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بینـی اضـطراب   هاي ناسـازگار اولیـه و باورهـاي فراشـناختی در پـیش     ارهوهدف پژوهش حاضر، تعیین نقش طرح

اي بـه  نمونـه  ،بـراي انجـام پـژوهش   روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی اسـت.  باشد. آموزان میامتحان دانش

اي  خوشـه گیـري  روش نمونه ، با استفاده ازآموزان سال سوم مقطع متوسطه شهرستان اندیمشکاز دانشنفر  256حجم 

هـاي  وارهپرسشنامه طرح ه اضطراب امتحان اهواز، اي انتخاب شد. ابزارهاي پژوهش عبارت بودند از پرسشنامچند مرحله

ضـریب   ازهـا  هـاتن. بـراي تحلیـل داده   -و پرسشنامه باورهاي فراشناختی ولز و کارترایت (فرم کوتاه) ناسازگار اولیه یانگ

ي همـه  نشـان داد کـه بـین    ضـریب همبسـتگی   نتایج .استفاده شدمتغیره  چندهمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون 

 نتـایج   ). p >01/0داري وجـود دارد (  ي مثبت معنیرابطه آموزاندانش تحاناضطراب ام هاي ناسازگار اولیه ووارهطرح

شـرم، انـزواي   نقص/هـاي  وارهطـرح  توسـط  ز واریـانس اضـطراب امتحـان   درصـد ا  48 نشـان داد،  رگرسـیون نیـز  تحلیل 

 .شودفی، اطاعت و معیارهاي سرسختانه تبین میداري ناکاشکست، خویشتننیافته، تحول اجتماعی/بیگانگی، گرفتار/خود

ي مثبـت  آمـوزان رابطـه  ي باورهاي فراشناختی و اضطراب امتحـان دانـش  نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین همه

اب امتحـان  درصـد از واریـانس اضـطر    46 تحلیل رگرسیون نیز نشـان داد کـه  نتایج  ).P > 01/0داري وجود دارد (معنی

ن شناختی و نیاز به مهـار افکـار   مهارناپذیري و خطر، باورهاي مثبت در مورد نگرانی، اطمینا فراشناختی،باورهاي  توسط

اضـطراب امتحـان و     هـاي ناسـازگار اولیـه و   وارهطـرح ي کـل  نمرهنتایج ضریب همبستگی نشان داد بین  .شودتبین می

). نتـایج  P >01/0( ي مثبت معناداري وجود داردو اضطراب امتحان رابطه باورهاي فراشناختی ي کلنمرههمچنین بین 

درصـد از   46ي کـل باورهـاي فراشـناختی    هـاي ناسـازگار اولیـه و نمـره    وارهي کل طرحتحلیل رگرسیون نشان داد نمره

هاي ناسـازگار اولیـه و باورهـا    وارهنتایج حاکی از آن بود که طرح کنند.میتبین را  آموزاننشواریانس اضطراب امتحان دا

بنابراین در نظر گرفتن این عوامل در اقدامات درمـانی و   ؛دارند آموزاندانش فراشناختی، نقش مهمی در اضطراب امتحان

  تواند بسیار موثر باشد.آموزشی جهت کاهش اضطراب امتحان می

  هاي ناسازگار اولیه، باورهاي فراشناختیوارهاضطراب امتحان، طرح :هاواژه کلید
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  فصل اول -1

  کلیات پژوهش

 

 

 

 



 

  مقدمه 1-1

آمـوز را در  ها دانشیک پدیده جهانی است. این پدیده یک مشکل آموزشی مهم است که ساالنه میلیون 1اضطراب امتحان

). کثـرت  1379زاده هنرمنـد، ابولقاسـمی و شـکرکن،    ؛ بـه نقـل از مهرابـی   1984 2(هیل، دهدسراسر جهان تحت تاثیر قرار می

سال اخیر بیانگر اهمیت و توجه خاص کشورهاي مختلف به این پدیده است. تحقیقات  ها و تحقیقات انجام شده در پنجاهنوشته

تـر و تجربـی بـه خـود گرفـت. ایـن       جنبه رسـمی  1940و  1930آغاز و در دهه  1900در حوزه اضطراب امتحان در اوایل دهه 

بـه اوج خـود    1970و  1960ي هـا با مطالعات ساراسون و مندلر شکل جدي به خود گرفت و در دهـه  1952تحقیقات در سال 

(درتـاج،   شناسی جایگاه خود را حفـظ کـرده اسـت   ي آموزش و روانرسید و تا کنون به عنوان یک زمینه تحقیقی مهم در حوزه

توانـد منجـر بـه کـاهش عملکـرد و      دهد که اضطراب امتحـان مـی  ). گزارش تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می1392

ایـن امـر بـه     ).2008  4؛ پـوت ویـن،  2004  3(کسیدي، ان راهنمایی، دبیرستان و نیز در دانشجویان شودآموزپیشرفت در دانش

  ).2010 5وین و کونورس و سیمس،(پوت افتدنظمی شناختی حاصل از اضطراب اتفاق میدلیل اختالل و بی

-داند کـه بـا خـود کـم    لی ذهنی می). اضطراب امتحان را نوعی خوداشتغا1382؛ به نقل از ابولقاسمی، 1975( 6ساراسون

هـاي  شود و غالباً به ارزیابی شناختی منفی، عدم تمرکـز حـواس، واکـنش   هاي خود مشخص میي تواناییانگاري و تردید درباره

ي ) دو مولفـه 1382؛ بـه نقـل از ابولقاسـمی،    1980اسـپیلبرگر ( . گـردد افت عملکرد تحصیلی منجر می فیزیولوژیک نامطلوب و

هاي شناختی نامربوط بـه تکلیـف اسـت    ي نگرانی، فعالیتکند: مولفهپذیري را براي اضطراب امتحان مطرح میهیجان نگرانی و

ي عملکرد، پیامدهاي ناشی از شکست در امتحـان، افکـار مربـوط بـه بـد امتحـان دادن،       که شامل دلواپسی شناختی زیاد درباره

هـاي عصـبی   پـذیري بـه واکـنش   ي هیجانشود. مولفهتظارات منفی از عملکرد میارزیابی توانایی خود در مقایسه با دیگران و ان

ي تداخل ناشی کند. پژوهشگران بعدي مولفهخودمختار و فیزیولوژیکی مانند تپش قلب، آشفتگی معده، سردرد و غیره اشاره می

یـف دارد بـه عنـوان سـومین مولفـه اضـطراب       هاي نامربوط به تکلپرتی با جنبهاز تکلیف را که اشاره به آمادگی فرد براي حواس

ي چهارم اضطراب امتحان معرفی شـده اسـت کـه از    ) و عدم اطمینان نیز به عنوان مولفه2004(کسیدي،  امتحان مطرح کردند

ییر ي شناختی تغي هیجانی به مولفهپذیري توجه بیشتري شده است و اخیراً تاکید از مولفههاي نگرانی و هیجانمیان، بر مولفه

ترین سطوح شناختی محسـوب  ها که عمیقوارهي شناختی اضطراب، طرح). براي بررسی مولفه2004 7جهت داده است (استوبر،

  توانند کمک شایانی داشته باشند.) می2010 8(زیم، شوندمی

از  سـازمان یافتـه  اي ها را می توان ساختارهایی براي بازیابی مفاهیم کلی ذخیـره شـده در حافظـه یـا مجموعـه     وارهطرح

شـود، سـازمان   ي زندگی فردي ساخته و پرداخته میهااز طریق تجربه 9ها دانست. محتواي هر طرحوارهاطالعات، باورها و فرض

                                                           

1 - Test anxiety 

2- Hill  
3 - Cassady 

4 - Putwain 

5 - Connors & Symes 

6 - Sarason 

7 - Stober 

8 - Thimm 

9 - Schema 



 

ها از طریق پردازش اطالعـات بـر رفتـار تـاثیر     گیرد. طرحوارهیابد و در ادراك و ارزیابی اطالعات جدید مورد استفاده قرار میمی

-آورند اما در برخی فرآیندبینی را فراهم میکنند و قابل انتظارترین پیشگیري کمک میو در جریان تفکر به تصمیمگذارند می

 هاي ذهنی ممکن است در نقش عاملی مقاوم دربرابر تغییر عمل کنند و موجب کندي در فرآیند تغییر الگو هاي رفتاري شـوند 

هـا ضـمن تسـهیل    ). بنابراین طرحـواره 1390، ي یوسفی، یعقوبی و قربانعلی پور؛ تر جمه2007(ریزو، دوتویت، استین و یانگ، 

ها آن دسته از طرحواره 2). یانگ2005 1کارکرد شناختی، ممکن است موجب مشکالت روانی شوند (لوبستیل، آرنتز و سیسوردا،

ي ؛ ترجمـه 2003ند (یانگ، کلسکو و ویشار، ناممی 3هاي ناسازگار اولیهشوند؛ طرحوارهشناختی میرا که منجر به مشکالت روان

  ).1389حمیدپور و اندوز، 

شناختی خود آسیب رسانی تعریف می شوند که در ابتداي رشـد   -طرحواره هاي ناسازگار اولیه به عنوان الگوهاي هیجانی

). 1389حمیدپور و اندوز، ي ؛ ترجمه2003شوند (یانگ و همکاران، فته اند و در سیر زندگی تکرار میو تحول در ذهن شکل گر

هـاي اول زنـدگی اسـت    حاصل تعامل خلق و خوي کودك با تجارب ناکارآمد او با خـانواده و اطرافیـان در سـال   ها وارهاین طرح

). که منجر به ارضاء نشدن پنج نیاز هیجانی اساسی شامل دلبستگی ایمن به دیگران، بیـان  2008 4(جیل، میشل و وریسوچیک،

شـوند  داري در دوران کـودکی مـی  بینانـه و خویشـتن  هـاي واقـع  هاي سالم، خودانگیختگی و تفریح، محـدودیت ننیازها و هیجا

-پنج نیاز هیجانی ارضـاء نشـده، هجـده طـرح    این  یانگ بر طبق ). 1394پور و صیادي، ؛ به نقل از اصغري، علی2007(اسکین، 

  نامند.  رحواره میهاي طها را حوزهکند و آني ناسازگار را تقسیم میواره

ي اصـلی اخـتالالت شخصـیت، مشـکالت مـنش      ي ناسازگار اولیـه ممکـن اسـت هسـته    هاوارهیانگ معتقد است که طرح

ي حمیـدپور و انـدوز،   ؛ ترجمـه 2003تر و بسیاري از اختالالت مزمن محور یک قرار بگیرند (یانگ و همکـاران،  شناختی خفیف

شناسـی روانـی   هاي ناسازگار اولیه و سطوح باالتر آسیبوارهدهد که بین طرحا نشان میه). در همین راستا نتایج پژوهش1389

تواننـد  هاي ناسازگار اولیـه مـی  واره) و بخش اعظم طرح2006 5گایا، گاستلیها، گالهاردو و کانها،-(پینتو ارتباطی قوي وجود دارد

 7). همچنـین دیالتـر و همکـاران   1995 6، جونیور، یانـگ و تلـچ،  (اسچیمت بالینی را از گروه عادي متمایز کنندبه روشنی گروه 

 تر هستند.هاي ناسازگار در افراد داراي اختالالت اضطرابی فعالواره) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که طرح2004(

یـان  هم که تحت عنوان شناخت در مورد شناخت تعریـف شـده اسـت؛ یکـی از متغیرهـاي اسـت کـه در جر        8فراشناخت

). فراشناخت به عنـوان یـک مفهـوم چنـد وجهـی      1388(ابولقاسمی، گلپور، نریمانی و قمري،  گردداضطراب امتحان مختل می

بـه   10). دانش فراشناختی1995 9(ولز، کنندشامل دانش، تجارب و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت یا کنترل می

                                                           

1 - Lobbestael, Arntz & Sieswerda 

2 - Young 

3 - Early maladaptive schemas 

4 - Jill, Michiel &  Vreeswijk 

5 - Pinto-Gouveia, Castilho, Galhardo & Cunha 

6 - Schmidt, Joiner, Young, & Telch 

7 - Delattre, et al 

8 - Metacognition 

9 - Welles 

10 - metacogntive knowledge 



 

هـا و  بـه ارزیـابی   1هاي شناختی خود دارنـد. تجـارب فراشـناختی،   هاي یا ناتواناییتوانایی شود که افراد دربارهباروهاي اطالق می

 2شـان دارنـد و در نهایـت راهبردهـاي فراشـناختی،     شود که افراد از وضعیت روانی و حالت ذهنیهاي خاصی اطالق میاحساس

گیرند. دانش، فرآینـدها و راهبردهـاي   ی به کار میهایی هستند که افراد براي کنترل تفکر خود و تنظیم هیجانی و شناختپاسخ

ي ). در مطالعـات اخیـر فراشـناخت بـه عنـوان پایـه      2000(ولـز،   کننـد اند و به طور یکپارچه عمل میفراشناختی به هم وابسته

بزرگـی،  انهـریس و جـ  پور، زارع، آگـاه ؛ به نقل از موسوي، علی1994(ولز،  شناختی بررسی شده استبسیاري از مشکالت روان

  ).2005شناختی هستند (ولز، ). بر اساس این مطالعات عوامل فراشناختی از عوامل مهم در تداوم اختالالت روان1393

ي درگیر شدن عوامل فراشناختی در پایـداري و  ي نحوه) درباره1994( 4ولز و ماتیوز 3مدل عملکرد اجرایی خود تنظیمی

). ایـن مـدل   2008 5سـیویک، مونیتـا و ولـز،   -(اسپادا، نیک دهدسازي مفصلی ارائه میشناختی، مفهومپیشرفت  اختالالت روان

اي هـاي مقابلـه  شناختی به وسیله الف) افکار تکرارپذیر ب) توجه تثبیت شـده و ج) سـبک  سازد که بد عملکردي روانمطرح می

را  6تـوجهی -). سندرم شناختی2000(ولز،  شودآورند ایجاد میتوجهی را به وجود می-ناسازگار که مشترکاً یک سندرم شناختی

کند. این سندرم بـه وسـیله دانـش و    توان سبک فکري تکراري تعریف کرد که به شکل نگران اندیشی یا اندیشناکی بروز میمی

م شـود. معمـوالً سـندر   هاي منفـی و تقویـت افکـار منفـی مـی     شود که منجر به تداوم هیجانباورهاي فراشناختی برانگیخته می

  ).1391ي اکبري، محمدي و اندوز، ؛ ترجمه2009شود (ولز، توجهی، سبب ماندگاري احساس تهدید در افراد می-شناختی

در تداوم اشکال غیر انطباقی مقابلـه   7یک اصل اساسی  مدل عملکرد اجرایی خودتنظیمی، مشارکت باورهاي فراشناختی 

شـود. همسـان بـا ایـن دیـدگاه، ارتبـاط مثبتـی بـین باورهـاي          جـانی مـی  ). که منجر به آشفتگی هی1994(ولز و ماتیوز،  است

)، 200، 9؛ ولـز و کـارتر  2013 8ایووي و ماهونی،(مک هاي اختالل هیجانی از جمله اختالل اضطراب فراگیرفراشناختی و شاخص

ضـطراب امتحـان (متیـوس،    ) و ا2005و ولز،  11(میرز اجباري-)، اختالل وسواسی2001و ولز،  10(پاپاجورجیو اختالل افسردگی

  ) به دست آمده است.2009؛ اسپادا، جورجیوز و ولز، 2005 13؛ کیت و فرز،1999 12وارد و کمپل،هیلی

هـاي ناسـازگار اولیـه و باورهـاي فراشـناختی در      وارهچه گفته شد هدف پژوهش حاضر تعیین نقش طـرح بنابراین با توجه به آن

  ست.آموزان ابینی اضطراب امتحان دانشپیش

                                                           

1 - metacognitive experiences 

2 - metacognitive strategies 

3 - Self-Regulatory Executive Function (S-REF) 

4 - Matthews 

5 - Spada, Nikcevie & Moneta 

6 - Cognitive Attentional Syndrome (CAS) 

7 - Metacognitive Beliefs 

8 - McEvoy & Mhaoney 

9 - Carter 

10 - Papageorgiou 

11 - Myers 

12 - Hillyard & Campell 

13 - Keieth & Frese 



 

  بیان مساله 1-2

احساس تعمیم یافته بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم است که با یک یا چند احساس جسمی ماننـد تـپش    نوعی 1اضطراب،

باشد. اضطراب یک عالمت هشدار دهنـده اسـت، خبـر از خطـري قریـب      قلب، تعریق، سردرد، بیقراري، تکرر ادرار و....همراه می

). 1394 رضـاعی،  ي؛ ترجمـه 2015(سادوك، سادوك و روئیـز،   بله با تهدید آماده می سازدالوقوع می دهد و شخص را براي مقا

کند، به طوري کـه هـرکس در زنـدگی خـود     شان به درجات مختلف بروز میطول زندگیها در ي انساناضطراب تقریباً در همه

کی اضطراب در انسان هم طبیعـی و هـم الزم   ). وجود اند2012 2و هاید، (فایل حداقل یک بار این احساس را تجربه کرده است

است، ولی اگر از حد بگذرد براي او مشکل ساز خواهد بود، به طوري که با داشتن اطالعات و مهارت قادر نخواهد بود امتیاز الزم 

توسط مفید ). در واقع اضطراب در سطح م2011 3درانوسکی و لونارد، گاردیر، کیونگ، (ریچاردسون، کریج، نگیون، را کسب کند

کند و باعـث  نماید؛ اما اگر اضطراب از این سطح فراتر رفت، استعداد را تخریب میو سازنده است، و فرد را وادار به انجام امور می

  ).1378گردد (داودیان،و اختالل در حافظه می عدم تمر کز

هـا از چنـان شـدتی    و گاه این اضـطراب کنند ها را تجربه میدر جریان رشد، کودکان و نوجوانان طیف وسیعی از اضطراب

 (ابولقاسمی، ها، اضطراب امتحان استسازد. یکی از انواع این اضطراببرخوردارند که زندگی روزمره و تحصیلی آنان را دشوار می

-تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصـیلی دانـش   ي). اضطراب امتحان به عنوان یک پدیده متداول و مهم آموزشی رابطه1381

  ).  2010 4رومانو و پري، سازد (ویمز، اسکات، کانن،روزمره و تحصیلی آنها را مختل میآموزان دارد و آرامش زندگی 

؛ بـه نقـل از   1978(ساراسون،  شوداضطرابی که ناشی از قرار گرفتن در موقعیت امتحان است، اضطراب امتحان نامیده می

هاي منفی را در مورد ارزیـابی بـر   رفتاري، هیجانی و شناختی که  احساس ). اضطراب امتحان به عنوان پاسخی2006 5موریس،

هاي منفی در مورد موقعیت امتحان ها و احساسهاي جسمانی و شناختی منجر به شناختانگیزد تعریف می شود. این پاسخمی

یگران و فقدان خود ارزشی همراه و ). اضطراب امتحان با غرق شدن در افکار منفی، مقایسه خود با د2014 6(اال بیسی، می شود

  ).2010(ویمز و همکاران،  به شدت با عملکرد تحصیلی رابطه منفی دارد

سازي بیشتري را نسبت بـه دانـش آمـوزان داراي اضـطراب     آموزان داراي اضطراب امتحان باال رفتارهاي خود ناتواندانش

آموزان نتوانند با مهـارت و  شود که درصد مهمی از دانشسبب می دهند. اضطراب امتحان نه تنهاامتحان پایین از خود نشان می

-هاي مرتبط با تکلیف نیز توجه کنند و افکـار نـا  هاي مطلوب ارائه دهند، بلکه نتوانند به بخشسرعت مناسب فکر کنند و پاسخ

، اضـطراب امتحـان   چنـین هم ).2000 7(اوبـراین،  شـود کند که مانع پیشرفت تحصیلی آنان مـی شان خطور میمربوطی به ذهن

گیري شخصیت و هویت اجتماعی آنـان  کند و بر خودکارآمدي، شکوفایی استعداد، شکلآموزان را تهدید میسالمت روانی دانش

). 1379باشد (محمودي عـالمی،  آموزان میساز میان دانشجویان و دانشو  یکی از پدیدهاي فراگیر و مشکلگذارد تاثیر سوء می

                                                           

1 - Anxiety 

2 - File & Hyed 

3 - Richardson,Craige,Nguyen,Kung,Gardier,Dranovsky  & Leonardo 

4 - Weems,Scoott,Taylor,Cannon,Romano & Perry 

5 - Muris 

6 - Olabisi 

7 - Obrien 



 

درصـد گـزارش    30تـا   10آموزان از هاي مختلف، میزان شیوع اضطراب امتحان در دانشد پژوهشگران در پژوهشبراساس برآور

). این برآورد در ایران 1388؛ به نقل از ابولقاسمی، گلپور، نریمانی و قمري، 1983 1ویل،رینولدز، موریس و کراچشده است (مک

 ).    1379زاده، ابولقاسمی، نجاریان و شکر کن، مهرابی( ده استدرصد گزارش ش 2/17یرستانی آموزان دببراي دانش

-در حوزه اختالالت اضطرابی این مساله توجه متخصصان را به خود جلب کرده است که نقش عوامل زمینه ساز در شـکل 

سـازي اخـتالالت تـاثیر    ومها ممکن است بر نتایج درمان و مفهانگاري آنگیري اختالالت اضطرابی را باید مد نظر قرارد و نادیده

 کنـد، نظریـه  هاي زیربنایی را در پدیدآیی اختالالت اضطرابی تبین میهاي که مکانیزیم). یکی از نظریه1391(حسینی،  بگذارد

  یانگ است. هاي ناسازگار اولیهارهوطرح

هـاي شـناختی و   داند کـه روش می دیگران ي خود وهاي پایدار و جامع دربارهرا موضوع هاي ناسازگار اولیهیانگ طرحواره

هـاي  واره). طـرح 2012 2انـد (شـري، اسـتوارت و اندرسـون،    شوند و نسبت به تغییـر مقـاوم  رفتاري تعامل با جهان محسوب می

-هاي کنار آمدن ناسازگارانه تـداوم مـی  هاي شناختی، الگوهاي زندگی خودشکنانه و سبکناسازگار خودشان را از طریق تحریف

  ).2010(زیم، شوندشناختی و اختالالت شخصیت میطور مستقیم و غیرمستقیم منجر به پریشانی روان بخشند و به

هاي سالم، خـودانگیختگی و  گردانی، آزادي در بیان نیازها و هیجانکه دلبستگی ایمن به دیگران، خود کندیانگ بیان می

ور دنبـال  ). کودك باید به منظـ 1994باشند (یانگ، اولیه می داري، نیازهاي اساسیواقع بینانه و خویشتنهاي تفریح، محدودیت

یابی به یک یا تعداد بیشتري از این اهداف را مشـکل  ). وقتی مراقبان، دست2010ها دست یابد (زیم،کردن یک رشد سالم به آن

 يهـا وارهگیري، طـرح بعد از شکل. )2010 3آیزمن و واترلو، گیرند (وانگ، هالورسن،هاي ناسازگار اولیه شکل میوارهسازند، طرح

هـاي  وارهاي عمل کنند کـه طـرح  شوند که افراد در روند زندگی خود و در تعامل با دیگران،  به گونهناسازگار زمانی برانگخته می

. )1389ي حمیـدپور و انـدوز،   ؛ ترجمـه 2003ها نادرست باشـد (یانـگ و همکـاران،    ها تایید شود حتی اگر برداشت اولیه آنآن

شوند افراد معموالً سطوح باالیی از هیجانـات منفـی از جملـه اضـطراب را     هاي ناسازگار اولیه برانگیخته میهنگامی که طرحواره

هـا باعـث تجربـه    دهند که ناسـازگاري طرحـواره  هاي پژوهشی  نشان میدر همین راستا یافته ).2006(موریس،  کنندتجربه می

  ).1391؛ به نقل از حسینی،2005 4اشمیدت و جونیو،(نورمن، شوداضطراب در افراد می

توانند در سطح اضطراب امتحان افـراد  هاي شناختی، عاطفی و رفتاري میهاي ناسازگار اولیه به عنوان زیرساختوارهطرح

شـی، نشـانگان   هاي پژوه). چرا که بر اساس یافته1391؛ به نقل از معینی، 2007 5موثر باشند (بلیک، سالیوان، کارتر و جویس،

هـاي  وارههاي ناسازگار اولیه مرتبط است و افراد داراي اختالالت اضـطرابی نمـرات بـاالتري در طـرح    وارهاضطراب با بیشتر طرح

؛ 2001 7؛ ولبـرن، کوریسـتین، دگ، پونتفراکـت و جـردن،    2001 6تورن، واترس و پرسـتون،  (استوپا، آورندناسازگار به دست می
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شـیخ احمـدي،   ). در همـین راسـتا   2015و اسـتوارات،   2، گریگوري؛ شري، المکیوست، اندرسون2014، 1الاوري، کالویت و پادی

امتحـان ریاضـی    هاي ناسازگار اولیه اثر مستقیم روي اضـطراب واره) در پژوهشی نشان دادند که طرح2015( سجادي و کالوندي

آمـوزان بـا اضـطراب    هـاي ناسـازگار اولیـه دانـش    وارهرح) در پژوهش خود نشان داد که بین ط1391حسینی (.  همچنین دارند

نیـا و آزاد  نتایج پـژوهش غمخـوارفرد، امراللهـی    معناداري وجود دارد.آموزان با اضطراب امتحان پایین تفاوت امتحان باال و دانش

طه پـذیري کودکـان   هاي شکست، آسیب پذیري، تنهایی و سلواره) نشان داد که اضطراب دوره کودکی توسط طرح1391( فالح

هاي ناسازگار اولیـه در نوجوانـان بـه رابطـه     وارهدر بررسی عالئم اضطرابی و طرح )2012( 3بینی می شود. کارمارا و کالواتهپیش

در هـم   ) 2015( 4رهـین و سـوکاواتانا   دسـت یافتنـد.   هاي ناسازگار اولیه و عالئم اضطرابی در نوجوانـان وارهمعناداري بین طرح

ي نشـانگان  بینـی کننـده  واره ناسـازگار اولیـه پـیش   چهارده طرح واره ناسازگار اولیه،نشان دادند که از هجده طرح پژوهش خود

  .اضطراب هستند

-می در ادامه باید متذکر شد که یکی دیگر از متغیرهایی که رابطه تنگاتنگی با اضطراب امتحان دارد باورهاي فراشناختی

 5(فیشـر و ولـز،   ز فرآیندهاي تفکر و نیز توانـایی اداره نمـودن فراینـدهاي شـناختی اشـاره دارد     باشد. فراشناخت به آگاهی فرد ا

هاي ). فراشناخت دو جنبه متمایز دارد که عبارتند از: دانش فراشناختی، یعنی اطالعتی که افراد در مورد عوامل و توانایی2008

گیري مرتبط با تکلیف دارند و تنظیم فراشناختی که بـه بـازبینی،   شناختی خود، مانند اعمال اجرایی چون توجه، راهبردهاي یاد

 ن،هـات _و کارتریـت  (ولـز  گـذارد هاي شناختی اثـر مـی  ریزي و شناسایی خطاها در عملکرد اشاره داشته است و بر فعالیتبرنامه

62004 .(  

اسـت کـه شـناخت را ارزیـابی     ي دانش، فرایندها و راهبردهـایی  فراشناخت یک مفهوم چند وجهی است که در برگیرنده

اي اساسـی  ). اگر چه فراشناخت به عنوان برنامـه 1391ي اکبري، محمدي و اندوز، ترجمه ؛2009(ولز،  کندنظارت یا کنترل می

هاي هیجانی، راهبردهاي رفتـاري و شـناختی را بـه دنبـال     براي هدایت شناخت و رفتار، مفهوم سازي شده است اما در اختال ل

). باورهـاي  2006 7سـیویک، -؛ به نقل از اسپادا، هیو و نیک2005انجامد (اسپادا و ولز، هاي هیجانی میلتداوم اختال بهدارد که 

شوند عبارتند از: عدم اعتماد شناختی (عدم اعتماد فرد به عملکرد فراشناختی مطرح که موجب اختالل در عملکرد شناختی می

باورهاي مثبتی که در مورد لزوم نگرانی وجود دارد، خودآگـاهی شـناختی (سـطح    مناسب شناختی خود به ویژعملکرد حافظه)، 

ناپذیر بودن افکار و هم چنین باورهایی در مـورد  آگاهی فرد نسبت به فرایند شناختی فعلی خود)، باورهاي منفی در مورد کنترل

قص در باورهاي فراشناختی عامل بـا اهمیتـی   ). بر این اساس ن1999 (متیوس، هیلی یارد و کمپل، اهمیت و نیاز به کنترل فکر
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؛  2015و ولـز،   1گکیکـا  ). از جملـه اضـطراب (  1996(ولـز و مـاتیوز،    گیري و تداوم بسیاري از اختالالت روان شناختیدر شکل

  .)در نظر گرفته شده است2005؛ ولز، 2006؛ ولز وکینگ، 2013ایووي وماهونی، مک

) در پژوهشـی ارتبـاط باورهـاي    1999یـارد و کامپبـل (  ن رابطه دارد. متیوز، هیلـی باورهاي فراشناختی با اضطراب امتحا

را نشـان دادنـد. همچنـین، سـه      فراشناختی را با تنش، نگرانی، تفکر نامربوط به امتحان و عالئم بدنی همراه با اضطراب امتحـان 

ناپذیري افکار با و باورهاي منفی در مورد کنترلفراشناختی، شامل خودآگاهی شناختی، باروهاي مثبت در مورد نگرانی ي مولفه

ها همچنین نشان دادند افرادي که از توانش شناختی پایینی دارند نسبت به اضطراب امتحـان  اضطراب امتحان مرتبط بودند. آن

حـان پرداختنـد،   و حالت اضـطراب امت  ی) به کشف رابطه میان باورهاي فراشناخت2009پذیرترند. اسپادا، جورجیوز و ولز (آسیب

(باور هاي منفی در مورد نگرانـی، اعتمـاد شـناختی و     نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که برخی از باورهاي فراشناختی شامل

 2تـیلچ، انـدور و ارینـگ    )؛ 2016ي مثبت دارند. بیلـی و ولـز (  ه) با اضطراب امتحان رابطیی در زمینه نیاز به کنترل افکارباورها

)، باورهـاي فـرا   2003( 3تیـد، اندرسـون و تریالـت    ) و2010)؛ مارکانتـانی و همکـاران (  2013ي و مـاهونی ( ایـوو ؛ مک)2015(

  گزارش کردند.   در افراد مبتال به اضطراب شناختی مختل را

هـاي ناسـازگار اولیـه،    بنابراین با توجه به آنچه گفته شد مساله اساسی در پژوهش حاضر آن است کـه آیـا بـین طرحـواره    

اي ناسـازگار اولیـه و باورهـاي    هـ وارهاي فراشناختی و اضطراب امتحان رابطه وجود دارد؟ و آیا مـی تـوان بـر اسـاس طـرح     باوره

  شناختی اضطراب امتحان دانش آموزان را پیش بینی  کرد؟فرا

  ضرورت و اهمیت پژوهش:  1-3

بـه طـور مشـخص عملکـرد روانـی،       پزشکی در جمعیت عمومی بوده کـه ترین اختالالت رواناختالالت اضطرابی، از شایع

دهد. این اختالالت با عوارض زیاد همراه است، اغلب مزمن بوده و نسبت به زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می اجتماعی و کیفیت

میلیـارد دالر تخمـین زده شـده اسـت      42درمان مقاوم هستند. بار مالی ناشی از اختالالت اضطرابی در ایـاالت متحـده، بـاالي    

  ).  1999 4نبرگ، ستیسکی و کسلر،(گری

سرتاسـر جهـان    آمـوز و دانشـجو را در  ها دانشیکی از انواع اختالالت اضطرابی، اضطراب امتحان است، که  ساالنه میلیون

 کن،قاسمی، اسدي مقدم، نجاریان و شـکر (ابول درصد افت تحصیلی در این قشر است 20تا  10دهد. و عامل تحت تاثیر  قرار می

 یجان با احساس نوعی از تنش، تشویشاضطراب امتحان یک واکنش هیجانی ناخوشایند به موقعیت ارزیابی است این ه ).1375

). اضـطراب  1379 ، نجاریان و شکر کن،(مهرابی زاده هنرمند، ابولقاسمی شودیختگی سیستم عصبی خودکار مشخص میو برانگ

گیري شخصیت و هویت اجتماعی بر کارآمدي، شکوفایی استعداد، شکل  کند وآموزان را تهدید میامتحان، سالمت روانی دانش 

تواند در پیشـرفت  آموزان میمیان دانشجویان و دانشگذارد و به عنوان یکی از پدیدهاي فراگیر و مشکل ساز آنان تاثیر سوء می

  ).   1379ی، (محمودي عالم تحصیلی و عملکرد بهینه آنان به ویژه هنگام ارزشیابی، اثر منفی بگذارد
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، لئـو  (نـی  هیجانی بسیار مهم  ومتداول در نظام تعلیم و تربیت معاصر است_اضطراب امتحان یکی از متغیرهاي شناختی 

شـروع کردنـد . مطالعـات در زمینـه اضـطراب       1952). که پژوهش جدي درباره آن را ساراسون ومنـدلر از سـال   2010 1ولیائو،

عد از هوش و توانایی به عنوان مهم ترین عامل موثر در عملکـرد تحصـیلی شـناخته شـده     دهد که این متغیر بن میامتحان نشا

آمـوزان راهنمـایی، دبیرسـتان و نیـز در     به کاهش عملکـرد و پیشـرفت در دانـش   تواند منجر ). که می2001 2است (مک دونالد،

-یـل افـت تحصـیلی در بسـیاري از دانـش     رسد که دل). در واقع، به نظر می2008پوت وین،  ؛2004(کسیدي،  دانشجویان شود

 (صـاحبی و اصـغري،   باشدی از سطح باالي اضطراب امتحان میآموزان ناتوانی در یادگیري یا ضعف هوشی نبوده است، بلکه ناش

درسـی را  توان چنین اظهار داشت که فرد دچار اضطراب امتحان مواد ). بنابراین می1387 ،؛ به نقل از خسروي و بیگدلی1381

(حیـدري، احتشـام زاده و    شود که معلومـات خـود را هنگـام امتحـان نشـان دهـد      اما شدت اضطراب وي مانع از آن میداند می

  ).1389، حالجانی

با توجه به شیوع باالي اضطراب امتحان در دانـش آمـوزان و ایجـاد اخـتالل در دسـتیابی بـه اهـداف آموزشـی و ایجـاد           

منفی در عزت نفس، موفقیت، کارآمدي و عملکرد تحصـیلی دانـش آمـوزان، کنتـرل و      مشکالت گوناگون آموزشی و ایجاد تاثیر

هاي زیادي بوده است. همچنین به دلیل رابطـه اضـطراب   جمله موضوعاتی است که محور پژوهششناسایی عوامل موثر بر آن از 

توانـد اقـدامی مفیـد در جهـت     تحان میی افراد، بررسی اضطراب امبا یادگیري و تاثیرات منفی آن در عملکرد تحصیلی و سالمت

هـاي تخصصـی بتـوان گـامی مـوثر در ایـن راه       ریزي بهتر و انجام مشـاوره با این پدیده باشد تا با برنامه شناسایی  عوامل مرتبط

 برداشت .

هـا   متغیراشناختی اسـت. ترکیـب ایـن    هاي ناسازگار اولیه و باورهاي فروارهمرتبط با اضطراب امتحان طرحاز جمله عوامل 

هاي ناسازگار اولیه و باورهاي فراشناختی) در تحقیقات اخیر کمتر مورد توجه بوده است. ترکیب این متغیرهـا در حـد   (طرحواره

تـري از متغیرهـاي   لهاي پژوهشگر براي اولین بار است که انجام می شود. این ترکیب نه تنها بـه درك کامـ  مطالعات و پیگیري

شود، همچنین با توجـه بـه عـدم وجـود سـابقه انجـام       ها میبلکه موجب کشف روابط جدیدي بین آنانجامد، مورد پژوهش می

 چنین مطالعاتی در ایران، انجام این مطالعه اهمیت دارد.

ي بهداشت روانـی و پیشـگیري از اضـطراب، در دسـترس     تواند رهنمودهاي ارزشمندي در زمینهنتایج پژوهش حاضر می

شناسـی و مشـاوره خـانواده    هـاي روان ادهاي مختلف نظیر وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، کلینیکها، نهافراد، خانواده

  قرار دهد.

  اهداف پژوهش 1-4
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  تعریف مفهومی

-آموزان مـی الگوي ترس خاص و متمرکز، در پاسخ به موقعیت ارزیابی عملکرد دانش ) اضطراب امتحان را2007( 1زلمک

) اضطراب امتحان را نوعی واکنش ناخوشایند هیجانی نسبت به موقعیت ارزیابی در مدرسـه و کـالس تعریـف    2001( 2داند. آلن

  تم عصبی همراه است.کرده است این حالت هیجانی معموالً با تنش و نگرانی، سردرگمی و بر انگیختگی سیس

  تعریف عملیاتی 

ي اضـطراب امتحـان اهـواز کسـب     در پرسشـنامه  هـا اي که آزمودنیتحان عبارت است از نمرهدر این پژوهش اضطراب ام

  اي است.مقیاس این متغیر فاصله .اندکرده

  هاي نا سازگار اولیهوارهطرح 2- 1-6

  تعریف مفهومی

هـا و احساسـات   ، شـناخت هـا فذ هستند کـه از خـاطرات، هیجـان   گوي وسیع و ناهاي ناسازگار اولیه، یک تم یا الوارهطرح

جسمانی راجع به خود و روابط با دیگران تشکیل شده، در طول دوران کودکی یا نوجوانی رشد کرده، حاصـل زنـدگی یـک فـرد     

                                                           

1 - Zlomke 

2 - Allen 



 

الگوهاي هیجانی شناختی خـود  هاي ناسازگار اولیه به عنوان واره). طرح2010(زیم،  کننداست و تا حد خاصی درست عمل نمی

شـوند (یانـگ و   اند و در سـیر زنـدگی تکـرار مـی    شوند که در ابتداي رشد و تحول در ذهن شکل گرفتهرسانی تعریف میآسیب

  ).1391ي حمیدپور و اندوز، ؛ ترجمه2003همکاران، 

  تعریف عملیاتی

 یانگ (فرم کوتـاه)  ي طرحوارهها در پرسشنامهزمودنیاي که آواره ناسازگار اولیه عبارت است از نمرهدر این پژوهش طرح

  اي است.مقیاس این متغیر فاصله .اندکسب کرده

  باورهاي فراشناختی 3- 1-6

  تعریف مفهومی

شـود. ایـن دانـش    ي تفکر خود دارند، اطالق میهاي که افراد دربارهباورهاي فراشناختی دانشی است که به باورها و نظریه

(ولـز و   ي کارایی حافظه یا قدرت تمرکز حواس خـود اسـت  ي انواع خاص تفکر و نیز باورهاي او دربارهرهشامل باورهاي فرد دربا

  ).1994ماتیوز، 

  تعریف عملیاتی

-ناختی ولـز و کارترایـت  ها در مقیاس باورهاي فراشاي که آزمودنیدر این پژوهش باورهاي فراشناختی عبارت است نمره

  اي است.متغیر فاصلهمقیاس این  .اندن کسب کردههات
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  مقدمه 2-1

بینـی اضـطراب امتحـان    هاي ناسازگار اولیه و باورهاي فراشناختی را در پیشوارهبا توجه به اینکه این پژوهش نقش طرح

هـاي مختلـف اضـطراب    د از آن نظریـه شود و بعـ کند. در این فصل ابتدا به تعریف اضطراب پرداخته میآموزان بررسی میدانش

گیـرد و  هاي اضطراب مورد تعریف قرار میگیرد. اضطراب امتحان به عنوان یک اختالل اضطرابی بعد از نظریهمورد بحث قرار می

ه گیـرد. در ادامـ  هاي درمان و عوامل موثر بر آن به عنوان متغیر مالك مورد بررسی قـرار مـی  هاي اضطراب امتحان و  شیوهمدل

هاي ناسازگار اولیه و باورهاي فراشناختی به عنـوان متغیرهـاي   وارهگیري طرحاین فصل تاریخچه، تعاریف، نحوه عملکرد و شکل

هاي مرتبط با موضوع در داخل کشور و خارج از کشور مورد بررسی قـرار گرفتـه   بین آورده شده است. در پایان هم پژوهشپیش

  است.

  اضطراب    2-2

شـود، اضـطراب اسـت.    هـاي روانـی محسـوب مـی    ترین عاملی که علـت تمـام بیمـاري   لیل روانی، مهمبر اساس نظریه تح

ي اضطراب را درد روانی نامیده است، یعنی به همان صورت که اگر بدن دچار زخم، التهاب و بیماري گردد، اولـین نشـانه  1فروید

-شکلی شود اولین نشانه آن به صورت اضطراب جلـوه مـی  شود، اگر فرد از نظر روانی دچار مساله و مآن به صورت تب ظاهر می

هـاي روانـی اضـطراب اسـت. همچنـین اگـر       شود هم معلول، یعنی علت بسیاري از ناراحتیکند. اضطراب، هم علت محسوب می

(علـی   کنـد شخص با یک مساله و مشکل روانی مواجه گردد که موجب برهم خوردن تعادل روانی وي شود احساس اضطراب می

  ).1385دي، بلن

دارد که اضطراب یک سـازه فرضـی اسـت، بـدین معنـی کـه       ) بیان می1394؛ به نقل از طاهرزاده قهفرخی، 1968( لنگ

هاي قابل مشاهده سودمند باشد. لنگ بـا ارائـه   تواند در تبین پدیدهاي است که موجودیت فیزیکی ندارد اما میاضطراب مفروضه

هاي جسمی و رفتارهاي اجتنـابی اسـت کمـک شـایانی بـه درك      تصورات ذهنی، احساساي که شامل افکار و طرح سه منظومه

یـا  » ترسـم مـن مـی  «کـه  توان اضطراب را بر حسب افکاري ماننـد ایـن  تعاریف مختلف مربوط به اضطراب کرد. در این طرح می

یـا گـریختن    اجتناب از موقعیت هاي جسمی از جمله افزایش ضربان قلب، تعریق، تنش و یا براساس رفتارهایی از قبیلاحساس

که کدام مفروظه از منظومه برجستگی بیشتري دارد، متفـاوت خواهـد   رخ اضطراب در افراد مختلف، بر حسب آنتفسیر کرد. نیم

  گذارند.کنشی دارند و تاثیرات مستقیمی برهم میبود. این سه مفروظه با یکدیگر هم

شود که اغلـب بـه   شناختی محسوب میي اختالالت روانیل است نشانهاضطراب که نوعی احساس ترس و ناراحتی بی دل

یابد. بـه طـور   وسیله رفتارهاي دفاعی مانند فرار از یک موقعیت ناخوشایند یا انجام یک عمل طبق نظم و آیین معین کاهش می

احساس جسمی مانند طـپش  ي بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم است که با یک یا چند کلی اضطراب نوعی احساس تعمیم یافته

باشد. اضطراب یک عالمت هشدار دهنده است، خبـر از خطـري قریـب الوقـوع     قراري، تکرر ادرار و .... همراه میقلب، سردرد، بی

  ).1385(علی بلندي،  سازددهد و شخص را براي مقابله با تهدید آماده میمی

                                                           

1 - Froud    



 

  هاي اضطرابنظریه 1- 2-2

  : 1تحلیلینظریه روان  1-1- 2-2

و » خـود «هـایی اسـت کـه    هـاي نهـاد و محـدودیت   رنجور، نتیجه یک تعـارض میـان تکانـه   اضطراب رواندر این دیدگاه 

کنند. فروید به عنوان سردمدار این مکتب دو نظریه پیرامون اضطراب ارائه کرد. در نظریه اول، اضـطراب در  اعمال می» فراخود«

یه دوم اضطراب نتیجـه تجربـه هیجـانی دردنـاکی اسـت کـه بـه        آید. اما در نظرهاي جنسی به وجود مینتیجه عدم تخلیه تکانه

، »2نهاد«پویشی، منبع اضطراب ممکن است در دهد. از دیدگاه روانخبر می» خود«صورت عالمتی، خطر قریب الوقوعی را براي 

  ).1394؛ به نقل از طاهري قهفرخی، 1983باشد (اتکینسون و هیلگارد، » 4فراخود«یا  » 3خود«

در مکتب فرویدي، اضطرب یک ترس درونی شده است، ترس از این که مبادا تجارب دردآور گذشته یادآوري  به طور کلی

هاي غریـزي نـامطلوب موجـب اضـطراب     اند. کششهاي غریزي همراه بودهشوند، تجاربی که با تنبیه و ممانعت از ارضاي کشش

اي اسـت کـه موجـب    اي در برابـر تمـایالت سـرکوب شـده    انهکنند. اضطراب واکنش ناآگاهاعالم خطر می» خود«شوند و به می

تفـاوت کـه تـرس    باشد. اضطراب با احساس ترس مترادف است بـا ایـن   ناراحتی و درد شده است، اینک مجدداً در حال بروز می

د تمایز قائل شونتوان براساس زمانی که پدیدار میلی اضطراب منشاء درونی دارد. بین ترس و اضطراب میمنشاء خارجی دارد و

  ).1385(علی بلندي،  شد

  : 5نظریه رفتارگرایی  1-2- 2-2

هـاي تقویـت کننـده    شود که به وسیله پیامهاي یادگیري و رفتاري، اضطراب به عنوان پاسخ به محرك فرض میدر نظریه

-هـاي روان ه) معتقد هستند که بر خـالف نظریـ  1373؛ به نقل از شفیع آبادي و ناصري، 1957( 6لري و ویلسون شود.حفظ می

ي رفتـاري در پـی آن اسـت    دانند، نظریههاي صفات شخصیت، که اضطراب را ویژگی همراه با شخصیت میپویایی و سایر نظریه

هاي شناختی، فیزیولـوژیکی و رفتـاري اضـطراب را تعیـین کنـد. در ایـن       هاي مربوط به ایجاد، حفظ و تغییر جنبهکه وابستگی

ها، ممکن است جنبه گزارش کالمی، برانگیختگی شود. این پاسخهاي مختلف زده میه پاسخمکتب اضطراب برچسبی است که ب

شوند و هاي آزاردهنده آموخته میفیزیولوژیکی یا رفتاري آشکار داشته باشند. بنابراین اضطراب در این دیدگاه در حضور محرك

شود. از نظـر رفتارگرایـان   اي نامطلوب کارایی دارد حفظ میهي کمک به فرد در جهت اجتناب از پیامدکه در زمینهبه علت این

شـوند و  هاي شرطی هستند که به نحوي تقویت مـی نژند، در واقع پاسخبسیاري از اختالالت روانی به خصوص حاالت افراد روان

  یابند.ادامه می

                                                           

1 - Psychanalytic Theory 

2 - Id 

3 - Ego 

4 - Superego 

5 - Behaviorism Theory 

6 - Larry & wilson 



 

   :1نظریه زیستی  1-3- 2-2

بیماران مبتال به اختالل اضطراب را با افراد عادي  نظریه زیستی اضطراب بر معیارهاي عینی متکی است، که کارکرد مغز

هاي قائل است. در این نظریه اعتقاد بر کند و بین کارکرد مغز بیماران مبتال به اختالل اضطراب و افراد عادي تفاوتمقایسه می

- بازدارنده مغز است باال میدهنده ترین انتقالاین است که در حالت اضطراب، میزان فعالیت گاما آمینو بوتریک اسید که اصلی

پال و ( رودرود و از طرفی فعالیت سه انتقال دهنده اصلی یعنی سروتونین، آدرنالین و دوپامین در حالت اضطراب پایین می

  ).1374؛ به نقل از ابوالمعالی، 1991 2انرایت،

کرده اسـت. ایـن قشـر بـه علـت      رویکرد زیست شناختی، قشر پیشانی  را به عنوان محل فیزیوپاتولوژیک اضطراب مطرح 

تواند در تولید اضطراب نقش مهمی داشته باشد. بـا توجـه   ي پاراهیپوکامپی، شکنج سینگوالر و هیپوتاالموس میارتباط با ناحیه

ها به ویـژه نسـبت بـه محـرك حسـاس      جسمانی، افرادي که دستگاه عصبی آن-به روابط موجود بین اضطراب و کارکرد زیستی

  ).1374(ابوالمعالی،  کنندهاي شدیدتري را تجربه میاضطراباست احتماالً 

  :3اصالت وجود نظریه  1-4- 2-2

اضطراب در نظریه اصالت وجود حالتی هیجانی، توام با آگاهی از طبیعت پر هرج و مرج و پوچی دنیایی اسـت کـه در آن    

). 1374ابوالمعـالی،  ( ر ایـن دنیـا اسـت   کنیم. به عبارت دیگر اضطراب یک نتیجه فوري و منحصر به فـرد، از بـودن د  زندگی می

گردد که براي او بسیار دردنـاك  مفهوم مرکزي نظریه اصالت وجود این است که شخص از پوچی عمیق در زندگی خود، آگاه می

  ).1379(زندي دره غریب،  آیدواقعیت زندگی است و از موقعیت موجود پدید می ن این نظریه معتقدند که اضطراباست. پیروا

   4ریه یادگیري اجتماعی:نظ  1-5- 2-2

پرداز یادگیري اجتماعی، معتقد است که اضطراب آموختنی است. وي چهار ) نظریه1393، به نقل از سیف، 1969بندورا (

گیري، آموزش نمادین و منطق نمادي را بـراي یـادگیري اضـطراب بیـان     مکانیسم عمده یعنی شرطی سازي کالسیک، سرمشق

هـا،  گیـرد کـه طـی آن   هایی مورد توجه قرار مـی ن نظریه به جاي تعارض و تضادهاي درونی، شیوهکرده است. به طور کلی در ای

گـردد و  هـاي اضـطرابی مشـاهده مـی    خورد و در شرایط بعدي نیـز پاسـخ  ها پیوند میاضطراب از راه یادگیري با برخی موقعیت

پردازد و راهی براي کنار آمدن با تهدید مورد نظر نمیگاه به ارزیابی کند، چون هیچهاي اضطرابی اجتناب میشخص از موقعیت

(زنـدي دره   هاي اضطرابی والدین خود، ممکن است واکنش اضـطرابی  را یـاد بگیـرد   کند یا به تقلید از واکنشآن جستجو نمی

 ).   1379غریبی، 

                                                           

1 - Biological Theory 

2 - Paul & Enright 

3 - Existentialism 

4 - Social Learning Theory 



 

   1گرایی:نظریه انسان  1-6- 2-2

ه آگاهانه عوامل ناسازگاري روانـی را تجربـه کننـد و از حالـت     گرایی، انسان این توانایی و تمایل را دارد کاز دیدگاه انسان

نژنـد بـا تجربـه ارگانیسـمی او     ي فرد مضطرب یا روانناسازگاري به حالت سازگاري روانی پیش رود. به اعتقاد راجرز، خودپنداره

ي او تعادل برقرار شـود.  ندارهناهماهنگ است. از نظر راجرز حالت تعادل انسان هنگامی است که بین تجربیات ارگانیسم و خودپ

باشد. بدین معنی که عدم همـاهنگی بـین   سازي میهمسان هاي مختلف رفتار آدمی براي شکوفایی و خوددر این دیدگاه جنبه

  ).1373آبادي و ناصري،  (شفیع کندتجربه و خودپنداره، احساس اضطراب را ایجاد می

   2نظریه شناختی:  1-7- 2-2

این باورند که حوادث و رویدادها به خودي خود موجب بروز حاالت اضطرابی نمی شـوند، بلکـه   نظریه پردازان شناختی بر 

) معتقـد اسـت کـه    1386 ؛ بـه نقـل از دادسـتان،   1984(  3شوند. الـیس ناشی می» باورهاي نامناسب«هاي اضطرابی از اختالل

-هـاي هیجـانی نامناسـبی را پـی دارد. نظریـه     واکنشگذارد و رویدادها تاثیر می منطقی، بر چگونگی تفسیرباورهاي بنیادي غیر

داننـد.  مناسب میپردازان شناختی توجه خود را بیشتر بر اختالل اضطراب تعمیم یافته معطوف کرده و آن را ناشی از باورهاي نا

-راي باورهاي غیرواقعکند که افراد مبتال به اختالل اضطراب تعمیم یافته، دا) اظهار می1386؛ به نقل از دادستان، 1991( 4بک

کند. وقتی افراد با چنین باورهـاي بنیـادي   ها ایجاد میالوقوع را در آناي هستند که احساس خطر قریبي پنهان یا نهفتهبینانه

آمیز تفسیر کننـد و واکـنش   ي رویدادي بسیار تهدیدشوند گرایش دارند تا آن رویداد را به منزلهزا مواجه میبا یک رویداد تنش

تواننـد سـرآغاز اخـتالل    هـاي زنـدگی بـه کـار رونـد مـی      یدي نشان دهند و اگر این باورها در مورد گستره وسیعی از رویدادشد

 ).1386(دادستان،  اضطرابی تعمیم یافته باشند

  اضطراب امتحان 2-3

د و بـا  شـو اقتصـادي دیـده مـی   -هاي موقعیتی است که در تمام طبقات اجتمـاعی اضطراب امتحان یکی دیگر از اضطراب

کنـد و بـر   آمـوزان را تهدیـد مـی   ي تنگاتنگی دارد. سالمت روانـی دانـش  آموزان در مراکز آموزشی رابطهعملکرد تحصیلی دانش

  ). 2003 5،(ارجن گذاردها تاثیر منفی میآن گیري شخصیت و هویت اجتماعیکارآمدي، شکوفایی استعداد، شکل

ی است که براي ارزیابی عملکرد تحصـیلی سـاخته شـده اسـت. امـا بررسـی       هایقدمت این موضوع به اندازه قدمت آزمون

ها معتقدند که موقعیـت امتحـان، دو   آغاز شد. آن 1952هاي ساراسون ومندلر در سال اضطراب امتحان به طور جدي با پژوهش

هـاي  ) سـایق 2گـردد.  یـف برمـی  هاي معطوف به تکلیف که به بروز رفتارهایی براي انجـام تکل ) سایق1خواند نوع سایق را فرامی

هاي مربوط به تکلیف است کـه افـراد   ها، کوششکند. نوع اول سایقاضطراب آموخته شده که خود دو رفتار ناهمساز را ایجاد می

هـا و  هـا، پاسـخ  توانند امتحان را به پایان برسانند و به این طریق اضطراب خود را کاهش دهند. نوع دیگر سـایق بر اساس آن می

تارهاي نامربوط به تکلیف است که با احساسات و هیجاناتی از قبیل درمانـدگی، واکـنش جسـمانی شـدید،  اطمینـان کـم و       رف

                                                           

1 - Humanistic Theory 

2 - Cognitive Theory 

3 - Ellis  

4 - Beck 

5 - Erjen 



 

هـا و رفتارهـاي   شود. افراد داراي اضطراب امتحان باال، بـه فعالیـت  هاي ضمنی براي رهایی از موقعیت امتحان مشخص میتالش

کند ولـی افـراد داراي اضـطراب    فتارها به عملکرد آسیب رسانده یا آن را مختل میشوند که این رنامربوط به تکلیف واداشته می

گیرنـد کـه ایـن امـر     تمایل کمتري دارند و به راحتی رفتارهاي تکلیف محوري را به کـار مـی  » تمرکز بر خود«امتحان پایین به 

  ).1394 (طاهرزاده قهفرخی، شودموجب افزایش پیشرفت و موفقیت در آنان می

-دانـد کـه بـا خـودکم    ) اضطراب امتحان را نوعی اشتغال ذهنی به خود می1382؛ به نقل از ابولقاسمی، 1975( سونسارا

هـاي  شود و غالباً به ارزیابی شناختی منفی، عدم تمرکـز حـواس، واکـنش   هاي خود مشخص میي تواناییانگاري و تردید درباره

دهد گردد. اشتغال ذهنی به خود، توجه فرد را به خود اختصاص میجر میفیزیولوژیکی نامطلوب و افت عملکرد تحصیلی فرد من

کنـد و مـانع رمزگردانـی و پـردازش     هاي مربوط به تکلیف، در عملکرد فرد اختالل ایجاد مـی و از طریق کاهش توجه به محرك

  گردد.اطالعات می

هاي ادراکی، فیزیولـوژیکی و رفتـاري   از پاسخ ايبه مجموعه« بنابراین اضطرب امتحان به عنوان یک مفهوم و سازه علمی 

 »هاي منفی یا شکست احتمالی از امتحان یا موقعیت ارزیابی کننده مشابه همرا استي پیامدشود که با نگرانی دربارهاطالق می

 ).2003 ، ؛ به نقل از از ارجن1985(سیبر

  شیوع اضطراب امتحان: 1- 2-3

-)، میزان شیوع اضطراب امتحان در دانـش 2003 2،؛ ارجن2007 1جورنت،ـ(آلسینا گرانبراساس برآورد برخی از پژوهش

دهنـد کـه نمـره اضـطراب امتحـان بـا       ها نشان میهمچنین پژوهش درصد گزارش شده است. 30تا  10آموزان و دانشجویان از 

  یابد.می سالی تداومیابد و تا بزرگشود، ثبات میافزایش سن بیشتر می

گیرشناسـی  )، حاکی از آن است که میزان همه1999( 3) و فرناندو و وارا1375قاسمی و همکاران (هاي ابوالنتایج پژوهش

کنـد کـه   ) بیـان مـی  1394؛ به نقل از طاهرزاده قهفرخـی،  1992( . موامونداتر از پسران استاضطراب امتحان در دختران بیش

شود. زیرا دختران به پـذیرش اضـطراب و قبـول    ن میپذیري جنسیتی تبیتفاوت جنسیتی در اضطراب امتحان به خوبی با نقش

گیرند که به هنگام اضطراب، به طور منفعل تسلیم شـوند. در حـالی کـه    شوند و یاد میآن به عنوان یک ویژگی زنانه تشویق می

ود بـه  کنند، زیرا که آن را تهدیـدي بـراي احسـاس مردانگـی خـ     پسران در مورد پذیرش اضطراب به صورت تدافعی برخورد می

 هایی براي مقابله با آن پیدا کنند و یا آن را انکار نمایند.آموزند که با اضطراب کنار آیند و راهآورند. پسران میحساب می

  هاي اضطراب امتحاننشانه 2-3-2

کنـد، دچـار   باشد عصبی و بی قرار است، احساس تـنش و خسـتگی زیـادي مـی    فردي که دچار یک اختالل اضطرابی می

کند، تمرکـز حـواس از   کند، بدنش به شدت عرق میشود، ضربان قلبش باال رفته و احساس تنگی نفس میع میسرگیجه و تهو

برد به طوري که دائم گوش به زنگ و نگـران اسـت،  دچـار تکـرر ادرار     شود و در یک حالت دلهره به سر میدست وي خارج می
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هاي خواب و آرامش، ات انجام شده آشفتگی معده، بهم خوردن ساعتآورد. با توجه به تحقیقهجوم میخوابی به آنشود و بیمی

هـاي آدرنـالین و نورآدرنـالین در    تغییراتی در میل به غذا، سرگیجه، تغییر در فشار خون و میزان نبض و افزایش ترشح هورمـون 

آمـوزان مبـتال بـه    مچنـین در دانـش  شـود. ه ها به ویژه هنگام امتحان مشاهده میافراد مبتال به اضطراب امتحان در ایام امتحان

هاي غیرارادي دست و پا، تغییر صدا، لـرزش  اضطراب امتحان تنش عظالنی، تپش قلب، پریدگی رنگ چهره، لکنت زبان، حرکت

آموزي برخی عالیـم فـوق را همـراه بـا عالیـم      بدن و صدا، تغییر دماي بدن، خشکی دهان و تعریق بارز است. ممکن است دانش

  ).1382؛ به نقل از ابولقاسمی، 1980(ساراسون،  آموز دیگر عالیم متفاوت دیگري داشته باشده باشد و دانششناختی داشت

  هاي اضطراب امتحانمولفه 3- 2-3

-ي شناختی و جسمانی است. مولفـه ) بر این باور بودند که اضطراب امتحان متشکل از دو مولفه1952( مندلر و ساراسون

هاي ضمنی براي رهایی از کارآمدي، درماندگی، انتظار تنبیه، فقدان پایگاه و اطمینان و تالشي شناختی را عبارت از احساس نا

هاي فیزیولوژیکی تعریـف  هاي هیجانی و واکنشي جسمانی را به عنوان برانگیختگیدانند در حال که مولفهموقعیت امتحان می

باشند که مانع پاسخ درسـت و  اتی از سایق اضطراب آموخته شده میها، اثراند. مندلر و ساراسون باور داشتند که این مولفهکرده

 باشـد هـاي جسـمانی و شـناختی اضـطراب مـی     شود و عملکرد بد در امتحـان نیـز ناشـی از پاسـخ    عملکرد موثر در امتحان می

  ).1382(ابولقاسمی، 

ي مهـم نگرانـی و   ان دو مولفـه ) اعتقـاد دارنـد کـه اضـطراب امتحـ     1382؛ به نقل از ابولقاسمی، 1967( موریس و لیبرت

هاي فیزیولوژیکی اسـت کـه بـا اسـترس ارزیـابی      پذیري، واکنشي هیجانها از مولفهشود. تعریف آنپذیري را شامل میهیجان

اي از باشـد. بـا ایـن وجـود تغییـرات فیزیولـوژیکی نتیجـه       ها مشابه اضطراب حالت میشوند و در بسیاري از جنبهبرانگیخته می

تگی سیستم اعصاب خودمختار است که در این تعریف به آن توجه شده و توجه کمتري بـه آن احساسـات کیفـی شـده     برانگیخ

ي نگرانی، اضطراب امتحان نیز به عنوان نگرانی شناختی اولیه در مـورد  باشند. مولفهاست که مرتبط با  برانگیختگی خودکار می

  ).1382(ابولقاسمی،  پیامدهاي شکست توصیف گردیده است

دست آورد که اضطراب امتحان دو مولفـه  ) با استفاده از تحلیل عوامل، به1382؛ به نقل از ابولقاسمی، 1980( برگراسپیل

-هـا را در اضـطراب امتحـان مـی    هاي فـردي آزمـودنی  . این دو مولفه تفاوت"پذیريهیجان"ي و مولفه "نگرانی"ي دارد: مولفه

پذیري، به برانگیختگی  خودکار ادراك شده توسـط فـرد ماننـد    نفی راجع به عملکرد و هیجانهاي مسنجند. نگرانی، به شناخت

  عضالنی اشاره دارد.ضربان قلب و تنش

و فعالیت شناختی نامربوط به تکلیف است که شامل دلواپسی  1ي نگرانیدر مجموع، یک جزء مهم اضطراب امتحان مولفه

اي ناشی از  شکست در امتحان، افکار مربوط به بد امتحان دادن، افکار مربوط بـه تحقیـر   هي عملکرد، پیامدشناختی زیاد درباره

دهـد)،  تر است و بهتر از من امتحان میتر و زرنگ(براي مثال، رضا از من باهوش خود، ارزیابی توانایی خود در مقایسه با دیگران

    2پذیريي هیجانود. جزء مهم دیگر اضطراب امتحان مولفهشي منفی میگفتگویی به گونه-انتظارات منفی از عملکرد و خود
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Abstract: 

     The purpose of present research is determination of rol of early maladaptive schemas and meta-cognitive 

beliefs in prediction of student anxiety test. Method of this research is descriptive and it’s kind of correlation. 

In order to conduct the research, 256 students from third grade of high school in Andimeshk city is chosen 

using multistage cluster sampling. Measuring tools include test anxiety questionnaire of Ahavaz, Yang early 

maladaptive schemas questionnaire (short form) and meta-cognitive beliefs questionnaire. Pearson 

correlation cofficinent and multiple variables regression analysis are used to analyze the data. Results showed 

a significant positive correlation between the early maladaptive schemas and test anxiety, Also there was a 

significant positive correlation between meta-cognitive belifse and test anxiety (p<0.01). Also the multiple 

variables regression analysis showed that early maladaptive schemas can explain 48 percent of test anxiety 

variance as predictive variables. From the early maladaptive schemas, defectiveness/shame social 

isolation/alienation, enmeshment/undeveloped, failure, insufficient self-control, subjugation and unrelenting 

standards can predict the changes in test anxiety of students significantly. Meta-cognitive beliefs can explain 

46 percent of test anxiety variance as predictive variables. From the meta-cognitive beliefs, uncontrollability 

and danger, positive beliefs about worry, cognitive confidence and need to thoughts control can predict the 

changes in test anxiety of students significantly. Early maladaptive schemas and meta-cognitive beliefs 

thogether can explain 46 perecent of test anxiety variance as predictive variables. The results showed that 

early maladaptive schemas and meta-cognitive beliefs have important rol in test anxiety. Therefore, these 

factors should be considered in educational and therapeutic actions to reduce test anxiey.  
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