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  چکیده

آمـوزان داراي    و موفقیت تحـصیلی در دانـش  اشناختی مختلرابطۀ بین باورهاي فربررسی  هدف پژوهش حاضر    
 900 کـه از میـان    آزمودنی داراي اضطراب امتحان بود   243نمونۀ این پژوهش شامل   . باشد  می»  امتحان اضطراب«

ها از فرم کوتـاه پرسـشنامۀ    آوري داده براي جمع. سال سوم راهنمایی شهرستان نوشهر شناسایی شدند     آموز    دانش
آمـوزان    معـدل کـل نمـرات دانـش     . استفاده شده اسـت 6برگر ز و پرسشنامۀ اضطراب امتحان اسپیلفراشناخت ول 

  بـا موفقیـت تحـصیلی   بـا موفقیـت تحـصیلی    فراشناختی مختلنتایج نشان داد که باورهاي نتایج نشان داد که باورهاي . عنوان موفقیت تحصیلی در نظر گرفته شد   به
))2121//00--==rr ( (و و  فراشناختی مختـل ورهاي ورهاي بین با بین با . . داري دارد داري دارد     آموزان داراي اضطراب امتحان رابطۀ منفی معنی      آموزان داراي اضطراب امتحان رابطۀ منفی معنی          دانشدانش

همچنـین، نتـایج تحلیـل    همچنـین، نتـایج تحلیـل    ). ). pp>>00//0101((دست آمد دست آمد   داري بهداري به  همبستگی مثبت معنیهمبستگی مثبت معنی)  )  rr==00//1717((شدت اضطراب امتحان  شدت اضطراب امتحان  
هاي  فراشناختی هاي  فراشناختی   درصد واریانس مربوط به موفقیت تحصیلی توسط مؤلفهدرصد واریانس مربوط به موفقیت تحصیلی توسط مؤلفه1111رگرسیون چند متغیري نشان داد که  رگرسیون چند متغیري نشان داد که  

موفقیـت تحـصیلی    فراشـناختی مختـل  فـزایش باورهـاي    بـا ا ایـن نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه        ایـن نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه        . . شـود شـود     تبیین می تبیین می 
    .یابد آموزان داراي اضطراب امتحان کاهش می دانش
   اضطراب امتحان   اضطراب امتحان  --موفقیت تحصیلیموفقیت تحصیلی - باورهاي فراشناختی مختل:هاي کلیدي واژه
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 دمهمق
 ایـن هیجـان بـا احـساس     .اسـت نی ناخوشایند به موقعیـت ارزیـابی   یک واکنش هیجا» اضطراب امتحان «
).  1989، ١گیـودا و لودلـو   (شـود  مـی  از تنش، تشویش و برانگیختگی سیستم عصبی خودکار مشخص        ذهنی

 درصد گزارش شده اسـت  30 تا 10آموزان   دانشهاي مختلف میزان شیوع اضطراب امتحان در         در پژوهش 
 از  دختـران بیـشتر   اسـت کـه  هاي پژوهشی حاکی از آن   یافته). 1983،  ٢ویل  ینولدز، موریس و کراچ   مک ر (

؛ 1993، ٥؛ موآمونـدا 1991، ٤ماریـا و نیـوآ  ؛ 1984، ٣هـاگتوت ( کننـد  مـی پسران اضطراب امتحـان را تجربـه        
  ). 1999، ٦ وارا؛  فراندو و1381لقاسمی و همکاران، ابوا

مؤلفـۀ  : کنـد  را براي اضطراب امتحان مطرح می       8پذیري   و هیجان  7دو مؤلفۀ نگرانی  ) 1980( برگر  اسپیل
 شـناختی زیـاد دربـارة عملکـرد،     شناختی نامربوط به تکلیف است که شـامل دلواپـسی   لیتمهم نگرانی و فعا  

 توانـایی خـود در مقایـسه بـا     شکست ناشی از امتحان، افکار مربوط بـه بـد امتحـان دادن، ارزیـابی           پیامدهاي
 یهـاي عـصب   پذیري اسـت کـه بـه واکـنش      مؤلفۀ دیگر هیجان.شود  انتظارات منفی از عملکرد می    دیگران و 

  .کند خودمختار و فیزیولوژیکی مانند تپش قلب، آشفتگی معده، سردرد و عصبانیت اشاره می
 ثیرأبـراي تبیـین چگـونگی تـ     10تـوجهی  -ة شناختیعنوان یک ساز اضطراب امتحان را به  ) 1980( ٩واین

 افـراد داراي اضـطراب   ، تـوجهی -بر اساس مدل شـناختی . اضطراب امتحان بر عملکرد توصیف کرده است    
هـاي   هاي نامربوط به تکلیف، اشتغال فکري، انتقاد از خود و نگرانی   متحان توجه خود را معطوف به فعالیت      ا

 آنـان   توجه کمتري بر تکلیف دارند کـه ایـن امـر موجـب کـاهش عملکـرد در            ،جسمانی نموده و در نتیجه    
  .گردد می

بــه ب امتحـان اسـت کـه    تئـوري جـامعی از اضـطرا   ) 1995 (١١برگـر و واگ  اسـپیل مـدل فراینـد انتقـالی    
أثیر نگرانـی و   و تـ شـود  مـی هاي بازیابی مربوط  پردازش اطالعات و مکانیزم   ها، فردي، شناخت  ادراکات بین 

                                                
1 - Guida & Ludlow 
2 - McReynolds, Morris & Cratochwill 
3 - Hagtvet 
4 - Maria & Nuovo 
5 - Mwamwenda 
6 - Ferrando & Varea 
7 - Worry  
8 - Emotionality  
9 - Wine 
10 - Attentional-Cognitive 
11 - Spielberger & Vagg 
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طبق این مدل، اضطراب امتحان یک صفت اسـت کـه   . کند پذیري را بر عملکرد تحصیلی بررسی می  هیجان
  .  شود میهاي ارزیابی برانگیخته  در موقعیت

ــر نقــص مهــارت ) 1984 (١پــالمن و کنلــی هــاي انجــام امتحــان در   هــاي مطالعــه و نقــص در مهــارت  ب
طبق این مدل، اضطراب علت اصلی عملکرد مختـل ایـن   . دارندآموزان داراي اضطراب امتحان تأکید        دانش
کـالر و  . هـاي انجـام امتحـان آنهـا ضـعیف اسـت       هـاي مطالعـه و مهـارت     نیست، بلکـه مهـارت    آموزان    دانش

تـري    نامناسـب هـاي مطالعـۀ    داراي اضطراب امتحان مهـارت آموزان  دانشدریافتند که   نیز  ) 1980 (٢هوالهان
  ).1995، ٤؛ پارکر، واگ و پاپاسدورف1995، ٣موست و زایدنر (دارند

مـرتبط بـوده و تـداخل    که اضطراب امتحان با نقص در حافظۀ کوتـاه مـدت          داشت   بیان) 1980 (٥سایبر
اي از نقـص در حافظـۀ کوتـاه     ی در افراد مبـتال بـه اضـطراب امتحـان نتیجـه     هاي منف مشغولیشناختی یا خود   
  . مدت آنها است

 نقص در گنجایش پردازش اطالعات، علت اصلی مـشکالت افـراد مبـتال بـه     ،)1985 (٦به اعتقاد توبیاس  
 انباشـته  ی بـا اشـتغاالت فکـري   آمـوزان   دانـش ظرفیـت پـردازش اطالعـات چنـین         . باشـد  اضطراب امتحان می  

یــن ا. دهــد ثري موفقیــت تحــصیلی و میــزان حــل مــسئله را کــاهش مــی ؤطــور مــ  ایــن مــسئله بــه.گــردد مــی
پردازش بیـشتر و افـزایش تـوانش شـناختی در خـود دارنـد، ولـی بـه دلیـل فقـدان              ، گرایش به  آموزان  دانش
  . گردند هایی در عملکرد می هاي مطالعه و نقص در پردازش، دچار کاستی عادت

 ٨بـه اعتقـاد فـالول   . گردد  متغیرهایی است که در جریان اضطراب امتحان  مختل می  یکی از  7فراشناخت
 فراشناخت دانش یا فرایندي شناختی است که در ارزیـابی، بـازبینی یـا کنتـرل شـناخت مـشارکت             ،)1979(

: نـد ا  فراشـناخت تمـایز قائـل شـده    ۀپردازان بین دو جنبـ  اکثر نظریه. کند دارد و عملکرد شناختی را تنظیم می   
 عوامـل و  ه افـراد در مـورد شـناخت خـود دربـارة      که عبارت است از اطالعاتی کـ      »دانش فراشناختی «) الف

 که به انواع اعمال اجرایی نظیـر توجـه،    »تنظیم فراشناختی «) ب. راهبردهاي یادگیري مرتبط با تکلیف دارند     

                                                
1 - Poulman & Kennelly 
2 - Culler & Holmhan 
3 - Most & Zeidner 
4 - Parker, Vagg & Papsdorf 
5 - Sieber 
6 - Tobias 
7 - Meta-Cognition 
8 - Flavel 
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، ١ولز( گذارد هاي شناختی  اثر می لیتریزي و شناسایی خطاها در عملکرد اشاره دارد و بر فعا بازبینی، برنامه 
2000 .(  

در پژوهـشی  ) 1999 (٢وارد و کامپبـل  متیـوز، هیلـی  . باورهاي فراشناختی با اضطراب امتحان ارتباط دارد  
م بـدنی همـراه بـا اضـطراب     ی، تفکر نامربوط به امتحان و عالیـ      ارتباط باورهاي فراشناختی را با تنش، نگران      

 فراشناختی خودآگاهی شناختی، باورهاي مثبـت در مـورد نگرانـی و    ؤلفۀ سه م ،نهمچنی. امتحان نشان دادند  
 نـشان دادنـد   همچنـین آنهـا  . باورهاي منفی در مورد کنترل ناپذیري افکار با اضطراب امتحان مـرتبط بودنـد           

اورسـون، اسـمدالکا و    . پذیرترنـد  افرادي که توانش شناختی پایینی دارند نسبت به اضطراب امتحـان آسـیب         
ۀ در پژوهشی نشان دادنـد کـه فراشـناخت و اضـطراب امتحـان بـا موفقیـت تحـصیلی رابطـ             ) 1994( ٣توبیاس
)  2005 (٦دیـویس و لیـساکر  و ) 2005 (٥، کیـت و فـرز    )2003 (٤ تید، آندرسون و تریالـت     .داري دارند   معنی

نیـز   ) 2002 ( ٧ و ایزراستوبر. باورهاي فراشناختی مختل را در افراد مبتال به اضطراب امتحان گزارش کردند       
  .   دانشجو رابطه نشان دادند56 ۀبین اضطراب امتحان و فرا حافظ

در ) 2002( ١٠و  ویلیـــامز و همکـــاران) 1999( ٩وود و هـــايکینـــال  ،کـــانر، تزیـــال، )1994 (٨فـــرجنی
شان  نـ آموزان دانشثیر باورهاي فراشناختی را بر موفقیت تحصیلی و میزان یادگیري           أت هاي مجزایی  پژوهش
هـاي فراشـناختی بـر     دسـت آوردنـد کـه آمـوزش مهـارت        هدر پژوهـشی بـ    ) 2005 (١١ونمن و اسپانز  . اند داده

  .ثیر مثبتی داردأ تآموزان دانشموفقیت تحصیلی و یادگیري 
و دادسـون    یرکـز . ارتباط بین اضطراب امتحان و موفقیت تحصیلی نیز مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت             

هنگامی کـه  . تواند منجر به عملکرد بهینه در تکالیف مشخص شود        ضطراب می که سطوح متوسط ا    معتقدند
سـطوح بـاالي اضـطراب امتحـان     . تواند عملکرد را تخریب کنـد  اضطراب خیلی باال یا خیلی پایین است می  

چیـدگی تکـالیف افـزایش    چنـان کـه پی     در مقابل، هم  . تواند عملکرد را بهبود بخشد     هنگام تکالیف ساده می   

                                                
1 - Wells 
2 - Matthews, Hillyard & Campell 
3 - Everson, Smodlaka & Tobias 
4 - Thiede, Anderson & Thrriault 
5 - Keieth & Frese 
6 - Davis & Lysaker 
7 - Stober &  Esser 
8 - Jennifer 
9 - Tzuriel, Kanner, Kaniel & Haywood 
10 - Williams & et al 
11 - Venman & Spaans 



  9  ...بررسی رابطۀ باورهاي فراشناختی مختل                                                                      1388، سال 3دوره دهم، شماره   

پرتی از یک تکلیف به تکلیـف دیگـر شـود     تواند موجب حواس    سطوح باالي اضطراب امتحان می     ،یابد می
بینـی   طراب امتحان و موفقیت تحصیلی پیش ارتباط منحنی شکلی را بین اض   نظریهاین  ).  1382ابوالقاسمی،  (

 را اط خطـی بین اضطراب امتحـان و موفقیـت تحـصیلی ارتبـ        ) 1985 (١در مقابل، راکلین و تامپسون    . کند می
هـاي   هـاي دشـوار نـسبت بـه امتحـان        که امتحان  کنند  میتصور  ) 1985(راکلین و تامپسون    . اند کردهگزارش  

آمـوزانی   دانـش اي سـبب اضـطراب در    طـور ویـژه    ایـن مطلـب بـه   ،کنند میآسان، اضطراب امتحان را بیشتر      
هاي تقریباّ دشوار بین اضـطراب و   متحانطور کلی، براي ا به. خوبی قادر به انجام امتحان نیستند      شود که به   می

  . هاي آسان این ارتباط مثبت است در مقابل، براي امتحان. موفقیت تحصیلی ارتباط منفی است
کـالر  ( امتحان و موفقیت تحصیلی هـستند  گر ارتباط منفی بین اضطراب در مجموع، برخی مطالعات بیان  

؛  الکـانجلی و  1374دسـتان،  ؛  دا  1996،  ٥؛ ویلیامز 1995،  ٤؛ کیویماکی 1988،  ٣؛ همبري 1980،  ٢و هوالهان 
ــکراجز ــادي و 2003 ،٦اس ــسون؛ کاس ــاران 2002، ٧جان ــل و همک ــالی).2005، ٨؛ کامپ ــه برخــی از    در ح ک
، ١٠؛ سوین1964، ٩پال و اریکسن(دار بین دو متغیر فوق است   حاکی از ارتباط ضعیف و غیرمعنی    ها پژوهش

  ). 1984، ١١؛ پولمن و کینلی1969
ــا ــاط   کنونت ــدودي ارتب ــسیار مع ــات ب ــین در تحقیق ــناختی و  ب ــاي فراش ــصیلی در   باوره ــت تح  موفقی
رسد باورهـاي فراشـناختی     نظر می ه مورد بررسی قرار گرفته است، اما بآموزان داراي اضطراب امتحان    دانش

هش  هـدف ایـن پـژو   .ثیر مهمـی داشـته باشـد   آموزان داراي اضـطراب امتحـان تـأ       دانش بر موفقیت تحصیلی  
 سـال سـوم   آمـوزان  دانـش حـصیلی   موفقیـت ت  هـاي آن بـا       لفـه ؤ باورهاي فراشناختی مختـل و م      بررسی رابطۀ 

  : هاي پژوهش عبارتند از فرضیه. باشد راهنمایی داراي اضطراب امتحان نوشهر می
 .بین باورهاي فراشناختی مختل و موفقیت تحصیلی رابطۀ منفی وجود دارد -1

 . شدت اضطراب امتحان رابطۀ مثبت وجود داردبین باورهاي فراشناختی مختل و -2

                                                
1 - Roklin & Thompson 
2 - Culler & Holmhan 
3 - Hembree 
4 - Kivimaki 
5 - Williams 
6  - Lucangeli & Scruggs 
7 - Cassady & Johnson 
8 - Champell & et al 
9 - Paul & Eriksen 
10 - Suinn 
11 - Poulman & Kennelly 
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  روش  
  گیري   نمونه و روش نمونه، آماريۀجامع

سـوم مـدارس راهنمـایی شهرسـتان     سـال   پسر و دختـر       آموزان  دانش ۀ آماري این پژوهش را کلی     ۀجامع
ز آمـو   دانـش 243 این پژوهش شامل ۀنمون).   =1800N( دادند   تشکیل می  84-85نوشهر در سال تحصیلی     

  :  زیر انتخاب شدندصورت داراي اضطراب امتحان باال بود که به
 از هـر  تهیـه و طور مجـزا    شهرستان نوشهر بهۀ راهنمایی مدرس 25 هر یک از       آموزان  دانش فهرستابتدا  
ۀ اضـطراب  پـس از تکمیـل پرسـشنام   ). =900n( آمـوز انتخـاب گردیـد     دانش36صورت تصادفی   بهمدرسه  

  . داراي اضطراب امتحان شناسایی شدندآموز  دانش243امتحان، 
پس .   نداشته باشدشناختی و پزشکی آموز  بیماري خاص روان شرایط شرکت در پژوهش این بود که دانش  

 مقیـاس اضـطراب امتحـان را تکمیـل     هـا   آزمودنی،از توضیح اهداف پژوهش و جلب مشارکت و همکاري        
داشـتند،  )  بـاالي یـک انحـراف معیـار    ،نمـر ( االییکه اضـطراب امتحـان بـ    یآموزان  دانش ،سپس. نمودند  می

هـاي فراشـناخت و    پرسـشنامه آنهـا  و کرده  مراجعه آموزان دانشبه این   دوباره  یک ماه بعد،     .شناسایی شدند 
 آمـوزان  دانش تحصیلی کارنامۀ میانگین کل نمرات موجود در       همچنین،. تکمیل کردند اضطراب امتحان را    

 بـه آنهـا گفتـه شـد کـه      ،هـا   بیـشتر آزمـودنی  منظـور ترغیـب    بـه . ظر گرفته شد  فقیت تحصیلی در ن   عنوان مو  به
. هاي خود و تفسیر آنهـا مطلـع شـوند     از نتایج آزمون  خود،  تماس ةتوانند با نوشتن اسم و آدرس یا شمار        می

و (میـانگین  . بودنـد دختـر   آنهـا  ) نفـر  146( درصـد    1/60ها پسر و     آزمودنی)  نفر 97(  درصد 9/39همچنین،  
 .بود) 95/0 (88/13و ) 80/0 (57/13ترتیب  آموزان پسر و دختر  به دانش سن )راف معیارانح

  
  ابزار سنجش 

  است، داراي اخته شده س) 1980(برگر  توسط اسپیل که   هپرسشنام این: 1 پرسشنامۀ اضطراب امتحان   -1
هـا را در   دنیهـاي فـردي آزمـو       کـه تفـاوت    اسـت » پـذیري   هیجـان «و  » نگرانـی  « ماده و دو خرده آزمون     20

اسـاس یـک مقیـاس چهـار      این پرسشنامه خودگزارشی است و هر آزمودنی بـر     . سنجد  اضطراب امتحان می  
ترتیـب   ضرایب پایایی همـسانی درونـی و بازآزمـایی ایـن پرسـشنامه بـه      . گوید اي به هر ماده پاسخ می    گزینه

دسـت   هبـ  41/0پـذیري   یجـان  نگرانـی و ه ۀلفؤضریب همبستگی  بین دو م.  گزارش شده است90/0 و  92/0
و تـسهیل  ) r = -40/0( هاي بازدارنـده   با خرده آزمونهپرسشناماین ضریب همبستگی  ،  همچنین. آمده است 

                                                
1- Test Anxiety Inventory 
2- Meta-Cognition Questionnair 
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 ،در پـژوهش حاضـر  ). 1381 ابوالقاسمی و همکـاران، (باشد    دار می    معنی اضطراب امتحان ) r= 67/0( کننده
  .باشد  می82/0ضریب آلفاي کرونباخ این پرسشنامه

سـاخته  ) 2004(هـاتون   -توسط ولز و کاترایت  کهپرسشنامهاین  :رم کوتاه پرسشنامۀ فراشناخت    ف -2
 باورهاي مثبـت در مـورد نگرانـی، اعتمـاد شـناختی،      ۀ مؤلف5این پرسشنامه داراي    .  آیتم دارد  30 ،شده است 

از به افکار کنترل خودآگاهی شناختی، باورهاي منفی در مورد کنترل ناپذیري افکار و باورهایی در مورد نی          
.  گزارش شده اسـت 78/0 و  93/0ترتیب   خ و ضریب پایایی بازآزمایی آن به      ضریب آلفاي کرونبا  . باشد می

 نگرانی حالـت  و  پرسشنامۀ ) r=53/0(برگر حالت اسپیل  -ۀ اضطراب صفت  ضریب همبستگی آن با پرسشنام    
  .  بود85/0نباخ این پرسشنامه  ضریب آلفاي کرو،در پژوهش حاضر. باشد دار می معنی) r=54/0( پن

  .عنوان موفقیت تحصیلی آنها در نظر گرفته شد به تحصیلی ۀ در کارنامآموزان دانشنمرات میانگین کل 
  

  روش اجراي پژوهش 
ارتبـاط بـین باورهـاي فراشـناختی مختـل و موفقیـت       در آن،  این پژوهش از نـوع همبـستگی اسـت کـه       

سـوم  ( تحـصیلی  ۀپایـ . گیـرد  راب امتحـان مـورد بررسـی قـرار مـی         مبـتال بـه اضـط      آموزان  دانشتحصیلی در   
، ضـریب همبـستگی   tهـا از آزمـون    براي تجزیه و تحلیـل داده . در این پژوهش کنترل شده است    ) راهنمایی

 . ه استپیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیري استفاده شد
 

  ها  یافته
 آمـوزان  در دانـش را  هاي آن لفهؤختی مختل و ممیانگین و انحراف معیار باورهاي فراشنا 1جدول شمارة  

) =t -14/1( داد که بین میانگین نمرات باورهاي فراشناختینشان   tنتایج آزمون. دهد دختر و پسر  نشان می
ــهؤو م ــی    لف ــورد نگران ــاي مثبــت در م ــی باوره ــاي آن، یعن ــناختی )=t -18/1( ه ــاد ش ، )=t -54/0( ، اعتم

 آمـوزان   دانـش در  ) =t -26/0( باورهایی در مورد نیاز به افکـار کنتـرل        و  ) =t -35/1( خودآگاهی شناختی 
 باورهـاي منفـی در مـورد    ۀلفؤتنها میانگین نمرات م). <05/0P(داري وجود ندارد  دختر و پسر تفاوت معنی  

  ).<05/0P(  پسر بیشتر بودآموزان دانش دختر از آموزان دانشدر ) =t -33/2(کنترل ناپذیري افکار 

 آموزان دختر در دانش) =t -95/1( پذیري  هیجانۀلفؤ مو) =t -34/2( مرات اضطراب امتحان میانگین ن 
 آمـوزان  در دانـش ) =t -88/0( نگرانی ؤلفۀ بین میانگین نمرات م).>01/0P( پسر بیشتر بود     آموزان  دانشاز  

 تحـصیلی  میـانگین نمـرات موفقیـت    ،همچنـین ). <05/0P( دسـت نیامـد   هداري بـ  دختر و پسر تفـاوت معنـی      
)89/2- t= (پسر بیشتر بودآموزان دانش دختر از آموزان  دانشدر  )01/0P<.(  



  1388، سال 3                دوره دهم، شماره                                  مشهد    سی دانشگاه فردوسیشنا مطالعات تربیتی و روان   12

   میانگین و انحراف معیار باورهاي فراشناختی مختل، موفقیت تحصیلی و اضطراب امتحان-1جدول شمارة 
  آموزان دختر و پسر در دانش

  متغیر  کل  دختر  پسر
X SD X X SD X 

  15/3  90/13  06/3  10/14  28/3  61/13  عتماد شناختیا
  18/4  28/13  10/4  40/13  31/4  10/13  نگرانی باورهاي مثبت در مورد

  06/4  01/18  51/4  29/18  22/3  56/17  خود آگاهی شناختی
  باورهاي منفی در مورد

  ناپذیري فکر  کنترل
07/15  90/2  30/16  54/4  81/15  01/4  

  باورهایی در مورد
  یاز به افکار کنترلن

99/15  14/5  82/15  62/4  89/15  82/4  

  
  

  
باورهاي 

فراشناختی 
  مختل

  02/11  83/76  66/10  54/77  97/9  79/75  کل
  25/4  08/28  27/4  51/28  85/3  43/27  پذیري هیجان

  25/3  37/28  13/3  52/28  43/3  14/28  نگرانی
  

اضطراب 
  02/5  45/56  14/5  03/57  71/4  58/55  کل  امتحان

  50/2  04/15  52/2  41/15  38/3  48/14  موفقیت تحصیلی
  

اضـطراب امتحـان     تحـصیلی و  موفقیت   ضرایب همبستگی باورهاي فراشناختی مختل با        2 ةجدول شمار 
 باورهـاي فراشـناختی بـا موفقیـت     شود، میطور که مشاهده  همان. دهد  پسر و دختر را نشان می      آموزان  دانش

 فیـشر  Zآزمـون   ).>01/0P( داري دارد نـی  مع رابطـۀ )=17/0r( و اضـطراب امتحـان  )  =r-21/0( تحصیلی
آمـوزان پـسر    دانـش در  تحـصیلی  نشان داد که بین ضرایب همبستگی باورهاي فراشناختی مختـل و موفقیـت   

)22/0- r= (  دختر آموزان  دانشو  )0 /24r= ( داري وجود ندارد   تفاوت معنی)05/0P>.(  ،ضریب همچنین
 آمـوزان  دانشاز )  =24/0r(  دخترآموزان دانشتحان در و اضطراب اممبستگی باورهاي فراشناختی مختل ه

هـاي   لفـه ؤ باورهاي فراشناختی مختل بـا م ،همچنین ).<05/0P( داري بیشتر بود طور معنی به)  =11/0r( پسر
 دختر آموزان دانشهمبستگی مثبت داشتند؛ این ضرایب براي     ) =08/0r( و نگرانی ) =14/0r(پذیري   هیجان

موفقیت تحصیلی .  بود=10/0rو =r 06/0ترتیب   پسر بهآموزان دانشو براي =r 04/0 و =r 25/0ترتیب  به
  ایـن ضـرایب بـراي   همبـستگی منفـی داشـتند؛   )  =r-03/0( و نگرانی) =r-17/0(هاي هیجانپذیري  لفهؤبا م

  و =r -19/0ترتیـب    پـسر بـه  آمـوزان  دانـش   و بـراي  =r -08/0و =r  -22/0ترتیـب    دختر بهآموزان دانش
11/0-  r=بود .  
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 آموزان  ضرایب همبستگی باورهاي فراشناختی مختل با اضطراب امتحان و موفقیت تحصیلی دانش-2جدول شمارة 

  باورهاي  فراشناختی  کل  پسر  دختر
 اضطراب
   امتحان

 موفقیت 
  تحصیلی

 اضطراب
   امتحان

موفقیت 
  تحصیلی

 اضطراب
   امتحان

 موفقیت
  تحصیلی

  14/0  اعتماد شناختی
  

30/0-  
**  

13/0  
  

18/0-  
*  

14/0  
*  

21/0-  
**  

  18/0  باورهاي مثبت در مورد نگرانی
  

29/0-  
**  

05/0  
  

19/0-  
*  

10/0  
  

22/0-  
**  

  -06/0  5/0  -04/0  10/0  -05/0  02/0  خودآگاهی شناختی
کنترل باورهاي منفی در مورد 
  ناپذیري فکر

38/0  
**  

03/0-  11/0  
  

16/0-  
  

17/0  
**  

07/0-  
  

  د باورهایی در مور
  نیاز به افکار کنترل

15/0  
**  

02/0-  07/0  
  

10/0-  
*  

12/0  
  

07/0-  

  24/0  کل
**  

22/0-  
*  

11/0  
  

24/0-  
**  

17/0  
**  

21/0-  
**  

01/0 < P                  **  05/0< P*      
  

هاي فراشناختی بر واریانس موفقیت تحصیلی، باورهاي مثبت در مورد  ثیر هر یک از مؤلفه أبراي تعیین ت  
ناپذیري افکـار و باورهـایی در    انی، اعتماد شناختی، خودآگاهی شناختی، باورهاي منفی در مورد کنترل نگر

 ۀعنـوان متغیـر مـالك در معادلـ     بین و موفقیـت تحـصیلی بـه    عنوان متغیرهاي پیش مورد نیاز به افکار کنترل به 
  موفقیـت ةین میـانگین نمـر    هاي آماري رگرسیون ب    نتایج تحلیل واریانس و مشخصه    . تحلیل شدند  رگرسیون

  .اند   ارائه شده3  شمارة فراشناختی در جدولۀلفؤتحصیلی با پنج م
 درصد از واریانس موفقیت 11و ) p>001/0(دار است  مشاهده شده معنی   Fبر اساس این نتایج، میزان

 اعتمـاد  ؤلفـۀ م  دو تنهـا شـود،  میطور که مالحظه  همان. شود هاي فراشناختی  تبیین می    لفهؤتحصیلی توسط م  
تواننـد تغییـرات مربـوط بـه      مـی ) =B -182/0( و باورهاي مثبـت در مـورد نگرانـی       ) =B -124/0( شناختی

  .بینی کنند موفقیت تحصیلی را پیش
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  با روش ورود آموزان هاي فراشناختی با موفقیت تحصیلی در دانش   ضریب رگرسیون چند متغیري مؤلفه-3جدول شمارة 
  SS df  MS  F  p  مدل

  84/72  1  84/72  رگرسیون
  20/6  213  45/1319  باقیمانده

74/11  
  

001/0  

  05/64  2  10/128  رگرسیون
  96/5  212  19/1264  باقیمانده

74/10  
 

001/0  

  32/48  3  95/144  رگرسیون
  91/5  211  34/1247  باقیمانده

17/8  
  

001/0  

  25/32  4  99/144  رگرسیون
  94/5  210  31/1247  باقیمانده

10/6  
  

001/0  

  72/30  5  93/153  رگرسیون
  93/5  209  67/1238  باقیمانده

18/5  
    

001/0  

  
 R  R2  SE  B  Beta  t  بین متغیرهاي پیش

(P)  
  -43/3  -239/0  -182/0  757/0  052/0  229/0  اعتماد شناختی

)001/0(  
  04/3  -205/0  -124/0  827/0  092/0  303/0   در مورد نگرانیباورهاي مثبت

)003/0(  
  -69/1  -113/0  -093/0  28/1  104/0  323/0  ودآگاهی شناختیخ

)09/0(  
  -07/0  -03/0  -013/0  34/1  104/0  323/0  ناپذیري کنترل باورهاي منفی درمورد

)94/0(  
  -21/1  -081/0  -042/0  36/1  110/0  332/0  نیاز به افکار کنترل باورهایی در مورد

)23/0(  
  

 فراشناختی بر واریانس شدت اضـطراب امتحـان، باورهـاي مثبـت     هاي  تأثیر هر یک از مؤلفه براي تعیین 
افکـار و   هـاي منفـی در مـورد کنتـرل ناپـذیري      در مورد نگرانی، اعتماد شناختی، خودآگاهی شناختی، باور    

عنـوان متغیـر    بین و شدت اضطراب امتحـان بـه   عنوان متغیرهاي پیش  باورهایی در مورد نیاز به افکار کنترل به       
هـاي آمـاري رگرسـیون بـین      شخـصه نتـایج تحلیـل واریـانس و م   .  رگرسیون تحلیـل شـدند  لۀمالك در معاد 
  .اند  ارائه شده4  شمارة فراشناختی در جدولۀلفؤ اضطراب امتحان با پنج مةمیانگین نمر

اریانس شدت  درصد از و5و تنها ) p>001/0(دار است    مشاهده شده معنی    F  میزان  این نتایج،  بر اساس 
 ؤلفـۀ  تنهـا دو م شـود،  مـی طور که مالحظه  همان. شود تبیین می هاي فراشناختی لفهان توسط مؤاضطراب امتح 

تواننـد   مـی )  =B 196/0( ناپـذیري  افکـار   و باورهـاي منفـی در مـورد کنتـرل      ) =B 051/0( اعتماد شناختی 
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 .بینی کنند تغییرات مربوط به اضطراب امتحان را پیش
 

   با روش ورود آموزان هاي فراشناختی با شدت ا ضطراب امتحان در دانش   ضریب رگرسیون چند متغیري مؤلفه-4جدول شمارة
  SS df  MS  F  p  مدل

  51/91  1  51/91  رگرسیون
  19/23  213  04/4940  باقیمانده

95/3  
  

001/0  

  40/50  2  79/10  رگرسیون
  26/23  212  76/439  باقیمانده

17/2  
 

001/0  

  12/37  3  03/111  رگرسیون
  32/23  211  18/4930  باقیمانده

59/1  
  

001/0  

  66/57  4  62/230  رگرسیون
  86/22  210  96/4800  باقیمانده

52/2  001/0  

  78/51  5  89/258  رگرسیون
  84/22  209  25/1772  باقیمانده

27/2  
  

001/0  

  
  
  

 R  R2  SE  B  Beta  t  بین متغیرهاي پیش
(P)  

  96/1  135/0  204/0  47/1  018/0  135/0  یاعتماد شناخت
)05/0(  

  63/0  044/0  051/0  63/1  020/0  142/0  باورهاي مثبت در مورد نگرانی
)53/0(  

  67/0  047/0  074/0  53/2  022/0  149/0  خودآگاهی شناختی
)50/0(  

  28/2  163/0  196/0  63/2  046/0  214/0  ناپذیري کنترل باورهاي منفی در مورد
)02/0(  

  11/1  077/0  075/0  67/2  051/0  227/0  ی در مورد نیاز به افکار کنترلباورهای
)27/0(  

  
ثیر باورهاي فراشناختی مختل و اضطراب امتحان بر واریانس موفقیت تحـصیلی، باورهـاي        براي تعیین تأ  

عنـوان متغیـر مـالك     بین و موفقیت تحصیلی بـه     عنوان متغیرهاي پیش   فراشناختی مختل و اضطراب امتحان به     
ة هاي آماري رگرسیون بین میانگین نمـر     نتایج تحلیل واریانس و مشخصه    .  رگرسیون تحلیل شدند   در معادلۀ 
  .اند   ارائه شده5  شمارة تحصیلی با باورهاي فراشناختی مختل و اضطراب امتحان در جدولموفقیت
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  آموزان با موفقیت تحصیلی در دانشمتحان    ضریب رگرسیون چند متغیري  باور هاي فراشناختی مختل و اضطراب ا-5جدول شمارة 
  با روش ورود

  SS df  MS  F  p  مدل
  77/46  1  77/46  رگرسیون
  13/6  213  53/1345  باقیمانده

40/7  
)001/0(  

001/0  

  40/50  2  79/10  رگرسیون
  26/23  212  76/439  باقیمانده

74/7  
)001/0(  

001/0  

  
 R  R2  SE  B  Beta  t  بین متغیرهاي پیش

(P)  
  40/7  ورهاي فراشناختیبا

)001/0(  
183/0  034/0  01/2  196/0-  1836/0-  

  74/7  اضطراب امتحان 
)001/0(  

261/0  068/0  15/2  144/0-  188/0-  

  
 درصـد از  7و فقـط حـدود   ) p>001/0(دار اسـت    مـشاهده شـده معنـی      Fمیـزان    ایـن نتـایج،      بر اسـاس  

طـور   همـان . شـوند   اضطراب امتحان تبیین میواریانس موفقیت تحصیلی توسط باورهاي فراشناختی مختل و       
 )=B -261/0(و اضــطراب امتحــان ) =B -183/0( باورهــاي فراشــناختی مختــل  شــود، مــیکــه مالحظــه 

  .  بینی کنند توانند تغییرات مربوط به موفقیت تحصیلی را پیش می
  گیري بحث و نتیجه

 داراي اضطراب آموزان دانشحصیلی نتایج پژوهش نشان داد که باورهاي فراشناختی مختل با موفقیت ت       
باورهـاي فراشـناختی مختـل،    عبـارت دیگـر، بـا افـزایش       بـه  ).>01/0P( داري دارد  معنی  منفی  رابطۀ امتحان

هاي پژوهشی دیگر   با یافتهاین نتیجه. یابد کاهش می داراي اضطراب امتحان  آموزان    دانشتحصیلی  موفقیت  
؛ ویلیـامز و همکـاران،   1999؛ تزیان و همکاران، 1994 جنیفر، ؛1994اورسون و همکاران،   (خوانی دارد    هم

هاي فراشناختی، اعتماد شناختی و باورهـاي مثبـت در مـورد        لفهؤاز میان م  ). 2005،  ١من و اسپانز   ؛ وین 2002
  .داري داشتند  معنیۀنگرانی با موفقیت تحصیلی رابط

آمـوزان   دانـش هاي فراشـناختی مختـل در     از طریق باور   بینی موفقیت تحصیلی    توان پیش نتایج مربوط به    
گونه تفـسیر کـرد کـه فـرد داراي اضـطراب امتحـان از طریـق افکـار               توان این   اضطراب امتحان را می    داراي

هـاي الزم را بـراي موفقیـت تحـصیلی فـراهم       مربوط به تکلیف نسبت به عملکرد و وظایف تحصیلی، زمینـه     

                                                
1 - Venman & Spaans 
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هـاي    که فرد خود را وقف اهداف تحصیلی نمایـد و راه شود میاین تالش و تکلیف محوري باعث   . کند می
هـایی احتمـال موفقیـت      چنـین مکـانیزم  .ناسـایی و انتخـاب کنـد     هـدف را خـوب ش       بـه  مناسب براي رسیدن  

  . دهند تحصیلی را افزایش می
هـاي    افزایش میزان اعتماد شناختی و باورهاي مثبت در مورد نگرانی به موازات تحلیل توانایی            ،همچنین

تفاده از راهبردهـاي   فعال در مواجهه با شرایط تهدیدزاي امتحان، اسـ ۀکارگیري راهبردهاي مقابل  براي به فرد
هاي  این راهبرد احتمال ابتال به اضطراب امتحان و شکست. سازد ناپذیر می ناکارآمد و منفی را اجتناب   مقابلۀ  

 ذهنی به خود و نگرانی مرضـی را     لتغا باورهاي فراشناختی مختل، اش    ،همچنین. دهد تحصیلی را افزایش می   
 خـود احتمـال موفقیـت    ۀنوبـ  هـا بـه   ایـن مکـانیزم  . شـوند  دهند و باعث کاهش سالمت روانـی مـی       افزایش می 

عبارت دیگـر، افـزایش سـطح اعتمـاد شـناختی و باورهـاي             به. دهند  کاهش می  آموزان  دانشتحصیلی را در    
، سالمت روانی را کـاهش داده  آموزان دانشب امتحان مثبت در مورد نگرانی از طریق افزایش سطح اضطرا    

  . گردد میشکست تحصیلی و در نتیجه باعث 
 مثبـت   ۀ نتایج پژوهش نشان داد که باورهاي فراشناختی مختل با شدت اضطراب امتحـان رابطـ          ،همچنین

ب امتحـان  عبارت دیگر، با افزایش باورهاي فراشناختی مختل، شدت اضـطرا   به).>01/0P( داري دارد  معنی
متیـوز و همکـاران،   (خـوانی دارد   هـم نیـز   هاي پژوهشی دیگـر      این نتیجه با یافته   . شود  می بیشتر   آموزان  دانش
).  2005؛ دیویس و لیساکر، 2005؛ کیت و فرز، 2003؛ تید و همکاران،     1994؛ اورسون و همکاران،     1999

ناپـذیري افکـار بـا شـدت       ر مـورد کنتـرل  هاي فراشناختی اعتمـاد شـناختی و باورهـاي منفـی د         لفهؤاز میان م  
 حـاکی از ایـن اسـت کـه باورهـاي فراشـناختی مختـل،        این نتیجه. داري داشتند   معنی ۀاضطراب امتحان رابط  

ویـژه اضـطراب امتحـان درگیـر      شـناختی بـه    زیربنایی هستند که در تحول و پایـداري پریـشانی روان          یعوامل
ایـن یافتـه بـا    . رهاي فراشناختی بر اضطراب امتحـان فـراهم نماینـد   ثیر باوأتوانند شواهدي براي ت    هستند و می  

تـوان بیـان کـرد کـه باورهـاي فراشـناختی        عـالوه، مـی   ه ب.هماهنگ است) 1999(پژوهش متیوز و همکاران  
عـدم توانـایی    باورهـاي فراشـناختی مختـل و    . اشـند ب عنوان عاملی براي تشدید اضطراب امتحان مـی        مختل به 

خـوبی    هآمیـز نتوانـد از اسـتعدادهاي خـود بـ       فرد در فـضایی اسـترس  شود میب امتحان باعث   مقابله با اضطرا  
کـارگیري اسـتعدادها، احتمـال موفقیـت      ه عـدم بـ  ، در نتیجـه   .شـود   مـی استفاده نماید و بهزیستی فـرد مختـل         

  . دهد  را کاهش میآموزان دانشتحصیلی 
 داري دارد  منفـی معنـی  ۀوفقیت تحصیلی رابطـ  نشان داد که اضطراب امتحان با مهمچنین، نتایج پژوهش  

)01/0P< .(آمـوزان کـاهش      دانـش با افزایش شدت اضطراب امتحـان، موفقیـت تحـصیلی            عبارت دیگر،  به
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؛ 1988؛ همبـري،  1980کـالر و هوالهـان،     (خوانی دارد    همنیز  هاي پژوهشی دیگر     با یافته  این نتیجه  .یابد می
درصورتی که با نتایج ) 2005کامپل و همکاران، ؛ 2003اسکراجز، الکانجلی و ؛ 2002کاسادي و جانسون، 

؛  ابوالقاسـمی،  1984؛ پـولمن و کینلـی،   1969؛ سـوین،  1964، ١پـال و اریکـسن  (ها   از پژوهش   دیگر برخی
  .خوانی ندارد هم) 1374

د بـه  گونه تبیین کرد که اضطراب امتحان از طریق تضعیف عـزت نفـس و اعتمـا    توان این این یافته را می  
ها و   فرد نتواند از ظرفیتشود که میبرد و باعث   خود، احساس شایستگی و خودکارآمدي فرد را تحلیل می        

د افـر عبارت دیگـر، ا  به. نحو مطلوب استفاده نماید  ناختی خود براي موفقیت تحصیلی به     ش روان هاي توانمدي
ایـن  . ندنترل رویدادهاي امتحان نیـست داراي اضطراب امتحان احساس درماندگی و ناتوانی کرده و قادر به ک            

چـه   که هر تالشی براي موفق شدن در امتحانات، بیهوده و محکوم به شکست است و چنـان          افراد باور دارند  
 و شـوند  هاي اولیه براي غلبه بر موانع و مشکالت امتحان غیر مؤثر باشند، احتماالً به سرعت تسلیم مـی              تالش

  .مند گردند نحو مطلوب براي موفقیت تحصیلی بهره ستعدادهاي خود بهاز ادر نتیجه قادر نخواهند بود 
تـري   کنند که افراد داراي اضطراب امتحان، باورهاي فراشناختی مختـل  هاي پژوهش حاضر بیان می  یافته

 باورهـاي  ،همچنین. کنند دارند و نگرانی خود را در مورد نگرانی بیشتر و در مورد موفقیت کمتر برآورد می   
 بنـابراین، . شـود  مـی  داراي اضـطراب امتحـان   آمـوزان  دانـش ختی منجر به کـاهش موفقیـت تحـصیلی         فراشنا

گیـري  اضـطراب امتحـان و افـزایش موفقیـت       تواند براي پیش آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی می    
  .   حائز اهمیت باشدآموزان دانشتحصیلی 
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