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Abstract
Aim: The purpose of this study was to evaluate the
effectiveness of metacognitive therapy (MCT) on
reducing test anxiety and improvement the academic
self-concept and academic performance in students.
Methods: This empirical research uses pretest,
posttest and follow-up design for the experimental
and control groups. The statistical population
included all male and female students of Farhangian
University in the academic year of 2013-2014, who
were selected through targeted sampling of 32 (16
girls and 16 boys)subjects. At first, students
responded to Sarason's test anxiety questionnaire,
then the subjects with anxiety and high test scores
(scores above 12) were selected as the sample group
and randomly assigned to two groups of
experimental and control groups.For the
experimental group metacognitive therapy (Wells 1995 to 1997) was conducted in 10 sessions lasting
45 Minutes The questionnaires used in this study
included Wales meta-cognitive beliefs (2004),
Anxiety Test (Sarason, 1980), Mersch's Self-Concept
(1990), and to measure academic performance from
the end of term paper. Finally, data were analyzed via
spss software version 16 by use of ANCOVA
analysis test.
Results: The results showed, test anxiety and
metacognitive beliefs in the experiment group after
treatment significantly (P<0.05) has been reduced.
The academic self-concept and academic
performance in the experimental group had
significantly increased after (MCT). After 6 months
of follow-up was performed, the results also showed
no significant difference compared to the post-test.
Thus, the reliability of the effects of treatment on test
anxiety, academic self-concept and academic
performance has been.
Conclusion: The results indicate that metacognition
is an important factor in the treatment of test anxiety
and academic self-concept and academic
performance can be improved test anxiety
Keyword: Metacognitive Therapy (MCT),Test
Anxiety, Academic Performance, Academic selfconcept
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12  نفر دختر12(  نفر32  بود که از طری نمونهگیری هدفمند1332
 ابتدا دانشجویان پرسشنامه اضطرا امتحان.نفر پسر) انتخا شدند
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) و برای1331(  خود پنداره تحصیلی مار،)1311( ساراسون
 درنهایت.سنجش عملکرد تحصیلی از کارنامه پایانترم استفاده شد
 و آزمون تحلیل کوواریان تک متغیرهSpss 16 دادهها بهوسیله
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مقدمه
اضطرا امتحان پدیدهای شایع است که با ناآرامیهای
شدید زمان امتحان ر میدهد ،این وضعیت اضطرا -
آور مانعی بارای نشاان دادن پتانسایل واقعای شاده و
درنتیجه باعث کاهش عملکرد مناس باهخصاو در
محی آموزشی میگردد (کارتز ،آلسی و آیدین)2113 ،1
اضطرا امتحان یک ساختار چندبعدی است و ترکیبی
از نگراناای ،هیجااان ،تااداخل ،تاارس از شکساات و
اعتمادبه نف پایین مایباشاد .وجاود نگرانای در حادِ
متعادل ،بارای حفاا جهاتگیاری فعالیاتهاای یاک
دانشجو ضروری است ،اما نگرانی و یا ترس بیشازحاد
دانشجویان در زمینه پیشرفت تحصیلی ،عملکرد آنان را
تحت تأریرات منفای قارار مایدهاد (سااراوانا ،کینا
استون و گین .)2114 ،2اضطرا امتحان به عنوان یک
مشکل متداول و مهم آموزشی رابطاهی تنگااتنگی باا
پیشرفت تحصیلی دارد .فارد دارای اضاطرا امتحاان،
فردی است که به خوبی مطالا درسای در کاالس و
دوره را فراگرفتااه امااا بااه دلیاال اضااطرا  ،قااادر بااه
بهاارهگیااری از دانسااتههااای خااود در زمااان امتحااان
نمی باشد؛ بنابراین اضطرا امتحان ،اصاطالحی کلای
است و به نوعی به اضطرا یا هراس اجتماعی خاصی
اشاره دارد که فرد را در مورد تواناییهایش دچار تردیاد
میکند و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیاتهاای
امتحان و ارزیابی است (ابوالقاسمی .)1311 ،اضاطرا
امتحان از طری مرلفهی شناختی و مرلفاهی عااطفی
قابلتشخیص است .مرلفهی «شناختی» که باهعناوان
«نگراناای» مشااخصشااده و نگراناای شااناختی درباااره
عملکرد خویش (به عنوان مثاال ،فکار کاردن در ماورد
عواق شکست) میباشد و مرلفه «هیجاانی» کاه باه
واکنشهای خودکار و یا فیزیولو یکی کاه در موقعیات
امتحان ر میدهد اشاره میکند .در پژوهشی مشخص
شد دانشجویان دختار بیشاتر از دانشاجویان پسار باه
اضطرا امتحان دچار میشوند (روی.)2113 ،3
1. Karatas, Alci, & Aydin.
2. Saravanan, Kingston & Gin.
3. Roy

اثربخشي درمان فراشناختي در کاهش81 ...
ساراساااون ( ،)1331اضاااطرا امتحاااان را ناااوعی
خوداشتغالی ذهنی میداند که با خود کمانگاری و تردید
در مورد تواناییهای خود مشخص میشود و االباا باه
ارزیابی شاناختی منفای ،عادم تمرکاز حاواس و افات
عملکرد تحصیلی فرد منجر می گردد .درنتیجاه انتآاار
میرود که رابطهی معکاوس معنایداری باین نمارات
اضطرابی و نمرات امتحانی وجود داشاته باشاد (جمعاه
پور .)1310 ،پارهای بر ایان باورناد کاه آنچاه موجا
تحلیل کارآمدی میگردد ،این است که افراد مضاطر
بهجای اینکه توجه خود را بر محتوای آزمون متمرکاز
کنند آن را بر خود و نگرانیهایشان معطوف مینمایناد
و همین امر موج می شود که نتوانند نتای متناس با
توانایی را ارائه دهند (کیوی مااکی .)1335 ،4اضاطرا
امتحان باا باورهاای فراشاناختی همبساتگی مثبات و
معنیداری دارد .تحلیل رگرسیون سلساله مراتبای نیاز
نشانداد متغیر باورهای فراشناختی به تنهایی  20درصد
واریان اضطرا امتحان را تبیین کرده است (قهاوه-
چی ،فتحی آشتیانی و آزاد فال .)1332 ،
انگیز و هیجان ازجمله مرلفههاای مهام در تماامی
عرصههای زندگی هستند و تا اندازهی زیادی مساتقیما
ریشه در شخصیت دارند و تا حدودی نیز متأرّر از محی
میباشند .چنانچه انگیز و هیجاان جنباهی منفای و
مخر داشاته باشاد ،آسای روان شاناختی و افکاار و
پیامدهای ناامطلوبی باه هماراه خواهناد داشات و بار
عملکرد افراد ارری سوء میگذارد .ازجمله موقعیتهایی
که منجر به بروز هیجاناات منفای مایشاود ،موقعیات
امتحان می باشد .هنگامیکاه عملکارد شاخص ماورد
ارزیابی قرار می گیرد ،احتمال بروز واکانش هیجاانی از
جان وی وجاود دارد .درصاورتیکاه آزماودنی در هار
مرحله از ارزیابی اگر احساس کند آمادگی زم را ندارد،
یا شک در توانایی خود داشته باشد و یا حتی تصور کند
که نمیتواند بهترین عملکرد را ارائه دهد ،در آن زماان
احساس ناراحتی ،فشار عصبی و یاا افساردگی خواهاد
گرفاات .باارعک اطمینااان بااه آمااادگی و یااا توانااایی
4. Kivimäki.
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عملکاارد خااو  ،همااراه بااا هیجانااات مثبتاای چااون
اعتمادبهنف و انبسا خاطر خواهد بود (موسوی ،ح
شناس ،علیشاهی ،نجمی.)1310 ،
هیل و ویگفیلد )1314( 1بر ایان باورناد کاه اضاطرا
امتحان برخی از دانش آموزان در طی سالهاای دوران
ابتدایی و پیش دبستان یعنی زمانی که والدین ،تقاضای
ایرواقعبیناناه و انتآاارات ساطد باا بارای عملکارد
کودکانشان در نآر میگیرند به وجود میآیاد .بار ایان
اساس برخورد منفی والدین باا شکسات کودکاان کاه
مغایرت با انتآاراتشان است ،باعث میشود که کودکان
همواره از موقعیتهای ارزشیابی باه خااطر اساترس از
عک العمل نامناس والدینشان در مقابل عملکردشان،
به اضطرا دچار شوند (به نقل از موسوی و همکاران،
 .)1310خااود پناادارهی تحصاایلی از ویژگاایهااای
شخصیتی اررگذار بر اضطرا امتحان مایباشاد .خاود
پنداره یکی از مفاهیم اساسی در روانشناسی است و بار
این اسااس خاود پناداره ازجملاه نآریاات مارتب باا
ارزشیابی است ،خود پنداره شبکهای از عقاید و باورهای
مثبت و منفی دربارهی خود ،پذیر و رد خود میباشد.
در پژوهش هاای مختلفای کاه پیراماون خاود پناداره
انجامشده این مفهوم را باا عازتنفا و خاودتنآیمی
مترادف می دانند (براونیسما .)2112 ،2در دیدگاه معاصر
خود پنداره یک طر وارهی شاناختی تلقای مایگاردد.
افرادی که دارای خود پنداره واضد ،خود تعریا شاده،
هماهنا و باربااات هسااتند از سااالمت روانشااناختی
بیشتری برخوردارند (کميبل ،تراپنل ،هین ،کتز ،والای
و لمن .)1332 3،این افراد به یک دید روشن در ماورد
خود رسایدهاناد و کمتار تحات تاأریر وقاایع روزاناه و
ارزیااابیهااای ایاان وقااایع قاارار ماایگیرنااد (کاارنی ،
پااارادای  ،ویتاااکر ،ویااتمن و گلاادمن )2111 4از نآاار

مار  )1331( 5خود پنداره به دو مفهاوم خاود پناداره
تحصیلی و خود پنداره ایر تحصیلی تقسیم میشود که
هرکدام حوزههای متفاوتی را در برمیگیارد باه هماین
دلیل مدل خود پنداره مار به «خود پنداره چندوجهی
سلسله مراتبی »2شهرت یافتاه اسات .باه گفتاهی وی
خود پنداره یک مفهوم مرک است که دو وجه عاطفی
و شناختی را شاامل مای شاود .عامال عااطفی نشاان
میدهد وقتی فرد خود را مورد ارزشیابی قرار میدهد
چه احساسی دارد و بخش شناختی یا عامل دانساتن از
باورهای فرد دربارهی اسنادهای خود 0تشکیل میشاود
(مار و یون 1330 ،1؛ باه نقال از شافیعی.)1310 ،
خود پنداره تحصیلی ،فرایند شاکل گیاری ارزشایابی از
خود پنداره که متأرر از تجار آموزشای افاراد و تغییار
محی آموزشی میباشد (ناجی ،وات ،اکلا  ،تراتاوین،
لوتک وبامرت )2111 3،کاه بیاانگر داناش و ادراکاات
فردی دربارهی نقاا قاوت و ضاع خاود در یاک
حااوزهی تحصاایلی معااین و عقایااد فااردی دربااارهی
تواناییهای او در انجام موفقیتآمیز تکاالی تحصایلی
در سااطو  ،طراحاایشااده اساات و یکاای از بهتاارین
پیشبینای کننادههاا و میاانجیهاا بارای متغیارهاای
انگیزشی ارربخش و ایر ارربخش (اضطرا ) و ازجملاه
عوامل بسیار مهم در فرایند یادگیری میباشد (اکرم رانا
و ظفر اقبال .)1314 ،خود پنداره تحصیلی به شدت بار
اطالعات اجتماعی نسابی متکای اسات و انعکاسای از
ارزیابی های سایرین می باشد و ماهیتی هنجاری دارد و
این خود پناداره در نتیجاهی قیااس خاود باا ساایرین
حاصل میشود (فر  ،والک و سای .)2113 ،11افارادی
که در انجام کارها خاود را اراربخشتار ،مطمائنتار و
توانمندتر میدانند در مقایسه با سایرین از خود پندارهی
تحصیلی با تری برخوردار خواهند بود و بالطبع چناین
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خود پنداره تحصیلی مثبت منجر باه رشاد و پیشارفت
تحصیلی آتی فرد و عدم بروز هیجاناات منفای در وی
می شود .بر این اساس افرادی که در آااز تحصیل تفکر
و برداشت مثبتی از خود و توانمندیهاای خاود دارناد،
چنین تفکر مثبتی منجر باه پیشارفت تحصایلی آنهاا
می شود .همچناین پیشارفت تحصایلی آناان باازخورد
مثبتی به خود پنداره و صحت برداشت آنها از خاود و
توانمندیهایشان می بخشد (مار  ،2112اکرم راناا و
ظفر اقبال.)1314 ،
یافته های پژوهشی حااکی از آن اسات کاه اضاطرا
امتحااان نتیجااهی خااود پنااداره منفاای و درک پااایین
دانشجویان از شایستگی تحصیلی شان است و بار ایان
اساااس اضااطرا امتحااان بااا  ،اراار منفاای باار ادراک
دانشجویان از توانایی ها و شایستگی تحصیلیشان دارد
و همچنین دانشجویان با خود پناداره تحصایلی پاایین
خودشان را به عنوان افرادی با صالحیتهاا و قابلیات-
هایی پایین درک میکنند که چنین برداشات منفای از
توانمندی ها منجار باه باروز هیجاناات منفای ازجملاه
اضطرا امتحان در موقعیت هاای آموزشای مای شاود
(جینک )2110 ،1بر این اساس خاود پناداره تحصایلی
مثبت در افراد با ایجاد افکار مثبت در آنها باعث ظهور
هیجانااات مثباات و دوری از هیجاناات منفاای چااون
اضطرا میشود .گاوتز ،گرانجااگر ،فرنازل ،تکای و
هال )2111( 2در جریان پژوهشی دریافتند که هیجانات
مثبتی چون کس موفقیت رابطهی مثبتی با خود پنداره
و هیجانات منفی چون اضطرا و عصبانیت ،رابطاهی
منفی با خود پنداره تحصیلی دارد .گوتز ،فرنازل ،هاال،
پکران )2111( ،3خود پنداره را بهعناوان میاانجی باین
موفقیت تحصیلی و لاذّت از کاالس در نآار گرفتناد.
دیگر پژوهشگران بر نقش شناخت در اضطرا امتحان
نیز تأکید کرده اند .طی تحقیقات متعدد مشاخص شاده
که باورهای فراشناختی ،فاکتور مهمی در بروز اضطرا
در اکثاار اخااتال ت رفتاااری ماایباشااد .فراشااناخت در
1. Jing
2. Goetz, Cronjaeger, Frenzel, Lüdtke & Hall
3. Goetz, Frenzel, Hall, & Pekrun
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یااادگیری مهاام اساات و عاماال قااوی باارای موفقیاات
تحصیلی اسات .داناشآماوزان باا فراشاناخت خاو ،
عملکرد تحصیلی خوبی در مقایسه با داناشآماوزان باا
فراشناخت ضاعی از خاود نشاان مایدهناد (ناارن و
ساینی .)2113 ،4دیوی و لیساکر )2115( 5ارربخشای
تکنیکهای شاناختی-رفتااری را در اصاال باورهاای
فراشناختی و بهبود مهارت های فراشناختی افراد مباتال
به اضطرا امتحان ماررر مایدانناد .فراشاناخت یاک
مفهوم چندوجهی است و به دانش و باورهای مربو به
فکر کردن و راهبردهایی که افراد از آنها برای تنآایم
و کنترل فرایندهای تفکر استفاده میکنناد ،اشااره دارد
( فالول 1303 2و موسا و بیارد1335 0؛ باه نقال از
1
شاره .)1311 ،همچنین اسيادا ،نیکووی  ،مونه تا و ولز،
( )2111طی تحقیقی به این نتیجه رسایدند ،باورهاای
فراشناختی میانجی بین استرس و هیجانات منفی است.
آنها دریافتند بهترین پیشبینی وضعیت ساالمت روان
بااا عاماال کنتاارل ناپااذیری و خطاار اساات؛ بنااابراین
فراشناخت با استرس و هیجانات منفی در ارتبا بود .بر
این اساس ،باورهای فراشناختی در اضطرا نقش مهم
و بااهمیتی دارند ،این باورها علتی برای تحول و تاداوم
این مشکالت میباشد (لوبان ،هادوک ،کندرمن و ولز،3
11
 .)2112ویلیامز ،بالیت ،وایات ،گااردنر و اساترنبرگ
( )2112نیااز بااین باورهااای فراشااناختی و موفقیاات
تحصیلی رابطه معناداری به دسات آوردناد .ولای زاده،
حسنوندی ،محرابی زاده هنرمند و افکار ( )1332نیز باا
استفاده از ارربخشی درمان فراشناختی گروهی بار روی
باورهای فراشاناختی و اضاطرا دانشاجویان بررسای
کردند و به این نتیجه رسیدند که تفاوت قابلتوجهی در
کاهش باورهاای فراشاناختی و اضاطرا دانشاجویان
گروه آزمایشی نسبت به کنترل ایجاد شد.

4. Narang, Saini
5. Davis, & Lysaker
6 . Flavell
7. Moses & bird
8. Spada,, Nikčević, Moneta & Wells
9. Lobban, Haddock, Kinderman, & Wells
10. Williams, Blythe, White, Gardner & Sternberg
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درمان فراشناختی یکی از نمایش ماررر و کوتااهمادتی
است که اخیرا مطر شده و در چندین مطالعه ارربخشی
آن در درمان اختاللهای متفاوت تائید گردیاده اسات.
در این پژوهش نیز از این شیوه برای اضاطرا و خاود
پنداره تحصیلی استفادهشده است.
روش
جامعه ،آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشاگاه
فرهنگیان استان البرز در سال تحصیلی  1332-33بود.
با استفاده از رو نمونهگیری در دسترس ،به تعداد 32
نفر 12 ،نفر دختر  12نفر پسر که از پرسشنامه اضطرا
امتحان ساراسون افارادی کاه اضاطرا امتحاان باا
(نمرات با تر از  )12داشتند و عملکرد تحصایلیشاان
پایین و در پرسشنامهی توصی خود ،مار کاه خاود
پنداره تحصیلی را میسنجد نمره پایینی گرفتاه بودناد،
انتخا شدند .بعاد از همتاا ساازی از طریا گماار
تصادفی 1 ،نفر از آزمودنی دختر و  1نفر آزمودنی پسر
در گروه آزمایشی و به همین ترتیا در گاروه کنتارل
جایگزین شدند ،گروه آزمایشی در معرگ متغیر مستقل
(درمان فراشناختی) قرار گرفت .گروه دوم گروه کنتارل
بود که درمان فراشناختی را دریافت نکردند .آزمودنیها
در هر دو گروه سه بار (قبل از درماان ،بعاد از آخارین
جلسه درمان و  2ماه بعد از درماان) موردانادازهگیاری
قرار گرفتند .مالکهاای ورود شاامل نماره اضاطرا
امتحان باا ی  ،12خاود پناداره تحصایلی و عملکارد
تحصاایلی پااایین ،شاارکت داوطلبانااه آزمااودنیهااا و
مالکهای خروجی شامل عدم رضایت شرکتکنندگان
به ادامه کار و داشتن اختال ت روانی بود.
پرسشتتنامهی فراشتتناد ( 32-ول ت ) :ولااز و
همکاران ( )2114به خاطر طاو نی باودن پرسشانامه
قبلی ،اقدام به تهیهی فرم کوتاه پرسشنامه کردناد کاه
دارای  31ماده و همانناد فارم اصالی شاامل  5عامال
میباشد که عباارت از باورهاای فراشاناختی مثبات در
رابطه با نگرانی ،باورهای مهارناپذیری خطار ،اطمیناان
کم به حافآه ،نیاز به مهار افکار ،خودآگااهی شاناختی
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میباشد .شایرینزاده دساتگیری ،گاودرزی ،رحیمای،
نآیری ( ،)1310ضری آلفاای کرونباا را بارای کال
مقیاس  1/31و برای خارده مقیااس از  1/01تاا 1/10
محاسبه کردهاند .زریان کااله ( )1311ضاری آلفاای
کرونبا برای کل آزمون  1/14به دست آورد.
پرسشنامه اضطراب امتحان ساراستکن :ایان
مقیاس بر اسااس نآریاهی ساراساون در ساال 1311
ساختهشده است .نحوهی نمرهگذاری آن ،نمرهی  1باه
گزینهی درست و نمرهی صفر به گزینهی الا تعلا
میگیرد .بدین ترتی دامنهی نمرات آزمودنیها در این
مقیاس از صفر تاا  25مایباشاد .طبقاه بنادی میازان
اضااطرا برحسا نماارات بااهدسااتآمااده از مقیاااس
(ضعی = نمرات پایینتر از  ،1متوس = نمرات پایینتر
از  12و شدید= نمرات با تر از  )12میباشاد .ضاری
پایااایی و همسااانی دروناای ایاان مقیاااس از رو دو
نیمهسازی  1/31و ضری باز آزمایی آن بعاد از  2مااه
 1/12گزار شده است .برای برآورد پایایی این مقیاس
از رو آلفای کرونبا استفاده شد و ضری آن1/15 ،
به دست آمد .روایی صوری و محتاوا توسا نجاریاان
( )1311مورد تائید است (به نقل از افاری و همکاران،
.)1331
دکا پنداره وحصیلا ،وکصتیف دتکا متارش
( :)SDQIIاین پرسشانامه بار اسااس مادل سلساله
مراتبی مار و شولسون از خود پنداره تدوین گردیاده
است و توس جیتووا و موانجی در سال  1331تجدیاد
نآر شده است که به همراه مدل چلبی استفاده گردیده
است .در پرسشنامه ی توصی خود مار  ،خود پناداره
دارای هفت مدل مستقل و جداگانه است که با یکدیگر
ترکی گردیده است .این ابعااد عباارتاناد از :تواناایی
بدنی ،خصوصیات بدنی ،رابطه با همساا ن ،رابطاه باا
والدین ،خود پنداره کالمی ،خود پنداره ریاضای و خاود
پنداره دیگر دروس مدرسه .ضری آلفای کرونبا برای
این آزمون  1/34بهدستآمده است (شفیعی.)1310 ،
ملکرا وحصیلا :برای بررسی عملکرد تحصیلی ،از
کارنامه پایانترم دانشجویان استفاده شد.

اثربخشي درمان فراشناختي در کاهش85 ...

فصلنامه علمي تخصصي روان شناسي مثبت – سال دوم ،شماره  1و ،6تابستان و پاییز 5931

روش مدادلتته ارمتتان فراشتتنادتا :درمااان
فراشناختی (ولز  )1330-1335ازجمله درمانهای است
که اخیرا مطر شاده اسات .ایان درماان در قالا 11
جلسهی  45دقیقهای تادوینشاده اسات .دساتورالعمل

اجرایی گام به گام این مدل درمانی از کتاا راهنماایی
عملی و گامبهگام درمان فراشناختی بارای اضاطرا و
افسردگی توس ولز در سال  2113اقتباسشاده اسات
(محمدخانی.)1331 ،

تدول شماره  :1ارمان فراشنادتا ول
جلسه

محتوا

فرمولبندی درمان

قبل از تشکیل یک فرمولبندی اختصاصی ،باورهای فراشناختی مثبت و منفی و راهبردهای
کنترل افکار و پاس های مقابلهای استخرا شوند.

آشناسازی با درمان

در این مرحله درمانگر ،مراجع را با مدل فراشناختی آشنا کرده و تال میکند بیمار را متوجه
کند که مشکل اصلی او باورهایش دربارهی نگرانی و راهبردهای دردسرساز برای کنترل
نگرانیا است.

به چالش کشیدن باورهای
فراشناختی منفی در ارتبا با
کنترلپذیری نگرانی

دو رو عمده برای به چالش کشیدن این باورها عبارتاند از :اسناد سازی مجدد کالمی و
آزمایشهای رفتاری.

به چالش کشیدن باورهای
فراشناختی منفی در ارتبا با
خطرناک بودن نگرانی

برای اصال یا تضعی باورهای مربو به خطرناک بودن نگرانی میتوان از رو
مجدد کالمی و آزمایشهای رفتاری استفاده کرد.

به چالش کشیدن باورهای
فراشناختی مثبت در ارتبا با
نگرانی

طب این مدل ،باورهای فراشناختی مثبت دربارهی نگرانی طبیعی بوده و دال بر آسی شناسی
نیست.

اسناد سازی

بعدازاینکه باورهای فراشناختی منفی و مثبت بهاندازهی کافی اصال شد ،مرحلهی بعدی درمان
تقویت طر های جدید بهجای
که نقش زیادی در پیشگیری از عود دارد ،شامل ایجاد و تقویت طر های فراشناختی جایگزین
فرآیند نگرانی
است که میتواند پاس به افکار مزاحم را کنترل کند
پیشگیری از عود

پیشگیری از عود شامل مرور باورهای فراشناختی باقیمانده است که بهعنوان آسی پذیری
باقیمانده در نآر گرفته میشوند

بهمنآاور تجزیاهوتحلیال دادههاا از نارمافازار SPSS

ویااارایش  12و از رو تحلیا ال کوواریاااان تاااک
متغیااره بااا سااطد معناایداری ( )P< 1/15اسااتفاده
شد.

یافتهها
جااادول  2میاااانگین و انحاااراف اساااتاندار نمااارات
اضااطرا امتحااان آمااده اساات .بااا توجااه بااه جاادول
نماارات اضااطرا امتحااان در پا آزمااون نساابت بااه
پیشآزمون کاهش داشته است.
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تدول :2میانهین و انحراف معیار گروه دزمایش و کنترل ار پیشدزمکن ،پسدزمکن و پیهیری ار اضطراب امتحان
پیگیری
پ آزمون
پیشآزمون
شاخص
تعداد
آماری
میانگین انحراف معیار
میانگین انحراف معیار
میانگین انحراف معیار
کنترل

12

15/42

1/12

14/11

1/32

14/52

1/15

آزمایش

12

14/31

1/23

3/31

1/22

3/31

1/54

( )P<1/15در پ آزمون منجر شده است؛ یعنی درمان
فراشناختی باعث کاهش نمرات اضطرا امتحان در
پ آزمون شده و نتای پیگیری و پ آزمون نشان
میدهد که این تغییرات پایا بوده است.

در جدول  3کوواریان اضطرا امتحان نشان میدهد
که با در نآر گرفتن نمرات پیشآزمون بهعنوان متغیر
هميرا (متغیر کمکی) ،درمان فراشناختی به تفاوت
معنیدار بین گروه آزمایش و کنترل در سطد

تدول  :3داصهی نتایج وحلیل ککواریانس مربکط به وأثیر ارمان فراشنادتا بر کاهش اضطراب امتحان
سطد
میانگین
درجهی
مجمو
متغیرها
اوتا
F
معنیداری
مجذورات
آزادی
مجذورات
پیش و
پ آزمون

پ آزمون و
پیگیری

11/25

1

11/25

0/31

1/113

1/21

پیشآزمون
گروه

251/330

1

251/330

105/123

1/111

1/15

خطا

42/01

23

1/40

پ آزمون

32/02

1

32/02

52/12

1/11

1/22

گروه

1/451

1

1/451

1/231

1/41

1/123

خطا

11/32

23

1/254

( )P<1/15در آیتم اعتماد شناختی ،کنترل افکار و
خودآگاهی از آیتمهای باورهای فراشناختی در
پ آزمون شده ،این تغییر در پیگیری هم رابت بوده
است.

جدول شماره  4کوواریان باورهای فراشناختی در
گروههای آزمایش و کنترل را موردبررسی قرار میدهد،
نتای نشانداد ،درمان فراشناختی باعث کاهش نمرات
گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در سطد

تدول  :4داصهی نتایج وحلیل ککواریانس مربکط به وأثیر ارمان فراشنادتا بر کاهش باورهای فراشنادتا
اوتا
سطد
میانگین
درجهی
مجمو
متغیرها
F
معنیداری
مجذورات
آزادی
مجذورات
باورهای
فراشناختی
مثبت در

پیشآزمون
و پ آزمون

مورد
نگرانی

پ آزمون

پیش-
آزمون

3/41

1

3/41

گروه

1/101

1

1/101

خطا

12/133

23

1/55

پ -

2/52

1

2/52

2/15
1/322
5/11

1/113
1/505
1/123

1/105
1/111
1/120
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و پیگیری

پیشآزمون
باورهای

و پ آزمون

فراشناختی
منفی در
مورد
نگرانی

آزمون
گروه

1/11

1

1/11

خطا

12/11

23

1/44

پیش-

1/32

1

1/32

5/24

1/123

گروه

1/124

1

1/124

1/112

1/052

خطا

11/32

23

1/233

آزمون

پ -

11/54

1

11/54

10/11

1/111

1

1/123

1/112

1/041

1/210

پ آزمون

آزمون

و پیگیری

گروه

1/123

خطا

10/113

23

پیشآزمون

1/113

1/22

پیش-

2/25

1

2/25

11/13

1/112

گروه

512/53

1

512/53

1/15

1/111

اعتماد

خطا

12/11

23

1/55

شناختی

پ -

و پ آزمون

آزمون

11/41

1

11/41

12/34

1/111

1

1/32

2/31

1/13

1/20

پ آزمون

آزمون

و پیگیری

گروه

1/32

خطا

13/52

23

2/13

1

2/13

گروه

303/15

1

303/15

کنترل

خطا

24/12

23

1/15

افکار

پ -

پیش-
پیشآزمون
و پ آزمون
نیاز به

آزمون

3/30

1

3/30

1

2/10

3/33

1/12

1/21

و پیگیری

گروه

2/10

خطا

10/22

23

1/22

1

1/22

گروه

341/11

1

341/11

خطا

13/34

23

1/421

پیشآزمون
و پ آزمون
خودآگاهی

پ -

442

15/41

پ آزمون

آزمون

/33

1/111

1/111

آزمون

پیش-

2/41

1/125

11/12
/41
041

1/111
1/111

12/41

1

12/41

21/15

1/111

1

1/12

1/21

1/24

23

1/05

پ آزمون

آزمون

و پیگیری

گروه

1/12

خطا

21/00

1/112
1/153
1/113
1/301
1/114
1/203
1/303
1/32
1/13
1/103
1/33

1/34
1/25
1/33
1/32

1/43
1/11
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پ آزمون شده که این تغییر در پیگیری نیز رابت بوده
است.

جدول شماره  5نشان میدهد که درمان فراشناختی
باعث افزایش نمرات خود پنداره تحصیلی گروه
آزمایشی نسبت به گروه کنترل در سطد ( )p<1/15در

تدول  :5داصهی نتایج وحلیل ککواریانس مربکط به وأثیر ارمان فراشنادتا بر بمبکا دکا پنداره وحصیلا
سطد
میانگین
درجهی
مجمو
متغیرها
F
معنیداری
مجذورات
آزادی
مجذورات
پیش و

پیشآزمون

12/111

1

12/111

1/011

1/412

پ آزمون

گروه

1202/43

1

1202/43

04/211

1/111

خطا

430/25

23

10/15

-

-

پ آزمون و

پ آزمون

341/21

1

341/21

104/23

1/111

پیگیری

گروه

1/210

1

1/210

1/353

1/550

خطا

52/400

23

1/34

-

-

نسبت به پیشآزمون افزایش داشته است و معدل در
پیگیری نسبت به پ آزمون بیشتر شده است.

جدول شماره  2کوواریان معدل تحصیلی دانشجویان
را نشان میدهد با توجه به نتای بهدستآمده نمرات
گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل در پ آزمون

تدول  :6داصهی نتایج وحلیل ککواریانس مربکط به وأثیر ارمان فراشنادتا بر بمبکا ملکرا وحصیلا
سطد
درجهی میانگین
مجمو
اوتا
متغیرها
F
معنیداری
مجذورات
آزادی
مجذورات
25/300

1

25/300

31/21

1/111

1/05

پیش و

پیشآزمون

1

2/55

3/13

1/115

1/23

پ آزمون

گروه

2/55

1/211

-

-

خطا

1/15

23

پ آزمون و

پ آزمون

20/25

1

20/25

154/01

1/111

1/14

پیگیری

گروه

1/030

1

1/030

4/11

1/151

1/122

خطا

5/11

23

1/102

-

-
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بحث و نتیجهگیری
این پژوهش باه بررسای تاأریر درماان فراشاناختی در
کاااهش اضااطرا امتحااان و بهبااود خااود پنااداره و
عملکاارد تحصاایلی دانشااجویان پرداختااه اساات ،بااه
ایاان منآااور باارای مشااخص کااردن تااأریر درمااان
فراشااناختی باار اضااطرا امتحااان بااا اسااتفاده از
کوواریااان جهاات خنثاای کااردن تااأریر متغیرهااای
همياارا (پاایشآزمااون) اسااتفاده شااد .نتااای نشااان
داد کااه درمااان فراشااناختی در کاااهش اضااطرا
امتحااان مااررر بااود .اضااطرا یکاای از اساس ایتاارین
اشااکال ناسااازگاری فراشااناختی اساات کااه زمینااه را
باارای سااایر اخااتاللهااای اضااطرا و افسااردگی
فااراهم ماایکنااد .هنگااامیکااه اضااطرا امتحااان ر
ماایدهااد ،بساایاری از فرایناادهای شااناختی-تااوجهی
بااا عملکاارد مااررر فاارد تااداخل ماایکننااد؛ بنااابراین
برخاای از دانشااجویان در مراحاال مختلاا قباال از
امتحان ،هنگاام امتحاان و پا از امتحاان اضاطرا
را تجربااه ماایکننااد و ایاان اماار سااب مایشااود کااه
بسااایاری از فرآینااادهای شاااناختی و تاااوجهی باااا
عملکاارد مااررر فاارد تااداخل ایجاااد کنااد( .بااه پااژوه،
بشااارت ،اباااری و فااو دی  .)1311ایاان درمااان
معتقد است که اخاتالل روانشاناختی باا فعاال شادن
نااوعی ساابک تفکاار ناسااازگارانه موسااوم بااه سااندرم
شااناختی– تااوجهی ماارتب اساات .سااندرم تااوجهی-
شااناختی شااامل نااوعی ساابک تفکاار در جامانااده
(تکرارشونده )1باهصاورت نگرانای یاا نشاخوار فکاری
متمرکز بار تهدیاد و رفتارهاای مقابلاهای ناساازگارانه
(ماننااد ساارکو فکاار ،اجتنااا ) اساات .ایاان ساابک
پیاماادهایی دارد کااه بااه حفااا و تااداوم هیجااانهااا و
تقویت افکار منفی منجر مایشاود .باهطاورکلی ،ایان
سااندرم موجاا تااداوم احساااس تهدیااد در فاارد
ماایباشااد .هنگااامیکااه باورهااای فراشااناختی منفاای
فعااال ماایشااوند .فاارد بااه ارزیااابی منفاای نگراناای
ماایپااردازد ،یعناای دچااار نگراناای دربااارهی نگراناای
1. Persevarative Thnking Style

اثربخشي درمان فراشناختي در کاهش89 ...
ماایشااود و همااین اماار موج ا افاازایش اضااطرا و
احساس ناتوانی در مقابلاه مای شاود (ولاز1334 ،؛ باه
نقاال از محماادخانی .)1331 ،عالئاام اضااطرا اال ا
بااهعنااوان نشااانهی اراارات مضاار و خطرناااک نگراناای
تعبیر می شاوند کاه باعاث تقویات باورهاای منفای و
افاازایش فااوری سااطد اضااطرا ماایشااود .فراینااد
دیگاار در ماادل فراشااناختی نگراناای ،اسااتفاده فاارد از
راهبردهاااای کنتااارل فکااار اسااات .اساااتفادهی
ناسااازگارانهای از راهبردهااای کنتاارل فکاار االاا
شااامل ساارکو کااردن برانگیزانناادهی نگراناای و
ناااتوانی در رهااا شاادن از فراینااد نگراناای بااه هنگااام
فعااال شاادن آن اساات .ساارکو کااردن بااه تااال
برای فکر نکردن در ماورد افکااری کاه ممکان اسات
نگراناای را برانگیزنااد ،اطااال ماایشااود .متأساافانه
ساارکو کااردن کااامال مااررر نیساات و شکساات
میتواناد بااور فارد در ماورد از دسات دادن کنتارل را
تقویاات نمااوده و یااا موجاا افاازایش اهمیاات باار
انگیزانناادههااای افکااار منفاای شااود .درواقااع درمااان
فراشااناختی بااا مااورد آمااا قاارار دادن عواماال سااطد
بااا ی کنتاارل شااناخت ،نااهتنهااا افکااار ناکارآمااد و
باورهااای ایرمنطقاای را کاااهش ماایدهااد ،بلکااه
راهبردهای ناکارآمد رفتااری را نیاز کااهش مایدهاد
(پرهااون .)1331 ،پااارهای باار ایاان باورنااد کااه آنچااه
موجا تحلیاال کارآماادی ماایگااردد ،ایاان اساات کااه
افااراد مضااطر بااهجااای ای انکااه توجااه خااود را باار
محتااوی آزمااون متمرکااز کننااد آن را باار خااود و
نگراناایهایشااان معطااوف مااینماینااد و همااین اماار
موجاا ماایشااود کااه نتواننااد نتااای متناساا بااا
توانایی هایشاان را ارائاه دهناد .اضاطرا امتحاان باا
باورهای فراشاناختی همبساتگی مثبات و معنایداری
دارد .تحلیاال رگرساایون سلسااله مراتباای نیااز نشااان
داد متغیر باورهاای فراشاناختی باهتنهاایی  20درصاد
واریااان اضااطرا امتحااان را تبیااین کاارده اساات
(قهااوهچاای ،فتحاای آشااتیانی و آزاد فااال )1332 ،
نتیجااهی ایاان پااژوهش بااا تحقی ا شااکرپور تحاات
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عنااوان تااأریر راهبردهااای شااناختی و فراشااناختی
روی اضااااطرا امتحااااان و عملکاااارد آموزشاااای
دانشجویان همسو است (شکرپور.)2111 ،
تقویاات خااود پنااداره یکاای از اهااداف مهاام آمااوز
است و درواقع یک داناشآماوز هنگاام تارک مدرساه
باید دارای اعتماد باه خاود ،خاو بینای ،عازتنفا
با و تعهد باه رشاد و تعاالی فاردی در زنادگی خاود
در حیطااههااای فااردی ،اجتماااعی و شااغلی باشااد.
می توان گفت عنصار اصالی ارتقاای خاود پناداره بار
این فرضیه اساتوار اسات کاه خاود پناداره بااحسااس
ارز خااود و پااذیر خااود همااراه اساات .محققااانی
ماننااااد مزلااااو  1354و کااااوپر اساااامیت 1320
شکل گیری خاود پنادارهی مثبات را بارای شخصایت
و سااازگاری اجتماااعی امااری ضااروری دانسااتهانااد
(تریسااای 2112 ،1باااه نقااال از شااافیعی)1310 ،؛
بنااابراین یکاای دیگاار از اهااداف ایاان پااژوهش بااه
بررساای تااأریر درمااان فراشااناختی در افاازایش خااود
پنااداره تحصاایلی گااروه آزمااایش نساابت بااه گااروه
کنترل می پاردازد .تحلیال کوواریاان نشاان داد کاه
تفاااوت معناایداری بااین دو گااروه آزمااایش و کنتاارل
وجااود دارد ،بااا توجااه بااه میااانگین بدساات آمااده
میااانگین نماارات گااروه آزمایشاای خیلاای باازرگتاار از
گااروه کنتاارل اساات .درنتیجااه ماایتااوان گفاات کااه
درمان فراشاناختی در افازایش خاود پناداره تحصایلی
مررر است .حجاازی باه نقال از گاراس ( )1333بیاان
داشااته کااه اگاار کااودکی کااه از نآاار عقالناای نابغااه
اساات و سااطد عملکاارد بااا یی ناادارد ممکاان اساات
یکی از د یال ایان امار خاود پنادارهی پاایین باشاد.
به نآر می رسد که چگاونگی نگار فارد نسابت باه
خااود و توانااایی خااویش در عرصااههااای شااغلی،
تحصاایلی ،خااانوادگی ،اجتماااعی و رفتاااری نمااود
مااییابااد و میاازان رضااایتمندی از زناادگی و سااالمت
جسمی و روانی انسان را تغییار مای دهاد (باه نقال از
حجااازی دلفاااز .)1312 ،فراشااناخت بااا یااادگیری

رابطااهی مثباات دارد و دانااشآمااوزانی کااه خااود را
کارآمااادتر مااایدانناااد ،از راهبردهاااای شاااناختی و
فراشااناختی بیشااتری برخوردارنااد و در حاال مساائله
موفااا ترنااااد (هااااافمن و اسااااياتاریو .)2111 ،2در
پژوهشی باه بررسای رابطاه انگیاز پیشارفت ،خاود
پنااداره تحصاایلی و اضااطرا امتحااان در دانشااجویان
پرداختااه شااد و بااه ایاان نتیجااه رساایدند کااه بااین دو
گااروه از دانشااجویان دختاار و پساار تفاااوت آماااری
معنااایداری در خاااود پناااداره تحصااایلی ،انگیاااز
پیشرفت و اضاطرا امتحاان وجاود نادارد .باا توجاه
به یافتاههاای پژوهشای توجاه باه باورهاا و ادراکاات
افراد در ماورد خاود و توانمنادی هایشاان و همچناین
توجااه بااه متغیرهااای انگیزشاای اررگااذار باار عملکاارد
فرد در تماامی موقعیاتهاای آموزشای حاائز اهمیات
و توجااه فااراوان ماایباش اد (افاااری و ارفااع بلااوچی،
 .)1331همچناااین باورهاااا و تصاااورات افاااراد از
تواناااییهااای خااود باارای بهبااود بهداشاات رواناای و
درنتیجه بهبود عملکرد تحصایلی و شاغلی آتای آناان
بساایار مااررر و ارزشاامند ماایباشااد (اکبااری و یاازدی،
.)1311
باارای بررساای نقااش درمااان فراشااناختی در بهبااود
عملکاارد تحصاایلی گااروه آزمایشاای نسابت بااه گااروه
کنتاارل نیااز از تحلیاال کوواریااان اسااتفاده شااد و
مشخص شد گروه آزمایشای نسابت باه گاروه کنتارل
در ترمهاای بعاد (یاا پا آزماون) افازایش در معادل
داشااتهانااد و ایاان افاازایش معاادل در پیگیااری نساابت
بااه پا آزمااون هاام افاازایش داشااته اساات؛ بنااابراین
مشااخص ماایشااود کااه درمااان فراشااناختی باعااث
افاازایش عملکاارد تحصاایلی و خااود پنااداره تحصاایلی
دانشااجویان دچااار اضااطرا امتحااان ماایشااود.
فراشاااناخت باااا یاااادگیری رابطاااه مثبااات دارد و
دانشااجویانی کااه خااود را کارآماادتر ماایداننااد از
راهبردهااای شااناختی و فراشااناختی برخوردارنااد و در
حل مسائله موفا ترناد ،درنتیجاه عملکارد تحصایلی

1. Tracy

2. Haffman and Spatariu
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بهتاااری دارناااد (هاااافمن و اساااياتاریو .)2111 ،در
سااالهااای اخیاار ،تحقیقااات نشااان دادهانااد کااه
اضاطرا امتحاان باا باا عملکارد پاایین تحصایلی
داناااش آماااوزان هماااراه اسااات (گبنااارو.)2114 ،1
همچنااین ساااراوانا ،کیناا اسااتون و گااین ()2114
در طاای پژوهشاای بااه ایاان نتیجااه رسااید کااه 11/2
درصااد از دانشااجویان پزشااکی تجربااه اضااطرا
امتحااان و  53/3درصااد از آنهااا مضااطر بودنااد.
عااالوه باار ایاان ،نتااای نشااان داد کااه اضااطرا
امتحااان ارتبااا مثباات بااا پریشااانیهااای رواناای و
ب ایانگیزگ ای دارد و م ایتااوان گفاات کااه اضااطرا
امتحااان یااک پاایشبیناای کنناادهی قاباالتااوجهی از
پریشااانی رواناای و ب ایانگیزگ ای اساات .دانشااجویان
پزشااکی کااه تجربااه اضااطرا امتحااان داشااتند،
تمایل به تجربه پریشاانی روانای باا و بایانگیزگای
از خااود نشااان ماایدادنااد و کمتاار تمایاال بااه درس
خواندن از خود نشان میدادند.
بعد شناختی اضطرا امتحان مای تواناد حاواس پرتای
بیشتر و یا پاس هاای مغاایر در افاراد دچاار اضاطرا
امتحااان ایجاااد کنااد .بعااالوه از دیاادگاه پاارداز
اطالعااات ،افکااار ایاار ماارتب بااا تکلیاا در افااراد
مضااطر (ماننااد تمرکااز توجااه باار خااود ،اشااتغال بااا
شکست قبلی ،احساساات عادم شایساتگی ،انتآاارات
منفاای ،نشااخوارهای مربااو بااه پیاماادهای شکساات
درگذشته ،حاال و آیناده) بیشاتر از بعاد فیزیولاو یکی
یا عوامل هیجانی در عملکارد آزماون اخاتالل ایجااد
ماایکنااد .نگراناای بااهعنااوان برجسااتهتاارین عاماال
شناختی اضاطرا امتحاان دیادهشاده اسات .نگرانای
توجااه افااراد را از تکلیاا در دساات انجااام منحاارف
می کند و بهطور اساسای باه هار ناو بیاان شاناختی
از نگراناای دربااارهی عملکاارد امتحااان و یااا ناااراحتی
دربااارهی موقعیاات ارزشاایابی شکساات آمیااز ،اشاااره
دارد (لیباااارت 2و مااااوری 1310 ،؛ بااااه نقاااال از

1. Gbenro
1. Libert
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گااامبوراس .)2112 ،یافتااههااای پژوهشاای برناااس و
ریااو حاااکی از آن اسااات کااه اضااطرا امتحاااان
نتیجاااهی خاااود پناااداره منفااای و درک پاااایین
دانشاجویان از شایسااتگی تحصاایلیشااان اساات و باار
ایاان اساااس اضااطرا امتحااان بااا  ،اراار منفاای باار
ادراک دانشاااجویان از توانااااییهاااا و شایساااتگی
تحصاایلیشااان دارد و همچنااین دانشاجویان بااا خااود
پنداره تحصیلی پاایین خودشاان را باهعناوان افارادی
با صالحیتها و قابلیاتهاایی پاایین درک مایکنناد؛
که چناین برداشات منفای از توانمنادیهاا منجار باه
بااروز هیجانااات منفاای ازجملااه اضااطرا امتحااان در
موقعیتهای آموزشی میشود (جین .)2110 ،
بنااابراین بااا اسااتفاده از درمااان فراشااناختی ایاان
نگرانی کمتر شاده و درنتیجاه عملکارد تحصایلی نیاز
بهبااود مااییابااد .لااذا پااژوهش حاضاار از ایاان نآاار
منحصااربهفاارد ماایباشااد کااه تابااهحااال تحقیقاای در
زمینااه نقااش درمااان فراشااناختی باار افاازایش خااود
پنداره انجام نگرفته است.
منابع
ابوالقاساامی ،)1311( . ،بررساای میاازان همااهگیااریشناساای
اضاااطرا امتحاااان و ارربخشااای دو رو درماااانی در
کاااهش اضااطرا امتحااان دانااشآمااوزان دبیرسااتان،
پایاننامه دکتری ،دانشگاه شهید چمران اهواز
اکبااری بورناا  ،م .امااین یاازدی ،س .ا ،)1311( .باورهااای
خودکارآماااادی و اضااااطرا امتحااااان در دانشااااجویان
دانشگاههاای آزاد خراساان جناوبی ،فصالنامه افا داناش،
سال پانزدهم ،شماره  ،3پاییز 01 1311
بااه پااژوه ،ا .بشااارت ،م ،اباااری ،و فااو دی ،ف (،)1311
تااأریر آمااوز راهبردهااای شااناختی-رفتاااری باار کاااهش
اضطرا امتحاان داناش آماوزان دختار دبیرساتانی .مجلاه
روانشناسی و علوم تربیتی21-3 ،33 ،
پرهاااون ،ه .مااارادی . ،حااااتمی ،م؛ و پرهاااون ،ک،)1331( .
مقایسه درمان فعاالساازی رفتااری کوتااه مادت و درماان
فراشناختی بر کااهش شادت نشاانههاا و افازایش کیفیات
زناادگی بیماااران افساارده اساساای ،فصاالنامه پااژوهش در
سالمت روانشناختی،)24(4،
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امتحااان،

جمعااه پااور ،احمااد ( ،)1310رهااایی از اضااطرا
مشهد ،انتشارات فرا انگیز .
حجااازی دلفاااز ،م ،)1312( .ارربخشاای آمااوز راهبردهااای
فراشااناختی باار خااود پنااداره شااغلی دانااش آمااوزان سااال
سااوم ،پایاااننامااه کارشناساای ارشااد ،دانشااگاه عالمااه
طباطبایی
زریاان کاااله ،)1311( ، ،رابطااهی راهبردهااای مقابلااهای و
باورهااای فراشااناخت بااا سااالمت روان ،پایاااننامااهی
کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران
شااااره ،حساااین ( ،)1311مقایساااهی ارربخشااای درماااان
فراشااااااناختی ( ،)MCTفلوکسااااااامین و ترکیاااااا
فلوکسااامین بااا درمااان فراشااناختی در درمااان اخااتالل
وسواسااای–جباااری ( ،)OLDپایاااانناماااهی دکتاااری
روانشناساای باااالینی ،دانشاااگاه علاااوم پزشاااکی ایااران،
انستیتوی روانپزشکی تهران
شاافیعی ،ف ،)1310( .بررساای عواماال اجتماااعی مااررر باار
عملکاارد تحصاایلی و عملکاارد ریاضاای دانااش آمااوزان
منطقااه  14شااهر تهااران ،پایاااننامااه کارشناساای ارشااد،
دانشگاه تربیتمعلم.
شااایرین زاده دساااتگیری ، ،گاااودرزی ،م ،رحیمااای ،و
نآیااری ،)1310( ، ،بررساای ساااختار عاااملی ،روایاای و
اعتبااار پرسشاانامه فراشااناخت  .31مجلااه روان شاساای.
دوره  ،12شماره  ،4پیاپی  ،41صفحه 421-445
افاااری ،ا .ارفااع بلاوچی ،ف ،)1331( .بررساای رابطاه انگیااز
پیشاارفت ،خااود پنااداره تحصاایلی و اضااطرا امتحااان در
دانشاااجویان تحصااایالت تکمیلااای دانشاااگاه فردوسااای
مشااهد ،مجلااه پااژوهش هااای روان شناساای بااالینی و
مشاوره ،سال اول ،شماره 121 ،2
قهااوه چاای الحسااینی ،ف .فتحاای آشااتیانی . ،آزاد فااال  ،پ.
( ،)1332مقایسااه ارربخشاای درمااانگری فراشااناختی بااا
شااناخت درمااانگری در کاااهش فرانگراناای دانشااجویان
مبااتال بااه اضااطرا امتحااان ،مجلااه علااوم رفتاااری ،دوره
 ،0شماره .1
محماااادخانی ،)1331( . ،راهنمااااای عملاااای درمااااان
فراشااناختی اضااطرا و افسااردگی ،تهااران ،انتشااارات
ورای دانش.
موسااوی ،م .حاا شااناس . ،علیشاااهی ،م . .نجماای. ،
( ،)1310اضااطرا امتحااان و برخاای از عواماال فااردی-
اجتماعی مرتب باا آن در داناش آماوزان دبیرساتانی شاهر
شااایراز ،تحقیقاااات علاااوم رفتااااری ،دوره  ،2شاااماره ،1
صفحه .25-10

مهرابااای زاده هنرمناااد ،م ،ابولقاسااامی ، ،نجاریاااان ،و
شااکرکن )1303( ، ،بررساای میاازان همااهگیرشناساای
اضااطرا امتحااان و رابطااهی خااود-کاراماادی و جایگاااه
مهار با آن با توجه باه متغیار هاو  .مجلاه علاوم تربیتای
و روانشناساای دانشاااگاه شاااهید چماااران اهاااواز )2(0 ،و
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