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آموزان با اضطراب اجتماعی های ناسازگار اولیه دانشرابطه طرحواره

 )یک همبستگی بنیادی( رفتگی تحصیلی آنانو تحلیل
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 سیروس صالحی
 چکیده

 اضطراب آموزان بايه دانشناسازگار اول هایطرحواره رابطه پژوهش حاضر با هدف بررسی
 دوره دختر آموزاندانش تمامی شامل آماری جامعه .انجام گرفت آنان تحصيلی رفتگیو تحليل اجتماعی

 نفر 1238 بود. تعداد جامعه شامل 1317-18 سال در و شاغل به تحصيل رامسر شهرستان متوسطه دوم
 ایمرحله چند ایخوشه گيرینمونه روش به نفر 288 مورگان جدول به توجه از اين تعداد با بود كه
 براون و يانگ اوليه ناسازگار طرحواره سه پرسشنامهابزار گردآوری اطالعات شامل  شدند. انتخاب

 اجتماعی اضطراب و پرسشنامه( 2447) همکاران و تحليل رفتگی تحصيلی برسو ، پرسشنامه(1111)
كانونی  ل اطالعات از آزمون همبستگیبود. در اين پژوهش جهت تجزيه و تحلي( 1111)جرابك 

های ناسازگار اوليه با اضطراب اجتماعی و های طرحوارهمؤلفهاستفاده شد. نتايج تحليل نشان داد كه 
 یناكارآمد ی وليتحص ینيبدب ،یليتحص یخستگرفتگی تحصيلی يعنی تحليلهای  مؤلفه همچنين

های ناسازگار اوليه جهت كاهش توجه به طرحواره نبنابراياند. داری پيوند داشتهطور معنیبه  یليتحص
 آموزان مهم است. رفتگی تحصيلی دانشاضطراب اجتماعی و تحليل
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 مقدمه

شکل " و يا "داشتن"به معنای  schemaمه ی در اصل ريشه يونانی كل 1ی طرحوارهواژه

دانست كه به كمك آن پياژه طرحواره را به منزله چهارچوب شناختی كودک می است. "گرفتن

های خود را درباره اشيا و امور گوناگون دنيای اطراف خود، سازماندهی كند. تواند آگاهیمی

در تاثير متقابل با محيط اطراف شود و هميشه های ذهنی توسط كودک ساخته میاين طرحواره

 ,Saif, Kadivar, Karami Nouri & Lotfabadi)دهد شود و تغيير شکل میدستکاری می

برد، حال اگر می ها را برای فهم دنيای خود به كاری از طرحوارهافردی مجموعه. هر (2019

ه باشد، اين فرد در دوران كودكی محبت و پذيرش كافی از سوی منابع محبت دريافت نکرد

شود با كمترين فشار گيرد كه موجب میای ناسازگارانه قرار میها در قالب طرحوارهطرحواره

هم بخورد و موجب افزايش فشارهای روانی بر فرد  روانی از سوی محيط، تعادل روانی بر

ای از يانگ دسته. (Moradi Qahderijani, Homaei, Norouzi & Mehdizadeh, 2015) شودمی

رسان دارند و در ابتدای رشد و آسيب ها را كه الگوی فراگير هيجانی، شناختی خودطرحواره

های اند و در زندگی تداوم دارند و به شدت ناكارآمد هستند، طرحوارهتحول شکل گرفته

 .(Ahmadi, Asgar-nejad-Farid & Borjali, 2014) .گذاری كرده استنام 2ناسازگار اوليه

در برآورده  یبرآورده شوند و ناكام ديدر انسان وجود دارد كه با نياديبن ینجايه ازيپنج ن

 ازيپنج ن نيشوند. ایم هيناسازگار اول یهاطرحوارهگيری  در فرد، موجب شکل ازهاين نيشدن ا

 ،(رشي، ثبات، پرورش و پذتي)شامل امن گرانيبه د منياهای  ( دلبستگی1 عبارتند از: هياول

 ی،رفتنيپذ یهاجانيو ه ازهايآزادانه ن ان( بي3، تيو حس هو مدیكارآ ( استقالل،2

 انگ. ي(یترلكن –)خود  بازداری –و خود  انهيگراواقع یهات( محدودي5ی و ختگ( خودانگي0

 یطبقه بند یاصل طهيح 5را در قالب  هيطرحواره ناسازگار اول 18 نياديبن ازين 5 نيبر ا یمبتن

 . (Young & Klusko, 2006) كرده است

توانند رفتارهای فرد را شکل بنيادهای شناختی فرد را تشکيل و می ،هاهاز آنجا كه طرحوار

ناسازگار اوليه به عنوان بخش  یهاتوان بين طرحوارهداده و به آن سمت و سو دهند، لذا می

اند، با تحولی رشد شکل گرفته یهاافراد كه اغلب در دوره یهازيرين و سخت شناخت

                                                      
1-  schema 

2-  early maladaptive schemes 
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 یها موجب سوگيرطرحواره .رشد افراد، رابطه برقرار نمود یناسازگارانه در مقاطع بعد یهارفتار

تحريف  یهانگرشها خود را به صورت یگيرؤفرد از رويدادها شده و اين س یدر تفسيرها

 یهادهند، طرحوارهنشان می بينانهغيرواقع یهانادرست، اهداف و چشمداشت یهاشده، گمانه

فرد با خود يا  ی هستند كه به رابطه یعميق و فراگير یهامايه ليه، الگوها يا درونناسازگار او

 . (Cannon, Lubar & Baldwin, 2008)هستند ديگران ارتباط دارند و به شدت ناكارآمد

، تياختالالت شخص یممکن است هسته مركز های ناسازگار اوليهطرحوارهفرض كرد  انگي

روانشناختی ديگر چون اضطراب اجتماعی از اختالالت  یاريبس تر وفيخف یاصهيمشکالت خص

با منشاء  یدلواپس و مبهم هراس و ندياحساس منتشر، ناخوشا كياضطراب عبارت است از است. 

 یولوژيزيف یختگيو برانگ یدرماندگ نان،يدهد و شامل عدم اطم می ناشناخته، كه به فرد دست

دهد  می مربوط به آن قرار طياسترس در شرا یراو دا ختهياست كه فرد را در حالت برانگ

(Bathla, Singh & Relan, 2016.) بردن تعادل  نيمهم در از ب یعامل یاضطراب اختالالت

 دارد یروان یها بيآس يیدآيدر پد یاساس یمرتبط با آن است و نقش های و مؤلفه یفکر

(Wehry, Beesdo-Baum, Hennelly, Connolly & Strawn, 2015 .)های  اختالل نيهمچن

 یعاد یبا آن است كه زندگ بطو اثر گذار در سالمت روان و موارد مرت یمنف یعامل یاضطراب

(. Fancourt, Williamon, Carvalho, Steptoe, Dow & Lewis, 2016كند ) می بيدچار آس فرد را

 یست. زمان راياگفر یشد، اختالل می دهينام یاجتماع ایيكه سابقاً فوب یاختالل اضطراب اجتماع

مثال،  یكاری را انجام دهد )براها  جلوی آن ديبا ايو  ردگي¬یقرارم گرانيكه فرد در جمع د

اختالل از هرگونه  ني. افراد مبتال به اشود¬یم ریيو فراگ دي( دچار ترس شدندك یسخنران

 ،كنند ممکن است در آن، رفتار خجالت آوری داشته باشند می وركه تص یاجتماع تيموقع

كنند،  یابيارز یرا به طور منفها  آن گران،يكه امکان دارد د یتيعاز هرگونه وض ايترسند و  می

 قضاوت شوند یبه طور منف ايطرد و  گران،يد یافراد انتظار دارند از سو ني. ادكنن می اجتناب

(Norouzi, Michaeli Manee, & Issazadegan, 2016 .) 

ای را باورهای هسته Pinto-Gouveia, Castilho, Galhardo and Cunha (2006)پژوهش 

نفر(، گروه بيماران مبتال به اختالالت  12در ميان گروه بيماران مبتال به اضطراب اجتماعی )

( مورد مقايسه قرار داد. 55و گروه كنترل متشکل از افراد غير بيمار ) نفر( 01اضطرابی ديگر )

 123اعی و پرسشنامه طرحواره يانگ )نسخه كنندگان مقياس ارزيابی اضطراب اجتم شركت
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سنجد، تکميل كردند. نتايج نشان داد ساختار طرحواره ناسازگار اوليه را می 15ای( را كه گويه

ای بيماران مبتال به اضطراب اجتماعی از افراد مبتال به اختالالت اضطرابی ديگر و طرحواره

های ديگر، سطح ب اجتماعی نسبت به گروهگروه كنترل متفاوت است. بيماران مبتال به اضطرا

دهند. تحليل های ناسازگار اوليه به ويژه در حيطه جدايی/طرد را نشان میباالتری از طرحواره

اعتمادی/آزار ديدن، عدم پذيرش/نقص  ی بیهای ناسازگار اوليهرگرسيون مشخص كرد طرحواره

ناعادالنه و شرم بيشترين پراكندگی اجتماعی، استحقاق داشتن، محروميت اجتماعی، معيارهای 

  كنند. اجتماعی را تبيين میهای  ترس از ارزيابی منفی و اضطراب در موقعيت

نشان داد كه طرحواره ناسازگار اوليه هدايت  Calvete, Orue and Hankin (2013)پژوهش 

 كند. شدن توسط ديگران يك نقش نسبی در رشد و حفظ اضطراب اجتماعی بازی می

خلق و بين متغيرهای رابطه  یبررسبه  Mairet, Boag and Warburton (2014)ش پژوه

و اختالل اضطراب  یاضطراب اجتماع اب هيناسازگار اول یهاو طرحواره های مقابلهسبك، یخو

از  ی كهنشان داد كه افراد جينتا ی پرداخت.نيبال ريبزرگسال غ 314 ی در يك نمونه ازاجتماع

جدا كه در مورد قطع و  يیهااز طرحواره یباالتر سطح، باالتر هستند ینظر اضطراب اجتماع

 دهند. افراد است، را نشان می شدن از

 یها از طرحواره یبرخ با هدف بررسی اينکه Calvete, Orue and Hankin (2015)پژوهش 

و  یردگعالئم افسافزايش زا، عوامل استرس ميانجيگریو چه با  يیچه به تنها ،هيناسازگار اول

دختر و  513نوجوان ) 1281از  یا كنند. نمونه می ینيب شيرا در نوجوانان پ یاضطراب اجتماع

قرار  یمورد بررس ماه، 1با فاصله  یسال( در سه نقطه زمان 11/13 یسن نيانگيم با پسر 188

رد، ط/جدايی) هيناسازگار اول های¬سه حوزه طرحوارهمربوط به های  مقياسگرفت. آنها 

به  یابيدستاجتماعی و زا (، عوامل استرسهدايت شدن توسط ديگرانل مختل و استقال

مطالعه از  هيآزمون فرض یبرا. تکميل كردندرا  یو اضطراب اجتماع ی، عالئم افسردگتيموفق

، طرد/ جدايیاز آن است كه  یحاكها  افتهيرشد نهان استفاده شده است.  یمنحن یمدل ساز

 یو اضطراب اجتماع یبا سطوح عالئم افسردگ توسط ديگران هدايت شدنو  استقالل مختل

تعامل  چيكند. هیم ینيب شيرا در طول زمان پ یاز عالئم افسردگ یهمراه است و ثبات باالتر

عالئم  ینيب شيزا در پ و عوامل استرس های ناسازگار اوليهطرحواره نيب یداریمداوم و معن

زاى جوانان پسر اتفاق افتاد كه در آن عوامل استرسوجود نداشت. تنها استثناء در نمونه نو
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در  هدايت شدن توسط ديگرانرد و ط/ جدايیاجتماعى در پيش بينى سطح عالئم افسردگى با 

و  یعالئم افسردگتواند تشکيل شده در نوجوانی، می هيناسازگار اولهای  تعامل بودند. طرحواره

نسبتاً مستقل از سطح  های ناسازگار اوليهرحوارهطكند.  ینيب شيرا پ ندهيدر آ یاضطراب اجتماع

 كند. یاسترس عمل م

های ناسازگار با هدف تعيين رابطه بين طرحواره Alinejad and Rahmani (2017) پژوهش

شركت كنندگان  همبستگی،اوليه و خود پنداره با اضطراب اجتماعی انجام شد. در اين پژوهش 

و پسر دانشگاه آزاد شهرستان تنکابن بودند كه با روش نفر از دانشجويان دختر  344تعداد 

انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل فرم كوتاه  1315گيری تصادفی ساده در پاييز  نمونه

ناسازگار اوليه يانگ، پرسشنامه هراس اجتماع كانور و پرسشنامه تصور های  پرسشنامه طرحواره

رگرسيون چندمتغيری و آزمون همبستگی حاصل از آزمون های  از خود بك بودند. يافته

حوزه بريدگی، خودگردانی و های  مؤلفه پيرسون نشان دادند كه رابطه مثبت و معناداری بين

مختل، ديگر جهت مندی، گوش به زنگی بيش ازحد و خود های  عملکرد مختل، محدوديت

متغيرهای حوزه پنداره با اضطراب اجتماعی دانشجويان وجود داشت. نتايج نشان می دهد كه 

بينی اضطراب اجتماعی در  بريدگی، خودگردانی، عملکرد مختل و خود پنداره قادر به پيش

 درصد واريانس مربوط به آن را تبيين نمايند. 27دانشجويان هستند و توانستند 

 با هدف Naderzadeh, Salehy, Jafariroshan and Kochakentazar (2019)پژوهش 

 یهافيتحر یگریانجيبا م هيناسازگار اول یهابر طرحوار یمبتن یاعاضطراب اجتم ینيب شيپ

آموزان متوسطه جامعه شامل تمام دانش دوم بود. ی آموزان متوسطه دورهدانش انيدر م یشناخت

دختر( به عنوان  نفر 244 پسر، نفر 244) نفر 044آنها  انيبودند كه از م وانيدوم شهرستان مر

آموزان  دانش نيانتخاب نمونه با مراجعه به مدارس، در ب نشيگز ینمونه انتخاب شدند. برا

عالئم ذكر شده در  بامشاور مدرسه و منطبق  صي)با تشخی مشکوک به اضطراب اجتماع

پنجم( پرسشنامه اضطراب  شيرايو یروانپزشک یها اختالل یو آمار یصيتشخ یراهنما

آموزان، بر  اختالل در دانش نيا صيتشخ ديو در صورت تائ ليو تکم عيكانور توز یاجتماع

ها از داده یآور انجام شد. به منظور جمعگيری  ساده، نمونه یتصادفگيری  اساس نمونه

)فرم كوتاه(  انگي هيناسازگار اول یهاهكانور، پرسشنامه طرحوار یاضطراب اجتماع یامهپرسشن

معادالت  یابي ز روش مدلبا استفاده اها  استفاده شد. داده یشناخت یهافيو پرسشنامه تحر
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 یپژوهش برازش دارد. به طور كل ینشان داد كه مدل ساختار جيشدند. نتا ليتحل یساختار

و عملکرد مختل،  یو طرد، خودگردان یدگي)بر هيناسازگار اول یهاهپنج حوزه طرحوار

( توان یاز حد و بازدار شيب یگوش به زنگ و یجهت مند گريمختل، دهای  تيمحدود

 نيب یمعنادار ميمستق یرا دارند. همبستگ یاجتماع اضطراب ريدرصد از متغ 13 ینيب شيپ

بوت استراپ  ليوجود دارد. تحل یاجتماعواضطراب  هيناسازگار اول یهاطرحواره یرهايمتغ

 یواضطراب اجتماع هيناسازگار اول یهاطرحواره نيب یانجيم یشناخت یهافينشان داد تحر

-بيآس جاديبه عنوان عامل ا هيناسازگار اول یهانقش طرحواره پژوهش از نيا جياست. نتا

كننده  مرتبط سميکانبه عنوان م یشناخت یهافيو نقش تحر یاضطراب اجتماع یبرا یريپذ

 .كند می تيحما یبه اضطراب اجتماع هيناسازگار اول یها طرحواره

ی ناسـازگار بـه نقـص هارود با فعال شدن طرحوارهكه انتظار میديگری های  از جمله حيطه

روانی ايجاد كند، حيطه  در پـردازش شناختی منجر شـده، بـه دنبـال آن آشـفتگی ذهنـی و

بر ادراک، واقعيت و پردازش توانند كه می آموزان اسـتيادگيری و عملکرد تحصـيلی دانش

ناسازگار حوزه های بنابراين طرحواره.  (Kazemi & Motahari, 2013)اثر بگذارند شـناختی فـرد

 یتحليل رفتگ كنند.بينی میآموزان را پيشدانش 1رفتگی تحصيلیعملکرد را مختل و تحليل

حالتی از خستگی ذهنی و هيجانی است كه حاصل فشار و محدوديت زمانی و فقدان منابع الزم 

 & Demerouti et al., 2001, cited in Adib, Fathiazar) محوله است برای انجام دادن وظايف

Dastouri, 2017) . مانند خستگی هايی  آموزشی با ويژگیهای  در موقعيتتحصيلی تحليل رفتگی

نگرش بدبينانه و بدون حساسيت نسبت به مطالب  افزايشناشی از الزامات مربوط به مطالعه، 

-Salmela) شوددرسی و نيز احساس پيشرفت شخصی ضعيف در امور تحصيلی مشخص می

Aro, Kiuru, Leskinen & Nurmi, 2009). ًافرادی كه تحليل رفتگی تحصيلی دارند معموال 

های حضور مستمر در كالس عالئمی مانند بی اشتياقی نسبت به مطالب درسی، ناتوانی در ادامه

های كالسی و احساس ناتوانی در فراگيری مطالب درسی را درس، مشاركت نکردن در فعاليت

  .كنندتجربه می

های  آموزشی جهت دستيابی به اهداف آموزشی خود با چالشهای  حيطفراگيران در م

 های منفی در نظر گرفته شود، اثرات زيانباری هنگامی كه چنين چالش شوند.متعددی مواجه می
 

                                                      
1-  academic burnout 
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به عبارت ديگر،  خواهد شد.ها  بر انگيزش، عملکرد تحصيلی و بهزيستی روانشناختی آن

آموزان تجارب خوشايندی به همراه دارد، ری از دانشدر حالی كه حضور در مدرسه برای بسيا

بديهی است كه  شود. می آموزان، منجر به تحليل رفتگی تحصيلیبرای برخی ديگر از دانش

تحليل رفتگی تحصيلی تأثيرات منفی از لحاظ بهزيستی ذهنی، روانشناختی و جسمانی برای 

 (. Adib, Fathiazar & Dastouri, 2017) آموزان به همراه دارد دانش

 ,Kaviyani)ها دهد كه بيشتر پژوهشرفتگی نشان میبررسی پيشينه پژوهش متغير تحليل

Hoseyni, Nazari, Akbarzadeh & Hojjat, 2018) رفتگی شغلی در مشاغل مربوط به تحليل

مختلف است و در زمينه تحليل رفتگی تحصيلی پيشينه داخلی و خارجی چندانی وجود ندارد. 

در  هيناسازگار اول یهاسهم طرحواره یبا هدف بررس (D’Souza, 2019)ثال پژوهش برای م

جوان ساكن امارات  144از  یا در نمونه یليتحص رفتگیتحليلو  یاضطراب، افسردگ بروز

 ليو تحل هيتجز تحليل تشخيصی برایمستقل و  یت آزمونبا استفاده از شد. انجام  یمتحده عرب

 ی،ليتحص رفتگیتحليل یبعد شرفتيپهای ناسازگار اوليه با طرحوارهمشخص شد كه ها، افتهي

 تياهم نيباالتر طرحواره ناسازگار اوليه اطاعت بينی كرد. را پيشو اضطراب  یافسردگ

پذيری در معرض آسيب و بيماری به آسيب. باال نشان داد رفتگیتحليل زانيم یرا برا ینيب شيپ

حدو مرزهای مخدوش در حالی كه بود الئم افسردگی شديد عبينی كننده  پيشداری  طور معنی

 .كردند بينی می عالئم اضطراب را بسيار پيش

در  آموزاندر دانش و اضطراب اجتماعی رفتگی تحصيلیتحليل اينکه وجودبا توجه به 

های زيادی ی نقش دارد و از آنجا كه پژوهشليتحص یهانهيآنان در زم یعيكاهش كاركرد طب

پژوهش در  نيا های ناسازگار اوليه و تحليل رفتگی تحصيلی انجام نشده است، رهدر طرحوا

با  اوليه ناسازگار یهاطرحواره نيب یارتباط ايكه آ ديسوال پاسخ گو نيآن است كه به ا یپ

، مدل 1شکل شماره  آموزان وجود دارد. دانش و اضطراب اجتماعی رفتگی تحصيلیتحليل

 دهد.مفهومی پژوهش را نشان می

 بنابراين فرضيه پژوهش به قرار زير است: 

 یرفتگليتحل یهاناسازگار با مجموعه مؤلفه یهاطرحوارههای  مؤلفه مجموعه نيب -

 رابطه وجود دارد.آموزان  دانشو اضطراب اجتماعی  تحصيلی
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 Figure 1.  Conceptual model of research                             مدل مفهومی پژوهش  . 1شکل 

 

 وشر
 پژوهش روش

رفتگی های ناسازگار اوليه با تحليلاز آنجا كه در اين پژوهش رابطه بين متغير طرحواره

از نوع و  توصيفی مورد بررسی قرار گرفت، روش پژوهشو اضطراب اجتماعی تحصيلی 

 است. همبستگی
 

 گیری جامعه و روش نمونه

 دوره دوم متوسطه شهرستان رامسردختر وزان آم دانشی پژوهش شامل تمام یجامعه آمار

بوده، نفر  1238شامل مشغول به تحصيل و  1318-1317در نيمسال اول سال تحصيلی كه 
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 گيرینمونه روش به كه محاسبه شد نفر 214 نمونه تعداد مورگان، جدول به توجه با .باشندمی

مدارس از بين  ،ای وشهابتدا به صورت تصادفی خ .شدند انتخاب ای-مرحله چند ایخوشه

مدرسه به تصادف انتخاب و سپس از هر مدرسه، دو كالس در نظر گرفته شد و  1شهرستان، 

پرسشنامه تکميل شده از  288آموزان قرار گرفت. در نهايت  دانش در اختيارپرسشنامه 

به  در اين پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد كه .تحليل آماری شدوارد آموزان اخذ و  دانش

 باشد. می شرح زير

 

 آوری اطالعاتابزار جمع

گيری برای اندازه :(Young & Brown, 2003)ناسازگار اولیه های  پرسشنامه طرحواره

 استفاده شد. SF-SYQ)) 1طرحواره ناسازگار اوليه يانگهای ناسازگار، از پرسشنامه طرحواره

 كه است سؤالی 75 ی-پرسشنامه يك( 1111) براون و يانگ طرحواره ی-پرسشنامه كوتاه فرم

 مقياس در پرسشنامه اين عبارت 75 از يك هر .سنجدمی را اوليه ناسازگار ی-طرحواره 15

اين .شودمی گذارینمره( 1 نمره) درست كامالً تا( 1 نمره) غلط ازكامالً ایدرجه 1 ليکرت

های  )گويه یجانيه تيوممحرسنجد كه عبارتند از: طرحواره اوليه ناسازگار را می 15پرسشنامه 

 .(14تا  1طرد )/ (، جدايی5تا 1

تا  21) /شرمنقص، (24تا11) یگانگي/ بیاجتماع یانزوا(، 15تا11) ی/ بدرفتاریاعتماد یب

 یماريدر برابر ضرر و ب یريپذ بيآس(، 35تا  31) یتيكفا یب/یوابستگ(، 34تا 21) شکست(، 25

تا  51(، قربانی كردن خود )54تا 01) اطاعت(، 05ات 01/خود تحول نايافته )گرفتار، (04تا 31)

 11) یمنشزرگب/استحقاق(، 15تا  11) سختگيرانه یارهايمع(، 14تا 51) یجانيه یبازدار(، 55

 های-طرحوار یدهندهنشان باال نمره پرسشنامه، اين (. در75تا  71)یناكاف کخود (، 74تا

پايايی پرسشنامه از طريق آلفای كرونباخ  (Yousefi, 2010)در پژوهش  .است اوليه ناسازگارانه

قرار  81/4تا  55/4ای از ها، در دامنههای طرحوارهبه دست آمد. اين ضريب برای حوزه 88/4

 سوال اول پرسشنامه در زير آورده شده است:  5داشت. 

گران ن قاًيمن بزند و عم را با شيهاكند، حرف تيام كه از من حمارا نداشته یاغلب كس.  1

 افتد.یم ميباشد كه برا یاتفاقات

                                                      
1-  Young maladaptive schema 
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 نبوده كه به من عاطفه، محبت و صداقت نشان دهد. یكس یبه طور كل.  2

و  ژهيشخص و ،یگريفرد د یبراام كه در زندگی اين احساس را نداشته ،یبه طور كل.  3

 روم. می به شمار یممتاز

كه  نيا ياگوش دهد، مرا بفهمد در دل من به نداشتم كه واقعاً  ی رادر غالب اوقات كس.  0

 مرا درک كند. یواقع یازهايو نها  احساس

شد كه مرا یم دايپ یرا چگونه انجام دهم، به ندرت شخص یدانستم كاریكه نم یوقت.  5

 كند. يیو راهنما حتينص
 

 پرسشنامه :(Breso, Salanova & Schoufeli, 2007) تحصیلی یرفتگلیپرسشنامه تحل

-تحليلبرای سنجش   Breso, Salanova & Schoufeli (2007)حصيلی توسطرفتگی تتحليل

 یلفه يعنؤسوال و سه م 15 یپرسشنامه دارا نيا شده است. نيو تدو یرفتگی تحصيلی طراح

و ( 10و  11، 5، 2های )گويه، بدبينی تحصيلی (13و  14، 0، 1های )گويه تحصيلی یخستگ

اين آزمون  ینمره گذار یوهيش .باشدیم (15و  13، 1 ،8، 1، 3های )گويهناكارآمدی تحصيلی 

دوم  نهي، گز4 انتخاب گزينه اول )كامالً مخالفم( نمره یبه اين صورت است كه در ازا

 نهيو گز 3چهارم )موافقم( نمره  نهي، گز2ندارم( نمره  یسوم )نظر نهي، گز1 )مخالفم( نمره

به صورت  15و  12، 1، 8، 1 التيابد. سؤایمبه افراد اختصاص  0پنجم )كامالً موافقم( نمره 

 ,Naami)كرونباخ محاسبه شده در پژوهش  یشوند. ضريب آلفایم یگذارمعکوس نمره

و روايی محتوايی و صوری و مالكی اين برآورد  7/4برای اين پرسشنامه باالی  (2009

 ت: گويه اول پرسشنامه به قرار زير اس 5 پرسشنامه مناسب ارزيابی شده است.

 شوم.یخسته م یكنم كه با مطالعه كردن مطالب درسیاحساس م.  1

 من نسبت به مطالعه كم شده است. یعالقه ،امكه در مدرسه ثبت نام كرده یزمان از.  2

 آيند، حل كنم.یبه وجود م التميرا كه در تحص یتوانم به طور مؤثر، مشکالتیمن من.  3

 كنم.یم یه احساس خستگدر مدرس یپايان يك روز درس در.  0

 من نسبت به مطالعه كم شده است. اقياشت.  5

  :(cited in Aslami, Khabar & Hashemi, 2012 ,1996) 1جرابك یپرسشنامه اضطراب اجتماع
 

                                                      
1-  Jerabek Social Anxiety Scale (SAS) 
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 برای سنجش اضطراب اجتماعی ساخته شده است. كجراب توسط 1111اين پرسشنامه در سال 

هميشه، اغلب اوقات، گاهی اوقات،  تقريباًهای  با گزينهای  گزينه 5سوال  25اين ابزار دارای 

 ين پرسشنامه دارای پنج خرده مقياس ترس از بيگانگانا هيچ وقت است. بندرت، تقريباً

، (22، 21، 11، 11) ، ترس از ارزيابی توسط ديگران، (17، 15، 13، 12، 8، 5، 0، 3های  )گويه

( 25، 24، 1، 7، 2)، ترس از انزوای اجتماعی (20، 23، 18، 1) ترس از صحبت كردن در جمع

همسانی درونی . (Fardi, 2013) است (10، 11، 14، 1)ئم اضطراب الو ترس از آشکار شدن ع

روايی همگرا برای كل مقياس  زارش كرده است.گ 71/4 پرسشنامه را با روش آلفای كرونباخ

 هراس اجتماعی مقياس های همرل اضطراب اجتماعی در مقايسه با نالبه اخت الدر افراد مبت

 سوال اول پرسشنامه به قرار زير است:  5 را نشان داد. 84/4تا  57/4 همبستگی

 .زميخود درآم طيدهم با محیم حيكه در گروه هستم ترج یهنگام.  1

 برم.یلذت م یزياز مردم آم.  2

 شوم.یار ترس مدچ ،و داشته باشمر در رو گوبا شخص ناآشنا گفت ستيبایكه م یهنگام.  3

 كنم.یاحساس آرامش م گانگانيدر گروه ب.  0

 كنم.یاحساس خجالت م ،از مردم صحبت كنم یدر گروه كوچک ستيبایكه م یهنگام.  5

 

 هاروش تحلیل داده

باشد كه با كمك آن محقق یم یآمار یهااز جمله روش 1یكانونهمبستگی  ليروش تحل

 مالک یرهاياز متغ یامستقل را با مجموعه یرهاياز متغ یامجموعه نيقادر خواهد بود روابط ب

را بر  مالک ريمتغ كيتنها قادر است  یونيرگرسهای  است كه روش یدرحال ني. ادينما یبررس

و از آنجا  (Thompson, 1984) قرار دهد یمورد بررس بينپيش یرهايتغاز م یااساس مجموعه

های ناسازگار اوليه با اضطراب ی طرحوارههالفهؤكه در پژوهش حاضر رابطه مجموعه م

رفتگی تحصيلی بررسی شده است، از تحليل همبستگی های تحليللفهؤاجتماعی و مجموعه م

  استفاده شده است.spss 24 كانونی )بنيادی( و نرم افزار 
 

                                                      
1-  canonical correlation analysis 
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 هایافته
 

-تحليلهای  ريبا متغ نيب شيپ یرهايمتغ یو همبستگ اريو انحراف مع نيانگيمهای  شاخص . 1 جدول

 یرفتگی تحصيلی و اضطراب اجتماع

Table 1. Mean and standard deviation indices and correlation of predictor variables 

with variables of academic burnout and social anxiety 

 متغیر
Variable 

M SD 
صیلی

خستگی تح
 A

ca
d

em
ic fa

tig
u

e
 

صیلی
بدبینی تح

 A
ca

d
em

ic a
p

a
th

y
 

ناکارآمدی
 

صیلی
تح

 A
ca

d
em

ic in
efficien

cy
 

ب اجتماعی
ضطرا

ا
 

S
o

cia
l a

n
x

iety
 

    1 11.4 11.4 خستگی تحصيلی
** 3.9 6.87 بدبينی تحصيلی

0.761 1   
* 0.089 3.09 13.9 ناكارآمدی تحصيلی

0.251 1  

** 9.3 82 اضطراب اجتماعی
0.892 0.103 0.065 1 

** 6.1 23.16 محروميت هيجانی
0.424 **

0.375 0.057 
**

0.173 

** 6.3 21.7 طرد/ جدايی
0.180 **

0.236 
**

0.396 0.003 

** 5.1 21.7 بی اعتمادی و بدرفتاری
0.539 **

0.465 
**

0.285 0.008 

** 5.0 23.3 انزوای اجتماعی
0.485 **

0.486 
**

0.275 0.001 

** 4.8 25.8 شرم نقص/
0.463 **

0.455 
**

0.282 
*

0.122 

** 0.334** 4.2 26.2 شکست
0.357 

**
0.259 0.004 

** 3.2 23.4 بی كفايتی وابستگی
0.198 **

0.347 
**

0.280 0.043 

 0.046 0.07 5.7 23.06 آسيب پذيری بيماری
**

0.343 0.043 

 0.113 0.02 0.005 3.5 25.9 خود تحول نايافته
*

0.176 

** 3.6 24.5 اطاعت
0.220 **

0.171 
**

0.371 0.009 

** 4.3 18.9 خود قربانی كردن
0.321 **

0.338 0.085 
*

0.176 

** 5.05 23.1 بازداری هيجانی
0.227 **

0.393 
**

0.391 0.025 

** 0.088 5.5 15.7 معيارهای سختگيرانه
0.176 0.004 0.076 

** 5.3 16.2 بزرگ منشی استحقاق/
0.214 **

0.270 
**

0.373 
**

0.338 

** 5.07 19.8 خودكنترلی ناكافی
0.518 **

0.501 
**

0.357 
**

0.158 
0.05 .داری در سطح  سطح معنی *  01/0در سطح  یدار یسطح معن **
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های  بين با متغيرميانگين و انحراف معيار و همبستگی متغيرهای پيشهای  شاخص 1در جدول 

 كيبر اساس  اس،يمق نيانگيمرفتگی تحصيلی و اضطراب اجتماعی نمايش داده شده است. تحليل

 87/1 و 0/11 بيبه ترت تحصيلی ینيو بدب تحصيلی یخستگ نيانگيم یا ( نمره4ـ11) وستاريپ

 1/13 یا ( نمره4ـ20) وستاريپ كيبر اساس  تحصيلی یناكارآمد نيانگيمحاسبه شده است. م

 نيتر شيب ؛یا ( نمره5ـ34) وستاريپ كيناسازگار بر اساس  یها محاسبه شده است. در طرحواره

اختصاص دارد.  8/25و  1/25 بيبه ترت« شرمنقص/»و « خود تحول نايافته» یها به مؤلفه نيانگيم

ضرايب  محاسبه شده است. 4/82 ،یا ( نمره25ـ125) وستاريپ كيدر  یاضطراب اجتماع نيانگيم

ابطه با خستگی دهد كه ربين با متغيرهای مالک نشان میهمبستگی پيرسون بين متغيرهای پيش

 «اعتمادی/بدرفتاریبی»ترين همبستگی بين  دار است و بيشتری برخور تحصيلی از شدت بيش

 ( با خستگی تحصيلی محاسبه شده است. 518/4« )خودكنترلی ناكافی»( و 531/4)
 

 داری برای مدل كامل تحليل همبستگی كانونی آزمون معنی . 2جدول 
Table 2. Significant test for the full model of focal correlation analysis 

 آزمون
Test 

 مقدار
Value 

F 
 درجه آزادی

Df 

 درجه آزادی خطا
Degree of error 

Sig 

 0.000 1052 60 13.32 0.110 المبدا ويلکز
 

 یو مجذور ساختار یاستاندارد، ساختار بيضرا . 3جدول 
Table 3.  Standardized coefficients, structural and squared coefficients 

 متغیر
Variable 

ریشه
  

R
o

o
t

 

 استاندارد
Standardized 

coefficient 

 متغیر
Variable ریشه

  
R

o
o

t
 

 یساختار
 (ی)بارکانون

Structural 
coefficient 

 متغیر
Variable 

ریشه
  

R
o

o
t

 

 مجذور
 یساختار

Structural 
squared 

coefficient 
 بازداری
 0.602- 1 هيجانی

 بدبينی
 0.949 1 تحصيلی

 بدبينی
 0.009 1 تحصيلی

 بدبينی
 0.585 1 تحصيلی

 ناكارآمدی
 0.405 2 تحصيلی

 خودكنترلی
 0.488 1 ناكافی

 محروميت
 0.644- 2 هيجانی

 خودكنترلی
 0.041 1 ناكافی

 ناكارآمدی
 0.697 2 تحصيلی

 خستگی
 0.562- 2 تحصيلی

 محروميت
 0.436 2 هيجانی

 استحقاق/
 0.187 2 بزرگمنشی

 

با احتمال  دار بودن آن در توضيح متغير تركيبی، معنی توجه ميزان المبدای محاسبه شده وبا 

 و مجموعه اوليه های ناسازگار  توان گفت دو مجموعه از متغيرهای طرحواره درصد می 11
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داری بر اساس همبستگی كانونی پيوند  رفتگی تحصيلی و اضطراب اجتماعی به طور معنی تحليل

 .های ناسازگار اوليه قابل تبيين هستند ارهاند و تغييرات متغيرهای مالک توسط طرحو داشته

دار  یبين معن و پيش مالکهای  ضرايب كانونی استاندارد و ساختاری برای متغير 3در جدول 

بدبينی »بين و  از مجموعه پيش« بازداری هيجانی»نمايش داده شده است. بر اساس نتايج متغير 

اند. در اد اولين همبستگی كانونی داشتهترين نقش را در ايجبيش هااز مجموعه مالک «تحصيلی

ترين نقش را در واريانس تابع دوم تابع دوم كانونی، محروميت هيجانی و خستگی تحصيلی بيش

اند. قابل ذكر است كه چهار متغير كانونی داشتيم كه در اين جدول مقادير توابع اول و دوم  داشته

است و نتايج توابع سوم و چهارم در تری برخوردار هستند گزارش شده  كه از اهميت بيش

ها را در هر يك از مجموعه ساختاری، بارهای متغيرهای  بستگیگزارش گنجانده نشده است. هم

باشد به  3/4تر از كه همبستگی ساختاری آنها بزرگهايی  دهد. متغيركانونی نشان میهای  متغير

در اولين همبستگی  2جدول  شوند. مطابق نتايجعنوان بخشی از متغير كانونی محسوب می

ترين  در تابع دوم از بيش« تحصيلیناكارآمدی »و « تحصيلیبدبينی »كانونی در مجموعه مالک؛ 

به « محروميت هيجانی»و « خود كنترلی ناكافی»بين؛  نقش برخوردار هستند. در مجموعه پيش

، درصد واريانسی كه ترين بار عاملی هستند. اگر مقادير ساختار مجذور شوند ترتيب دارای بيش

آيد. در تابع كانونی اول، بدبينی تحصيلی از  می دسته شود، ببه وسيله يك متغير اصلی تبيين می

درصد  8/08بين به ميزان  درصد و خودكنترلی ناكافی از گروه پيش 1به ميزان  مالکگروه 

ترين نقش  دوم بيش ترين نقش را در توضيح واريانس متغير كانونی دارند. در متغير كانونی بيش

بزرگ  درصد( و استحقاق/ 7/11در توضيح واريانس، متعلق به متغيرها ناكارآمدی تحصيلی )

خودكنترلی » توان گفت كه، میمالکبين و  درصد( است. در رابطه متغيرهای پيش 7/18منشی )

 هستند. مالکهای مجموعه بينی كننده بهترين پيش« بزرگ منشی استحقاق/»و « ناكافی

 
 مقادير توابع حاصل از تحليل كانونی . 0جدول 

Table 4- Function values obtained from focal analysis 

 توابع
Functions 

 همبستگی
 کانونی

Canonical 
correlation  

 مجذور
 همبستگی
Squared 

correlation 

 آزمون
 ویلکز
Wilks 
test 

 درجه
 آزادی خطا
Degree 
of error 

 درجه
 آزادی

df 

 داری نیمع
Sig 

1 0.834 0.696 0.110 1052 60 0.000 

2 0.635 0.403 0.362 801 42 0.000 
3 0.534 0.285 0.608 542 26 0.000 
4 0.386 0.149 0.850 272 12 0.000 
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همبستگی و مجذور همبستگی كانونی هر يك از توابع را كه برابر با تعداد  0جدول 

دهد كه چه مقدار از مجذور همبستگی كانونی نشان می .دهدنشان میاست،  های مالک متغير

دهد كه هر نتايج نشان می شود.توسط مجموعه ديگر توضيح داده می واريانس هر مجموعه

 (. >41/4Pدار است )چهار همبستگی كانونی از نظر آماری معنی

 

 گیری بحث و نتیجه

رفتگی آموزان با تحليلوليه دانشهای ناسازگار ا اين پژوهش با عنوان تعيين رابطه طرحواره

 یهاطرحواره یهاريمجموعه متغنتايج نشان داد  انجام شد. تحصيلی و اضطراب اجتماعی آنان

به طور و اضطراب اجتماعی  یليتحص یرفتگليتحلهای لفهؤم مجموعهاوليه با ناسازگار 

و  نيبشيپ یرهايه متغدر رابطاند. همچنين داشته ونديپ یكانون یبر اساس همبستگ یدار یمعن

 ینيب شيپ نيبهتر« بزرگ منشی /استحقاق»و  «خودكنترلی ناكافی»توان گفت كه ی، ممالک

نتايج اين  هستند.و اضطراب اجتماعی  رفتگی تحصيلیمالک يعنی تحليلمجموعه  های كننده

 Alinejad and Rahmani (2017); Calvate, Calvete, Orue and Hankinهای پژوهش با پژوهش

(2015); D’Souza (2019); Mairet, Boag and Warburton (2014)) همسو است. در پژوهش-

رفتگی تحصيلی و اضطراب های ناسازگار اوليه قادر به تبيين تحليلهای مطرح شده هم طرحواره

كه  هستندساختارهای شناختی ها طرحوارهتوان گفت ها میاجتماعی بودند. در تبيين اين يافته

 "هايیقالب"يا  "فيلتر" هاكنند. در واقع، آنعاتی را نظم بخشيده و سازماندهی میالاطهای  يندآفر

 ,Nilsson) بريمعات به كار میالها را برای دريافت، سازماندهی و پردازش اطهستند كه ما آن

 د.شوآموزان میهای ناهشيار در برخی از دانشفشارهای تحصيلی باعث تشديد تعارض .(2010

های ناسازگار اوليه انعطاف ناپذير دارند، نفرت آور آموزانی كه طرحوارهيادگيری برای دانش

رفتگی تحصيلی را مستعد ابتال به تحليلها  های ناسازگار اوليه، آناست، بنابراين اين طرحواره

آموزانی توان گفت دانشهای ناسازگار با اضطراب اجتماعی میكند. در تبيين رابطه طرحوارهمی

های و از طرحوارههستند غلط و نادرست ناشی از دوران گذشته خود كه دارای باورهای 

اضطراب اجتماعی در آنها بيشتر خواهد بود. زيرا اين  احتمال بروز ،ندناسازگار اوليه برخوردار

ها شافراد قادر به شکل دادن روابط و حفظ روابط خويش با ديگران نيستند؛ به طوری كه فرد ارز

 نگرد و چرخه معيوب ادراک های ديگران میها و ارزشهای خود را جدا از نگرشو نگرش
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های ذهنی منفی از كند كه سبب بازنمايیموقعيت به صورت موقعيت يا مکان خطری بروز می

 ماًيناسازگار مستق یهاطرحوارهشود. های خويش و سپس تمركز روی عالئم اضطرابی میتوانايی

دهند. یم شيافزا یاختالالت روان یفرد را برا یريپذ بيشوند اما آسینم یه اختالل خاصمنجر ب

های  و راه هيناسازگار اول یهاكه طرحواره افتيتوان دریاضطراب انسان م یابي شهيبا ر

 یهانشانه یبنا رياغلب ز ند؛يايب كنار گرانيكه با د رنديگ می اديها كه افراد از راه آن یناكارآمد

 . روندیشمار مه ب یواختالالت روان تن یمثل اضطراب، افسردگ یمزمن اختالالت

هايی وجود داشته است از جمله اينکه در ها محدوديتدر اين پژوهش همچون ديگر پژوهش

توان به محدود بودن جامعه آماری به شهرستان رامسر و مقطع تحصيلی دوره دوم اين پژوهش می

آموزان در پاسخگويی به سواالت پرسشنامه به دليل نگرانی برخی از دانشمتوسطه و محافظه كاری 

از مطلع شدن از نحوه پاسخ آنها و عدم همکاری برخی از معلمان در تحت اختيار گذاشتن كالس 

بر روی جوامع آماری  های آتیشود پژوهشبنابراين پيشنهاد میها نام برد. برای اجرای پرسشنامه

 ده از ابزارهای ديگری همچون مصاحبه در كنار پرسشنامه انجام پذيرد.بزرگتر و با استفا

و ها  شود برای دست اندركاران امر آموزش دورهبا توجه به عنوان پژوهش پيشنهاد می 

رفتگی های ناسازگار اوليه و كاهش تحليلهايی عملی برای توجه بيشتر به طرحوارهكارگاه

 زان برگزار شود.آموتحصيلی و اضطراب اجتماعی دانش

های خودكنترلی ناكافی و استحقاق/ به ويژه طرحواره های ناسازگار اوليهطرحوارهاز آنجايی كه 

شود مديران آموزان دارد، پيشنهاد میاضطراب اجتماعی دانش نقش مهمی در بروزبزرگ منشی 

تا  رار دهندتحت مشاوره روانشناختی قآموزان را بطور مستمر سازمان آموزش و پرورش دانش

 آموزان خنثی شود.اضطراب اجتماعی دانش های ناسازگار اوليه درطرحواره ثيرأبدين ترتيب ت

 

است كه به  هانيه سلمليانخانم  پايان نامه ارشداين پژوهش، بخشی از   سهم مشارکت نویسندگان:
 يروس صالحیسركار خانم دكتر معصومه ملکی پيربازاری و مشاورت جناب آقای دكتر سراهنمايی 

 . انجام شده است
آوری آموزان مدارسی كه در جمعنويسندگان مراتب تشکر خود را از مستوالن و دانش سپاسگزاری:

 دارند.اند، اعالم میاطالعات نقش داشته
 .ندارد وجود منافعی تعارض نوع هيچ مقاله اين در كه كنند می اذعان نويسندگان تضاد منافع:

 نشده است. گونه حمايت مالی دريافتجام اين پژوهش هيچبرای ان منابع مالی:
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