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  راهنمايي دارايي آموزان دوره  ناسازگار اوليه در دانشهاي واره  طرحي مقايسه
 آموزان عادياضطراب مدرسه و دانش

  3رحيم يوسفي و 2 پرويز سرندي،1نيا سمانه عارف
 

 

  چكيده
 راهنمايي با عاليم ي آموزان دوره هاي ناسازگار اوليه در دانشواره  طرحي مقايسه حاضر ي هدف مطالعه

 گيري نمونه به روش آموز دانش 360در يك مطالعه مقطعي، تعداد . راب مدرسه و بدون اضطراب بوداضط
 در دو گروه داراي ،اي از بين مدارس شهرستان ماكو انتخاب و پس از غربالگرياي چند مرحلهخوشه

يداني و از طريق هاي پژوهش با استفاده از روش مداده. عاليم اضطراب مدرسه باال و پايين جايگزين شدند
گردآوري ) SIC( براي كودكان  واره  طرحي  و پرسشنامه) SAS( اضطراب مدرسه فيليپس ي پرسشنامه

ها نشان يافته. ها با روش آماري تحليل كوواريانس چندمتغيري مورد تحليل قرار گرفتهمچنين داده. شد
ان با عاليم اضطراب مدرسه باال آموز دانشي ناسازگار اوليه در ها داد كه ميانگين نمرات همه طرحواره

 ،دختران در طرحواره ناسازگار گرفتار.  پايين، بيشتر بودي ان با عاليم اضطراب مدرسهآموز دانشنسبت به 
هاي ناسازگار اوليه با اضطراب مدرسه مرتبط بنابراين طرحواره .نمرات بيشتري نسبت به پسران نشان دادند

  .استبوده و در آن تاثيرگذار 
  ان، اضطراب مدرسهآموز دانشواره ناسازگار اوليه،  طرح :هاي كليديواژه
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 مقدمه
حين، ساتر، وان (گردد آموزان محسوب مي دانشي  يكي از مشكالت عمده1اضطراب مدرسه

، اضطراب 3اضطراب مدرسه شامل اضطراب جدايي). 2011، 2ويدفلت، ويرميرن، وستنبرگ
احساس تنش و فشار رواني كه ). 1389دادستان، (شود   مي5 و اضطراب امتحان4اجتماعي
كنند از عاليم شايع در اضطراب مدرسه هستند؛ يا آموزان هنگام حضور در مدرسه تجربه مي دانش

شود اين كه شامل افكار و رفتار پريشاني است كه به هنگام تداعي حضور در مدرسه، ديده مي
هاي اضطراب مدرسه محسوب  سه رفتن يكي از نشانهمعموالً  امتناع از مدر). 1988، 6برنستين(

خانواده   اضطراب مدرسه ناشي از اضطراب جدايي از والدين، خانه،،انداز تحولياز چشم. شود مي
هيرش فيلدبكر، ماسك، حنين، بلكلي، (يا شرايطي است كه به آن دلبسته ايجاد شده است 

 ).2010 ، 7كواد مك وورمان پالك
اضطراب با افكار منفي خودكار و تحريف در تفسير ) 1976 (8طرحواره بكي  بر اساس نظريه

شود كه افكار منفي يا تفسيرهاي تحريف شده،  تصور مي. شود ها و رويدادها مشخص مي محرك
طبق اين نظريه، . گيرد از فعال شدن باورهاي منفي انباشته شده در حافظه بلند مدت، نشأت مي

توان   را مي10ها واره طرح.  رابطه دارد9ساختارهاي شناختي بدكنشاختالل هيجاني با فعال شدن 
اي از  يافته ي سازمان ساختارهايي براي بازيابي مفاهيم كلي ذخيره شده در حافظه يا مجموعه

هاي زندگي فردي ساخته  محتواي هر طرحواره از طريق تجربه. ها دانست اطالعات، باورها و فرض
                                                 

1. school anxiety 
2. HHeeyynnee, SSaauutteerr, VVaann  WWiiddeennffeelltt, VVeerrmmeeiirreenn & WWeesstteennbbeerrgg 
3. Separation Anxiety  
4. social anxiety  
5. exam anxiety 
6. Bernstein 
7. Hirshfeld-Becker, Masek, Henin, BBllaakkeellyy, PPoolllloocckk--WWuurrmmaann & MMccQQuuaaddee 
8. Beck 
9. dysfunctional 
10. Schema 
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يابد و در ادراك و ارزيابي اطالعات جديد مورد استفاده  يشود، سازمان م و پرداخته مي
گذارند و در جريان تفكر به ها از طريق پردازش اطالعات بر رفتار تاثير مي طرحواره. گيرد قرارمي
اما در برخي . آورند بيني را فراهم مي كنند و قابل انتظارترين پيش گيري كمك مي تصميم

 عاملي مقاوم در برابر تغيير عمل كنند و موجب كندي در فرايندهاي ذهني ممكن است در نقش
؛ 2007،  يانگ و؛ ريسو، دوتويت، استين1990، 1يانگ(فرآيند تغيير الگوهاي رفتاري شوند 

معتقد است كه ) 1990(بر اين اساس يانگ ). 1390پور،  يوسفي، يعقوبي و قربانعليي ترجمه
دوران كودكي به وجود آمده و تا زندگي طرحواره، الگوي ثابت و دراز مدتي است كه در 

ها دانش افراد در مورد خودشان و جهان هستند و در نحوه  لذا طرحواره. يابدبزرگسالي نيز ادامه مي
؛ به نقل از حميدپور و 2003، و ويشار يانگ، كالسكو(گذارند تفسير افراد از رويدادها تاثير مي

توانند موجب تداوم  تسهيل كاركرد شناختي، همچنين ميها ضمن واره بنابراين طرح). 1386 اندوز،
هايي را كه  واره لذا آن دسته از طرح). 2005، 2لوبستيل، آرنتز و سيسوردا(مشكالت رواني شوند 

. نامندهاي ناسازگار اوليه مي واره شوند طرح ختي ميشنا روانگيري مشكالت  منجربه شكل
هاي افراد عادي  واره شوند، از طرح ه موجب اختالالت هيجاني ميهاي ناسازگار اوليه ك واره طرح

و ) 2009، 3 اوكان وجانستون، دوراي، كورتني، بايلس(ترند  تر و عيني ناپذيرتر، خشك انعطاف
هاي اضطراب، مركب  واره سازند؛ چنان كه طرح ها، نوع اختالل را مشخص مي واره محتواي طرح

، 4بك، راش، شاو و امري(خطر و ناتواني در مقابله با آن هستند از باورها و مفروضاتي در مورد 
1979 .(  

ي ها واره تواند پيامد طرحرسد اضطراب مدرسه مي نظر مي هبه واسطه اين مبناي نظري ب
هاي ناسازگار اوليه گوناگون،  واره طرح دهندها نشان ميكه پژوهش چنان. ناسازگار اوليه باشد

                                                 
1. Young 
2. Lobbestael, Arntz & Sieswerda 
3..  JJoohhnnssttoonn, DDoorraahhyy, CCoouurrttnneeyy,, Bayles & O'Kane 
4. Rush, Shaw & Emery 
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شناسي شخصيتي ايجاد  ختي و آسيبشنا روانهاي  ي انواع آشفتگيپذيري خاصي را برا آسيب
همچنين ). 2005 (1نوردال، هولث و هيوگام؛ 2008لوبستيل، وان ورسويج و آرنتز، (كنند  مي

كه از پيامدهاي -بيني و عزت نفس ارتباط معكوسي بين خوشدهند كه مطالعات نشان مي
 ). 2011، 2باگانا، راكيب و لوپا( تحان وجود دارد با اضطراب ام-مد اوليه استآطرحواره ناكار

ي ناسازگار اوليه در حيطه مشكالت مختلف       ها   توسعه مفهوم طرحواره   رايوجود نياز پژوهشي ب   
 همچنـين شناسـايي هـسته اصـلي اضـطراب مدرسـه،             ي مسائل مدرسـه،      به ويژه حوزه   ،ختيشنا  روان

ي هـا  س اين پژوهش با هـدف مقايـسه طرحـواره    بر اين اسا  . انگيزه اصلي انجام اين اين پژوهش بود      
در . آموزان داراي اضطراب مدرسه و عادي صورت گرفتـه اسـت        ناسازگار اوليه در دو گروه دانش     

ان با اضـطراب مدرسـه بـاال و    آموز دانش پژوهش اين بوده است كه بين   ي   عمده ي  اين راستا فرضيه  
  .ود داردي ناسازگار اوليه تفاوت وجها پايين از لحاظ طرحواره

  روش
  .  كه به صورت مقطعي انجام گرفته استاستاي   مقايسه-مطالعه حاضر از نوع توصيفي

 ي  آماري اين پژوهش شامل كليهي جامعه :گيريجامعه، نمونه و روش نمونه
 1390 - 1391ي راهنمايي شهر ماكو در سال تحصيلي  آموزان دختر و پسر مدارس دوره دانش

حجم نمونه با  . نفر بود3000 بر اساس آمار آموزش و پرورش برابر با بودند كه تعداد كل آن
هاي پژوهش به صورت ميداني از داده.  نفر تعيين گرديد360 مورگان گيري نمونهاستفاده از جدول 

بدين . اي انتخاب شده بود، گردآوري شداي چندمرحله گيري خوشه اي كه به روش نمونهنمونه
 مدرسه دخترانه و 3از مدارس منطقه آموزش و پرورش ماكو تهيه شد، سپس ترتيب كه ابتدا ليستي 

صورت  هب) يك كالس در هر پايه(و از هر مدرسه سه كالس )  مدرسه6مجموعاً ( مدرسه پسرانه3

                                                 
1. Nordahl, Holth & Haugum 
2. Bagana, Raciub & Lupu 
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آموز به صورت تصادفي و با استفاده از  دانش20سرانجام از هر كالس . تصادفي انتخاب گرديد
آموز رضايت دانش. و با ابزارهاي پژوهش مورد ارزيابي قرار گرفتنددفتر حضور و غياب انتخاب 

 رسمي منطقه آموزش و پرورش ماكو بودن، فرزند آموز دانشها، گويي به پرسشنامه  پاسخبراي
از ) تحت پوشش بهزيستي نبودن(خيلي شديد /خانواده طالق نبودن، عدم وجود نقص عضو شديد

  . لعه بودها به مطامعيارهاي ورود آزمودني
 ي شناختي كه اطالعاتي درباره  جمعيتي عالوه بر پرسشنامه: ها ابزار گردآوري داده

جنسيت، سن، سال تحصيلي، سطح تحصيالت والدين فراهم كرده بود، از دو پرسشنامه استاندارد 
 .   زير براي گردآوري اطالعات استفاده شد

 اضطراب مدرسه ي شنامهپرس: )SAS(1 اضطراب مدرسه فيليپسي  پرسشنامه-الف
آموزان طراحي  سازي اضطراب مدرسه دانش با هدف كمي1978 فيليپس و در سال دست به
در . گردد كه در قالب پاسخ بلي، خير و نمي دانم ارزيابي مياست گويه 74 داراي  SAS.شد

ريب آلفاي اين پرسشنامه با استفاده از ض) 3همساني دروني(2اعتبار) 1386(اكبري و ميري تحقيق  
در مطالعه حاضر همساني دروني به روش ضريب آلفاي .  گزارش شده است86/0كرونباخ 

در پژوهش سلطاني .  آمددست به 87/0ان براي كل پرسشنامه آموز دانش ي كرونباخ بر روي نمونه
 و اعتبار الزم برخوردار 4نشان داده شد كه اين ابزار از روايي) 1389(و اباذري ) 1377(فتوت 
  . است

 براي   طرحوارهي پرسشنامه: )SIC (5 براي كودكان  طرحواره ي  پرسشنامه-ب
 گويه 40 داراي SIC. استيانگ   ي  طرحوارهي  فرم كوتاه پرسشنامهي يافته كودكان، مدل توسعه 

                                                 
1. School Anxiety Scale (SAS) 
2. Reliability  
3. Internal Consistency 
4. Validity 
5. Schema Inventory for Children (SIC) 
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 و براي استكودكان اين رده سني   كه حاوي مطالب مربوط به مسائل و تجربيات زندگي است
پذيري، هاي تنهايي،آسيب طرحواره( مخصوص كودكاني طرحواره ناسازگار اوليهيازده  ارزيابي

بدرفتاري، نقص، شكست، اطاعت، استانداردهاي سرسختانه، ايثار، گرفتار، استحقاق، /اعتمادي بي
گذاري اين پرسشنامه در طيف ليكرت با مقياس چهار نمره. طراحي شده است) خودكنترلي ناكافي

) 1390( قاسميي در مطالعه. گيردصورت مي) كامالً درست است=4ست تا درست ني=1(اي درجه
ترجمه معكوس  آن رااين پرسشنامه به فارسي برگردانده شد و سپس يك متخصص زبان انگليسي 

 دو نفر از اساتيد راهمچنين روايي صوري  و محتوايي آن .  تا نواقص ترجمه اصالح گرددكرد
اعتبار كل اين پرسشنامه از طريق ) 1390( قاسميي در مطالعه. رندداسي مورد تاييد قرار شنا روان

 81/0 و همچنين از طريق روش بازآزمايي 67/0 و از طريق دو نيمه كردن 78/0آلفاي كرونباخ 
در مطالعه حاضر پايايي به روش ضريب آلفاي كرونباخ براي هر كدام از . گزارش شده است

سنجي  نتايج بررسي خصوصيات روان.  آمددست به 84/0لي  ا62/0هاي پرسشنامه مابين زيرمقياس
آموزان دوره راهنمايي شهرستان گرمي در پژوهشي جداگانه منتشر اين پرسشنامه بر روي دانش

  . خواهد شد
هاي  اصلي آن و همچنين ماهيت چند متغيري طرحوارهبا توجه به نوع پژوهش و فرضيه

  . ش تحليل كواريانس چدمتغيري مورد تحليل قرار گرفتهاي پژوهش با روناسازگار اوليه، داده

  نتايج
از .  نفر بودند360هاي آنها وارد مورد تحليل قرار گرفت هايي كه پرسشنامهتعداد كل آزمودني

 6/28( نفر103آموز با اضطراب مدرسه پايين و به عنوان دانش)  درصد4/71( نفر 257اين ميان 
  . ضطراب مدرسه باال غربال شده بودند با اآموز دانشبه عنوان ) درصد

 پسر و در گروه 40 دختر و 63ان داراي اضطراب مدرسه آموز دانشتركيب جنسيتي در گروه 
آموزان داراي اضطراب ميانگين سن در دانش.  پسر بود141 دختر و 116ان عادي آموز دانش

.  بود99/0ا انحراف معيار  ب29/13آموزان عادي  و در دانش95/0 با انحراف معيار 30/13مدرسه 
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هاي ناساگار اوليه ارائه شده در جدول شماره يك ميانگين و انحراف معيار دو گروه در طرحواره
 .است

 
ان با اضطراب مدرسه باال و پايين در هر يك از آموز دانشميانگين و انحراف معيار نمرات . 1جدول 

  ي ناسازگار اوليهها طرحواره
  شاخص عاليم اضطراب مدرسه باال ب مدرسه پايينعاليم اضطرا

 M SD M  SD منبع
 54/3 35/11 14/3 12/9 تنهايي

 91/3 16 54/3 78/12 آسيب پذيري

 28/2 78/7 22/2 01/7 بدرفتاري/بي اعتمادي

 50/2 44/6 01/2 17/5 نقص

 48/2 67/6 90/1 01/5 شكست

 26/3 94/12 08/3 15/11 اطاعت

 05/2 29/9 18/2 14/8 استانداردهاي سرسختانه

 96/1 57/10 33/2 60/9 ايثار

 99/1 64/8 87/1 18/8 گرفتار

 98/1 88/7 90/1 69/6 استحقاق

 47/2 65/7 12/2 05/6 خودكنترلي ناكافي

 
علت . هاي ناسازگار از تحليل كوواريانس استفاده شد  دو گروه در طرحوارهي  مقايسهبراي

قبل از استفاده از تحليل .  تأثير متغيرهاي سن و معدل بوداستفاده از تحليل كوواريانس كنترل
ها در دو گروه ها و كواريانسهاي اين تخليل مانند همگني واريانسكواريانس از برقراري مفروضه

  .  اطمينان حاصل شد
توان استفاده از مدل تحليل بنابراين مي). P=16/0(دار نبودفرضيه همگني شيب رگرسيون معني

بر اساس نتايج حاصل از تحليل . هاي اين تحقيق مناسب دانستس را براي دادهكوواريان
هاي ناسازگار كوواريانس اثر اصلي گروه معني دار بود به طوري كه دو گروه در ميانگين طرحواره



  Journal of school psychology, Winter 2013                                     1391 شناسي مدرسه، زمستان رواني  مجله     
                  

 Vol.1, No.4/74-89                                                                            74- 4/89ي  ، شماره1ي  دوره       

 81

آموزان داراي اضطراب مدرسه داراي ميانگين به طوري كه دانش. داري داشتندتفاوت معني
 نشان داده شده 2نتايج در جدول ). P>001/0(ي ناسازگار اوليه بودند ها باالتري در طرحواره

  .است
 

ي ناسازگار ها ان با اضطراب مدرسه باال و پايين در طرحوارهآموز دانشنتايج تحليل كوواريانس . 2جدول 
  اوليه

 شاخص
 متغير

 SS df MS F ρ متغير

ي ها طرحواره 16/0 79/1 07/356 2 14/712معدل* سن* گروه
 001/0 70/80 91/16051 1 91/16051 ها گروهناسازگار اوليه

  
هاي ناسازگار اوليه در رابطه با ي چندگانه نشان داد كه طرحوارهها آزموننتايج حاصل از انجام 

با توجه به معنادار بودن اثر متغير گروه بر .  معنادار هستند001/0متغير گروه در سطح كمتر از 
پاسخ فرضيه پژوهش ) المبداي ويلكز=P ،62/10=F ،74/0>001/0(گار اوليه هاي ناسازطرحواره

آموران عادي و داراي هاي ناسازگار اوليه در دو گروه  دانشمبني بر وجود تفاوت بين طرحواره
هاي ناسازگار اوليه در اين دو گروه تفاوت اضطراب مدرسه مثبت است و بنابراين بين طرحواره

  .دمعني داري وجود دار
ه شده  اراي3ي ناسازگار اوليه در جدول ها نتايج تحليل واريانس براي هريك از انواع طرحواره

ان داراي اضطراب مدرسه و عادي در آموز دانشبر اساس نتايج اين جدول بين دو گروه . است
به طوري كه بر اساس . داري وجود داردي ناسازگار اوليه تفاوت آماري معنيها همه طرحواره

ان داراي آموز دانشهاي ناسازگار اوليه كه در جدول يك نشان داده شده است، نگين طرحوارهميا
  . ي ناسازگار اوليه برخوردار بودندها اضطراب مدرسه از ميانگين بيشتر طرحواره
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ان با اضطراب مدرسه باال و پايين در هر يك از آموز دانشنتايج تحليل كوواريانس نمرات . 3جدول 
  ي ناسازگار اوليهاه طرحواره

 شاخص
 متغير

 SS  df MS F ρ متغير

 18/38001/0 21/189 1 21/189 خودكنترلي ناكافي
 24/28001/0 12/105 1 12/105 استحقاق
 04/0 34/4 76/15 1 76/15 گرفتار
 81/13001/0 92/68 1 92/68 ايثار

 12/21001/0 37/97 1 37/97استانداردهاي سرسختانه
 11/24001/0 76/236 1 76/236 اطاعت
 94/46001/0 58/203 1 58/203 شكست
 61/25001/0 70/119 1 70/119 نقص
 004/0 48/8 73/42 1 73/42 بدرفتاري/بي اعتمادي

 13/57001/0 41/736 1 41/736 آسيب پذيري

گروه داراي 
اضطراب و 

 عادي

 32/34001/0 20/365 1 20/365 تنهايي

به عنوان يك يافته جانبي و با در نظر گرفتن تفاوت جنسيتي، براي بررسي تفاوت بين همچنين 
هاي ناسازگار اوليه از تحليل كواريانس چندمتغيري استفاده آموزان دختر و پسر در طرحواره دانش
 در دو گروه ها  و كواريانسها قبل از استفاده از تحليل كواريانس از همگني واريانس. گرديد
ي ناسازگار اوليه در ها  ميانگين و انحراف معيار طرحواره،در جدول چهار. ان حاصل شداطمين
  . ان دختر و پسر نشان داده شده استآموز دانش

ي ناسازگار اوليه ها بر اساس نتايج آزمون المبدا ويلكس در دو گروه دختر و پسر در طرح واره
تحليل كواريانس براي هريك از انواع نتايج ). P>01/0(داري وجود دارد تفاوت آماري معني

بر اساس نتايج اين جدول دختران فقط .  ارائه شده است6هاي ناسازگار اوليه در جدول  طرحواره
در ساير . نايافته وگرفتار در مقايسه با پسران نمرات بيشتري كسب كردنددر طرحواره خود تحول

  .   سران مشاهده نشدداري بين دو گروه دختران و پ تفاوت معنيها طرحواره
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  ان دختر و پسرآموز دانشي ناسازگار اوليه در ها ميانگين و انحراف استاندارد طرح واره. 4جدول
 شاخص پسر دختر

 M SD M SD منبع
 49/3 57/9 32/3 95/9 تنهايي

 99/3 36/13 84/3 04/14 آسيب پذيري
 28/2 12/7 24/2 34/7 بدرفتاري/بي اعتمادي

 18/2 56/5 29/2 50/5 نقص
 27/2 66/5 14/2 31/5 شكست
 36/3 12 08/3 32/11 اطاعت

 04/2 79/7 61/1 55/8 استانداردهاي سرسختانه
 31/2 65/9 21/2 11/10 ايثار

 05/2 80/7 62/1 83/8 گرفتار
 04/2 96/6 95/1 10/7 استحقاق

 20/2 55/6 47/2 64/6 خودكنترلي ناكافي

  
  ي ناسازگار اوليهها انس نمرات دختران و پسران در هر يك از طرحوارهنتايج تحليل كوواري. 5جدول

  شاخص
 متغير

 SS  df MS F ρ متغير

 63/0 22/0 19/0 1 19/0 خودكنترلي ناكافي
 09/0 74/2 51/10 1 51/10 استحقاق
 24/23001/0 48/77 1 48/77 گرفتار
 21/0 57/1 09/7 1 09/7 ايثار

 60/0 26/0 27/1 1 27/1اي سرسختانهاستاندارده
 15/0 04/2 16/20 1 16/20 اطاعت
 40/0 68/0 02/3 1 02/3 شكست
 91/0 01/0 055/0 1 055/0 نقص
 21/0 51/1 60/7 1 60/7 بدرفتاري/بي اعتمادي

 08/0 3 20/45 1 20/45 آسيب پذيري

 دختر و پسر

 17/0 88/1 63/21 1 63/21 تنهايي
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  گيريبحث و نتيجه
آموزان داراي اضطراب مدرسه در ايج اين پژوهش نشان داد كه ميانگين نمرات دانشنت

بدرفتاري، نقص، شكست، /تنهايي، آسيب پذيري، بي اعتمادي(هاي ناسازگار اوليهطرحواره
- بيشتر از دانش) اطاعت، استانداردهاي سرسختانه، ايثار، گرفتار، استحقاق، خودكنترلي ناكافي

هاي حاضر را با هاي مستقيمي كه بتوان يافتهاگرچه پژوهش. ب مدرسه استآموزان بدون اضطرا
كه نشان داده بود ) 1391(آن مقايسه كرد وجود ندارد ولي نتايج حاضر با نتايج پژوهش دولتي 

آموزان عادي آموزان داراي افت تحصيلي بيشتر از دانشهاي ناسازگار اوليه در دانشطرحواره
، پورمحمد )1386(هاي لطفي، دنيوي و خسروياضر با يافتهحچنين نتايج هم. استهستند، همسو 

هاي ناسازگار اوليه در كنند طرحوارهكه مطرح مي) 1389(و پاكدل ) 1391(، طالع)1390(
در كل . است افراد عادي وجود دارند، به طور غير مستقيم هماهنگ ي باليني بيشتر از گروهها گروه

ي ناسازگار ها كه بر ارتباط بين طرحواره) 2003(يه يانگ، كلوسكو، ويشاراين يافته پژوهش با نظر
  .استكنند، همخوان اوليه و مشكالت رفتاري تاكيد مي

ان داراي اضطراب آموز دانشي ناسازگار اوليه در ها با توجه به اينكه نمرات تمامي طرحواره
ختي كه در شنا روانكه رويدادهاي شود آموزان عادي بود؛ لذا استنباط ميمدرسه بيشتر از دانش

ها هستند با اضطراب مدرسه در گيري طرحوارهاند و پايه شكلطول دوران كودكي به وقوع پيوسته
هاي پژوهش چنين استنباط كرد توان در تبيين اين بخش از يافتهمي. دوران تحصيلي ارتباط دارند
اين رويدادها در . ندگي ارتباط دارندل و رويدادهاي دوران اوليه زيكه اضطراب مدرسه با مسا

ان بازتاب يافته و فرد را در سن آموز دانش ادراكات ها  خاطرات، هيجانات، شناختي گستره
پذير دوران مدرسه نسبت به مشكالت مربوط به محيط مدرسه به ويژه اضطراب مدرسه آسيب

ي ناسازگار اوليه ها كرده است؛ به طوري كه ممكن است اضطراب مدرسه در پاسخ به طرحواره
  . شكل گرفته باشد

هايي وري طرحواره توان بيان كرد كه اضطراب مدرسه حاصل كنشتري ميدر تبيين افزون
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هايي وجود در همين راستا پژوهش. انداست كه از روابط نابهنجار دوران كودكي شكل گرفته
اضطراب وابسته به مدرسه را ها و همچنين گيري طرحواره دارد كه ارتباط عوامل تحولي با شكل

كه با عنوان رابطه ) 1390(دهد؛ به عنوان نمونه نتايج پژوهش درستكار مورد تاييد قرار مي
هاي ناسازگار والدين صورت گرفت، نشان داد كه سبك  پروري با طرحواره هاي فرزند سبك

 و با طرحواره نقص،  مثبتي داردي فرزندپروري مقتدرانه با طرحواره ناسازگار انزواطلبي رابطه
فردي، (كه با عنوان بررسي عوامل ) 1380(همچنين در تحقيق حاجيلري .  منفي داردي رابطه

آموزان دوره راهنمايي  مؤثر بر اضطراب امتحان دانش) اي و موقعيتي خانوادگي، فرهنگي، مدرسه
 انتظارات آموز و اضطراب امتحان، بينصورت گرفت، نشان داده شد كه بين انتظارات دانش

والدين و اضطراب امتحان و سرانجام بين برخورد  دبير و مراقبين امتحان و همچنين مسئولين 
عوامل مؤثر در ايجاد اضطراب . داري وجود دارد  معنيي مدرسه و اضطراب امتحان رابطه

 ، و عوامل فرهنگي و موقعيت خانوادگياستآموز ناشي از موقعيت امتحان و انتظارات خود  دانش
ثير أروشن است كه انتظارات فرد از خود تحت ت.  داردآموز دانشتاثير كمي بر اضطراب 

هاي آموزان بر اساس طرحواره دانش، به عبارت ديگر.هاي ناسازگار اوليه قرار داردطرحواره
به عنوان مثال سبك تربيتي . ناسازگار شكل گرفته، انتظارات نامتعادلي از خودشان دارند

 معيارهاي سرسختانه كند و ي گيري طرحواره آموز را مستعد شكلتواند يك دانش ميگيرانه  سخت
آموز با تكاليف درسي مدرسه اضطراب و به همين ترتيب اين طرحواره هنگام رويارويي دانش

  ).  1386يانگ، كلوسكو، ويشار، (عدم اطمينان به خود به وجود بياورد 
آموزان دختر و پسر، حاكي از ار اوليه در دانشهاي ناسازگاگرچه بررسي تفاوت طرحواره

تفاوت دو جنس فقط در طرحواره خود تحول نايافته و گرفتار بود، ولي اين يافته مطابق با مفهوم 
نشانگر ارتباط عاطفي ) 1386(يانگ و همكاران ) يا خود تحول نايافته(پايه در طرحواره گرفتار 

و به قيمت از دست دادن ) اغلب والدين(اد مهم زندگي  ازحد با يكي از افرشديد و نزديكي بيش
غالباً اعتقاد بر اين است كه هيچ يك از افراد گرفتار، . باشدفرديت يا رشد اجتماعي طبيعي مي
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اين طرحواره اغلب به . توانند شاد باشند بدون حمايت ديگري قادر به ادامه زندگي نبوده يا نمي
هدفي در موارد شديد به صورت شك و نداشتن و بيصورت احساس پوچي و سردرگمي، جهت 

  ).1390ريسو و همكاران، (ترديد در موجوديت و ساختار وجودي فرد بروز مي كند 
انجمن (به نظر مي رسد هماهنگ با شيوع باالي اختالل شخصيت وابستگي در جنس مونث 

د، احساس استقالل  وابستگي زياي واسطه هآموزان دختر بدانش) 1381پزشكان آمريكا،  روان
  .وجود بياورد هپذيري بيشتري نسبت به طرحواره گرفتار بكمتري داشته باشند و اين مساله آسيب

 برايدر اين پژوهش . هايي مواجه بودها با محدوديتپژوهش حاضر همانند ساير پژوهش
گونه   هيچان داراي اضطراب مدرسه فقط از پرسشنامه استفاده شد وآموز دانششناسايي و تشخيص 

هاي آتي براي غربالگري و شود در پژوهش لذا پيشنهاد مي.  باليني صورت نگرفتي مصاحبه
هاي ديگري مانند آموزان عادي از روشآموزان داراي اضطراب مدرسه از دانشتشخيص دانش

ساختار استفاده گردد تا نتايج پژوهش تحت تاثير حساسيت پرسشنامه در  يك مصاحبه تشخيصي با
آموزان در همچنين دانش. آموزان داراي اضطراب مدرسه قرار نگيردخيص نادرست دانشتش

هاي ختي به ويژه ابتال به اختاللشنا روانجريان غربالگري براي اضطراب مدرسه از لحاظ سالمت 
ختي ديگر مورد وارسي قرار نگرفتند كه به طور بالقوه ممكن است نتايج را تحت تاثير شنا روان

- هاي ناسازگار اوليه را در شكل آمده از اين پژوهش نقش طرحوارهدست بههاي يافته. هدقرار بد

آموزان مورد تاكيد قرار ختي آينده مانند اضطراب مدرسه را در دانششنا روانگيري مشكالت 
محور اختالل بندي طرحوارهدهد و سودمندي و اثربخشي لزوم توجه بر نقش آنها در فرمولمي

ريزي مداخالت هاي تحولي و شناختي مشكل و همچنين طرحسه و شناخت پويايياضطراب مدر
  . شودطرحواره محور را متذكر مي

     



  Journal of school psychology, Winter 2013                                     1391 شناسي مدرسه، زمستان رواني  مجله     
                  

 Vol.1, No.4/74-89                                                                            74- 4/89ي  ، شماره1ي  دوره       

 87

 منابع
رابطه خودپنداشت و اضطراب مدرسه در مدارس دوره راهنمايي بندپي شهرستان ). 1389(اباذري، علي

  .ران مدرسه، دانشگاه تهي  كارشناسي ارشد مشاورهي پايان نامه. بابل
. متن تجديد نظر شده راهنماي آماري و تشخيصي اختالالت رواني). 2000 (انجمن روانپزشكان آمريكا

  .  انتشارات سخن:چاپ اول، تهران ،)1381(يانس  محمدرضا نيكخو و هاماياك آواديسي ترجمه
. ستان سبزوارهاي ناسازگار اوليه در افراد عادي و مطلقه شهر مقايسه طرحواره). 1389(پاكدل، يحيي 

 . سي باليني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهنشنا روان كارشناسي ارشد ي نامه پايان

هاي زندگي در افراد وابسته به مواد هاي ناسازگار اوليه و سبكمقايسه طرحواره). 1390( پورمحمد، وحيده
  .دني آذربايجان، تبريزسي عمومي، دانشگاه شهيد مشنا روان كارشناسي ارشد ي پايان نامه. و عادي

اي و موقعيتي مؤثر بر اضطراب  بررسي عوامل فردي، خانوادگي، فرهنگي، مدرسه). 1380(حاجيلري، منيژه 
 ي ارشد رشته  كارشناسيي نامه پايان. آموزان دوره راهنمايي در شهرهاي گرگان و گنبد امتحان دانش

  .مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسالمي ساري
  . انتشارات سمت:تهران. سي مرضي تحوليشنا روان). 1389(پريرخ دادستان، 

هاي ناسازگار والدين در افراد ساكن شرق  پروري با طرحواره رابطه سبك فرزند). 1390(درستكار، آرنوش 
  .سي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهنشنا روانارشد  كارشناسي   ي نامه پايان. شهر تهران

آموزان داراي افت تحصيلي و هاي ناسازگار اوليه در دانش طرحوارهي مقايسه). 1391.(ولتي، زيباد
سي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شنا روانارشد   كارشناسيي نامه پايان. آموزان عادي دانش
 .تبريز

اي هاي شناختي و باورهطرحواره). 2007( ريسو، الرنس؛ دوتويت، پيتر؛ استين، دان؛ يانگ، جفري
 حسن يعقوبي، رحيم يوسفي و مسعود ي ترجمه. ختيشنا روانمركزي در مشكالت 

  .  انتشارات دانشگاه تبريز:، چاپ اول، تبريز)1390(پور قربانعلي
 ي نامه پايان. بررسي رابطه بين خودپنداري و اضطراب مدرسه در نوجوانان). 1377 (فتوت، داريوشسلطاني 

  . عالمه طباطبايي، تهرانكارشناسي ارشد مشاوره، دانشگاه
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هاي تنظيم شناختي هيجان در بيماران هاي ناسازگار اوليه و سبكمقايسه طرحواره). 1391(طالع، سهيال
سي عمومي، شنا روان كارشناسي ارشد ي نامه پايان. اجباري و افراد عادي-مبتال به اختالل وسواسي

  .دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، تبريز
ي   پايان نامـه  . بررسي مقدماتي خصوصيات روانسنجي پرسشنامه طرحواره كودكان      ). 1390( قاسمي، فاطمه   

  .كارشناسي، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، تبريز
ي ناسازگار اوليه در سربازان ها  طرحوارهي مقايسه). 1386(  خسروي، زهرهلطفي، راضيه؛ دنيوي، وحيد و

 علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ي مجله. زان سالم ب اختالالت شخصيت و سرباي مبتال به دسته
  .1266 -1261، )2(5، ارتش جمهوري اسالمي ايران

آموزشگاهي در   هيجاني و اضطراب  رابطه بين هوش). 1386( محمد، اكبري و محمدرضا،ميري
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