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Introduction
Students are the future capital of the country and it is important to pay
attention to their academic problems. Some students have problems such as
social anxiety and academic burnout .Social anxiety is the fear of social
situations that involve interaction with other people. Academic burnout can
be defined as a negative emotional, physical and mental reaction to
prolonged study that results in exhaustion, frustration, lack of motivation and
reduced ability in school. A variable in related to social anxiety and
academic burnout is early maladaptive schemas. An early maladaptive
schema is a pervasive self-defeating or dysfunctional theme or pattern of
memories, emotions, and physical sensations, developed during childhood or
adolescence and elaborated throughout one's lifetime, that often has the form
of a belief about the self or the world. According to what was said, the
purpose of this study was to investigateفhe relationship early maladaptive
schemas of Students with their social anxiety and academic burnout.

Method
The research was descriptive correlational study. The statistical
population included all secondary high school girl students of Ramsar City
who were educated in the academic years 1397-1398. There are 1238
students in the statistical population. 288 students of the population were
selected by multistage cluster sampling according to Morgan table. At first 6
secondary high schools were randomly selected among all secondary high
schools of Ramsar city. Then from each secondary high school, 2 classes
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were randomly selected. Data gathering tools included three quastionnaires:
early maladaptive schema questionnaires by Yang and Brown (1999),
educational burnout questionnaire by Breso et al (2007) and Jerabek social
anxiety questionnaire (1996). This study describes the data collected from a
variety of statistical indices including descriptive statistics including mean,
standard deviation, and formulation of tables. In the inferential statistics
section, the canonical correlation model was used to test the research
hypotheses

Results
The results showed that the variables of early maladaptive schemes and
educational burnout and social anxiety sets were significantly correlated with
canonical correlations.

Discussion
According to the results, we can understand that early maladaptive
schemas play an important role in the occurrence of other variables.
Therefore, the directors of the Education Organization and people who are
related to this field can use these results and improve the psychological
status of students through continuous consultation with students in order to
reduce their pressures and improve students' academic and social
performance to help the community.

Keywords: Early maladaptive schemes, academic burnout, Social anxiety,
canonical correlation, Students

Author Contributions: This research is part of a master dissertation of Ms. Hanie
Salmalian which was conducted under the guidance of Dr. Masoume Maleki
Pirbazari and in consultation with Dr. Sirus Salehi.
Acknowledgments: The authors would like to thank the principals and students of the
schools who contributed to the data collection.
Conflicts of Interest: The authors declare there is no conflict of interest in this article.
Funding: The authors received no financial support for this research.

مجلهی علوم تربيتی دانشگاه شهيد چمران اهواز
بهار و تابستان  ،1311دورهی ششم ،سال 27
شمارهی  ،1صص183-242 :

تاريخ دريافت مقاله1311/41/40 :
تاريخ پذيرش مقاله1311/45/11 :

رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه دانشآموزان با اضطراب اجتماعی
و تحلیلرفتگی تحصیلی آنان (یک همبستگی بنیادی)

هانیه سلملیان



معصومه ملکی پیربازاری
سیروس صالحی





چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه طرحوارههای ناسازگار اوليه دانشآموزان با اضطراب
اجتماعی و تحليلرفتگی تحصيلی آنان انجام گرفت .جامعه آماری شامل تمامی دانشآموزان دختر دوره
دوم متوسطه شهرستان رامسر و شاغل به تحصيل در سال  1317-18بود .تعداد جامعه شامل  1238نفر
بود كه از اين تعداد با توجه به جدول مورگان  288نفر به روش نمونهگيری خوشهای چند مرحلهای
انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات شامل سه پرسشنامه طرحواره ناسازگار اوليه يانگ و براون
( ،)1111پرسشنامه تحليل رفتگی تحصيلی برسو و همکاران ( )2447و پرسشنامه اضطراب اجتماعی
جرابك ( )1111بود .در اين پژوهش جهت تجزيه و تحليل اطالعات از آزمون همبستگی كانونی
استفاده شد .نتايج تحليل نشان داد كه مؤلفههای طرحوارههای ناسازگار اوليه با اضطراب اجتماعی و
همچنين مؤلفههای تحليلرفتگی تحصيلی يعنی خستگی تحصيلی ،بدبينی تحصيلی و ناكارآمدی
تحصيلی به طور معنیداری پيوند داشتهاند .بنابراين توجه به طرحوارههای ناسازگار اوليه جهت كاهش
اضطراب اجتماعی و تحليلرفتگی تحصيلی دانشآموزان مهم است.
واژههای کلیدی :طرحوارههای ناسازگار اوليه ،اضطراب اجتماعی ،تحليلرفتگی تحصيلی ،همبستگی
كانونی ،دانشآموزان
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مقدمه
واژهی طرحواره 1در اصل ريشه يونانی كلمه ی  schemaبه معنای "داشتن" و يا "شکل
گرفتن" است .پياژه طرحواره را به منزله چهارچوب شناختی كودک میدانست كه به كمك آن
میتواند آگاهیهای خود را درباره اشيا و امور گوناگون دنيای اطراف خود ،سازماندهی كند.
اين طرحوارههای ذهنی توسط كودک ساخته میشود و هميشه در تاثير متقابل با محيط اطراف
دستکاری میشود و تغيير شکل میدهد (

Saif, Kadivar, Karami Nouri & Lotfabadi,

 .)2019هر فردی مجموعهای از طرحوارهها را برای فهم دنيای خود به كار میبرد ،حال اگر
فرد در دوران كودكی محبت و پذيرش كافی از سوی منابع محبت دريافت نکرده باشد ،اين
طرحوارهها در قالب طرحوارهای ناسازگارانه قرار میگيرد كه موجب میشود با كمترين فشار
روانی از سوی محيط ،تعادل روانی بر هم بخورد و موجب افزايش فشارهای روانی بر فرد
میشود ( .)Moradi Qahderijani, Homaei, Norouzi & Mehdizadeh, 2015يانگ دستهای از
طرحوارهها را كه الگوی فراگير هيجانی ،شناختی خود آسيبرسان دارند و در ابتدای رشد و
تحول شکل گرفتهاند و در زندگی تداوم دارند و به شدت ناكارآمد هستند ،طرحوارههای
ناسازگار اوليه 2نامگذاری كرده است.)Ahmadi, Asgar-nejad-Farid & Borjali, 2014( .
پنج نياز هيجانی بنيادين در انسان وجود دارد كه بايد برآورده شوند و ناكامی در برآورده
شدن اين نيازها در فرد ،موجب شکلگيری طرحوارههای ناسازگار اوليه میشوند .اين پنج نياز
اوليه عبارتند از )1 :دلبستگیهای ايمن به ديگران (شامل امنيت ،ثبات ،پرورش و پذيرش)،
 )2استقالل ،كارآمدی و حس هويت )3 ،بيان آزادانه نيازها و هيجانهای پذيرفتنی،
 )0خودانگيختگی و  )5محدوديتهای واقعگرايانه و خود – بازداری (خود – كنترلی) .يانگ
مبتنی بر اين  5نياز بنيادين  18طرحواره ناسازگار اوليه را در قالب  5حيطه اصلی طبقه بندی
كرده است (.)Young & Klusko, 2006
از آنجا كه طرحوارهها ،بنيادهای شناختی فرد را تشکيل و میتوانند رفتارهای فرد را شکل
داده و به آن سمت و سو دهند ،لذا میتوان بين طرحوارههای ناسازگار اوليه به عنوان بخش
زيرين و سخت شناختهای افراد كه اغلب در دورههای تحولی رشد شکل گرفتهاند ،با
1- schema
2- early maladaptive schemes
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رفتارهای ناسازگارانه در مقاطع بعدی رشد افراد ،رابطه برقرار نمود .طرحوارهها موجب سوگيری
در تفسيرهای فرد از رويدادها شده و اين سؤگيریها خود را به صورت نگرشهای تحريف
شده ،گمانههای نادرست ،اهداف و چشمداشتهای غيرواقعبينانه نشان میدهند ،طرحوارههای
ناسازگار اوليه ،الگوها يا درون مايههای عميق و فراگيری هستند كه به رابطهی فرد با خود يا
ديگران ارتباط دارند و به شدت ناكارآمد هستند ).(Cannon, Lubar & Baldwin, 2008
يانگ فرض كرد طرحوارههای ناسازگار اوليه ممکن است هسته مركزی اختالالت شخصيت،
مشکالت خصيصهای خفيفتر و بسياری از اختالالت روانشناختی ديگر چون اضطراب اجتماعی
است .اضطراب عبارت است از يك احساس منتشر ،ناخوشايند و مبهم هراس و دلواپسی با منشاء
ناشناخته ،كه به فرد دست میدهد و شامل عدم اطمينان ،درماندگی و برانگيختگی فيزيولوژی
است كه فرد را در حالت برانگيخته و دارای استرس در شرايط مربوط به آن قرار میدهد
( .)Bathla, Singh & Relan, 2016اختالالت اضطرابی عاملی مهم در از بين بردن تعادل
فکری و مؤلفههای مرتبط با آن است و نقشی اساسی در پديدآيی آسيبهای روانی دارد
( .)Wehry, Beesdo-Baum, Hennelly, Connolly & Strawn, 2015همچنين اختاللهای
اضطرابی عاملی منفی و اثر گذار در سالمت روان و موارد مرتبط با آن است كه زندگی عادی
فرد را دچار آسيب میكند (.)Fancourt, Williamon, Carvalho, Steptoe, Dow & Lewis, 2016
اختالل اضطراب اجتماعی كه سابقاً فوبيای اجتماعی ناميده میشد ،اختاللی فراگيرا ست .زمانی
كه فرد در جمع ديگران قرارمی¬گيرد و يا بايد جلوی آنها كاری را انجام دهد (برای مثال،
سخنرانی كند) دچار ترس شديد و فراگيری می¬شود .افراد مبتال به اين اختالل از هرگونه
موقعيت اجتماعی كه تصور میكنند ممکن است در آن ،رفتار خجالت آوری داشته باشند،
میترسند و يا از هرگونه وضعيتی كه امکان دارد ديگران ،آنها را به طور منفی ارزيابی كنند،
اجتناب میكنند .اين افراد انتظار دارند از سوی ديگران ،طرد و يا به طور منفی قضاوت شوند
(.)Norouzi, Michaeli Manee, & Issazadegan, 2016
پژوهش ( Pinto-Gouveia, Castilho, Galhardo and Cunha (2006باورهای هستهای را
در ميان گروه بيماران مبتال به اضطراب اجتماعی ( 12نفر) ،گروه بيماران مبتال به اختالالت
اضطرابی ديگر ( 01نفر) و گروه كنترل متشکل از افراد غير بيمار ( )55مورد مقايسه قرار داد.
شركتكنندگان مقياس ارزيابی اضطراب اجتماعی و پرسشنامه طرحواره يانگ (نسخه 123
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گويهای) را كه  15طرحواره ناسازگار اوليه را میسنجد ،تکميل كردند .نتايج نشان داد ساختار
طرحوارهای بيماران مبتال به اضطراب اجتماعی از افراد مبتال به اختالالت اضطرابی ديگر و
گروه كنترل متفاوت است .بيماران مبتال به اضطراب اجتماعی نسبت به گروههای ديگر ،سطح
باالتری از طرحوارههای ناسازگار اوليه به ويژه در حيطه جدايی/طرد را نشان میدهند .تحليل
رگرسيون مشخص كرد طرحوارههای ناسازگار اوليهی بیاعتمادی/آزار ديدن ،عدم پذيرش/نقص
اجتماعی ،استحقاق داشتن ،محروميت اجتماعی ،معيارهای ناعادالنه و شرم بيشترين پراكندگی
ترس از ارزيابی منفی و اضطراب در موقعيتهای اجتماعی را تبيين میكنند.
پژوهش ) Calvete, Orue and Hankin (2013نشان داد كه طرحواره ناسازگار اوليه هدايت
شدن توسط ديگران يك نقش نسبی در رشد و حفظ اضطراب اجتماعی بازی میكند.
پژوهش ) Mairet, Boag and Warburton (2014به بررسی رابطه بين متغيرهای خلق و
خوی ،سبكهای مقابله و طرحوارههای ناسازگار اوليه با اضطراب اجتماعی و اختالل اضطراب
اجتماعی در يك نمونه از  314بزرگسال غير بالينی پرداخت .نتايج نشان داد كه افرادی كه از
نظر اضطراب اجتماعی باالتر هستند ،سطح باالتری از طرحوارههايی كه در مورد قطع و جدا
شدن از افراد است ،را نشان میدهند.
پژوهش ( Calvete, Orue and Hankin (2015با هدف بررسی اينکه برخی از طرحوارههای
ناسازگار اوليه ،چه به تنهايی و چه با ميانجيگری عوامل استرسزا ،افزايش عالئم افسردگی و
اضطراب اجتماعی را در نوجوانان پيش بينی میكنند .نمونهای از  1281نوجوان ( 513دختر و
 188پسر با ميانگين سنی  13/11سال) در سه نقطه زمانی با فاصله  1ماه ،مورد بررسی قرار
گرفت .آنها مقياسهای مربوط به سه حوزه طرحواره¬های ناسازگار اوليه (جدايی/طرد،
استقالل مختل و هدايت شدن توسط ديگران) ،عوامل استرسزا اجتماعی و دستيابی به
موفقيت ،عالئم افسردگی و اضطراب اجتماعی را تکميل كردند .برای آزمون فرضيه مطالعه از
مدل سازی منحنی رشد نهان استفاده شده است .يافتهها حاكی از آن است كه جدايی /طرد،
استقالل مختل و هدايت شدن توسط ديگران با سطوح عالئم افسردگی و اضطراب اجتماعی
همراه است و ثبات باالتری از عالئم افسردگی را در طول زمان پيشبينی میكند .هيچ تعامل
مداوم و معنیداری بين طرحوارههای ناسازگار اوليه و عوامل استرسزا در پيش بينی عالئم
وجود نداشت .تنها استثناء در نمونه نوجوانان پسر اتفاق افتاد كه در آن عوامل استرسزاى
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اجتماعى در پيش بينى سطح عالئم افسردگى با جدايی /طرد و هدايت شدن توسط ديگران در
تعامل بودند .طرحوارههای ناسازگار اوليه تشکيل شده در نوجوانی ،میتواند عالئم افسردگی و
اضطراب اجتماعی در آينده را پيشبينی كند .طرحوارههای ناسازگار اوليه نسبتاً مستقل از سطح
استرس عمل میكند.
پژوهش ) Alinejad and Rahmani (2017با هدف تعيين رابطه بين طرحوارههای ناسازگار
اوليه و خود پنداره با اضطراب اجتماعی انجام شد .در اين پژوهش همبستگی ،شركت كنندگان
تعداد  344نفر از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد شهرستان تنکابن بودند كه با روش
نمونهگيری تصادفی ساده در پاييز  1315انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل فرم كوتاه
پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار اوليه يانگ ،پرسشنامه هراس اجتماع كانور و پرسشنامه تصور
از خود بك بودند .يافتههای حاصل از آزمون رگرسيون چندمتغيری و آزمون همبستگی
پيرسون نشان دادند كه رابطه مثبت و معناداری بين مؤلفههای حوزه بريدگی ،خودگردانی و
عملکرد مختل ،محدوديتهای مختل ،ديگر جهت مندی ،گوش به زنگی بيش ازحد و خود
پنداره با اضطراب اجتماعی دانشجويان وجود داشت .نتايج نشان می دهد كه متغيرهای حوزه
بريدگی ،خودگردانی ،عملکرد مختل و خود پنداره قادر به پيشبينی اضطراب اجتماعی در
دانشجويان هستند و توانستند  27درصد واريانس مربوط به آن را تبيين نمايند.
پژوهش ) Naderzadeh, Salehy, Jafariroshan and Kochakentazar (2019با هدف
پيشبينی اضطراب اجتماعی مبتنی بر طرحوارهای ناسازگار اوليه با ميانجیگری تحريفهای
شناختی در ميان دانشآموزان متوسطه دورهی دوم بود .جامعه شامل تمام دانشآموزان متوسطه
دوم شهرستان مريوان بودند كه از ميان آنها  044نفر ( 244نفر پسر 244 ،نفر دختر) به عنوان
نمونه انتخاب شدند .برای گزينش انتخاب نمونه با مراجعه به مدارس ،در بين دانشآموزان
مشکوک به اضطراب اجتماعی (با تشخيص مشاور مدرسه و منطبق با عالئم ذكر شده در
راهنمای تشخيصی و آماری اختاللهای روانپزشکی ويرايش پنجم) پرسشنامه اضطراب
اجتماعی كانور توزيع و تکميل و در صورت تائيد تشخيص اين اختالل در دانشآموزان ،بر
اساس نمونهگيری تصادفی ساده ،نمونهگيری انجام شد .به منظور جمعآوری دادهها از
پرسشنامهی اضطراب اجتماعی كانور ،پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار اوليه يانگ (فرم كوتاه)
و پرسشنامه تحريفهای شناختی استفاده شد .دادهها با استفاده از روش مدليابی معادالت
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ساختاری تحليل شدند .نتايج نشان داد كه مدل ساختاری پژوهش برازش دارد .به طور كلی
پنج حوزه طرحوارههای ناسازگار اوليه (بريدگی و طرد ،خودگردانی و عملکرد مختل،
محدوديتهای مختل ،ديگر جهت مندی و گوش به زنگی بيش از حد و بازداری) توان
پيشبينی  13درصد از متغير اضطراب اجتماعی را دارند .همبستگی مستقيم معناداری بين
متغيرهای طرحوارههای ناسازگار اوليه واضطراب اجتماعی وجود دارد .تحليل بوت استراپ
نشان داد تحريفهای شناختی ميانجی بين طرحوارههای ناسازگار اوليه واضطراب اجتماعی
است .نتايج اين پژوهش از نقش طرحوارههای ناسازگار اوليه به عنوان عامل ايجاد آسيب-
پذيری برای اضطراب اجتماعی و نقش تحريفهای شناختی به عنوان مکانيسم مرتبطكننده
طرحوارههای ناسازگار اوليه به اضطراب اجتماعی حمايت میكند.
از جمله حيطههای ديگری كه انتظار میرود با فعال شدن طرحوارههای ناسـازگار بـه نقـص
در پـردازش شناختی منجر شـده ،بـه دنبـال آن آشـفتگی ذهنـی و روانی ايجاد كند ،حيطه
يادگيری و عملکرد تحصـيلی دانشآموزان اسـت كه میتوانند بر ادراک ،واقعيت و پردازش
شـناختی فـرد اثر بگذارند ) .(Kazemi & Motahari, 2013بنابراين طرحوارههای ناسازگار حوزه
عملکرد را مختل و تحليلرفتگی تحصيلی 1دانشآموزان را پيشبينی میكنند .تحليل رفتگی
حالتی از خستگی ذهنی و هيجانی است كه حاصل فشار و محدوديت زمانی و فقدان منابع الزم
برای انجام دادن وظايف محوله است

( & Demerouti et al., 2001, cited in Adib, Fathiazar

 .)Dastouri, 2017تحليل رفتگی تحصيلی در موقعيتهای آموزشی با ويژگیهايی مانند خستگی
ناشی از الزامات مربوط به مطالعه ،افزايش نگرش بدبينانه و بدون حساسيت نسبت به مطالب
درسی و نيز احساس پيشرفت شخصی ضعيف در امور تحصيلی مشخص میشود

(Salmela-

 .)Aro, Kiuru, Leskinen & Nurmi, 2009افرادی كه تحليل رفتگی تحصيلی دارند معموالً
عالئمی مانند بی اشتياقی نسبت به مطالب درسی ،ناتوانی در ادامه حضور مستمر در كالسهای
درس ،مشاركت نکردن در فعاليتهای كالسی و احساس ناتوانی در فراگيری مطالب درسی را
تجربه میكنند.
فراگيران در محيطهای آموزشی جهت دستيابی به اهداف آموزشی خود با چالشهای
متعددی مواجه میشوند .هنگامی كه چنين چالشهای منفی در نظر گرفته شود ،اثرات زيانباری
1- academic burnout
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بر انگيزش ،عملکرد تحصيلی و بهزيستی روانشناختی آنها خواهد شد .به عبارت ديگر،
در حالی كه حضور در مدرسه برای بسياری از دانشآموزان تجارب خوشايندی به همراه دارد،
برای برخی ديگر از دانشآموزان ،منجر به تحليل رفتگی تحصيلی میشود .بديهی است كه
تحليل رفتگی تحصيلی تأثيرات منفی از لحاظ بهزيستی ذهنی ،روانشناختی و جسمانی برای
دانشآموزان به همراه دارد (.)Adib, Fathiazar & Dastouri, 2017
بررسی پيشينه پژوهش متغير تحليلرفتگی نشان میدهد كه بيشتر پژوهشها (

Kaviyani,

 )Hoseyni, Nazari, Akbarzadeh & Hojjat, 2018مربوط به تحليلرفتگی شغلی در مشاغل
مختلف است و در زمينه تحليل رفتگی تحصيلی پيشينه داخلی و خارجی چندانی وجود ندارد.
برای مثال پژوهش ( )D’Souza, 2019با هدف بررسی سهم طرحوارههای ناسازگار اوليه در
بروز اضطراب ،افسردگی و تحليلرفتگی تحصيلی در نمونهای از  144جوان ساكن امارات
متحده عربی انجام شد .با استفاده از آزمون تی مستقل و تحليل تشخيصی برای تجزيه و تحليل
يافتهها ،مشخص شد كه طرحوارههای ناسازگار اوليه با پيشرفت بعدی تحليلرفتگی تحصيلی،
افسردگی و اضطراب را پيشبينی كرد .طرحواره ناسازگار اوليه اطاعت باالترين اهميت
پيشبينی را برای ميزان تحليلرفتگی باال نشان داد .آسيبپذيری در معرض آسيب و بيماری به
طور معنیداری پيشبينی كننده عالئم افسردگی شديد بود در حالی كه حدو مرزهای مخدوش
عالئم اضطراب را بسيار پيشبينی میكردند.
با توجه به اينکه وجود تحليلرفتگی تحصيلی و اضطراب اجتماعی در دانشآموزان در
كاهش كاركرد طبيعی آنان در زمينههای تحصيلی نقش دارد و از آنجا كه پژوهشهای زيادی
در طرحوارههای ناسازگار اوليه و تحليل رفتگی تحصيلی انجام نشده است ،اين پژوهش در
پی آن است كه به اين سوال پاسخ گويد كه آيا ارتباطی بين طرحوارههای ناسازگار اوليه با
تحليلرفتگی تحصيلی و اضطراب اجتماعی دانشآموزان وجود دارد .شکل شماره  ،1مدل
مفهومی پژوهش را نشان میدهد.
بنابراين فرضيه پژوهش به قرار زير است:
 بين مجموعه مؤلفههای طرحوارههای ناسازگار با مجموعه مؤلفههای تحليلرفتگیتحصيلی و اضطراب اجتماعی دانشآموزان رابطه وجود دارد.
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Figure 1. Conceptual model of research

روش
روش پژوهش
از آنجا كه در اين پژوهش رابطه بين متغير طرحوارههای ناسازگار اوليه با تحليلرفتگی
تحصيلی و اضطراب اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت ،روش پژوهش توصيفی و از نوع
همبستگی است.

جامعه و روش نمونهگیری
جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان رامسر
كه در نيمسال اول سال تحصيلی  1318-1317مشغول به تحصيل و شامل  1238نفر بوده،
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میباشند .با توجه به جدول مورگان ،تعداد نمونه  214نفر محاسبه شد كه به روش نمونهگيری
خوشهای چند مرحله-ای انتخاب شدند .ابتدا به صورت تصادفی خوشهای ،از بين مدارس
شهرستان 1 ،مدرسه به تصادف انتخاب و سپس از هر مدرسه ،دو كالس در نظر گرفته شد و
پرسشنامه در اختيار دانشآموزان قرار گرفت .در نهايت  288پرسشنامه تکميل شده از
دانشآموزان اخذ و وارد تحليل آماری شد .در اين پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد كه به
شرح زير میباشد.

ابزار جمعآوری اطالعات
پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار اولیه ( :)Young & Brown, 2003برای اندازهگيری
طرحوارههای ناسازگار ،از پرسشنامه طرحواره ناسازگار اوليه يانگ (SF-SYQ( 1استفاده شد.
فرم كوتاه پرسشنامه-ی طرحواره يانگ و براون ( )1111يك پرسشنامه-ی  75سؤالی است كه
 15طرحواره-ی ناسازگار اوليه را میسنجد .هر يك از  75عبارت اين پرسشنامه در مقياس
ليکرت  1درجهای ازكامالً غلط (نمره  )1تا كامالً درست (نمره  )1نمرهگذاری میشود.اين
پرسشنامه  15طرحواره اوليه ناسازگار را میسنجد كه عبارتند از :محروميت هيجانی (گويههای
1تا  ،)5جدايی /طرد ( 1تا .)14
بی اعتمادی /بدرفتاری (11تا ،)15انزوای اجتماعی /بيگانگی (11تا ،)24نقص/شرم ( 21تا
 ،)25شکست ( 21تا ،)34وابستگی/بیكفايتی ( 31تا  ،)35آسيبپذيری در برابر ضرر و بيماری
( 31تا ،)04گرفتار/خود تحول نايافته ( 01تا ،)05اطاعت ( 01تا ،)54قربانی كردن خود ( 51تا
 ،)55بازداری هيجانی ( 51تا ،)14معيارهای سختگيرانه ( 11تا  ،)15استحقاق/بزرگمنشی (11
تا ،)74خود ک ناكافی( 71تا  .)75در اين پرسشنامه ،نمره باال نشاندهندهی طرحوار-های
ناسازگارانه اوليه است .در پژوهش ( )Yousefi, 2010پايايی پرسشنامه از طريق آلفای كرونباخ
 4/88به دست آمد .اين ضريب برای حوزههای طرحوارهها ،در دامنهای از  4/55تا  4/81قرار
داشت 5 .سوال اول پرسشنامه در زير آورده شده است:
 .1اغلب كسی را نداشتهام كه از من حمايت كند ،حرفهايش را با من بزند و عميقاً نگران
اتفاقاتی باشد كه برايم میافتد.
1- Young maladaptive schema
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 .2به طور كلی كسی نبوده كه به من عاطفه ،محبت و صداقت نشان دهد.
 .3به طور كلی ،در زندگی اين احساس را نداشتهام كه برای فرد ديگری ،شخص ويژه و
ممتازی به شمار میروم.
 .0در غالب اوقات كسی را نداشتم كه واقعاً به در دل من گوش دهد ،مرا بفهمد يا اين كه
احساسها و نيازهای واقعی مرا درک كند.
 .5وقتی كه نمیدانستم كاری را چگونه انجام دهم ،به ندرت شخصی پيدا میشد كه مرا
نصيحت و راهنمايی كند.
پرسشنامه تحلیلرفتگی تحصیلی ( :)Breso, Salanova & Schoufeli, 2007پرسشنامه
تحليلرفتگی تحصيلی توسط ) Breso, Salanova & Schoufeli (2007برای سنجش تحليل-
رفتگی تحصيلی طراحی و تدوين شده است .اين پرسشنامه دارای  15سوال و سه مؤلفه يعنی
خستگی تحصيلی (گويههای  14 ،0 ،1و  ،)13بدبينی تحصيلی (گويههای  11 ،5 ،2و  )10و
ناكارآمدی تحصيلی (گويههای  13 ،1 ،8 ،1 ،3و  )15میباشد .شيوهی نمره گذاری اين آزمون
به اين صورت است كه در ازای انتخاب گزينه اول (كامالً مخالفم) نمره  ،4گزينه دوم
(مخالفم) نمره  ،1گزينه سوم (نظری ندارم) نمره  ،2گزينه چهارم (موافقم) نمره  3و گزينه
پنجم (كامالً موافقم) نمره  0به افراد اختصاص میيابد .سؤاالت  12 ،1 ،8 ،1و  15به صورت
معکوس نمرهگذاری میشوند .ضريب آلفای كرونباخ محاسبه شده در پژوهش (

Naami,

 )2009برای اين پرسشنامه باالی  4/7برآورد و روايی محتوايی و صوری و مالكی اين
پرسشنامه مناسب ارزيابی شده است 5 .گويه اول پرسشنامه به قرار زير است:
 .1احساس میكنم كه با مطالعه كردن مطالب درسی خسته میشوم.
 .2از زمانی كه در مدرسه ثبت نام كردهام ،عالقهی من نسبت به مطالعه كم شده است.
 .3من نمیتوانم به طور مؤثر ،مشکالتی را كه در تحصيالتم به وجود میآيند ،حل كنم.
 .0در پايان يك روز درسی در مدرسه احساس خستگی میكنم.
 .5اشتياق من نسبت به مطالعه كم شده است.
پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابك

1

(:)1996, cited in Aslami, Khabar & Hashemi, 2012
)1- Jerabek Social Anxiety Scale (SAS
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اين پرسشنامه در سال  1111توسط جرابك برای سنجش اضطراب اجتماعی ساخته شده است.
اين ابزار دارای  25سوال  5گزينهای با گزينههای تقريباً هميشه ،اغلب اوقات ،گاهی اوقات،
بندرت ،تقريباً هيچ وقت است .اين پرسشنامه دارای پنج خرده مقياس ترس از بيگانگان
(گويههای  ،) ،17 ،15 ،13 ،12 ،8 ،5 ،0 ،3ترس از ارزيابی توسط ديگران (،)22 ،21 ،11 ،11
ترس از صحبت كردن در جمع ( ،)20 ،23 ،18 ،1ترس از انزوای اجتماعی ()25 ،24 ،1 ،7 ،2
و ترس از آشکار شدن عالئم اضطراب ( )10 ،11 ،14 ،1است ( .)Fardi, 2013همسانی درونی
پرسشنامه را با روش آلفای كرونباخ  4/71گزارش كرده است .روايی همگرا برای كل مقياس
در افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی در مقايسه با نمرههای مقياس هراس اجتماعی
همبستگی  4/57تا  4/84را نشان داد 5 .سوال اول پرسشنامه به قرار زير است:
 .1هنگامی كه در گروه هستم ترجيح میدهم با محيط خود درآميزم.
 .2از مردم آميزی لذت میبرم.
 .3هنگامی كه میبايست با شخص ناآشنا گفتگو رو در رو داشته باشم ،دچار ترس میشوم.
 .0در گروه بيگانگان احساس آرامش میكنم.
 .5هنگامی كه میبايست در گروه كوچکی از مردم صحبت كنم ،احساس خجالت میكنم.

روش تحلیل دادهها
روش تحليل همبستگی كانونی 1از جمله روشهای آماری میباشد كه با كمك آن محقق
قادر خواهد بود روابط بين مجموعهای از متغيرهای مستقل را با مجموعهای از متغيرهای مالک
بررسی نمايد .اين درحالی است كه روشهای رگرسيونی تنها قادر است يك متغير مالک را بر
اساس مجموعهای از متغيرهای پيشبين مورد بررسی قرار دهد ( )Thompson, 1984و از آنجا
كه در پژوهش حاضر رابطه مجموعه مؤلفههای طرحوارههای ناسازگار اوليه با اضطراب
اجتماعی و مجموعه مؤلفههای تحليلرفتگی تحصيلی بررسی شده است ،از تحليل همبستگی
كانونی (بنيادی) و نرم افزار  spss 24استفاده شده است.
1- canonical correlation analysis
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یافتهها
جدول  .1شاخصهای ميانگين و انحراف معيار و همبستگی متغيرهای پيش بين با متغيرهای تحليل-
رفتگی تحصيلی و اضطراب اجتماعی

استحقاق /بزرگ منشی
5.3
16.2
خودكنترلی ناكافی
5.07
19.8
**
سطح معنیداری در سطح 0/01

خستگی تحصیلی

Academic fatigue

بدبینی تحصیلی

1

0.761
0.089

**0.892
**0.424
**0.180
**0.539
**0.485
**0.463
**0.334
**0.198
0.07
0.005

**

Academic apathy

معيارهای سختگيرانه

15.7

5.5

0.088

ناکارآمدی تحصیلی

**0.220
**0.321
**0.227

**

Academic inefficiency

خستگی تحصيلی
بدبينی تحصيلی
ناكارآمدی تحصيلی
اضطراب اجتماعی
محروميت هيجانی
جدايی /طرد
بی اعتمادی و بدرفتاری
انزوای اجتماعی
نقص /شرم
شکست
بی كفايتی وابستگی
آسيب پذيری بيماری
خود تحول نايافته
اطاعت
قربانی كردن خود
بازداری هيجانی

11.4
6.87
13.9
82
23.16
21.7
21.7
23.3
25.8
26.2
23.4
23.06
25.9
24.5
18.9
23.1

11.4
3.9
3.09
9.3
6.1
6.3
5.1
5.0
4.8
4.2
3.2
5.7
3.5
3.6
4.3
5.05

Variable

Social anxiety

متغیر

M

SD

اضطراب اجتماعی

Table 1. Mean and standard deviation indices and correlation of predictor variables
with variables of academic burnout and social anxiety

0.214
**0.518

*

1

0.251
0.103
**0.375
**0.236
**0.465
**0.486
**0.455
**0.357
**0.347
0.046
0.02
**0.171
**0.338
**0.393

1
0.065
0.057
**0.396
**0.285
**0.275
**0.282
**0.259
**0.280
**0.343
0.113
**0.371
0.085
**0.391

1
**0.173
0.003
0.008
0.001
*0.122
0.004
0.043
0.043
*0.176
0.009
*0.176
0.025

**0.176

0.004

0.076

**

**

**

0.338 0.373
0.270
**0.158** 0.357** 0.501
*
سطح معنیداری در سطح 0.05.

رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه دانشآموزان با تحلیلرفتگی تحصیلی و

…

392

در جدول  1شاخصهای ميانگين و انحراف معيار و همبستگی متغيرهای پيشبين با متغيرهای
تحليلرفتگی تحصيلی و اضطراب اجتماعی نمايش داده شده است .ميانگين مقياس ،بر اساس يك
پيوستار (11ـ )4نمرهای ميانگين خستگی تحصيلی و بدبينی تحصيلی به ترتيب  11/0و 1/87
محاسبه شده است .ميانگين ناكارآمدی تحصيلی بر اساس يك پيوستار (20ـ )4نمرهای 13/1
محاسبه شده است .در طرحوارههای ناسازگار بر اساس يك پيوستار (34ـ )5نمرهای؛ بيشترين
ميانگين به مؤلفههای «خود تحول نايافته» و «نقص/شرم» به ترتيب  25/1و  25/8اختصاص دارد.
ميانگين اضطراب اجتماعی در يك پيوستار (125ـ )25نمرهای 82/4 ،محاسبه شده است .ضرايب
همبستگی پيرسون بين متغيرهای پيشبين با متغيرهای مالک نشان میدهد كه رابطه با خستگی
تحصيلی از شدت بيشتری برخوردار است و بيشترين همبستگی بين «بیاعتمادی/بدرفتاری»
( )4/531و «خودكنترلی ناكافی» ( )4/518با خستگی تحصيلی محاسبه شده است.
جدول  .2آزمون معنیداری برای مدل كامل تحليل همبستگی كانونی
Table 2. Significant test for the full model of focal correlation analysis

مقدار

آزمون

Value
0.110

Test

المبدا ويلکز

درجه آزادی

F

درجه آزادی خطا

Df
60

13.32

Degree of error
1052

Sig
0.000

جدول  .3ضرايب استاندارد ،ساختاری و مجذور ساختاری

بازداری
هيجانی
بدبينی
تحصيلی
محروميت
هيجانی
خستگی
تحصيلی

ریشه Root

Variable Standardized
coefficient

1

-0.602

1

0.585

2

-0.644

2

-0.562

ریشه Root

متغیر

Variable

استاندارد

متغیر

ساختاری
(بارکانونی)

1

0.949

بدبينی
تحصيلی
ناكارآمدی
تحصيلی 2
خودكنترلی
1
ناكافی
محروميت
2
هيجانی

متغیر

Variable Structural
coefficient

0.405
0.041
0.436

بدبينی
تحصيلی
خودكنترلی
ناكافی
ناكارآمدی
تحصيلی
استحقاق/
بزرگمنشی

ریشه Root

Table 3. Standardized coefficients, structural and squared coefficients

مجذور
ساختاری

Structural
squared
coefficient

1

0.009

1

0.488

2

0.697

2

0.187

با توجه ميزان المبدای محاسبه شده و معنیدار بودن آن در توضيح متغير تركيبی ،با احتمال
 11درصد میتوان گفت دو مجموعه از متغيرهای طرحوارههای ناسازگار اوليه و مجموعه
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تحليلرفتگی تحصيلی و اضطراب اجتماعی به طور معنیداری بر اساس همبستگی كانونی پيوند
داشتهاند و تغييرات متغيرهای مالک توسط طرحوارههای ناسازگار اوليه قابل تبيين هستند.

در جدول  3ضرايب كانونی استاندارد و ساختاری برای متغيرهای مالک و پيشبين معنیدار
نمايش داده شده است .بر اساس نتايج متغير «بازداری هيجانی» از مجموعه پيشبين و «بدبينی
تحصيلی» از مجموعه مالکها بيشترين نقش را در ايجاد اولين همبستگی كانونی داشتهاند .در
تابع دوم كانونی ،محروميت هيجانی و خستگی تحصيلی بيشترين نقش را در واريانس تابع دوم
داشتهاند .قابل ذكر است كه چهار متغير كانونی داشتيم كه در اين جدول مقادير توابع اول و دوم
كه از اهميت بيشتری برخوردار هستند گزارش شده است و نتايج توابع سوم و چهارم در
گزارش گنجانده نشده است .همبستگیهای ساختاری ،بارهای متغيرها را در هر يك از مجموعه
متغيرهای كانونی نشان میدهد .متغيرهايی كه همبستگی ساختاری آنها بزرگتر از  4/3باشد به
عنوان بخشی از متغير كانونی محسوب میشوند .مطابق نتايج جدول  2در اولين همبستگی
كانونی در مجموعه مالک؛ «بدبينی تحصيلی» و «ناكارآمدی تحصيلی» در تابع دوم از بيشترين
نقش برخوردار هستند .در مجموعه پيشبين؛ «خود كنترلی ناكافی» و «محروميت هيجانی» به
ترتيب دارای بيشترين بار عاملی هستند .اگر مقادير ساختار مجذور شوند ،درصد واريانسی كه
به وسيله يك متغير اصلی تبيين میشود ،به دست میآيد .در تابع كانونی اول ،بدبينی تحصيلی از
گروه مالک به ميزان  1درصد و خودكنترلی ناكافی از گروه پيشبين به ميزان  08/8درصد
بيشترين نقش را در توضيح واريانس متغير كانونی دارند .در متغير كانونی دوم بيشترين نقش
در توضيح واريانس ،متعلق به متغيرها ناكارآمدی تحصيلی ( 11/7درصد) و استحقاق /بزرگ
منشی ( 18/7درصد) است .در رابطه متغيرهای پيشبين و مالک ،میتوان گفت كه «خودكنترلی
ناكافی» و «استحقاق /بزرگ منشی» بهترين پيشبينی كنندههای مجموعه مالک هستند.
جدول  .0مقادير توابع حاصل از تحليل كانونی

Table 4- Function values obtained from focal analysis

توابع

Functions
1
2
3
4

همبستگی
کانونی

Canonical
correlation
0.834
0.635
0.534
0.386

مجذور
همبستگی

Squared
correlation
0.696
0.403
0.285
0.149

آزمون
ویلکز

Wilks
test
0.110
0.362
0.608
0.850

درجه
آزادی خطا
Degree
of error
1052
801
542
272

درجه
آزادی

Sig

60
42
26
12

0.000
0.000
0.000
0.000

df

معنیداری
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جدول  0همبستگی و مجذور همبستگی كانونی هر يك از توابع را كه برابر با تعداد
متغيرهای مالک است ،نشان میدهد .مجذور همبستگی كانونی نشان میدهد كه چه مقدار از
واريانس هر مجموعه توسط مجموعه ديگر توضيح داده میشود .نتايج نشان میدهد كه هر
چهار همبستگی كانونی از نظر آماری معنیدار است (.)P<4/41

بحث و نتیجهگیری
اين پژوهش با عنوان تعيين رابطه طرحوارههای ناسازگار اوليه دانشآموزان با تحليلرفتگی
تحصيلی و اضطراب اجتماعی آنان انجام شد .نتايج نشان داد مجموعه متغيرهای طرحوارههای
ناسازگار اوليه با مجموعه مؤلفههای تحليلرفتگی تحصيلی و اضطراب اجتماعی به طور
معنیداری بر اساس همبستگی كانونی پيوند داشتهاند .همچنين در رابطه متغيرهای پيشبين و
مالک ،میتوان گفت كه «خودكنترلی ناكافی» و «استحقاق /بزرگ منشی» بهترين پيشبينی
كنندههای مجموعه مالک يعنی تحليلرفتگی تحصيلی و اضطراب اجتماعی هستند .نتايج اين
پژوهش با پژوهشهای Alinejad and Rahmani (2017); Calvate, Calvete, Orue and Hankin

) )(2015); D’Souza (2019); Mairet, Boag and Warburton (2014همسو است .در پژوهش-
های مطرح شده هم طرحوارههای ناسازگار اوليه قادر به تبيين تحليلرفتگی تحصيلی و اضطراب
اجتماعی بودند .در تبيين اين يافتهها میتوان گفت طرحوارهها ساختارهای شناختی هستند كه
فرآيندهای اطالعاتی را نظم بخشيده و سازماندهی میكنند .در واقع ،آنها "فيلتر" يا "قالبهايی"
هستند كه ما آنها را برای دريافت ،سازماندهی و پردازش اطالعات به كار میبريم (

Nilsson,

 .)2010فشارهای تحصيلی باعث تشديد تعارضهای ناهشيار در برخی از دانشآموزان میشود.
يادگيری برای دانشآموزانی كه طرحوارههای ناسازگار اوليه انعطاف ناپذير دارند ،نفرت آور
است ،بنابراين اين طرحوارههای ناسازگار اوليه ،آنها را مستعد ابتال به تحليلرفتگی تحصيلی
میكند .در تبيين رابطه طرحوارههای ناسازگار با اضطراب اجتماعی میتوان گفت دانشآموزانی
كه دارای باورهای غلط و نادرست ناشی از دوران گذشته خود هستند و از طرحوارههای
ناسازگار اوليه برخوردارند ،احتمال بروز اضطراب اجتماعی در آنها بيشتر خواهد بود .زيرا اين
افراد قادر به شکل دادن روابط و حفظ روابط خويش با ديگران نيستند؛ به طوری كه فرد ارزشها
و نگرشهای خود را جدا از نگرشها و ارزشهای ديگران مینگرد و چرخه معيوب ادراک
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موقعيت به صورت موقعيت يا مکان خطری بروز میكند كه سبب بازنمايیهای ذهنی منفی از
توانايیهای خويش و سپس تمركز روی عالئم اضطرابی میشود .طرحوارههای ناسازگار مستقيماً
منجر به اختالل خاصی نمیشوند اما آسيب پذيری فرد را برای اختالالت روانی افزايش میدهند.
با ريشه يابی اضطراب انسان میتوان دريافت كه طرحوارههای ناسازگار اوليه و راههای
ناكارآمدی كه افراد از راه آنها ياد میگيرند كه با ديگران كنار بيايند؛ اغلب زير بنای نشانههای
مزمن اختالالتی مثل اضطراب ،افسردگی واختالالت روان تنی به شمار میروند.
در اين پژوهش همچون ديگر پژوهشها محدوديتهايی وجود داشته است از جمله اينکه در
اين پژوهش میتوان به محدود بودن جامعه آماری به شهرستان رامسر و مقطع تحصيلی دوره دوم
متوسطه و محافظه كاری برخی از دانشآموزان در پاسخگويی به سواالت پرسشنامه به دليل نگرانی
از مطلع شدن از نحوه پاسخ آنها و عدم همکاری برخی از معلمان در تحت اختيار گذاشتن كالس
برای اجرای پرسشنامهها نام برد .بنابراين پيشنهاد میشود پژوهشهای آتی بر روی جوامع آماری
بزرگتر و با استفاده از ابزارهای ديگری همچون مصاحبه در كنار پرسشنامه انجام پذيرد.
با توجه به عنوان پژوهش پيشنهاد میشود برای دست اندركاران امر آموزش دورهها و
كارگاههايی عملی برای توجه بيشتر به طرحوارههای ناسازگار اوليه و كاهش تحليلرفتگی
تحصيلی و اضطراب اجتماعی دانشآموزان برگزار شود.
از آنجايی كه طرحوارههای ناسازگار اوليه به ويژه طرحوارههای خودكنترلی ناكافی و استحقاق/
بزرگ منشی نقش مهمی در بروز اضطراب اجتماعی دانشآموزان دارد ،پيشنهاد میشود مديران
سازمان آموزش و پرورش دانشآموزان را بطور مستمر تحت مشاوره روانشناختی قرار دهند تا
بدين ترتيب تأثير طرحوارههای ناسازگار اوليه در اضطراب اجتماعی دانشآموزان خنثی شود.
سهم مشارکت نویسندگان :اين پژوهش ،بخشی از پايان نامه ارشد خانم هانيه سلمليان است كه به
راهنمايی سركار خانم دكتر معصومه ملکی پيربازاری و مشاورت جناب آقای دكتر سيروس صالحی
انجام شده است.
سپاسگزاری :نويسندگان مراتب تشکر خود را از مستوالن و دانشآموزان مدارسی كه در جمعآوری
اطالعات نقش داشتهاند ،اعالم میدارند.
تضاد منافع :نويسندگان اذعان میكنند كه در اين مقاله هيچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد.
منابع مالی :برای انجام اين پژوهش هيچگونه حمايت مالی دريافت نشده است.
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