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چکيده
فراشناخت یک مفهوم چندوجهی است که دربرگیرندهی دانش ،فرآیندها و راهبردهایی است که شناخت
را ارزیابی ،نظارت و یا کنترل میکنند .هدف این پژوهش بررسی مقایسه¬ی باورهای فراشناختی و نگرانی
آسیبشناختی در دانش آموزان مبتالبه نشانگان اختالل اضطراب امتحان بادانش آموزان عادی بود .روش:
در این مطالعه علی -مقایسهای ،تعداد  072نفر از دانش آموزان دبیرستانی شهر تبریز بهصورت تصادفی
خوشهای چندمرحلهای انتخاب و به پرسشنامهی اضطراب امتحان اسپیس برگر پاسخ دادند .سپس تعداد 222
دانش آموز که مبتال به اختالل اضطراب امتحان بودند انتخاب و با  222دانش آموز عادی همتا شدند.
همچنین آنها عالوه بر اطالعات دموگرافیک ،به پرسش نامه های باورهای فراشناختی ولز و کارترایت و
نگرانی پنسلوانیا پاسخ دادند .داده ها با روش تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شد .یافته ها :نتایج نشان داد
که بین نمرات دانش آموزان مبتال به اضطراب امتحان و عادی در مؤلفه های های باورهای فراشناختی و
نگرانی آسیب شناختی تفاوت معناداری وجود داشت ( .)P<0.01بحث و نتیجه گیری :باورهای
فراشناختی عوامل موثری در سالمت روانی دانش آموزان است؛ و می توان با تغییر فراشناخت هایی که
شیوه تفکر منفی و ناسازگارانه و همچنین باورهای منفی عمومی را زیاد می کنند ،سالمت روانی دانش
آموزان را بهبود بخشید.
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مقدمه
اضطراب امتحان ،یک مشکل مهم آموزشی است که ساالنه میلیونها دانشآموز و دانشجو
را در سرتاسر جهان تحت تأثیر قرار میدهد .اضطراب امتحان یک واکنش هیجانی
ناخوشایند به موقعیت ارزیابی است .این هیجان بااحساس نوعی از تنش ،تشویق و
برانگیختگی سیستم عصبی خودکار مشخص میشود (مهرابی زاده هنرمند ،ابوالقاسمی،
نجاریان و شکرکن .) 2374 ،اضطراب امتحان ،سالمت روانی دانش آموزان را تهدید
میکند و بر کارآمدی ،شکوفایی استعداد ،شکلگیری شخصیت و هویت اجتماعی آنان
تأثیر سوء میگذارد و بهعنوان یکی از پدیدههای فراگیر و مشکلساز میان دانشجویان و
دانش آموزان میتواند در پیشرفت تحصیلی و عملکرد بهینه آنان بهویژه هنگام ارزشیابی،
اثر منفی بگذارد (محمودی عالمی.)2374 ،
اسپیل برگر )2492( 2دو مؤلفهی نگرانی 1و هیجان پذیری 3را برای اضطراب امتحان
مطرح میکند :مؤلفهی مهم نگرانی و فعالیت شناختی نامربوط به تکلیف است که شامل
دلواپسی شناختی زیاد درباره عملکرد ،پیامدهای شکست ناشی از امتحان ،افکار مربوط به
بد امتحان دادن ،ارزیابی توانایی خود در مقایسه با دیگران و انتظارات منفی از عملکرد
میشود .مؤلفهی دیگر هیجان پذیری است که به واکنشهای عصبی خودمختار و
فیزیولوژیکی مانند تپش قلب ،آشفتگی معده ،سردرد و عصبانیت اشاره میکند .مدل
فرایند انتقالی اسپیل برگر و واگ )2441( 9تئوری جامعی از اضطراب امتحان است که به
ادراکات بین فردی ،شناختها ،پردازش اطالعات و مکانیزم های بازیابی مربوط میشود و
تأثیر نگرانی و هیجان پذیری را بر عملکرد تحصیلی بررسی میکند .طبق این مدل،
اضطراب امتحان یک صفت است که در موقعیتهای ارزیابی برانگیخته میشود.
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عوامل متعددی میتوانند در بروز اضطراب امتحان مؤثر باشند .بر مبنای مدل عملکرد
اجرایی -خودتنظیمی 2ولز ( ،)1222باورهای فراشناختی مثبت و منفی ،از طریق فعال نمودن
نشانگان شناختی-توجهی ،فرآیند خودتنظیمی را دچار سوگیری نموده و زمینهساز
آسیبهای روانشناختی میشود (ولز .)1222 ،نشخوار فکری مؤلفه شناختی افسردگی و
نگرانی مؤلفه شناختی اضطراب است (دیوی 1و ولز1220 ،؛ ولز .)1222 ،نگرانی بهعنوان
زنجیرهای از افکار و تصورات توصیف میشود که بهطور منفی ،بر عواطف اثر میگذارد و
بهطور نسبی غیرقابلکنترل است .همچنین عوامل فراشناختی با نگرانی مرضی در
بزرگساالن دارای اختالالت اضطرابی ،مرتبط است (الیس و هادسن .)1222 ،3در این
دیدگاه فراشناخت بهعنوان عاملی در نظر گرفته میشود که در صورت فعال شدن،
زمینهساز مشکالت روانشناختی میشود و بر عملکرد فرد ،اثری تخریبی دارد.
باورهای مثبت و منفی درباره نگرانی با تصمیمگیری بهصورت تکان شوری و اجتناب
در موقعیت حل مسئله و اختالل اضطراب و افسردگی رابطه مثبت دارد (یاریس1222 ،9؛
اسپادا ،1جورجیو 0و ولز .)1222 ،با در نظر گرفتن مفهومسازیهای متفاوت از فراشناخت و
پژوهشهای صورت گرفته درباره نقش فراشناخت با تواناییهای شناختی و آسیبهای
روانشناختی میتوان گفت که فراشناخت سازهای است که هم با تواناییهای شناختی
رابطه دارد و هم میتواند زمینهساز اختاللهای روانشناختی شود .پس فراشناخت یکی از
فرایندهای عالی شناختی است که بر عملکرد فرد اثرات متفاوتی دارد.
از سویی ،یکی از عوامل مؤثر در اختالالت اضطرابی ،سازه شناختی نگرانی است.
نگرانی فرآیندی شناختی است که با افکار مداوم و تکراری در مورد دلواپسیهای شخصی
از یکسو و مشکل در پایان دادن به این زنجیره افکار ،از سوی دیگر ،اشاره دارد.
بهبیاندیگر ،نگرانی موجب ادامه یافتن نگرانی است که بهطور برجسته ماهیت کالمی و
1. Executive Performance of self-regulation
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انتزاعی داشته و با شک و تردید همراه است (جونگ میر ،بک و رید .)1224 ،2برکوویک،
رابینسون ،پروزینسکی و دی پری )2493( 1نگرانی را زنجیره ای از افکار و تصورهای
انباشته از عاطفه منفی و نسبتاً کنترل ناپذیر تعریف میکنند که در حقیقت تالشی است
برای حل مسئله روانی در مورد موضوعی که پیامدش نامعلوم ،اما منفی است .به عقیده
برکوویک ،رای و استوبر )2449( 3نگرانی به دودسته تقسیم میشود :نگرانی بهنجار و
نگرانی آسیبشناختی (به نقل از کوین ،اویمت ،سیدز و دوزویس .)1229 ،9نگرانی
آسیبشناختی بر مبنای فراوانی ،شدت و مدت نگرانی ،توانایی در کنترل آن و تداخل در
کارکرد افراد ،از نگرانی بهنجار متمایز میشود (ریق و آندرسون .)1229 ،1بهبیاندیگر،
هنگامی نگرانی جنبه آسیبشناختی به خود میگیرد که مزمن ،افراطی و کنترل ناپذیر باشد
و به از بین ر فتن لذت زندگی فرد منجر شود (کوین و همکاران .)1229 ،نگرانی بهعنوان
یک راهبرد کاهنده اضطراب ،از طریق تجسمهای اضطراب برانگیز به گزارههای کالمی
مانع دسترسی فرد به خاطرات آسیبزا به شکل تصورات میگردد .بارلو )1221( 0نگرانی
را نشانگر نوعی تالش برای حل مسئله به شکل فعالیت ذهنی بر روی موضوعی میداند که
احتماالً با عواقب منفی همراه است.
در بیشتر مدلهای شناختی -رفتاری درباره نگرانی ،تأکید بر روی جنبه محتوایی
شناختها هست و کمتر به این مسئله توجه شده است که فرایندهای کنترلکننده نظام
پردازش اطالعات و باورهای فرد درباره این نظام چه نقشی را میتوانند در ایجاد نگرانی
آسیبشناختی داشته باشند .این مسئله بهطور ویژه در نظریه فراشناختی اختالالت اضطرابی
(ولز )2441 ،7بهطور جامع موردبحث قرارگرفته است.

1. Jong-Meyer, Beck, Riede
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در این راستا ،نتایج پژوهشها نشان میدهد که باورهای فراشناختی مثبت و منفی با
آمادگی فرد در برابر نگرانی ،رابطه مثبت دارد (کاترایت-هاتون 2و ولز2447 ،؛ ولز و
پاپاجورجیو .)2441 ،1باورهای فراشناختی و نگرانی با اختالل اضطراب امتحان و اضطراب
حالت نیز رابطه دارند (ولز و کارتر1222 ،3؛ ولز1221 ،؛ تان ،مولدینگ ،ندجکویچ و
ریس1222،9؛ اسپادا ،جیورجیو و ولز1222 ،؛ کاپالن1229 ،1؛ راسیز 0و ولز .)1229 ،متیوز،
هیلی یارد و کامپبل )2444( 7در پژوهشی ارتباط باورهای فراشناختی را با تنش ،نگرانی،
تفکر نامربوط به امتحان و عالئم بدنی همراه با اضطراب امتحان نشان دادند .همچنین ،سه
مؤلفهی فراشناختی خودآگاهی شناختی ،باورهای مثبت در مورد نگرانی و باورهای منفی
در مورد کنترل ناپذیری افکار با اضطراب امتحان مرتبط بودند .آنها همچنین نشان دادند
افرادی که توانش شناختی پایینی دارند نسبت به اضطراب امتحان آسیبپذیرترند .اورسون،
اسمدالکا و توبیاس )2449( 9در پژوهشی نشان دادند که فراشناخت و اضطراب امتحان با
موفقیت تحصیلی رابطهی معنیداری دارند .تید ،آندرسون و تریالت ،)1223( 4کیت و
فرز )1221( 22و دیویس و لیساکر )1221( 22باورهای فراشناختی مختل را در افراد مبتالبه
اضطراب امتحان گزارش کردند .استوبر و ایزر )1221( 21نیز بین اضطراب امتحان و
فراحافظه ی  10دانشجو رابطه نشان دادند .با توجه به نقش متغیرهای روانشناختی در
اضطراب امتحان دانش آموزان و یافتههایی که بعضی مواقع متناقض است ،انجام این
پژوهش مهم و ضروری هست .با توجه به مباحث صورت گرفته پژوهش حاضر باهدف

1. Cart-wright, Hatton
2. Papageorgiou
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مقایسهی اضطراب امتحان و نگرانی آسیبشناختی در دانش آموزان مبتالبه نشانگان
اختالل اضطراب امتحان و عادی انجام گرفت.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع علی -مقایسهای بود ،که در آن مؤلفههای باورهای فراشناختی و
نگرانی آسیبشناختی در دانش آموزان مبتالبه اختالل اضطراب امتحان و عادی باهم
مقایسه شدند .جامعه آماری این پژوهش را کلیهی دانش آموزان دبیرستانی شهر تبریز در
سال تحصیلی 2342-41تشکیل میدهند .نمونه این پژوهش شامل  222دانشآموز دارای
اضطراب امتحان باال و  222دانشآموز عادی بود که بهصورت تصادفی چندمرحلهای
انتخاب شدند :ابتدا فهرست مدارس دبیرستانی شهر تبریز بهطور مجزا تهیه و پس از انتخاب
 7مدرسه بهصورت تصادفی ،مجدداً بهصورت تصادفی از هر مدرسه  222دانشآموز
انتخاب گردید ،و پس از توضیح اهداف پژوهش و جلب مشارکت آزمودنیها ،پرسشنامه
اضطراب امتحان اسپیل برگر در اختیار آنان قرار داده شد که  32تا از پرسشنامهها به خاطر
مخدوش بودن کنار گذاشته شدند و درمجموع  072دانشآموز به پرسشنامه اضطراب
امتحان پاسخ دادند .پس از تکمیل پرسشنامه اضطراب امتحان 222 ،دانشآموز که بر اساس
نقطه برش مقیاس مبتالبه اضطراب امتحان بودند و  222دانشآموز عادی شناسایی شدند،
که مجدداً به آنان مراجعه نموده و پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی ،پرسشنامه باورهای
فراشناختی و پرسشنامه نگرانی آسیبشناختی در اختیار آنان قرار داده شد .معیار ورود به
پژوهش این بود که دانشآموز بیماری خاص روانشناختی یا پزشکی نداشته باشد ،در غیر
این صورت از پژوهش کنار گذاشته میشدند.
ابزار الف) مقیاس باورهای فراشناختی :مقیاس فراشناخت ساخته ولز و کارت رایت
هاتون ( )1229است .یک مقیاس  32گویه ای خودگزارشی است که باورهای افراد را
درباره تفکرشان میسنجد و شامل پنج مؤلفه باور مثبت درباره نگرانی ،باور منفی درباره
نیا ز به کنترل فکر ،اطمینان شناختی ،خودآگاهی شناختی و باور منفی درباره کنترل
ناپذیری هست .در ایران شیرین زاده دستگیری ( )2391ضریب همسانی درونی آن را به
کمک ضریب آلفای کرون باخ برای کل مقیاس  ،2/42و برای خرده مقیاسهای آن در
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دامنه  2/71تا 2/97و پایایی باز آزمایی این آزمون را در فاصله زمانی چهار هفته برای کل
مقیاس  2/73و برای خرده مقیاسهای آن در دامنه  2/14تا  2/93گزارش کرده است .در
پژوهش حاضر آلفای کرونباخ  2/91به دست آمد.
ب) مقیاس نگرانی آسیبشناختی :یک مقیاس خود سنجی برای ارزیابی صفت
نگرانی مرضی عمده است .این مقیاس  20مادهای است و از تحلیل مواد  202آیتم به
وجود آمده و دارای ثبات درونی باال و پایایی مطلوبی است .نمرهگذاری متشکل از یک
مقیاس لیکرت  1درجهای است و دامنه نمرات بین  20تا  92هست .پایایی آزمون به روش
همسانی درونی  2/90و به روش بازآزمایی با چهار هفته فاصله  2/77گزارششده است.
اعتبار همزمان آزمون با آزمون اضطراب بک مطلوب گزارششده است ()r= 2/94
(شیرین زاده دستگیری .)2391 ،در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ  2/92به دست آمد.
ج) مقیاس اضطراب امتحان :در این پژوهش برای سنجش اضطراب امتحان از
پرسشنامهی اضطراب امتحان اسپیل برگر ( )2492استفاده شد .این پرسشنامه  12ماده دارد
که واکنش قبل ،حین و بعد از امتحان را توصیف میکند .پرسشنامهی اضطراب امتحان
شامل دو خرده آزمون نگرانی و هیجان پذیری است که تفاوتهای فردی آزمودنیها را
در اضطراب امتحان میسنجد .این پرسشنامه خود گزارشی است و هر آزمودنی بر اساس
یک مقیاس چهارگزینهای به هر ماده پاسخ میگویند .این گزینهها به ترتیب بر اساس
مقادیر  3 ،1 ،2و  9نمرهگذاری میشوند .ضریب پایایی همسانی درونی ،تصنیف و باز
آزمایی این پرسشنامه در پژوهشی که ابوالقاسمی ( )2392در اهواز انجام داد ،به ترتیب
 2/42 ،2/41 ،2/41گزارششده است .ضریب همبستگی پرسشنامهی اضطراب امتحان با
خرده آزمونهای بازدارنده ( )r= 2/92و تسهیلکننده ( )r= 2/07اضطراب امتحان و
تعریف سازه ( )r= 2/97معنیدار ( )P< 2/22هست (ابوالقاسمی و نریمانی .)2399 ،در
پژوهش حاضر آلفای کرونباخ  2/74به دست آمد.
روش اجرا  :برای اجرای پژوهش حاضر ابتدا پس از اخذ مجوزهای الزم ،پرسشنامهی
اضطراب امتحان در بین دانش آموزان توزیع شد.
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یافتهها پژوهش
برای به دست آوردن میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش از آمار توصیفی و
برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار استنباطی شامل تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد
که نتایج آن در جداول زیر نشان دادهشدهاند.
جدول  .1آمارههای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) مربوط به افراد مبتالبه نشانگان اختالل
اضطراب امتحان و عادی
مؤلفه
باور مثبت درباره نگرانی

باور منفی درباره نیاز به کنترل افکار

اطمینان شناختی

خودآگاهی شناختی

باور منفی درباره کنترل ناپذیری

باورهای فراشناختی

نگرانی آسیبشناختی

تعداد

آزمودنیها

میانگین

انحراف استاندارد

اضطراب امتحان

29/40

1/24

عادی

22/92

1/79

222

اضطراب امتحان

29/91

3/29

222

عادی

29/73

3/02

222

اضطراب امتحان

21/11

1/42

222

عادی

21/31

9/27

222

اضطراب امتحان

24/94

3/20

222

عادی

20/13

3/93

222

اضطراب امتحان

20/97

3/22

222

عادی

29/39

9/22

222

اضطراب امتحان

90/30

7/17

222

عادی

72/23

22/72

222

اضطراب امتحان

13/49

9/27

222

عادی

91/47

7/12

222

222

قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس چندمتغیری ،پیشفرض همگنی
واریانس با آزمون لون موردبررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج ،پیشفرض همگنی
واریانسها در متغیرهای موردبررسی هر دو گروه تأیید شد .این آزمون برای هیچکدام از
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متغیرها معنیدار نبود .همچنین برای بررسی فرض همگنی کوواریانسها از آزمون ام
باکس استفاده شد و نتایج نشان داد که تفاوت کوواریانسها معنیدار نیست و درنتیجه
پیشفرض همگنی کوواریانسها برقرار است.
جدول  .2نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری برای اثر اصلی متغیر گروه بر متغیرهای وابسته
نام آزمون

ارزش

F

P

اثر پیالیی

2/191

39/20

2/222

المبدای ویلکز

2/919

39/20

2/222

اثر هلتینگ

2/29

39/20

2/222

بزرگترین ریشهی خطا

2/29

39/20

2/222

همانطور که در جدول 1مالحظه میشود سطوح معنیداری همه آزمونها قابلیت
استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) را مجاز میشمارند .این نتایج نشان میدهد
که بین دو گروه دانش آموزان مبتالبه نشانگان اختالل اضطراب امتحان و عادی حداقل
ازنظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنیدار وجود دارد.
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره دانشجویان باهدف تعیین تفاوت بین دو گروه در متغیرها
منبع
پراکندگی
گروه

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

032/21

2

032/21

224/03

092/92

2

092/92

02/12

2/222

اطمینان شناختی

912/12

2

912/12

33/97

2/222

خودآگاهی شناختی

004/79

2

004/79

03/11

2/222

متغیر وابسته
باورمثبت درباره نگرانی
باورمنفی درباره نیاز به
کنترل افکار

F

P

2/222
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باور منفی درباره کنترل

312/29

2

312/29

19/97

2/222

باورهای فراشناختی

3270/29

2

3270/29

211/22

2/222

نگرانی

23333/99

2

23333/99

12/42

2/222

ناپذیری

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود بین دو گروه دانش آموزان مبتالبه اختالل
اضطراب امتحان و عادی در باور مثبت درباره نگرانی ،باور منفی درباره نیاز به کنترل
افکار ،اطمینان شناختی ،خودآگاهی شناختی ،باور منفی درباره کنترل ناپذیری و باورهای
فراشناختی و همچنین نگرانی آسیبشناختی تفاوت مشاهده میشود .یعنی اینکه بین دانش
آموزان مبتالبه اختالل اضطراب امتحان و عادی تفاوت وجود دارد.

بحث و نتيجهگيری
هدف پژوهش حاضر مقایسهی باورهای فراشناختی و نگرانی آسیبشناختی در دانش
آموزان مبتالبه اختالل اضطراب امتحان و عادی بود .نتایج پژوهش نشان داد که دانش
آموزان مبتالبه اختالل اضطراب امتحان از باورهای فراشناختی مختلتری نسبت به دانش
آموزان عادی برخوردارند .این نتیجه با یافتههای متیوز و همکاران ( )2444اورسون و
همکاران ( )2449تید و همکاران (  )1223کیت و فرز (  )1221دیویس و لیساکر ()1221
همخوان هست .در تبیین این یافته میتوان گفت که طبق مدل عملکرد اجرایی-
خودتنظیمی ولز ( )1222این مؤلفهها باعث فعال شدن نشانگان شناختی -توجهی میشوند.
بنابراین ،فرآیند خودتنظیمی را دچار سوگیری نموده و زمینهساز پردازش نگرانی و به
وجود آمدن فرا نگرانی میشود .فعال شدن فرا نگرانی ،نظارت مداوم بر تهدید و
بهکارگیری راهبردهای مقابلهای ناسازگار را به دنبال دارد ،که نتیجه چنین فرآیندی ،بروز
اختالالت اضطرابی خواهد بود .از طرف دیگر ،مؤلفهی خودبازبینی بازدارنده نگرانی
هست .بر مبنای مدل عملکرد اجرایی -خودتنظیمی و نقش نشانگان شناختی -توجهی در
شکلگیری آسیبهای روانشناختی میتوان گفت :خود بازبینی از فعالیت نشانگان
شناختی -توجهی ،جلوگیری مینماید .در فرآیند خودبازبینی ،فرد سبک تفکر خود را
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مورد بازبینی قرار داده و افکار خود را ارزیابی مینماید .درنتیجه افکار آسیبزا،
اصالحشده و به تولید یک دانش سازگار منجر خواهند شد .دلیل این ادعا ،ارتباط مثبت
خود بازبینی و سایر مؤلفههای حالت فراشناختی با خودتنظیمی است (آرتینو1229 ،2؛
نوس .)1229 ،1بنابراین میتوان گفت تقویت فراشناخت منجر به شکلگیری سبک تفکر
فراشناختی میشود .سبک تفکر فراشناختی ،قابلیتهای شناختی و عملکرد فرد را تقویت
نموده و از آسیبهای روانشناختی پیشگیری مینماید .و بهبیاندیگر میتوان گفت حالت
فراشناختی دارای نقش بازدارنده در فرایند نگرانی است .برعکس چنانچه باورهای
فراشناختی معطوف به نگرانی افزایش یابد ،منجر به شکلگیری سبک تفکر عینی شده و
بروز آسیبهای روانشناختی را به دنبال خواهد داشت .در تبیین این امر میتوان گفت که
باورهای فراشناختی ،عواملی زیربنایی هستند که در تحول و پایداری پریشانی روانشناختی
بهویژه اضطراب امتحان درگیر هستند و میتوانند شواهدی برای تأثیر باورهای فراشناختی
بر اضطراب امتحان فراهم نمایند .بهعالوه ،میتوان بیان کرد که باورهای فراشناختی
بهعنوان عاملی برای تشدید اضطراب امتحان میباشند .باورهای فراشناختی و عدم توانایی
مقابله با اضطراب امتحان باعث میشود فرد در فضایی استرس آمیز نتواند از استعدادهای
خود بهخوبی استفاده نماید و بهزیستی فرد مختل میشود.
همچنین ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که دانش آموزان مبتالبه اختالل اضطراب
امتحان از نگرانی آسیبشناختی بیشتری نسبت به دانش آموزان عادی برخوردارند .این
نتیجه با یافتههای پژوهشی دیگر همخوانی دارد (کاترایت-هاتون و ولز2447 ،؛ ولز و
پاپاجورجیو2441 ،؛ متیوز ،هیلی ،وارد و کامپبل .)2444 ،در تبیین این یافتهها میتوان
اظهار داشت ،طبق مدل فراشناختی اختالالت هیجانی (ولز )1222،بهجای اینکه نگرانی را
یک نشانه محض اضطراب در نظر بگیرد ،تأ کید شده است که افراد باورهای مثبتی را در
ارتباط با کارآیی نگرانی در کمک به مقابله پرورش میدهند .سپس بهواسطه فعال شدن
باورهای فراشناختی مبتنی بر غیرقابلکنترل بودن و خطر ،نوعی دیگری از نگرانی تحت
1. Artino
2. Knouse
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عنوان فرانگرانی در آنها شکل میگیرد .فرانگرانی موجب برانگیختن واکنشهای
جسمانی اضطراب ،به راه انداختن رفتارهایی برای اجتناب از موقعیتهای تهدیدآمیز و
راهبردهایی برای کنترل فکر میگردد .درنتیجه عدم مورد چالش قرار گرفتن باورهای
کنترل ناپذیری و خطر و نیز عدم مواجهه با شواهد اخالقی که ثابت میکنند نگرانی
قابلکنترل ،بدون صدمه و غیر مداوم است ،نگرانی در چنین افرادی پایدار باقی میماند
(دیوی و ولز.)1220 ،
درمجموع ،یافتههای پژوهش حاضر بیان میکنند که افراد مبتالبه اختالل اضطراب
امتحان ،باورهای فراشناختی مختلتری دارند و نگرانی خود را در مورد نگرانی بیشتر و در
مورد موفقیت کمتر برآورد میکنند .همچنین ،باورهای فراشناختی منجر به افزایش نگرانی
آسیبشناختی در دانش آموزان مبتالبه اضطراب امتحان میشود .بنابراین ،آموزش
راهبردهای شناختی و فراشناختی میتواند برای پیشگیری از نگرانی آسیبشناختی و
اضطراب امتحان در دانش آموزان حائز اهمیت باشد.
پیشنهاد میشود که در تحقیقات آینده به مطالعهی باورهای فراشناختی و نگرانی
آسیبشناختی در سایر اختالالت دانش آموزان پرداخته شود .یافتههای پژوهش حاضر را
باید به دیدهی احتیاط نگریست .این پژوهش مبتنی بر پرسشنامههای خود گزارشی بوده و
امکان استفاده از مصاحبه بالینی مقدور نبوده است .همچنین ،پژوهش حاضر بر روی دانش
آموزان مبتالبه اضطراب امتحان انجامشده است و به همین دلیل باید از تعمیم این یافتهها به
سایر دانش آموزان اجتناب گردد.

منابع
ابوالقاسمی ،عباس ( .)2392اثربخشی دو روش درمانی آموزش ایمنسازی در مقابل
استرس و حساسیتزدایی منظم در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دوم
دبیرستان شهرستان اهواز .مجلهی روانشناسی.12-14 ،)3(9 ،
ابوالقاسمی ،عباس و نریمانی ،محمد ( .)2399آزمونهای روانشناختی .اردبیل :انتشارات
باغ رضوان.
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