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Abstract
The aim of this study was to investigate the
relationship between Anxiety sensitivity and
Metacognitive beliefs with Test Anxiety
among students of Ilam Bakhtar University.
The research method in this study is
descriptive of correlation. The statistical
population of this study includes all students
of Ilam Bakhtar University that are studying
in (1399-1400). Their number is (750). The
sample of this study is 256 based on G Power.
Students were selected available sampling
method. To collect the data, Metacognitive
Beliefs Questionnaire (MCQ-30), (Wells &
Cartwright-Hatton,
2004),
Anxiety
sensitivity Questionnaire (ASI-R), (Taylor
and Cox, 1998) and Test Anxiety
Questionnaire (Spilberger, 1980) were used.
Pearson
correlation
coefficient
and
multivariate regression were used to analyze
the data. Findings showed that there is a
significant positive relationship between all
components of metacognitive beliefs
including
worry,
concerns
about
uncontrollability and danger, cognitive
confidence, need to control thoughts,
cognitive self-awareness with test anxiety.
Also, there is a significant relationship
between anxiety sensitivity and test anxiety in
students of Ilam Bakhtar University (r=0.57).
Also, the average of regression is significant
and the metacognitive beliefs and anxiety
sensitivity together can predict 42% of test
anxiety. Therefore, it can be concluded that
metacognitive beliefs and anxiety sensitivity
are important variables in students' test
anxiety and the amount of test anxiety
increases with increasing anxiety sensitivity
and uncontrollability and danger.
Keywords:
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چکیده
تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه حساسیت اضطرابی و
باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان در بین دانشجویان
 توصیفی از نوع، روش تحقیق.باختر شهر ایالم انجام شد
 جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان.همبستگی بود
مشغول به تحصیل مؤسسه آموزش عالی باختر در سال
 تعداد نمونه. نفر است750  به تعداد1399-1400 تحصیلی
 نفر بود که256 ،این پژوهش بر اساس نرمافزار جی پاور
 برای.به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند
جمعآوری دادهها از پرسشنامه باورهای فراشناختی
 شاخص،)2004 ،) (ولز و کارترایتMCQ-30(
 (تیلور و،)ASI-R(  تجدیدنظرشده-حساسیت اضطرابی
)1980، و سیاهه اضطراب امتحان (اسپیلبرگر،)1998 کاکس
 از ضریب همبستگی، جهت تحلیل دادهها.استفاده شد
 یافتههای.پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است
پژوهش نشان داد که بین تمام مؤلفههای باورهای
،فراشناختی شامل باورهای مثبت درباره نگرانی
 نیاز به، اطمینان شناختی ضعیف،کنترلناپذیری و خطر
کنترل افكار و خودآگاهی شناختی ضعیف با اضطراب
 همچنین بین.امتحان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
حساسیت اضطرابی و اضطراب امتحان در بین دانشجویان
.)=r0/57( دانشگاه باختر ایالم رابطه معناداری وجود دارد
همچنین یافتهها نشان داد که معادله رگرسیون معنادار است
و حساسیت اضطرابی و کنترلناپذیری و خطر با هم
 بنابراین.درصد اضطراب امتحان را پیشبینی میکنند42
می¬توان نتیجه¬گیری کرد که حساسیت اضطرابی و
باورهای فراشناختی از متغیرهای مهم در اضطراب امتحان
دانشجویان هستند و با افزایش حساسیت اضطرابی و
 میزان اضطراب امتحان افزایش،کنترل¬ناپذیری و خطر
.می¬یابد
 باورهای، حساسیت اضطرابی:واژههاي کلیدي
 اضطراب امتحان،فراشناختی
1401/1/22 : تصویب نهایی1400/9/23 :دریافت مقاله
. ایران، دانشگاه باختر ایالم، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی.1
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• مقدمه
اضطراب حالتی روانشناختی است که تقریباً همه انسانها در طول زندگی به درجات مختلف ،تجربه میکنند ،اما زمانی که افزایش
مییابد و به سطحی میرسد که موجب پریشانی و تعارض میشود ،بهعنوان یک اختالل شناخته میشود (راس و مكلین.)2006 ،
دانشآموزان و دانشجویان نیز به دلیل مواجهه با چالشهای مختلف و فشارهایی که در طول تحصیل متحمل میشوند ،درجاتی از
اضطراب بهخصوص اضطراب امتحان را در طول تحصیل خود نشان میدهند .اضطراب امتحان یک پدیده زبانزد در دانشگاه است (چاپل
و همكاران2005 ،؛ جروینگ و همكاران.)2015 ،
اضطراب امتحان ( )test anxietyرابطه تنگاتنگی با عملكرد و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان دارد .اضطراب امتحان
وضعیتی روانشناختی است که به دلیل ترس و نگرانی موجب ناراحتی فرد قبل ،حین و بعد از امتحان میشود )چاپل و همكاران.)2005 ،
بر اساس برآورد پژوهشگران در پژوهشهای مختلف ،میزان شیوع اضطراب امتحان در دانشآموزان از  10تا  30درصد گزارش شده
است( .ابوالقاسمی و همكاران .)1383 ،اضطراب امتحان سطح استرس ادراك شده را به طور چشمگیری افزایش میدهد (عزیز و صرافی،
2017؛ لیندون و همكاران.)2014 ،
اسپیلبرگر ( )1980دو مؤلفۀ نگرانی ( )worryو هیجانپذیری ( )emotionalityرا برای اضطراب امتحان مطرح میکند :مؤلفه مهم
نگرانی ،فعالیت شناختی نامربوط به تكلیف است که شامل دلواپسی شناختی زیاد دربارة عملكرد ،پیامدهای شكست ناشی از امتحان،
افكار مربوط به بد امتحان دادن ،ارزیابی توانایی خود در مقایسه با دیگران و انتظارات منفی از عملكرد میشود .مؤلفۀ دیگر ،هیجانپذیری
است که به واکنشهای عصبی خودمختار و فیزیولوژیكی مانند تپش قلب ،آشفتگی معده ،سردرد و عصبانیت اشاره میکند.
فراشناخت ( )meta-cognitionیكی از متغیرهایی است که در جریان اضطراب امتحان مختل میگردد (ابوالقاسمی و همكاران،
 .)1388به اعتقاد فالول فراشناخت ،دانش یا فرایندی شناختی است که در ارزیابی ،بازبینی یا کنترل شناخت مشارکت دارد و عملكرد
شناختی را تنظیم میکند (به نقل از ابوالقاسمی و همكاران .)1388 ،باورهای فراشناختی به باورها و نظریههایی اشاره دارد که افراد در
مورد شناخت خود دارند ،نظیر باور در مورد معنای نوع خاصی از افكار و باور در مورد اثربخشی حافظه و کنترل شناختی .در نظر
گرفتن دو نوع دانش فراشناختی آشكار و ضمنی بهویژه در زمینه اختالل هیجانی مفید است .دانش فراشناختی آشكار ،دانشی هشیار
است .برای مثال افراد مبتال به اختالل اضطراب تعمیمیافته معتقدند که نگران بودن ،غیر قابلکنترل و خطرناك است و برخی نیز باور
دارند که نگران بودن میتواند مزایایی داشته باشد (ولز.)2001 ،
برخی جنبههای ویژه فراشناخت با اختالل روانشناختی ارتباط دارد (ولز .)2000 ،در همین رابطه ولز ( )2000مدل کنش اجرایی
خودتنظیمی را ارائه کرده است که عالوه بر تبیین نظری اختاللهای هیجانی ،پیشنهادهای جالبی نیز در مورد سایر اختاللها میدهد.
برای مثال افرادی که از باورهای فراشناختی مثل باورهای مثبت در مورد نگرانی یا نشخوار استفاده میکنند ،نسبت به افرادی که از چنین
باورهایی استفاده نمیکنند ،بیشتر از راهبردهای ناموفق مقابلهای (مانند نگرانی یا نشخوار) استفاده میکنند .در واقع در نظریه ولز ،نگرانی
و باورهای مثبت و منفی در مورد آن ،یک مؤلفه مورد تأکید است .فراشناختهای غلط به ویژه باورهای منفی به کنترلناپذیری بیشترین
همبستگی را با مجموعهای از مقیاسهای مرتبط با آسیبپذیری دارند (آقایوسفی و بازیاری میمند.)1392 ،
از جمله سازههای روانشناختی مؤثر بر اضطراب که توجه گستردهای در پیشینه مطالعاتی اختاللهای اضطرابی به خود اختصاص
داده است ،حساسیت اضطرابی ( )anxiety sensitivityاست که به ترس از اضطراب و نشانههای مرتبط با اضطراب اشاره دارد و از
این عقیده ناشی میشود که این نشانهها به پیامدهای بالقوه آسیبزای بدنی ،روانشناختی و اجتماعی منجر میشود (مک نالی  ،1999به
نقل از رکتور زاکون-شیمیزو و ولیبمن.(2007 ،
در رابطه با مفهومسازی موردی و طرح درمان مرتبط با حساسیت اضطرابی دو دیدگاه کلی وجود دارد :نخست دیدگاه رایج شناختی-
رفتاری است که حساسیت اضطرابی را به عنوان یک سازه شناختی اختصاصی برای اختالل وحشتزدگی در نظر میگیرد که به صورت
سوءتعبیر اضطراب و عالئم مرتبط با آن تظاهر پیدا میکند؛ در این دیدگاه اعتقاد بر این است که حساسیت اضطرابی به طور اختصاصی
پیشبینیکننده حملههای وحشتزدگی است .دوم ،دیدگاه جدید فراتشخیصی است که هیجان محور است و حساسیت اضطرابی را با
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آستانه تحملِ حسهای بدنی تبیین میکند .در این دیدگاه حساسیت اضطرابی یا به دلیل ابعاد مختلفی که دارد و یا به دلیل نوع واکنش
مشترك بیماران به اضطراب ،به عنوان یكی از عوامل مشترك بین اختاللهای هیجانی شناخته میشود (احمدی و همكاران .)1399
رابطه معناداری بین حساسیت اضطرابی و اضطراب اجتماعی وجود دارد و همچنین حساسیت اضطرابی و ذهنآگاهی از طریق تنظیم
هیجان قادر به پیشبینی معنادار اضطراب اجتماعی در نوجوانان دارای اختالل اضطراب اجتماعی هستند (اسماعیلیان و همكاران.)1400 ،
اضطرابِ امتحان به طور قابل توجهی در بین دانشجویان پزشكی شایع است .به خصوص نگرانی و عدم اعتماد به نفس دلیلی برای
اهمیت و بررسی آن در آینده است (بیسچوسفبرگر و همكاران.)2021 ،
بر اساس موتورهای جستجو ،پژوهشهای اندکی پیرامون حساسیت اضطرابی و باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان انجام شده
است .افشاری و هاشمی ( )1398این متغیرها را در مورد دانشآموزان پسر بررسی نمودهاند .در این پژوهش ،خرده مقیاسهای باورهای
فراشناختی مورد بررسی قرار نگرفته است .بعالوه ،بررسی انتقادی پژوهشهای انجام شده توسط محقق گویای آن است که بررسی
رابطه بین حساسیت اضطرابی و باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان در بین دانشجویان انجام نشده است .این در حالی است که
احساس نگرانی و اضطراب در هنگام امتحان در میان دانشجویان معمول است (پلگ -پوپكو .)2004 ،استرس که یک دانشجو در طول
تحصیل متحمل میشود و در صدر آن اضطراب امتحان ،میتواند موجب ظهور و ادامه اختاللهای اضطرابی باشد )برونت و ری.)2008 ،
لذا تعیین رابطه این سازهها در دانشجویان دو جنس ،خط سیر تحقیقاتی جدیدی است که نیاز به پژوهشهای بیشتر در این زمینه را
آشكار میسازد .همچنین مشخص شدن رابطه بین متغیر حساسیت اضطرابی ،باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان ،پژوهش حاضر
میتواند ایجاد مكانیسمها و روشهای بهینه در درمانهای روانشناختی را تسهیل نماید .پژوهشها نشان داده است که درمانهای
فراشناختی بر کنترل اضطراب و از جمله اضطراب امتحان تأثیر چشمگیری دارد (امانی و همكاران .)1400 ،نتایج پژوهش حاضر میتواند
راهنمای پژوهشگران و درمانگران در ارتباط با اضطراب امتحان باشد .بر این اساس ،سؤال اساسی پژوهش حاضر آن است که آیا بین
حساسیت اضطرابی و باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان دانشجویان رابطه وجود دارد؟

• روش
روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه باختر ایالم که در سال تحصیلی 1399-1400
در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند که تعداد آنها  750نفر ها بود .نمونه این پژوهش ،مطابق نرمافزار جی پاور ،تعداد  256نفر
بود که به شیوه در دسترس انتخاب شدند .با توجه به لیستی که توسط دانشگاه تهیه شد لینک پرسشنامه برای  350نفر ارسال شد و
تعداد  256نفر پاسخ دادند .سپس پرسشنامههای تكمیل شده جمعآوری و دادهها در یک مجموعه تنظیم شدند .اطالعات استخراج و با
برنامه  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .مالكهای ورود عبارت بودند از :تمایل به همكاری و شرکت در پژوهش ،تحصیل در
دوره کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی  1396و بعد از آن ،گذراندن حداقل یک ترم تحصیلی در دانشگاه .مالكهای خروج
نیز عبارت بودند از دانشجویانی که فقط یک ترم تحصیلی خود را در دانشگاه گذرانده یا دانشجوی مهمان بودند.

• ابزارها
الف .پرسشششنامه باورهاي فراششناختی ولز و کارترایت ( :)Metacognition Questionnaire )MCQ-30این پرسشششنامه ،یک
مقیاس  30مادهای خودگزارششی اسشت که باورهای افراد درباره تفكرششان را میسشنجد .پاسشخها بر اسشاس مقیاس چهار درجهای لیكرت
 =1موافق نیسشتم تا  =4خیلی زیاد موافقم ،محاسشبه میششود .این مقیاس دارای پنج خردهمقیاس اسشت )1( :کنترلناپذیری و خطر ()2
باورهای مثبت درباره نگرانی )3( ،خودآگاهی شششناختی )4( ،اطمینان شششناختی( )5نیاز به کنترل افكار .نمره کلی پرسشششششنامه از جمع
نمرات خرده مقیاسها به دسشت میآید .این پرسشششنامه توسشط ولز و کارترایت ( )2004سشاخته ششده اسشت و ششیرینزاده و همكاران
( ،)1387این پرسشششنامه را برای جمعیت ایرانی ترجمه و آماده نموده اسشت که ضشریب همسشانی درونی آن را به کمک ضشریب آلفای
کرونبشا برای کشل مقیشاس  0/91و برای خردهمقیشاسهشای آن در دامنشه  0/71تشا  0/87و برای خردهمقیشاسهشای کنترلنشاپشذیری و خطر،
بشاورهشای مثبشت دربشاره نگرانی ،خودآگشاهی ششششنشاختی ،اطمینشان ششششنشاختی و نیشاز بشه کنترل افكشار بشه ترتیشب در نمونشه ایرانی ،0/86 ،0/87
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 0/80 ،0/81و  0/71و اعتبشار بشازآزمشایی این آزمون را در فشاصشششلشه  4هفتشه برای کشل مقیشاس  0/73و برای خردهمقیشاسهشای آن در دامنشه
 0/59تا 0/83گزارش کردهاند .همچنین محمدخانی و مظلوم ( )1389آلفای کرونبا کل این مقیاس را  0/80بهدست آوردهاند.
ب .شاخص حساسیت اضطرابی ) :)Anxiety Sensitivity Index-Revised (ASI-Rشاخص تجدیدنظرشده حساسیت
اضطرابی) (ASI-Rتوسط تیلور و کاکس در سال  1998و برای ارزیابی میزان ترس از عالیم و پیامدهای اضطراب طراحی شده است.
این شاخص ،یک مقیاس  36مادهای خودگزارشی است که دارای یک ساختار مرتبهای چهار عاملی است .این عوامل عبارتند از :ترس
از نشانههای تنفسی .ترس از واکنشهای اضطرابی قابل مشاهده در جمع .ترس از نشانههای قلبی عروقی .ترس از عدم مهار شناختی.
طراحی شاخص بر اساس مقیاس لیكرت  5درجهای با نمراتی به صورت خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد که بر اساس مقیاس
لیكرت به ترتیب از  0تا  4نمرهگذاری میشود .این شاخص ،ماده معكوس ندارد .برای محاسبه امتیاز کلی شاخص ،نمره همه مادههای
شاخص را با هم جمع میکنیم .دامنه امتیاز این شاخص بین  0تا  144است .هر چه امتیاز شاخص بیشتر باشد نشاندهنده میزان بیشتر
حساسیت اضطرابی خواهد بود و بالعكس.
تیلور و کاکس ( )1998در بررسی همسانی درونی این شاخص ضرایب آلفای بین  0/83تا  0/94را گزارش کردهاند .این شاخص
توسط مرادی منش ( )1386در ایران هنجاریابی شد .از  36ماده 6 ،ماده به دلیل عدم تناسب با عاملهایی که در آن قرار گرفته بودند از
تحلیل حذف شدند .نتیجه تحلیل عامل تأییدی با استفاده از چرخش واریماکس و بر اساس آزمون اسكری بیانگر وجود  4عامل «ترس
از نشانههای قلبی عروقی -معدهای رودهای»« ،ترس از نشانههای تنفسی»« ،ترس از واکنشهای اضطرابی قابل مشاهده در جمع» و «ترس
از عدم مهار شناختی» در این شاخص بود ،که در مجموع بیش از  58درصد واریانس کل آزمون را تبیین کردند .اعتبار این شاخص بر
اساس سه روش همسانی درونی ،بازآمایی و تنصیفی محاسبه شد که برای کل شاخص به ترتیب ضرایب اعتبار  ،0/95 ،0/93و 0/97
بهدست آمد .همچنین ،ضرایب اعتبار خردهمقیاسها بر اساس روشهای همسانی درونی ،بازآزمایی ،و تنصیفی محاسبه شد که به ترتیب
بین  0/82تا  0/92 ،0/91تا  0/96و  0/76تا  0/90بهدست آمد .روایی شاخص تجدید نظر شده حساسیتاضطرابی از طریق اجرای
همزمان با فهرست تجدیدنظرشده نشانهها ) )SCL 90-Rانجام شد که ضریب همبستگی  0/56حاصل آن بود.
ج .سششیاهه اضششطراب امتحششان اسشش یبلبرگر ) :)Spielberger Test Anxiety Inventory (STAIایششن سششیاهه توسششط
اسششپیلبرگر ( )1980سششاخته شششده و داراى  20مششاده سششوال اسششت کششه واکنشهششاى قبششل ،حششین و بعششد از امتحششان فششرد را توصششیف
مىکنششد .س شیاهه اضششطراب امتحششان اسششپیلبرگر داراى دو بعششد «نگرانششى» و «هیجانپششذیرى» اسششت .بششه اعتقششاد اسششپیلبرگر ،ترکیبششى از
نمرههششاى نگرانششى و هیجانپششذیرى بششاا اسششت کششه بششر عملكششرد امتحششان افششراد تششاثیر مىگششذارد .ایشن سشیاهه ،ابششزاری خودگزارشششی
اسششت و هششر آزمششودنی بششر اسششاس یششک مقیششاس چهششار گزینششهای« ،هرگششز»« ،بششه نششدرت»« ،گششاهی» و «اغلششب» بششه هششر مششاده پاسششخ
میگوید .ایششن گزینششهها بششه ترتیششب بششر اسششاس مقششادیر  1و  2و  3و  4نمرهگششذاری میشششوند .حششداقل و حششداکثر نمششره فششرد در ایششن
سششیاهه بششه ترتیششب  20و  80خواهششد بششود .الزهششر ( ،)1991آنتششون و همكششاران ( )1991و بنششدالوس و همكششاران ( )1995ضششریب
آلفششای کرونبششا ایششن سشیاهه را روی دانشآمششوزان بششین  0/92تششا 0/97گششزارش کردهانششد (بششه نقششل از کوشششكی و همكششاران.)1389 ،
در پششژوهش مهرابشیزاده و کاظمیشان ( )1386بششرای تعیششین ضششرایب اعتبششار س شیاهه از دو روش آلفششای کرونبششا و تنصشیف اسششتفاده
شد که برای کل سیاهه ،بهترتیب برابر  0/96و  0/96است.

• یافتهها
جهت تجزیه و تحلیل دادهها ،از شاخصها و روشهای آمار توصیفی برای توصیف متغیرها و بهدست آوردن فراوانی ،درصد،
میانگین ،و انحراف معیار و سپس از آمار استنباطی استفاده شد .در تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون
چندگانه استفاده شده است.
همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،اکثر دانشجویان شرکتکننده در پژوهش ،زن هستند .همچنین اکثر آنها دارای مقطع
تحصیلی کارشناسی ارشد و تعداد محدودی از آنها دارای مدرك کاردانی هستند .اغلب دانشجویان شرکتکننده ،در دامنه سنی  21تا 40
سال قرار دارند و فقط تعداد محدودی کمتر از  20سال و بیشتر از  50سال سن دارند.
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جدول  .1ویژگیهاي جمعیتشناختی دانشجویان بر اساس جنس ،مقطع تحصیلی و سن
متغیر
جنس

مقطع تحصیلی

سن

طبقات

فراوانی

درصد

زن
مرد
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
 20سال و کمتر
 21-30سال
 31-40سال
 41-50سال
 50سال و باالتر
کل

165
91
17
69
170
9
103
109
29
6
256

65/50
35/50
6/60
27/00
66/40
3/50
40/20
42/60
11/30
2/30
100

جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای مستقل و وابسته ،آزمون کولموگروف اسمیرنوف بر روی دادهها انجام شد .نتیجه این آزمون
معنادار نبوده و دادهها دارای توزیع نرمال است .بنابراین امكان استفاده از آزمونهای پارامتریک وجود دارد .عالوه بر این ،جهت بررسی
استقالل خطاها که از پیشفرضهای رگرسیون خطی هستند ،از آزمون دوربین واتسون استفاده شد .آماره دوربین واتسون بین صفر تا 4
است .اگر بین خطاها همبستگی وجود نداشته باشد مقدار این آماره باید به دو نزدیک شود .در مجموع اگر این آماره بین  1/5تا 2/5
باشد در مورد استقالل خطاها جای نگرانی نیست .با انجام آزمون دوربین واتسون مقدار این آماره برابر  1/73به دست آمد که در محدوده
بین  1/5تا  2/5قرار داشته و میتوان گفت که شرط استقالل خطاها برقرار است.
در جدول شماره  2میانگین و انحراف معیار نمرات برای همه مؤلفههای باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی آمده است.
همانطور که جدول 2نشان میدهد ،کوچكترین نمره پرسشنامه باورهای فراشناختی  33و بزرگترین نمره  120برآورد شده است.
کوچكترین و بزرگترین نمره پرسشنامه حساسیت اضطرابی نیز بهترتیب  23و  80برآورد شده است.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار متغیرهاي حساسیت اضطرابی ،اضطراب امتحان و باورهاي فراشناختی
کمترین

متغیر
حساسیت اضطرابی
اضطراب امتحان
باورهای فراشناختی

0
23
33
باورهای مثبت دربارهی نگرانی
کنترلناپذیری و خطر
اطمینان شناختی
نیاز به کنترل افكار
خودآگاهی شناختی

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

144
80
120

48/43
47/36
75/07
12/59
15/68
12/83
16/37
17/59

31/94
13/30
15/48
4/58
4/65
4/59
4/06
3/72

به منظور تعیین رابطه بین متغیر باورهای فراشناختی و اضطراب امتحان و رابطه بین حساسیت اضطرابی و اضطراب امتحان از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره  3آمده است.
جدول  ،3ضرایب همبستگی باورهاي فراشناختی و حساسیت اضطرابی با اضطراب امتحان
متغیر

اضطراب امتحان

سطح معناداری

باورهای مثبت درباره نگرانی
کنترلناپذیری و خطر
اطمینان شناختی
نیاز به کنترل افكار
خودآگاهی شناختی
حساسیت اضطرابی

0/25
0/52
0/38
0/36
0/15
0/57

0/001
0/001
0/001
0/001
0/015
0/001
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با توجه به سطح معناداری به دست آمده در جدول  3میتوان گفت که بین همه مؤلفههای باورهای فراشناختی و اضطراب امتحان،
رابطه معناداری وجود دارد .همچنین با توجه به سطح معناداری به دست آمده میتوان گفت بین متغیر حساسیت اضطرابی و اضطراب
امتحان همبستگی متوسط و مثبتی وجود دارد.
جهت پیشبینی اضطراب امتحان دانشجویان بر اساس هر دو متغیر حساسیت اضطرابی و باورهای فراشناختی با هم ،تعیین میزان
سهم هر کدام از متغیرهای مستقل ،از رگرسیون چندگانه و به روش ورود همزمان استفاده شد .مقدار  ،Rهمبستگی بین متغیرها را نشان
میدهد که مطابق جدول ،4برابر  0/65است که میزان همبستگی خوب و منطقی را بین متغیرهای مستقل (باورهای فراشناختی و
حساسیت اضطرابی) و متغیر وابسته (اضطراب امتحان) نشان میدهد .مقدار ضریب تعیین تعدیلشده ( )R2 adjustedبرابر با  0/42و
این نشان میدهد که  42درصد از کل تغییرات متغیر اضطراب امتحان وابسته به متغیرهای مستقل یعنی باورهای فراشناختی و حساسیت
اضطرابی است .به بیانی دیگر ،متغیرهای مستقل  42درصد از واریانس متغیر اضطراب امتحان را پیشبینی و برآورد میکنند.
جدول  5معناداری کلی مدل رگرسیون را آزمون میکند .مقدار آماره آزمون ( )Fبرابر با  92است .با توجه به سطح معناداری 0/001
مدل موجود با اطمینان  0/99معنادار بوده و باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی با یكدیگر بهخوبی اضطراب امتحان را پیشبینی
کرده است ،بنابراین بر اساس دادههای موجود ،این مدل قادر به بیان تغییرات اضطراب امتحان است.
جدول  6نشان میدهد که تاثیر دو متغیر مستقل ،بر متغیر وابسته معنادار است .مقدار  tبرای کنترلناپذیری و خطر برابر  4/32و برای
متغیر حساسیت اضطرابی  7/58است .یعنی باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی با یكدیگر قادر به پیشبینی اضطراب امتحان
هستند .در این معادله به علت معنادار نبودن نمره  tبرای باورهای مثبت درباره نگرانی ،اطمینان شناختی ،نیاز به کنترل افكار و خودآگاهی
شناختی ،این متغیرها از معادله حذف شدند .با توجه به وزن بتاها ،میتوانیم سهم نسبی هر یک از متغیرهای مستقل را در تبیین تغییرات
متغیر اضطراب امتحان مشخص کنیم .به این معنا که هر چه ضریب بتای یک متغیر بیشتر باشد نقش آن در پیشبینی متغیر وابسته بیشتر
است .بر اساس جدول  6ضریب بتا برای متغیر حساسیت اضطرابی  0/43و برای باورهای فراشناختی  0/31است که نشان میدهد متغیر
حساسیت اضطرابی پیشبین بهتری برای اضطراب امتحان است.
جدول  .4نتایج آزمون تحلیل رگرسیون براي متغیرهاي مستقل مؤثر بر اضطراب امتحان
مدل

ضریب همبستگی چندگانه

(ضریب تعیین)

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

1

0/65

0/42

0/42

10/16

جدول  .5نتایج آزمون تحلیل واریانس براي متغیرهاي مستقل مؤثر در اضطراب امتحان
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

مقدار F

سطح معناداری

رگرسیون
باقیمانده
کل

18982/68
26100/53
45083/22

2
253
253

9491/34
103/16
-

92

0/001

جدول  .6ضرایب بدست آمده از متغیرهاي باورهاي فراشناختی و حساسیت اضطرابی
مدل
مقدار ثابت
کنترلناپذیری افكار
حساسیت اضطرابی

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندار شده

B

خطا از برآورد

Beta

25/63
0/87
0/18

3/49
0/20
0/02

0/31
0/43

مقدارT

سطح معناداری

7/34
4/32
7/56

0/001
0/001
0/001

• بحث
بر اساس نتایج پژوهش ،فرضیه تحقیق مبنی بر اینكه بین باورهای فراشناختی و اضطراب امتحان رابطه معناداری وجود دارد ،تأیید
میشود .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش ابوالقاسمی و همكاران ( ،)1388مهدوی و همكاران ( )2019و سیالج و همكاران (،)2021
شاهقلیان و همكاران ( )1395همسو است .ابوالقاسمی و همكاران ( ،)1388شاهقلیان و همكاران ( )1395و مهدوی و همكاران ()2019
به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معناداری بین باورهای فراشناختی مختل ،اضطراب و اضطراب امتحان وجود دارد .سیالج و
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همكاران ( )2021نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که دقت فراشناختی دانشآموزان ،تحت تأثیر اضطراب امتحان هنگام شرکت
در آزمونها قرار میگیرد.
از دیگر یافتههای پژوهش ،وجود رابطه مستقیم و معنادار بین دو متغیر حساسیت اضطرابی و اضطراب است .این یافتهها با نتایج
پژوهش جنادله و همكاران ( )1397همسو است.
همچنین حساسیت اضطرابی و باورهای فراشناختی با یكدیگر به خوبی اضطراب امتحان را پیشبینی کردهاند .همانطور که بیان شد،
مقدار همبستگی بین متغیرها (  )0/65نیز میزان همبستگی خوب و منطقی را بین باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی با اضطراب
امتحان نشان میدهد .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  0/42و این نشان میدهد که  42درصد از کل تغییرات متغیر اضطراب
امتحان وابسته به متغیرهای مستقل یعنی باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی است .به بیانی دیگر ،متغیرهای مستقل حدود 42
درصد از واریانس متغیر اضطراب امتحان را پیشبینی و برآورد میکنند .در کل نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش افشاری و همكارش
( )1398همسو میباشد که نشان دادند با افزایش باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی بر میزان اضطراب امتحان دانشآموزان افزوده
میشود .بر اساس پژوهش حاضر ،باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی میتواند میزان اضطراب امتحان را در دانشجویان زن و
مرد پیشبینی نماید .شایان ذکر است که در پژوهش افشاری و همكارش ( ،)1398به خرده مقیاسهای باورهای فراشناختی پرداخته
نشده است؛ در پژوهش حاضر این خرده مقیاسها به تفكیک مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاند.
در تبیین نقش باورهای فراشناختی میتوان اظهار داشت که باورهای فراشناختی با تنش ،نگرانی ،تفكر نامربوط به امتحان و حتی
عالئم بدنی همراه با اضطراب امتحان ارتباط دارد .همچنین ،خودآگاهی شناختی ،باورهای مثبت در مورد نگرانی و باورهای منفی در
مورد کنترلناپذیری افكار با اضطراب امتحان مرتبط هستند .افرادی که توانایی شناختی پایینی دارند نسبت به اضطراب امتحان
آسیبپذیرترند .اضطراب امتحان ارتباط نزدیكی با فقدان اعتماد بهنفس ،ناتوانی حل مسأله و متغیرهای شناختی دارد ،باورهای شناختی
مختل ،عواملی زیربنایی هستند که در تحول و پایداری پریشانی روانشناختی بهویژه اضطراب امتحان درگیر هستند و میتوانند شواهدی
برای تأثیر باورهای فراشناختی بر اضطراب امتحان فراهم نمایند .بنابر اظهارات حسنوند و همكاران ( ،)1392باورهای فراشناختی،
عاملی برای تقویت ،افزایش نگرانی و تجربۀ اضطراب بیشتر خواهد بود .اگرچه داشتن سطح پایینی از اضطراب برای عملكرد بهینه،
مطلوب بهنظر میرسد اما نگرانی تشدیدشونده میتواند جنبه تخریبی در عملكرد فرد داشته باشد .باورهای مثبت در مورد نگرانی ،تداوم
احساس تهدید در فرد میشود.
وقتی که فرد نگرانی خود را به طور مثبتی ارزشیابی میکند ،سعی در کنترل نگرانی خود ندارد ،بلكه ممكن است در جهت حفظ آن
نیز تالش کند .لذا این نگرانی ،خود منجر به بروز اضطراب شده و عملكردی منفی را نیز در پی دارد .فرد دارای باور کنترلناپذیری و
خطر ،خود را قادر نمیبیند که نگرانی و افكار نگرانکننده خود را کنترل کند .حساسیت زیادی بر میزان نگرانی خود و قادر نبودن خود
به کنترل آن دارد و نگرانی مضاعف باعث بروز اضطراب فرد در موقعیتی مثل موقعیت امتحان میشود .فردی که دارای اطمینانشناختی
ضعیف است ،اطمینان اندکی نسبت به خود و حافظه خود دارد و این باور منفی سبب کاهش اعتماد به نفس فرد شده و منجر به نگرانی
و اضطراب فرد در آن موقعیت میشود .فرد دارای باور نیاز به کنترلپذیری افكار ،به شدت خود را نیازمند این میبیند که افكار خود را
تحت کنترل خود قرار دهد و باور دارد که اگر نتواند آنها را کنترل کند مقصر خواهد بود .این نوع باور ،سبب میشود که فرد حساسیت
نابجایی روی کنترل افكار خود داشته و این دید که اگر نتواند آنها را کنترل کند چه عواقبی دارد منجر به بروز تنش و اضطراب در
موقعیتهای مختلفی از جمله موقعیت امتحان در فرد میشود .فردی که فكر میکند خودآگاهی شناختی ضعیفی دارد و در خصوص
آگاهی در مورد خود و نظارت افراطی بر اعمال و رفتار ،نیاز افراطی و مكرر را در خود میبیند .این خودآگاهی شناختی ضعیف و
ارزیابی نابجا از خود و افكار خود سبب میشود که فرد به خود اطمینان ازم را نداشته و در موقعیتهایی از جمله موقعیت امتحان،
اعتماد به نفس کافی را نداشته و اضطراب بر وی غلبه کند .این یافتهها را میتوان بر طبق مدل فراشناختی ولز نیز تبیین کرد .طبق این
مدل وجود باورهای منفی فراشناختی ،آنها را به سمت ارزیابی منفی از نگرانیها و در نتیجه ،فرانگرانی سوق میدهد.

در تبیین رابطه بین حساسیت اضطرابی و اضطراب امتحان میتوان گفت که حساسیت اضطرابی ،نشاندهنده پیامدهای روانشناختی،
جسمی و اجتماعی اضطرابی است که امری آزاردهنده و خطرناك است و در موقعیتهای مختلف پیامدهای ناگواری را منجر میشود.
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چون حساسیت اضطرابی به سوگیری فرد در بازیابی و پردازش اطالعات منجر میشود ،سبب میشود که در موقعیت امتحان ،ارزیابی
فرد از خود بهگونهای منفی باشد و در اندیشه پیامدهای نتیجه آزمون ،عملكرد او در آزمون بسیار کمتر از توانایی او باشد .بدین ترتیب
در افراد مبتال به اختاللهای اضطرابی از جمله اضطراب اجتماعی ،یک چرخه معیوب بین احساسات بدنی ،ارزیابیها و تفسیرهای منفی
و اضطراب وجود دارد که به صورت مداوم و پایدار فرد را در حالت گوش به زنگی نسبت به نشانههای بدنی مرتبط با اضطراب نگه
داشته و منجر به افزایش حساست اضطرابی در آنها میشود (رکتور و همكاران .)2007 ،این امر باعث مختل شدن عملكرد فرد در
موقعیتهایی مثل موقعیت امتحان میشود.
در تببین رابطه بین باورهای فراشناختی و حساسیت اضطراب با اضطراب امتحان میتوان به اظهارات اسپیلبرگر و واگ ()1995
اشاره داشت که اظهار داشتند دانشآموزانی که اضطراب بیشتری دارند ،در زمینه امتحان و عملكرد تحصیلی نیز اضطراب شدیدتری
دارند .بنابراین اضطراب امتحان تا حدودی از ویژگیهای شخصیتی فرد و باورهای اوست که البته اضطراب را نیز در برمیگیرد.
بعالوه اسپیلبرگر دو مؤلفه را برای اضطراب امتحان مطرح کرده است که عبارتند از :نگرانی و هیجانپذیری .مؤلفه نگرانی که ارتباط
مهمی با فعالیتهای شناختی مربوط به تكلیف دارد و نشاندهنده افكار منفی و نگرانیهای ناشی از پیامدهای امتحان است و این خود
به باورهای فرد درباره خود برمیگردد .مؤلفه هیجانپذیری بیشتر به واکنشهای عصبی و فیزیرولوژیكی بدن مثل عرق کردن ،تپش قلب،
نفس نفس زدن ،عالئم معده ،عصبانیت و  ...مرتبط میشود که ترس از این نشانهها از ویژگیهای اصلی افراد داری حساسیت اضطرابی
بااست .بنابراین وجود حساسیت اضطرابی که همراه با این نشانهها است و همچنین نگرانیهای فرد که ناشی از افكار منفی درباره خود
و تواناییهایش است ،اضطراب فرد را در موقعیتهایی مثل موقعیت امتحان تحت تأثیر قرار داده و منجر به اضطراب امتحان میشود.
از آنجا که کنترلناپذیری و خطر به باورهای فرد در مورد کنترلناپذیری افكار و اینكه افكار باید به منظور عملكرد خوب و بهرهمندی
از سالمتی کنترل شوند ،مربوط میشود؛ لذا کنترلناپذیری و خطر باعث میشود افراد احساس کنترل شخصی کمتری داشته باشند و در
نتیجه این امر باعث میشود در مورد شایستگیها و تواناییهای خود تردید بیشتری داشته باشند و منجر به افزایش اضطراب در آنها
شود.

• نتیجهگیري
با توجه به یافتههای پژوهش ،میتوان گفت عالوه بر اینكه متغیر باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی هر کدام به تنهایی
میتوانند پیشبینیکننده اضطراب امتحان باشند ،نتایج پژوهش ،رابطه همزمان بین حساسیت اضطرابی و کنترلناپذیری و خطر را ،به
عنوان پیشبینیکننده اضطراب امتحان در بین دانشجویان مرد و زن نشان میدهد .بنابراین میتوان گفت با افزایش حساسیت اضطرابی
و کنترلناپذیری و خطر ،میزان اضطراب امتحان افزایش مییابد.
یافتههای این پژوهش میتواند برای بهبود بازدهی مؤسسات آموزش عالی مؤثر باشد .باتوجه به عوامل تأثیرگذار در حساسیت
اضطرابی از جمله عوامل محیطی و نیز توجه به اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی ،میتوان با آموزش اینگونه راهبردها در
آموزشگاهها و دانشگاهها و بررسی همزمان عوامل محیطی و اثربخشی این آموزشها در جهت ارتقای باورهای فراشناختی مطلوب و
کاهش حساسیت اضطرابی در جهت کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دو جنس ،پژوهش و اقدام نمود .همچنین با توجه به اینكه
حساسیت اضطرابی در موقعیت اضطراب شدت میگیرد و عواقبی را در پی دارد ،در آموزشگاهها در جهت رشد اجتماعی افرادی که
دارای اضطراب اجتماعی هستند ،آنها را در موقعیتهای سالم اجتماعی به طور سالم با شرایط مشابه با موقعیت امتحان مواجه کرد تا در
موقعیت امتحان کمتر دچار اضطراب شده و از شدت گرفتن حساسیت اضطرابی و بازتاب بیشتر عالیم اضطراب جلوگیری کرد .با توجه
به اینكه در افراد دارای حساسیت اضطرابی باا ،ترس از نشانههای هیجانپذیری وجود دارد و این سازه ارتباط تنگاتنگی با تنظیم هیجان
دارد ،پیشنهاد میشود که پژوهشهایی در رابطه با اثربخشی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر حساسیت اضطرابی و رابطه آن با
اضطراب امتحان صورت گیرد.
این پژوهش نیز مانند پژوهشهای دیگر با محدودیتهایی مواجه بود ،از جمله اینكه در این پژوهش از مقیاسهای خودگزارشدهی
استفاده شده است که امكان سوگیری در پاسخها وجود دارد .به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی و دانشگاهها امكان
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توزیع حضوری پرسشنامهها فراهم نبود .جامعه آماری این پژوهش محدود و شامل دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی
 1400-1399در دانشگاه باختر بود و تعمیم نتایج باید با احتیاط صورت پذیرد .همچنین بهعلت اینكه طرح پژوهش ،همبستگی بود از
نظر اسنادهای علتشناختی قابل اتكا نیست.
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