطالعاتی را به تاخیر می اندازد به عنوان الگویی شناخته می ش 0اهمال کاری

  (.2104، 2و سطوح تحمل خستگی را کاهش می دهد، باعث پرهیز از انجام کار و مدیریت کارآمد زمان می شود )واکر

 0که اهمال کاری تحصیلی از مظاهر اهمال کاری پدیدار شدن ویژگی یا صفت اهمال کاری در محیط های آموزشگاهی است 

نامیده می شود. این نوع اهمال کاری یکی از بحث های مهمی است که در سال های اخیر موردتوجه بسیاری از پژوهشگران 

(. این نوع اهمال کاری به تمایل غیر منطقی برای به 2110، 6قرار گرفته و از آن به عنوان یک عادت بد یاد می شود )چیس

ز، یا کامل کردن یک تکلیف تحصیلی اشاره دارد که فراگیران با وجود قصد انجام فعالیت تحصیلی در زمان تعویق انداختن آغا

، بر این باور است که دو نوع اهمال کاری  4دیون(. 0006مشخص، انگیزه کافی برای انجام آن را ندارند )قدم پور و همکاران، 

لی فعال اساساً مثبت و سازنده است و یک راهبرد بازدارنده است؛ اما تحصیلی )فعال و منفعل( وجود دارد. اهمالکاری تحصی

شود افراد اهمال کار دچار رفتارهای ترس، تردید و دو دلی شده و  اهمالکاری منفعل بازتاب یک رفتار منفی است که باعث می

ان و دانشجویان است که معموالً به آموز توانایی کار کردن را نداشته باشند. اهمالکاری تحصیلی یک رویداد شایع میان دانش

 (.0000صبحی قراملکی و همکاران، شود ) صورت عدم انجام تکالیف و عدم مطالعه برای امتحان دیده می

گیرند، به ی کودک و اطرافیان او شکل میهای اولیه زندگی بر اساس تجربهاند که در سالبی، ساختار یا چارچو4هاطرحواره 

ی ی شناختی پایدار که در طول دورهبخشند. این سازهکنند و به آنها معنا میازش رویدادها کمک میتبیین تجارب و پرد

اند. دیدگاه ما نسبت به خود، یابد و تا پایان عمر نیز با فرد همراهگیرد در سراسر عمر گسترش میکودکی یا نوجوانی شکل می

-نحوه تفکر، احساس و تعبیر و تفسیر فرد در رابطه با دیگران تاثیر می های ما است که بردیگران و جهان تحت تاثیر طرحواره

، یک درمان ابتکاری و تلفیقی است که توسط یانگ و همکاران 8درمانی . طرحواره(2110) 7گذارند یانگ و کلوسکو و ویشار

-ست. این روش درمانی، مولفههای سنتی درمان شناختی رفتاری پی ریزی شده اها و مفهوم(، بر اساس درمان0001و  0000)

تحلیلی را در های شیء، ساختارگرایی و روانرفتاری، دلبستگی، رابطه-های شناختیهایی از رویکردهای مختلف از جمله نظریه

-بر گرفته است. هدف این روش، درمان مشکالتی است که ریشه عمیق در دوران رشد کودکی و نوجوانی دارند. مدل طرحواره

دهد. هدف درمان این است که افراد به فردی و رفتاری نیز اهمیت میه بر بینش به تغییر شناختی، هیجانی، بیندرمانی عالو

ای سازگارتر استفاده کنند تا از این طریق بتوانند نیازهای هیجانی های مقابلهای ناسازگار، از سبکهای مقابلهجای سبک

                                                           
1 - procrastination 
2 -Wacer 
3 . academic procrastination 
4  .  Chase 
5 .Dunn 
6  . Schemas 
7  . Yong, Klosko & Weishaar 
8 . Schema Therapy 
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های اولیه و های تجربی، دلبستگیعواطف در فرایند تغییر، به کارگیری تکنیکاساسی خود را ارضا کنند. بدین منظور بر نقش 

 (.2104، 0کی، دین؛ توما، سی، ناتان و مک0000شود )یانگ و همکاران، فردی تاکید میرفتارهای بین

بر اهمال کاری  انیبنابراین با توجه به آنچه گفته شد این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال است آیا طرحواره درم 

 تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی تاثیر دارد؟

 

 روش پژوهش

آموزان  آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش پس-آزمون روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش 

استفاده از روش نمونه گیری در مشغول به تحصیل بودند که با  0611-0610در سال تحصیلی کرج شهر  دوره ابتداییپسر 

کاری تحصیلی سولومون و  مقیاس اهمالنفر انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. شرکت کنندگان  01دسترس 

دقیقه ی تحت  01ده جلسه راثبلوم را تکمیل نمودند. شد و سپس مداخله آزمایشی طرحواره درمانی برای گروه آزمایش طی

گروه پس آزمون  2ولی در مورد گروه گواه هیچ آموزشی صورت نگرفت. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر فتند. درمان قرار گر

 به عمل آمد. 

 

 ابزار پژوهش

 (4891کاری تحصیلی، سولومون و راثبلوم ) مقیاس اهمال

نهادند. این مقیاس را دهقان  (، ساخته و آن را مقیاس اهمال کاری تحصیلی نـام0086این مقیاس را سولومون و راثبلوم )

 27(، برای اولین بار در ایـران بـه کـار برد. مقیاس ارزیابی اهمال کاری تحصیلی دارای 0088؛ به نقل از علی مدد، 0087)

م سؤال ، مؤلفـه دو 8دهد: مؤلفه اول، آماده شدن برای امتحانات؛ شامل  باشد کـه سـه مؤلفـه را مـورد بررسی قرار می گویه می

گویه است. در  8ترم ؛ شامل  های پایان گویه و مؤلفـه سـوم، آمـاده شـدن بـرای مقاله 00آماده شدن برای تکالیف ؛ شامل 

آموزان ایرانی  های کالسی برای دانش ترم، به صورت تکالیف تحقیقی و پژوهش های پایان مؤلفه سوم، سؤاالت مربوط به مقاله

دهندگان به این مقیاس توضیح داده شد. نحوه پاسخدهی به گویـه هـا بـه صورت طیف  نگاه شـد و این گزینه برای پاسخ

های )به ندرت(، )بعضی  لیکرت بود که پاسـخ دهنـدگان میـزان موافقـت خـود را بـا هرگویـه بـا انتخـاب یکـی از گزینه

( 0(، اکثر اوقات )نمره 2(، بعضی اوقات )نمره 0نمره دهند که به گزینـه بـه ندرت ) اوقات(، )اکثر اوقات(، و )همیشه( نشان می

به  2- 6- 4- 00- 04- 04- 20- 20- 24گیـرد. همچنــین در ایــن مقیــاس گویــه هــای ( تعلق می6و همیشه )نمره 

ه روش ( پایـایی آزمـون بـ0088؛ به نقل از علی مـدد، 0087شوند. در پژوهش دهقان )صــورت معکــوس نمره گذاری می

های پیشـین روایـی مقیـاس را در سـطح مـورد قبـولی گـزارش  به دست آمده است. به عالوه پژوهش 70/1آلفای کرونباخ 

اند. ایـن مقیـاس بـا پرسشـنامه افسـردگی بـک، مقیـاس شناختهای غیرمنطفی الیس، مقیاس عزت نفس روزنبرگ و  کرده

 (.0086دارد )سولومون، و روثبلوم،  مقیاس اجتناب روزانـه همبسـتگی معناداری

 

                                                           
9. Toma, Ci, Nathan, McKay, Dien 
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 یافته ها

 های توصیفی یافته

 آزمون  آزمون و پس : شاخص های آماری متغیر اهمال کاری تحصیلی در مراحل پیش4جدول 

 انحراف استاندارد میانگین مرحله گروه متغیر

 اهمال کاری تحصیلی

 آزمایش
 04/8 78/78 آزمون پیش

 02/4 26/40 آزمون پس

 ترلکن
 840/8 04/76 آزمون پیش

 64/8 60/74 آزمون پس

 

آموزان گروه آزمایش در مرحله  میانگین متغیر اهمال کاری تحصیلی دانششود  مشاهده می 0طور که در جدول  همان

 آزمون و پیگیری نشان می دهد. و اهمال کاری تحصیلی کاهش یافته بود. و پس آزمون پیش

 آزمون اهمال کاری تحصیلی در دو گروه آزمایش و کنترل انس تک متغیره نمرات پس: نتایج تحلیل کوواری2جدول

SS Df متغیرها شاخص آماری
 

F sig 
اندازه 

 اثر

 04/1 110/1 08/7 0 084/200 آزمون پیش

 60/1 110/1 64/04 0 484/760 گروه

    27 487/0048 خطا

    20 462/0484 کل

 66/1 110/1 84/20 0 004/466 آزمون پیش

 04/1 /114 64/02 0 840/284 گروه

    27 478/000 خطا

    20 487/0048 کل

 

درصد اطمینان می توان به این نتیجه  00یعنی با است  110/1مالحظه می کنید سطح معنی داری  2همان طور که در جدول

 ر دارد.بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی تاثی طرحواره درمانیرسید که 

 

 بحث و نتیجه گیری

 بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی تاثیر دارد. طرحواره درمانی: فرضیه
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در پس آزمون گروه آزمایش  آموزان دانش اهمال کاری تحصیلینتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که که میانگین نمرات  

بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان  طرحواره درمانیاین نتیجه گرفته شد که بنابر کاهش داده است. نسبت به پیش آزمون

 دوره ابتدایی تاثیر دارد.

اهمال کاری یک عامل ناتوان کننده است که به نظر می رسد ارتباط زیادی با اضطراب و عزت نفس اندک داشته باشد. هر چه  

ری روبرو می شوند و کمتر به سازگاری با کار و فعالیت عمومی خود بیشتر دانش آموزان اهمال کاری می کنند با اضطراب بیشت

می پردازند و به انکار و غیر فعال بودن روی می آورند. به نظر می رسد اهمال کاری تحصیلی منجر به نمره های پایین یا معدل 

 های پایین شده است.

گردد که  دهد، به افراد کمک می ی به حوزه هیجانی سوق میها را از عقالن با استفاده از تکنیک تصویرسازی ذهنی که طرحواره 

های خود در دوران کودکی و نوجوانی را به مشکالت زندگی فعلی از جمله اهمال کاری ربط  های تحولی طرحواره بتوانند ریشه

های  و به کارگیری تکنیک دهند و در روابط کنونی با بزرگساالن به شیوه مؤثرتری ارتباط برقرار نماید. آموزش طرحواره درمانی

های ناسازگار اولیه را تغییر داده و با تخلیه هیجانات و بهبود عواطف و کاهش احساسات  تواند طرحواره شناختی و هیجانی می

های ناسازگار خود را شناخته و  شود تا طرحواره ها کمک می (. همچنین در این رویکرد به آن0004منفی شود )گلی و همکاران، 

ها کمک  ها شامل اجتناب، تسلیم و جبران افراطی شده، آگاه شوند و به آن های آن هایی که باعث تداوم طرحواره به شیوهنسبت 

شود تا با تکنیک تصویرسازی به دوران کودکی خود رفته و بتوانند هیجانات منفی خود را نسبت به مراجع قدرت بیان کرده  می

 (.0004تباط برقرار کنند )همتی ثابت و همکاران، و در روابط کنونی با بزرگسال سالم ار
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 .82-00، 2شناخت، 

  ترجمه طرحواره درمانی )راهنمایی کاربردی متخصصان بالینی(.(. 2110یانگ، جفری، گلوسکو، ژانت و ویشار، مارجوری ) -

 (. تهران: انتشارات ارجمند.0080حسن حمیدپور و زهرا اندوز )

های شخصیتی و یادگیری خودتنظیمی با عملکرد  (. رابطه بین ویژگی0004صالحی، مسلم. ) یونسی، محمدجابر و -

 .400-400: 08تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اقلید. مجله اصول بهداشت روانی، 
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