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های فراشنناختی در دانشنجويان مرنطرب بنا     در دانشجويان دانشگاه و مقايسه مؤلفه های اضطرابم و نشانهئيابی نقش فراشناخت در تبيين عالهدف اين پژوهش، ارز :چكيده

ای بود که به روش خوشنه  نفر از دانشجويان  222 ةمورد مطالعه در برگيرند ةای انجام شد. نمونهای همبستگی و مقايسهطرح   دانشجويان سالم بود. اين پژوهش در چارچوب 

تمنام  مينان  کنه   ندبك. نتايج پژوهش نشان داد اضطراب ة(، و پرسشنامMCQ-30) ها فراشناخت ةبودند از: پرسشنام کار رفته در اين پژوهش عبارتانتخاب شدند. ابزارهای به

همبسنتگی معننادار    اضنطراب  و، شناختی خودآگاهیِ باورهای مؤلفه جزبه  (،شناختیيناناطم باور و کنترل، به نياز باور ،مثبت های فراشناختی )باورهای منفی، باورهایمؤلفه

 معنادار آماری لحاظ از تفاوت اين و است متفاوت سالم و مرطرب دانشجويان گروه دو بين در، کنترل به نياز فراشناختیِ باور که دارندمی بيان هايافته، اين بر عالوه. وجود دارد

-نشنانه  و مئن کار ببرنند، عال بيشتری را به( شناختی اطمينانِ باور و کنترل، به نياز باور، مثبت باورهای، منفی باورهای) فراشناختی هایمؤلفه که هرچه افراد صورتاين به است،

 .است اضطراب بينیپيش توان بيشترين دارای هافراشناخت  منفی باورهای، مدنظر فراشناختیِ ةمؤلف پنج بين از .يابدمی در آنها افزايش نيز اضطراب های

 
Abstract: The purpose of this study was to investigate the role of metacognitive theory in explaining the symptoms of anxiety among students, 

and to compare metacognitive belief of “need for control” between anxious and normal students. In this study, a correlational- comparative 

design was used. The sample consisted of 224 students of the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences who were selected via 

cluster sampling method. The instruments used in this study consisted of Metacognitive Questionnaire (MCQ-30) and Beck Anxiety Inventory. 

Consistent with expectations, the results showed a significant positive relationship between components of metacognition (negative beliefs, 

positive beliefs, need for control beliefs, and cognitive confidence belief) and anxiety symptoms. The results also revealed a significant difference 

in the subscale of “need for control belief” between anxious and normal students, whereas higher scores in metacognitive subscales (negative 

beliefs, positive beliefs, need for control beliefs, and cognitive confidence belief) was positivity correlated with anxiety symptoms. Among the 

five components of metacognition, anxiety was best predicted by negative beliefs. 

 

 اضطراب م؛ئعال فراشناخت؛: هاکليدواژه

 

Keywords: Metacognition; Symptoms; Anxiety 
 

 311-88صفحات 
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 baharakdelavar@yahoo.com٭

 


