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 چکیده 
رابطه بین باورهای فراشناختی و اضطراب با    پژوهش حاضرهدف  

. جامعه  بودنقش میانجی سبک های حل مساله در میان دانشجویان  

پژوهش این  دانشگاه    را  آماری  دانشجویان مقطع کارشناسی  کلیه 

  می دهند.تعداد افراد نمونه با استفاده از فرمول کوکران یزد تشکیل  

گیری در دسترس  روش نمونه نفر براورد گردید و با استفاده از    ۳۰۰

شدند.   مطالعهانتخاب  این  در  پژوهش  نوع    روش  از  توصیفی 

مقیاس اضطراب    زبود و داده های پژوهش با استفاده اهمبستگی  

( استیر  و  مس199۰بک  های حل  پرسشنامه سبک  و  ئ(،  هپنر  له 

  - ( و پرسشنامه باورهای فراشناخت ولز و کاترایت1988پترسون )

. فرضیه های پژوهش با استفاده  جمع آوری گردید  (2۰۰4هاترون )

گردید و  از روش تحلیل مسیر و روش همبستگی پیرسون تحلیل  

با میانجی گری      که  یافته ها نشان می دهد باورهای فراشناختی 

گرایش مسئله،  به  اعتماد  ی  مسئله  حل  های  و    -سبک  اجتناب 

از میان سبک    . همچنین  کنترل شخصی بر اضطراب اثر گذار است

کنترل شخصی  اضطراب و  های حل مسئله سبک اعتماد به مسئله و  

 ارندرابطه مثبت د  با اضطراب رابطه منفی و با باورهای فراشناختی

گرایش سبک  رابطه  -و  فراشناختی  باورهای  و  اضطراب  با  اجتناب 

با بهبود باورهای  در نتیجه می توان بیان کرد که  معنی دار ندارد.

 
Abstract 

This study aims to investigate the relationship 

between metacognitive beliefs and anxiety with 

the mediating role of problem solving styles 

among students. The statistical population of the 

study consisted of all undergraduate students of 

Yazd University in the academic year 2018-19, 

which were selected by available sampling 

method. In this study descriptive-correlational 

method was used. Data were collected using 

Beck and Steer Anxiety Scale (1990), Heppner & 

Pettersson Problem Solving Questionnaire 

(1988), and Wells & Cartwright-

Hatton Metacognitive Beliefs Questionnaire 

(2004). Research hypotheses were analyzed 

using path analysis and Pearson correlation 

method. The results of the analysis indicated that 

the hypothetical research models used in this 

study fits; Path analysis coefficients showed that 

meta-cognitive beliefs affect anxiety, through 

problem solving confidence, approach-

avoidance, and self control. The results showed 

that among problem solving styles, problem 

solving confidence style had a negative 

relationship with anxiety and had a positive 

relationship with meta-cognitive beliefs and 

approach-avoidance style had no significant 
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دانشجویان در  توان    فراشناختی  حل  می  به  اعتماد  افزایش  باعث 

 . و اضطراب را در ان ها کاهش داد  مسئله در آنها گردید

اضطراب ، باورهای فراشناختی ، سبک های    :های کلیدیواژه

 حل مسئله 
 

relationship with anxiety and meta-cognitive 

beliefs.  

Keywords: anxiety, metacognitive beliefs, 

problem solving styles. 
 
 

 1400  آذرپذیرش:                     1400 مهردریافت :              پژوهشی  نوع مقاله :

 

 مقدمه 
کننده خطری مجهول و نامعلوم است. در اضطراب   ت روانی و احساس ناخوشایندی است که تداعی الالاضطراب از شایعترین اخت

فردی که دارای اضطراب است نمی تواند به خوبی بر فعالیت   .آگاهی ندارد  فرد از علت دلشوره، ترس و تشویش درونی خود

های روزمره ی خود تمرکز کند و نوعی نشانه های جسمانی همچون حالت تهوع ، تعریق ، سرخ شدن وکرخت شدن و سردی  

و   1)هاسکی   هده می کند. دست و پا و نشانه های های روانی مانند هراس، تحریک پذیری باال، عصبانیت سریع را در خود مشا

برای   5( گزارش کرده است که در طی  2۰15)2گاالگهرار   (.2۰2۰همکاران، سال اخیر مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره 

درمان افزایش پیدا کرده است بعالوه اختالالت اضطرابی شایع ترین دلیل مراجعه ی دانشجویان بوده است . پیدا کردن راهی  

فشار روانی در میان دانشجویان به طور فزاینده ای اهمیت پیدا کرده است. در دهه گذشته با افزایش شدید    برای کاهش دادن

اند. )میلرو سیهوس   ۳هزینه های سالمت روان دانشجویان، محققان وضعیت سالمت روان دانشجویان را بحرانی مطرح کرده 

الل اضطراب فراگیر هستند بدکارکردی های فراشناختی دارند که  (. این گونه فرض شده است که افرادی که مبتال به اخت2۰19

شامل باورهای مثبت و منفی درمورد تاثیرات درگیرشدن با نگرانی است.با این حال نگرانی در این افراد زمانی از نظر بالینی  

خود مرکز اندیشناکی قرار می    را به وجود می آورند. در این زمان است که نگرانی 4مشکل ایجاد می کند که آن ها فرانگرانی

گیرد و افراد تالش می کنند که آن را کنترل کنند. در بعضی موارد نگرانی مشکل ساز زمانی دیده می شود که اضطراب فراگیر 

  5اولیه باعث می شود نگرانی به عنوان راهبرد غالب برای مقابله با تهدید خیالی یا واقعی استفاده شود تحقیق داگاس ، لتارت 

( نشان داد که نگرانی با سبک جهت گیری به مسئله و کنترل شخصی رابطه درد اما با سبک  1995،فریستون و الدوسر )6رایوم  

اجتناب به عنوان توانایی حل مسئله و اعتماد به مسئله و    - اجتناب رابطه ای ندارد. در تحقیقی که سبک گرایش  - گرایش  

درنظر گرفته شده بود نیز تنها دو سبک اعتماد به مسئله و کنترل شخصی با    کنترل شخصی به عنوان جهت گیری به مسئله

اضطراب و نگرانی رابطه معنادارداشت و این رابطه با سطح اضطراب افراد تغییر میکرد و درگروه افراد مبتال به اضطراب و افراد  

 سالم تفاوتی نداشت. 

اضطراب وجود دارد ازجمله انحراف موضوع، ورزش، طفره رفتن و    های غیر دارویی فراوانی برای تکمیل فرآیند درمان  شیوه

موسیقیدرمانی. یکی از روشهای بسیار مؤثر دراینباره برای کاهش اضطراب و افزایش بازده عملکردی که مورد تائید محققان  

و  7)جاتز  آورد    ت می ازجمله سازش است که فرد از زندگی در اجتماع به دس  حل مسالههای   کارگیری مهارت  بسیاری است، به

 
1 Husky 
2 Gallagher,R 
3 Kruisselbrink-Flatt , Xiao, Moeller, Seehuus 
4 meta-worry 
5 Letarte  
6 Rhaume  
7 Lutz 
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  11و اسپاتاریو  1۰، هافمن 2۰1۰ 9و هادسون 8فراشناخت اثر مستقیم برارزیابی حل مسئله دارد.)الیس(.از طرفی  2۰2۰همکاران،

(. رابطه فراشناخت و حل مسئله در روانشناسی یادگیری به 1۳97؛ به نقل از جلیلی، حجازی و انتصار فومنی و مروتی،2۰1۰

فراشناختی کاربرد    _شناختی    ( بیان کردند که باورهای 2۰15) 12الن و هارپوتلوسی  بررسی قرار گرفته است.  طور وسیعی مورد

  ( در پژوهش خویش ضمن تاکید بر نقش موثر باورهای1۳9۳موثری در فرایند تنظیم هیجان دارند.پورطاهریان و همکاران )

ها در  ار از این مهارتآموزان نا برخوردآموزان گزارش کردند که دانشفراشناختی بر عملکرد رفتاری دانش  _یادگیری شناختی  

تر احتمال دارد  تری مواجه هستند و بیشها برخوردار هستند با مشکالت رفتاری بیش آموزانی که از این مهارتمقایسه با دانش

 دچار شکست و افت تحصیلی شوند. 

باورهای 2۰14) 1۳پی  اثربخشی  بررسی  به  پژوهشی  در  دانش  _شناختی    (  رفتاری  عملکرد  بر  و آفراشناختی  پرداخت  موزان 

آموزان گزارش کرد که این راهبردها ضمن اینکه احتمال بروز مشکالت تحصیلی نظیر شکست و یا حتی فرسودگی را در دانش

(؛ 2۰1۳تواند در کاهش مشکالت تحصیلی بروزیافته نیز موثر باشد. زانگ و سوفی )کارگیری آن میدهند بلکه بهکاهش می

مالیی (؛برزگربفروی2۰11) 14ویچاد   و  برزگربفرویی  )ی،  )1۳9۳بهرامی  ستاری  و  تجالی  )1۳9۳(؛  جنگی  و  واحدی  (؛  1۳94(؛ 

یادگیری شناختی   هایی هستند که اثربخشی باورهای( از دیگر پژوهش2۰15الن و هارپوتلو )(؛ و سی 2۰15) 15اسوانون و الپاز

 الت تحصیلی بروزیافته گزارش کردند. فراشناختی را در بهبود عملکرد رفتاری دانشجویان و کاهش رفع مشک _

رابطه   با این حال رابطه سبک های حل مسئله با با باورهای فراشناختی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. تنها در یک تحقیق 

بطه مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاکی از را  باورهای فراشناختی ولز با عملکرد تحصیلی با نقش میانجی حل مسئله

پژوهش    بنابراین مسئله مورد بررسی در  (.1۳97مستقیم این باورها با حل مسئله بود )جلیلی، حجازی ،انتصار فومنی و مروتی

 دارد؟وجود رابطه بین باورهای فراشناختی و اضطراب با نقش میانجی سبک های حل مسئله این است که آیا  حاضر

 

 روش تحقیق 
طرح این پژوهش، همبستگی  .  بودهمبستگی    -توصیفیو از لحاظ روش تحقیق    توسعه ای  لحاظ هدف یک پژوهش   پژوهش حاظر

از نوع مدل سازی معادالت ساختاری است. مدل معادالت ساختاری یکی از تکنیک های تحلیل چند متغیری است. در این  

مکنون( تعریف شده و هر یک از فرضیه ها،  پژوهش الگوهای اندازه گیری )نشانگرهای هر یک از سازه های پنهان )متغیرهای  

بین سازه ها مطرح می سازد روابط على  را در مورد  پژوهش   .یک مدل نظری  این  آماری  کلیه دانشجویان مقطع    را  جامعه 

رد  نفر براو  ۳۰۰  می دادند.تعداد افراد نمونه با استفاده از فرمول کوکرانتشکیل    97-98کارشناسی دانشگاه یزد در سال تحصیلی

 گیری در دسترس انتخاب شدندروش نمونهگردید و با استفاده از 
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 یافته ها
درصد    46سن  درصد زن است.  6۳دهندگان مرد و  درصد از پاسخ  ۳7که جنسیت  یافته های جمعیت شناختی نشان داد که  

درصد متأهل    25و  دهندگان مجرد  درصد پاسخ  75.می باشد سال    24-27درصد    17سال و    21-2۳درصد    ۳7سال،    2۰-18

درصد    ۳۳/۳5درصد رشته مهندسی،    ۳4/29دهندگان رشته انسانی،  درصد از پاسخ  ۳۳/۳5رشته تحصیلی  هستند و در نهایت  

 در ادامه به توصیف متغیرهای پژوهش می پردازیم: .رشته علوم پایه است

 توصیف متغیر باورهای شناختی 1جدول 

 واریانس  معیارانحراف  ( 4میانگین )از   متغیرها 

 565/۰ 751/۰ 16/2 باورهای فرا شناختی 

 ۳49/۰ 591/۰ 8۰/1 باورهای مثبت در مورد نگرانی 

 472/۰ 687/۰ 29/2 باورهای منفی 

 ۳56/۰ 597/۰ 89/1 اعتماد شناختی 

 ۳56/۰ 596/۰ 18/2 باورها در موردنیاز به کنترل افکار

 ۳94/۰ 628/۰ 52/2 خودآگاهی شناختی 

 484/79 915/8 17/۳5 اضطراب 

 247/۰ 497/۰ 84/2 های حل مسئلهسبک

 72۳/۰ 65۰/۰ 66/2 اعتماد به حل مسئله

 29۰/۰ 5۳8/۰ 76/2 اجتناب -سبک گرایش

 ۳56/۰ 597/۰ 89/1 کنترل شخصی 

 

رابطه وجود دارد   مسئلهبین باورهای فراشناختی و اضطراب با نقش میانجی سبک های حل    یافته ها در خصوص این فرضیه که

 نشان می دهد که: 

ماتریس    با توجه به اطالعات جمع اوری شده، ضرایب همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه در ماتریس همبستگی نشان میدهد 

تحلیل ساختاری (. p<0.05بین تمامی متغیرها همبستگی معنادار و مثبتی وجود دارد )  ۰5/۰همبستگی، در سطح معناداری 

های همخطی بودن متغیرها  از به پیش فرض هایی دارد، در ابتدا به بررسی این مفروضه ها می پردازیم.در این مدل مفروضهنی

 و استقالل خطاها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که: 
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 شاخص های معنی داری و برازش مدل 2جدول 

 برازنده است اگر  اختصار نام شاخص  
مدل میزان در 

 بدست آمده 
 نتیجه

ی 
ها

ص 
اخ

ش

ی 
دار

ی 
عن

م
 

 تائید  ۰69/۰ باشد  ۰8/۰کوچکتر از  RMSEA ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 کای اسکوربه درجه آزادی 
d f

2

 
 تائید  76۰/2 باشد  ۳مساوی و کوچکتر از 

ش 
راز

ی ب
ها

ص 
اخ

ش
 

 تائید  92/۰ باشد 9/۰بزرگتر از  GFI شاخص نیکویی برازش

 تائید  94/۰ باشد 9/۰بزرگتر از  NNFI شاخص برازش هنجارنشده

 تائید  9۳/۰ باشد 9/۰بزرگتر از  NFI شاخص برازش هنجارشده

 تائید  96/۰ باشد 9/۰بزرگتر از  CFI شاخص برازش تطبیقی 

 تائید  95/۰ باشد 9/۰بزرگتر از  IFI شاخص برازش افزایشی 

 

 مشخص شده است. مستقیم و غیرمستقیم متغیرها و میزان ارتباط آنها بر اساس داده های استاندارد در نمودار زیرنوع ارتباط 

 

 
 آزمون تحلیل مسیر در مرحله اول   1نمودار 

 معادالت ساختاری مدل تحقیق 3 جدول

 Tمیزان  β متغیر مستقل  متغیر وابسته 
خطای 

 استاندارد
2R 21- R 

معنی  

 داری 

 اضطراب 
 ۰86/۰ 48/5 -۳4/۰ باورهای فراشناختی

41۳/۰ 587/۰ sig 
 ۰72/۰ 79/7 42/۰ اعتماد به حل مسئله
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Sig = significant 

NS = Not significant 

 

 مسیر طریق  از  و غیرمستقیم بطور دارد تأثیر اضطراب بر مستقیما   آنکه بر باورهای فراشناختی عالوه متغیر  2  نمودار اساس بر

که در این فرضیه مورد بررسی قرار  دارد  مستقیم غیر  تاثیر اضطراب دانشجویان زیر با میانجی گری اعتماد به حل مسئله بر

 گیرد. می

 

 دانشجویان  اضطراب و  باورهای فراشناختی بین اعتماد به حل مسئله گری واسطه نقش  2نمودار 

 مقادیر مربوط به تست سوبل 4جدول 

 پارامترها  مقایر

 ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی  ۳1/۰

 ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته -42/۰

 خطای استاندارد مسیر متغیر مستقل و میانجی  ۰98/۰

 خطای استاندارد مسیر متغیر میانجی و وابسته ۰72/۰

997/2- T-sobel 

 

می نشان  نتایج  آماره  مجموع  اضطراب   zدهد که  و  فراشناختی  باورهای  رابطه  در  به حل مسئله  اعتماد  میانجی  نقش  برای 

 شود. ( است و لذا میانجی گری اعتماد به حل مسئله پذیرفته می-96/1  &96/1دانشجویان معنی دار است، چون خارج از بازه )

 تی و اضطراب بررسی رابطه میانجی اعتماد به حل مساله در رابطه بین باورهای فراشناخ 5جدول 

 نتیجه آزمون  VAFآماره  T-sobel فرضیه پژوهش 

 تأیید  276/۰ -997/2 اضطراب   اعتماد به حل مسئله  باورهای فراشناختی

 

(  96/1 &96/1با توجه به میزان آماره تی غیر مستقیم )تی سوبل( بین دو متغیر باورهای فراشناختی و اضطراب خارج از بازه )

درصد از تاثیر    6/27شود که  مشاهده می  VAFشود. با توجه به میزان بدست آمده برای آماره  است و لذا فرضیه پذیرفته می

باورهای   نمودار متغیر اساس تواند تبیین گردد.برویان ازطریق اعتماد به حل مسئله میباورهای فراشناختی بر اضطراب دانشج

 12/۰ 48/1 15/۰ اجتناب -سبک گرایش

 ۰56/۰ 66/8 -51/۰ کنترل شخصی 

 sig 429/۰ 571/۰ ۰98/۰ 72/4 ۳1/۰ باورهای فراشناختی اعتماد به حل مسئله

 NS 865/۰ 1۳5/۰ 28/۰ 4/۰ ۰4/۰ باورهای فراشناختی اجتناب -سبک گرایش
 NS 899/۰ 1۰1/۰ ۰6۳/۰ 12/8 46/۰ باورهای فراشناختی کنترل شخصی 
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اجتناب با   - میانجی گری سبک گرایش طریق دارد و در این فرضیه تأثیر غیر مستقیم از تأثیر اضطراب بر مستقیما  فراشناختی

 گیرد.اضطراب دانشجویان مورد بررسی قرار می توجه به مسیر زیر بر

 

 دانشجویان  و اضطراب  باورهای فراشناختی بین اجتناب  - سبک گرایش گری واسطه نقش  3نمودار 

 استفاده گردید.  VAFاجتناب از آزمون تی سوبل و آماره   -برای تست میانجی گری سبک گرایش

 مقادیر مربوط به تست سوبل 6جدول 

 پارامترها  مقایر

 مستقل و میانجی ضریب مسیر میان متغیر  ۰4/۰

 ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته 15/۰

 خطای استاندارد مسیر متغیر مستقل و میانجی  28/۰

 خطای استاندارد مسیر متغیر میانجی و وابسته 12/۰

151/۰ T-sobel 

 

اجتناب در رابطه باورهای فراشناختی و اضطراب   -برای نقش میانجی سبک گرایش  zدهد که آماره  مجموع نتایج نشان می

اجتناب پذیرفته نمی    -( است و لذا میانجی گری سبک گرایش-96/1  &96/1باشد، چون بین بازه )دانشجویان معنی دار نمی

 طریق در این فرضیه تأثیر غیر مستقیم از  دارد و تأثیر اضطراب  بر  مستقیما  باورهای فراشناختی متغیرزیر    نمودار اساس  شود.بر

 گیرد. اضطراب دانشجویان مورد بررسی قرار می میانجی گری کنترل شخصی با توجه به مسیر زیر بر

 

 دانشجویان  و اضطراب  باورهای فراشناختی بین  کنترل شخصی گری واسطه نقش  4نمودار 

 استفاده گردید.  VAFبرای تست میانجی گری کنترل شخصی از آزمون تی سوبل و آماره  

 مقادیر مربوط به تست سوبل 7جدول 

 

 

 

 

 

 

 پارامترها  مقایر

 ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی  46/۰

 ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته -51/۰

 میانجی خطای استاندارد مسیر متغیر مستقل و  ۰6۳/۰

 خطای استاندارد مسیر متغیر میانجی و وابسته ۰56/۰

744/5- T-sobel 
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برای نقش میانجی کنترل شخصی در رابطه باورهای فراشناختی و اضطراب دانشجویان  zآماره  دهد کهمجموع نتایج نشان می

شود.در این قسمت  ( است و لذا میانجی گری کنترل شخصی پذیرفته می-96/1  &96/1باشد، چون خارج از بازه )معنی دار می

 تفاده گردید. اس VAFاز پژوهش نیز جهت تعیین شدت اثر غیرمستقیم از طریق میانجی از آماره ای 

 کنترل شخصی در رابطه بین باورهای فراشناختی و اضطراب   بررسی رابطه میانجی 8جدول 

 نتیجه آزمون  VAFآماره  T-sobel فرضیه پژوهش 

 تأیید  -4۰8/۰ -744/5 اضطراب   کنترل شخصی   باورهای فراشناختی

 

(  96/1 &96/1با توجه به میزان آماره تی غیر مستقیم )تی سوبل( بین دو متغیر باورهای فراشناختی و اضطراب خارج از بازه )

درصد از تاثیر    8/4۰شود که  مشاهده می  VAFشود. با توجه به میزان بدست آمده برای آماره  است و لذا فرضیه پذیرفته می

 تواند تبیین گردد. ویان ازطریق کنترل شخصی میباورهای فراشناختی بر اضطراب دانشج

 

 نتیجه گیری و بحث 
رابطه بررسی  هدف  با  حاضر  ی  مسئله  مطالعه  حل  های  سبک  میانجی  نقش  با  اضطراب  و  فراشناختی  باورهای  انجام   بین 

تواند به طور غیر  د میدهد که باورهای فراشناختی یعنی شناختی که فرد از خود و توانایی های خود دارنتایج نشان می گرفت.

و از طریق اعتماد به حل مسئله بر اضطراب اثر بگذارد به این صورت که با افزایش اعتماد شخص به خود در مواجه با    مستقیم

های مختلفی داشته باشد، وقتی  تواند جهت گیریمشکالت اضطراب درونی خود را کاهش دهد. فرد در مواجه با اضطراب می

کنند و تحقیقات نشان داده است که  اعتماد به حل مسئله باشند با دید مثبت به مسائل و مشکالت نگاه می  دانشجویان دارای

 16بهزیستی   کنند نه تهدید برایمشکالت را به عنوان چالش درک می  -1جهت گیری مثبت به مسئله در افراد تمایالتی مانند  

حس خودکارآمدی باالیی نسبت به توانایی هایشان در    -۳وند.  شبه اینکه مشکالت حل شدنی هستند خوشبین می  - 2فردی  

احساسات    -5معتقدند که حل موفقیت آمیز مسائل نیازمند زمان و تالش کافی است.    -4سامان دادن به مسائل دشوار دارند.  

د بودن نگرانی و هم به  دانند که برای حل مسئله کارآمد الزم است. باور همزمان هم به سودمن منفی را منبع مهم اطالعاتی می

می نگرانی  شدن  تر  طوالنی  باعث  احتماال  نبودن  نگران  کنم  ارزشمندی  فکر  مشکلم  به  آنقدر  باید  اینکه  به  باور  مثال  شود. 

)اندیشناکی( که بتوانم راه حلی برای آن پیدا کنم یا آنقدر فکر کنم که احساس کنم همه چیز درست خواهد شد انگیزه فرد  

کند. از این جا به بعد آن چه که فرد  ز نگرانی به عنوان راهبردی موثر دوره های نگران بودن را طوالنی تر میبرای استفاده ا

توان تبیین کرد  ( این گونه می1995شود خود مسئله نگرانی است)ولز،مبتال به اختالل اضطراب فراگیر در مورد آن آشفته می

کند، اما از آنجایی که فرد  یر مسئله تازه ایست که با آن دست و پنجه نرم میکه نگرانی برای فرد دچار اختالل اضطراب فراگ

فعال می  مضطرب او  در  افکار  ناپذیری  فراشناختی کنترل  باورهای  ندارد  افکار خود  شود و در  هوشیاری فراشناختی درمورد 

تازه ای  مسئله  خود  اکنون  که  نگرانی  کردن  می  متوقف  ناتوان  دراست  اضطراب  و  باقی میشود  وجود  فرد  به  اینکه  یا  ماند 

یا می اضطراب میتواند جهت مثبت به مسئله  باورهای فراشناختی و  ارتباط بین  اعتماد به حل مسئله در  آید.بنابراین وجود 

 مشکل دهد و موجب شود که با افزایش باورهای فراشناختی با میانجی گری اعتماد به حل مسئله اضطراب کاهش یابد. 

 
16 Well-being 
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 اجتناب در ارتباط بین باورهای فراشناختی و اضطراب   -اثر میانجی سبک گرایشبررسی ها یافته ها نشان داد که    در ادامه ی

اجتناب را بین باورهای فراشناختی اضطراب    -گری سبک گرایشبررسی های انجام شده پژوهشی مشابه که میانجی  تایید نشد. 

 غیرهمسو بودن با تحقیق حاضر یافت نشد. را مورد بررسی قرار دهد، جهت بررسی همسو بودن یا 

افکاری که به طور قوی تر به رخ دادن حادثه فاجعه آمیز مربوط است را سرکوب کند.   نگرانی ممکن است بتواند مستقیما 

اشاره کردند. آن ها حدس زدند    GAD( اولین کسانی بودند که به کارکرد اجتنابی نگرانی در بیمار  199۰) 18و اینز 17برکوک

از جنبه تصوری که بیشتر با برانگیخنگی فیزیکی رابطه دارد برمی دارد. در آزمودنی های    ه جنبه غالب کالمی نگرانی، توجه راک

GAD  ،(. با در نظر گرفتن این که  1995؛ به نقل از ولز،  1994یک کارکرد نگرانی اجتناب از افکار آشفته ساز است )برکوک

( تفاوت های فردی را در راهبردهای کنترل افکار آشفته ساز 1994مرکز باشد ولز و داویس)تواند یک برهم زننده ت نگرانی می

شد، استفاده از نگرانی در  و ناخواسته مورد بررسی قرار دادند. یک راهبرد که به شکل ثابتی در میان افراد غیر بیمار استفاده می

بود. چندین مشکل بالقوه در استفاده از نگرانی به عنوان راهبرد مورد مشکالت جزئی برای برگرداندن توجه از افکار ناخواسته  

برگردان توجه از افکار   شود که( اشاره کردند تبیین می199۰فراشناختی وجود دارد اول اینکه همانطور که بورکوک و اینز )

شود مثل بازگشت  ی شده منجر میکند و به عالئم ناشی از پردازش هیجانی بازدارتصویری از مواجه شدن با آن ها جلوگیری می

افکار آشفته ساز )راچمن،   از ولز  198۰بیشتر  نقل  به  افراد می1995؛  باورهای فراشناختی  برای کنترل و  (.  را  زمینه  توانند 

(. همانطور که گفته شد اضطراب و نگرانی بیشتر با اجتناب همراه است نه با گرایش به حل  1995سرکوب افکار ایجاد کنند)ولز،

 سائل. م

که   داد  نشان  نتایج  نهایت  باورهای  در  دارد  وجود  رابطه  کنترل شخصی  میانجیگری  با  اضطراب  و  فراشناختی  باورهای  بین 

از طریق میانجی  اینکه تاثیر مستقیم بر اضطراب دارند به طور غیر مستقیم و  بر  گری کنترل شخصی نیز  فراشناختی عالوه 

توان به دلیل رابطه معنی داری که کنترل شخصی با هر دو متغیر باورهای  این را می  توانند بر اضطراب اثر گذار باشد کهمی

فراشناختی و اضطراب دارد، دانست. در میان افرادی که مبتال به اختالل اضطرابی نیستند و از هوش نسبتا باالیی برخوردارند 

به (. 1986،  19خورد)پالینسارجدید بسیار به چشم می  استفاده از راهبرهای موثر فراشناختی و کنترل خود برای حل کردن مسائل

کنند از آگاهی فراشناختی برخوردارند و  می توان تبیین کرد افرادی که از راهبردهای موثر فراشناختی استفاده میطور کلی  

کنند تنها فکر هستند و  میدانند افکاری که به ذهنشان خطور  توانند هیجانات و افکرا خود را کنترل کنند آنها میبهتر می

دانند که فکرها ساخته و پرداخته ذهن هستند و با واقعیت یکی نیستند این  توانند هویت خود را از آن ها تمایز دهند میمی

کند که بهتر از خود در برابر اضطراب دفاع کنند اما افراد  گسلش شناختی که نوعی از کنترل شخصی است به افراد کمک می

به   و  مبتال  افکار  از  را  خود  توانند  نمی  فراشناختی  آگاهی  ضعف  دلیل  به  دارند  ضعیفی  فراشناختی  باورهای  که  اضطراب 

احساساتشان که گذرا هستند تمایز دهند و به دلیل درگیری زیاد با این افکار و احساسات که ناشی از کنترل ضعیف فراشناختی 

 راگیر شوند.است بیشتر ممکن است که مبتال به اختالل اضطراب ف

بود که نمونه این  پژوهش  این  از مهمترین محدودیتهای  پژوهش شامل دانش بعضی  این    غیربالینی می   جویانی  انجام  شد؛ 

در دسترس بودن روش    شود؛ همچنین محدودیت دیگر،  پذیری نتایج می  پژوهش در یک شهرستان نیز باعث کاهش تعمیم

های معتبر و    شود که از سایر پارادایم   پیشنهاد می  .داشته باشند  ی نتایج تاثیر نمونه گیری بود که می تواند بر تعمیم پذیر

های اقتصادی و اجتماعی و    ی بزرگتر، طبقه  نمونه)تر، مثل مصاحبه، استفاده و پژوهش مذکور با گستردگی بیشتر    مطمئن

.    ای آتی به شیوه ی تصادفی باشدهمچنین پیشنهاد می شود تا روش نمونه گیری در پژوهش هانجام شود و  (نژادی متفاوت

 
17 Borkovec 
18 Inz 
19 Palincsar 
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با توجه به نتایج بدست آمده بین باورهای فراشناختی و اضطراب دانشجویان یزد رابطه معکوس و معنی دار برقرار بود.  همچنین  

هش  موجب کا  توانند با برگزاری برنامه های فرهنگی و آشنایی دانشجویان با باورهای فراشناختیبنابراین مدیران دانشگاه می

زیرا تغییر باورهای فراشناختی منفی و راهبردهای ناسازگار کنترل فکر، می تواند در کاهش اضطراب   اضطراب در آنها گرددند. 

 در تفکر الگوهای و فراشناختی گردد باورهایپیشنهاد میو در نهایت به محققین عالقه مند در این حوزه    مفید واقع شود

 دهیپاسخ شیوه بر فراشناختی باورهای ، زیراد و پژوهش هایی را در این زمینه انجام دهنددهن  قرار هدف موردرا   دانشجویان

تواند با بهبود باورهای فراشناختی در دانشجویان باعث  لذا می گذارندتأثیر می  منفی هایهیجان و عالئم باورها، افکار، به فرد

مولفه هایی که محققین عالقه مند در این حوزه می توانند به آن توجه کنند از دیگر  افزایش اعتماد به حل مسئله در آنها گردید.

بررسی رابطه ی باورهای فراشناختی و فرایند های نگرانی است، در نتیجه پیشنهاد می شود در این حوزه تحقیقاتی صورت 

 بگیرد.
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