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چکیده
هدف :پژوهش حا ضر با هدف پیشبینی ا ضطراب مدر سه در دانشآموزان برا ساس باورهای فرا شناختی و حمایت
اجتماعی انجام شد.
روش :پژوهش حا ضر یک پژوهش تو صیفی -همب ستگی ا ست .جامعه پژوهش دانشآموزان دورة دوم متو سطة شهر
اراک بودند 232 .دانشآموز ( 122پ سر و  111دختر) به روش نمونهگیری ت صادفی خو شهای چندمرحلهای انتخاب
شدند و به پرسشنامه حمایت اجتماعی ،پرسشنامه فراشناخت ولز و کارترایت هاتن و مقیاس اضطراب مدرسه پاسخ
دادند .دادههای حاصل بهوسیله آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گامبهگام تحلیل شدند.
یافتهها :یافته های حا صل از همب ستگی پیر سون ن شان داد که بین باورهای فرا شناختی و ا ضطراب مدر سه رابطة
مثبت معنیداری وجود دارد ( ،)p>1/11بین حمایت اجتماعی و ا ضطراب مدر سه نیز رابطة منفی معنیداری وجود
دارد ( .)p>1/11ن تایج تحل یل رگرسییییون گام به گام نشیییان داد که خرده مق یاس های باور های منفی در مورد
کنترلناپذیری افکار ،حمایت دیگران و اطمینان شناختی ضعیف بهطور معنیداری 31/1 ،درصد از واریانس اضطراب
مدرسه را تبیین میکنند (.)p>1/111
نتیجهگیری :با توجه به یافته ها می توان گفت باورهای فراشیییناختی و حمایت اجتماعی ،اضیییطراب مدرسیییه در
دانشآموزان را پیشبینی میکنند.
کلید واژهها :اضطراب مدرسه ،باورهای فراشناختی ،حمایت اجتماعی ،دانشآموز.
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 .1مقدمه
متخ ص صان ،اختالالت ا ضطرابی را شایعترین اختالل روانی در کودکان و نوجوانان میدانند و شیوع
آن را  4تا  22درصیید بسییته به تفاوت روشهای ارزیابی تخمین زدهاند (ارگیلز 1و همکاران.)2112 ،
ا ضطراب مدر سه یکی از مهمترین مو ضوعات در روان شنا سی تعلیم و تربیت ا ست .برا ساس آمار هر
ساله بر تعداد کودکان و نوجوانان با این نوع اضطراب افزوده می شود .اضطراب مدرسه شامل سه بعد
شناختی (افکار مزاحم) ،عاطفی (احساس ترس یا نگرانی) و روانشناختی (احساس شکست) در متن
فعالیتهایی است که در مدرسه اتفاق میافتد که توسط عملکرد ضعیف در مدرسه یا طرد اجتماعی
از سوی دیگران (معلم و همکالسیها) تقویت میشود (گیلبر ،بکمن ،جردن ،کشیکار و جاسترسکی،2
.)2112
از ن شانههای ملموس ا ضطراب مدر سه میتوان به اح ساس تنش و ف شار روانی که دانشآموزان
هنگام حضییور در مدرسییه تجربه میکنند؛ یا افکار و رفتار پریشییانی که به هنگام تداعی حضییور در
مدر سه ،دیده می شود ا شاره کرد .معموالً امتناع از مدر سه رفتن یکی از ن شانههای ا ضطراب مدر سه
مح سوب می شود .از چ شمانداز تحولی نیز میتوان ا ضطراب مدر سه را نا شی از ا ضطراب جدایی از
والدین ،خانه ،خانواده یا شرایطی دان ست که به آن دلب ستگی ایجاد شده ا ست .همچنین برخی نیز
اضییطراب مدرسییه را شییامل اضییطراب تعمیمیافته و اضییطراب اجتماعی میدانند (کاسییتتیونینا و
دروزدیکوا.)2112 ،3
پژوهشگران اضطراب مدرسه را متشکل از  4عامل میدانند که شامل اضطراب امتحان ،ترس از
ابراز وجود ،فقدان اعتمادبهنفس و واکنشهای فیزیولوژیک است (بهمن ،کیامنش و ابوالمعالی.)1322 ،
اضطراب امتحان مرتبط با پاسخ فرد قبل ،حین و بعد از شرایط امتحان است .جایی که فرد خیلی از
ارزیابی و شکست خوردن میترسد و این مسئله باعث برانگیخته شدن نشانههای اضطراب در فرد
میشود (دوی و مانگونسنگ .)2112 ،4دو نوع اضطراب امتحان وجود دارد :نوع اول مربوط به کمبود
مهارتهای فراشناختی است که فرد احساس شکست میکند و به اضطراب امتحان میانجامد و نوع
دوم ،افرادی هستند که افکار نامرتبط با امتحان را تجربه میکنند که این افکار ،تداخلهای فراشناختی
را ایجاد میکنند و از بهکار گرفتن مهارتهای فراشناختی جلوگیری میکنند .این گروه مهارتهای
فراشناختی را دارند اما نمیتوانند از این مهارتها بهدرستی استفاده کنند .به گروه اول باید مهارتهای
فراشناختی آمو خته شود اما گروه دوم با استفاده از آرمیدگی یا حساسیتزدایی درمان میشوند.
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اضطراب امتحان به ارزیابی شناختی منفی و افت عملکرد تحصیلی منجر میشود و نقش مخرب و
بازدارندهای در سالمت روانی و تحصیلی افراد ایفا میکند (وینمن ،کرسبوم و ایمسرن.)2111 ،1
مؤلفههای بعدی اضیطراب مدرسیه ترس از ابراز وجود و فقدان اعتمادبهنفس اسیت .ابراز وجود به
فرد اح ساس خودکارامدی و کنترل درونی میدهد و این حس ،اعتمادبهنفس فرد را در روابط متقابل
با دیگران تقویت می کند .فردی که دارای اعتمادبه نفس اسیییت از توانایی خود ،آگاه اسیییت و با
بهرهگیری از استعداد خود به موفقیت تحصیلی میرسد اما فردی که اعتمادبهنفس پایینی دارد ،خود
را در ان جام اغ لب ت کالیف ناتوان میبی ند .عا مل واکنش های فیزیولوژ یک نیز ب یانگر ف عال شیییدن
سی ستمهای خودکار بدن هنگام مواجه با شرایط تنشزای مدر سه ا ست که میتواند میزان ا ضطراب
مدرسه را تشدید کند (صاحبالزمانی ،نورزوینیا ،آلیلو و رشیدی.)1332 ،
اضییطراب مدرسییه برای دانشآموزان آس ییبهایی با خود به همراه دارد .دانشآموزان در مدرسییه
میتوانند مهارتهای خودکنترلی ،خودتنظیمی ،عزتنفس ،توانمندیهای فردی ،یادگیری هنجارهای
اجتماعی و مهارتهای ارتباطی با هم ساالن و بزرگ ساالن را تو سعه دهند؛ اما اگر ا ضطراب مدر سه
داشییته باشییند دچار ناامنی ،تردید و تکانشییگری میشییوند نوع تفکر دانشآموزان مبتال به اختالل
اضییطراب مدرسییه نیز میتواند مانع از پیشییرفت خالقیت و کنجکاوی آنها شییود (دمیر و کوتلو،2
.)2112
یکی از متغیرهایی که ارتباط تنگاتنگی با اضییطراب دارد فراشییناخت 3اسییت .واژه فراشییناخت را
نخستین بار فالول )1292( 4بهکاربرده است و به فرآیند تفکر دربارهی تفکر اشاره دارد و به دانش در
مورد اینکه چه چیزی را میدانیم و چه چیزی را نمیدانیم اطالق میشیییود .به عبارتی فراشیییناخت
مفهومی چندبعدی ا ست که دربرگیرنده دانش ،فرآیندها و راهبردهایی ا ست که شناخت را ارزیابی،
نظارت و کنترل میکند (به نقل از آلمدیا.)2113 ،2
باورهای فرا شناختی به باورها و نظریاتی که افراد دربارهی شناخت شان دارند ا شاره میکند؛ مانند
باورهایی دربارة معنای انواع خاص افکار و باورهایی مرتبط با کارآمدی حافظه ،کنترل شیییناختی و
مسییایلی از این قبیل .اختالل روانشییناختی به این موضییوع برمیگردد که تا چه حد برخی از افکار
بسییط یافته و بهطور مداوم به آنها توجه میشییود و یا برخی بهسییادگی رها میشییوند .این فرآیند
انتخاب و کنترل سییبکهای تفکر مبتنی بر فراشییناخت اسییت .درواقع باورهای فراشییناختی مسییئول
کنترل افکار سالم و ناسالم هستند .ازاینرو باورهای فراشناختی میتوانند با اختالالتی نظیر اضطراب،
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افسردگی و نگرانی ارتباط پیدا کنند بهعبارتی ارزیابیهای منفی باعث نا به سامانیهای روانشناختی
و عدم عملکرد درست میشود (نلسون ،استوارت ،هوارد و کراولی.)1222 ،1
نخسییتین بار مدل فراشییناختی اضییطراب را ولز و میتوس ،)1222( 2تحت عنوان نظریة عملکرد
اجرایی خودتنظیمی 3تدوین کردهاند .این نظریه نقش عاملهای چندگانهی فرا شناخت را در ر شد و
تداوم اختاللهای روانشیییناختی تبیین میکند .براسیییاس آن ،اختاللهای روانشیییناختی ازجمله
اضطراب بهوسیلهی عواملی مانند توقف فکر (نگرانی و نشخوار فکری) ،اجتناب و بازداری فکری ایجاد
می شوند و تداوم مییابند .مجموع این عوامل سندرم شناختی توجهی 4را ت شکیل میدهند؛ که این
سیندرم از طری چند مکانیزم ویژه تداوم مییابد و اصیال باورهای کژ کار و ناکارآمد را با شیک ست
مواجه میسازد (به نقل از سپادا ،نیک ویک ،مونتا 2و ولز.)2113 ،
براساس الگوی فوق ،افراد مبتال به اختالل اضطرابی ،باورهای مثبتی در مورد نگرانی دارند و از آن
بهعنوان وسیلهای برای پیشبینی مسایل آینده استفاده میکنند .این نوع باورها شامل باورهایی مانند
«نگرانی به من ک مک می ک ند تا از مشیییکالتم اجت ناب کنم»« ،نگرانی به من ک مک می ک ند تا با
م شکالتم مقابله کنم» ،ا ست .باورهای منفی در مورد نگرانی اهمیت بی شتری در اختالالت ا ضطرابی
دارند .این باورها مبتنی بر آن هستند که نگرانی میتواند به پیامدهای ناگوار جسمی ،روانشناختی و
اجتماعی بینجامد .با فعال شیییدن باورهای فراشیییناختی منفی در مورد نگرانی ،فرد به ارزیابی منفی
نگرانی میپردازد که این م سئله موجب ت شدید ا ضطراب و اح ساس ناتوانی در فرد می شود (ییلماز،
گنکز 2و ولز.)2111 ،
در کنار این مشکالت فراشناختی که اضطراب با خود بههمراه دارد اضطراب مدرسه یک واکنش
هیجانی منفی اسییت که همراه با احسییاسییات ناخوشییایند ،بهعنوان تهدیدکننده ارزش خود درک
می شود .این اضطراب میتواند تمرکز و فضای حافظه کاری را کاهش داده که برای تقویت آنها باید
مهارتهای فراشناختی آموزش داده شود .در افراد با اضطراب مدرسه ،خطای شناختی و تحریف نیز
ز یاد اسیییت و افراد به جای این که اطال عات واقعی را پردازش کن ند خ طا ها و انحرا فات را پردازش
میکنند .به این افراد باید مهارتهای فراشیییناختی همچون خود نظارتی با دو هدف کاهش تنیدگی
روانی مرتبط با امکان شکست و دفاع از ارزش خود در رابطه با عملکرد که مسئولیت عدم موفقیت را
کاهش داده و اعتبار موفقیت را افزایش میدهد ،آموزش داده شیییود .در خود نظارتی ،به کارگیری
راهبردهای فراشیییناختی که بهمنظور پیشبینی ،برنامهریزی  ،نظارت بر رفتارها ،ارزیابی اهداف و
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وظایف ،برنامهریزی و بررسییی پیامدها بهکار میرود میتواند اضییطراب مدرسییه را کاهش دهد (راپو،
آلسی و پپی.)2119 ،1
متغیر دیگر پژوهش حاضیییر ،حمایت اجتماعی 2اسیییت .حمایت اجتماعی ،میزان برخورداری از
محبت ،همراهی ،مراقبت ،احترام ،توجه و کمکی ا ست که فرد از خانواده ،دو ستان و دیگران دریافت
میکند که این حمایت منبعی اسییت که به افراد در کنار آمدن با مشییکالت و ایجاد سییازگاری کمک
میکند (تونا و آناالن.)2119 ،3
بهعبارتدیگر حمایت اجتماعی ،کمک گرفتن از منابع هیجانی و تکلیفی فراهمشییده بهوسیییلهی
دیگران بهعنوان وسییییلهای برای کنار آمدن با تنشهای روزانهی فرد تعریف میشیییود .حمایتهای
اجتماعی چه در قالب راهبردهای مقابلهای وارد عمل شوند و چه در قالب یک الگوی حمایتکننده و
مشوق ،میتوانند تأثیر زیادی بر سالمت روانی افراد داشته باشند (یو ،هو ،افرید و مکی.)2113 ،4
حمایت اجتماعی شامل سه مدل اثر ضربهگیر ،2مدل اثر اصلی 2و مدل اثر میانجی 9میشود .مدل
اثر ضییربهگیر بیان میکند که حمایت اجتماعی از افراد در مقابل عوامل فشییارزا حمایت میکند .این
مسیییئله باعث کاهش اثرات منفی این عوامل بر سیییالمت و تدارک منابع بهتری برای مقابله با آنها
می شیییود .حمایت اجتماعی از طری بهبود و ترغیب رفتارهای سیییالم نیز باعث کاهش اثر عوامل
تنیدگی زا و اضطراب میشود (مارینو ،سیری ،رایو و آلکسپولس2113 ،3؛ آیو ،الیو الیو.)2112 ،2
مدل اثر ضیییربهگیر فرض می کند که حضیییور عوامل موقعیتی (حمایت اجتماعی و همدلی) یا
ویژگی های شخ صیتی خاص (اجتماعی بودن) منجر به کاهش ف شار نا شی از ا ضطراب و تنیدگیها
شده و میتواند در مقابل بیماریهای ناشی از آنها اثر حفاظتی داشته باشد.
طب مدل اثر اصییلی حمایت اجتماعی با فراهم کردن تجربههای مثبت ،حس خود ارزشییمندی و
ثبات در زندگی اجتماعی اثر مفیدی دارد .در این مدل اینگونه فرض میشییود که حمایت اجتماعی
باعث به وجود آمدن حمایتهای مثبت برای افراد میشییود براسییاس این مدل احسییاس پیشبینی
پذیری ،ثبات در موقعیت زندگی و باال بردن خود ارزشمندی باعث افزایش سالمت روان فرد.
مدل اثر میانجی نیز حمایت اجتماعی را بهعنوان متغیری که بهطور غیرمسیییتقیم و از طری یک
متغیر دیگر بر فرد اثر میگذارد ،فرض میکند .طب این مدل ،ارتباطات اجتماعی بهطور غیرمستقیم

1. Rappo, Alesi & Pepi
2. Social Support
3. Tuna & Unalan
4. Yu, Hu, Efrid & Mccoy
5. Buffering Effect Model
6. Main Effect Model
7. Mediating Effect Model
8. Marino, Sirey, Raue & Alexopoulos
9. Au, Lai & Lau
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از طری تقویت مثبت انجام تکالیف ،فراهم کردن تجارب ،یادگیری مشیییاهدهای از طری الگوگیری
نقش ،فراهم کردن فر صتهایی برای مقای سههای اجتماعی ،آموزش راهبردهای کنار آمدن و تف سیر
مثبت فرد دربارة تواناییاش ،تفسیر مثبت برانگیختگی هیجانی و تشوی بازسازی شناختی از طری
راهنمای مشارکتی بر سالمت روان اثر میگذارند (آیو ،الی و الیو.)2112 ،
در تبیین رابطه بین اضطراب مدرسه و حمایت اجتماعی میتوان گفت اضطراب مدرسه مشخصه
نوع خاصیییی از اضیییطراب در یک موقعیت اجتماعی-تعامل با فضیییای فیزیکی مدرسیییه ،معلمان و
همساالن -است (کاستتیونینا و دروزدیکوا.)2112 ،
درصورتیکه یک سیستم حمایتی مانند اولیا یا همساالن برای دانشآموزان وجود داشته باشد که
دانشآموزان در فرار از موقعیتهای ناخوشایند اجتماعی در مدرسه یا ارزیابی منفی و اضطراب ناشی
از عدم موفقیت در مدرسه که میتواند منجر به امتناع از مدرسه رفتن شود به آن پناه ببرند میتواند
تا حد زیادی از اضطراب آنها بکاهد؛ پس حمایت اجتماعی میتواند یک عامل کاهشدهنده اضطراب
مدرسه باشد (گنزالوز و همکاران.)2113 ،1
با توجه به اینکه تاکنون پژوهشییی بهصییورت مسییتقیم به بررسییی رابطه باورهای فراشییناختی و
حمایت اجتماعی با ا ضطراب مدر سه نپرداخته ا ست در ادامه به چند پژوهش که بهطورکلی پیرامون
رابطه باورهای فراشناختی و حمایت اجتماعی با اضطراب است اشاره میشود:
تید ،آندرسیییون و تریالت ،)2113( 2کیت و فرز )2112( 3و دیویس و لیسیییاکر ،)2112( 4در
پژوهشهای خود ،باورهای فراشناختی مختل را در افراد مبتال به اضطراب امتحان گزارش دادند.
سیییپادا ،نیک ویک ،مونتا و ولز ( ،)2113در پژوهش خود نشیییان دادند که برخی از باورهای
فرا شناختی شامل باورهای منفی در مورد کنترلناپذیری افکار و خطر ،اطمینان شناختی ضعیف و
کنترل افکار با انواع اضطراب رابطه مثبتی دارند.
نتایج پژوهش برهمند ( ،)2112در مورد رابطهی باورهای فرا شناختی و اختالالت ا ضطرابی ن شان
داد که باورهای فراشناختی رابطهی معنیدار و مثبتی با افکار اضطرابی دارند.
سیییپادا ،جرجیو 2و ولز ( ،)2111بین باورهای فراشیییناختی بهویژه کنترل فکر با افکار اضیییطرابی
همبسیییتگی مثبتی گزارش کردند .ولیزاده ،حسییین وندی ،مهرابیزاده و افکار ( ،)2113پژوهشیییی
پیرامون اثربخ شی درمان فرا شناختی گروهی بر باورهای فرا شناختی و ا ضطراب دانشآموزان انجام
دادند و به این نتیجه رسییییدند که تفاوت قابلتوجهی در کاهش باورهای فراشیییناختی و اضیییطراب
دانشآموزان گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل ایجادشده است.
1. Gonzalvez
2. Thiede, Anderson & Thrriault
3. Keieth & Frese
4. Davis & Lysaker
5. Georgiou
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الندمن -پیترز 1و همکاران ( ،)2112در پژوهش خود به این نتیجه ر سیدند که سطو باالتر حمایت
اجتماعی با سطو پایینتر اف سردگی و ا ضطراب مرتبط ا ست و ت صور می شود که حمایت اجتماعی
بهعنوان سپری ضربهگیر در مقابل اضطراب عمل میکند.
سارا سون ،)2112( 2ارتباط ا ضطراب امتحان ،ا سترس و حمایت اجتماعی را برر سی کرد و ن شان
داد که حمایت اجتماعی اثر مثبتی در کارایی دانشآموزان با اضطراب امتحان باال دارد.
ازیازیکگلو و بوران ،)2114( 3در پژوهش خود تحت عنوان حمایت اجتماعی و سطو اضطراب در
والدین بچه های ناتوان به این نتیجه رسییییدند که بین حمایت اجتماعی و اضیییطراب در والدین،
همبستگی منفی وجود دارد.
رمرو ،ریگز و راجرو ،) 2112( 4در پژوهشیییی پیرامون م قاب له ،ح ما یت اجت ماعی خانوادگی و
نشییانههای روانشییناختی به این نتیجه رسیییدند که حمایت اجتماعی خانوادگی میتواند پیشبینی
کننده نشانههای اضطراب باشد.
با توجه به اینکه اضییطراب مدرسییه میتواند آثار منفی در سییرتاسییر زندگی فرد داشییته باشیید و
سالمت روانی او را تهدید کند ،همچنین باعث کاهش کارآمدی و شکوفایی ا ستعدادهای فرد شود و
فرد را به سوی ناامیدی ،بیارز شی و اف سردگی سوق دهد ،شنا سایی عواملی که میتوانند با ا ضطراب
مدر سه رابطه دا شته با شند ،انگیزهی ا صلی این پژوهش بود .بر این ا ساس ،هدف پژوهش حا ضر،
پیشبینی ا ضطراب مدر سه در دانشآموزان برا ساس باورهای فرا شناختی و حمایت اجتماعی ا ست؛
بنابراین ،با توجه به موارد فوقالذکر پژوهش حاضر درصدد آزمون فرضیههای زیر است:
 .1بین باورهای فراشناختی و اضطراب مدرسه در دانشآموزان مقطع متوسطة دوم رابطه وجود دارد.
 .2بین حمایت اجتماعی و اضطراب مدرسه در دانشآموزان مقطع متوسطة دوم رابطه وجود دارد.
 .3باورهای فراشییناختی و حمایت اجتماعی پیشبینی کنندة اضییطراب مدرسییة دانشآموزان مقطع
متوسطهی دوم است.
 .2روش پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی است.
 .1-2جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعة آماری این پژوهش را کلیة دانشآموزان دختر و پسییر مقطع متوسییطة دوم شییهرسییتان اراک
تشکیل میدهند .دامنة سنی شرکتکنندگان بین  12تا  13سال بود .نمونه این پژوهش با توجه به
تعداد متغیرها و خردهمقیاسهای آنها شییامل  232دانشآموز ( 122دختر و  111پسییر) بود که به
1. Landman- Peeters et al.
2. Sarason
3. Ozyazicoglu & Buran
4. Romro, Riggs & Ruggero
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روش نمونهگیری خوشییهای چندمرحلهای انتخاب شییدند به این صییورت که ابتدا فهرسییت مدارس
مقاطع دوم متوسییطهی شییهرسییتان اراک بهطور مجزا تهیه شیید و پس از انتخاب  4مدرسییه بهطور
ت صادفی ( 2مدر سهی دخترانه و  2مدر سهی پ سرانه) ،از هر مدر سه دو کالس به صورت ت صادفی
انتخاب شد و دانشآموزان به پرسشنامهها پاسخ دادند.
 .2-2ابزار
ابزار پژوهش مشتمل بر سه پرسشنامه به شر زیر بود:
پرسشنامة اضطراب مدرسه ) :1(SASاین پرسشنامه توسط فیلیپس )1239( 2ساخته شد  94گویه
دارد و چ هار زمی نه ترس از ابراز وجود ،اضیییطراب امت حان ،ف قدان اعت ماد به نفس و واکنش های
فیزیولوژیک را مورداندازه گیری قرار می دهد .ابوالمعالی ،در تاج ،سیییکلی ،صیییدقپور ( ،)1224در
پژوهش خود تحت عنوان «پایاسازی اعتباریابی و هنجاریابی مقیاس اضطراب مدرسه» تعداد سؤاالت
آن را به  22ماده کاهش دادهاند .لذا پرسشنامهای که در این پژوهش استفاده شد  22ماده داشت که
آزمودنی به صورت بله ،گاهی اوقات و خیر به آنها پا سخ داده ،نمرة کل وی از جمع نمرات هر سؤال
بهدست آمده است .روایی صوری 3و سازه 4روایی این آزمون را تأیید کردند .پایایی 2آن را با استفاده
از آلفای کرونباخ 1/23 2محاسییبه کردهاند (بهمن ،کیامنش و ابوالمعالی .)1322 ،پایایی پرسییشیینامة
اضطراب مدرسه در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ  1/24بهدست آمد.
پرسشنامهی فراشناخت ) :7(MCQاین پرسشنامه توسط ولز و کارترایت هاتون ،)2114( 3تهیه شده
ا ست .یک پر س شنامة  31گویهای خود گزار شی ا ست که باورهای فرا شناختی افراد را می سنجد.
نمرهی آن براسیییاس طیف چهاردرجه ای لیکرت در دامنة ( 1مواف نیسیییتم) تا ( 4کامالً موافقم)
محا سبه می شود .دارای  2خرده مقیاس شامل اطمینان شناختی ضعیف ،باورهای مثبت در مورد
نگرانی ،خودآگاهی شناختی ،باورهای منفی در مورد کنترلناپذیری افکار و نیاز به کنترل افکار است.
پایایی بهدسیییت آمده با اسیییتفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسیییشییینامه  .1/31برای
خردهمقیاسهای ذکرشییده فوق بهترتیب  1/91 ،1/92 ،1/22 ،1/33و  1/21گزارش شییده اسییت .در
ارتباط با روایی سازه همب ستگی مثبتی بین پر س شنامههای مرتبط ازلحاظ نظری م شاهده شده و
ساختار عاملی آن مجدداً تأیید شده است (بشارت ،میرجلیلی و بهرامی احسان.)1324 ،
پایایی کل پرسشنامة فراشناخت در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ  1/32و پایایی هر
یک از خردهمقیاس های اطمینان شیییناختی ضیییعیف  ،1/92باورهای مثبت در مورد نگرانی ،1/91
1. School Anxiety Scals
2. Philips
3. face validity
4. construct
5. reliability
6. cronbach alpha coefficient
7. Meta Cognition Questionnaire
8. Cartwright- Hatton
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خودآگاهی شییناختی  ،1/22باورهای منفی در مورد کنترلناپذیری افکار  1/23و نیاز به کنترل افکار
 1/22بهدست آمد.
پر س شنامة حمایت اجتماعی فیلیپس :2(SS-A) 1این پر س شنامه تو سط فیلیپس و همکاران ()1232
ساخته شده ا ست .این پر س شنامه دارای  23ماده ا ست که سه حیطه دو ستان ،خانواده و دیگران را
شامل می شود .نمرة آن برا ساس طیف لیکرت چهاردرجهای در دامنه ( 1کامالً مخالفم) تا ( 4کامالً
موافقم) محا سبه می شود و  4سؤال نیز به صورت وارونه نمرهگذاری می شود .نمرة باالتر ن شاندهندة
حمایت اجتماعی بی شتر ا ست .روایی سازه پر س شنامه تو سط متخ ص صان تأیید شده ا ست .پایایی آن
نیز با اسییتفاده از آلفای کرونباخ  1/92بهدسییت آمده اسییت (پورسییید ،متولی ،پورسییید و ابراهیمی،
 .)1324پ ایایی این پر س شنامه در پژوهش حا ضر با ا ستفاده از آلفای کرونباخ برای کل پر س شنامه
 1/39برای هر خرده مقیاسهای دوستان  ،1/92خانواده  1/33و دیگران  1/29بهدست آمد.
 .3-2شیوه اجرای پژوهش
روش اجرا بدینصورت بود که پس از تهیه ابزارهای جمعآوری اطالعات ،به معاونت پژوهش اداره کل
آموزشوپرورش جهت اخذ مجوز اجرای پژوهش مراجعه شد؛ سپس بعد از هماهنگی ایجاد شده با
حرا ست و تأیید پر س شنامههای مذکور ،به معاونت متو سطه جهت دریافت لی ست مدارس مقطع دوم
متوسییطه شییهر اراک برای انتخاب تصییادفی مدارس مراجعه شیید .درنهایت از آموزشوپرورش ،مجوز
جمعآوری اطالعات ک سب شد و پس از انتخاب  4مدر سه بهطور ت صادفی ( 2مدر سة دخترانه و 2
مدرسة پسرانه) ،از هر مدرسه دو کالس به صورت تصادفی انتخاب شد .سپس پژوهشگر با حضور در
مدارس ضمن هماهنگی با مدیر و دبیران مربوطه ،آزمونهای ذکر شده را اجرا کرد که درنهایت 232
پرسییشیینامه کامل ( 122دختر و  111پسییر) جمعآوری گردید .دادههای حاصییل از پرسییشیینامه
بهو سیلهی آزمونهای آماری ضریب همب ستگی پیر سون و رگر سیون چندمتغیری گامبهگام مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS 22استفاده شد.
 .3یافتههای پژوهش
در پژوهش حاضیییر از مجموع  232آزمودنی 122 ،آزمودنی ( )23/12%را دختران و  111آزمودنی
( )42/3%را پسیران تشیکیل دادند .میانگین سینی آزمودنیها برابر با  12/19و انحراف اسیتاندارد آن
 1/94است .آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  1ارایه شده است.

1. Phillips
2. Social Support Appraisals
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جدول  :1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
پایینترین

باالترین

نمره

نمره

44

111

23/32

2

24

11/2

3/24

باورهای مثبت
در مورد نگرانی

2

24

12/23

3/33

1/33

خودآگاهی
شناختی

3

24

12/2

3/23

-1/12

-1/93

باورهای منفی
در مورد کنترل
ناپذیری افکار

2

24

13/24

3/39

1/33

-1/42

نیاز به کنترل
افکار

2

24

14/3

3/22

1/19

-1/32

حمایت اجتماعی
(کل)

32

32

29/31

2/93

-1/32

-1/12

متغیر
باورهای
فراشناختی (کل)
اطمینان
شناختی ضعیف

انحراف

میانگین

چولگی

کشیدگی

12/33

1/32

-1/33

1/21

1/41
-1/49

استاندارد

حمایت دوستان

11

22

21/32

3/42

-1/12

1/12

حمایت خانواده

11

32

23/24

4/22

-1/22

1/14

حمایت دیگران

13

31

23/12

3/21

-1/33

-1/14

اضطراب مدرسه

24

123

29/39

21/11

1/19

-1/23

شاخصهای تو صیفی متغیرهای موردبرر سی (و خردهمقیاسهای آنها) ازجمله پایینترین نمره،
باالترین نمره ،میانگین و انحراف اسییتاندارد در جدول شییماره  1گزارش شییده اسییت .شییاخصهای
چولگی و کشیدگی نیز برای تمام متغیرها و خردهمقیاسهای آنها نشان میدهند که توزیع متغیرها
نرمال بوده و میتوان از آزمونهای پارامتریک برای بررسی فرضیههای پژوهش استفاده کرد.
جدول  :2ضرایب همبستگی بین باورهای فراشناختی و خردهمقیاسهای آن با اضطراب مدرسه
متغیر
 -1باورهای فراشناختی کل
 -2اطمینان شناختی ضعیف
 -3باورهای مثبت در مورد
نگرانی
 -4خودآگاهی شناختی
 -2باورهای منفی در مورد
کنترل ناپذیری افکار
 -2نیاز به کنترل افکار
 -9اضطراب مدرسه

3

5

4

1

2

1
**1/222

1

**1/229

**–1/212

1

**1/42

1/122

1/12

1

**1/93

**1/439

**1/222

*1/134

1

**1/93
**1/449

**1/412
**1/322

**1/323
**1/224

**1/223
1/34

**1/232
**1/433

** p >1/11

6

1
**1/323

7

1

*p > 1/12
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جدول  ، 2ضریب همب ستگی پیر سون متغیرهای باورهای فرا شناختی با ا ضطراب مدر سه را ن شان
میدهد .با توجه به ضرایب بهد ستآمده باورهای فرا شناختی رابطهی مثبت و معنیداری با ا ضطراب
مدر سه دارد ( P>1/11و )r=1/449؛ بنابراین فر ضیهی شمارة  1تأیید می شود؛ یعنی میتوان نتیجه
گرفت که هرچقدر باورهای فراشناختی افزایش یابد فرد اضطراب مدرسة بیشتری را تجربه میکند و
هر چقدر باورهای فرا شناختی کاهش یابد فرد ا ضطراب مدر سة کمتری را تجربه میکند .همچنین
خردهمقیاس اطمینان شناختی ضعیف با اضطراب مدرسه رابطة مثبت و معنیداری دارد ( P>1/11و
.)r=1/322
خردهمقیاس باورهای مثبت در مورد نگرانی با اضیییطراب مدرسیییه رابطة مثبت و معنیداری دارد
( P > 1/11و  .)r = 1/224خردهمقیاس خودآگاهی شناختی با ا ضطراب مدر سه رابطة معنیداری
ندارد ( .)r = 1/134خردهمقیاس باورهای منفی در مورد کنترلناپذیری افکار با اضیییطراب مدرسیییه
راب طة مث بت و معنی داری دارد ( P > 1/11و  .)r= 1/433خرده مق یاس ن یاز به کنترل اف کار با
اضطراب مدرسه رابطة مثبت و معنیداری دارد ( P > 1/11و .)r= 1/323
جدول  :3ضرایب همبستگی بین حمایت اجتماعی و خردهمقیاسهای آن با اضطراب مدرسه
متغیر

1

2

 -1حمایت اجتماعی کل
 -2حمایت دوستان
 -3حمایت خانواده
 -4حمایت دیگران
 -2اضطراب مدرسه

1
**1/999
**1/392
**1/329
**–1/222

1
**1/492
**1/234
**–1/121

3

1
**1/233
**–1/213

4

1
**–1/243

** p >1/11

5

1

*p > 1/12

جدول  ،3نشییان میدهد که حمایت اجتماعی با اضییطراب مدرسییه رابطة منفی و معنیداری دارد
( P>1/11و )r= –1/222؛ بنابراین فر ضیة شمارة  2تأیید می شود یعنی هرچقدر حمایت اجتماعی
بی شتر با شد ،ا ضطراب مدر سه کمتر ا ست و هرچقدر حمایت اجتماعی کمتر با شد ،ا ضطراب مدر سه
بیشییتر اسییت .همچنین خردهمقیاس حمایت دوسییتان با اضییطراب مدرسییه رابطة معنیداری ندارد
( .)r=–1/121خردهمقیاس حمییییایت خانواده با ا ضطییییراب مدر سه رابطة منفی و معنیداری دارد
( P>1/11و  .)r= –1/213خردهمقیاس حمایت دیگران با ا ضطراب مدر سه رابطة منفی و معنیداری
دارد ( P>1/11و .)r= –1/243
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جدول  :4خالصه مدل رگرسیون ،تحلیل واریانس و مشخصههای آماری رگرسیون اضطراب مدرسه براساس
خردهمقیاسهای متغیرهای باورهای فراشناختی و اضطراب مدرسه
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

1

24192/111
341/322

گام

متغیر پیشبین

مدل

1

باورهای منفی در
مورد
کنترلناپذیری
افکار

رگرسیون

24192/111

باقیمانده

92311/232

233

کل

113331/149

234

باقیمانده

92123/923

232

329/332

2

باورهای منفی در
مورد
کنترلناپذیری
افکار ،حمایت
دیگران

رگرسیون

29322/234

2

13221/142

کل

113331/149

234

3

باورهای منفی در
مورد
کنترلناپذیری
افکار ،حمایت
دیگران ،اطمینان
شناختی ضعیف

رگرسیون
باقیمانده

22122/431
94311/212

3
231

کل

113331/149

234

2232/311
321/222

F

sig

R

R2

SE

91/943

1/1111

1/433

1/231

13/442

41/291

31/121

1/1111

1/1111

1/214

1/231

1/223

1/292

13/112

19/232
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جدول  :5ضرایب رگرسیونی اضطراب مدرسه براساس خرده مقیاسهای باورهای فراشناختی و
اضطراب مدرسه
متغیر پیشبین
مقدار ثابت
باورهای منفی در مورد
کنترلناپذیری افکار
مقدار ثابت
باورهای منفی در مورد
کنترلناپذیری افکار،
حمایت دیگران
مقدار ثابت
باورهای منفی در مورد
کنترلناپذیری افکار،
حمایت دیگران،
اطمینان شناختی
ضعیف

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب
استانداردشده

t

Sig

13/243

1/1111

3/411

1/1111
1/1111
1/1111

Β

B
21/211

SE
4/412

2/221

1/312

1/433

39/212
2/492

2/332
1/312

1/422

2/339
3/111

-1/143

1/332

-1/192

-3/142

1/112

92/233
2/149
–1/322

2/313
1/339
1/334

1/322
–1/124

3/142
2/323
–2/231

1/1111
1/1111
1/113

1/934

1/339

1/149

2/331

1/121

برای تعیین سییهم هر یک از خردهمقیاسهای متغیرهای پیشبین و آزمون فرضیییة شییمارة  3از
تحلیل رگرسیون گامبهگام استفاده شد.
با توجه به نتایج تحلیل رگر سیون گامبهگام در جدول شمارة  ،4خرده مقیاسهای باورهای منفی
در مورد کنترلناپذیری افکار ،حمایت دیگران و اطمینان شییناختی ضییعیف بهترتیب بیشییترین توان
پیشبینی اضطراب مدرسه را دارند .میزان  Fمشاهده شده برای خرده مقیاس باورهای منفی در مورد
کنترلناپذیری افکار معنیدار است ( )P>1/1112و این خرده مقیاس بهتنهایی  23درصد از تغییرات
واریانس مربوط به اضیییطراب مدرسیییه دانشآموزان را تبیین میکند .با توجه به جدول  ،2بتای آن
 1/433شده ا ست .در گام بعدی با ا ضافه شدن خردهمقیاس حمایت دیگران میزان  Fم شاهده شده
برای دو خردهمقیاس باورهای منفی در مورد کنترل ناپذیری افکار و حمایت اجتماعی معنیدار ا ست
( )P<1/1112و این دو خردهمقیاس باهم  22/3درصییید از تغییرات مربوط به اضیییطراب مدرسیییه
دانشآموزان را تبیین میکنند .با توجه به جدول  ،2بتای آنها نیز بهترتیب  1/422و  1/192شیییده
ا ست در گام بعد با ا ضافه شدن خرده مقیاس اطمینان شناختی ضعیف میزان  Fم شاهده شده برای
سییه خردهمقیاس باورهای منفی در مورد کنترلناپذیری افکار ،حمایت دیگران و اطمینان شییناختی
ضعیف معنیدار است ( )P<1/111است و این سه خردهمقیاس باهم  31/1درصد از تغییرات مربوط
به اضیییطراب مدرسیییه دانشآموزان را تبیین میکنند با توجه به جدول  2نیز بتای آن ها بهترتیب
 –1/124 ،1/322و  1/149شده است.
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بحث و نتیجهگیری
یکی از شیییایعترین مشیییکالت هیجانی که دانشآموزان با آن مواجهاند اضیییطراب اسیییت که اغلب
دانشآموزان ،آن را در دوران تحصیلی خود تجربه میکنند .پژوهش حاضر باهدف پیشبینی اضطراب
مدرسه در دانشآموزان براساس باورهای فراشناختی و حمایت اجتماعی صورت گرفت .نتایج پژوهش
نشییان داد که باورهای فراشییناختی با اضییطراب مدرسییه رابطة مثبت معنیداری دارد (.)P>1/11
بهعبارتدیگر با افزایش باورهای فراشییناختی اضییطراب مدرسییه نیز در دانشآموزان افزایش مییابد.
بین همة ابعاد فراشناختی بهجز خودآگاهی شناختی نیز با اضطراب مدرسه رابطة مثبت و معنیداری
وجود دارد ( .)P>1/11تاکنون پژوهشی بهطور مستقیم رابطة باورهای فراشناختی و اضطراب مدرسه
را بررسیییی نکرده اسیییت اما نتایج این پژوهش با پژوهشهایی که رابطة باورهای فراشیییناختی را با
ا ضطراب یا ا ضطراب امتحان برر سی کردهاند ازجمله پژوهشهای تید ،آندر سون و تریالت (،)2113
کیت و فرز ( ،)2112دیویس و لیسیییاکر ( ،)2112سیییپادا ،میک ویک ،مونتا و ولز ( ،)2113برهمند
( ،)2112سییپادا ،جرجیو و ولز ( )2111و ولیزاده ،حسیینوندی ،مهرابیزاده و افکار ( )2113همسییو
است.
یافتة فوق را اینگونه می توان تبیین کرد که باورهای فراشیییناختی ،عاملی برای تقویت ،افزایش
نگرانی و تجربة اضییطراب مدرسییه بیشییتر خواهد بود .گرچه داشییتن سییطز پایینی از اضییطراب برای
عملکرد بهینه ،مطلوب به نظر میرسد اما نگرانی تشدید شونده میتواند جنبهی تخریبی در عملکرد
فرد داشته باشد .باورهای مثبت در مورد نگرانی موجب تداوم احساس تهدید در فرد می شود .در نیاز
به کنترل افکار نیز فرد به دنبال این اسیییت که افکار خود را کنترل کند و اگر نتواند آنها را کنترل
کند مقصر خواهد بود و باعث تشدید اضطراب در او می شود (حسنوند ،روشن و حسنوند.)1322 ،
بهعنوانمثال این باور دانشآموز که نگرانی مداوم از اینکه مبادا در امتحان ضعیف عمل کند و ارزیابی
معلم و همکالسیییها از او پایین باشیید میتواند به واقعیت پیوسییتن این اتفاقات را کاهش دهد و از
ا ضطراب فرد بکاهد ،منجر به ا ضطراب و تنش بی شتر در فرد می شود و در ادامه با متو سل شدن به
کنترل کردن افکار میخواهد بر آنها سیطره پیدا کند که خود این مسئله نیز بر میزان اضطراب وی
میافزاید.
عامل فراشیناختی دیگری که با اضیطراب مدرسیه ارتباط دارد اطمینان شیناختی ضیعیف اسیت.
هرچه فرد احساس کند که قدرت تمرکز و حافظة ضعیفتری دارد بهتبع آن اضطراب بیشتری را در
مدر سه (مخ صو صاً در شرایط ارزیابی و امتحان) تجربه میکند .عالوهبر این چنانچه پیشتر نیز گفته
شد این عامل میتواند دو سویه با شد یعنی خود عامل ا ضطراب مدر سه نیز میتواند تمرکز و ف ضای
حافظه کاری را کاهش داده و باعث عملکرد ضعیفتر شود و اضطراب را تشدید کند.
به نظر میرسد که باورهای منفی در مورد کنترلناپذیری افکار از اهمیت ویژهای برخوردار است و
در پژوهش حاضر بیشترین همبستگی را با اضطراب مدرسه دارد و بهترین عامل پیشبینی کنندهی
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اضطراب مدرسه است .باورهای منفی در مورد کنترل ناپذیر بودن افکار باعث تنش در فرد می شود و
تجربة این تنش موجب در د سترس بودن مفهوم تهدید در پردازش اطالعات و ت شدید ا ضطراب فرد
می شود (ح سنوند ،رو شن و ح سنوند .)1322 ،فاجعهانگاری در مورد کنترلناپذیری افکاری مانند
اینکه اگر نتوانم بر اضیییطراب امتحانم غلبه کنم ،ترس از خوداظهاری و عدمتحق انتظارات والدین و
معلمان میتواند بر میزان اضطراب مدرسه بیفزاید.
با توجه به نتایج بهد ستآمده عامل خودآگاهی شناختی با ا ضطراب مدر سه همب ستگی ندارد .به
نظر می رسد که این عامل تأثیر چندانی بر تمرکز بر افکار منفی و افزایش آگاهی و دسترسی ذهن به
این افکار ندارد .با درمان فراشییناختی میتوان این افکار را کنترل کرد .در این رویکرد درمان شییامل
برقراری ارتباط به شیییوهای متفاوت با افکار ،ممانعت از تجزیهوتحلیل مفهومی افکار و کنار گذاشییتن
سبکهای تفکر انعطافناپذیر مثل نگرانی ،ن شخوار فکری و تهدید ا ست .درمان فرا شناختی ازاینرو
مؤثر است که موجب آگاهی افراد از سیستم فراشناختی می شود و به افراد کمک میکند که متوجه
شوند که این افکار ،الزاماً به عمل ختم نمی شود و نیز واقعی نیستند .از دیگر عوامل اثربخشی درمان
فراشناختی می توان به شناسایی چالش یا باورهای فراشناختی مثبت و منفی مربوط به نگرانی اشاره
کرد .این افراد ،افکار مربوط به مدر سه را خطرناک و کنترلناپذیر میدانند .برخی دید منفی و برخی
دید مثبت نسییبت به این افکار نگرانکننده دارند به این افراد باید آموزش داده شییود که از این افکار
فاصله بگیرند (ستاری ،نجفآبادی و حیدری.)1323 ،
متغیر دیگر پژوهش حا ضر ،حمایت اجتماعی ا ست که نتایج پژوهش ن شان داد حمایت اجتماعی
با اضیییطراب مدرسیییه راب طة منفی معنی داری دارد ( .)P>1/11بهع بارت دیگر با افزایش ح مایت
اجتماعی ،اضیییطراب مدرسیییه در دانشآموزان کاهش مییابد .بین همة ابعاد حمایت اجتماعی بهجز
حمایت دوسیییتان نیز با اضیییطراب مدرسیییه رابطة منفی معنیداری وجود دارد ( .)P>1/11تاکنون
پژوه شی بهطور م ستقیم رابطة حمایت اجتماعی و ا ضطراب مدر سه را برر سی نکرده ا ست اما نتایج
این پژوهش با پژوهشهایی که رابطة حمایت اجتماعی را با اضییطراب یا اضییطراب امتحان بررسییی
کرده ا ند ازجم له پژوهش های ال ندمن-پیترز ،هارتمن ،وا ندرپ مپ ،دن بئر ،می ندرا و ار مل (،)2112
سارا سون ( ،)2112دیتزن ،سکمید و ا ستراوس ( ،)2113ازیازیکگلو و بوران ( )2114و رمرو ،رگرز و
راجرو ( )2112همسو است.
این یافته را میتوان اینگونه تبیین کرد که از طری حمایت اجتماعی اسیییت که افراد میتوانند
فشیییارهای روانی را تحمل کرده و روی کمک دیگران حسیییاب کنند؛ بنابراین حمایت اجتماعی
نیرومندترین نیروی مقابلهای برای رویارویی موفقیتآمیز و آسییان افراد در زمان درگیری با شییرایط
تنشزا شناخته شده و تحمل م شکالت را ت سهیل میکند .همچنین حمایت اجتماعی از طری ایفای
نقش واسطهای میان عوامل تنشزای زندگی و بروز اختالالت روانی و همچنین تقویت شناخت افراد،
باعث کاهش تنش تجربهشده میشود (قایدی و یعقوبی.)1339 ،
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یکی از نتایج قابلتوجه پژوهش این اسییت که حمایت دیگران (مانند معلم ،ناظم ،مدیر مدرسییه و
دیگر ا شخاص مهم در زندگی فرد) و خانواده بی شتر از حمایت دو ستان میتواند ا ضطراب مدر سه را
کاهش دهد .با توجه به اینکه پژوهش حا ضر روی نوجوانان انجامگرفته ا ست و انتظار میرود که فرد
در این سیینین ارتباطات عاطفی شییدیدی با دوسییتان در زندگی داشییته باشیید ،ولی باز هم حمایت
خانواده بیشتر از حمایت دوستان باعث کاهش اضطراب مدرسه میشود .یک دلیل میتواند این باشد
که هنوز فضای صمیمی خانواده منبع ارزشمندتری نسبت به دوستان برای حمایت فرزندان محسوب
میشییود .خانواده بهعنوان اولین حامی ،فرزندان را از بدو تولد تا سییالهای پایانی عمر به شییکلهای
متفاوتی زیر چتر حمایت خود میگیرد .حمایتهای منطقی ،اصییولی و سییازنده خانواده از فرزندان،
جدای از ای جاد جو عاطفی و مح بت در محیط خانواده عاملی برای تقویت اعت مادبه نفس در وجود
فرزندان میشییود و آنها را به مرزهای خودباوری و خوداتکایی رهنمون میسییازد .خانواده پناهگاهی
برای شک ستها و ناکامی ها ست و موجب افزایش ذوق و شوق فرزندان ن سبت به تح صیل و کاهش
اضییطراب آنها میشییود .علت این مسییئله هم که دوسییتان نمیتوانند منبع حمایتی برای کاهش
اضطراب مدرسه باشند میتواند این باشد که حضور دوستان در کالس درس و حس رقابت با آنها،
اجازه درک این حمایت را نمیدهد .علت اینکه حمایت دیگران هم نقش بیشتری در کاهش اضطراب
مدرسیییه دارد میتواند این باشییید که بهدلیل پررنگ بودن نقش دیگران مانند معلم ،ناظم و مدیر در
مدرسه ،حمایتشان برای فرد از اهمیت بیشتری از حمایت دوستان برخورداراست و میتواند اضطراب
نا شی ارزیابی منفی ،عدمتحق اظهارات دیگران ،ترس از روابط با کادر مدر سه و سرخوردگی از عدم
موفقیت را کاهش دهد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با آگاه کردن خانوادهها و دیگران مهم برای
فرد از نقش حمایتیشان در کاهش اضطراب مدرسه دانشآموزان میتوان تا حد زیادی بر این مشکل
غلبه کرد.
در مورد محدودیت های این پژوهش می توان بیان کرد که این پژوهش روی دانشآموزان مقطع
متوسطهی دوم شهرستان اراک انجام گرفت و نمیتوان نتایج حاصل را به شهرستانها و مقاطع دیگر
تعمیم داد .با عنایت به این محدودیت پژوهش پی شنهاد می شود که این پژوهش در مقاطع تح صیلی
دیگر ،گروههای سنی دیگر و مناط دیگر اجرا شود .همچنین با توجه به نتایج پژوهش حاضر و سهم
پیشبینیکنندگی باورهای فرا شناختی و حمایت اجتماعی در ا ضطراب مدر سه ،پی شنهاد می شود
میتوان با اجرای برنامه مداخلهای برای کاهش باورهای فرا شناختی تقویتکننده ا ضطراب مدر سه و
برگزاری جل ساتی برای اع ضای خانواده و اطرافیان (همچون مدیر ،معاون ،معلم و )...دانشآموزانی که
اضطراب مدرسه دارند اثربخشی این مداخالت را بر کاهش اضطراب مدرسه دانشآموزان سنجید.
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