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چكيده :مشکالت تحصیلی باعث افت ،مشروط شدن یا ترک تحصیل میشود و شناسایی عوامل مرتبط با آن به
پیشگیری کمک میکند .این تحقیق با هدف شناسایی طرحوارههای ناسازگار اولیه و تعیین نقش آنها در اضطراب
آشکار و پنهان دانشجویان در سه گروه مشروطی ،افت تحصیلی و ضعف تحصیلی ،انجام شد .پژوهش حاضر از نوع
توصیفی-همبستگی است .جامعهی آماری این پژوهش شامل دانشجویان مشروطی ،افت تحصیلی و ضعف
تحصیلی کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال تحصیلی  1398-1397بودند .نمونه شامل دانشجویان
پنج رشتهی پرستاری ،مامایی ،بهداشت عمومی ،تغذیه ،گفتار درمانی و نمونهگیری به تعداد  1۴9نفر بود که با
روش نمونهگیری خوشهای از میان پانزده رشتهی کارشناسی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند .آزمودنیها
پرسشنامه استاندارد طرحوارههای ناسازگار اولیه یانگ و پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر را تکمیل
کردند .برای تجزیه و تحلیل آماری ضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس با استفاده از
نرمافزار  spss16محاسبه شد .در گروه مشروط ،دارای افت و ضعف تحصیلی رابطهی اضطراب آشکار و پنهان با
طرحوارههای محرومیت هیجانی ،رهاشدگی ،بیاعتمادی/بدرفتاری ،انزوای اجتماعی/بیگانگی ،نقص/شرم ،شکست،

وابستگی/بیکفایتی ،آسیب پذیری و گرفتار ،معنیدار بود .همچنین طرحوارههای ناسازگار اولیه ۵3/۶
درصد اضطراب آشکار و پنهان را تبیین میکنند .ضرایب بتا نشان داد طرحواره شکست بیشترین تأثیر و
طرحواره بی اعتمادی/بدرفتاری کمترین تأثیر را بر اضطراب دانشجویان دارند.
واژگان کليدی :طرحوارههای ناسازگار اولیه ،اضطراب آشکار و پنهان ،افت تحصیلی دانشجویان.
*

نویسندهي مسؤول :دانشجوی دکتری ،رشتهی روانشناسیی ،دانشیگاه آزاد اسیالمی واحید بوشیهر ،بوشیهر ،اییران.
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کاربردی و مهم در حوزۀ پژوهشهیای آموزشیی محسیوب

مقدمه
دانشجویان بهعنوان یکی از اجزای اصیلی سیسیتم

میشود .یکی از همبسیتههیای افیت ییا ضیعف تحصییلی،

آموزش عالی ،دارای ویژگیهای دموگرافییک و شخصییتی

اضطراب است .با توجیه بیه شیواهد پژوهشیی و آموزشیی

خاص میباشند .سالیانه تعداد زیادی دانشجو در رشتههای

موجود ،میتوان گفت که دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی

مختلف پزشکی و پیراپزشیکی در دانشیگاه پذیرفتیهشیده،

در معرض اضطراب قرار دارند .شییوع بیشیتر اضیطراب در

پس از طی دورهی آموزشی فارغالتحصییل مییشیوند .امیا

میان این دانشجویان ،میتواند ناشی از حجم زیاد مطالیب

متأسفانه برخی از آنان به دلیل مشکالت مختلیف بیهوییژه

و کتب مورد مطالعیه ،اسیتر

ناشیی از امتحانیات مکیرر،

مشیکالت روحیی ،دچیار افیت ییا ضیعف تحصییلی و گییاه

بهعالوه محیط سرشار از رقابیت در رشیتههیای پزشیکی و

مشروطی میشوند .در نتیجه ،دیرتیر فیارغالتحصییل و ییا

پیراپزشکی باشد که این امر دانشجویان را به سمت کسب

حتی اخراج میشیوند .افیت ،ضیعف تحصییلی و مشیروط

نمره بارتر سوق میدهد (حقدوسیت و همکیاران.)139۴،

شدن از مشکالت هر نظام آموزشیی از جملیه دانشیگاههیا

در این زمینه میتوان اشاره نمود که اضطراب مجموعیهای

است که باعث اتالف هزینههای مختلف اعم از هزینههیای

از عالئم است که حاصل تطابق ناکامل انسان با استر هیا

مستقیم و غیر مستقیم آموزشی میشوند .در اثر دیرتر راه

و تنشهای زندگی است .اضیطراب مییتوانید ییک متغییر

یافتن دانشیجو بیه بیازار کیار و سیرخوردگی ناشیی از آن

چندبعدی باشد که دو بعد اصلی آن تحت عنوان اضیطراب

ممکن است که خسارات زیادی به دانشجو و خانواده آنها

آشییکار و پنهییان شییناختهشییده اسییت .اضییطراب پنهییان

وارد شود .مطالعات نشان داده است که هر سیاله بییش از

نشاندهنده اضطراب شخصیتی فرد است و بعضی از افیراد

نیمی از میلیونها دانشجو کیه در جهیان بیه دانشیگاه راه

نسبت به دیگران اسیتعداد بیشیتری بیرای ابیتال بیه آن را

مییابند مشروط شده ،ترک تحصیل میکنند یا نمیتوانند

دارند و وقتی افراد با محرک اسیتر زا روبیهرو مییشیوند

تحصیالت خود را در موعد مقیرر بیه پاییان برسیانند (آزاد

ایجاد میشیود درحیالیکیه اضیطراب آشیکار در موقعییت

یکتا .)1391 ،ضعف یا افت تحصیلی و مشروط شیدن میی

ویژهای بروز میکند ،شخص احسیا

تینش و تعیارض در

توانند باعث از دست رفتن قسمت عمدهای از سرمایههیای

برابییر آن دارد و بییر خییود کنتییرل نییدارد (زارع سییلطانی،

ارزشییمند کشییور شییوند .درحییالیکییه افییرادی کییه دارای

افراد مورد مطالعیه

 .)139۵اضطراب آشکار بیانگر احسا

تیینش ،بیییم از آینییده ،نییاآرامی،

پیشرفت تحصیلی میباشند ،کمتیر دچیار افسیردگی میی

در خصییوص احسییا

شییوند و از روحیییه متهورانییه بییارتری برخییوردار هسییتند.

خودخوری ،برانگیختگی و فعالسازی سیسیتم خودمختیار

بنابراین باید هر چه بیشیتر بیه چنیین موضیوعاتی توجیه

(سمپاتیک و پاراسمپاتیک) اسیت ،درحیالیکیه اضیطراب

گردد .تحقیقات نشان داده است این پدییدههیا بیهصیورت

پنهان به تفاوتهای فردی نسبت ثابتی در مستعد بودن به

چندعاملی بروز میکنند که اضیطراب یکیی از مهیمتیرین

ابتال به اضطراب اشاره میکند که از آن طریق بیین افیراد

عواملی است که میتوان به آن اشیاره کیرد (صیفارینییا و

در آمادگی داشتن ادراک موقعییتهیای پراضیطرابی ملیل

همکاران.)1393 ،

تجربه خطر یا موقعیتهای تهدیدکننده تمایز گذاشته می

در افت و ضعف تحصیلی کیه معمیورم منجیر بیه مشیروط

شود و پاسی بیه چنیین موقعییتهیایی بیا شیدت بیاری

شدن دانشیجویان مییشیود عوامیل متعیدد و پیچییده ای

عکس العملهیای اضیطراب آشیکار همیراه اسیت (کرمیی،

دخالت دارند که از بین بردن آنها نیازمند شناسیایی ایین

دهدشتی و بهرامی .)1397 ،در یک مفهیوم سیازی جیام

عوامل است .شناسایی علل و همبستههای افیت تحصییلی

میتوان سیه بعید شیناختی ،هیجیانی و رفتیاری را بیرای

که از ناکامی های نظام آموزشی اسیت یکیی از موضیوعات

اضییطراب در نظییر گرفییت .بعیید شییناختی ،شییامل افکییار
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اضطراب آمییز ،پیرامیون شکسیت ییا عملکیرد ضیعیف در

احساسات بدنی تشکیل شدهاند که طی دوران کیودکی ییا

موقعی یتهییای تحصیییلی ،بعیید هیجییانی ،شییامل هیجییان

نوجییوانی پدییید میییآینیید و در طییول زنییدگی پیچیییدهتییر

و بعد رفتاری ،شامل افت عملکرد فیرد

میشوند و در ابتدای زنیدگی حالیت سیازگارانه دارنید امیا

در موقعیت تحصیلی میشود.به عبارتی ،اضیطراب ،اثیرات

بهتدریج ،در اثر تجارب زندگی ،محرومیتهیای هیجیانی و

منفییی قابییلتییوجهی بییر عملکییرد و پیشییرفت تحصیییلی

اتفاقات ناگوار حالت ناسازگارانه پیدا میکنند .تالش یانیگ

دانشجویان برجیای مییگذارد(رینیدل ،تیولیس و درسیل،

و همکییارانش نییهتنهییا در تکامییل شییناختدرمیییانی و

 .)2۰18یکی از عوامل روان شناختی میرتبط بیا اضیطراب

رفتاردرمیانی شییناختی نقیش داشییته ،بلکیه در بازگشییایی

دانشجویان ،طرحوارهها و شناختهای بنیادین هسیتند .واژه

افییقهییایی بییرای یکپییارچگی شییناخت درمییانی بییا دیگییر

طرحواره در روانشناسی و بیهطیور گسیتردهتیر در حیوزه

رویکردهای رواندرمانی ،مخصوصام روانکاوی ،نیز گیامهیای

شناختی تاریخچهای غنی و برجسته دارد .در حیوزه رشید

موفقی برداشته اسیت (یانیگ ،کالسیکو و ویشیار.)2۰۰3 ،

شناختی ،طرحواره را بهصورت قالبی در نظر میگیرند کیه

اگرچه طرحوارهها غالبیام ذهین را در تصیمیمگییری ییاری

واقعیت یا تجربه شکل میگیرد تا به افراد کمیک

میکنند و معمورم قابل انتظارترین پیشبینیی را بیه عمیل

کند تجارب خود را تبیین کنند .طیرحوارههیای ناسیازگار،

میآورند و مغز را برای کارکرد هنجار آماده مییکننید امیا

الگوهای هیجانی و شیناختی خیود آسییب رسیان در فیرد

ممکن است در نقش عیاملی مقیاوم در برابیر تغیییر عمیل

هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شیکلگرفتیه،

کنند و آن موقعی است که بیا نیوعی رکیود کیاری مواجیه

در مسیر زندگی تکیرار مییشیوند .الگوهیای شیناختی در

می شویم .به نظر می رسد این کنیدی و اشیکال عمیدتام بیا

تبیین سببشناسی اختالرت هیجانی ،دو طبقه از عوامیل

طرحوارهها یا سازمانبنیدی ادراکهیا ،تصیورات ،باورهیا و

مجاور و انتهایی را در طیف زمانی مطرح مییکننید .علیل

بازخوردهییا ارتبییاط داشییته باشیید .ذهنیییت طییرحوارهای

مجاور به عوامیل خطیر اشیاره دارد کیه بالفاصیله قبیل از

ناکارآمد را میتوان جنبهای از خویشتن در نظر گرفت کیه

اختالل رخ می دهد و علل انتهایی به عوامل خطری اشیاره

هنوز با سایر جنبیه هیای خویشیتن یکپارچیه نشیده و تیا

میکند که قبل از عامل خطر مجاور رخ میدهد و میتواند

حدودی از سایر بخشهای خود ،جدا شده اسیت (یانیگ و

آن را تحت تأثیر قرار دهد در مدلهیای شیناختی عمومیام

همکییاران .)2۰۰3 ،بییا افییزایش طییرحوارههییای شییناختی

مجموعییهای از شییبکههییای زنجیییرهای کلییی در ایجییاد و

ناسازگار شیوع برخی از اختالرت افزایش می یابد و حضور

گسترش آسیبپذیریهای شیناختی نقیش دارنید (گلیزار،

چنین اختالرتی به افت عملکرد افیراد در تحصییل منجیر

افالک سیر و مالزاده .)139۵ ،یانیگ ( )1999مطیرح میی

میشود .طرحوارهها بر شیوههای پیردازش شیناختی افیراد

کند که بیماری از شرایط شناختی منفی مبتنی بر تجارب

اثییر میییگذارنیید و فییرد را نسییبت بییه آسیییبهییای روانییی

گذشته اسیت .یانیگ ،کالسیکو و ویشیار ( )2۰۰3بیر ایین

آسیبپذیر میسازند .بنابراین مییتیوان گفیت پیشیرفت و

باورند که طرحوارههای ناسازگار به دلیل ارضا نشیدن پینج

موفقیت افراد به طرحوارههای شناختی آنان بسیتگی دارد.

نیاز هیجانی اساسی دوران کودکی به وجود میآیند و ایین

زمانی که این طرحوارهها فعال میشوند بر ادراک ،واقعییت

پنج نیاز شامل :دلبسیتگی ایمین ،خیودگردانی ،کفاییت و

و پردازش شناختی فیرد تیأثیر مییگذارنید بیه دنبیال آن

هویت ،آزادی در بیان نیازهیا و هیجیانهیای سیالم ،خیود

آشفتگی ذهنی و روانی ایجاد میکنند و حیطۀ یادگیری و

انگیختگییی و تفییریح ،محییدودیتهییای واقیی بینانییه و

عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار مییدهید (سیجادی و

خویشتنداری برشمرد (منتظری ،کاوه رسیانی و محرابیی،

همکاران.)139۵ ،

اضطراب و استر

بر اسا

 .)1391طییرحوارههییا از خییاطرات ،هیجییانهییا ،افکییار و
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افراد مبتال به اضطراب در اغلب خرده مقیا های پرسش-

هیییازر ( )2۰1۰در پژوهشیییی تحیییت عنیییوان اسیییتحکام

نامه طرحواره یانگ نمرات باریی کسب مینمایند (قادری،

خودکنترلی در رابطه بین اضطراب پنهان و سطح اضطراب

و همکییاران .)139۵ ،یانییگ و کالسییکو ( )199۴در کتییاب

آشکار که روی  119دانشجوی کارشناسی انجام شده است

خودآموز " بازسازی زندگی شیما" بیه خیود آمیوزان روش

نشان دادند ،اضطراب پنهان و آشکار رابطۀ ملبتی با شدت

تغییر طیرحوارههیای ناسیازگار را بیا شکسیتن  11الگیوی

خودکنترلی دارند .در پژوهش شیهامت ( )1389نییز سیه

هیجانی آموزش میدهند .طرحوارههای غیر انطباقی اولییه

طییرحواره ناسییازگار اولیییه اطاعییت ،خییودکنترلی ناکییافی و

به هنگام مواجههی فرد با موقعیتهای اجتماعی ،پیردازش

نقص-شرم در پیش بینی اضطراب نقش معنییدار داشیت.

اطالعاتی را هدایت میکنند که به تفکرات خودبیهخیودی

همچنین پژوهشها نشان میدهند که طرحوارههیای غییر

اضطرابی بارز منتهی میشود؛ ملالم اینکه شکست خواهنید

انطباقی اولیه در حوزۀ بریدگی و طرد ،دیگر جهتمندی و

خورد و از نظر دیگران به طور منفی ارزیابی خواهنید شید،

خییودگردانی و عملکییرد مختییل ،یییک نقییش کلیییدی در

که آنهم بهنوبهی خود ،واکنشهای اضیطرابی را تحرییک

شکلگیری و حفظ اختالل اضطراب اجتماعی ایفا میکنند

میکند (صیفاری نییا و همکیاران .)1393 ،امیروزه تعیداد

(صییفاری نیییا و همکییاران .)1393 ،کرمییی ،دهدشییتی و

دانشجویان مبتال به اختالرت اضطرابی رو به افزایش است

بهرامی ( )1397در پژوهشی شییوع اضیطراب امتحیان در

و این اختالرت موجب مشکالتی در روابیط بیین فیردی و

دانشجویان دانشیکدهی بهداشیت دانشیگاه علیوم پزشیکی

تحصیلی میشود .وجود اضطراب و کم جرأت بودن منجیر

سمنان را بررسیی کیرده و نتیایج حاصیل از مطالعیه آنهیا

به اختالل در عملکرد تحصیلی ،تخریب تواناییهای هیوش

حاکی از شیوع باری اضطراب امتحان در بین دانشیجویان

و یادگیری ،کاهش تفکر انتزاعی و رکود استعدادها شیده و

است .آنها نتیجهگیری میکنند ،با توجیه بیه تیأثیر منفیی

همچنین با ایجاد معضالت اقتصادی آثار زییانبیاری بیرای

اضطراب آشکار و پنهان دانشجویان بیر عملکیرد تحصییلی

فرد ،خانواده و اجتماع به بار خواهید آورد .همیه انسیانهیا

آنان اقدامات درمانی در جهیت کیاهش آن در دانشیجویان

بهنوعی با این معضل دست به گریبانند بهویژه دانشیجویان

ضروری به نظر میرسد .همچنین در پژوهشی کیه توسیط

که این اضطراب را در رابطه با امتحان ،کنفرانس درسیی و

غالمی تیازهآبیاد ،عمیوخلیلی و ربیاط میلیی ( )139۶روی

درک کییردهانیید (ملکییی و همکییاران،

دانشجویان دانشگاه اییالم انجیام گرفیت ،نتیایج نشیان داد

 .)139۴طرحوارههای ناسازگار اولیۀ منطبق بیا میدلهیای

طرحواره های ناسازگار اولیه شامل :رهاشیدگی ،بییثبیاتی،

سلسله مراتبی شناختی اضطراب بر سطوح ریههای افکیار

بیییاعتمییادی ،محرومیییت هیجییانی ،نقص/شییرم ،انییزوای

تییأثیر گذاشییته و متقییابالم اییین سییطوح افکییار در تییداوم

اجتماعی /بیگانگی  ،وابسیتگی/بیکفیایتی ،آسییبپیذیری

طییرحوارههییا نقییش دارنیید (قییادری و همکییاران.)139۵ ،

نسییبت بییه ضییرر ،خییود تحییول نیافتییه/گرفتار ،شکسییت،

تحقیقات نشان می دهد از آنجایی که طرحوارهها بهعنیوان

استحقاق /بزرگمنشی ،خویشتن داری ،اطاعت/تأییدجویی،

شناخت وارههای اساسی بر عملکرد تحصیلی اثیر گذارنید،

ایلار ،با منفیگرایی ،بدبینی و معنای زنیدگی دانشیجویان

طییرحواره درمییانی بییر انگیییزه پیشییرفت و افییت تحصیییلی

رابطۀ معنادار دارند و بین احسا

تنهایی و معنای زندگی

دانشجویان مؤثر است (سید محرمیی و همکیاران.)139۵ ،

دانشجویان رابطۀ معنادار مستقیم وجود دارد .محرابی نییا

تحقیقات انجام شده پیرامون مسائل تحصیلی دانشیجویان

و شمسایی ( )139۶در پژوهشیی رابطیهی طیرحوارههیای

به طوریکه در ذییل اشیاره شیده ،بیه ارتبیاط اضیطراب و

ناسازگار اولیه و نشخوار خشم دانشجویان را بررسی کیرده

طرحوارههای ناسازگار اولیه (غالبام بهطور جداگانه) بیه ایین

و دریافت که این طرحوارههای ناسیازگار درصید بیاریی از

موضوع پرداختهاند .برای ملیال ،برترامیز ،انگلیرت و دییک

تغییرات خشم را پیشبینی میکنند .او در انتهیا پیشینهاد

فعالیییت در کییال

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال یازدهم ،شماره  ،2تابستان99

شناسایی طرح واره های ناسازگار ...

209

میکند که متخصصان سیالمت روان در درمیان مشیکالت

شیروانی و پیوستگر ،)139۰،همگی نشان مییدهنید کیه

خشم دانشجویان طرحوارههای ناسازگار آنهیا را مید نظیر

طرحوارههای ناسازگار اولیه بر کیفیت تحصیلی دانشجویان

داشته باشند .پور بند بنی محمید و همکیاران ( )139۶در

و دانییشآمییوزان نقییش مییؤثری دارنیید .همچنییین بییین

بررسیی افییت تحصییلی و برخییی عوامیل مییرتبط بییا آن از

راهبردهای جلب حمایت اجتماعی ،مهار جسمانی و مهیار

دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشیکی گییالن بیه ایین

هیجانی با موقعیت شکست و افیت تحصییلی دانشیجویان

نتیجه رسیدند که عوامل فردی – اجتماعی مرتبط با افیت

همبستگی معنیداری وجود دارد (آزاد یکتا.)1391 ،

تحصیلی بین دو گروه دانشجویان با افت تحصیلی و بیدون

هییدف از انجییام اییین تحقیییق ،شناسییایی تعییداد و نییوع

افت تحصیلی تفاوت معنیداری با هیم دارنید .خراسیانی و

طیرحوارههیای ناسیازگار اولییه (Early maladaptive

شییبانی ( )139۶در زمینییهی طییرحوارههییای ناسییازگار

) schemasدر دانشییجویان دارای اخییتالل در عملکییرد

دانشجویان نشان دادند که افیراد دارای آسییب عیاطفی از

تحصیلی بوده است .از آنجایی که شدت آسیب در عملکرد

نظر طرحوارههای ناسازگار و راهبردهای مقابلیه ای و بلیوغ

تحصیلی در دانشجویان متفاوت است و از طیف مشیروطی

عاطفی با افراد بدون آسیب عاطفی تفاوت دارنید .از دیگیر

تییا ضییعف تحصیییلی تغییییر م ییکنیید ،در اییین پییژوهش

پییژوهشهییای انجییامشییده در کشییورمان ،در زمینییهی

دانشییجویانی را کییه دچییار اخییتالل در عملکییرد تحصیییلی

همبستگی بین سیبک دلبسیتگی نیاایمن دانشیجویان بیا

شده اند در سه گروه مشیروطی (دانشیجویان دارای معیدل

طرحوارههای ناسازگار اولیهی آنها (محمدی ،نوروزی نژاد

کمتر از  ،)12افت تحصیلی (دانشجویانی که با کیاهش دو

و رحمتییی نییژاد ،)139۶ ،اثییربخش طییرحواره درمییانی بییر

نمییرهای معییدل مواجییه بییودهانیید) و ضییعف تحصیییلی

افزایش سیازگاری تحصییلی (سیجادی ،گیل محمیدیان و

(دانشییجویان دارای معییدل کمتییر از  )1۴قییرار داده شیید.

حجییت خییواه ،)139۵ ،نقییش واسییطهای طییرحوارههییای

بنابراین این پژوهش بیه منظیور شناسیایی طیرحوارههیای

ناسازگار اولیه با اضطراب (مسیعودی و همکیاران،)139۵ ،

ناسازگار اولیه و تعیین نقیش آنهیا در اضیطراب آشیکار و

رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه مادران با اضطراب آشکار

پنهان دانشجویان در سه گروه مشروطی ،افت تحصییلی و

و پنهان دانشآموزان (زارع سلطانی )139۵ ،طرحوارههیای

ضعف تحصیلی ،انجام شد .وجود نیاز پژوهشی برای توسعه

ناسییازگار اولیییه و اخییتالرت اضییطرابی دانییش آمییوزان

مفهوم طرح واره های ناسیازگار اولییه در حیطیه مشیکالت

(برجعلی )139۵ ،طرحواره های ناسیازگار اولییه و اخیتالل

مختلییف روانشییناختی ،بییهوییژه حییوزه مسییائل تحصیییلی

پس از سیانحه (نیادری ،)139۴ ،تیأثیر طیرح واره

دانشجویان ،همچنیین شناسیایی رابطه اضیطراب آشکار و

درمانی بر کاهش عالئیم اخیتالرت اضیطراب و افسیردگی

پنهان مرتبط با مشکالت تحصیلی ،انگیزه اصلی انجام ایین

دانشجویان پرستاری و مامایی (ملکی و همکاران،)139۴ ،

تحقیق بود .دانشجویان دچار اختالل در عملکرد تحصییلی

نقش طیرحوارههیای ناسیازگار اولییه بیا واسیطه سیرکوبی

را میتوان در سه گروه مشروطی ،افت تحصییلی ،و ضیعف

هیجانی ،در نشانههای اضیطراب اجتمیاعی (امیامی عیزت،

تحصیییلی قییرار داد .بنییابراین پییژوهش حاضییر بییا هییدف

هاشمی نسب و هاشمی نصرتآبادی )1393 ،طرحوارههای

شناسایی طرحوارههای ناسازگار اولیه و تعیین نقش آنهیا

ناسازگار اولیه تنهایی ،آسیبپذیری ،بییاعتمیادی ،نقیص،

در اضییطراب پنهییان و آشییکار دانشییجویان در سییه گییروه

شکسییت ،معیارهییای سرسییختانه و اسییتحقاق و عالئییم

مشروطی ،افت تحصیلی و ضعف تحصیلی ،انجام شد.

افسردگی دانشآموزان (منتظیری ،)1391 ،طیرحوارههیای

روش کار

استر

ناسازگار دانشجویان شامل محرومیت هیجانی ،نقص/شیرم

پیژوهش حاضییر از نییوع توصییفی -همبسییتگی اسییت.

و وابستگی ،بیکفایتی با رضایت از زندگی آنان (یوسفنژاد

جامعییهی آمییاری اییین پییژوهش شییامل تمییام دانشییجویان
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دیره و فرج اله چعبی

مشروطی ،افت تحصیلی و ضعف تحصییلی دانشیگاه علیوم

دانشگاههای تهران ،ضیرایب پاییایی و رواییی پرسیشنامیه

پزشکی جندیشاپور اهواز در مقطی کارشناسیی در نییم-

طرحوارههای ناسازگار اولیه بررسیی شید ،ضیرایب پاییایی

سال اول تحصیلی 1397-139۶بودند .که از مییان پیانزده

بهدستآمده برای خردهمقیا ها در دامنهای بین  ۰/71تا

رشته کارشناسی ،پنج رشته پرستاری ،مامایی ،فیزیوتراپی،

 ۰/9۰قرار گرفت که نشاندهنده همسانی درونی بار است.

بهداشت عمیومی و تغذییه بیهصیورت تصیادفی خوشیهای

همچنین در پژوهش فرهادی و همکیاران ( )139۴پاییایی

انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتنید .منظیور از دانشیجوی

این پرسشنامه بهوسیله آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد

مشروط ،دانشجویی اسیت کیه معیدل تیرم تحصییلی وی

سنجش قرار گرفت کیه مقیدار آن  ۰/82گیزارش شید .در

پایینتر از  12شیده باشید ،دانشیجوی افیت تحصییلی بیه

پییژوهش شییکیبا و همکییاران ( )1391روایییی سییازه اییین

دانشجویی گفته مییشیود کیه معیدل تیرم تحصییلی وی

پرسشنامه بهوسیله آزمون تحلیل عاملی در نرمافزار لیزرل

حداقل دو نمره نسبت به ترم قبلی کاهش پیدا کرده است.

تأیید شد.

دانشجوی ضعف تحصیلی نیز به دانشجویی گفته میشیود

پرسشنامه اضطراب آشكار و پنهان اشپيل برگر

که معدل ترم تحصیلی او بین 12تا  1۴باشد .دانشیجویان

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان ساخته اشپیل برگیر و

مورد نظر از سوی آموزش دانشکده جهت اجرای آزمون به

همکاران ( )1983که به پرسشنامه  STAIمعروف است،

هسته مشاوره دانشکده بهداشت معرفی شدند ،سپس ایین

بهطور عمیقی در پژوهشها و فعالییتهیای بیالینی میورد

دانشجویان به صیورت تلفنیی بیرای شیرکت در مشیاوره و

اسییتفاده قییرار گرفتییه اسییت .اییین پرسییشنامییه شییامل

تکمیل پرسشنامه دعوت شدند و با رضایت کامل پرسش-

مقیا هیای جداگانیه خیود سینجی ،بیرای انیدازه گییری

The

اضطراب آشکار و پنهان میباشد .مقیا ِ اضیطرابِ آشیکار

 Schema Questionnaire-Short formو پرسیش-

شامل بیست جملیه ابتیدایی ایین پرسیشنامیه اسیت کیه

نامه اضیطراب آشیکار و پنهیان اشیپیل برگیر( (STAI

احساسات فرد را در «این لحظه و در زمیان پاسی گیویی»

نامیییه اسیییتاندارد طیییرحواره یانیییگ )(SQ-SF

Spillbugger's Secret and Detecting Anxiety
 Inventoryرا تکمیل کردند.

بیست جمله بعدی این پرسشنامیه اسیت کیه احساسیات

پرسشنامه استاندارد طرحواره یانگ)(SQ-SF

عمومی و معمولی افراد را میسنجد .به هرکدام از عبیارات

در اییین پییژوهش از فییرم کوتییاه پرسییشنامییه اسییتاندارد

آزمون  ،STAIبر اسا

طرحوارههای ناسازگار اولییه ) (SQ-SFسیاخته یانیگ و

 ۴تخصیص مییابد .نمره  ،۴نشاندهنده حضیور بیاریی از

همکییاران ( )1998کییه از  7۵گویییه و  1۵خییردهمقیییا

ارزشیابی میکند .مقیا

اضطرابِ پنهان فیرم هیم شیامل

پاس ارائهشده ،وزنی بیین  1تیا

اضطراب است ،که ده عبیارت مقییا

اضیطراب آشیکار و

تشییکیل شییده ،اسییتفاده شیید .خییردهمقیییا هییا شییامل:

یییازده عبییارت مقیییا

محرومیت هیجانی ( ،)edرهاشیدگی( ،)abبیی اعتمیادی-

نمره گذاری میشوند .عباراتی که نشاندهنده عیدم وجیود

بدرفتاری ( ،)maانزوای اجتمیاعی-بیگیانگی ( ،)siنقیص-

اضطراب هستند و در هنگام نمرهگذاری بهصورت معکو

اضییطراب پنهییان ،بییر اییین اسییا

شییرم ( ،)dsشکسییت ( ،)faوابسییتگی -بیییکفییایتی (،)di

وزن داده میشوند عبارتاند از( :مقییا

آسیبپذیری -ضرر بیماری ( ،)vhگرفتیار ( ،)emاطاعیت

 )1 -2 -۵ -8 -1۰ -11 -1۵ -1۶ -19 -2۰و (مقییییا

( ،)sbایلیییار ( ،)ssبیییازداری هیجیییانی ( ،)eiمعیارهیییای

اضطراب پنهیان -23 -2۶ -27 -3۰ -33 -3۴ -3۶ -39

سرسییییختانه ( ،)usاسییییتحقاق ( ،)etخویشییییتنداری-

 .)21مهرام ( )1372در مطالعه ای ضریب پایایی آزمیون را

خودانضییباطی ناکییافی ( )isمیییباشیید .در پییژوهش آهییی

در دو گروه هنجار و مالک بهطور مجزا مورد بررسیی قیرار

( )1383با استفاده از یک نمونه  387نفیره از دانشیجویان

داد .میزان پایایی برای گروه هنجار ( ۶۰۰نفر) در مقییا
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آلفای کرونباخ به ترتیب

گردید .در همیین مطالعیه جهیت رواییی از روش مالکیی

اضطراب آشکار و پنهان بر اسا

برابر با ۰/9۰8۴و  ۰/9۰2۵اسیت .و ایین مییزان در گیروه

هم زمان استفاده شده و نتایج محاسبه در دو سیطح ۰/9۵

مالک (13۰نفر) برابر با  ۰/9۴18است .عالوه بر این پایایی

و  ۰/99در صد معنادار بود.

آزمون از طریق نسبت واریانس نمرات حقیقی به وارییانس

یافتهها

مشاهده شده و مقدار آن در گروه هنجار  ۰/9۴۵ثبت شد.

فراوانییی دانشییجویان مشییروطی ،دارای افییت و ضییعف

خطای استاندارد اندازهگیری آزمیون برابیر  ۴/۶۴محاسیبه

تحصیلی در رشتههیای تیوانبخشیی ،پرسیتاری ،مامیایی،

شد .همچنین همبستگی نمرات مشاهده شیده بیا نمیرات

بهداشت و پیراپزشکی در جدول  1نشان داده است:

حقیقی برابر ۰/972و با نمرات خطا برابر با ۰/23۴محاسبه
جدول  :۱فراوانی دانشجویان مشروطی ،دارای افت و ضعف تحصیلی در دانشجویان کارشناسی
تعداد

رشته

درصد

درصد فراوانی

تعداد افت تحصیلی

پرستاری و مامایی

۶

٪۴/۰۲

۱۳

٪۸/۷۲

گفتاردرمانی

۲

٪۱/۳۴

۹

٪۶/۰۴

-

تغذیه

۸

٪۵/۳۶

۲۰

٪۱۳/۴۲

۳۲

٪۲۱/۴۷

بهداشت عمومی

۸

٪۵/۳۶

۱۲

٪۸/۰۵

۲۰

٪۱۳/۴۲

۴۰

جمع

۲۴

٪۱۶/۰۸

۵۴

٪۳۶/۲۳

۷۱

٪۴۷/۶۴

۱۴۹

مشروطی

فراوانی

تعداد ضعف تحصیلی

درصد فراوانی

جمع

۱۹

٪۱۲/۷۵

۳۸

-

۱۱
۶۰

در این مطالعه مشخص شد که  1۶/۰8درصد دانشجویان،

اضطراب آشکار ،و ۵۰درصد آنان از اضطراب پنهان ،در سه

مشروطی بوده و  3۶/23دارای افت تحصیلی و ۴7/۶۴

سطح خفیف متوسط و شدید رنج میبرند .در این مطالعه

درصد آنها نیز دارای ضعف تحصیلی بودند .همانگونه که

مشخص شد تنها  1۶/۶۶درصد دانشجویان این پژوهش

مشاهده میشود بیشترین مشکالت تحصیلی در

فاقد اضطراب آشکار و پنهان و طرحوارههای ناسازگارند.

دانشجویان رشته تغذیه ( ۴۰/2۶درصد) و کمترین

فرضیه :طرحوارههای ناسازگار اولیه با اضطراب آشکار و

مشکالت تحصیلی نیز در دانشجویان گفتاردرمانی (7/38

پنهان دانشجویان افت تحصیلی ،مشروطی ،و ضعف

درصد) دیده میشود .بهطور کلی 77/77درصد دانشجویان

تحصیلی رابطه معنیدار دارند.

دارای اختالل در عملکرد تحصیلی در این مطالعه از
جدول  :۲ارتباط بین اضطراب آشکار و پنهان با طرحوارههای ناسازگار در دانشجویان مشروط ،دارای افت و ضعف تحصیلی
متغیر

افت تحصیلی

مشروطی

ضعف تحصیلی

گروه
اضطراب آشکار

اضطراب پنهان

اضطراب آشکار

اضطراب پنهان

اضطراب آشکار

اضطراب پنهان

محرومیت هیجانی

**۰/۴۲۱

**۰/۳۲۸

**۰/۳۶۸

**۰/۳۱۸

**۰/۳۶۷

**۰/۳۱۵

رهاشدگی

**۰/۳۷۱

**۰/۲۷۴

**۰/۳۹۷

**۰/۳۳۴

**۰/۳۷۲

**۰/۳۰۹

بیاعتمادی/بدرفتاری

*۰/۲۳۲

*۰/۲۲۶

**۰/۲۹۴

**۰/۲۷۵

۰/۱۲۵

۰/۱۶۳

انزوای اجتماعی/بیگانگی

**۰/۳۲۹

۰/۱۴۴

**۰/۳۴۹

۰/۲۷۸

**۰/۳۱۳

*۰/۲۴۷

نقص/شرم

**۰/۵۱۷

**۰/۴۲۶

**۰/۵۲۵

**۰/۴۴۹

**۰/۵۷۱

**۰/۴۹۳

شکست

**۰/۴۸۴

**۰/۴۱۸

**۰/۲۷۲

*۰/۲۲۹

**۰/۴۶۲

**۰/۳۷۳

وابستگی/بیکفایتی

**۰/۴۶۷

**۰/۴۱۳

**۰/۳۳۵

**۰/۲۵۹

**۰/۴۲۴

**۰/۳۹۵

آسیبپذیری

**۰/۲۶۵

*۰/۲۰۸

*۰/۲۲۶

*۰/۱۹۷

*۰/۲۱۹

*۰/۲۱۰

گرفتار

**۰/۲۸۸

**۰/۲۴۷

**۰/۳۴۹

**۰/۳۹۹

**۰/۳۶۵

**۰/۳۴۳

اطاعت

۰/۱۴۹

۰/۱۴۴

۰/۱۳۱

۰/۱۳۲

۰/۱۲۲

۰/۱۱۹

ایثار

۰/۱۴۶

۰/۱۳۷

۰/۱۲۱

۰/۱۴۵

۰/۱۴۲

۰/۱۳۴
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دیره و فرج اله چعبی
بازداری هیجانی

۰/۱۰۹

۰/۱۲۳

۰/۱۴۶

۰/۱۱۸

۰/۱۰۷

۰/۰۹۸

معیارهای سرسختانه

۰/۱۶۲

۰/۱۵۱

۰/۱۱۵

۰/۱۲۴

۰/۱۰۳

۰/۱۱۷

استحقاق

۰/۱۱۵

۰/۱۰۳

۰/۱۱۷

۰/۱۰۹

۰/۱۰۶

۰/۱۱۴

خویشتنداری/انضباط ناکافی

۰/۱۲۷

۰/۱۱۶

۰/۱۲۹

۰/۱۰۶

۰/۱۵۱

۰/۱۲۴

همانگونه که مشاهده میشود بین طرحوارهها و اضطراب

وارههای

آشکار و پنهان مجموع سه گروه سنجیده شده است،

اجتماعی/بیگانگی ،نقص/شرم ،شکست ،وابستگی/بی

اضطراب آشکار و پنهان با طرحوارههای ناسازگار اولیه

کفایتی ،آسیبپذیری و گرفتار با اضطراب پنهان ،و

نتایج مندرج در

طرحواره شکست هم با اضطراب آشکار وهم اضطراب

جدول بار میتوان مشاهده نمود که طرحوارههای اطاعت،

پنهان دانشجویان مشروط رابطه معنیدار دارد .در گروه

و

دارای افت تحصیلی نیز رابطه طرحوارههای محرومیت

خویشتنداری/انضباط ناکافی با اضطراب آشکار و پنهان در

هیجانی ،رهاشدگی ،بیاعتمادی/بدرفتاری ،نقص/شرم،

سه گروه مورد مطالعه رابطه معنیداری ندارند .نتایج نشان

شکست ،وابستگی/بیکفایتی ،آسیبپذیری و گرفتار با

میدهد در گروه دارای ضعف تحصیلی رابطه اضطراب

انواع اضطراب معنیدار بود .البته طرحواره انزوای

آشکار و پنهان با طرحوارههای محرومیت هیجانی،

اجتماعی/بیگانگی تنها با اضطراب آشکار رابطه معنیدار

انزوای

نشان داد .بهطور کلی میتوان گفت تقریبام وضعیت سه

ارتباط معناداری وجود دارد .بر اسا
ایلار،

رهاشدگی،

سرسختانه،

معیارهای

استحقاق

بیاعتمادی/بدرفتاری،

محرومیت

هیجانی،

رهاشدگی،

انزوای

اجتماعی/بیگانگی ،نقص/شرم ،شکست ،وابستگی/بی

گروه مشابه بود.

کفایتی ،آسیبپذیری و گرفتار معنیدار بود .بررسی

فرضیه دوم :طرحوارههای ناسازگار اولیه قدرت پیشبینی

ارتباط بین اضطراب آشکار و پنهان و  1۵طرحواره

اضطراب آشکار و پنهان را در سه گروه مشروط ،دارای

ناسازگار در دانشجویان مشروط نیز نشان داد که طرح-

افت و ضعف تحصیلی دارند.

جدول  :۳مدل تأثیر طرحوارههای ناسازگار اولیه بر اضطراب آشکار و پنهان دانشجویان
R

R2

 R2تنظیمشده

F

P

عوامل مؤثر بر اضطراب

۰/۷۳۶

۰/۵۴۲

۰/۵۳۶

۱۸/۹۱۲

۰/۰۰۰

B

β

خطای استاندارد

t

P

طرحواره محرومیت هیجانی

۰/۳۱۲

۰/۳۳۴

/۰۹۸

۷/۸۶۸

۰/۰۰۰

طرحواره بیاعتمادی

۰/۲۰۶

۰/۲۱۹

۰/۰۹۲

۳/۲۷۱

۰/۰۰۹

طرحواره رهاشدگی

۰/۲۹۱

۰/۲۷۷

۰/۰۷۱

۴/۲۳۴

۰/۰۰۳

طرحواره انزوای اجتماعی

۰/۱۱۹

۰/۲۶۶

۰/۰۶۸

۳/۶۶۲

۰/۰۰۵

طرحواره وابستگی/بیکفایتی

۰/۲۲۸

۰/۳۰۸

۰/۱۰۶

۴/۷۳۵

۰/۰۰۲

طرحواره نقص/شرم

۰/۳۵۳

۰/۴۷۳

۰/۰۸۲

۹/۸۲۹

۰/۰۰۰

طرحواره شکست

۰/۳۹۲

۰/۵۲۱

۰/۱۰۹

۱۱/۴۳۹

۰/۰۰۰

طرحواره آسیبپذیری

۰/۲۱۱

۰/۲۱۷

۰/۰۷۵

۳/۴۶۱

۰/۰۰۶

رابطه ساده و چندگانه
ضرایب استاندارد و غیراستاندارد

نتایج محاسبه آزمون تحلیل رگرسیون نشان میدهد که

بحث و نتيجهگيری

مدل تأثیر طرحوارههای ناسازگار اولیه بر اضطراب آشکار و

این مطالعه با هدف شناسایی طرحوارههای ناسازگار

پنهان معنیدار میباشد .ضرایب بتا نشان میدهد که

اولیه و تعیین نقش آنها در اضطراب آشکار و پنهان

طرحواره شکست بیشترین تأثیر را بر انواع اضطراب

دانشجویان در سه گروه مشروطی ،افت تحصیلی و ضعف

دانشجویان دارد .طرحواره بیاعتمادی/بدرفتاری کمترین

تحصیلی ،انجام شد .یافتههای توصیفی نشان داد که

تأثیر را بر اضطراب دانشجویان مورد مطالعه دارد.

 1۶/۰8درصد دانشجویان ،مشروطی بوده و  3۶/23دارای
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افت تحصیلی و  ۴7/۶۴درصد آنها نیز دارای ضعف

سد ،دیگر برایشان کار آیی ندارد و باید بایگانی شود .این

تحصیلی بودند .این یافته با نتایج تحقیقات حقدوست،

امر نوعی سرخوردگی و یأ

از آنهمه زحمت ایجاد می

انصاری و طاهری ( )139۴و آزاد یکتا ( )1391همخوانی

کند .مکان جدید تحصیلی ،محیط دانشگاه ،همه برای این

یافتههای توصیفی این مطالعه بهطور کلی

افراد محیط عاطفی جدیدی نیز ایجاد میکند که از لحاظ

 77/77درصد دانشجویان دارای اختالل در عملکرد

بسیاری شاخصها با محیط قبلی متفاوت است و امکان

تحصیلی در این مطالعه از اضطراب آشکار ،و  ۵۰درصد

دارد مشکالت خاصی را برای آنها بهوجود آورد .بدیهی

آنان از اضطراب پنهان ،در سه سطح خفیف متوسط و

است دانشجویان به مشکالت روحی آسیبپذیر باشند زیرا

شدید رنج میبرند .همچنین معلوم شد که افراد مبتال به

با دوری از خانواده ،فقدان حمایت اجتماعی سنتی و

اضطراب در اغلب خورده مقیا های پرسشنامه طرحواره

افزایش استر

علمی مواجهاند (حقدوست و همکاران،

یانگ نمرات باریی کسب مینمایند که با پژوهش نادری

 .)139۴یکی از موضوعات کاربردی و مهم در حوزۀ

( )139۴همخوانی دارد .امروزه تعداد دانشجویان مبتال به

پژوهشهای آموزشی شناسایی علل و همبستههای افت

اختالرت اضطرابی رو به افزایش است و این اختالرت

تحصیلی است که از ناکامیهای نظام آموزشی محسوب

موجب مشکالتی در روابط بین فردی و تحصیلی میشود.

میشود .نتایج این تحقیق نشان داد بین طرحوارههای

نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که

ناسازگار و اضطراب آشکار و پنهان دانشجویان مشروطی،

طرحوارههای ناسازگار (محرومیت هیجانی ،رهاشدگی ،بی

افت تحصیلی و ضعف تحصیلی رابطه معنیدار وجود دارد.

اعتمادی/بدرفتاری ،انزوای اجتماعی/بیگانگی ،نقص/شرم،

احساسات ملبت برخالف احساسات منفی چون خستگی

شکست ،وابستگی/بیکفایتی ،آسیبپذیری و گرفتار) با

پیششرط مهمی برای یادگیری و موفقیت هستند .برای

اضطراب آشکار و پنهان رابطه معنیدار ()P< ۰/۰۰1

دانشجویان روابط ملبت با اساتید و سایر دانشجویان

دارند .این یافته با نتایج تحقیقات زارع سلطانی و قمری

باانگیزه ،با نمرات بار و موفقیت درسی همبستگی ملبت

( ،)139۶سجادی ،گل محمدیان و حجت خواه ( )139۵و

دارد و برای اساتید هم این روابط ملبت با انگیزش شغلی

مسعودی و همکاران ( ،)139۵صفاری نیا و همکاران

و احسا

کارآمدی همراه است .یافتههای پژوهشی حاکی

( )1393همخوانی دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت؛

از آن است طرحوارههای ناسازگار اولیه بهعنوان

دانشجویان با ورود به دانشگاه و پذیرش مسؤولیتهای

زیرساختهای شناختی ،عاطفی و رفتاری میتوانند در

جدید ،فقدان حمایت اجتماعی سنتی و افزایش

میزان اضطراب آشکار و پنهان افراد مؤثر باشد (خراسانی و

استر های تحصیلی با مشکالتی روبهرو میشوند که

شبانی .)139۶ ،همچنین بر اسا

نتایج تحقیقات،

باعث فعال شدن طرحوارههای آنها میشود .ورود

طرحوارههای ناسازگار اولیه بهعنوان زیرساختهای

پذیرفتهشدگان امتحانات ورودی دانشگاهها به محیط

شناختی منجر به تشکیل باورهای غیرمنطقی میشوند

دانشگاه اغلب یک شروع متفاوت و تازه است .دانشجو پس

(یانگ،کالسکو وویشار .)2۰۰3 ،طرحوارههای ناسازگار

از تالش فراوان وارد محیطی میشود که از لحاظ حجم و

مستقیمام منجر به اختالل خاصی نمیشوند ،اما

نوع در ها همچنین اهداف تحصیلی با دوره دبیرستان

آسیبپذیری فرد را برای اختالرت روانی افزایش میدهند.

متفاوت است و حتی برای بسیاری از داوطلبان ،اهداف

افراد هنگامی مستعد ایجاد طرحوارههای رهاشدگی و بی

قبولی در کنکور هم کامالم روشن نشده است و اینگونه

اعتمادی /بدرفتاری میشوند که از سوی اطرافیان ،احترام

افراد حجم فراوانی از اطالعات دارند که برای ورود به

و پذیرش را به حد کافی دریافت نکنند .طرد هنگامی

دانشگاه الزامام آنها را فراگرفتهاند و پس از گذشتن از این

ایجاد میشود که دانشجویان از سوی اساتید و سایر

دارد .بر اسا
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دانشجویان با انتقاد مواجه شود که عاملی است برای ایجاد

حقارت ،انگیزه و امیدواری آنها را کم میکند .بهطوری

اضطراب با ریشهیابی اضطراب ،میتوان دریافت که

که مان تالش و پشتکار میگردد .همچنین نتایج نشان

طرحوارههای ناسازگار اولیه و روشهای ناکارآمدی که

داد که طرحوارههای نقص/شرم و محرومیت هیجانی نیز

افراد از طرق آنها یاد میگیرند که با دیگران چگونه کنار

اثرات مهمی بر اضطراب آشکار و پنهان دانشجویان مورد

بیایند؛ اغلب زیربنای نشانههای مزمن اختالرتی ملل

مطالعه دارند .در این رابطه میتوان گفت این افراد خود را

اضطراب ،افسردگی و اختالرت روانتنی بهشمار میروند.

ناتوان و درمانده میبینند و تالش مؤثری برای رف

طرحوارههای ناسازگار اولیه ،قدیمیترین مؤلفههای

مشکالت تحصیلی نمیکنند ،همچنین کسانی که

شناختی هستند و اغلب نفوذ خود را بر سیستم پردازش

طرحواره ناسازگار محرومیت هیجانی را دارند خود را

دادهها ،در زیر آستانه هوشیاری اعمال میکنند (ملکی و

دوستداشتنی نمیدانند و با این اعتقاد ،رفتارهای دیگران

همکاران .)139۴ ،طرحوارهها ،ساختارهای دائمی سیستم

و موقعیت دنیای بیرون را در درون خود تعبیر و تفسیر

شناختی هستند که بهعنوان صافی و کلیشه ،در خالص

میکنند .بنابراین همیشه آمادگی اضطراب را در درون

کردن تجربه فرد از دنیا عمل میکنند و فرد را در

خود دارند .به این ترتیب ،میتوان استنباط نمود که

سازماندهی رفتارش یاری میدهند .به بیان دیگر،

پیشرفت و موفقیت افراد به طرحوارههای شناختی آنان

و رفتار

بستگی دارد .زمانی که این طرحوارهها فعال میشوند بر

مبتنی بر مجموعهای از طرحوارههاست که راهبرد

ادراک ،واقعیت و پردازش شناختی فرد تأثیر میگذارند و

مقابلهای خاص خود را در پی دارد که اضطراب میتواند بر

به دنبال آن آشفتگی ذهنی و روانی ایجاد میکنند و

انتخاب نوع راهبرد اثرگذار باشد.

حیطۀ یادگیری و عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار می

نتایج فرضیه دوم مبنی بر قدرت طرحوارههای ناسازگار

دهد .طرحوارههای ناسازگار اولیۀ منطبق با اضطراب بر

اولیه در پیشبینی اضطراب آشکار و پنهان دانشجویان

سطوح ریههای افکار تأثیر گذاشته و متقابالم این سطوح

مورد مطالعه نشان داد که مدل رگرسیون محاسبهشده

افکار در تداوم طرحوارهها نقش دارند .وقتی توقعات

معنیدار است ،ضرایب بتا نشان داد که طرحواره شکست

دانشجویان در موفقیت تحصیلی برآورده نمیشود،

بیشترین تأثیر را بر اضطراب آشکار و پنهان دانشجویان

مضطرب میشوند .اضطراب ،تأثیر منفی بر رفتار و نتایج

دارد .این نتایج با یافتههای تحقیقات زارع سلطانی و

یادگیری آنها میگذارد و باعث اختالل در عملکرد

قمری ( ،)139۶سجادی ،گل محمدیان و حجتخواه

تحصیلی آنها میشود .اکلر دانشجویانی که دارای ضعف و

( ،)139۵منتظری ( ،)1391یوسفنژاد شیروانی و

افت تحصیلی میشوند ،بهتدریج با مشکالت عدیدهای در

پیوستگر ( )139۰و برترامز ،انگلرت و دیک هازر ()2۰1۰

تحصیل روبهرو میشوند و حتی ممکن است عزتنفس

همخوانی دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت؛

تحصیلی خود را از دست دهند .در این زمینه طرحوارهها

دانشجویانی که عملکرد تحصیلی ضعیفتری دارند،

که نیز نقش پردازشگر شناختی در تصمیمات بازی می

طرحوارههای ناسازگار بیشتری دارند .نتایج این تحقیق

کنند ،دستیابی به پیشرفت را دور از ذهن مینمایانند و

نشان داد که طرحواره شکست بیشترین تأثیر را بر

زمینه بروز و تشدید اضطراب را فراهم میسازند .یانگ و

اضطراب دارد ،پژوهشها نشان میدهند این افراد خود را

همکاران ( )2۰۰3معتقدند که طرحوارههای ناسازگار اولیه

شکست خورده میدانند و طوری گام بر میدارند که

بهعنوان الگوهای فرضی هستند که به فرد کمک میکنند

نهایتام به شکست برسند .آنها دائمام خود را با دیگران

تا با نقش میانجی ادراک و بهوسیله هدایت پاس ها،

طرحواره ،نوعی الگوی سازمانیافته تفکر ،احسا

مقایسه میکنند و احسا

حقارت میکنند .این احسا

تجارب خود را توضیح دهند .در کل میتوان تبیین کرد
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که طرحوارهها دارای مؤلفههای شناختی ،عاطفی و رفتاری

پیشنهاد میشود که با شناسایی زودهنگام طرحوارههای

هستند .هنگامیکه طرحوارههای ناسازگار اولیه فعال می

ناسازگار این دانشجویان و رواندرمانی آنها به روش

شوند سطوحی از هیجانات منفی منتشر میشود و

طرحواره درمانی بهعنوان یکی از درمانهای مفید موج

مستقیم یا غیرمستقیم منجر به اشکال مختلفی از

سوم در رف مشکالت تحصیلی آنها همت گماشت .این

آشفتگیهای روانشناختی نظیر پرخاشگری ،افسردگی،

مطالعه با کمبودها و مشکالتی ازجمله کمبود تحقیقات

اضطراب (آشکار و پنهان) میشود .بهطور کلی ،اضطراب

مستقیم در مورد موضوع مورد مطالعه و مشکالتی در

آشکار و پنهان یکی از مهمترین عواملی میباشند که باعث

مراجعه دانشجویان دارای اختالل در عملکرد تحصیلی به

تضعیف روحیه دانشجویان میشوند و قدرت تفکر را از

هسته مشاوره جهت ارزیابی طرحوارههای ناسازگار و

آنان میگیرند و در نتیجه آنها را به سمت افت ،ضعف و

درمان افت تحصیلی آنان همراه بود .بنابراین پیشنهاد می

مشروطی سوق میدهند .نمره کم نیز موجب احسا

شود که پژوهشهای بیشتری در این زمینه ،تکرار شود تا

حقارت در دانشجویان میشود .در این حالت ،دانشجویان

طرحوارههای ناسازگار و اضطراب در دانشجویان دارای

خود را فردی ضعیف میپندارند که نمیتواند نمره خوبی

مشکالت تحصیلی شناسایی و درمان گردند .و تأثیر

کسب کند .در مدلهای شناختی عمومام مجموعهای از

طرحواره درمانی و درمان اضطراب در دانشجویان مشروط

شبکههای زنجیرهای کلی در ایجاد و گسترش

افت تحصیلی و ضعف تحصیلی بررسی شود.

آسیبپذیریهای شناختی نقش دارند و بسیاری از شرایط
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Identification of Early Maladaptive Schemas and Determination of their
Effects on Obvious and Hidden Anxiety of Probationary Students,
Academic Failure and Academic Weakness
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Humanities, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran.
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Abstract: Psychological problems can lead to dropout or academic failure,
and also identifying them would help prevent them. The purpose of this
study was to identify early maladaptive schemas and to determine their role
in students' obvious and hidden anxiety in three groups: probationary
students, academic failure and academic weakness. This research was a
descriptive-correlational study.Then the statistical population of this study
included the probationary students, academic failure and academic
weakness those were studying for undergraduate degree in Ahvaz Medical
Sciences University in the academic year 1397-1978; moreover, the sample
size consisted of 149 students of nursing, midwifery, public health, nutrition
and speech therapy who were selected by cluster sampling from fifteen
undergraduate fields. After subjects completed two questionnaires of Young
Schema Questionnaire and Spielberger State-Trait Anxiety Inventory, for
statistical analysis, Pearson correlation coefficient, regression analysis and
variance analysis were calculated using spss16 software. Consequently, in
the conditional group, there was a significant relationship between apparent
and hidden anxiety and schizophrenia with emotional deprivation schemes,
abandonment, mistrust / maltreatment, social isolation / alienation, defect /
shame, failure, dependency / inadequacy, vulnerability, and embarrassment.
Moreover, academic problems triggered activation of early maladaptive
schemas and aggravated students' anxiety; besides, early maladaptive
schemas also accounted for 53/6% of the apparent and latent anxiety. Beta
coefficients showed that failure schema had the most effect; in contrast,
schema of mistrust / misconduct had the least effect on students' anxiety.
Key words: early maladaptive schemas, obvious and hidden anxiety,

academic failure.
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