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 چکيده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت تحصیلی در دانشجویان در  

در    جامعه مورد پژوهش دانشجویان .وع همبستگی انجام شددوران کرونا بود که با روش کمی و از ن
نفر به عنوان نمونه به صورت در دسترس انتخاب    52،  بود  1400-99شرایط کرونا در نیمسال تحصیلی  

روش جمع اوری داده ها به علت شیوع بیماری کرونا   .نفرمرد ( بودند  11نفر انها زن و  41)  شدند که

برای سنجش متغیر ها ابزار پژوهش شامل پرسشنامه  .  دردسترس بود  به صورت غیر تصادفی و از نوع
روش تجزیه و تحلیل اماری پژوهش    .های رضایت تحصیلی احمدی و طرحواره های ناسازگار یانگ بود

بود و این نمره سطح    sig= 00.  0نتایج اماری حاصله با توجه به اینکه نمره  .  همبستگی پیرسون بود

در نتیجه فرض صفر رد و فرض خالف تایید شده و و با    .(p<0. 005)  کوچکتر بود 05.  0معناداری  

رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت تحصیلی در دانشجویان شهر تهران   %95احتمال  
 .  معنادار گردید

 .  رضایت تحصیلی ،طرحواره های ناسازگار اولیه  واژگان کليدی:
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 2یاسمن کشاورز ،1علی اکبر صالحی

 . شهرری  _یادگار امام خمینی )ره(آزاد اسالمی واحد  دانشگاه ،گروه روان شناسی ،مدرس و مشاور دانشگاه 1

کارشناسی رشته روان شناسی دانشگاه 2   _واحد یادگار امام خمینی)ره(  ،آزاد اسالمی دانش آموخته مقطع 
 . شهرری

 

   مسئول:نام نویسنده  

 یاسمن کشاورز

 رابطه بين طرحواره های ناسازگار اوليه و رضایت تحصيلی  

 بين دانشجویان در دوران کرونا

 29/01/1400  تاریخ دریافت:

 03/04/1400  تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
هدف دانشگاه ها مراکز اموزش عالی و . در جریان تعلیم و تربیت استدر دنیای امروز رضایت از زندگی مولفه ای تاثیر گذار 

؛به  1997، و همکاران 1)هاری.  موسسات عالوه بر انتقال دانش کمک به رشد و بهسازی همه جانبه دانشجویان و دانش اموزان است

 (1393،  نقل از ترک زاده و محترم

نظیر عوامل عوامل مختلفی    .مولفه ای است که ابعاد گوناگونی دارد که یکی از ابعاد ان رضایت تحصیلی است2رضایت مندی 

عاملی    3رضایت مندی تحصیلی (1390، )ادراکی و همکاران.  فردی و محیطی میتواند بر میزان رضایت مندی افراد تاثیر گذار باشد

با  اموزشی رفتار  برنامه های  است که شامل ادراک دانشجویان از  برمیزان تعلیم و تربیت دانشجویان و دانش اموزان  تاثیر گذار 
( برخی از پژوهشگران خاطرنشان کرده اندکه نمونه  1393،  ؛به نقل از نوغانی و همکاران2003،  4)پارک    .است  دانشجویان ومعلمان

باشد فرهنگ و جو محیط اموزشی است در این بین محیط  ای از عوامل محیطی که میتواند بر رضایت دانشجو از تحصیل اثرگذار 

یادگیریو   دوره  محتوای  ارزشیابی میتواند   ،بازخورد،  و روش تدریس  شیوه،  و اموزش از جمله محتوای  حمایت ها و شیوه های 

تیم اموزشی و مدیریت دانشگاه هم از عماملی اند که رضایت دانشجو ، همچنین کل برنامه اموزشی .رضایت دانشجو را شامل میشو
 (1390،  ؛به نقل از ادراکی و همکاران2004،  )انصاری.  را تحت تاثیر قرار میدهند

به انتخاب میزنند یکی از این انتخاب ها انتخاب رشته تحصیلی استانسان در ز بار ها دست  با توجه به تاثیر .  ندگی امروزه 

باید با دقت باالیی صورت بگیرد پژوهش ها نشان داده که درصد زیادی از دانشجویان    .زیادی که این انتخاب بر سرنوشت فرد دارد 
بهنام فر و 2010  ،)کبیر زاده و همکاران.  ز رشته های تحصیلی ندارندهنگام انتخاب رشته دانشگاهی شناخت کافی ا ؛ به نقل از 

 (  1394 ،همکاران

 .  ( 1392،  منظور از رضایت تحصیلی میزان لذت و خشنودی فرد از نقش و تجربیات خود به عنوان دانشجوست)میکایئلی منیع

نتیجه رضای ت از وضعیت موجود ایجاد شده در محیط و وضعیت شخصی  رضایت از تحصیل یک حالت عاطفی است که در 
)داداش پور  (1392 ،دانشجو ایجاد می شود 

دیگران و محیط دارند و در صورت ارضا نشدن نیاز های اولیه    ،طرحواره های اولیه باور هایی هستند که افراد در مورد خود 

 (1393، ؛به نقل از نجفی و ستار پور2010، انگ وهه)ز.  به خصوص در دوران کودکی این طرحواره ها شکل میگیرند
 ، قالب  ،به عنوان ساختار ،طرح واره به طورکلی  .« در حوزه های پژوهشی مختلفی به کار برده شده است5کلمه ی »طرح واره 

به عنوان  ،( در حوزه ی رشد شناختی1390،  )جان اوتیس  .چهارچوب تعریف می شود در   "6شناختینقشه انتزاعی  "طرح واره 

بنابراین ما به یک طرحواره ی زبانی برای فهم یک جمله و به  .نظر گرفته می شود که راهنمای تفسیر اطالعات و حل مسئله است

   .(1390، ؛ به نقل ازحسن حمیدپور  1950،  7یک طرح واره فرهنگی برای تفسیر یک افسانه نیاز داریم)یانگ
ناسازگار اولیه که شامل زیر مقیاس های    در این پژوهش به بررسی رابطه طرد /رها .  2مجرومیت هیجانی . 1طرحواره های 

بی کفایتی    .7شکست  .6نقص / شرم   .5انزوای اجتماعی .  4بی اعتمتدی/بد رفتاری  .  3شدگی  اسیب پذیری نسبت  .8وابستگی/ 

استحقاق   .14معیار های نا منعطف    .13اری هیجانی  بازد.  12ایثار  .  11اطاعت    .10گرفتاری / در دام افتادگی   .9به ضرر یا بیماری  
و خود انضباطی ناکافی و رضایت تحصیلی پرداخته میشود .15 یک از این .  خویشتن داری  ممکن است ارضا نشدن درست هر 

یا عدم ت صمیم طرحواره ها در بزرگسالی موجب عواملی نظیر خود کم بینی و اعتماد بنفس پایین و دوری گزینی فرد از اجتماع 

باعث بروز مشکالت در هر یک از جنبه های رضایت از زندگی  گیری درست فرد در مورد تصمیمات اینده شود و به همین ترتیب 
 . این پژوهش از نظر هدف انجام ان پژوهشی بنیادی محسوب میشود  .و هم چنین رضایت از تحصیل شود
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به متغیر های موجود در پژوهش حاضر پرداخته اند بررسی پژوهش های انجام شده نشان داد که پژوهش های به   ،بسیاری 
با متغیر های دیگر پرداخته اند یا به  این صورت که هر کدام از انها یا به بررسی رابطه بین یکی از متغیر های موجود در پژوهش 

ضر برای نخستین بار به برسی رابطه بررسی رابطه بین این دو متغیر در جامعه اماری دیگری پرداخته اند در حالی که پژوهش حا

 . طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت تحصیلی در جامعه دانشجویان شهر تهران پرداخته است  بین این دو متغیر یعنی

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت تحصیلی دانشجویان شهر تهران می باشد  
به انچه ذکر شدب فرضیه اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه بین طرحواره های ناسازگاراولیه و رضایت تحصیلی در  ،ا توجه 

 .  دانشجویان شهر تهران رابطه معنا داری وجود دارد

یان پرستاری نشان  ( در پژوهشی با عنوان ارتباط رضایت از تحصیل با پیشرف تحصیلی در دانشجو1390ادراکی و همکاران )
است تحصیل در ارتباط  با رضایت از  پیشرفت تحصیلی  ابعاد مهم   ،بنابراین باید بررسی رضایت مندی دانشجویان  ،دادند که  از 

یادگیری و آموزش قرار گیرد و با ارائه مشاوره و حمایت اجتماعی به دانشجویان سعی در افزایش انگیزش و رضایت مندی آنها و 

   .فت تحصیلی ایشان بشودبه تبع آن پیشر

با واسطه 1390احمدی و شیخ السالمی ) با هدف بررسی اثر هوش عاطفی بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان  ( در پژوهشی 
گری رضایت از تحصیل بر روی کلیه دانش اموزان مقطع دوم و سوم دبیرستان های شیراز با نقش واسطه ای رضایت از تحصیل را  

 .  چنین نشان داد هوش عاطفی به طور مستقیم قادر به پیش بینی پیشرفت تحصیلی استتایید کرد و هم

همکاران) نجفی و  در زنان  1394توسط  بینش شناختی  ناسازگار اولیه و  عنوان مقایسه طرحوارههای  تحت  پژوهشی  ( در 
عادی بر روی   نشان داد زنان م  100متقاضی طالق و  به  تقاضی طالق در بیشتر طرحواره هانفر متقاضی انجام شد نتایج پژوهش 

همچنین طرحواره های    .استحقاق/بزرک منشی با گروه زنان عادی تفاوت داشتند، استثنای طرحواره های تایید جویی/جلب توجه

   .ناسازگار اولیه و بینش شناختی می توانند از عواملی باشند که منجر به بروز اختالفات زناشویی می شوند
( در مطالعه ای به عنوان رابطة طرحواره های ناسازگار اولیه و سبکهای دلبستگی مادران با اختالالت 1395همکاران)برجعلی و 

  140ساله مقطع ابتدایی و مادران انها در منطقه یک شهر تهران بوده   31تا  8اضطرابی دانش آموزان که روی دانش آموزان پسر 

به شیوة   به همراه مادرانشان  غربالگری اختالالت اضطرابی کودکان و دانش آموز  نمونه انتخاب وبا مقیاس  در دسترس به عنوان 

یافته ها نشان دادندکه نمرات حیطه طرد و بریدگی طرحوارههای ناسازگار اولیه و سبک  نوجوانان ارزیابی شدند یافته ها نشان داد 
با اختالالت اضطرابی کودکان رابطه دارد و هم چنین این دو قابلیت پیشبینی اختالالت اضطرابی فرزندان دلبستگی ایمن مادران 

  .را دارند

ناسازگار اولیه و رضایت تحصیلی در دانشجویان شهر تهران  سوال اصلی پژوهش حاضر این است که ایا بین طرحواره های 
 رابطه معناداری وجود دارد؟ 

 

 روش تحقيق
باشد  ،روش پژوهش حاضر کمی عه مورد پژوهش دانشجویان دانشگاه های شهر تهران در نیم سال  جام.  ازنوع همبستگی می 

به حجم   99-00تحصیلی   نفر زن و   41نفر   52سال انتخاب شدند که از این   50تا   20نفر در دانه سنی   52می باشد؛ نمونه ای 

این پژوهش روش نمونه گیری   نفر از انها متاهل می باشند؛ در  12نفر از نمونه انتخاب شده مجرد و    40نفر مرد می باشد و   11
 .  روش جمع اوری داده ها در این پژوهش به صورت غیر تصادفی و در دسترس می باشد  .به صورت دردسترس می باشد

( پرسشنامه رضایت از تحصیل احمدی  ( استفاده شده این پرسشنامه  1388برای برسی میزان رضایت تحصیلی ازمودنی ها از 

 و خیلی زیاد   ،(4زیاد )  ،(3متوسط)  ،(2کم)  ،(1ر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت به صورت خیلی کم)گویه است که ب  30شامل 

چهار خرده مقیاس شامل:رضایت از دانشگاه) .( طراحی شده است5)   8رضایت از رشته تحصیلی )  ،گویه(  9این پرسشنامه دارای 
) ،گویه(  7نگرش به تحصیل) ،گویه( رفتار اساتید  باشد 6و رضایت از  نشانگر رضایت    .گویه ( می  بیشترین امتیاز در هر مقیاس 

   .بیشتر در این پرسشنامه می باشد
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ناسازگار اولیه از پرسشنامه طرحواره یانگ استفاده شده که شامل  (  1998گویه است که یانگ)  75برای برسی طرحواره های 
ارزیابی  برای  ناسازگار اولیه ساخته اس 15ان را  محرومیت هیجانی.  تطرحواره  عبارت اند از:  ها  بی ،  رهاشدگی،  این طرحواره 

اجتماعی،  اعتمادی برابر بیماری،  وابستگی،  شکست،  نقص شرم،  انزوای  پذیری در  نیافته،  اسیب  ،  ایثار گری،  اطاعت،  خود تحول 

نمر.  استحقاق و خویشتن داری،  معیار های سرسختانه، بازداری هیجانی پرسشنامه بر اساس مقیاس شش درجه ای  ه گذاری  هر 

پنج پرسش یک طرحواره را می سنجد نا .  میشود و هر  باال در یک خرده مقیاس معین احتمال بیشتر وجود یک طرحواره  نمره 
  .کارامد است

یانگ) بدست امده و اعتبار این مقیاس به وسیله الفای کرونباخ برای   87(روایی این پرسشنامه  1998در پرسشنامه طرحواره 

 .  است که نشاندهنده پایایی مناسب است  80/0و برای تمام خرده مقیاس ها باالتر از    96/0کل ازمون  
با پرسشنامه رضایت از تحصیل  با نظر متخصصان و   ،(1388احمدی)در رابطه  در این پرسشنامه روایی محتوایی و صوری 

علوم تربیتی و مدیریت مورد تایید قرار گرفت بدست امد و ابعاد   77/0پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب الفای کرونباخ   .استادان 

 .  میباشد  75/0و رضایت از رفتار اساتید   71/0نگرش به تحصیل    ،72/0رضایت از رشته تحصیلی    ،74/0ان رضایت از دانشگاه 

، مد، نما در امار توصیفی از شاخص هایی نظیر .در این پژوهش از دو روش امار توصیفی و امار استنباطی استفاده شده است
 در قسمت امار استنباطی از روش همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شده  .نمودار و جداول استفاده شده است، میانگین،  میانه

نرم افزار  .  استفاده گردید  22نسخه SPSS  است و برای تحلیل داده ها از 

 

 یافته ها:

 جنسيت و وضعيت تاهل، توزیع فراوانی سن -1جدول

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
مدرک تحصیلی و وضعیت تاهل نمونه اماری مورد مطالعه نشان داده شده   ،جنسیت ،سنتوزیع فراوانی   ،1در جدول شماره  

 . است

 

 

 Sen jensiat tahol madrak tahsili 

N 
Valid 52 52 52 52 

Missing 0 0 0 0 
Mean 25. 00 1. 00 1. 00 3. 08 

Std. Error of Mean 1. 037  .057  .063  .060 

Median 22. 00 2. 00 2. 00 3. 00 
Mode 22 2 2 3 

Std. Deviation 7. 000  .000  .000  .000 

Variance 55. 000  .000  .000  .000 

Skewness 1. 000 -1. 000  .000  .000 

Std. Error of Skewness  .000  .000  .000  .000 

Kurtosis 2. 000  .000  .000 2. 000 

Std. Error of Kurtosis  .000  .000  .000  .000 

Range 30 1 2 2 
Minimum 20 1 1 2 
Maximum 50 2 3 4 

Sum 1344 93 93 160 
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 توزیع فراوانی سن-2جدول

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

سال قرار دارند میانگین سنی   50تا    20در دامنه سنی  ،نفر نمونه اماری مورد مطالعه  52  ،مالحضه میگردد 2چنانچه در جدول 
 .  مطالعه می باشد  25نمونه مورد 

 توزیع فراوانی جنسيت -3جدول 

 

 
 

 

 
 .  نفر مرد می باشند  11نفر زن و   41 ،نفر نمونه اماری مورد مطالعه  52از   ،مالحضه میگردد 3چنانچه در جدول  

 توزیع فراوانی وضعيت تاهل -4جدول

 

 

 
 

 

   .نفر متاهل می باشند  14نفر مجرد و   38 ،نفر نمونه اماری مورد مطالعه  52از  ، مالحضه میگردد 4چنانچه در جدول  
 

 

 

 
 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

20 6 11. 0 11. 0 11. 0 

21 9 17. 0 17. 0 28. 0 

22 13 25. 0 25. 0 53. 0 

23 7 13. 0 13. 0 67. 0 

24 1 1. 0 1. 0 69. 0 

29 4 7. 0 7. 0 76. 0 

30 4 7. 0 7. 0 84. 0 

31 1 1. 0 1. 0 86. 0 

38 1 1. 0 1. 0 88. 0 

39 2 3. 0 3. 0 92. 0 

42 2 3. 0 3. 0 96. 0 

47 1 1. 0 1. 0 98. 1 

50 1 1. 0 1. 0 100. 0 

Total 52 100. 0 100. 0  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 0 .21 0 .21 0 .21 11 مرد

 0 .100 0 .78 0 .78 41 زن

Total 52 100. 0 100. 0  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1 .23 1 .23 1 .23 12 متاهل

 0 .100 0 .76 0 .76 40 مجرد

Total 52 100. 0 100. 0  
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 سن -1نمودار 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  ،موجود در پژوهش نمایان است که باتوجه به نمودار حاضر می توان گفت که افراد در سنفراوانی رده های سنی افراد    1در نمودار 
 .  سال بیشترین تعداد را در جامعه مورد پژوهش به خود اختصاص داده اند  22

 جنسيت -2نمودار

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
پژوهش نمایان است که باتوجه به نمودار حاضر می توان گفت گه تعداد زنان در جامعه فراوانی جنسیت افراد موجود در  ،2نمودار

 .  مورد پژوهش بیشتر می باشد
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 وضعيت تاهل -3نمودار

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

به نمودار حاضر می توان گفت که تعداد افراد  فراوانی وضعیت تاهل افراد   3درنمودار   پژوهش نمایان است که با توجه  موجود در 

پژوهش بیشتر است  . مجرد در جامعه مورد 

 همبستگی بين طرحواره های ناسازگار اوليه و رضایت تحصيلی  -5جدول

 

 

 
 

 

 
 

 

 . ناسازگار اولیه و رضایت تحصیلی در دانشجویان شهر تهران رابطه معناداری وجود داردفرضیه اصلی :بین طرحواره های 

فرض صفر رد و بنابر این  ،است 05/0و کوچکتر از  00/0برابر  sigنشان میدهد که چون   5نتایج مندرج در جدول شماره  
بین طرحواره های ناسازگار اولیه و رضایت تحصیلی رابطه ی معناداری وجود دارد ،فرض خالف تایید می شود   .در واقع 

 همبستگی بين طرحواره محروميت هيجانی و رضایت تحصيلی  -6ول دج

 

 

 
 

 

 

 . و رضایت تحصیلی در دانشجویان شهر تهران رابطه معناداری وجود داردفرضیه فرعی اول: بین طرحواره محرومیت هیجانی  

Correlations 

 rezayat tarhvare 

rezayat 

Pearson Correlation 1 -. 005 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 52 52 

tarhvare 

Pearson Correlation -. 005 1 

Sig. (2-tailed)  .000  

N 52 52 

Correlations 

 rezayat mahromiathayejani 

rezayat 

Pearson Correlation 1  .000 

Sig. (2-tailed)   .068 

N 52 52 

mahromiathayejani 

Pearson Correlation  .000 1 

Sig. (2-tailed)  .068  

N 52 52 
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بزرگتر از   068/0برابر   sigنشان میدهد که چون  6نتایج مندرج در جدول شماره بنابر این فرض خالف رد و  ،است 05/0و 
  .معناداری وجود ندارددر واقع بین طرحواره محرومیت هیجانی و رضایت تحصیلی رابطه ی   ،فرض صفر تایید می شود

 همبستگی بين طرحواره رهاشدگی و رضایت تحصيلی  -7جدول 

 
 

 
 

 

 
 

 

 . رض فرعی دوم: بین طرحواره رهاشدگی و رضایت تحصیلی در دانشجویان شهر تهران رابطه معناداری وجود داردف

بنابر این فرض صفر رد و  ،است  05/0و کوچکتر از   00/0برابر   sigنشان میدهد که چون  7نتایج مندرج در جدول شماره 
بین طرحواره رهاشدگی و رضایت تحصیلی رابطه ی معناداری وجود دارد ،فرض خالف تایید می شود   .در واقع 

 همبستگی بين طرحواره بدرفتاری/بی اعتمادی و رضایت تحصيلی  -8جدول 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

تحصیلی در دانشجویان شهر تهران رابطه معناداری وجود و رضایت  بدرفتاری/بی اعتمادی فرضیه فرعی سوم: بین طرحواره  

 . دارد
بنابر این فرض صفر رد و  ،است  05/0و کوچکتر از   00/0برابر   sigنشان میدهد که چون  9نتایج مندرج در جدول شماره 

بدرفتاری/بی اعتمادی و رضایت تحصیلی رابطه ی معن ،فرض خالف تایید می شود بین طرحواره    .اداری وجود دارددر واقع 

 همبستگی بين طرحواره انزوای اجتماعی و رضایت تحصيلی  -9جدول 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Correlations 

 rezayat rahashodegi 

rezayat 

Pearson Correlation 1  .000 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 52 52 

rahashodegi 

Pearson Correlation  .000 1 

Sig. (2-tailed)  .000  

N 52 52 

Correlations 

 rezayat bietemadi 

rezayat 

Pearson Correlation 1  .041 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 52 52 

bietemadi 

Pearson Correlation  .041 1 

Sig. (2-tailed)  .000  

N 52 52 

Correlations 

 rezayat enzevaejtemaei 

rezayat 

Pearson Correlation 1  .064 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 52 52 

enzevaejtemaei 

Pearson Correlation  .064 1 

Sig. (2-tailed)  .000  

N 52 52 
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و رضایت تحصیلی در دانشجویان شهر تهران رابطه معناداری وجود انزوای اجتماعی فرضیه فرعی چهارم: بین طرحواره  
 . دارد

بنابر این فرض صفر رد و  ،است  05/0و کوچکتر از   00/0برابر   sigنشان میدهد که چون  9نتایج مندرج در جدول شماره 

بین طرحواره انزوای اجتماعی و رضایت تحصیلی رابطه ی معناداری وجود دارد ،فرض خالف تایید می شود    .در واقع 

 همبستگی بين طرحواره نقص/ شرم و رضایت تحصيلی  -10جدول 

 

 

 

 
 

 

 
 

 . دانشجویان شهر تهران رابطه معناداری وجود داردو رضایت تحصیلی در نقص/ شرم  فرضیه فرعی پنجم: بین طرحواره 

بنابر این فرض صفر رد  ،است  05/0و کوچکتر از    00/0برابر  sigنشان میدهد که چون   10نتایج مندرج در جدول شماره 

بین طرحواره نقص/ شرم و رضایت تحصیلی رابطه ی معناداری وجود دارد ،و فرض خالف تایید می شود  . در واقع 

 همبستگی بين طرحواره شکست و رضایت تحصيلی  -11ول جد

 

 

 
 

 

 
 

 

 .  و رضایت تحصیلی در دانشجویان شهر تهران رابطه معناداری وجود داردشکست فرضیه فرعی ششم: بین طرحواره  

بنابر این فرض صفر رد و  ،است  05/0و کوچکتر از    00/0برابر  sigنشان میدهد که چون   11نتایج مندرج در جدول شماره
بین طرحواره شکست ،فرض خالف تایید می شود  . و رضایت تحصیلی رابطه ی معناداری وجود دارد در واقع 

 همبستگی بين طرحواره اسيب پذیری و رضایت تحصيلی  -12جدول 

 
 

 

 
 
 

 
 

Correlations 

 rezayat naghs 

rezayat 

Pearson Correlation 1  .085 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 52 52 

naghs 

Pearson Correlation  .085 1 

Sig. (2-tailed)  .000  

N 52 52 

Correlations 

 rezayat shekast 

rezayat 

Pearson Correlation 1 -. 004 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 52 52 

shekast 

Pearson Correlation -. 004 1 

Sig. (2-tailed)  .000  

N 52 52 

Correlations 

 rezayat asibpaziri 

rezayat 

Pearson Correlation 1 -. 067 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 52 52 

asibpaziri 

Pearson Correlation -. 067 1 

Sig. (2-tailed)  .000  

N 52 52 
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 . و رضایت تحصیلی در دانشجویان شهر تهران رابطه معناداری وجود دارداسیب پذیری  فرضیه فرعی هفتم: بین طرحواره 

بنابر این فرض صفر رد و  ،است  05/0و کوچکتر از    00/0برابر  sigنشان میدهد که چون   12نتایج مندرج در جدول شماره

بین طرحواره اسیب پذیری و رضایت تحصیلی رابطه ی معناداری وجود دارد ،فرض خالف تایید می شود  . در واقع 

 همبستگی بين طرحواره معيار های نامنعطف و رضایت تحصيلی  -13جدول 

 

 

 
 

 

 
 

 

نامنعطف  فرضیه فرعی هشتم: بین طرحواره   تحصیلی در دانشجویان شهر تهران رابطه معناداری وجود و رضایت  معیار های 

 . دارد
بنابر این فرض صفر رد و  ،است  05/0و کوچکتر از    00/0برابر  sigنشان میدهد که چون  13نتایج مندرج در جدول شماره 

نامنعطف و رضایت تحصیلی رابطه ی معنا ،فرض خالف تایید می شود بین طرحواره معیار های   . داری وجود دارددر واقع 

 همبستگی بين طرحواره استحقاق و رضایت تحصيلی  -14جدول 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 . فرضیه فرعی نهم: بین طرحواره استحقاق و رضایت تحصیلی در دانشجویان شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد

بنابر این فرض صفر رد و  ،است  05/0و کوچکتر از    00/0برابر  sigنشان میدهد که چون  14نتایج مندرج در جدول شماره 

بین طرحواره استحقاق و رضایت تحصیلی رابطه ی معناداری وجود دارد ،فرض خالف تایید می شود  . در واقع 

 همبستگی بين طرحواره خویشتن داری و خود انضباطی ناکافی و رضایت تحصيلی -15جدول 

 

 
 

 
 

 

Correlations 

 rezayat meyarnamonatef 

rezayat 

Pearson Correlation 1  .000 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 52 52 

meyarnamonatef 

Pearson Correlation  .000 1 

Sig. (2-tailed)  .000  

N 52 52 

Correlations 

 rezayat estehghagh 

rezayat 

Pearson Correlation 1 -. 087 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 52 52 

estehghagh 

Pearson Correlation -. 087 1 

Sig. (2-tailed)  .000  

N 52 52 

Correlations 

 rezayat khishtandari 

rezayat 

Pearson Correlation 1  .020 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 52 52 

khishtandari 

Pearson Correlation  .020 1 

Sig. (2-tailed)  .000  

N 52 52 
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و رضایت تحصیلی در دانشجویان شهر تهران رابطه  خویشتن داری و خود انضباطی ناکافیفرضیه فرعی دهم: بین طرحواره 
 . معناداری وجود دارد

بنابر این فرض صفر رد و  ،است  05/0و کوچکتر از    00/0برابر  sigنشان میدهد که چون  15نتایج مندرج در جدول شماره 

بین طرحواره خویش  ،فرض خالف تایید می شود تن داری و خود انضباطی ناکافی و رضایت تحصیلی رابطه ی معناداری  در واقع 

 . وجود دارد

 همبستگی بين طرحواره وابستگی / بی کفایتی و رضایت تحصيلی  -16جدول 

 

 

 
 

 
 

 
 

تحصیلی در دانشجویان شهر تهران رابطه معناداری وجود و رضایت وابستگی / بی کفایتی  فرضیه فرعی یازدهم: بین طرحواره  

 . دارد

بنابر این فرض صفر  ،است 05/0و کوچکتر از  00/0برابر  sigنشان میدهد که چون   4-2-12نتایج مندرج در جدول شماره 
بین طرحواره وابستگی / بی کفایتی و رضایت تحصیلی رابطه ،رد و فرض خالف تایید می شود  . ی معناداری وجود دارد در واقع 

 همبستگی بين طرحواره گرفتاری / در دام افتادگی و رضایت تحصيلی  -17جدول 

 

 
 

 
 

 

 
 

بین طرحواره   و رضایت تحصیلی در دانشجویان شهر تهران رابطه معناداری گرفتاری / در دام افتادگی فرضیه فرعی دوازدهم: 

 . وجود دارد

بنابر این فرض صفر رد و   ،است  05/0و کوچکتر از    00/0برابر   sigنشان میدهد که چون   17نتایج مندرج در جدول شماره  
بین طرحواره گرفتاری / در دام افتادگی و رضایت تحصیلی رابطه ی معناداری وجود دارد ،فرض خالف تایید می شود  . در واقع 

 ضایت تحصيلی همبستگی بين طرحواره اطاعت و ر -18جدول 

Correlations 

 rezayat vabastegi 

rezayat 

Pearson Correlation 1 -. 031 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 52 52 

vabastegi 

Pearson Correlation -. 031 1 

Sig. (2-tailed)  .000  

N 52 52 

Correlations 

 rezayat gereftar 

rezayat 

Pearson Correlation 1  .006 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 52 52 

gereftar 

Pearson Correlation  .006 1 

Sig. (2-tailed)  .000  

N 52 52 

Correlations 

 rezayat etaat 

   

rezayat 

Pearson Correlation 1  .052 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 52 52 
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 . و رضایت تحصیلی در دانشجویان شهر تهران رابطه معناداری وجود دارداطاعت  فرضیه فرعی سیزدهم: بین طرحواره  

بنابر این فرض صفر رد و  ،است  05/0و کوچکتر از    00/0برابر  sigنشان میدهد که چون  18نتایج مندرج در جدول شماره 
بین طرحواره اطاعت و رضایت تحصیلی رابطه ی معناداری وجود دارد ،فرض خالف تایید می شود  . در واقع 

 همبستگی بين طرحواره بازداری هيجانی و رضایت تحصيلی  -19جدول 

 

 
 
 

 

 

 
 

و رضایت تحصیلی در دانشجویان شهر تهران رابطه معناداری وجود بازداری هیجانی فرضیه فرعی چهاردهم: بین طرحواره  

 . دارد
بنابر این فرض صفر رد و  ،است  05/0و کوچکتر از    00/0برابر  sigنشان میدهد که چون  19نتایج مندرج در جدول شماره 

بازداری هیجانی و رضایت تحصیلی رابطه   ،فرض خالف تایید می شود بین طرحواره   . ی معناداری وجود دارددر واقع 

 همبستگی بين طرحواره بازداری هيجانی و رضایت تحصيلی  -20جدول 

 

 
 

 

 
 

 

 

 . و رضایت تحصیلی در دانشجویان شهر تهران رابطه معناداری وجود داردایثار  فرضیه فرعی پانزدهم: بین طرحواره  
بنابر این فرض صفر رد و فرض  ،است  05/0و کوچکتر از   034/0برابر   sigنشان میدهد که چون    20نتایج مندرج در جدول شماره 

 . در واقع بین طرحواره ایثار و رضایت تحصیلی رابطه ی معناداری وجود دارد  ،خالف تایید می شود

 

و نتيجه گيری   بحث 
ره های ناسازگار اولیه  همانگونه که پیشتر نیز بیان شد مهمترین سوال این پژوهش این بود که ایا می توان گفت بین طرحوا

 و رضایت تحصیلی ردر دانشجویان شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد؟ 
جدول  بدست امده در  های  ناسازگار اولیه و   5یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده  بین طرحواره های  نشان داد که 

وجود دارد پژوهش به .  رضایت تحصیلی در جامعه ذکر شده رابطه معناداری  که در این  عبارت دیگر در دانشجویان شهر تهران 

etaat 

Pearson Correlation  .052 1 

Sig. (2-tailed)  .000  

N 52 52 

Correlations 

 rezayat bazdarihayejani 

rezayat 

Pearson Correlation 1  .000 

Sig. (2-tailed)   .000 

N 52 52 

bazdarihayejani 

Pearson Correlation  .000 1 

Sig. (2-tailed)  .000  

N 52 52 

Correlations 

 rezayat isar 

rezayat 

Pearson Correlation 1  .000* 

Sig. (2-tailed)   .034 

N 52 52 

isar 

Pearson Correlation  .000* 1 

Sig. (2-tailed)  .034  

N 52 52 
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برخوردارند؛ یعنی دانشجویانی  ، دانشجویانی که طرحواره های اولیه سازگار تری دارند، شرکت کردند از رضایت تحصیلی بیشتری 
بزرگسالی از اعتماد که در کودکی نیاز های اولیه انها به صورت درست ارضا شده و طرحواره ها به صورت سازگار ایجاد شده در 

بهتر میتوانند در تصمیم گیری های تحصیلی و شغلی  ،بنفس برخوردارند و  بیشتری  و  ،استقالل و عزت نفس  بین فردی  روابط 

 خانوادگی عمل کنند

بد رفتاری   .3طرد / رها شدگی  .2مجرومیت هیجانی  .1در خصوص زیر مقیاس های طرحواره که شامل:    .4بی اعتمادی/ 
گرفتاری / در دام    .9اسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری   .8وابستگی/ بی کفایتی    .7شکست   .6نقص / شرم    .5زوای اجتماعی  ان

نا منعطف   .13بازداری هیجانی    .12ایثار   .11اطاعت   .10افتادگی  خویشتن داری و خود انضباطی    .15استحقاق    .14معیار های 

باشد نیز باید بیان کرد انزوای اجتماعی  _بی اعتمتدی/ بد رفتاری   _که چهارده زیر مقیاس شامل طرد / رها شدگی   ناکافی می 
بی کفایتی  _شکست _نقص / شرم   _ یا بیماری   _وابستگی/  پذیری نسبت به ضرر    _اطاعت   _گرفتاری / در دام افتادگی _اسیب 

نا منعطف   _بازداری هیجانی   _ایثار  و خود انضباطی ناکافی با رضایت تحصیلی رابطه خویشتن دا  _استحقاق    _معیار های  ری 

ندارد  .  معناداری دارند اما بین طرحواره محرومیت هیجانی و رضایت تحصیلی رابطه معناداری وجود 

جامعه و نتایج( تفاوت هایی وجود دارد ولی یافته  ، اگرچه بین این پژوهش و سایر پژوهش های انجام گرفته )از نظر متغیرها
  .این پژوهش با پژوهش های انجام گرفته همخوانی دارد های حاصل از

( که به بررسی همبستگی هوش هیجانی و رضایت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه  1393از جمله پژوهش نوغانی و همکاران)

پرداخته است بین هوش هیجانی و رضایت تحصیلی بو  .علوم پزشکی تهران  معنی دار  بیانگر ارتباط  نتایج حاصل . داین پژوهش 
سطح رضایت تحصیلی با  پرورش مهارت خودآگاهی و خودانگیزی در دانشجویان با میزان رضایت تحصیلی و ارتقاء  بیانگر رابطه 

به بررسی متغیر . پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود پژوهش حاظر شباهت وجود دارد که هر دو  پژوهش و  بین این  نظر  از این 

داردرضایت تحصیلی پرداخته اند و  پژوهش حاظر تفاوت وجود  بین این پژوهش و  نظر متغیر مستقل  لحاظ . اما از  همچنین از 
دانشجویان   این پژوهش  مورد سنجش در  زیرا جامعه اماری  وجود دارد  پژوهش تفاوت  بین این دو  مورد سنجش  جامعه اماری 

 .  اضر دانشجویان شهر تهران می باشددانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد در حالی که جامعه مورد سنجش در پژوهش ح

ناسازگار اولیه  1390پژوهش یوسف نژاد شیروانی و پیوسته نگر ) ( به بررسی رابطــة رضــایت از زنــدگی بــا طرحواره های 

پرداخته است دانشجویان  هستند  .در  قادر  منفی  های  نتیجه رسیدند که طرحواره  به این  پژوهش  این  از  ارزیابی افراد    ،در  را 
در این مطالعه یافته ها بیانگر ان بود   .رویـدادهای فشار زا تحت تأثیر قرار دهند و از توانایی آنها بـرای مقابلـه بـا مشکالت بکاهند

پذیری فـرد بـرای انـواع مختلف آشفتگیهای روانی و شخصیتی منجر میشـود و   به آسیب ،که حضـور طرحوارههای ناسازگار اولیه

بیکفایتی ،شکسـت  ،نقـص / شـرم ،انـزوای اجتمـاعی ،ره های محرومیت هیجـانیبین طرحوا آسیب پـذیری نسـبت  ،وابستگی/ 
خویشـتنداری و   ،معیارهای سرسـختانه / عیـب جـویی افراطـی ،بازداری هیجانی  ،از خودگذشتگی  ،اطاعت ،بـه ضـرر یـا بیمـاری

این نظر بین این پژوهش و پژوهش حاضر شباهت خودانضـباط ناکـافی بـا رضایت از زندگی رابطـ ة منفـی معنـاداروجـود دارد؛از 

وجود دارد که هر دو به برسی ارتباط طرحواره های نناسازگار اولیه و رضایت تحصیلی که زیر مجموعه ای از رضایت زندگی هست 

لحاظ جامعه اماری مورد سنجش نیز شباهت دارند    .می پردازند و همچنین از 
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 و مراجع منابع

ـومه ،رامبد  ،میترا  ،ادراکی [1] ـیلی در   . (1390روح اله)  ،عبدلی  ،معصـ ـرفت تحصـ ـیل با پیشـ ـایت از تحصـ ارتباط رضـ

 .  39-32صص   ،11دوره    ،1شماره  ،مجله ایرانی اموزش در علوم پزشکی ،دانشجویان پرستاری

بررـسی هوش عاطفی و پیشـرفت تحصـیلی با واـسطه گری رضـایت    . (1390راضـیه)  ،شـیخ االـسالمی ،سـاره  ،احمدی [2]

   .20-1صص  ،8دوره   ،13شماره  ،نشریه مطالعات روانشناسی تربیتی ،تحصیل از

بررسی رضایت مندی تحصیلی دانشجویان اولین دوره کارشناسی   .(1391حمید)  ،بنی اسدی ،حمید رضا  ،اراسته [3]

 .  27-5صص    ،1سال   ،2شماره   ،فصلنامه مطالعات برنامه ریزی اموزشی ،ارشد آموزش
ـاری درد مزمن . (1390جـان)  ،اوتیس [4] ـاختی رفت ـن ـای عملی درمـان شــ دا علی  .  راهنم ـن دی و  ه محـم ه:فرزاـن )ترجـم

 .  (2007  ،)تاریخ انتشار.  تهران:انتشارات ارجمند.  بیگی(

صص ،  14دوره ،  35شماره  ،فصلنلمه خانواده و پژوهش  . (1395فاطمه) ،گلشنی،  زهرا  ،مد بیگی ،محمود  ،برجعلی [5]
31-47  . 

ـومه) ،رممحت ،جعفر  ،ترک زاده [6] ـیلی دانشـجویان  .(1393معص ـایت تحص ،  نامه اموزش عالی  ،اعتباریابی مقیاس رض

 .  176-155صص  ،7سال  ، 26شماره 

رابطه افت تحصـیلی با رضـایت تحصـیلی و برخی عوامل در دانـشجویان دانـشگاه    .(1391اکرم) ،ثناگو ،مسـلم ،حسـام [7]
پرستاری ماما ،علوم پزشکی گلستان  96.  -90صص ، 9دوره ، 2شماره  ،ییمجله توسعه پژوهش در 

پور [8] غر) ،داداش  ـیل    . (1392اـص ـایت از تحص ـنایی معلمان با حقوق دانش آموزان و رابطه آن با رض ی میزان اش بررـس

دانـشگاه آزاد  ،پایان نامه کارشـناـسی ارـشد برنامه ریزی درـسی  ،در میان دانش آموزان مقطع راهنمایی شـهر ارومیه
 . اسالمی واحد ارومیه

ـید یعقوب  ،موـسس ،سـهیال ،جاهد ،سـمیه  ،زارع [9] ـیر) ،عجمی بافرانی ،س ـیلی    .(1396بش ـایت تحص ارزیابی میزان رض

ـتخدامی اموزش و پرورش(  28مهارت اموزان ماده   ـتان فارس )چهارمین ازمون اس گاه فرهنگیان اس ـلنامه   ،دانـش فص

پژوهی  _علمی  .  120-103صص ،  3سال   ،11شماره  ،پژوهشی اموزش 
ـتایشـی اظهری [10] ـیلی در نیمرخ های   .(1397میترا) ،کیالی ،محمد  ،س ـرفت تحص ـیلی و پیش ـایت تحص مقایسـه رض

  ،41شـماره ،  پژوهـشی آموزش و ارزشـیابی-نشـریه علمی ،مختلف انگیزـشی دانش آموزان: تحلیل مبتنی بر ـشخص

 .  98-83صص ، 11سال  
ـین ،شـکورنیا [11] ـنگ  ،علیخانی  ،عبدالحس ـناز  ،نجار ،هوش ـین) ،پور الهام ،ش ـیل با    .(1393حس ـایت از تحص رابطه رض

 ،مجله ایرانی اموزش در علوم پزـشکی  ،رویکردهای مطالعه و پیشـرفت تحصـیلی در دانـشجویان پرسـتاری و مامایی

 .  109-101صص ،  14دوره  ،2شماره 

ـمانه ،شـهامت [12] ـا ،ثابتی  ،س ـوانی  ،علیرض ـمانه) ،رض ـبک های فرزند پروری و  . (1389س ی رابطه س طرحواره های  بررـس
 .  254-239صص ،  11دوره  ،2شماره  ،مطالعات تربیتی روان شناسی ،ناسازگار اولیه

ــعبانی [13] ـازگار اولیه در دانش آموزان   .(1396جعفر)  ،ش ناسـ ـاس طرحواره های  ــطراب امتحان بر اسـ پیش بینی اض

 .  57-47صص   ،هارمسال چ  ،2شماره  ،مجله روان شناسی و روان پزشکی شناخت ،متوسطه دوم شهرگرگان
ـا ،محـمدی اریا  ،هادی ،بهرامی  ،الهـام ،کرمی [14] ــغرنژاد فرید  ،علیرضــ ــغر ،اصـ رابطه    .(1392زهرا) ،فخری ،علی اصـ

ناسازگار اولیه و جامعه ستیزی در زنان بی خانمان وابسته به مواد  ،فصلنامه روان شناسی کاربردی،  طرحواره های 

 .  110_93صص  ،7سال  ، 2شماره

ــی طرحواره های ناســازگار اولیه در طول تحول :مطالعه مروری  . (1397مژگان) ،نیکنام ،الهام  ،مظلوم [15] مقاله    ،بررس
نوین جهان در تعلیم و تربیت  اســتفاده حقوق و مطالعات    ،روان شــناســی  ،شــده در کنفرانس ملی دســتاوردهای 

  .در خوی  1397فرهنگی اجتماعی 
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نه ،میکائیلی منیع [16] ـناختیآزمو  .( 1392)فرزا  ـیل در  -ن مدل شــ ـایت از تحصــ ــجویان دورة  اجتماعی رضــ دانشـ
 .  219-201صص   ،سال هفدهم ،2شماره ،66مجله روان شناسی  ،کارشناسی

ـا ،بیطرف ،محمود ،نجفی [17] ــه طرحواره های   . (1394الهه) ،زارعی مته کالیی ،محمد علی  ،محمدی فر ،مهسـ مقایس

ـناختی در زنان متقا ـازگار اولیه و بینش ش ـلنامه علمی، ضـی طالق و عادیناس ـماره   ،پژوهشـی زن و جامعه_فص ش

 .  58-41صص  ،سال ششم  ،چهارم
مقایـسه ی طرحواره های ناسـازگار اولیه در زندانیان چک برگشـتی و افراد   . (1393فریبا) ،سـتارپور ،ـسکینه ،نجفی [18]

 .  27-16صص  ،سال اول ،2شماره  ،مجله روان شناسی و روان پزشکی شناخت ،عادی

ه  ،نوغـانی [19] ـاطـم ـانی ،طـیب ،رمیم ،مهتـاب  ،بیـات ریزی  ،ف ـتگی هوش هیجـانی و   .(1393زهره)  ،قرب ــی همبســ بررسـ
ـیلی در دانشـجویان دانشـگاه علوم پزشـکی تهران ـایت تحص دانشـگاه علوم پزشـکی    ،مجله دانشـکده پزشـکی  ،رض

 .  116-110صص   ،72دوره  ،2شماره   ،تهران

ــکو  ،یانگ [20] ــ  ،ژانت ،جفری؛ کلوسـ ــن حمیدپور و زهرا  ،طرحواره درمانی  .(1390مارجوری) ،ارویشـ )ترجمه: حسـ

 .  انتشارات ارجمند ،تهران  .(  1390اندوز
الناز پیر مرادی  ،)ترجمه:حسـن حمید پور.  زندگی خود را دوباره بیافرینید  .(1392ژانت ) ،کلوسـکو  ،جفری،  یانگ [21]

 . تهران انتشارات ارجمند.  و گلی زاده(

ناسـازگار اولیه    . (1390مهر انگیز) ،مائده, پیوسـته گر ،وانییوـسف نژاد شـیر [22] رابطة رضـایت از زندگی و طرحوارههای 
 .  65-55صص،  سال دوازدهم ،2شماره ،دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی،  در دانشجویان
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