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 چکيده
است که شناخت  ییو راهبردها ندهایدانش، فرآ یهرندیدربرگکه  است یچندوجهمفهوم  کیفراشناخت 

 ینگران و یفراشناخت یباورها ی¬سهیمقا یپژوهش بررس نی. هدف اکنندیمکنترل  اینظارت و  ،یابیرا ارز

: روشبود.  یآموزان عاد بادانش امتحاننشانگان اختالل اضطراب  مبتالبهدر دانش آموزان  یشناختبیآس

 یتصادف صورتبه زیشهر تبر یرستانینفر از دانش آموزان دب 072تعداد  ،یاهسیمقا -یمطالعه عل نیدر ا

 222برگر پاسخ دادند. سپس تعداد  سیاسپاضطراب امتحان  یپرسشنامهانتخاب و به  یاچندمرحله یاخوشه

 همتا شدند. یدانش آموز عاد 222دانش آموز که مبتال به اختالل اضطراب امتحان بودند انتخاب و با 

و  تیولز و کارترا یفراشناخت یباورها یبه پرسش نامه ها ک،یآنها عالوه بر اطالعات دموگراف نیمچنه

نشان داد  جیها: نتا افتهیشد.  لیتحل رهیچندمتغ انسیوار لیپاسخ دادند. داده ها با روش تحل ایپنسلوان ینگران

و  یفراشناخت یباورها یها یه هادر مؤلف ینمرات دانش آموزان مبتال به اضطراب امتحان و عاد نیب که

 ی: باورهایریگ جهی(. بحث و نتP<0.01وجود داشت ) یتفاوت معنادار یشناخت بیآس ینگران

که  ییفراشناخت ها رییتوان با تغ یدانش آموزان است؛ و م یدر سالمت روان یعوامل موثر یفراشناخت

دانش  یکنند، سالمت روان یم ادیرا ز یعموم یمنف یباورها نیو همچن و ناسازگارانه یتفکر منف وهیش

 .دیآموزان را بهبود بخش

 باورهای فراشناختی، نگرانی آسیب شناختی، اضطراب امتحان :واژگان کليدی

                                                 
 زیدانشگاه تبر ،یاستاد گروه روانشناس .2

 (مسئول ندهسی)نو زیدانشگاه تبر ،یعلوم اعصاب شناخت یتخصص یدکترا یدانشجو. 1
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 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تبریز. 3
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 مقدمه

دانشجو  و آموزدانش هاونیلیمیک مشکل مهم آموزشی است که ساالنه  ،ضطراب امتحانا

امتحان یک واکنش هیجانی  . اضطرابدهدیمثیر قرار را در سرتاسر جهان تحت تأ

نوعی از تنش، تشویق و  بااحساسارزیابی است. این هیجان ناخوشایند به موقعیت 

مهرابی زاده هنرمند، ابوالقاسمی، ) شودیمبرانگیختگی سیستم عصبی خودکار مشخص 

(. اضطراب امتحان، سالمت روانی دانش آموزان را تهدید 2374نجاریان و شکرکن، 

شخصیت و هویت اجتماعی آنان  یریگشکلرآمدی، شکوفایی استعداد، و بر کا کندیم

میان دانشجویان و  سازمشکلفراگیر و  یهادهیپدیکی از  عنوانبهو  گذاردیمتأثیر سوء 

 ،هنگام ارزشیابی ژهیوبهدر پیشرفت تحصیلی و عملکرد بهینه آنان  تواندیمدانش آموزان 

 .(2374)محمودی عالمی،  اثر منفی بگذارد

ای اضطراب امتحان را بر 3و هیجان پذیری 1نگرانی یمؤلفه( دو 2492) 2اسپیل برگر

مهم نگرانی و فعالیت شناختی نامربوط به تکلیف است که شامل  یمؤلفه: کندیممطرح 

دلواپسی شناختی زیاد درباره عملکرد، پیامدهای شکست ناشی از امتحان، افکار مربوط به 

 تظارات منفی از عملکردیابی توانایی خود در مقایسه با دیگران و انبد امتحان دادن، ارز

عصبی خودمختار و  یهاواکنشی دیگر هیجان پذیری است که به لفه. مؤشودیم

مدل  .کندیمفیزیولوژیکی مانند تپش قلب، آشفتگی معده، سردرد و عصبانیت اشاره 

ی از اضطراب امتحان است که به ( تئوری جامع2441) 9فرایند انتقالی اسپیل برگر و واگ

و  شودیموط ، پردازش اطالعات و مکانیزم های بازیابی مربهاشناختادراکات بین فردی، 

. طبق این مدل، کندیمثیر نگرانی و هیجان پذیری را بر عملکرد تحصیلی بررسی تأ

 .شودیمارزیابی برانگیخته  یهاتیموقعاضطراب امتحان یک صفت است که در 

                                                 
1. Speilberger 

2. worry 

3. emotionality 

4. Vagg 
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بر مبنای مدل عملکرد  ثر باشند.در بروز اضطراب امتحان مؤ توانندیممتعددی  عوامل

(، باورهای فراشناختی مثبت و منفی، از طریق فعال نمودن 1222ولز ) 2خودتنظیمی -اجرایی

 سازنهیزمتوجهی، فرآیند خودتنظیمی را دچار سوگیری نموده و -نشانگان شناختی

شناختی افسردگی و  مؤلفه(. نشخوار فکری 1222ز، )ول شودیم یشناختروان یهابیآس

 عنوانبه(. نگرانی 1222؛ ولز، 1220و ولز،  1شناختی اضطراب است )دیوی مؤلفهنگرانی 

و  گذاردیممنفی، بر عواطف اثر  طوربهکه  شودیماز افکار و تصورات توصیف  یارهیزنج

تی با نگرانی مرضی در است. همچنین عوامل فراشناخ کنترلرقابلیغنسبی  طوربه

(. در این 1222، 3و هادسن یسالدارای اختالالت اضطرابی، مرتبط است ) ساالنبزرگ

که در صورت فعال شدن،  شودیمعاملی در نظر گرفته  عنوانبهدیدگاه فراشناخت 

 و بر عملکرد فرد، اثری تخریبی دارد. شودیم یشناختروانمشکالت  سازنهیزم

و اجتناب  یتکان شور صورتبه یریگمیتصمفی درباره نگرانی با باورهای مثبت و من

؛ 1222، 9در موقعیت حل مسئله و اختالل اضطراب و افسردگی رابطه مثبت دارد )یاریس

متفاوت از فراشناخت و  یهایسازمفهوم(. با در نظر گرفتن 1222و ولز،  0، جورجیو1اسپادا

 یهابیآسشناختی و  یهاییتوانات با صورت گرفته درباره نقش فراشناخ یهاپژوهش

شناختی  یهاییتوانااست که هم با  یاسازهگفت که فراشناخت  توانیم یشناختروان

شود. پس فراشناخت یکی از  یشناختروان یهااختالل سازنهیزم تواندیمرابطه دارد و هم 

 فرایندهای عالی شناختی است که بر عملکرد فرد اثرات متفاوتی دارد.

ثر در اختالالت اضطرابی، سازه شناختی نگرانی است. از عوامل مؤیکی از سویی، 

شخصی  یهایدلواپسنگرانی فرآیندی شناختی است که با افکار مداوم و تکراری در مورد 

و مشکل در پایان دادن به این زنجیره افکار، از سوی دیگر، اشاره دارد.  سوکیاز 

سته ماهیت کالمی و برج طوربهکه  ه یافتن نگرانی است، نگرانی موجب ادامگریدانیببه

                                                 
1. Executive Performance of self-regulation 

2. Davey 

3. Ellis & Hadson 

4. Yaris 

5. Spada 

6. Georgiou 
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(. برکوویک، 1224، 2با شک و تردید همراه است )جونگ میر، بک و ریدو  انتزاعی داشته

ای ( نگرانی را زنجیره ای از افکار و تصوره2493) 1رابینسون، پروزینسکی و دی پری

ه در حقیقت تالشی است ک کنندیمکنترل ناپذیر تعریف  انباشته از عاطفه منفی و نسبتاً

روانی در مورد موضوعی که پیامدش نامعلوم، اما منفی است. به عقیده  مسئلهبرای حل 

: نگرانی بهنجار و شودیمتقسیم  دودسته( نگرانی به 2449) 3برکوویک، رای و استوبر

(. نگرانی 1229، 9)به نقل از کوین، اویمت، سیدز و دوزویس یشناختبیآسنگرانی 

بر مبنای فراوانی، شدت و مدت نگرانی، توانایی در کنترل آن و تداخل در  یشناختبیسآ

، گریدانیببه(. 1229، 1)ریق و آندرسون شودیمکارکرد افراد، از نگرانی بهنجار متمایز 

که مزمن، افراطی و کنترل ناپذیر باشد  ردیگیمبه خود  یشناختبیآسهنگامی نگرانی جنبه 

 عنوانبه(. نگرانی 1229فتن لذت زندگی فرد منجر شود )کوین و همکاران، و به از بین ر

کالمی  یهاگزارهاضطراب برانگیز به  یهاتجسمیک راهبرد کاهنده اضطراب، از طریق 

( نگرانی 1221) 0. بارلوگرددیمبه شکل تصورات  زابیآست مانع دسترسی فرد به خاطرا

که  داندیمه شکل فعالیت ذهنی بر روی موضوعی را نشانگر نوعی تالش برای حل مسئله ب

 است. همراه با عواقب منفی احتماالً

کید بر روی جنبه محتوایی نگرانی، تأ دربارهرفتاری  -شناختی یهامدلتر در بیش

نظام  کنندهکنترلو کمتر به این مسئله توجه شده است که فرایندهای  هست هاشناخت

در ایجاد نگرانی  توانندیمرباره این نظام چه نقشی را پردازش اطالعات و باورهای فرد د

ویژه در نظریه فراشناختی اختالالت اضطرابی  طوربهداشته باشند. این مسئله  یشناختبیآس

 است. قرارگرفته موردبحثجامع  طوربه( 2441، 7)ولز

                                                 
1. Jong-Meyer, Beck, Riede 

2. Depree, Pruzinsky, Depree, Raey, Stober 

3. Raey, Stober 

4. Covin, Ouimet, Seeds & Dozois 

5. Rygh & Anderson 

6. Barlow 

7. Wells 
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با  که باورهای فراشناختی مثبت و منفی دهدیمنشان  هاپژوهشنتایج در این راستا، 

؛ ولز و 2447و ولز،  2هاتون-آمادگی فرد در برابر نگرانی، رابطه مثبت دارد )کاترایت

(. باورهای فراشناختی و نگرانی با اختالل اضطراب امتحان و اضطراب 2441، 1پاپاجورجیو

؛ تان، مولدینگ، ندجکویچ و 1221؛ ولز، 1222، 3د )ولز و کارترنحالت نیز رابطه دار

متیوز،  (.1229و ولز،  0؛ راسیز1229، 1؛ کاپالن1222ا، جیورجیو و ولز، ؛ اسپاد9،1222ریس

ی، ( در پژوهشی ارتباط باورهای فراشناختی را با تنش، نگران2444) 7هیلی یارد و کامپبل

امتحان نشان دادند. همچنین، سه م بدنی همراه با اضطراب تفکر نامربوط به امتحان و عالئ

شناختی، باورهای مثبت در مورد نگرانی و باورهای منفی  فراشناختی خودآگاهی یمؤلفه

همچنین نشان دادند  هاآندر مورد کنترل ناپذیری افکار با اضطراب امتحان مرتبط بودند. 

. اورسون، رترندیپذبیآسافرادی که توانش شناختی پایینی دارند نسبت به اضطراب امتحان 

دادند که فراشناخت و اضطراب امتحان با ( در پژوهشی نشان 2449) 9اسمدالکا و توبیاس

(، کیت و 1223) 4دارند. تید، آندرسون و تریالت یداریمعن یرابطهموفقیت تحصیلی 

 مبتالبه( باورهای فراشناختی مختل را در افراد 1221) 22( و دیویس و لیساکر1221) 22فرز

امتحان و  ( نیز بین اضطراب1221) 21اضطراب امتحان گزارش کردند. استوبر و ایزر

در  یشناختروانبا توجه به نقش متغیرهای دانشجو رابطه نشان دادند.  10فراحافظه ی 

، انجام این است متناقض که بعضی مواقع ییهاافتهیاضطراب امتحان دانش آموزان و 

 باهدفپژوهش حاضر  مباحث صورت گرفتهبا توجه به . هستپژوهش مهم و ضروری 

                                                 
1. Cart-wright, Hatton 

2. Papageorgiou 

3. Carter 

4. Tan, Moulding, Nedeljkovic, Kyrios 

5. Kaplan 

6. Roussis 

7. Matthews, Hillyard & Campell 

8. Everson, Smodlaka & Tobias 

9. Thiede, Anderson & Thrriault 

10. Keieth & Frese 

11. Davis & Lysaker 

12. Stober & Esser 
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نشانگان  مبتالبهدر دانش آموزان  یشناختبیآسنگرانی ی اضطراب امتحان و مقایسه

 اختالل اضطراب امتحان و عادی انجام گرفت.

 پژوهشروش 

و  باورهای فراشناختی یهامؤلفه، که در آن بود یاسهیمقا -علیپژوهش حاضر از نوع 

 باهماضطراب امتحان و عادی اختالل  مبتالبهدر دانش آموزان  یشناختبیآسنگرانی 

ی دانش آموزان دبیرستانی شهر تبریز در آماری این پژوهش را کلیه جامعه سه شدند.مقای

دارای  آموزدانش 222این پژوهش شامل  نمونه. دهندیمتشکیل  2342-41سال تحصیلی

 یاچندمرحلهتصادفی  صورتبهکه عادی بود  آموزدانش 222و اضطراب امتحان باال 

مجزا تهیه و پس از انتخاب  طوربهبیرستانی شهر تبریز ابتدا فهرست مدارس د انتخاب شدند:

 آموزدانش 222تصادفی از هر مدرسه  صورتبهتصادفی، مجدداً  صورتبهمدرسه  7

 پرسشنامه، هایآزمودنو پس از توضیح اهداف پژوهش و جلب مشارکت انتخاب گردید، 

به خاطر  هاپرسشنامهتا از  32 شد کهاضطراب امتحان اسپیل برگر در اختیار آنان قرار داده 

به پرسشنامه اضطراب  آموزدانش 072 درمجموعمخدوش بودن کنار گذاشته شدند و 

که بر اساس  آموزدانش 222اضطراب امتحان،  پرسشنامهپس از تکمیل امتحان پاسخ دادند. 

شناسایی شدند، عادی  آموزدانش 222و  بودند ناضطراب امتحا مبتالبهنقطه برش مقیاس 

ختی، پرسشنامه باورهای ه مجدداً به آنان مراجعه نموده و پرسشنامه اطالعات جمعیت شناک

 معیار ورود به در اختیار آنان قرار داده شد.  یشناختبیآسپرسشنامه نگرانی  فراشناختی و

نداشته باشد، در غیر  یا پزشکی یشناختروانبیماری خاص  آموزدانشپژوهش این بود که 

 .شدندیمژوهش کنار گذاشته این صورت از پ

مقیاس فراشناخت ساخته ولز و کارت رایت : الف( مقیاس باورهای فراشناختی ابزار

فراد را گویه ای خودگزارشی است که باورهای ا 32( است. یک مقیاس 1229هاتون )

باور مثبت درباره نگرانی، باور منفی درباره  مؤلفهو شامل پنج  سنجدیمدرباره تفکرشان 

ز به کنترل فکر، اطمینان شناختی، خودآگاهی شناختی و باور منفی درباره کنترل نیا

( ضریب همسانی درونی آن را به 2391در ایران شیرین زاده دستگیری ). هستناپذیری 

آن در  یهااسیمق، و برای خرده 42/2برای کل مقیاس  کرون باخکمک ضریب آلفای 
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این آزمون را در فاصله زمانی چهار هفته برای کل  ییباز آزماو پایایی  97/2تا 71/2دامنه 

در  گزارش کرده است. 93/2تا  14/2آن در دامنه  یهااسیمقو برای خرده  73/2مقیاس 

 آمد. به دست 91/2پژوهش حاضر آلفای کرونباخ 

برای ارزیابی صفت  یخود سنجیک مقیاس : یشناختبیآسب( مقیاس نگرانی 

آیتم به  202است و از تحلیل مواد  یاماده 20  مقیاس نگرانی مرضی عمده است. این

متشکل از یک  یگذارنمرهوجود آمده و دارای ثبات درونی باال و پایایی مطلوبی است. 

. پایایی آزمون به روش هست 92تا  20است و دامنه نمرات بین  یادرجه 1مقیاس لیکرت 

است.  شدهگزارش 77/2فاصله  و به روش بازآزمایی با چهار هفته 90/2همسانی درونی 

( =r 94/2است ) شدهگزارشاعتبار همزمان آزمون با آزمون اضطراب بک مطلوب 

 آمد. به دست 92/2در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ (. 2391)شیرین زاده دستگیری، 

در این پژوهش برای سنجش اضطراب امتحان از ج( مقیاس اضطراب امتحان: 

ماده دارد  12( استفاده شد. این پرسشنامه 2492ن اسپیل برگر )اضطراب امتحا یپرسشنامه

اضطراب امتحان  یپرسشنامه. کندیمکه واکنش قبل، حین و بعد از امتحان را توصیف 

را  هایآزمودنفردی  یهاتفاوتشامل دو خرده آزمون نگرانی و هیجان پذیری است که 

رشی است و هر آزمودنی بر اساس . این پرسشنامه خود گزاسنجدیمدر اضطراب امتحان 

به ترتیب بر اساس  هانهیگز. این ندیگویمبه هر ماده پاسخ  یانهیچهارگزیک مقیاس 

باز . ضریب پایایی همسانی درونی، تصنیف و شوندیم یگذارنمره 9و  3، 1، 2مقادیر 

ه ترتیب ( در اهواز انجام داد، ب2392این پرسشنامه در پژوهشی که ابوالقاسمی ) ییآزما

اضطراب امتحان با  یپرسشنامهاست. ضریب همبستگی  شدهگزارش 42/2، 41/2، 41/2

( اضطراب امتحان و =r 07/2) کنندهلیتسه( و =r 92/2) بازدارنده یهاآزمونخرده 

در (. 2399)ابوالقاسمی و نریمانی،  هست( >P 22/2) داریمعن( =r 97/2تعریف سازه )

 آمد. به دست 74/2خ پژوهش حاضر آلفای کرونبا

ی ابتدا پس از اخذ مجوزهای الزم، پرسشنامه برای اجرای پژوهش حاضر: روش اجرا 

 حان در بین دانش آموزان توزیع شد.اضطراب امت
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 پژوهش هاافتهی

آوردن میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش از آمار توصیفی و  به دستبرای 

استفاده شد  شامل تحلیل واریانس چندمتغیره یاستنباطز آمار ا هاداده لیوتحلهیتجزبرای 

 . اندشدهدادهنشان زیر ول  اکه نتایج آن در جد

نشانگان اختالل  مبتالبهتوصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( مربوط به افراد  یهاآماره. 1جدول 

 اضطراب امتحان و عادی

 تعداد انحراف استاندارد میانگین هایآزمودن مؤلفه

 درباره نگرانی باور مثبت
 اضطراب امتحان

 عادی

40/29 

92/22 

24/1 

79/1 

222 

222 

 کنترل افکار به ازیندرباره  یباور منف
 اضطراب امتحان

 عادی

91/29 

73/29 

29/3 

02/3 

222 

222 

 اطمینان شناختی
 اضطراب امتحان

 عادی

11/21 

31/21 

42/1 

27/9 

222 

222 

 خودآگاهی شناختی
 امتحان اضطراب

 عادی

94/24 

13/20 

20/3 

93/3 

222 

222 

 درباره کنترل ناپذیری یباور منف
 اضطراب امتحان

 عادی

97/20 

39/29 

22/3 

22/9 

222 

222 

 باورهای فراشناختی
 اضطراب امتحان

 عادی

30/90 

23/72 

17/7 

72/22 

222 

222 

 یشناختبیآس نگرانی
 اضطراب امتحان

 عادی

49/13 

47/91 

27/9 

12/7 

222 

222 

همگنی  فرضشیپقبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس چندمتغیری، 

همگنی  فرضشیپقرار گرفت. بر اساس نتایج،  یموردبررسن واریانس با آزمون لو

از  کدامچیهگروه تأیید شد. این آزمون برای  هر دو یموردبررسمتغیرهای در  هاانسیوار



 141                                                              ... ی درشناختبیآسنگرانی  و فراشناختی باورهای یمقایسه

 

 

 ام از آزمون هاانسیکووارهمچنین برای بررسی فرض همگنی  نبود. داریمعنمتغیرها 

 جهیدرنتنیست و  داریمعن هاانسیکووارباکس استفاده شد و نتایج نشان داد که تفاوت 

 برقرار است.  هاانسیکووارهمگنی  فرضشیپ

 بستهنتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری برای اثر اصلی متغیر گروه بر متغیرهای وا .2 جدول

P F نام آزمون ارزش 

222/2  20/39  911/2  اثر پیالیی 

222/2  20/39  919/2  المبدای ویلکز 
 

222/2  20/39  29/2  اثر هلتینگ 
 

222/2  20/39  29/2   خطا یشهیربزرگترین  

 

 تیقابل هاآزمونهمه  یداریمعنسطوح  شودیممالحظه  1که در جدول طورهمان

 دهدیمنشان  جینتا نی. اشمارندیم)مانوا( را مجاز  یریدمتغچن انسیوار لیاستفاده از تحل

حداقل  ینشانگان اختالل اضطراب امتحان و عاد مبتالبهدو گروه دانش آموزان  نیکه ب

 .وجود دارد داریمعنتفاوت  ابستهو یرهایاز متغ یکی ازنظر

 تعیین تفاوت بین دو گروه در متغیرها باهدفنتایج تحلیل واریانس چندمتغیره دانشجویان  .3 جدول

P F 
میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات
 متغیر وابسته

منبع 

 پراکندگی

222/2  03/224  21/032  2 21/032  گروه باورمثبت درباره نگرانی 

222/2  12/02  92/092  2 92/092  
 به ازینباورمنفی درباره 

  کنترل افکار

222/2  97/33  12/912  2 12/912  اطمینان شناختی 
 

222/2  11/03  79/004  2 79/004  خودآگاهی شناختی 
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222/2  97/19  29/312  2 29/312  
درباره کنترل  یباور منف

  ناپذیری

222/2  22/211  29/3270  2 29/3270  باورهای فراشناختی 
 

222/2  42/12  99/23333  2 99/23333   نگرانی 

 

اختالل  مبتالبهدو گروه دانش آموزان  نیب دشویممشاهده  3که در جدول  طورهمان

به کنترل  ازیدرباره ن یمنف باور ،یدر باور مثبت درباره نگران یاضطراب امتحان و عاد

 یو باورها یریدرباره کنترل ناپذ یمنف باور ،یشناخت یخودآگاه ،یشناخت نانیافکار، اطم

دانش  نیب نکهیا یعنی. شودیمتفاوت مشاهده  یشناختبیآس یاننگر نیو همچن یفراشناخت

 تفاوت وجود دارد. یاختالل اضطراب امتحان و عاد مبتالبهآموزان 

 گيریو نتيجهبحث 

در دانش  یشناختبیآسنگرانی  باورهای فراشناختی وی مقایسهضر هدف پژوهش حا

نتایج پژوهش نشان داد که دانش  بود.و عادی اضطراب امتحان اختالل  مبتالبهآموزان 

نسبت به دانش  یترمختلاختالل اضطراب امتحان از باورهای فراشناختی  مبتالبه آموزان

اورسون و  (2444)متیوز و همکاران  یهاافتهیاین نتیجه با آموزان عادی برخوردارند. 

( 1221) دیویس و لیساکر (1221 ) کیت و فرز (1223 ) تید و همکاران ( 2449) همکاران

 -طبق مدل عملکرد اجراییگفت که  توانیمافته در تبیین این ی. هستهمخوان 

. شوندیمتوجهی  -باعث فعال شدن نشانگان شناختی هامؤلفهاین ( 1222ی ولز )خودتنظیم

پردازش نگرانی و به  سازنهیزمبنابراین، فرآیند خودتنظیمی را دچار سوگیری نموده و 

مداوم بر تهدید و  . فعال شدن فرا نگرانی، نظارتشودیموجود آمدن فرا نگرانی 

ناسازگار را به دنبال دارد، که نتیجه چنین فرآیندی، بروز  یامقابلهراهبردهای  یریکارگبه

ی خودبازبینی بازدارنده نگرانی اختالالت اضطرابی خواهد بود. از طرف دیگر، مؤلفه

توجهی در  -خودتنظیمی و نقش نشانگان شناختی -. بر مبنای مدل عملکرد اجراییهست

از فعالیت نشانگان  ینیخود بازبگفت:  توانیم یشناختروان یهابیآس یریگکلش

. در فرآیند خودبازبینی، فرد سبک تفکر خود را دینمایمتوجهی، جلوگیری  -شناختی
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، زابیآسافکار  جهیدرنت. دینمایممورد بازبینی قرار داده و افکار خود را ارزیابی 

ازگار منجر خواهند شد. دلیل این ادعا، ارتباط مثبت و به تولید یک دانش س شدهاصالح

؛ 1229، 2حالت فراشناختی با خودتنظیمی است )آرتینو یهامؤلفهو سایر  ینیخود بازب

سبک تفکر  یریگشکلگفت تقویت فراشناخت منجر به  توانیم(. بنابراین 1229، 1نوس

و عملکرد فرد را تقویت  شناختی یهاتیقابل. سبک تفکر فراشناختی، شودیمفراشناختی 

حالت  گفت توانیم گریدانیببه. و دینمایمپیشگیری  یشناختروان یهابیآسنموده و از 

چنانچه باورهای  برعکسفراشناختی دارای نقش بازدارنده در فرایند نگرانی است. 

سبک تفکر عینی شده و  یریگشکلفراشناختی معطوف به نگرانی افزایش یابد، منجر به 

گفت که  توانیم امردر تبیین این  را به دنبال خواهد داشت. یشناختروان یهابیآسوز بر

 یشناختروانباورهای فراشناختی، عواملی زیربنایی هستند که در تحول و پایداری پریشانی 

شواهدی برای تأثیر باورهای فراشناختی  توانندیماضطراب امتحان درگیر هستند و  ژهیوبه

بیان کرد که باورهای فراشناختی  توانیم، عالوهبهتحان فراهم نمایند. بر اضطراب ام

. باورهای فراشناختی و عدم توانایی باشندیمعاملی برای تشدید اضطراب امتحان  عنوانبه

فرد در فضایی استرس آمیز نتواند از استعدادهای  شودیممقابله با اضطراب امتحان باعث 

 .شودیمو بهزیستی فرد مختل استفاده نماید  یخوببهخود 

اضطراب اختالل  مبتالبهدانش آموزان نشان داد که حاضر نتایج پژوهش همچنین، 

این نسبت به دانش آموزان عادی برخوردارند.  بیشتری یشناختبیآسنگرانی امتحان از 

؛ ولز و 2447هاتون و ولز، -دارد )کاترایت یخوانهمپژوهشی دیگر  یهاافتهینتیجه با 

 توانیم هاافتهی(. در تبیین این 2444؛ متیوز، هیلی، وارد و کامپبل، 2441پاجورجیو، پا

اینکه نگرانی را  یجابه( 1222اظهار داشت، طبق مدل فراشناختی اختالالت هیجانی )ولز،

کید شده است که افراد باورهای مثبتی را در شانه محض اضطراب در نظر بگیرد، تأیک ن

فعال شدن  واسطهبه. سپس دهندیمگرانی در کمک به مقابله پرورش ن ییکارآارتباط با 

بودن و خطر، نوعی دیگری از نگرانی تحت  کنترلرقابلیغباورهای فراشناختی مبتنی بر 

                                                 
1. Artino 

2. Knouse 
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 یهاواکنش. فرانگرانی موجب برانگیختن ردیگیمشکل  هاآنعنوان فرانگرانی در 

و  زیدآمیتهد یهاتیموقعاجتناب از جسمانی اضطراب، به راه انداختن رفتارهایی برای 

عدم مورد چالش قرار گرفتن باورهای  جهیدرنت. گرددیمراهبردهایی برای کنترل فکر 

نگرانی  کنندیمکنترل ناپذیری و خطر و نیز عدم مواجهه با شواهد اخالقی که ثابت 

 ماندیمی است، نگرانی در چنین افرادی پایدار باق مداوم ریغ، بدون صدمه و کنترلقابل

 (. 1220)دیوی و ولز، 

اضطراب  اختالل مبتالبهکه افراد  کنندیمپژوهش حاضر بیان  یهاافتهی، درمجموع

دارند و نگرانی خود را در مورد نگرانی بیشتر و در  یترمختلامتحان، باورهای فراشناختی 

فزایش نگرانی . همچنین، باورهای فراشناختی منجر به اکنندیممورد موفقیت کمتر برآورد 

. بنابراین، آموزش شودیماضطراب امتحان  مبتالبهدر دانش آموزان  یشناختبیآس

و  یشناختبیآساز نگرانی  یریگشیپبرای  تواندیمراهبردهای شناختی و فراشناختی 

 اضطراب امتحان در دانش آموزان حائز اهمیت باشد.

نگرانی  واورهای فراشناختی ب یمطالعهکه در تحقیقات آینده به  شودیمپیشنهاد 

پژوهش حاضر را  یهاافتهی. اختالالت دانش آموزان پرداخته شوددر سایر  یشناختبیآس

و بوده  یخود گزارش یهاپرسشنامه این پژوهش مبتنی براحتیاط نگریست.  یدهیدباید به 

ی دانش همچنین، پژوهش حاضر بر روز مصاحبه بالینی مقدور نبوده است. امکان استفاده ا

به  هاافتهیاست و به همین دلیل باید از تعمیم این  شدهانجاماضطراب امتحان  مبتالبهآموزان 

 سایر دانش آموزان اجتناب گردد.

 منابع

در مقابل  یسازمنیا(. اثربخشی دو روش درمانی آموزش 2392ابوالقاسمی، عباس )

آموزان دوم منظم در کاهش اضطراب امتحان دانش  ییزداتیحساساسترس و 

 .12-14(، 3)9، یشناسروان یمجلهدبیرستان شهرستان اهواز. 

. اردبیل: انتشارات یشناختروان یهاآزمون(. 2399ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد )

 باغ رضوان.
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در  یریپذتیمسئول(. مقایسه باورهای فراشناختی و 2391شیرین زاده دستگیری، صمد )

 نامهانیپااجباری، اضطراب منتشر و افراد بهنجار. -سواسیبیماران دچار اختالل و

 ، دانشگاه شیراز.کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

قاطعیت درمانی بر میزان اضطراب تحصیلی  ریتأث(. بررسی 2374محمودی عالمی، قهرمان. )

. 2379سال  شهرقائمدولتی شهرستان  یهارستانیدبدانش آموزان مدارس راهنمایی و 

 کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران. نامهانیاپ

(. 2374، حسین. )شکر کنمهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نجاریان، بهمن؛ 

اضطراب امتحان بر رابطه خودکارآمدی و جایگاه مهار  یرشناسیگهمهبررسی میزان 

اسی. سال هفتم، دوره سوم، آن با توجه به متغیر هوش. مجله علوم تربیتی و روانشن
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