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  چکیده
 اشتیاق بر درمانی وارهطرح اثربخشی بررسی حاضر پژوهش هدف

 نوع از پژوهش طرح بود. آموزاندانش بدن بدریختی هاينشانه و تحصیلی
 گروه با همراه ماهه دو پیگیري و آزمونپس - آزمونپیش با آزمایشی،نیمه
 پایه دختر آموزاندانش از نفر 40 تعداد منظور این به رود.می شمار به گواه
-99 تحصیلی سال در کاشان مدارس در تحصیل به مشغول ابتدایی ششم
 دو رد تصادفی طور به و انتخاب دسترس در گیرينمونه روش به 1398
 8 مدت به آزمایش گروه سپس شدند. جایگزین نفره 20 مساوي گروه
 دریافت ايمداخله گواه گروه و گرفت قرار درمانی وارهطرح تحت جلسه
 اشتیاق مقیاس کنندگان،شرکت ماند. باقی انتظار لیست در و نکرد

 براي براون ییل عملی فکري وسواس شده اصالح مقیاس و تحصیلی
 ماهه دو پیگیري و آزمون از پس پایه، خط مرحله سه در را بدریختی
 تک راهه یک واریانس تحلیل روش از استفاده با هاداده کردند. تکمیل
 تحلیل و تجزیه مورد SPSS 21 افزارنرم و مکرر گیرياندازه با متغیري
 گواه گروه به نسبت آزمایش گروه نمرات که داد نشان هایافته گرفت. قرار
 مرحله در و یافته تغییر بدن بدریختی و تحصیلی اشتیاق يمتغیرها در

 که کرد گیرينتیجه توانمی بنابراین است. شده حفظ تفاوت این پیگیري
 به که هنگامی خصوص به آن، باالي کارایی دلیل به درمانی وارهطرح
 توسط آن پذیرش و بودن ارزان شود،می برگزار گروهی صورت
 به کمک و تحصیلی اشتیاق افزایش براي ريمؤث راهبرد آموزان،دانش
  باشد.می بدن بدریختی هاينشانه داراي افراد

  
  کلیدي هايواژه
  درمانی وارهطرح بدن، بدریختی تحصیلی، اشتیاق آموزان،دانش

 

Abstract 
The goal of this study was the evaluation of the effec-
tiveness of schema therapy on academic enthusiasm 
and body dysmorphic symptoms in students. The re-
search design was quasi-experimental, with pre-test, 
post-test and with a control group. For this purpose, 40 
female students in the sixth grade of elementary school 
studying in Kashan in 2019-2020 were selected 
through convenience sampling and assigned randomly 
to two equal groups of 20 individuals. The experi-
mental group, then, underwent schema therapy training 
for 8 sessions and the control group did not receive any 
intervention and remained on the waiting list. Partici-
pants completed the Yale-Brown’s Questionnaire of 
Academic Enthusiasm and Y-BOCS-BD in three base-
line stages, after a two-month test and follow-up. Data 
were analyzed using univariate one-way analysis of 
variance and repeated measures with SPSS21 software. 
Results of the analysis showed that the scores of the 
experimental group compared to the control group in 
academic enthusiasm and body dysmorphic symptoms 
were changed and this difference is maintained in the 
follow-up phase. Thus, it can be concluded that schema 
therapy due to its high efficiency, especially when it is 
held in groups, cheapness, and acceptance by students 
is an effective strategy to increase academic enthusi-
asm and to help people exposed to body dysmorphic 
symptoms. 
 
Keywords 
Students, Academic Enthusiasm, Body Dysmorphic 
Symptoms, Schema Therapy. 
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  مقدمه
 و میتعل اننوجوان یزندگ از یمهم بخش حاضر عصر در
 نیا تیکم و تیفیک .است لیتحص یکل طور به و تیترب

 اساس نیا بر .دارد آنها ةندیآ در یمهم نقش لیتحص
 پیشرفت بر موثر عوامل که دارند سعی انشناسروان

 رفتار به عوامل، این مجموع از و بشناسند را ١تحصیلی
 ٤يریادگی يهاسبک ،٣یلیتحص خودپنداره ،٢یاجتماع

شیانگ و قیاشت و ٥ز  و (فارسیدز کنندمی اشاره ٦ا
 تحت را ٨تحصیلی اشتیاق محققان ).2003 ،٧وودفیلد
 میمستق هايتالش و یشناختروان يگذارهیسرما عنوان
 دانش، در تسلط ،دنیفهم ،يریادگی يبرا گرفته صورت
 یلیتحص يهاتیفعال ارتقاي جهت ییهنرها و هامهارت
 بیان به ).2003 ،٩پینتریچ و (لیننبرینک کنندمی تعریف

 که است یتالش تیفیک یلیتحص اقیاشت گر،ید
 کنندمی یآموزش مندهدف يهاتیفعال صرف آموزاندانش
 نیا .ابندی دست ترطلوبم جینتا به میمستق صورت به تا
 دادن انجام مشغول آنها با فرد که ییندهایفرا همه ریمتغ
 در شرکت شامل و گیرددربرمی را شودیم فیتکل کی

 انجام ها،کالس در فعال مشارکت مثل روزانه هايتیفعال
 است کالس در معلم دستورات از يرویپ و یکالس فیتکال

 يمحور نقطه نیهمچن ).2002 همکاران، و ١٠(گرینوود
 در تحصیلی اشتیاق ی،لیتحص افت به مربوط اتینظر اکثر
 یکی یلیتحص اقیاشت ).1998 ،١١(فین شودمی گرفته نظر
 شده صرف يانرژ زانیم به که است اقاشتی انواع از

 میزان و خود تحصیلی کارهاي انجام براي یادگیرنده
چ شودمی اطالق شده حاصل کارآیی  و ١٢(ماسال

 انآموزدانش تحصیلی درگیري با و )2001 همکاران،
 از تحصیلی زندگی ).1398 همکاران، و (قدمی است مرتبط

                                                
1. Academic Achievement 
2. Social Behavior 
3. Academic Self-Concept 
4. Learning Methods 
5. Motivation 
6. Enthusiasm 
7. Farsides & Woodfield 
8. Academic Enthusiasm 
9. Linnenbrink & Pintrich 
10. Greenwood 
11. Finn 
12. Maslach 

 ریتأث ابعاد ریسا بر که است فرادا یزندگ ابعاد نیترمهم
 مستلزم تحصیل، به اشتیاق که طوري به دارد فراوان
 اجتماعی هايمهارت سایر و ورزيجرأت نفس، به اعتماد
 شودمی دیگران با مثبت تعامل به منجر نهایت در و است

 هايویژگی از ).1395 همکاران، و پور (کریمیان
 و توجه به توانمی یلیتحص اقیاشت داراي آموزاندانش
 و ناسازگارانه يرفتارها انجام از اجتناب بیشتر، تمرکز

 کرد اشاره اهآزمون در بهتر عملکرد و نامطلوب
 به الزم ).0120 همکاران، و ماسالچ ؛2003 ،١٣(چاپمن
 ابعاد از یفیط در توانیم را مدرسه به اقیاشت که است ذکر
 و (گالنویل گرفت نظر در یشناختروان تا يرفتار

  ).2007 ،١٤ویلهاگن
 جسمانی، تغییرات نوجوانی، حساس دوران در
 چشم به توجهی قابل اجتماعی و هیجانی شناختی،روان
 و شخیصت ).2020 ،١٥جهانی بهداشت (سازمان خوردمی

 در که تحولی طی در نوجوانان که مسائلی و نیازها تبیین
 به تواندمی شوند،می مواجه آن با محیطی و فردي سطح
 و ١٦(فلري نماید کمک جامعه و آنان به کلی صورت

-12 غالباً بحرانی دوره این شروع سن ).2018 همکاران،
 کشورهاي از بسیاري در آن پایان سن و سالگی 11

 ،١٧(برك شودمی گرفته نظر در سالگی 20 انجه صنعتی
 آسیب حداقل با دوره این شدن سپري براي ).2009
 افکار از زیادي بخش که کرد توجه عواملی به باید ممکن،
 عوامل، این جمله از .دهدمی اختصاص خود به را نوجوان
 و نوجوانی دوران در مشهود جسمانی تغییرات و تحصیل

  ).2020 ،١٨مريزات و (برایدن است بلوغ
 به مربوط و مهم ايمؤلفه بدن بدریختی بین، این از
 ١٩بدن بدریختی اختالل است. نوجوان جسمانی تغییرات

 اختالالت آماري و تشخیصی راهنماي پنجم نسخه در
 طبقه در ،٢١امریکا پزشکیروان انجمن )2013( ٢٠روانی

                                                
13. Chapman 
14. Glanville & Wildhagen 
15. World Health Organization 
16. Fleary 
17. Berk 
18. Bryden & Szatmari 
19. Body Dysmorphic Disorder (BDD) 
20 . Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, Fifth Edition (DSM-5) 
21. American Psychiatric Association (APA) 
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 چند هر است. گرفته جاي جبري وسواسی اختالالت
 نوجوانان بین اما ندارد سنی محدودیت یبدریخت تشخیص

 همکاران، و ١(شوارتز است بیشتر جوان بزرگساالن و
 داده تشخیص سالگی 15 سن اواخر در معموال و )2010
 7/1 کهطوري به ).2000 همکاران، و ٢(فیلیپس شودمی

 هستند درگیر اختالل این با بلوغ شروع در نوجوانان درصد
 ذهنی اشتغال مشکل، این اصلی ویژگی ).2017 ،٣(اشنایدر

 است جسمانی ظاهر در خیالی عیب یا نقص چند یا یک به
 نابهنجار جذابیت، فاقد زشت، معتقدند آن به مبتال افراد که
 دیگران نظر از هانقص این رسند.می نظر به شکل بد یا

 فرد نگرانی و رسدمی نظر به جزئی یا نیست مشاهده قابل
 و تشخیصی راهنماي پنجم خهنس( دارد افراطی جنبه
 این مشخصات دیگر از ).2013 روانی، اختالالت آماري
 مقایسه آینه، جلوي زیاد وقت گذراندن به توانمی اختالل

 هايقسمت پوشاندن دیگران، با خود ظاهري خصوصیات
 از اطمینان جلب و دارد نقص کندمی احساس که بدن باز

 ).2015 ،٤(سادوك کرد اشاره خود ظاهر مورد در دیگران
 یا ٥بالینی زیر بدن بدریختی اختالل میان این در

 اما مورد چند که شودمی اطالق مواردي به ،٦زیرنشانگانی
 طور به و دارند را بدریختی اختالل هايمالك همه نه

 مثال براي ندارند. مطابقت تشخیصی هايمالك با کامل
 بدن بدریختی اختالل یک از ترخفیف یا کمتر عالئم،
 بدریختی اختالل هاينشانه شروع سن ترینرایج است.
 زیر هاينگرانی و است سالگی 13- 12 بالینی، زیر بدن
 آیند.درمی کامل اختالل صورت به تدریج به معموال بالینی
 و نوجوانان کودکان/ در اختالل این بالینی هايویژگی

 راهنماي پنجم نسخه( است مشابه عمدتاً بزرگساالن
 تحقیقات ).2013 روانی، اختالالت آماري و صیتشخی
 و (حسینی ترپایین نفس عزت افراد، این که کنندمی اشاره

 وسواسی و افسردگی هاينشانه و )1397 نیا، افشاري
 غالبا و )2001 همکاران، و ٧(دافرس دارند بیشتري جبري

                                                
1. Schwartz 
2. Phillips 
3. Schneider 
4. Sadock 
5. Subclinical 
6. Subsyndromal 
7. Dufresne 

 هايموقعیت و دیگران با صمیمیت از کنندمی تالش
  ).2008 ،٨هیل و (گریپو کنند وريد اجتماعی متفاوت
 اختالالت از بسیاري در فردي بین مشکالت نوع این
 شیوه به آن ریشه که شودمی دیده شده، شناخته روانی
 شیوه این .گرددبرمی دیگران و خود مورد در آنها تصور
 دوران در ).1967 ،١٠(بک دارد نام ٩وارهطرح تصور،
 ١١یانگ نظر طبق .دگیرمی صورت وارهطرح رشد کودکی،

 هايوارهطرح کودکی، منفی تجارب تاثیر تحت )1999(
 نظیر موضوعاتی بر که گیردمی شکل افراد در ناسازگاري

 هايجنبه سایر و روابط در آنها رفتار و احساس تفکر، شیوه
 به قادر منفی هايوارهطرح است. تأثیرگذار شانزندگی
 و فشارزا رویدادهاي از افراد ارزیابی دادن قرار تاثیر تحت
 ).2020 همکاران، و ١٢(فنگ هستند مشکالت با مقابله
 به ،)1990( همکاران و یانگ توسط ١٣درمانی وارهطرح
 هايوارهطرح شد. معرفی یکپارچه درمان یک عنوان
 مقاوم و صفت شبه پایدار، باورهاي عنوان به اولیه ناسازگار

 گرفته نظر در ن،جها و خود با رابطه در تغییر برابر در
 دارد فرد کودکی دوران تجارب در ریشه که شودمی

  ).2016 ،١٤مارون و آراگونز - (توماس
 تغییرات تأثیر تحت آن، در که است ايدوره نوجوانی

 افزایش ظاهرشان به دختران حساسیت بلوغ، از ناشی بدنی
 آن از مشکل است. طبیعی حدي تا واکنش این و یابدمی
 فرد خودپنداره به فکري اشتغال این که شودمی آغاز جا

 و اجتماعی عملکرد در و )2018 ،١٥(کوزوالرو بزند آسیب
 برخی ).2017 (اشنایدر، کند ایجاد تداخل فرد تحصیلی
 هاينشانه داراي افراد در اولیه ناسازگار هايوارهطرح

 کندمی پیدا نمود بیشتري احتمال با بدن بدریختی
ا (اسماعیل  این جمله از ).2018 ان،همکار و ١٦نی

 زنگیِ به گوش حوزة و رهاشدگی شرم، نقص/ ها،وارهطرح
 از یکی ).2019 ،١٧دهقانی و سروعلیا (دهقان است مفرط

                                                
8. Grippo & Hill 
9. Schema 
10. Beck 
11. Young 
12. Fang 
13. Schema therapy 
14. Tomas-Aragones & Marron 
15. Cuzzolaro 
16. Esmaeilnia 
17. Dehghan Sarvolia & Dehghani 
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 اساس بر اطرافیان بیشتر پاداش به حالت این بروز دالیل
 گرددمیبر کودکی زمان در فرد رفتار جاي به کلی ظاهر

 از سازنده حمایت قابل،م در ).1397 همکاران، و (دهستانی
 آنها خودباوري و نفس به اعتماد تقویت به منجر فرزندان

  ).1399 اسفندآباد، شمس و نیا (ادیب شودمی
 براي نیاز مورد هايویژگی از مداوم، ریزيبرنامه
 است تحصیل و درس عرصه در موفقیت به رسیدن
 با سازماندهی و نظم طرفی، از ).2006 ،١(ریس
 پور (سلمان دارد منفی ارتباط اولیه ناسازگار هايوارهطرح
 اولیه، ناسازگار يهاهوارطرح شیافزا ).1393 همکاران، و

 (شهامت، شناختیروان اختالالت بینیپیش بر عالوه
 نیز نوجوانان یلیتحص عملکرد افت به منجر )،1389
 عدم ةدهندنشان شواهد متأسفانه ).2020 ،٢(کوك شودمی

 به مدرسه آموزاندانش از ياریبس بتیرغبی و اشتیاق
 و ٣(دوچین است ییراهنما مدارس يضرور يهابرنامه

 يبرا یاقیاشتیب يامدهایپ جمله از ).2011 همکاران،
 به توانمی ،اندافتهی رشد نامناسب بستر در که ینوجوانان
 ،زیاد فقر ،رستانیدب از شدن لیلتحصافارغ کم احتمال
 يبزهکار يهاستمیس در بیشتر يریدرگ و نییپا سالمت
  ).2004 ،٤هاو و (پرتز کرد اشاره
 برخی شیوع ناسازگار، شناختی هايوارهطرح افزایش با
 عملکرد افت به نهایت در که یابدمی افزایش اختالالت از

 در نوجوانان که آنجا از لذا شود.می منجر تحصیل در افراد
 قابل غیر و حیاتی نقش جامعه آینده اعتالي و پیشرفت
 باید افراد از گروه این روان و جسم سالمتی دارند، انکاري
 انسانی نیروي داشتن با تا بگیرد قرار اهمیت و توجه مورد
 توجه .شود برداشته کشور پیشرفت و توسعه هايگام سالم
 هايسرمایه عنوان به نوجوانان روانی و جسمی سالمت به
 آینده براي ار کشور بنیان تواندمی جامعه، ارزش با

 بررسی هدف با حاضر پژوهش بنابراین .نماید بینیپیش
 و تحصیلی اشتیاق بر گروهی درمانی وارهطرح اثربخشی
  گرفت. انجام آموزاندانش بدن بدریختی هاينشانه

  

                                                
1. Reyes 
2. Koçak 
3. Duchaine 
4. Portes & Hao 

 روش
-آزمونپیش طرح با آزمایشی نیمه نوع از حاضر مطالعه
 کلیه بود. گواه و آزمایش گروه با پیگیري و آزمونپس
 سال در کاشان شهرستان ابتدایی دختر آموزاندانش

 را حاضر پژوهش آماري جامعه 99- 1398 تحصیلی
 حداقل باید آزمایشی روش در نمونه تعداد دادند. تشکیل

 به توجه با ).1393 (دالور، باشد گروه هر براي نفر 15
 پایه دختر آموزاندانش از نفر 40 ها،آزمودنی افت امکان
 در کاشان مدارس در تحصیل به مشغول اییابتد ششم
 دسترس در گیرينمونه روش به 1398- 99 تحصیلی سال

 و اندیشپاك ؛1397 همکاران، و (دهستانی انتخاب
 نسبت به کشی)(قرعه تصادفی طور به و )1399 همکاران،
 پس که صورت این به شدند. جایگزین هاگروه در مساوي

 شهرستان پرورش و وزشآم اداره طرف از موافقت اخذ از
 این از شد. انتخاب کالس دو آن از و دبستان یک مذکور
 شده اصالح مقیاس در را 20 از باالتر نمره که افرادي بین،

 بدریختی اختالل براي براون ییل عملی - فکري وسواس
 گرفتن نظر در با شدند. انتخاب بودند، کرده کسب بدن

 با پژوهش، در رکتش براي افراد آگاهانه موافقت و رضایت
 گواه گروه در نفر 20 و آزمایش گروه در نفر 20 کشیقرعه
  گرفتند. قرار

 دامنه از: بودند عبارت پژوهش به ورود هايمالك
 اصالح مقیاس در 20 از باالتر نمره سال، 13- 10 سنی
 اختالل براي براون ییل عملی - فکري وسواس شده

 برنامه رد همکاري و حضور به رغبت و بدن بدریختی
 از: بودند عبارت نیز پژوهش از خروج هايمالك درمانی.
 درمانی برنامه یک در شرکت و جلسه دو از بیش غیبت
 همه از مداخله شروع از قبل زمان.هم طور به دیگر

 اخذ کتبی نامهرضایت مطالعه در شرکت براي هاآزمودنی
  شد.

 هايشاخص از پژوهش هايداده تحلیل و تجزیه براي
 فراوانی درصد و معیار انحراف میانگین، مانند توصیفی مارآ
 با واریانس تحلیل مانند استنباطی آمار هايشاخص و

 21 نسخه SPSS آماري افزارنرم با مکرر گیرياندازه
 کار به ايمداخله برنامه و ابزار مشخصات شد. استفاده
  است. شده ارائه ادامه در رفته،
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 ییل عملی -کريف وسواس شده اصالح مقیاس
 و (فیلیپس ١بدن بدریختی اختالل براي براون

 ايیافته ساختارنیمه مصاحبه نوع یک ):1997 همکاران،
 هايفعالیت و بینش سطوح رفتارها، ها،شناخت که است

 و (فیلیپس سنجدمی را بدریختی با مرتبط اجتنابی
 و است عدد12 سؤاالت مجموع .)2005 همکاران،

 در هاماده از هرکدام با را شانتوافق میزان دهندگانپاسخ
 کامال تا )1( مخالفم کامال دامنه از که لیکرت مقیاس
 کمترین بنابراین دهند.می نشان است، گسترده )5( موافقم
 به باالتر نمره کسب باشد.می 60 نمره بیشترین و 12 نمره
 نمره کسب و بیشتر بدریختی هاينشانه داشتن معناي
 زمینه این در کمتر هاينشانه داشتن معناي به ترپایین
 125 روي بر عاملی تحلیل در همکاران و فیلیپس است.
-Y که دریافتند بدریختی تشخیص داراي سرپایی بیمار

BOCS-BDD و عاملی دو ايمرتبه ساختار یک داراي 
 .1 از: اندعبارت عوامل این است. اضافی پرسش دو

 اضافی پرسش دو .3 و عملی وسواس .2 فکري، وسواس
 واریانس درصد 6/59 که ٣اجتناب و ٢بینش زمینه در

 و پایایی به مربوط هايبررسی کرد.می تبیین را مقیاس
 هاينشانه سنجش براي ابزار این که دهدمی نشان روایی

 که کردند گزارش پژوهشگران این است. مناسب بدریختی
 یک فاصله با بازآزمایی، روش به هنامپرسش این پایایی
 درونی همسانی براي کرونباخ آلفاي ضریب و 88/0 هفته

 این باالي درونی هماهنگی دهنده نشان که است 80/0
 سنجش نمرات با Y-BOCS-BDD است. مقیاس
 -51/0 همبستگی 5IV-DSM در ٤)GAF( کلی عملکرد
 بنديدرجه فرم با آزمون این همبستگی ضریب داشت.
 آمد. دست به 19/0 ٦)BPRS( پزشکیروان کوتاه شده
 Y-BOCS-BDD و BPRS بین همبستگی وجود عدم

 شناسیآسیب Y-BOCS-BDD که است آن گویاي
 تشخیص براي برشی نقطه اگرچه سنجد.نمی را کلی

                                                
1. Yale Brown Obssesive Compulsive Scale- Body 

Dysmorphic Disorder (Y-BOCS-BDD) 
2. Insight 
3. Avoidance 
4. Global Assessment of Functioning (GAF) 
5. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Dis-

orders (DSM-IV) 
6. Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) 

 نمره که است شده پیشنهاد ولی ندارد، وجود بدریختی
 همکاران و ربیعی شود. تعیین تشخیص براي 20 باالي

 مورد را Y-BOCS-BDD ایرانی نمونه یک در )،1387(
-Y-BOCS که داد نشان آنها نتایج دادند. قرار اعتباریابی

BDD افکار) کنترل نیروي و (وسواس آن عوامل و 
 )1988 ،٧(ساناویو پادوآ هنامپرسش با معناداري همبستگی

 تا 25/0 از مقیاس دو بین همبستگی دارند. آن عوامل و
 همچنین بود. معنادار 01/0 و 05/0 سطح در و متغیر 58/0
 نیروي و (وسواس آن عوامل و Y-BOCS-BDD بین

 وجود همبستگی بدنی رضایت مقیاس با رفتار) کنترل
 مقیاس، کل براي 93/0 کرونباخ آلفاي ضرایب داشت.

 دست به دوم عامل براي 78/0 و اول عامل براي 93/0
 سازيدونیم در هافرم بین همبستگی این بر عالوه آمد.
 از نشان که بود 91/0 گاتمن سازيدونیم ضریب و 83/0

 در (همان). باشدمی Y-BOCS-BDD مناسب پایایی
  آمد. دست به 85/0 کرونباخ آلفاي حاضر، مطالعه
 داراي هنامپرسش این :٨تحصیلی اشتیاق نامه پرسش

 رفتاري، مقیاس خرده سه هاگویه این که است گویه 15
 4 الی 1 سواالت کنند.می يگیراندازه را شناختی و عاطفی
 10الی 5 سواالت رفتاري، اشتیاق مقیاس خرده به مربوط
 الی 11 سواالت و عاطفی اشتیاق مقیاس خرده به مربوط

 باشد.می شناختی اشتیاق مقیاس خرده به مربوط نیز 15
 5 تا (هرگز) 1 نمرات داراي هاگویه از کدام هر پاسخ

 باشد.می 75 الی 15 زا شده کسب نمرات دامنه و (همیشه)
 باالتر نمره و کمتر تحصیلی اشتیاق معناي به ترپایین نمره
 همکاران، و ٩وانگ است. بیشتر تحصیلی اشتیاق معناي به
 (تعلق عاطفی تمکین)، و (توجه رفتاري جنبه سه )2011(
 و اي)مدرسه آموزش به گذاشتن ارزش و مدرسه به

 روي بر را شناختی) راهبرد کاربرد و (خودتنظیمی شناختی
 از پایایی ضریب و دادند قرار بررسی مورد دانشجویان

 باالي هامقیاس خرده همه در را کرونباخ آلفاي طریق
 تحلیل روش به را آزمون روایی و کردند گزارش 70/0

 در دیگري پژوهش نتایج دادند. قرار تأیید مورد عاملی
 شانن عاطفی و شناختی رفتاري، مقیاس خرده سه مورد

                                                
7. Sanavio 
8. Frederick’s Questionnaire of Academic Enthusi-

asm 
9. Wang 
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 مناسبی برازش نیکویی هايشاخص مقادیر از که داد
 ها،مقیاس خرده از یک هر پایایی ضریب و برخوردارند

 در آزمون این سواالت همه عاملی بارهاي و 70/0 از باالتر
 - (آونگ است معنادار 05/0 سطح در 80/0 تا 50/0 دامنه
 همکاران و هاشیم -  آونگ ).2008 همکاران، و ١هاشیم

 و عاطفی رفتاري، هايمؤلفه درونی همبستگی )2015(
 کرونباخ آلفاي ضرایب و آوردند دست به معنادار را شناختی

 نمودند. گزارش مطلوب را هامقیاس خرده و مقیاس کل
 را مقیاس این پایایی ضریب )2005( همکاران و ٢فردریکز

 مورد هنامپرسش این نیز ایران در اند.کرده گزارش 86/0
 مقیاس کل کرونباخ آلفاي ضریب و گرفته قرار بیهنجاریا

 و 70/0 عاطفی ،58/0 رفتاري مقیاس خرده ،79/0
 از مقیاس همچنین است. شده گزارش 72/0 شناختی
 قبولی قابل درونی همسانی و بوده برخوردار خوبی پایایی
 که داده نشان نیز تأییدي عاملی تحلیل نتایج است. داشته
 و داشته هاداده با قبولی قابل زشبرا ه،نامپرسش ساختار
 است نموده تأیید را مدل برازش، نیکویی هايشاخص همه

  ).1398 همکاران، و (باقري
 روي بر مداخله که بود شرح بدین پژوهش اجراي روند
 معیارهاي به توجه با مطالعه، در حاضر آموزاندانش
 اسرار حفظ و آگاهانه رضایت نظیر پژوهش اخالقی
 شد. اجرا پژوهشگران توسط گانکنندشرکت
 از قبل پایه خط در یعنی نوبت سه در کنندگانشرکت
 مورد ماهه 2 پیگیري و مداخله از پس مرحله مداخله،
 به آزمایشی گروه براي مداخله گرفتند. قرار سنجش
 دو مدت به هفته در بار یک و جلسه 8 طی گروهی صورت
 نظري انیمب مطالعه با جلسات محتواي شد. اجرا ساعت
 و تهیه )2003 همکاران، و (یانگ یانگ درمانی وارهطرح
 در عینی و ساده زبان جلسات، همه در گردید. تدوین
 و تکالیف از گزارش کسب گروهی، بحث بر تأکید درمان،

 گرفت. قرار کار دستور در ابهامات و هاسؤال به پاسخگویی
 ايخهمدا هیچ گواه، گروه اعضاي به که بود حالی در این
 باقی انتظار لیست در پژوهش انجام طی در و نشد ارائه
 مداخله مورد مذکور، روش اثربخشی صورت در تا ماندند

                                                
1. Awang-Hashim 
2. Fredricks 

 جلسات اجرایی دستورالعمل از ايخالصه گیرند. قرا
  است: زیر شرح به درمانی وارهطرح

 رابطه، برقراري اعضاء، معارفه و آشنایی اول: جلسه
 شرکت دادن، گوش (رازداري، ینقوان و قواعد اهداف، بیان
 معرفی مقرر)، زمان در تکالیف انجام ها،بحث در کردن
 نظریه مختصر معرفی پژوهش، متغیرهاي مختصر
 مورد در بحث آن، زیربنایی فلسفه و درمانی وارهطرح
 پرکردن اولیه، ناسازگار هايوارهطرح کلیات
  تحصیلی اشتیاق و بدن بدریختی هايهنامپرسش

 تحولی ریشه بنیادین، نیازهاي آموزش دوم: جلسه
 به ناکارآمد هايوارهطرح گیريشکل نحوه ها،وارهطرح
 هاوارهطرح تحولی ریشه مفصل توضیح سپس ساده، زبان
  هاوارهطرح گیريشکل چگونگی و

 هاوارهطرح یافتن تداوم و بقا نحوة آموزش سوم: جلسه
 کنند،می انتخاب راداف که ناکارآمدي ايمقابله هايسبک و

 مطالب درك از اطمینان مراجعان، بیشتر کردن درگیر
 عنوان به خود ايمقابله سبک ساختن مشخص مذکور،
  خانگی تکلیف

 هايپاسخ معایب و مزایا ارزیابی چهارم: جلسه
 جنبه و سالم جنبه بین وگو گفت برقراري اي،مقابله
 تدوین آموزش ها،وارهطرح کشیدن چالش به اي،وارهطرح
  هاوارهطرح درباره آموزشی هايکارت

 با جنگیدن( تجربی تکنیک منطق ارائه پنجم: جلسه
 ربط ذهنی، تصویرسازي عاطفی)؛ سطح در هاوارهطرح
 گفت انجام حال، زمان به گذشته ذهنی تصویرسازي دادن
  خیالی وگوي

 بیان رفتاري، هايتکنیک منطق ارائه ششم: جلسه
 تهیه براي هاییراه ارائه رفتاري، هايتکنیک هدف

 کردن مشخص و بندياولویت رفتار، فهرست
  رفتار تغییر براي انگیزه افزایش رفتار، نسازتریمشکل

 براي آگاهی افزایش رفتاري، هايتکنیک هفتم: جلسه
 و تصویرسازي طریق از سالم رفتارهاي تمرین رفتار، تغییر
 مهم تغییرات ایجاد و رفتار تغییر موانع بر غلبه نقش، ایفاي
  زندگی در

 قبل، جلسات بنديجمع و مرور هشتم: جلسه
 اجراي زمان تعیین نهایی، گیريتیجهن و بنديجمع
 جلسه از بعد هفته یک فاصله (با مربوطه هايآزمونپس
  جلسات ختم و گروه از تشکر و آخر)
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  هایافته

 گواه گروه در هاآزمودنی سن استاندارد انحراف و میانگین
 بود. سال 57/11±12/2 آزمایش گروه در و 42/1±51/11

 مستقل تی آزمون از تفاوت این معناداري بررسی جهت
 و آزمایش گروه دو بین داد نشان نتایج که شده استفاده
 وجود معناداري تفاوت سن شناختی جمعیت متغیر در گواه
 توانمی رو این از ).=78/0P=، 36df=، 28/0T( ندارد
 همچنین هستند. همگن گروه دو هر سن نظر از که گفت
   حاضر پژوهش در کنندگانشرکت بین از

 نفر 13 خوب، خیلی معدل داراي درصد) 5/42( نفر 17
 3 و درصد) 5/17( قبول قابل نفر 7 خوب، درصد) 5/32(

 تفاوت بررسی جهت بودند. تالش به نیاز درصد) 5/7( نفر
 استفاده ود خی آزمون از تحصیلی پایه متغیر در گروه دو

 مقایسه از حاصل آمده دست به دو خی میزان شد.
 معناداري تفاوت که بود آن از حاکی گروه دو هايفراوانی
 ،=93/0P=، 3df( ندارد وجود معدل در هاگروه بین
20/0=2X.( میانگین توصیفی هايشاخص) انحراف و 

 و تحصیلی اشتیاق متغیرهاي در کنندگانشرکت استاندارد)
 در پیگیري و آزمونپس آزمون،پیش در بدن بدریختی
  است. شده گزارش 1 جدول

 بین است، مشاهده قابل 1 جدول در که طور همان
 بدریختی و تحصیلی اشتیاق هايمقیاس خرده میانگین
 مراحل در گواه و درمانی وارهطرح گروه دو در بدن
 دارد، وجود هاییتفاوت پیگیري و آزمونپس آزمون،پیش
 در نه یا است باالتر شانس حد از هاتفاوت این اینکه اما

 ایجاد تتغییرا بررسی جهت لذا نیست. مشخص مرحله این
 دو (مقایسه هاآزمودنی بین طرح هم اینکه به توجه با شده،
   مکرر گیرياندازه با هاآزمودنی درون طرح هم و گروه)

  )=40nها (به تفکیک گروههاي آنها توصیفی متغیرهاي پژوهش و خرده مقیاسهاي شاخص. 1جدول 
  گروه گواه  گروه آزمایش  آزمون  خرده مقیاس   مؤلفه

  انحراف استاندارد  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین

  اشتیاق تحصیلی

  اشتیاق رفتاري
  آزمونپیش
  آزمونپس

  پیگیري

19/12  
19/14 
31/14  

7/2  
4/2  
5/1  

21/12  
63/12  
02/13  

6/1  
6/2  
3/2  

  اشتیاق عاطفی
  آزمونپیش
  آزمونپس

  پیگیري

13/16  
56/18  
45/18  

9/1  
2  
8/2  

06/18  
75/18  
50/18  

4/2  
6/2  
7/2  

  اشتیاق شناختی
  آزمونپیش
  آزمونپس

  پیگیري

63/15  
25/18  
87/17  

4/1  
2/2  

2  

75/15  
50/15  
98/15  

4/1  
8/2  

3  

  نمره کل
  آزمونپیش
  آزمونپس

  پیگیري

95/43  
51  

63/50  

6/3  
5/2  
7/3  

02/46  
88/46  
47/50  

7/3  
4  
6/3  

  بدریختی بدن
  آزمونپیش
  آزمونپس

  پیگیري

35/06  
26/69  
27/17  

5  
9/3  
6/4  

19/38  
13/37  
53/38  

1/5  
4/5  
7/4  

ویلک به تفکیک گروه گواه و -نتایج آزمون شاپیرو .2جدول 
  آزمایش

  گروه گواه  گروه آزمایش    
  F  Sig F  Sig  آزمون  مؤلفه
 

اشتیاق 
  تحصیلی

آزموپیش
  ن
  آزمونپس

  پیگیري

84/0  
79/0  
80/0  

654/0 
689/0 
749/0 

89/0  
88/0  
76/0  

670/0 
579/0 
601/0 

 
بدریخت 
  انگاري

آزموپیش
  ن
  آزمونپس

  پیگیري

97/0  
96/0  
87/0  

766/0  
818/0  
916/0  

95/0  
94/0  
93/0 

854/0  
632/0  
678/0  
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 و آزمونپس آزمون،پیش در کنندگانشرکت (مقایسه
 گیرياندازه با واریانس تحلیل روش از دارد، وجود پیگیري)
  شد. استفاده مکرر

 گیرياندازه با واریانس تحلیل آزمون انجام از قبل
 در نظر مورد نمونه بودن نرمال هايفرض پیش از مکرر
 گروه دو در خطا واریانس یکسانی وابسته، هايمتغیر

 -واریانس ماتریس همگنی کرویت گواه، و آزمایش
 همگنی و وابسته متغیرهاي سطوح بین در کواریانس
 نرمال فرض پیش گردید. حاصل اطمینان هاکواریانس

 با هاواریانس همگنی و ویلک - شاپیرو آزمون با ودنب
 ماتریس همگنی همچنین شد. بررسی لوین آزمون

 سنجیده موچلی آزمون از استفاده با کواریانس - واریانس
 مشاهده قابل 2 جدول در ویلک - شاپیرو آزمون نتایج شد.

  است.
 نتایج شود،می مشاهده 2 جدول در که طور همان
 متغیرهاي که دهدمی نشان کویل - شاپیرو آزمون

 از پیگیري و آزمونپس آزمون،پیش موقعیت در پژوهش،
 آزمون نتایج ).P<05/0( است برخوردار نرمال توزیع
 کرویت شرط برقراري موچلی، کرویت کوواریانس همگنی
 حاضر مطالعه هايداده براي کوواریانس- واریانس ماتریس

 گنیهم مفروضه سپس ).P<05/0( کرد تأیید را
 بررسی 3 جدول در لوین آزمون از استفاده با هاواریانس

  شد.
 شرط که دهدمی نشان 3 جدول در لوین آزمون نتایج
 است شده رعایت گروه دو در هاواریانس برابري

)05/0>P.(  
 هايفرضپیش برقراري از حاکی آمده دست به نتایج
 تحلیل براي مکرر گیرياندازه با واریانس تحلیل آزمون
 دهش ارائه 4 جدول در تفصیل به آن نتایج که بوده هایافته
  است.

 بین که داد نشان پیالیی اثر چندمتغیري آزمون نتایج
 زمان بعد در هامؤلفه از یکی در حداقل گروه، دو
)001/0P=، 16/20F=( گروه و زمان تعامل و 
)001/0P=، 93/17F=( بدین دارد. وجود معناداري تفاوت 

 آزمونپس و آزمونپس تا آزمونپیش مرحله در که معنی
 گواه گروه به نسبت درمانی وارهطرح روهگ در پیگیري تا

  ).P>01/0( دارد وجود معناداري هايتفاوت

 هاگروه واریانس همگنی بررسی براي لوین آزمون .3 جدول
  F  1Df 2Df  Sig  آزمون  مؤلفه
 اشتیاق
  تحصیلی

  آزمونپیش
  آزمونپس

26/1  
54/2  

3 
3 

36 
36 

12/0 
59/0 

  آزمونپیش  یبدریخت
  آزمونپس

26/1  
54/2  

1 
1 

32 
32 

334/0 
374/0 

  آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه اثر درون گروهی و بین گروهی در دو گروه آزمایش و گواه .4جدول 
  سطح معناداري  اتا  توان آماري F  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغییرات  مؤلفه

اشتیاق 
  يرفتار

  بین گروهی
  درون گروهی

 کل

033/16  
200/113  
233/129  

2  
32  
34 

57/4  
165/8  

293/0 00/1  772/0 01/0 

اشتیاق 
  عاطفی

  بین گروهی
  درون گروهی

 کل

800/2  
000/207  
800/209  

2  
32  
34 

400/2  
88/4  

281/0 80/0  788/0 01/0 

اشتیاق 
  شناختی

  بین گروهی
  درون گروهی

 کل

500/2  
300/225  
800/227  

2  
34  
34 

25/1  
21/5  

252/0 93/0  309/0 01/0 

  بین گروهی  نمره کل
  درون گروهی

  کل

44/160  
21/2141  
65/2301 

2  
32  
34 

22/80  
78/41 

022/3 43/0 130/0 01/0 

  بین گروهی  بدریختی
  درون گروهی

  کل

44/16  
21/214  
65/230  

2  
32  
34  

022/8  
76/3  

022/3  51/0  045/0 01/0 
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 منبع بودن معنادار و 4 جدول به توجه با همچنین
 و آزمایش گروه بین گفت توانمی هاگروه بین در گروه
 نتیجه در ).P>01/0( دارد وجود معنادار تفاوت نیز گواه
 و بدن بدریختی رب درمانی وارهطرح که شودمی بیان

  است. بوده اثربخش آموزاندانش تحصیلی اشتیاق
 مورد هايمؤلفه هايمیانگین تفاوت بررسی منظور به
 آزمونپس آزمون،پیش گیرياندازه مرحله سه بین مطالعه،

 بنفرونی تعقیبی آزمون از زوجی صورت به پیگیري و
 شده گزارش 5 جدول در آزمون این نتایج شد. استفاده

  ت.اس
 و آزمونپس آزمون،پیش نمرات ،5 جدول به توجه با
 تفاوت تحصیلی اشتیاق و بدن بدریختی مؤلفه پیگیري
 نمرات بین معناداري تفاوت همچنین دارد. معناداري

 است داشته وجود هامؤلفه این براي پیگیري با آزمونپس
)05/0<P( مورد مداخله اثر که است این دهندهنشان که 

 بین در آمده وجود به تغییرات و گیردمی قرار تأیید
 درمانی وارهطرح دوره اثر و مانده ثابت نسبتا آموزاندانش
  است. ماندگار
  
  و بحث گیرينتیجه
 درمانی وارهطرح اثربخشی بررسی هدف با حاضر پژوهش
 بدن بدریختی هاينشانه و تحصیلی اشتیاق بر گروهی
 که داد نشان اضرح پژوهش نتایج شد. انجام آموزاندانش
 از پس آزمایش گروه نوجوانان تحصیلی اشتیاق میزان
 است. داشته معناداري افزایش مداخله

 در )1399( همکاران و شفیعی یافته، این با همسو
 سرزندگی بر درمانی وارهطرح که دادند نشان خود پژوهش
 تحصیلی اشتیاق و تحصیلی جوییخودنظم تحصیلی،
 )1395( همکاران و سجادي دارد. دارمعنا تأثیر دانشجویان

 دختران به نسبت آزمایش گروه ختراند که دادند نشان نیز
 سازگاري معناداري، طور به آزمونپس در گواه گروه

 دیگر داشتند. بیشتري درونی تحصیلی انگیزش و تحصیلی
 یشناخت هايوارهطرح شیفزاا با دادند نشان پژوهشگران
 ١(کرمیر یافته شیافزا ،ختالالتا از یبرخ وعیش ،ناسازگار

 افت به یاختالالت نیچن حضور و )2011 همکاران، و

                                                
1. Cormier 

 پژوهش نتایج .شودمی منجر لیتحص در افراد عملکرد
 وارهطرح که داد نشان نیز )1399( همکاران و زاده هاشمی
 و تحصیلی ورزيتعلل کاهش به منجر گروهی درمانی
 آزمایش گروه نآموزادانش یادگیري خودتنظیمی افزایش

 رد است. شده گواه گروه آموزاندانش با مقایسه در
 و اولیه ناسازگار وارهطرح ارتباط بررسی در دیگري پژوهش
 معناداري همبستگی دانشجویان، در یلیتحص يکاراهمال
  ).1391 همکاران، و (محمدبیگی شد مشاهده
 وارهطرح اثربخشی بر مبنی اول فرضیه تبیین در
 درمانی وارهطرح گفت توانمی تحصیلی، اشتیاق بر درمانی

 فراهم را تغییر زمینه فرد، وجهی چند ابعاد روي بر کار با
 رفتاري و تجربی شناختی، بعد شامل ابعاد این که کندمی

 بر کردن کار با درمانی وارهطرح شناختی، بعد در هستند.
 شناخت سطح ترینعمیق و والدین شده درونی صداي
 دالیل آموزاندانش تا کندمی کمک ها،وارهطرح یعنی
 و بدانند خود افکار از ناشی را خود تحصیلی اشتیاق کاهش

 کردن پیدا و وارهطرح اعتبار کردن آزمون از استفاده با
 واره،طرح ردکننده یا تأییدکننده شواهد از جدید تعریفی
 دیدگاه و برده سؤال زیر را آن از منتج وارهطرح
 گیريشکل کنند. پیدا تحصیل به نسبت تريهبینانخوش
 تواندمی نیز تحصیلی فرایند به نسبت بینانهخوش دیدي
 (شفیعی شود دانشجویان تحصیلی اشتیاق افزایش به منجر
 فرد در را تغییر زمینۀ درمانی وارهطرح ).1399 همکاران، و
 ٢جندرن (ون کندمی فراهم تحصیلی حوزه در آن تبع به و
 در که هاییوارهطرح مثال براي ).2012 ن،همکارا و

 گرایی/منفی وارةطرح شود،می دیده بیشتر آموزاندانش
 است بازداري و حد از بیش زنگی به گوش حوزة در بدبینی
 با واره،طرح این داراي آموزاندانش ).2012 ،٣ژو و (ژاو
 کم را مثبت هايجنبه دنیا، و خود به نسبت منفی دید

 ترسندمی خیلی کردن اشتباه از و دهندمی جلوه ارزش
 دیده بیشتر آموزاندانش این در تشویش و نگرانی (همان).

 ندارند، تحصیل ادامه براي ايانگیزه و هدف شود،می
 منفی کامالً حسی و دانندمی بیهوده کاري را خواندن درس
 با ).2012 همکاران، و جندرن (ون دارند آینده به نسبت
 به نسبت مثبتی دید آموزدانش واره،طرح ینا شدن تعدیل

                                                
2. Van Genderen 
3. Zhao & Zhu 
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 براي هاییهدف کند،می پیدا تحصیل و خود هايتوانایی
 هايهدف به کندمی تالش و نمایدمی مشخص خود
  ).2003 (یانگ، برسد شده تعیین

 مکرر، گیرياندازه با واریانس تحلیل نتایج همچنین
 بدریختی هاينشانه بر درمانی وارهطرح تأثیر دهندهنشان
 )1397( همکاران و دهستانی یافته، این با همسو بود. بدن
 کاهش موجب گروهی درمانی وارهطرح دادند نشان

 یدالهی پژوهش در شود.می دختران در بدریختی نشانگان
 عالئم درمانی وارهطرح که شد داده نشان )1391(

 هايوارهطرح بین و دهدمی کاهش را بدن بدریختی
 رابطه بدنی تصویر و طرد) و (بریدگی اول حوزه ناسازگار
 به نیز )2018( ١بحرینیان و دهبانه اکبري دارد. وجود
 نگرش ،اولیه ناسازگار هايوارهطرح در معناداري تفاوت
 افراد و یبدریخت دچار افراد ايمقابله ايراهبرده و ناسازگار
 اولیه ناسازگار هايوارهطرح این که اند کرده اشاره عادي
 این بدون دختران از بیشتر یبدریخت دچار دختران در

   ).2016 ،٢(گروگان است هانشانه
 بر درمانی وارهطرح تأثیر بر مبنی دوم فرضیه تبیین در

 ترینژرف که دکر استنباط توانمی بدن بدریختی
 با رویارویی در و هستند هاوارهطرح شناختی، ساختارهاي

 به اطالعات خود، پیشین ساختار پایه بر جدید هايمحرك
 ،٣(کرمی کنندمی ارزیابی و رمزگردانی سرند، را آمده دست
 و خود به نسبت افراد نگرش نوع بر ترتیب بدین و )2020
 هايوارهطرح حضور گذارند.می تاثیر شانپیرامون جهان

 تصویر از که افرادي بین است ممکن ناسازگار شناختی
 خود و بدن تصویر از که آنهایی و هستند راضی خود و بدن

 هايدیدگاه وجود کند. ایجاد تمایز دارند کمی رضایت
 فراخوانی موجب خود، و بدن تصویر به نسبت بدبینانه

                                                
1. Akbari Dehbaneh & Bahrainian 
2. Grogan 
3. Karami 

 با خصش مقابلۀ توان کاهش به و شده منفی هیجانات
 درنهایت، حالتی چنین بروز شود.می منجر منفی افکار
 داشت خواهد دنبال به را فرد در منفی خود و بدن تصویر
 از ذهنی تصویر کهآنجایی از ).1397 نیا،افشاري و (حسینی
 است نوجوانان در مهم تکاملی نگرانی خود، بدن

 تحوالت دوران این در و )2009 همکاران، و ٤(گراسبرد
 و ٥(االهمري افتدمی اتفاق مهمی اجتماعی و شناختینروا

 خود، جسمی ظاهر با ارتباط در آنها )،2019 همکاران،
 و (گراسبرد دارند قرار زیادي اجتماعی فشارهاي تحت

 که تصویري عنوان به را ذهنی تصویر و )2009 همکاران،
 و دارند بدن کلی شکل و ظاهر اندازه، از خود ذهن در

 (تیگمن کنندمی تعریف ویژگی، این مورد در خود احساس
  ).2018 ،٦براون و

 که تجربی، تکنیک از گیريبهره با درمانی وارهطرح
 را کودکی خاطرات و کودکی دوران هايواره شناخت
 شده سرکوب عواطف و هاهیجان ابراز به کند،می بازسازي

 در مشکل و هیجانی خودسانسوري به منجر درنهایت که
 زیادي کمک شود،می عاطفی سردي و واطفع ابراز
 خوبی به حال و گذشته بین درمانی وارهطرح کند.می

 تلفیق با ).2008 همکاران، و (یانگ کندمی برقرار ارتباط
 رویکرد ايرابطه و رفتاري تجربی، شناختی، تکنیک چهار
 عالوه بدریختی، هاينشانه داراي افراد در درمانی وارهطرح
 اصلی علت که ناسازگار هايوارهطرح بردن سوال زیر بر

 نظر از است، منطقی غیر و ناکارآمد افکار گیريشکل
 از شده مدفون هیجانات و عواطف تخلیه باعث نیز هیجانی
 و گرفتن قرار اذیت و آزار مورد از ناشی خشم جمله

 شودمی کودکی هايسال طی کودکی دوران هايبدبیاري
  ).1391 باستانی، (یداللهی

                                                
4. Grossbard 
5. ALAhmari 
6. Tiggemann & Brown 

  آزمون تعقیبی بنفرونی جهت مقایسه بدریختی بدن و اشتیاق تحصیلی در مراحل آزمون .5جدول 
  اشتیاق تحصیلی  ریخت انگاري بدنبد  مؤلفه

 Sig  خطاي استاندارد  میانگین اختالف Sig  استاندارد خطاي  میانگین اختالف  مرحله
  001/0  64/1  42/12  001/0  64/1  45/14  آزمونپس- آزمونپیش
  001/0  78/1  29/5  001/0  78/1  33/4  پیگیري- آزمونپیش
  12/0  68/1  87/6  23/0  68/1  26/7  پیگیري- آزمونپس
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 به وابسته هاکشور مهه توسعه و یبالندگ ،یندگیپو
 باشد؛می کشور آن جوانان و نوجوانان یبالندگ و ییایپو
 سن به جامعه افراد از گروه نیهم زود ای رید رایز

 این از .رندیگیم قرار جامعه بطن در و رسندیم یبزرگسال
 ریمس در رشد و بالقوه يروهاین تیتقو و تیهدا به ازین رو

 جامعه ارزش با هايسرمایه عنوان به آموزان،دانش کمال
 متخصصان از يادیز تعداد نظر از شود.می احساس
 يهامهارت يریاثرپذ علت به ،یتیترب یشناسروان
 رشد و روان سالمت به توجه رشد، جریان در فرد يسازگار
 لیتحص طول در کودك، یاجتماع و یجانیه يهامهارت
 بنابراین ).2006 همکاران، و ١(آویلز دارد زیادي اهمیت
 شرایط کیفیت بر تحصیلی اشتیاق و بدن بدریختی به توجه

 سایر بین در عمیق یادگیري تحصیلی، پیشرفت تحصیلی،
 برخوردار خاصی قابلیت و اهمیت از مدرسه متغیرهاي

 باالتر مقاطع به آموزاندانش ورود وابستگی است.
 و طرف یک از مدرسه در آنها موفقیت به یعلم و یلیتحص

 نشان دیگر، طرفی از متخصص يروین به رانیا جامعه ازین
 قشر این اشتیاقیبی و شناختیروان شکالتم که دهدمی
 و یاجتماع ،ياقتصاد ،یفرهنگ لحاظ از تحصیل، به
 همکاران، و ٢(المبورن بود خواهد توجه درخور یاسیس

1992.(  
 بر آمد، دست به اهیافته از آنچه مطابق طورکلی به
 وارهطرح که گرفت نتیجه توانمی مطالعه این نتایج اساس
 هاينشانه معنادار بهبود باعث گروهی روش به درمانی
 پس آموزان،دانش در تحصیلی اشتیاقیبی و بدن بدریختی

 به احتماالً امر این شود.می ماهه دو پیگیري و مداخله از
 ناکارآمد، افکار بر انیدرم وارهطرح هايروش تأکید دلیل

 آموزان،دانش در که است زیربنایی و ايهسته باورهاي
   است. گردیده یادشده مشکالت بروز به منجر

 آن از که است هایی محدودیت داراي حاضر مطالعه
 دختران گروه روي تنها مطالعه انجام به توانمی جمله
 سایر مانند نیز مطالعه این در ضمناً کرد. اشاره
 و اجتماعی شرایط و خانوادگی محیط انسانی، هايهشپژو

 که است مطالعه نتایج بر تأثیرگذار موارد از افراد اقتصادي
 با شود. توجه آن به باید نتایج تعمیم و گیرينتیجه در

                                                
1. Aviles 
2. Lamborn 

 شودمی پیشنهاد پژوهش، این در محدود نمونه به توجه
 و باالتر نمونه تعداد با دیگر هايپژوهش در مطالعه این
 در آن نتایج از بتوان تا شود تکرار بیشتر، هدف هايگروه
 مسائل به مربوط هايحوزه در تربیت و آموزش امر

  نمود. استفاده نوجوانان
  

  سپاسگزاري
 محترم مسئوالن هايمساعدت از نویسندگان وسیله، بدین

 و عالئیان مدرسه و کاشان شهرستان پرورش و آموزش
 کمال پژوهش این در کنندگانشرکت تمامی همچنین
  دارند. را قدردانی و تشکر

  
  منابع

 بینیپیش ).1399( حسن اسفندآباد، شمس فائزه؛ نیا، ادیب
 باورهاي اساس بر آموزاندانش در مدرسه اضطراب
 راهبردهاي دوفصلنامه اجتماعی، حمایت و فراشناختی

  .55-37 ،8)15( ،یادگیري در شناختی
 و تشخیصی راهنماي ).2013( امریکا پزشکیروان انجمن

 یحیی سیدمحمدي، ،DSM-5 روانی اختالالت آماري
  روان. نشر تهران، )،1397(
 ).1398( فریبرز نیکدل، احمد؛ غضنفري، اله؛ قدرت باقري،

 اشتیاق هنامپرسش سنجیروان هايویژگی بررسی
 دوم، متوسطه مقطع آموزاندانش در فردریکز تحصیلی
 .42-23 ،7)28( ،سنجیروان پژوهشی - علمی فصلنامه

 ).1399( فرهاد جمهري، آدیس؛ کراسکیان، شادي؛ اندیش، پاك
 -شناختیدرمان و درمانی وارهطرح اثربخشی مقایسه
 به مبتال زنان بدنی تصویر و زندگی کیفیت بر رفتاري
 .20-32 )،9( ،درمانیروان و مشاوره تعالی فصلنامه چاقی،
 تصویر بینیپیش ).1397( کریم نیا، افشاري راضیه؛ حسینی،
 ناسازگار هايوارهطرح مبناي بر خودانتقادي سطوح و بدن
  .87-96)،2(1 ،رفتاري و حرکتی علوم مجله اولیه،
 علوم و یشناسروان در تحقیق روش )،1393( علی دالور،

 ارسباران. انتشارات تهران، ،تربیتی
 ).1397( عاطفه سیده مهدوي، زهره؛ عزیزي، مهدي؛ دهستانی،

 نشانگان بر گروهی درمانی وارةطرح اثربخشی
 در اولیه ناسازگار هايوارهطرح و انگاريبدریخت
 در رفتار و اندیشه وزن، اضافه نگرانی با دختر آموزاندانش
 .57-47 ،12)47( ،بالینی یشناسروان
 مولوي، مهرداد؛ کالنتري، کاظم؛ دل، خرم مهدي؛ ربیعی،

 مقیاس روایی و پایایی ی،عامل ساختار )،1388( حسین
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 براي براون - ییل عملی - فکري وسواس شده اصالح
 مجله دانشجویان، میان در بدن بدشکلی اختالل
-343 ،15)4( ایران، بالینی یشناسروان و پزشکیروان
350.  
 خواه، حجت محسن؛ محمدیان، گل نسیم؛ سیده سجادي،

 انگیزش بر درمانی وارهطرح اثربخشی ).1395( محسن
 و دانش دوم، دبیرستان دوره دختر آموزاندانش تحصیلی
 .35-42 ،1)63( ،کاربردي یشناسروان در پژوهش

 قاسم صدیقه؛ پور سلمان ابوالفضل؛ فرید، حمزه؛ پور، سلمان
 اولیه ناسازگار هايوارهطرح رابطه ).1393( ابوالفضل زاده،
 فصلنامه علی، الگوي یک آزمون گرایی:کمال با

  .81-97 ،9)35( ،شناختیروان نوین يهاپژوهش
 ).1399( محمدعلی نادي، ایلناز؛ سجادیان، زهره؛ شفیعی،

 تحصیلی، سرزندگی بر درمانی وارهطرح اثربخشی
 دانشجویان، تحصیلی اشتیاق و تحصیلی جوییخودنظم

  .1175-1184 ،19)93( ،شناختیروان علوم مجله
 عمومی سالمت هاينشانه بینیپیش ).1389( فاطمه شهامت،

 اساس بر افسردگی) و اضطراب سازي،(جسمانی
 پژوهشی- علمی فصلنامه اولیه، ناسازگار هايطرحواره

  .107-128 )،20(5 تبریز، دانشگاه یشناسروان
 نقش ).1398( مهدي رحیمی، مریم؛ زارع، غزاله؛ قدمی،

 در خانواده ارتباطی محیط ابعاد و شخصیتی هايویژگی
 علمی فصلنامه اشتیاق، گريواسطه اب تحصیلی درگیري
  .9-20 ،2)26( ،مجازي و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش

 .)1395( تهمینه ي؛احمد آزاد؛ ی،کرم اهللا غفار؛ ،پور انیمیکر
 خودپنداره یبینپیش در همراه تلفن به یوابستگ نقش
 فصلنامه ،انآموزدانش در مدرسه به اقیاشت و یلیتحص
  .61-80 ،)46(11 ،یتیترب پژوهشنامه یعلم

 شهرام؛ محمدخانی، مریم؛ بختیاري، محمد؛ محمدبیگی،
 هايوارهطرح بین رابطه بررسی ).1397( زهره صادقی،
 پزشکی دانشجویان روان سالمت و کارياهمال با ناکارآمد

 مجله بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه پزشکی غیر و
  .26-34 ،22)97( ،مازندران پزشکی علوم دانشگاه

 حسین مهدیان، محمود؛ جاجرمی، نرگس؛ نهی، زاده هاشمی
 ورزيتعلل بر گروهی درمانی وارهطرح اثربخشی ).1399(

 دختر آموزاندانش یادگیري در خودتنظیمی و تحصیلی
 و بالینی یشناسروان هايپژوهش متوسطه، دوم مقطع

 .86-70 )،1(10 ،مشاوره
 ).2008( رجوريما ویشار، ژانت؛ کلوسکو، جفري؛ یانگ،

 متخصصین براي کاربردي راهنماي درمانی، وارهطرح
 انشارات تهران، اندوز، زهرا حمیدپور، حسن ،1 جلد ،بالینی

  ارجمند.
 وارهطرح اثربخشی تعیین ).1391( سوگل باستانی، یداللهی

 به بدنی، بدشکلی اختالل به مبتال افراد عالئم بر درمانی
 اصفهان، دانشگاه وست،د نشاط طاهر حمید :راهنمایی
  بالینی. یشناسروان ارشد کارشناسی نامهپایان
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