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اجتناب و فشار  ،یلیتحص زشیدرمان فراشناخت بر انگ یاثربخش
 یزبان خارج یریادگیاضطراب  دارای آموزاندانش یاجتماع

 
 

 .رانیا ه،یاروم ه،یدانشگاه اروم ،شناسیروان یدکتر یدانشجو   زادهمیابراه یخوشدو
  

 

 .رانیا ه،یاروم ه،یدانشگاه اروم ،شناسیروانگروه  اریدانش   یمانیسل لیاسماع
  

 

 .رانیا ه،یاروم ه،یدانشگاه اروم ،یخارج هایگروه زبان استاد   یصادق میکر
  

  چکیده
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان فراشناخت بر انگیزش تحصیلی، اجتناب و فشار اجتماعی 

آموزان دارای اضطراب یادگیری زبان خارجی انجام پذیرفت. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با دانش
باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان مدارس آزمون با گروه کنترل می پس –آزمون  طرح پیش

ای گیری خوشهنهبود. برای گزینش نمونه از روش نمو 8991-99متوسطه اول دولتی شهر ارومیه در سال 
های اضطراب کالس زبان، انگیزش تحصیلی و ها با استفاده از پرسشنامهای استفاده شد و داده چندمرحله

نفر بود  02طور تصادفی که تعداد هر گروه  شده به آوری شدند. افراد انتخاباجتناب و فشار اجتماعی جمع
تقسیم شدند. برای گروه آزمایشی درمان  به گروه آزمایشی )گروه آموزش فراشناخت( و گروه کنترل

های آمار  ها با استفاده از روش فراشناخت برگزار شد و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. داده
وتحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان  توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه

نی در گروه آزمایش، پس از مداخله درمان فراشناخت در مقایسه با داد که میانگین انگیزش درونی و بیرو
انگیزشی، اجتناب و فشار اجتماعی کاهش پیدا کرده طور معناداری افزایش و میانگین بی گروه گواه به

های شگردد تا مشاوران و درمانگران از درمان فراشناخت در کنار سایر رو است. بر اساس نتایج توصیه می
آموزان دارای اضطراب رای بهبود انگیزش تحصیلی و کاهش عالئم اجتناب و فشار اجتماعی دانشدرمانی ب

 یادگیری زبان خارجی استفاده کنند.

اجتناب و فشار  ،یلیتحص زشیزبان، درمان فراشناخت، انگ یریادگیاضطراب  :ها واژهکلید
   .یاجتماع
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 مقدمه 
های قرن حاضر به یک جزء ضروری مهارتویژه زبان انگلیسی  فراگیری زبان خارجی، به

ترین  توان انکار کرد، زیرا انگلیسی بزرگکه اهمیت آن را نمیطوریشده است، به تبدیل

های مختلف ازجمله شود و در رشتهالمللی صحبت میطور بین زبان مشترکی است که به

دهه گذشته،  (. در چند0289، 8پزشکی، مهندسی، آموزش و غیره نقش اساسی دارد )رائو

تالش برای یادگیری زبان خارجی در مؤسسات آموزش عالی در حال افزایش است و 

تر از همیشه است شود گستردهآموزان آموزش داده میهایی که به دانشزبان

های خارجی تأثیر  (. از میان متغیرهای متعددی که بر روند کسب زبان0282، 0)ژالنیاوسکین

شده است )احمدویچ، بژیرویچ و  بیشتر موردتوجه واقع گذارند، مؤلفه اضطرابمی

ای متمایز از ادراکات، باورها، مجموعه 4(. اضطراب زبان خارجی0202، 9دوبراوات

فرد  احساسات و رفتارهای مربوط به یادگیری زبان در کالس است که ناشی از منحصربه

، 2: به نقل از راسل5،8912بودن فرایند یادگیری زبان است )هارویتز، هارویتز و کوپ

های تجربی نشان داده است که اضطراب زبان خارجی توانایی ایجاد اختالل  (. یافته0202

 (. این پدیده0289، 7در رفتار، ارتباطات بین فردی، شناخت و یادگیری را دارد )کاستیلجو

با ایجاد اختالل در تمرکز و توجه فرد، موجب ضعف در یادگیری و پیشرفت تحصیلی 

 (.0284دهد )هارویتز، های علمی و دانشگاهی را کاهش میده و کسب موفقیتش

نقش انگیزش در یادگیری زبان دوم و زبان خارجی مورد تأکید بسیاری از 

(. انگیزش در عملکرد تحصیلی 0202همکاران،  نظران است )احمدویچ و صاحب

قش اساسی دارد، های شغلی و آموزشی دانشجویان نآموزان و یادگیری مهارتدانش

ای که بین انگیزش و موفقیت تحصیلی رابطه مستقیمی وجود داشته و نیاز به توجه  گونه به
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آموزان، انگیزش (. یکی از ابعاد انگیزش در دانش0287، 8ویژه دارد )گبوله، کیمو

عنوان یکی از الزامات یادگیری که شدت و جهت  است. انگیزش تحصیلی به 0تحصیلی

کند،  شود و به یادگیرنده در حفظ آن کمک میکند در نظر گرفته می ن میرفتار را تعیی

های وی را دهد و فعالیتدرواقع انگیزش همان چیزی است که به یادگیرنده انرژی می

در ارتباط با  (.0287، 9امی، کریشنا، زنگ، یو و هیل هنینگ، الی کند )لیندون،هدایت می

متعـددی وجود دارد، امـا در این پژوهش انگیـزش هـای انگیزش تحصیلی نظریـه

( است. بر اساس این نظریه 0222) 5ریان و دسی 4گریتحصـیلی، بر مبنای نظریه خودتعیین

قرار  1انگیزشیو بی 7، بیرونــی2گیــری انگیزشــی درونــیافراد در ســه نــوع جهــت

)اگرچه تحقیقات زیادی به بررسی . 0284، 9گیرنـد )لواسـانی، ویسـانی و شـاریاتریمی

فونتین، گرو، هوشینو،  اند )فاختمان،رابطه بین انگیزش و اضطراب یادگیری زبان پرداخته

حال، در  (؛ بااین0228، 88؛ ماسکورت، برناوس و گاردنر0228، 82جنسن، کیاک و متسودا

یزش وجود مقایسه با تحقیقات فراوان که با تمرکز بر توضیح و گسترش مدل مفهومی انگ

های صورت دارد، مطالعات تجربی نسبتاً کمتری در رابطه با این متغیر وجود دارد. پژوهش

گرفته در حوزه رابطه بین انگیزش تحصیلی و اضطراب کالس زبان نشان دادند عالوه بر 

تواند تأثیر  اینکه رابطه منفی معناداری بین این دو متغیر وجود دارد، اضطراب یادگیرنده می

( نتایج 0284) 89دورنی در پژوهش (.0285، 80طلوب بر انگیزش داشته باشد )لئو و چننام
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کننده نشان داد انگیزش، برای آغاز یادگیری زبان اراده اولیه و بعدها در مسیر خسته

گوتز،  ران،یادگیری زبان خارجی نیرویی نگهدارنده را فراهم آورد. نتایج داد پژوهش پک

( نشان که انگیزش پیشرفت با یادگیری و بروز افکار و 0288) 8فرنزل، بارچفلد و پری

شود، رابطه دارد. از هیجانات منفی چون استرس و اضطراب که به افت عملکرد منجر می

بینی کننده مهم اضطراب زبان شناخته شود  عنوان یک پیش تواند به سوی دیگر انگیزش می

 (.0285)لئو و چن،

که از لحاظ اجتماعی و دلیل اینان خارجی بهمحققین معتقدند که یادگیری زب

شود )دورنی، فرهنگی از دیگر موضوعات مدرسه متفاوت است، باعث اضطراب می

(. اضطرابی که ناشی از تعامل اجتماعی با تمرکز بر استفاده از زبان باشد، قابل توجه 0229

به توانایی فرد در  عنوان یک وسیله ارتباطی بستگی است، زیرا استفاده از زبان دیگر به

(. 0289، 0آمیز با آن دارد )ورجا و کوتز درک وضعیت ذهنی دیگران و هماهنگی موفقیت

عنوان نیرویی آموزی است که بهاز عوامل مؤثر بر اضطراب زبان 9فشار و اجتناب اجتماعی

ای عنوان تجربهشود و بهبیرونی باعث کاهش یا اجتناب از رفتار یا گرایش خاصی می

عنوان اجتناب  کننده در حضور دیگران تعریف شده است. اجتناب اجتماعی بهراحتنا

ها بدون علت خاصی گفته  واقعی یا خیالی از بودن با دیگران، صحبت کردن یا فرار از آن

عنوان تجربه یک احساس منفی مانند ناراحتی، پریشانی، عصبی  شود و فشار اجتماعی بهمی

(. 8929، 4عامالت اجتماعی تعریف شده است )واتسون و فرندبودن، یا مضطرب بودن در ت

که یادگیری زبان نیاز به تعامل اجتماعی دارد، اغلب زبان آموزان مشکل صحبت ازآنجایی

توانند در زبان جدید احساسات خود را همانند زبان ها نمی کردن در جمع دارند، زیرا آن

پورلیاولی، دهقان و نی، سرخوش، نوریسلیما (.0289مادری بیان کنند )ورجا و کوتز، 

ای با هدف بررسی نقش تمییزی اجتناب و فشار اجتماعی، ( در مطالعه8991حسینیان )

بینی اضطراب کالس زبان خارجی، انگیزه تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی، در پیش
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 بینی عنوان پیش نشان دادند که متغیرهای اجتناب و فشار اجتماعی و خودکارآمدی به

 شوند.های اضطراب زبان شناخته میکننده

خارجی تحت تأثیر رفتارهای اجتنابی  دهد که یادگیری زبانچندین مطالعه نشان می

ها، آموزان و فشارهای اجتماعی از سوی افراد مهم زندگی همچون خانواده، همکالسیزبان

ت به یادگیری زبان تواند نگرشی مثبت یا منفی نسب گیرد و میدوستان و معلمان قرار می

( در پژوهشی با هدف تأثیر 0202(. الهمامی )0202، 0؛ الهمامی0288، 8ایجاد کند )آراگائو

فشار اجتماعی بر یادگیری زبان خارجی به بررسی باورهای ذهنی افراد نسبت به یادگیری 

های حضوری و مجازی پرداخت. نتایج پژوهش عنوان زبان خارجی در کالس انگلیسی به

های حضوری به دلیل مواجه و ارتباط با  ها نشان داد که افراد حاضر در کالس آن

ها،  نفس آن ها، معلمان و قرار گرفتن در محیط کالس و افزایش اعتمادبههمکالسی

تری نسبت به یادگیری زبان داشتند. این یافته اهمیت و درک فشار باورهای ذهنی مثبت

( که با 0281) 9کند. در پژوهش روزیاکا برجسته میاجتماعی بر یادگیری زبان خارجی ر

بررسی یادگیری زبان ولزی توسط مهاجران لهستانی انجام شده است، نتایج نشان داد که 

آموزان مهاجر به دلیل عدم رفتارهای اجتنابی و نبود فشارهای اجتماعی از سوی زبان

عنوان زبان  ادگیری زبان ولزی به، همساالن و دوستان، نگرش و انگیزه بهتری برای یخانواده

ای نشان داد که رفتارهای اجتنابی، ( در مطالعه0288خارجی دارند. همچنین آراگائو )

شود که صحبت کردن در مقابل دیگران برای احساس خجالت و کمرویی باعث می

( در 0289) 4آموز دشوار و یادگیری با مشکل مواجه گردد. کایا اوغلو و ساغالملزبان

رد اثرات اجتماعی اضطراب زبان بر این باورند، در کالسی که دانش آموزان در مو

یابد و باعث رقابتی شدن جستجوی اشتباهات یکدیگر هستند، فشار اجتماعی افزایش می

ها  شود و آنشود. چنین شرایطی موجب فشار و آشفتگی اجتماعی میفضای یادگیری می
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گونه  د؛ در مقابل، محیط یادگیری که فاقد اینکنپذیر می را در مقابل اضطراب آسیب

 رساند.دهد و یادگیری را به حداکثر میفشارهای اجتماعی باشد رقابت را کاهش می

آموزان دارای اضطراب زبان خارجی انجام اقدامات الزم برای حل مشکالت دانش

در  رفتاری موج جدیدی-های شناختی بسیار ضروری است. طی دو دهه گذشته، با روش

منظور تعدیل و برطرف  ایجاد شده است. این مدل به 8بنام درمان فراشناختی شناسیروان

(. آگاهی شناختی و 0220گرفته است )ولز،  های شناختی شکلکردن خألهای نظریه

فراشناختی در دوران مدرن از اهمیت باالیی برخوردار است زیرا فراگیران برای کنترل و 

هایی احتیاج دارند )فائجه، ریوز، هل، کاپوبیانکو،  نین مهارتتنظیم یادگیری خود به چ

(. برای فهم فرایندهای تفکر نیاز است عالوه بر توجه به باورهای 0289، 0اندرسون و ولز

فرد درباره تفکر و راهبردهای کنترل فکر، نوع باورهای فراشناختی وی نیز مورد تأکید قرار 

های اخیر فراشناختی، رویکرد نوینی است که در سال (. درمان0281، 9گیرد )نوردال و ولز

های درمانی، داشتن ساختار منظم، های خاص خود نظیر تعداد محدود جلسهبه دلیل ویژگی

ای در جای محتوای آن و طراحی فنون خاص با استقبال گستردهتأکید بر فرآیند شناخت به

(. بررسی 8999مجد و قمری، سطح جهان مواجه گشته است )عراقی، برازیان، امیری

های فراشناختی منجر به تسهیل و  دهد که آموزش مهارتهای انجام یافته نشان میپژوهش

(. 0287، 5؛ گورادیا و بوگارچیچ0281، 4شود )دامفورد و میلرافزایش یادگیری می

و آموزند تا با یک مهارت سطح باال های فراشناختی میآموزان با تأکید بر مهارتدانش

ارزشمند خودپایی، میزان تعهد خود را افزایش و احساس مثبتی به یادگیری پیدا نموده و 

توانند در فرایند یادگیری، پردازش اطالعات، ها میگیری از این مهارتهمچنین با بهره

کسب دانش جدید و اصالح خود بر اساس بازخورد مشارکت فعال داشته باشند )وینمن، 

(. از سوی دیگر فراشناخت، آگاهی و کنترل تفکر برای 0225، 2اخونهوت ولترز و افلرب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Metacognitive Therapy (MCT) 

2. Faija, C. L., Reeves, D., Heal, C., Capobianco, L., Anderson, R., & Wells, A 

3. Nordahl, H., & Wells, A 
4. Dumford, A. D., & Miller, A. L 
5. Goradia, T., & Bugarcic, A 

6. Veenman, M. V., Van Hout-Wolters, B. H., & Afflerbach, P 
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های فراشناختی تأثیر بسیار زیادی بر یادگیری و عملکرد دانش  یادگیری است و مهارت

تواند با گذشت زمان و با تمرین پیشرفت کند، که فراشناخت میآموزان دارند؛ ازآنجایی

داری از فرایندهای فراشناختی طور معنی کنند تا بهبسیاری از دانش آموزان تالش می

 (.0208، 8استفاده نمایند )استانتون، سباستا و دونلوسکی

مطالعات صورت گرفته درباره اثربخشی درمان فراشناخت بر سطح انگیزش و 

زاده و میرزائیان  اضطراب اجتماعی نشان از تأثیر مثبت این درمان دارد. مختاری، حسن

آموزش فراشناخت بر ساختار انگیزشی و عملکرد تحصیلی  در پژوهشی تأثیر (0289)

آموزان ترک تحصیل را انجام داد، نتایج پژوهش نشان داد فراشناخت تأثیر معناداری دانش

ای ( طی مطالعه0285) 0بر ساختار انگیزشی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارد. آیدین

ناختی نقشی اساسی در بهبود انگیزش های فراشبه این نتیجه رسید که استفاده از مهارت

( با هدف بررسی 0282) 9در پژوهش اوز تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی دارد. همچنین

رابطه بین آگاهی فراشناختی و انگیزش تحصیلی انجام شده است، نتایج نشان داد که 

ختی آموزان شده و دانـش شـناتواند باعث افزایش انگیزش دانشآموزش فراشناختی می

طور مستقیم اثر درمان فراشناخت را  در یادگیری زبان دوم را بهبـود بخشد. پژوهشی که به

ها بررسی کرده باشد در دسترس نیست، اما برخی پژوهش بر اجتناب و فشار اجتماعی

 4دهند. الکشمی، سودیر، شارما و مثطور غیرمستقیم نشان می اثربخشی این نتایج را به

 را در گروهی از بیماران مبتال به اختالل ( در پژوهشی اثربخشی درمان فراشناختی0282)

موردبررسی قرار دادند، نتایج نشان داد درمان فراشناختی باعث بهبود اضطراب اجتماعی 

( 0281و ولز ) شود. نتایج پژوهش نوردالعالئم اختالل اضطراب اجتماعی در بیماران می

اشناختی یک درمان مؤثر و اثربخش برای بیماران مبتال به اختالل نشان داد درمان فر

ای با ( در مطالعه8994کاظمی، شاملو، مشهدی و غنایی )باشد. غیوراضطراب اجتماعی می

عنوان مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و نوروفیدبک بر کاهش عالئم اضطراب در 
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ا استفاده از مطالعه تک آزمودنی به این ب دانشجویان دختر دارای اختالل اضطراب اجتماعی

نتیجه رسیدند که آموزش فراشناختی باعث افزایش خودکارآمدی اجتماعی و سازگاری 

 اجتماعی دانش آموزان دختر شد.

ای پذیرفته شده است که اضطراب زبان خارجی تأثیری  طور گسترده در حال حاضر به

، 0؛ دوالی، پتریدس و فورنهام0281، 8منفی در یادگیری زبان خارجی دارد )کروک

(. عواقب اضطراب یادگیری زبان خارجی حتی فراتر از کالس درس گسترش 0221

که هنگام استفاده از زبان دوم پس از ترک تحصیل نیز اضطراب وجود طورییابد، بهمی

ها و متغیرهای وابسته به  (. اگرچه تحقیقاتی بسیاری به بررسی مؤلفه0227دارد )دوالی، 

اند؛ شناختی را نادیده گرفته ها عناصر روان اند، بسیاری از آنضطراب زبان خارجی پرداختها

آموزان دارای شناختی دانش بنابراین با توجه مطالعات پیشین و ازدیاد مشکالت روان

رو  نماید. ازاینسالمت روان این افراد الزم و ضروری می اضطراب زبان خارجی، کمک به

تأثیر اثربخشی درمان فراشناختی بر روی انگیزش تحصیلی، اجتناب و هدف پژوهش حاضر 

آموزان دارای اضطراب یادگیری زبان خارجی است تا گامی مؤثر در فشار اجتماعی دانش

 شناختی این افراد برداشته شود.جهت بهبود وضعیت روان

 روش پژوهش

آزمون با گروه کنترل  پس –آزمون  طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش

باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان مدارس متوسطه اول دولتی شهر ارومیه می

ای  ای چندمرحلهگیری خوشهبود. برای گزینش نمونه از روش نمونه 8999-91در سال 

ز هر منطقه تقسیم و ا 5استفاده شد، به این صورت که کلیه مدارس راهنمایی شهر ارومیه به 

 85کالس اول، دوم و سوم )در مجموع  9مدرسه  5مدرسه و در نهایت از این  8منطقه 

طور تصادفی انتخاب و دانش آموزان دارای اضطراب زبان خارجی با استفاده از  کالس( به

آموزانی که نمره اضطراب نفر از دانش 42پرسشنامه اضطراب کالس زبان غربال شدند. 
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انگیزش تحصیلی،  هایدر نهایت انتخاب شدند و به پرسشنامه کالس زبانشان باال بود

طور تصادفی  شده به آزمون پاسخ دادند. افراد انتخابعنوان پیش اجتناب و فشار اجتماعی به

نفر بود به گروه آزمایشی )گروه درمان فراشناخت( و گروه کنترل  02که تعداد هر گروه 

نفر قبل از خاتمه پژوهش درمان را  9مایشی تقسیم شدند. طی مراحل درمان در گروه آز

های ورود به نفر تا پایان مداخله و ارزیابی باقی ماندند. مالک 97ترک کردند. در نهایت، 

های ساله، شرکت نکردن در دوره 85تا  89اند از: دارا بودن سنین بین  پژوهش عبارت

در پرسشنامه اضطراب کالس زمان و احتساب نمره باالتر از نقطه برش  طور هم آموزشی به

پزشکی، ابتال به هر نوع بیماری طبی  زبان و مالک خروج ابتال به اختالالت عمده روان

های شدید و شرکت نکردن در جلسات آموزشی بود. در این پژوهش از پرسشنامه

ها آوری دادهاضطراب کالس زبان، انگیزش تحصیلی و اجتناب و فشار اجتماعی برای جمع

 شد. استفاده

(: این مقیاس برای ارزیابی سطح اضطراب FLCAS) 8پرسشنامه اضطراب کالس زبان

( طراحی شده است. این مقیاس 8912دانش آموزان در کالس توسط هارویتز و همکاران )

ای لیکرت از کامالً موافقم  درجه باشد که هرکدام بر اساس مقیاس پنجمورد می 99شامل 

و نمرات باالتر  825تا  99شوند. دامنه نمرات بین می تا کامالً مخالفم جواب داده

( 8912دهنده سطح اضطراب بیشتر در رفتار یادگیری زبان است. هارویتز و همکاران ) نشان

و همسانی درونی آن را با استفاده از روش آلفای کرونباخ  19/2روایی بازآزمایی آن را 

گزارش کردند. در نمونه ایرانی  71/2 را( ضریب پایایی آن0220و متسودا و گوبل ) 99/2

و پایایی آزمون به  45/2( ضریب همبستگی ابزار را 0228پور )آباد و امامیاسفندشمس

( ضریب 8991محاسبه کردند. همچنین سلیمانی و همکاران ) 12/2روش دونیمه کردن را 

این مقیاس را  و آلفای کرونباخ برای نمره کل 78/2شده این مقیاس را اعتبار استاندارد

اند. در این پژوهش نیز ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر به دست آورده 79/2

 برآورد گردید. 75/2با 
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منظور تشخیص نوع انگیزش  (: این مقیاس بهAMS) 8پرسشنامه انگیزش تحصیلی

 0یرزتحصیلی بر اساس نظریه خودتنظیمی توسط والرند، پلتیر، بالیس، بریر، سنکا و وال

باشد که هرکدام بر اساس مقیاس مورد می 01( طراحی شده است. این مقیاس شامل 8990)

شوند. این پرسشنامه دارای دو ( جواب داده می7، کامالً= 8ای )اصالً=  درجه لیکرت هفت

آموزان و یا دانشجویان است. در این پژوهش فرم متعلق به فرم مخصوص دانش

. این پرسشنامه از سه زیرمقیاس: انگیزش درونی، انگیزش آموزان استفاده گردیددانش

(، همسانی درونی آن را 8990بیرونی و بی انگیزشی تشکیل شده است. والراند و همکاران )

گزارش کرده و  12/2تا  19/2ها بین  با استفاده از روش آلفای کرونباخ در زیر مقیاس

گزارش  19/2تا  78/2نیز بین  ضریب پایایی حاصل از باز آزمائی در فاصله یک ماه

( با استفاده از روش آلفای کرونباخ 8997زاده و زارعی )اند. در ایران نیز جلیلکرده

و بی انگیزشی برابر  19/2و انگیزش بیرونی  18/2همسانی درونی را برای انگیزش درونی 

شنامه را به دست آوردند. در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ کل پرس 72/2با 

 به دست آمد. 12/2برابر با 

منظور ارزیابی و تشخیص  (: این مقیاس بهSADS) 9پرسشنامه اجتناب و فشار اجتماعی

ساخته شد. این پرسشنامه از دو  8929اضطراب اجتماعی توسط واتسون و فرند در سال 

اده م 01زیرمقیاس: اجتناب اجتماعی و فشار اجتماعی تشکیل شده است. این مقیاس شامل 

صورت پاسخ منفی جواب صورت پاسخ مثبت و نیمی دیگر، بهها به باشد که نیمی از آنمی

، به 4و کمتر از  80ی باالتر از است. نمره 01ی نمره بین صفر تا  شوند و دامنهداده می

ی اضطراب اجتماعی باال و پایین است. واتسون و فرند، ضریب پایایی دهندهترتیب نشان

اند. در نمونه ایرانی گزارش کرده 54/2زمان آن را  و روایی هم 21/2را قیاس بازآزمایی م

را بـا استفاده از روش ( ضـریب پایایی مقیاس 8914نیسـی، شهنی ییالق و فراشبندی )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Academic Motivation Scale 

2. Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Briere, N. M., Senecal, C., & 

Vallieres, E. F 

3. Social Avoidance and Distress Scale 



 422 | همکارانو  زاده میابراه یخوشدو

اند. در پژوهش حاضر نیز محاسبه کرده 27/2و بــا روش تنصــیف  75/2آلفـای کرونبـاخ 

 به دست آمد. 79/2پرسشنامه برابر با ضریب آلفای کرونباخ کل 

کنندگان به دو گروه آزمایش و یک پس از انتخاب افراد و گمارش تصادفی شرکت

گروه کنترل، بر اساس اصول اخالقی در مورد موضوع و اهداف پژوهش اطالعات 

کنندگان اطمینان داده شد که نتایج پژوهش  ها ارائه شد، به شرکت مختصری به آن

ای از آموزش ها اختیار دارند در هر مرحله شوند و آنگیری کلی منتشر می یجهصورت نت به

ها ابتدا توسط  کنندگان گرفته شد. پرسشنامه نامه کتبی از شرکتانصراف دهند و رضایت

هر دو گروه تکمیل شد و سپس برای گروه آزمایش، جلسات آموزشی که بر اساس درمان 

ای  دقیقه 22جلسه  1( به مدت 0288ضطرابی )ولز، های ا فراشناختی ولز برای اختالل

ای یک جلسه توسط درمانگر مجرب و دارای تجربه برگزار شد و گروه صورت هفتهبه

کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. پس از پایان جلسات درمان، هر دو گروه در مرحله 

ی پاسخ دادند. های انگیزش تحصیلی و اجتناب و فشار اجتماعآزمون به پرسشنامهپس

 خالصه جلسات درمانی در جدول زیر ارائه شده است:

 . خالصه محتواي جلسات آموزشی بر اساس درمان فراشناختی0جدول 

 تکلیف محتوا اهداف جلسه

جلسه 

 اول

آزمون و ارائه پیش

توضیح کلی جلسات 

 برای اعضاء

 معرفی پژوهشگر

 معرفی اعضاء

 آزموناجرای پیش

رهنمودهایی برای 

مشارکت اعضاء و 

تشریح چگونگی 

 انجام کار

جلسه 

 دوم

آموزش فراشناخت و 

 ایجاد انگیزه

آموزان، غلبه بر موانع و افزایش فرا آگاهی دانش

آگاهی از سرعت پردازش اطالعات جهت افزایش 

 انگیزش تحصیلی

کسب محبوبیت و توجه مثبت از جانب همساالن، 

 معلمان و والدین جهت کاهش فشار اجتماعی

 تمرین ذهن آگاهی

 تکنیک آموزش توجه

 تداعی آزاد

جلسه 

 سوم

تقویت انگیزش و 

 هاتأکید بر توانایی

داشتن برآورد واقعی از مسئله که منجر به ارزیابی 

آموز در برابر مسئله و های دانشصحیح از توانایی

آموز، تشویق های دانشایجاد اعتماد به شایستگی

برگه شناسایی 

باورهای منفی در 

ها و مورد توانایی
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 تکلیف محتوا اهداف جلسه

هایش ها و موفقیتآموز به بررسی تواناییدانش

 جهت تقویت انگیزش تحصیلی

احساس تسلط بر محیط و رضایتمندی حاصل 

 جهت کنترل فشارهای اجتماعی ازآن

 ها شایستگی

جلسه 

 چهارم

آشنا کردن 

آموزان با دو دانش

راهبرد نگرانی و 

 نشخوار فکری

دو راهبرد نگرانی و نشخوار آموزان با آشنایی دانش

 ای ناکارآمد عنوان راهبردهای مقابله فکری به

عنوان یک فرایند  تحلیل فرایند سرکوب افکار به

 ناکارآمد

تحلیل سود و زیان 

نگرانی و نشخوار 

 ذهنی

 تکنیک ببر سفید

جلسه 

 پنجم

آموزش آزمایش 

 رفتاری

چالش کالمی و آزمایش رفتاری درباره باورهای 

ریـزی و مـدیریت زمــان آموزان در مورد برنامهدانش

 جهت بهبود انگیزش تحصیلی

آزمایش رفتاری درباره باورهای منفی در مورد 

یادگیری جهت کاهش رفتارهای اجتنابی 

 آموزاندانش

آزمایش رفتاری 

 درباره اهمیت افکار

رویارویی و جلوگیری 

 از پاسخ

جلسه 

 ششم

بررسی و متوقف کردن 

نطباقی و کنترل غیرا

رفتارهای اجتنابی در 

مقابل فشارهای 

 اجتماعی

شناسایی رفتارهای اجتنابی، بحث و به چالش کشیدن 

های مکرر  باورهای منفی و همچنین بررسی ترس

 افراد

سازی تکنیک وارونه

 رفتارهای اجتنابی

جلسه 

 هفتم

انتقال توجه از سمت 

های از خود، به جنبه

موقعیت با بازخورد 

 خنثیمثبت یا 

های اجتماعی آموز با قرار گرفتن در موقعیتدانش

آور همچون سخنرانی و مکالمه در کالس،  اضطراب

صورت منفی ارزیابی نموده  های دیگران را بهواکنش

کند و بازخوردهای مثبتی که از دیگران دریافت می

کند. درنتیجه یا از موقعیت اجتناب را پردازش نمی

 کندتماعی را تحمل مینموده و یا این فشار اج

تکنیک 

بازمتمرکزسازی توجه 

 موقعیتی

جلسه 

 هشتم
 بندیآزمون و جمعپس

 بندی دستاوردهای جلساتآزمون و جمعاجرای پس

مرور جلسات قبل و بیان نظرات و بازخورد 

شده و بحث  آموزان در رابطه با جلسات ارائهدانش

 درباره جلوگیری از عود

 

 



 422 | همکارانو  زاده میابراه یخوشدو

 نتایج

های توصیفی آزمون با شاخصآزمون و پسدر پیش مربوط به متغیرهای وابستههای داده

 گزارش شده است. 0ها در جدول شماره میانگین و انحراف استاندارد به تفکیک گروه

 هاي پژوهش هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش به تفکیک گروه : شاخص3جدول 

 آزمونپس آزمونپیش گروه مؤلفه

 میانگین  
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 انگیزش درونی
 07/7 70/91 49/7 22/02 آزمایش

 05/2 85/09 54/7 55/07 کنترل

 انگیزش بیرونی
 22/82 88/91 04/4 94/04 آزمایش

 08/9 55/09 07/1 42/01 کنترل

 انگیزشیبی
 5.24 80.19 25/9 94/02 آزمایش

 9.98 81.15 48/9 92/89 کنترل

 اجتماعیاجتناب 
 52/8 47/5 97/0 95/9 آزمایش

 09/0 92/1 09/0 85/9 کنترل

 فشار اجتماعی
 22/8 50/4 89/0 25/9 آزمایش

 59/0 22/1 87/0 92/1 کنترل

های  آزمایش مؤلفه آزمون گروهشود نمرات پسمشاهده می 0طور که در جدول  همان

انگیزشی کاهش داشته است؛ اما بی انگیزش درونی و انگیزش بیرونی افزایش و در مؤلفه

ها از آزمون تحلیل منظور تحلیل داده در گروه کنترل نمرات تفاوت چندانی با هم ندارند. به

های زیربنایی این آزمون کوواریانس چند متغیری استفاده شد، لذا ابتدا مفروضه

ودن توزیع موردبررسی قرار گرفت. از آزمون کالموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال ب

ها برقرار است فرض نرمال بودن توزیع داده نمرات استفاده شد. نتایج نشان داد که پیش

(28/>2Pآزمون ام .)های واریانس کواریانس استفاده باکس برای بررسی همسانی ماتریس

-توان نتیجه گرفت ماتریس واریانسمی (2p</852=و F 929/8شد که با توجه به )
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های آزمایش و کنترل همسان است. همچنین از متغیرهای وابسته در گروهکوواریانس 

های آزمون کوواریانس استفاده شد که نتیجۀ آن در  فرض آزمون لوین برای رعایت پیش

     ها معنادار نیستند شده بیشتر مؤلفه شده است. با توجه به میزان مشاهده ( ارائه9جدول )

(28/2>Pیعنی نمرات گروه ،) های وابسته دارای واریانس آزمون متغیر پژوهش در پسهای

 ترتیب شرایط الزم برای اجرای آزمون کواریانس برقرار است. این همگن هستند. به

 ها: نتایج آزمون لوین براي بررسی همگنی واریانس2جدول 

 سطح معناداری F متغیر

 895/2 947/0 انگیزش درونی

 884/2 208/0 انگیزش بیرونی

 952/2 258/2 انگیزشیبی

 125/2 220/2 اجتناب اجتماعی

 594/2 019/2 فشار اجتماعی

 هاي آزمایشی در متغیرهاي وابسته : تحلیل کواریانس چند متغیره براي مقایسه گروه7جدول 

 F مقدار نام آزمون
درجه آزادی 

 فرضیه

درجه 

 آزادی خطا

سطح 

 داریمعنی

 228/2 08 82 850/80 159/2 اثر پیالیی

 228/2 08 82 850/80 847/2 المبدای ویلکز

 228/2 08 82 850/80 717/5 اثر هتلینگ

 228/2 08 82 850/80 717/5 ترین ریشه خطا بزرگ

( آمده است، 4های چهارگانه تحلیل کواریانس چندمتغیره که در جدول )نتایج آزمون

های مورد مقایسه  مؤلفه کم در یکی ازهای آزمایش و کنترل دستنشان داد که گروه

منظور پی بردن به این تفاوت آزمون آماری تحلیل  (. بهP</225داری دارند )تفاوت معنی

( ارائه 5متغیری در متن مانکوا استفاده شده است که نتایج آن در جدول )کواریانس تک

 شده است.
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 آزمون پیش : نتایج تحلیل کواریانس میانگین متغیرهاي پژوهش با کنترل اثر5جدول 

متغیرهای 

 پژوهش

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

 54/2 228/2 504/97 795/794 8 795/794 انگیزش درونی

 97/2 228/2 179/81 555/525 8 555/525 انگیزش بیرونی

 47/2 228/2 924/09 890/2 8 890/2 انگیزشیبی

 48/2 228/2 188/02 288/78 8 288/78 اجتناب اجتماعی

 59/2 228/2 991/99 955/802 8 955/802 فشار اجتماعی

آزمون برمتغیرهای وابسته، بین دهد، پس از حذف تأثیر پیش نشان می 5نتایج جدول 

کنندگان برحسب عضویت گروهی )گروه آزمایش شده نمرات شرکتهای تعدیلمیانگین

توان نتیجه گرفت که  (. لذا می> 225/2Pداری وجود دارد )و گروه کنترل( تفاوت معنی

انگیزشی، اجتناب و فشار درمان فراشناخت بر افزایش انگیزش درونی و بیرونی و کاهش بی

 باشد.می 54/2تا  97/2( که میزان این تأثیر بین > 225/2Pداری داشته ) اجتماعی تأثیر معنی

 گیريبحث و نتیجه

اثربخشی درمان فراشناخت بر انگیزش تحصیلی، اجتناب و فشار پژوهش حاضر با هدف 

اجتماعی دانش آموزان دارای اضطراب یادگیری زبان خارجی انجام شد. بر اساس 

داری منجر طور معنیتوان مطرح کرد که درمان فراشناخت بههای پژوهش حاضر مییافته

ترل شده است. این نتیجه با انگیزش تحصیلی درگروه آزمایش نسبت به گروه کنبه بهبود 

( مبنی بر اثربخشی 0285( و آیدین )0282(، اوز )0289های مختاری و همکاران )یافته

ای، باشد. در تبیین تأثیر این روش مداخله درمان فراشناخت بر انگیزش تحصیلی همسو می

شناختی  توان گفت درمان فراشناختی توانایی دانش آموزان را در کنترل افکار و تنظیم می

شود؛ بنابراین، چنین بینی و تسلط بر محیط می بخشد، که این باعث ایجاد خوش بهبود می

که بین احساس کنترل که یکی از  افرادی انگیزه بیشتری برای رشد و نمو دارند. بطوری

پیامدهای درمان فراشناختی است و انگیزه پیشرفت تحصیلی، رابطه مثبت معناداری وجود 
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های ساختار  (. درمان فراشناخت با تأثیرگذاری بر مؤلفه0280، 8و یوکسلدارد )آلچای 

انگیزشی مانند میزان اشتیاق و انگیزه، نحوه دستیابی به هدف، کنترل و اجتناب از 

مندی را شوند، دستیابی به اهداف و رضایت هایی که مانع رسیدن به هدف میموقعیت

های انگیزشی خود را  سازد تا استراتژی قادر می کنند. این درمان دانش آموزان را تسهیل می

(. درواقع، 0288، 0های تفکر تقویت کنند )افکلیدسبا به دست آوردن مهارت

های فراشناختی در ساختار انگیزشی سازگارانه، نمره  آموزان پس از آموزش مهارتدانش

تری پیدا  نهبینا کنند و نسبت به دستیابی به اهداف خود دیدگاه خوشباالیی کسب می

 کنند.می

موجب آن فعالیت  توان گفت، انگیزش فرآیندی است که بهدر تبیین دیگری می

توان از روی طور مستقیم قابل مشاهده نیست اما میشود. این فرآیند بهبرانگیخته می

رفتارهایی چون انتخاب تکلیف، تالش، پافشاری و به زبان آوردن استنباط کرد )پینتریچ، 

(. فراشناخت با نظم دادن به ذهن و روش مطالعه افراد، آنان را 8994، 9ی گروتروزر و د

ریزی کنند و سازد بر فرآیند یادگیری و مطالعه خود مسلط شوند و برای آن برنامهقادر می

مدت موجب افزایش انگیزه تحصیلی و به تبع ها در درازرسد تمرین این مهارتبه نظر می

(. 8999لی شود )خامدی، انتصار فومنی، حجازی و امیری مجد، آن پیشرفت عملکرد تحصی

کنند، در هنگام  گری بیشتری استفاده میآموزانی که از راهبردهای خودتنظیمدانش

کنند همان زمان با معنادار کردن اطالعات، ایجاد تدریس معلم یا هنگام مطالعه سعی می

نگی این فرآیند و ایجاد محیط ارتباط منطقی با اطالعات و دانش قبلی، کنترل چگو

، 4یادگیری مناسب مطالب را یاد بگیرند و عملکرد تحصیلی خود را باال ببرند )آیوراه

سازی دانش آموزان  (. هدف آموزش در قرن حاضر عالوه بر افزایش دانش، آماده0289

های خودتنظیمی به  برای یادگیری مؤثر و مستقل است تا از این طریق با کسب مهارت

تواند در بهبود و افزایش های فراشناختی میوفقیت تحصیلی برسند. آموزش مؤلفهم
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رو این(. از8992فر و پوراعتماد، آموزان نیز مؤثر باشد )ساالریخودتنظیمی تحصیلی دانش

تواند باعث های خودتنظیمی میدرمان فراشناختی با تأکید بر تمایالت سازگارانه و عملکرد

تنها گیرنده  (. از نظر روانشناسان، فراگیران نه0288)افکلیدس،  تقویت انگیزش شود

اطالعات هستند، بلکه باید در فرآیند یادگیری مشارکت فعال داشته باشند که این امر 

(. 0225، 8مستلزم تعامل کامل و درگیری عمیق دانش آموزان است )بوکارتس و کورنو

را با توجه به نگرش و رفتارشان  دانش آموزان باید بتوانند اقدامات شناختی خود

ریزی، نظارت، تنظیم و کنترل کنند؛ بنابراین، دانش آموزان برای درگیر کردن فعاالنه  برنامه

های فراشناختی باالیی داشته باشند  در یادگیری و دستیابی به موفقیت، باید مهارت

مطالعه خود نشان ( در 0287) 9(. ابراهیم، بهارون، هارون و عثمان0202، 0)عبدالرحمان

های فراشناختی یکی از ارکان اساسی عملکرد تحصیلی و تعالی یادگیری دادند که مهارت

ریزی مناسب، تنظیم و  دهد که فراشناخت به یک یادگیرنده در برنامه است. این نشان می

کند. بر اساس نتایج های فکری فرد کمک میدهی فرایندهای شناختی و توانایی سازمان

گیری از محتوای مبتنی بر فراشناخت، افراد را قادر توان گفت که بهرهآمده می دست به

سازد تا با انگیزشی درونی بیشتری در فرایند یادگیری خود در تعیین هدف و می

ریزی، پردازش اطالعات و کسب دانش جدید، کنترل پیشرفت خودیادگیری، برنامه

حیط یادگیری برای یادگیری مؤثر، انتخاب و تغییر اصالح خود بر اساس بازخورد، کنترل م

 (.0225راهبردهای یادگیری مشارکت فعال داشته باشند )وینمن و همکاران، 

همچنین نتایج پژوهش نشان داد که درمان فراشناختی در کاهش اجتناب و فشار 

است. داری داشته  آموزان دارای اضطراب یادگیری زبان خارجی تأثیر معنیاجتماعی دانش

کاظمی و ( و غیور0282(، الکشمی و همکاران )0281های نوردال و ولز )این نتیجه با یافته

 باشد. ( همسو می8994همکاران )

جای درگیری با افکار، کند بههای مختلف، به افراد کمک میاین درمان با تکنیک

بکشند. چالش ها بپردازند و باورهای فراشناختی را به چالش  به مدیریت و مشاهده آن
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شود که افراد بتوانند افکارشان را کنترل کنند و به این باورهای فراشناختی، بیشتر باعث می

ها بیهوده است. افراد با استفاده از این  نتیجه دست یابند که نگرانی و نشخوار فکری آن

 ها را کاهش دهند.توانند با عملکرد بهتر اضطراب و اجتناب از موقعیتها میتکنیک

ارزیابی منفی، ها، خودهای بیرونی موقعیتهمچنین به دلیل توجه و تمرکز بر ویژگی

یابد )مثالً های دیگران و فشار اجتماعی کاهش میتهدیدیابی نسبت به واکنش

توجهی یا لبخند حاضرین را به  آموزان هنگام صبحت کردن به زبان خارجی بیدانش

ند(. درمان فراشناختی، با افزایش تجربیات مثبت کنمکالمه بد خود یا تمسخر تعبیر نمی

وسیله چرخه ناسالم  دهد تا بدینها میانگیزه بیشتری به افراد برای استفاده از تکنیک

های باورهای فراشناختی، رفتارهای اجتنابی، اضطراب و نشخوار فکری که در موقعیت

(. با توجه به رویکرد 0281 کند، متوقف نماید )نوردال و ولز،ها را تجربه می مختلف آن

فراشناختی، باورها وافکار منفی در مورد خود اجتماعی محصول سبک پردازشی است که 

 (.0227شود )ولز، های شخص هدایت میتوسط فراشناخت

( نشان داد 0287) 8در همین راستا مطالعه گاوریچ، موسکوویچ، رووا و مک کیب 

ا نسبت به الگوهای تفکر منفی از اجتناب اجتماعی توانند درک ما ر باورهای فراشناختی می

ها و توان گفت فردی که نسبت به خود، شناخت داشته باشد یعنی از تواناییرا باال ببرند. می

هایش آگاه باشد و به دانش شناختی خود اعتماد داشته باشد اجتناب و فشار محدودیت

رد یعنی درواقع، از افکار و اجتماعی کمتری دارد و فردی که خودآگاهی شناختی ندا

برد و کسانی که بر  عملکرد مغز خودآگاهی ندارد بیشتر از اجتناب و فشار اجتماعی رنج می

توانند افکار خود را کنترل کنند و همچنین کسانی که نیاز دارند همیشه این باورند که نمی

مشکلی را کنترل کنند و کننده درباره  افکار خود را کنترل کنند و اگر نتوانند افکار نگران

شود آنان اجتناب و فشار  این موضوع بیانگر نقص و کوتاهی خواهد بود، باعث می

(؛ بنابراین، 8991یی و رجبی گیالن، اجتماعی بیشتری داشته باشند )رشادت، مروتی، زکی

های اجتماعی متمرکز است و با تقویت و توسعه درمان بر اصالح سبک پردازش موقعیت

جای تمرکز بر احساس  های جدید برای پردازش محیط اجتماعی و بیرونی به استراتژی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gavric, D., Moscovitch, DA., Rowa, K., McCabe, RE 
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آور های اضطرابها و محیطدرونی، منجر به کاهش اجتناب و فشار اجتماعی در موقعیت

 شود.می

زار مورداستفاده توان به خود گزارشی بودن ابهای پژوهش حاضر میاز محدودیت

که ممکن است سوگیری در پاسخ دادن به سؤاالت پرسشنامه را به همراه داشته باشد، 

محدود بودن نمونه پژوهش به دوره متوسطه اول و عدم پیگیری اشاره کرد. بنابراین تعمیم 

ی کل ها باید بااحتیاط بیشتری صورت گیرد. در پایان با توجه به یافته نتایج به سایر جامعه

پژوهش مبتنی بر اثربخشی درمان فراشناخت برانگیزش تحصیلی، اجتناب و فشار اجتماعی 

ای شود که روانشناسان و مشاوران مدارس از روش مداخلهآموزان پیشنهاد میدانش

های درمانی برای بهبود انگیزش تحصیلی و کاهش فراشناخت در کنار سایر روش

آموزان استفاده نمایند. همچنین پیشنهاد دانش رفتارهای اجتنابی و فشارهای اجتماعی

های بیشتری در خصوص اثربخشی درمان فراشناخت در جهت شفاف شود پژوهشمی

ها انجام گیرد. در سطح پژوهشی نیز پذیری یافتهمنظور افزایش تعمیمشدن اثرات درمانی به

نی ساختاریافته نیز های بالیشود پژوهشی مشابه این پژوهش بر اساس مصاحبهپیشنهاد می

های  های دیگر اثربخشی این روش درمانی در دورهعالوه در پژوهشارزیابی شود؛ به

تحصیلی دیگر و با دوره پیگیری انجام شود تا میزان تداوم تأثیر آن با گذشت زمان نیز به 

 دست آید.

 سپاسگزاري

با شناسه اخالقی  شناسیانرونامه دکتری نویسنده اول در رشته  این پژوهش برگرفته از پایان

IR.URMIA.REC.1398.009  است. همچنین مجوز اجرای آن بر روی افراد نمونه از

 09929/52/558وپرورش استان آذربایجان غربی با شماره مجوز  سوی سازمان آموزش

دانند که از کادر مدرسه و افراد نمونه که  صادر شد. نویسندگان این مقاله بر خود الزم می

 جام این پژوهش ما را یاری نمودند، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشند.در ان
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