
 ٧٩ـ  ٦٣، ص ١٣٩٢، زمستان ٢٤سال ششم، شماره چهارم، پياپي    __________________ ________________________________    

1  
  
  
  

  با بيني از ديدگاه اسالمرابطة خوش
  افكار اضطرابي و افكار فراشناختي نگراني (فرانگراني)  

  
شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيدانشجوي دكتري روان/  اهللا نورينجيب  Noori1351@gmail.com  

    شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاهاستاديار گروه روان/  بزرگيمسعود جان
  19/1/1392ـ پذيرش: 2/8/1391دريافت: 

  چکيده 
پردازد. بدين منظور، بيني اسالمي با افكار اضطرابي و افكار فراشناختي اضطرابي مياين پژوهش، به بررسي رابطه خوش

، به فهرست افكار اضطرابي و فرانگراني ژوهشي امام خمينيپژوهان مؤسسه آموزشي و پنفري از دانش 110يك گروه 
صورت تصادفي انتخاب شده است. نتايج نشان بيني اسالمي پاسخ دادند. گروه نمونه، بهنامه خوش) و پرسش1994ولز (
بــا نگرانــي بيني اسالمي بيني اسالمي و افكار اضطرابي رابطه منفي معنادار وجود دارد. بين خوشدهد كه بين خوشمي

اجتماعي، نگراني سالمتي و افكار فراشناختي اضطرابي (فرانگراني) رابطه منفي معنادار وجود دارد. همچنين بين توجه به 
هاي مثبت، تفسير مثبت رويدادها و انتظار مثبت نسبت به آينده با متغيرهاي فوق رابطه منفي معنــادار وجــود دارد. جنبه

صورت معناداري تغييرات مربوط به افكار فراشــناختي را بيني اسالمي بهدهد كه خوشيمراتبي نشان مرگرسيون سلسله
ها و پيشــنهادات نيــز هاي پژوهش از چهار جنبه مورد تحليل قرار گرفت و محــدوديتكند. در پايان، يافتهبيني ميپيش

  مطرح گرديد. 

  نگراني اجتماعي، نگراني سالمتي. ي، فراشناخت،بيني اسالمي، توجه، افكار اضطرابي، فرانگرانخوش ها:كليدواژه
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  ٦٧  بيني از ديدگاه اسالم با افکار اضطرابي و افکار فراشناختي نگراني (فرانگراني)رابطة خوش

  مقدمه

شناسي مثبت است كه مطالعات متعددي در مورد آن انجام شده است. يكي از مفاهيم روان» بينيخوش«
 Carverارزش (در چارچوب نظريه انتظار ـ » بيني سرشتيخوش«ها تحت عنوان اما عمده اين پژوهش

& Scheier, 2002, p. 231در قالب نظريه اسناد (ســليگمن » شدهبيني آموختهخوش«تحت عنوان  )، يا
هاي اســالمي صــورت ) انجام شده است و يك مطالعه نيز با تأكيد بر آموزه72، ص 1996و همكاران، 

دهــد كــه باورهــا و بيني نشــان مي). اما تحليل مفهــوم خــوش1388ريا، بيگرفته است (نوري و سقاي
گيري و تداوم آن نقش اساسي دارند. شايسته است اين مفهوم با رويكرد ر شكلفرايندهاي فراشناختي د

بيني بــا فراينــدها و هاي ارتبــاط خــوشفراشناختي نيز مورد مطالعه قرار گيرد. در اين مقالــه، بــه زمينــه
  باورهاي فراشناختي اشاره خواهد شد.

بيني مشــاهده نشــده وشدر چارچوب نظريات فراشناختي، تاكنون مدل نظري خاصي در مورد خــ
بيني را در چارچوب آن مــورد مطالعــه قــرار داد، توان خوشهاي فراشناختي، كه مياست. يكي از مدل

منظور تبيين اختالالت هيجاني ارائه شده است. است. اين مدل به» جوييالگوي كنش اجرايي خودنظم«
ايبرنتيك) و تحقيقات تجربي، كه در جويي (س، رفتار شناختي خودنظمبكدر اين مدل، نظرية طرحواره 

). اين نظريــه، Wells & Matthews, 1996, p. 881اند (پذيرند، تلفيق شدهقالب پردازش اطالعات انجام مي
عنوان ها بــهبا توجه به خأل موجود در نظريه طرحواره ارائه شده است؛ زيرا در نظريه طرحواره شناخت

شوند. هرگاه اين اطالعات اخباري غلط باشند، اختالل در فرد ياطالعات اخباري ثابت در نظر گرفته م
ها تصحيح شوند و در جريان درمان تغيير يابند. شود كه اين شناختگيرد. فرد زماني درمان ميشكل مي

معتقدند كه اين اطالعات ثابت نيستند، بلكه در زيربناي آنها طرح پردازش وجود دارد  متيوسو  ولزاما 
هاي معيوب است. بنابراين، اگر بخواهيم اختالالت درمان شود، بايد عات نتيجه آن پردازشكه اين اطال

، »جويينظمكنش اجرايي خود«). در مدل 15، ص 2000هاي پردازش معيوب اصالح شوند (ولز، طرح
ها، كنتــرل و ســوگيري توجــه، تعامالت علّي دو جانبه بين باورهاي فرد نســبت بــه خــود، فراشــناخت

نظر قرار گرفته شده است. اين مدل، داراي سه سطح جويي مداطالعات و خودنظم» خطروي«ازش پرد
  پردازش است.

شــود و تــا حــدود زيــادي هاي خارجي برانگيختــه ميسطح اول، پردازشي است كه توسط محرك
انعكاســي و چند اين پــردازش، پذيرد. هرصورت بازتابي انجام ميخارج از دانش آگاهانه ما و بيشتر به
  يابد.صورت يك گزارش به آگاهي راه ميبازتابي است، اما نتيجه توليدات آن به
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صــورت اســت كــه در ايــن ســطح فــرد به» خطروي «شده و سطح دوم، يك سطح پردازش كنترل
كند. همچنين راهبردهاي مقابله و رفتارهــايي كــه از هاي خود را ارزيابي ميآگاهانه تفكرات و پردازش

  گيرند.صورت آگاهانه مورد ارزيابي قرار ميشوند، بهپردازش ناشي مياين 
هاي خــود دارد، در سطح سوم، باورهاي فراشناختي و دانشي كه فــرد نســبت بــه خــود و شــناخت

ها و باورهــا، هنگــام پــردازش ســطح دوم فعــال شــده و مدت قرار دارند. ايــن فراشــناختحافظه بلند
توانــد مســتقل عمــل دهد. بنابراين، سطح دوم نميتحت تأثير قرار مي فرايندهاي پردازش سطح دوم را

، ولــز). به نظــر Wells & Matthews, 1996, p. 881گيرد (كند و تحت تأثير فعال شدن سطح سوم قرار مي
هاي پــردازش بنديها و شكلشود، اما شيوهاين ساختار سه سطحي تمام دامنه پردازش فرد را شامل مي

، به ديدگاه فرد در مورد افكار و باورهايش اشاره دارد. دو شــيوه عينــي و »شيوه«د. مفهوم كنتفاوت مي
فراشناختي وجود دارد؛ در شيوه عيني افكار و ادراكات فرد از وقايع بــدون اينكــه مــورد ارزيــابي قــرار 

خــود فاصــله شــوند. در شــيوة فراشــناختي فــرد از افكــار دهنده وقايع پذيرفته ميعنوان نشانگيرند، به
ها به نحوة ارتبــاط بنديگيرد و قادر است افكار و ادراكات خود را مورد ارزيابي قرار دهد. اما شكلمي

  ).16، ص 2000ها اشاره دارد (ولز، رويدادها، سطوح مختلف پردازش، باورهاي خود و فراشناخت
اد؛ زيــرا در ماهيــت ســازه را مورد مطالعــه قــرار د» بينيخوش«توان مفهوم براساس اين ديدگاه، مي

نقطــه » توجــه«واقع، مفهــوم نقش اساسي دارد. در» توجه«بيني و فرايندهاي فراشناختي مديريت خوش
سو، در منــابع اســالمي، است. از يك» فراشناخت«و » بينيخوش«با مفاهيم » هاي اسالميانديشه«اتصال 
خــود را » توجــه«صورت آگاهانه و هشــيارانه انگيزد بههاي متعددي وجود دارد كه انسان را برميآموزه

به برخي امور مورد تأكيد اسالم است. براي مثال، ناديــده گــرفتن خطاهــاي » عدم توجه«مديريت كند. 
هاي زندگي، عدم توجه بصري به نــامحرم و توجهي به عيوب ديگران، عدم توجه به كاستيديگران، بي

به برخي امور، مثل توجه » توجه كردن«اند. همچنين از ار گرفتهمانند آنها در منابع اسالمي مورد تأكيد قر
ها، صفات و خصــايص مثبــت ديگــران، توجــه بــه حضــور هاي خداوند، امكانات، توانمنديبه نعمت

هاي خداوند در عالم خلقت توصيه شده است. آيات و روايات تأكيد دارند كــه خداوند، توجه به نشانه
  نمايند.» توجه«ين امور و مانند آن صورت آگاهانه به اافراد به

بيني بيني نيــز نقــش اساســي دارد. در مفهــوم خــوشدر مفهوم خوش» توجه«از سوي ديگر، فرايند 
بيني سرشــتي و هاي اساســي آن اســت. در بررســي رابطــه بــين خــوشيكي از مؤلفه» توجه«اسالمي، 
هاي بيني اســالمي، بــيش از مؤلفــهخــوشهاي عنوان يكي از مؤلفهبيني از ديدگاه اسالم، توجه بهخوش
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تري نشــان داد (نــوري، بيني اسالمي رابطه مثبت و قــويبيني سرشتي و هم با خوشديگر هم با خوش
در نظريه فراشناختي نيز جايگاه مهمــي دارد. » توجه«). همچنين مفهوم 1388ريا، بيبزرگي و سقايجان

موجود در حافظه » خوددانش«ها و ت تأثير فراشناختتح» سوگيري توجه«براساس اين ديدگاه، فرايند 
موجــود در » خــوددانش«بيني نيــز ). در مورد خوشCisler & Koster, 2010, p. 203بلندمدت قرار دارد (

هــاي خــود يــا فراينــدهاي فراشــناختي حافظه بلندمدت نقش مؤثر ايفا نموده و فرد با توجــه بــه دانش
بيني و بدبيني نوعي ارزيابي فرد از خود و جهــان د. به بيان ديگر، خوشبين يا بدبين باشتواند خوشمي

مدت قرار دارد. هاي موجود در حافظه بلندها تحت تأثير فراشناختاين ارزيابي ولز،عيني است. از نظر 
هاي فرد از خود و ديگران تحت اندازد كه در آن ارزيابياين فراشناخت يك طرح پردازش را به راه مي

  ).18، ص 2000گيرد (ولز، ير قرار ميتأث
بيني همــاهنگي دارد؛ بيني با رويكرد فراشناختي، با رويكردهاي موجود در زمينه خوشتبيين خوش

) روي تبيين و 1996و همكاران ( سليگمن) روي مفهوم انتظار تأكيد كردند و 1985( كارورو  شيير زيرا
گونه تلفيــق كردنــد كــه تفســيرها و اين دو رويكرد را اين)، 2006( گيلهامو  فريرزتفسير تأكيد كردند. 

گردند. امــا نظريــه فراشــناختي گيري انتظارات مثبت ميبينانه از رويدادها موجب شكلهاي خوشتبيين
تــوان ها قرار دارند. بنــابراين، ميهاي فرد تحت تأثير فراشناخت)، تفسيرها و تبيين1994( متيوسو  ولز

بينانــه بينانه را در پي دارد و تفســيرهاي خوشها و تفسيرهاي خوشمثبت، تبيينهاي گفت: فراشناخت
  كند.انتظارات مثبت نسبت به آينده ايجاد مي
 ولــز،گيري و تداوم اضطراب پشتوانه مطالعاتي زيادي دارد. اما نقش فرايندهاي فراشناختي در شكل

يافتــه ارائــه داده صوص اضــطراب تعميميك الگوي نظري فراشناختي در مورد اختالالت هيجاني و بخ
آيد. مثل اينكــه فــرد فكــر هاي منفي به وجود نمياست. وي معتقد است: اختالالت هيجاني از شناخت

بلكه اختالالت از يك دانش پايه مجزا بــه وجــود ». ارزش هستم، دنيا جايي خطرناك استمن بي«كند: 
كنند. دانش فراشناختي مشتمل است تي را كنترل ميآيند كه ماهيت فراشناختي دارند و سيستم شناخمي

بر باورهاي مثبت و منفي درباره تفكر (مثل اينكه، برخي افكار مضرند، توجه به تهديــدها مــرا از خطــر 
كند تا آماده مقابله باشم). در اين نظريــه، الگوهــاي تفكــر ناســازگار دارد، نگراني به من كمك ميبازمي

شوند. ايــن نظريــه، يــك تهديدها) از فعال شدن باورهاي فراشناختي ناشي مي (مانند نگراني و توجه به
شود و در پيــدايش و بقــاي آنهــا الگوي شناختي را شناسايي كرده است كه در تمام اختالالت فعال مي

شود كه مشــتمل اســت بــر نگرانــي، نشــخوار ناميده مي» سندرم توجهي شناختي«نقش دارند. اين الگو 
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). Wells, 2006b, p. 180( كارگيري راهبردهــاي مقابلــه ناكارآمــدوجه به منابع تهديد و بهفكري، تمركز ت
يافته تنها پيامد بيمارگونه باورهاي ناسازگارانه نيست، بلكه يك شيوه براساس اين مدل، اضطراب تعميم

ز چند بخــش ها در آن نقش اساسي دارد. اين مدل افعال ارزيابي و انتخاب راهبرد است كه فراشناخت
، باورهــاي 1چكان (رويداد بيروني)، باورهاي فراشناختي مثبت، نگرانــي نــوع تشكيل شده است: ماشه

چكان نگراني يــك فكــر (فرانگراني)، هيجان، كنترل فكر و رفتار. ماشه 2فراشناختي منفي، نگراني نوع 
چكان، سازد. پس از ماشهميمزاحم است كه معموالً يك رويداد بيروني يا يك تصور دروني آن را فعال 

نگرانــي مــرا «كند: شوند. براي مثال، تصور ميصورت يك راهبرد ظاهر ميباورهاي فراشناختي مثبت به
وجود را بــه 1هــا نگرانــي نــوع ، اين باورها طبيعي هستند نه اختاللي، ايــن پردازش»كندآماده مقابله مي

اي مؤثر را ايجاد نموده و عالئم هيجاني اضطراب را قابلهتواند راهبردهاي مآورد. اين نوع نگراني ميمي
نگراني آنان «كنند كه كاهش دهد. اما افراد دچار اختالل، باورهاي فراشناختي منفي نيز دارند و تصور مي

وجود در اين صورت، نگراني نوع دوم (فرانگراني) بــه» زندنگراني به آنان آسيب مي«، »كندرا ديوانه مي
شود. در اين شرايط، رفتــار و كنتــرل هاي هيجاني شديدتر ميگردد، پاسختر ميضطراب عميقآيد، امي

  ).180، ص 2000فكر در تداوم مشكل دخيل هستند (ولز، 
نقش باورهــاي فراشــناختي را در پيــدايش و تــداوم اخــتالل اضــطرابي روشــن  ولزبه اين ترتيب، 

جمله اينكه توجــه و شود؛ ازاخت و اضطراب انجام ميسازد. امروزه تحقيقات زيادي در زمينه فراشنمي
كنــد؛ يافته نقش ميــانجي ايفــا ميهاي شناختي رفتاري در درمان اضطراب تعميمآگاهي در تأثير تكنيك

ســازد، تــأثير باورهــاي ناســازگارانه بــر روي زيرا توجه و آگاهي پردازش فراشناختي خلق را فعال مي
 ,Wells, 2002كند (ها را تقويت مياي فراشناختي براي مهار شناختهدهد، طرحپردازش را كاهش مي

p. 95 ،مطالعات متعددي در زمينه تأثير در مان فراشناختي انجام شده است. در يكي از ايــن مطالعــات .(
داراي اختالل اضطراب فراگير تشخيص داده شده بودند، با  DSM IVهاي بيماران كه با استفاده از مالك

مــاه بعــد از  12مــاه و  6ي فراشناختي مورد درمان قرار گرفتند. اين افراد پس از پايان دوره و هاتكنيك
درمان نيز ارزيابي شدند، نتايج نشان داد كه افراد از نظر نگراني، اضطراب و افسردگي در حد معنــاداري 

يــدايش و بقــاي نشــانگان ). تأثير دانش فراشــناختي در پWells & King, 2005, p. 206بودند ( بهبود يافته
شناسي اختياري مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان داد كه سه نوع دانش فراشناختي سببوسواس بي

ها و حفظ نشانگان نقش دارند: باورهايي مربوط به آميختگي فكري، باورهايي مربوط به لزوم انجام آيين
). Myers & et all. 2009, p. 436ن را متوقف ســازند (توانند نشانگاها ميو باورهايي مربوط به اينكه آيين
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ســازد، مطالعــاتي انجــام شــده متمــايز مي 2را از نگراني نوع  1كه نگراني نوع  ولز،براي آزمون فرضيه 
است. در يكي از مطالعات، نتايج نشان داد كه اضطراب اختاللي با نگراني نــوع دوم رابطــه دارد و ايــن 

). Wells & Carter, 1999, p. 585ن با رگه اضطرابي و نگرانــي نــوع اول اســت (رابطه مستقل از ارتباط آ
بررسي رابطه بين افكار اضطرابي و باورهــاي فراشــناختي، نشــان داد كــه افكــار اضــطرابي (جســماني، 
اجتماعي و فرانگراني) با باورهاي فراشناختي در مورد غيرقابل كنترل بودن نگراني رابطه معنادار دارنــد. 

نين بين افكار فرانگراني و باورهاي فراشــناختي غيرقابــل كنتــرل بــودن نگرانــي و بــين باورهــاي همچ
فراشناختي پرهيز از نگراني و فرانگراني رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. پــس، باورهــاي فراشــناختي 

شــناخت، ). در بررسي رابطــه فرا1386شوند (بهرامي و رضوان، مثبت و منفي موجب تداوم نگراني مي
بيني، اضــطراب امتحــان و ها نشان داد كه بين فراشــناخت، خــوشبيني و اضطراب امتحان، يافتهخوش

تنظيم هيجاني رابطه چندگانه وجود دارد. بين فراشناخت و اضطراب امتحان، رابطــه منفــي وجــود دارد 
  ).1389(حيدري و ديگران، 

د مطالعه قــرار گرفتــه اســت. تحقيقــات هاي ديگر نيز موربيني و اضطراب در پژوهشرابطه خوش
آور، هاي اضطراببين در موقعيتبيني با اضطراب رابطه منفي دارد. افراد خوشدهد كه خوشنشان مي

برند. براي مثال، مطالعه بر روي مادراني كه فرزندانشــان بايــد مــورد عمــل از اضطراب كمتري رنج مي
سطوح اضطراب و نحوة مقابله با مشكل، در پيش و پس دهد كه گرفتند، نشان ميجراحي نخاع قرار مي
بينــي بيني مادران وابسته است. مادراني كــه ســطوح خــوشطور معناداري به خوشاز عمل جراحي، به

كردند. بخصوص پــس از جراحــي ميــزان اضــطراب باالتري نشان دادند، اضطراب كمتري را تجربه مي
  ).LaMontagne & et all, 2003, p. 112( طور معناداري كاهش يافتبين بهمادران خوش

بين در زمان بــارداري، دهد كه زنان خوشزن در طول دوره بارداري نشان مي 221مطالعه در مورد 
بيني بر اضطراب به سن زنان دهد كه تأثير خوشاضطراب كمتري را تجربه كردند. اين مطالعه نشان مي

ي ذهنــي مثبــت و هــابيني بر اضطراب، حالتدر تأثير خوش بودن آنها بستگي ندارد. و ميزان اجتماعي
كنند. همچنين نحوة سازگاري آنها با پديده بارداري بــه ادراك آنــان از افكار مثبت نقش ميانجي ايفا مي

 مقابلــه«، »رگــه اضــطرابي«). بررســي رابطــه بــين Park & et all, 1996, p. 234تنيــدگي بســتگي دارد (
بينــي دهد گروهــي كــه نمــرة خــوشنشان مي» بدبيني سرشتي«و » ي سرشتيبينخوش«، »گرانهسركوب

كه گروهي كه اضطراب حاليتري نشان دادند. درطور معناداري اضطراب پايينباالتري دريافت كردند. به
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گري كمتري داشتند، بدبيني بيشــتري كمتري داشتند و همچنين گروهي كه هم اضطراب و هم سركوب
صــورت بيني دقيقاً مقابل هم نيســتند و بايــد بهدهد كه بدبيني و خوشطالعه نشان مينشان دادند. اين م

» بــدبيني«، »بينيخوش«). بررسي رابطه بين Myers & Steed, 1999, p. 1261جداگانه سنجيده شوند (
بــين نســبت بــه دهد كه افراد خــوشدرباره دانشجويان ورزشكار نشان مي» اضطراب پيش از رقابت«و 

چنــد از نظــر طور معناداري پيش از شروع مسابقه، اضــطراب كمتــري نشــان دادنــد. هربدبين، به گروه
 .Wilson & et all. 2002, p( بين و بدبين مشاهده نشــدعملكرد تفاوت معناداري بين دو گروه خوش

داشــتند، در موقعيــت امتحــان ســازگاري » بيني ـ دفــاعيسبك خوش«). همچنين دانشجوياني كه 893
دادند كــه پــيش از امتحــان بــه نتــايج شتري با اضطراب و تنيدگي از خود نشان دادند. آنان ترجيح ميبي

كردند رو، احساس آرامش نموده و به مراتب اضطراب كمتري را تجربه مينامطلوب آن نينديشند. ازاين
بودند، با » بيني ـ دفاعيسبك بد«و نسبت به نتايج امتحان انتظار بااليي داشتند. اما دانشجوياني كه داراي 

اينكه در گذشته عملكرد خوبي داشتند، ولي براي موفق شدن در امتحان، انتظار كمي داشتند، اضــطراب 
كردند و پيش از قرار گرفتن در موقعيت امتحان، كنترل كمي بر رفتار خــود داشــتند زيادي را تجربه مي

اضطراب كمتري را پيش از امتحان تجربه كردنــد، و ها ). در مطالعه فوق، با اينكه بدبين1378(فراهاني، 
خالف انتظــار پژوهشــگران، هــر دو گــروه تري نيز داشته باشند، ولي بررفت عملكرد ضعيفانتظار مي

چنــد در عملكرد يكساني نشان دادند. اما تحقيقات بعدي توسط همان پژوهشگران نشان دادنــد كــه هر
مدت، افراد بدبين به مراتب نتايج ز خود نشان ندهند، اما در بلندمدت افراد بدبين عملكرد ضعيفي اكوتاه

بيني سرشتي و نشانگان آورند (همان). بررسي رابطه بين خوشبين به دست ميتر از افراد خوشضعيف
بين و گــروه دهد كه افراد بدبين نسبت بــه گــروه خــوشافسردگي در قربانيان حوادث طبيعي نشان مي

تنــي، و مشــكالت ـعرض نشانگان اضطراب شديد، مشكالت خواب، مشكالت روانكنترل، بيشتر در م
اي پــنج متغيــر ). در مطالعــهVan der Velden & et all, 2007, p. 35بودنــد (در عملكــرد اجتمــاعي 

عنوان متغيرهــاي بــه» حرمت خــود«و » تسلط بر خود«، »خوييآزردهروان«، »رگه اضطرابي«بيني، خوش
بــين رابطــه به كار رفته بودند، بين تمام اين پــنج متغيــر پيش هاي مقابلهبراي انواع سبك هكنندبينيپيش

رابطــه مثبــت و » حرمت خود«و » تسلط بر خود«بيني با دست آمد؛ به اين شرح كه بين خوشمعنادار به
ي و معنــادار رابطــه منفــ» خــوييآزردهروان«و » رگه اضــطرابي«بيني با دست آمد و بين خوشمعنادار به

  ).Scheier & et all, 1994, p. 67دست آمد (به
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هاي اسالمي تنظيم شده بيني، كه با توجه به آموزهمنظور بررسي رابطه مفهوم خوشاين پژوهش، به
است، با افكار اضطرابي و افكار فراشناختي درباره اضطراب انجام شده است. سؤال اصلي پژوهش اين 

اي وجود دارد؟ سؤاالت رابطهتني بر اسالم با افكار اضطرابي و فرانگراني چهبيني مباست كه بين خوش
اي وجــود بيني) با فرانگراني چه رابطــهعنوان مؤلفه فراشناختي خوش. بين توجه (به1فرعي عبارتند از: 

چــه . انتظــار مثبــت نســبت بــه آينــده 3اي با فرانگراني دارد؟ . تفسير مثبت رويدادها چه رابطه2دارد؟ 
  اي با افكار اضطرابي دارد؟رابطه

  پژوهش روش 

جامعــه آمــاري ايــن پــژوهش را  همبســتگي انجــام شــده اســت. توصيفي از نوعاين پژوهش با روش 
دهــد. گــروه نمونــه، قم تشــكيل مي پژوهان مؤسسه آموزشي و پژوهشي و پژوهشي امام خمينيدانش

صــورت هاي مختلف كه بهپژوهان رشتهدانش صورت تصادفي انتخاب شده است. پژوهشگر از ميانبه
صــورت تصــادفي كردند، شــش كــالس را بههاي حوزه علميه آن مؤسسه شركت ميمشترك در درس

  هاي پژوهش را در سر كالس اجرا كرده است.نامهانتخاب نموده و پرسش
  نامه استفاده است:در اين پژوهش، از دو پرسش ابزار پژوهش:

هــاي بيني با توجه بــه آموزهنامه كه براي سنجش خوشاين پرسش ني مبتني بر اسالم:بينامه خوش. پرسش1
اي در نظر گرفته اســت گزينهصورت ليكرت پنجگزاره است كه به 60اسالمي تدوين شده است، داراي 

گزاره در مورد محورهــاي زيــر اســت:  30كه داراي سه مؤلفه است: مؤلفه اول توجه: اين مؤلفه شامل 
هــاي جهــان و اســرار خلقــت، توجــه بــه امكانــات و هاي خداونــد، توجــه بــه زيباييبه ويژگي توجه

هــاي خــود در زنــدگي، توجه بــه موفقيت خود، هايهاي موجود، توجه به استعدادها و تواناييفرصت
مثبت ديگران، توجه به اعمال و رفتار مثبت ديگران، توجــه بــه ســخنان و گفتــار هاي توجه به خصلت

يك از موضوعات، ديگران، توجه به تصورات و افكار مثبت خود و توجه به پيامد كارها. براي هر مثبت
گزاره در مورد شش موضوع زيــر  16سه گزاره طرح شده است. مؤلفه دوم تفسير: اين مؤلفه مشتمل بر 

مؤثر  ها، موقت دانستن مشكالت، قابل حل دانستن مشكالت،ها و گرفتاريدرس دانستن سختي است:
گزاري از خــدا و ديگــران، عــدم شــكايت از دانستن خدا، خود و ديگران در وقــوع رويــدادها، ســپاس

مشكالت. در اين مؤلفه، براي دو موضوع اخير دو گزاره و براي چهار موضوع اول، سه گــزاره در نظــر 
: انتظار كمــك گزاره در پنج موضوع زير است 14گرفته شده است. مؤلفه سوم انتظار: اين مؤلفه حاوي 
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از سوي خداوند، انتظار وقوع رويدادهاي خوشايند، انتظار كــار درســت از ســوي ديگــران، كمــك بــه 
ديگران، اعتماد به ديگران. در اين مؤلفه، براي چهار موضوع اول، سه گزاره و بــراي موضــوع آخــر دو 

  گزاره لحاظ شده است.
بيني سرشــتي بررســي رابطــه آن بــا خــوشنامه، روايي همگراي آن را از طريق سازنده اين پرسش

)Scheier and Carver, 1985 دست يافت. همچنين در يك مطالعه جداگانــه،  43/0)، به ضريب همبستگي
بــه دســت آمــد (حســني،  47/0، ضريب همبستگي سليگمنشده بيني آموختهبررسي رابطه آن با خوش

ي حوزوي تأييد گرديد. همساني درونــي شناسنفر كارشناس روان 15). روايي محتوايي آن توسط 1390
و در مطالعه سوم و نهايي بر  80/0و  92/0آن از طريق آلفاي كرونباخ، در دو مقدمه مطالعاتي به ترتيب 

هــاي به دست آمد. در اين پژوهش، نيز ضــريب آلفــاي كرونبــاخ بــراي كــل ماده 86/0نفر  269رويي 
هاي آن با نمره كــل مؤلفهها و زيره همبستگي مؤلفهبه دست آمده است. همچنين رابط 91/0نامه پرسش

  دهنده همساني دروني آن است. و با يكديگر نشان
بيني در چــارچوب نظريــه صدد مطالعــه مفهــوم خــوشاين مقاله در ):AnTI. فهرست افكار اضطرابي (2

ه را بــراي مطالعــات نامطور كلي سه پرسشبه ولزبود. اما با محدوديت ابزار مواجه شد.  ولزفراشناختي 
تواند فرضيات برخاسته از الگوي فراشناختي كدام از اين ابزارها، نميفراشناختي ارائه داده است. اما هيچ

) توســط MCQنامه فراشــناختي (را مورد سنجش قرار دهد. پرســش» جوييوري اجرايي خودنظمكنش«
هــا نج زيرمقيــاس اســت. زيرمقياسگزاره پــ 65) ساخته شده است كه داراي 1997( ولزو  رايتكارت

قابل كنتــرل و خطرنــاك بــودن . باورهايي در مورد غير2. باورهاي مثبت در مورد نگراني؛ 1عبارتند از: 
پذيري و خرافات . باورهاي منفي كلي (شامل مسئوليت4. باورهايي در مورد كفايت شناختي؛ 3نگراني؛ 
نامه در ايــن پــژوهش، پژوهشــي استفاده از اين پرسش. خودآگاهي شناختي. پژوهشگر براي 5و تنبيه)؛ 

نيافت كه در ايران از آن استفاده كرده باشد و در مورد اعتبار و پايايي آن اطالعاتي در دست نداشت. در 
خواست كــه بــه  پژوهان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينينفر از دانش 33عين حال، محقق از 

نامه، دست به گزينش زند و هاي اين پرسشاين بود كه از ميان گزاره نامه پاسخ دهند. هدفاين پرسش
بــراي  86/0گزاري ضريب آلفــاي تعداد كمتري را براي پژوهش برگزيند. هرچند پس از تحليل و نمره

نامه به دست آمد، اما هدف اصلي محقق نشــد و پژوهشــگر نتوانســت بــه فــرم كوتــاهي از كل پرسش
نامه اذعان نموده و در يك مطالعه جداگانه ، به طوالني بودن اين پرسشولز نامه دست يابد. خودپرسش

مــورد را  30گــزاره،  65ارائــه داده اســت كــه از ميــان  )MCQ-30تر از آن را تحت عنوان (نسخه كوتاه

  ٧٥  بيني از ديدگاه اسالم با افکار اضطرابي و افکار فراشناختي نگراني (فرانگراني)رابطة خوش

). اما در اين پژوهش، اين نسخه در دسترس نبود. بــه همــين دليــل، Wells, 2006, p.129برگزيده است (
) مورد اســتفاده قــرار گرفــت. ايــن AnTI) (Wells, 1994وهش حاضر فهرست افكار اضطرابي (براي پژ

دهــد. سنجد، فرايندهاي فراشناختي اضطراب را نيز نشــان ميفهرست، در عين حال كه اضطراب را مي
) ساخته شده است. شامل سه مقياس فرعي نگرانــي اجتمــاعي، نگرانــي 1994اين فهرست توسط ولز (

سالمتي و فرانگراني است. در نگراني اجتماعي و ســالمتي، محتــواي شــناخت انــدازه گرفتــه نسبت به 
 AnTIهاي هاي فراشناختي (نگراني درباره نگراني) است. گزينهشود، اما فرانگراني مشتمل بر ارزيابيمي

انــد. امــا زدگي يا اضطراب فراگير به دســت آمــدهاز طريق مصاحبه با بيماراني مبتال به اختالل وحشت
  ).Wells, 2006, p. 123روايي و اعتبار آن بر روي افراد بهنجار در تحقيقات مختلف ارزيابي شده است (

و يــك  مــادزلي، برخي از سياهة وسواس فكــري عملــي بكها از سياهة افسردگي بعضي از گزينه
). 113، ص 2000و همكاران اتخــاذ شــده اســت (ولــز،  برگراسپلگزينه نيز از مقياس اضطراب صفت 

، و 81/0، نگرانــي ســالمتي 84/0) بــراي نگرانــي اجتمــاعي 1994( ولــزهمساني دروني آن در مطالعه 
) مــورد 1386( رضــوانو  بهرامــينامه، توســط به دست آمد. نسخه فارسي اين پرسش 75/0فرانگراني 

، 67/0اني اجتماعي استفاده قرار گرفت. پايايي آن از طريق اجرا بر روي دانشجويان بررسي و براي نگر
به دست آمد. همچنين روايي محتوايي آن توسط بيست نفــر از  68/0و فرانگراني  67/0نگراني سالمتي 

). ســازنده 1386پزشــكان مــورد تأييــد قــرار گرفــت (بهرامــي و رضــوان، شناســان بــاليني و روانروان
بررسي نموده » نگراني حالت پننامه پرسش«نامه، روايي همگراي آن را از طريق بررسي رابطه با پرسش

هاي آن دست يافته است. روايي محتوايي آن از را براي زيرمقياس 40/0و  58/0و به ضريب همبستگي 
، و 36/0، 63/0مطالعه شــد و ضــريب همبســتگي » نامه اضطراب حالتپرسش«طريق بررسي رابطه با 

نســخه كوتــاهي از ايــن  ولــزســت آمــد. براي نگراني اجتماعي، نگراني سالمتي و فرانگراني به د 68/0
نامه داراي هفت ماده و تنها به سنجش ) اين پرسشMWQ» (نامه فرانگرانيپرسش«فهرست تحت عنوان 

  ).Wells, 2006a, p. 125پردازد (فرانگراني مي
ر مورد تجزيــه و تحليــل قــرا spssافزار هاي اين پژوهش با استفاده از نرمداده ها:تجزيه و تحليل داده

گرفت. در اين تحليل، از مدل آماري آمار توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيري 
  گام به گام استفاده شد.

  هاي پژوهشيافته

كنندگان شركت نمودند. شركت پژوهان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيدر اين پژوهش، دانش
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در  10تــا  1نظر تحصيالت حوزوي نيز افراد از پايــه  هستند. از 40تا  19در اين پژوهش بين رده سني 
در حــال تحصــيل هســتند. از نظــر  10تــا  7هاي اين پژوهش مشاركت داشتند كه بيشتر افراد بين پايــه

رشته علوم انساني در اين پژوهش مشاركت داشتند. براي اجتناب  12تحصيالت دانشگاهي نيز افراد در 
هاي تحصيلي تفصيلي خودداري شده است. افرادي كه در اين رشته شدن، از آوردن اطالعاتاز طوالني

  دانشگاهي مشغول بودند، از ترم اول تا ترم هشتم قرار داشتند.
  هاي آنها بيني و اسالمي و افكار اضطرابي و زير مقياس: توصيف ميانگين و انحراف استاندارد خوش1جدول 

  انحراف استاندارد  ميانگين  متغير
  21/5  90/16  اعينگراني اجتم

  23/3  22/10  نگراني سالمتي
  95/3  53/12  فرانگراني

  46/10  66/39  افكار اضطرابي
  08/14  66/112  توجه
  08/6  81/61  تفسير
  05/6  33/51  انتظار

  79/23  82/225  بيني اسالميخوش
ي آنها ارائــه هامقياسبيني اسالمي و افكار اضطرابي و زير) آمار توصيفي مربوط به خوش1در جدول (

دهد كه وضعيت گــروه نمونــه از نظــر افكــار اضــطرابي، فرانگرانــي و شده است. اين نمرات نشان مي
  بيني در حد معمول است.خوش

  بيني اسالمي افكار اضطرابي و فرانگراني: رابطه همبستگي بين خوش2جدول 
نمره كل افكار   فرانگراني   نگراني سالمتي   نگراني اجتماعي  

  - 51/0**  - 44/0**  - 35/0**  - 47/0**  بيني اسالمي خوش
 - 45/0** - 39/0** - 32/0** - 41/0**  توجه

 - 47/0** - 39/0** - 33/0** - 44/0**  تفسير 
 - 48/0** - 43/0** - 31/0** - 45/0**  انتظار 

بي بيني اسالمي با نمره كل افكــار اضــطراشود، نمرة كل خوش) مشاهده مي2گونه كه در جدول (همان
)، r=- 47/0بيني اسالمي با نگراني اجتمــاعي () دارد. همچنين بين خوشr= - 51/0رابطه معنادار منفي (

) نيز رابطه معنادار منفي برقرار اســت. نتــايج نشــان r=- 44/0)، و فرانگراني (r=- 35/0نگراني سالمتي (
) نيز رابطه منفــي و r=- 43/0() و انتظار r=- 39/0)، تفسير (r=- 39/0دهد كه بين فرانگراني با توجه (مي

  معنادار برقرار است.
 بيني اسالمي با نگراني اجتماعي، نگراني سالمتي، فرانگراني و افكار اضطرابي هاي خوش: رابطه بين زير مؤلفه3جدول 

 فرانگرانينگراني نگراني افكار  بيني اسالميهاي خوشزير مؤلفه

 - 21/0* - 27/0** - 17/0 - 25/0** ي خداوند هاتوجه به ويژگي

 - 33/0** - 17/0 - 30/0** - 33/0** هاي جهان و اسرار خلقت توجه به زيبايي

 - 32/0** - 25/0** - 27/0** - 33/0** هاي موجود توجه به امكانات و فرصت

  ٧٧  بيني از ديدگاه اسالم با افکار اضطرابي و افکار فراشناختي نگراني (فرانگراني)رابطة خوش

 - 34/0** - 09/0 - 22/0** - 27/0** خود  هايتوجه به استعدادها و توانايي

 - 18/0 - 08/0 - 22/0** - 20/0** هاي خود در زندگي يتتوجه به موفق

 - 20/0* - 26/0** - 32/0** - 32/0** هاي مثبت ديگران توجه به خصلت

 - 19/0* - 25/0** - 28/0** - 29/0** توجه به اعمال و رفتار مثبت ديگران 

 - 26/0** - 31/0** - 38/0** - 38/0** توجه به سخنان و گفتار مثبت ديگران 

 - 29/0** - 17/0 - 26/0** - 29/0** صورات و افكار مثبت خود توجه به ت

 - 27/0** - 24/0** - 18/0 - 26/0** توجه به پيامد كارها 

 - 27/0** - 21/0** - 25/0** - 29/0** ها ها و گرفتاريدرس دانستن سختي

 - 27/0** - 24/0** - 27/0** - 31/0** موقت دانستن مشكالت 

 - 27/0** - 22/0** - 32/0** - 33/0** قابل حل دانستن مشكالت 

 - 34/0** - 18/0 - 40/0** - 38/0**مؤثر دانستن خدا، خود و ديگران در وقوع 

 - 08/0 - 10/0 - 04/0 - 08/0 گزاري از خدا و ديگران سپاس

 - 15/0 - 23/0 - 29/0** - 27/0** عدم شكايت از مشكالت 

 - 18/0 - 08/0 - 05/0 - 12/0 انتظار كمك از سوي خداوند 

 - 25/0** - 25/0** - 31/0** - 33/0** انتظار وقوع رويدادهاي خوشايند 

 - 28/0** - 20/0* - 35/0** - 34/0** انتظار كار درست از سوي ديگران 

 - 29/0** - 25/0** - 38/0** - 38/0** اعتماد به ديگران 

 - 35/0** - 14/0 - 25/0** - 30/0** كمك به ديگران 

مقياس بيني اسالمي با افكار اضطرابي و سه زيرهاي خوشمؤلفهزير ) رابطه همبستگي بين3در جدول (
آن، يعني نگراني اجتماعي، نگراني سالمتي و فرانگراني (افكار فراشــناختي دربــاره نگرانــي) نشــان داده 

بيني اسالمي با هر ســه هاي خوشمؤلفهشود، تمامي زيرگونه كه در جدول مشاهده ميشده است. همان
افكار اضطرابي و همچنين با نمــرة كــل افكــار اضــطرابي رابطــه منفــي دارد. تنهــا در تعــداد  مقياس زير

گزاري از خــدا و مؤلفــه ســپاسزير«مؤلفــه جملــه زيرمعدودي از موارد، اين رابطــه معنــادار نيســت. از
از ســوي  انتظــار كمــك«كدام از چهار متغير اضطرابي رابطه معنادار ندارد. همچنين بين ، با هيچ»ديگران
ها از نظــر آمــاري ، با هر چهار متغير مربوط به افكار اضطرابي رابطه منفي دارد، اما ايــن رابطــه»خداوند

  معنادار نيستند.
  بيني اسالميهاي خوشمؤلفهبيني افكار اضطرابي بر پايه زيرمراتبي براي پيش: تحليل رگرسيون سلسله4جدول 

 tضريب   )βبتا (ضريب تعيين ريب ضضريب متغيرهاي 
  93/10  08/38  - 51/0  25/0  26/0  51/0  1گام
  - 21/5  32/25  - 26/0  30/0  32/0  56/0  2گام 

  بيني اسالمي: خوش1گام
  بيني اسالمي، مؤثر دانستن خدا و خود در وقوع رويدادها. : خوش2گام



٧٨     ١٣٩٢، سال ششم، شماره چهارم، زمستان  

) نشــان داده 4هاي آن در جــدول (بيني اسالمي و زيرمؤلفهكار اضطرابي براساس خوشبيني افپيش
از تغييرات مربوط به افكار اضطرابي توسط نمــره كــل  25/0شود، گونه كه مشاهده ميشده است. همان

بيني و مــؤثر از تغييرات مربوط به افكــار اضــطرابي توســط خــوش 30/0گردد. بيني ميبيني پيشخوش
  شود. بيني مين خدا و خود در وقوع رويدادها پيشدانست

  گيرينتيجهبحث و 
بيني و افكار اضــطرابي رابطــه منفــي معنــادار وجــود دارد. دهد كه بين خوشهاي اين پژوهش نشان مييافته

 تر باشد، از اضطراب و افكار اضطرابي كمتري برخوردار اســت. ايــن يافتــه بــابينچه افراد خوشبنابراين، هر
شــدند، مــادران هاي ديگر هماهنگ است: براي مثال، مادران فرزندان كه بايد عمل جراحــي مينتايج پژوهش

 ,LaMontagne & et all( كردنــدبين در مقايسه با مادران مشابه بدبين اضطراب كمتــري را تجربــه ميخوش

2003, p. 124مقايســه گــروه بــدبين  بين بودنــد، در). همچنان در ميان زنان باردار، گروهي كــه خــوش
). يكــي Park & et all, 1996, p. 220كردند و سازگاري بهتري داشتند (اضطراب كمتري را احساس مي

اســت. ايــن پــژوهش بــر روي دانشــجويان نشــان » اضطراب پيش از رقابت«هاي موقعيتي از اضطراب
كردنــد كمتري تجربــه مي صورت معناداري اضطراببين نسبت به افراد بدبين بهدهد كه افراد خوشمي

)Wilson, 2002, p. 893تنــي، و ـ). همچنين نشانگان اضطراب شديد، مشكالت خواب، مشكالت روان
 .Vandervelden & et all, 2007, p(  شــوددر افراد بــدبين مشــاهده مي مشكالت در عملكرد اجتماعي

نيز رابطه منفي معنادار » گه اضطرابير«بيني سرشتي با هاي موقعيتي، خوش). عالوه بر اين، اضطراب35
خــويي و رگــه آزردهبيني بــا روان). بررسي رابطــه بــين خــوشMyers & Steed, 1999, p. 1261دارد (

  ).Scheier & et all, 1994, p. 1063 اضطرابي نيز رابطه منفي و معنادار به دست آمد (
بين از يــن اســت كــه افــراد خــوشبيني اها در مورد رابطه منفي اضــطراب و خــوشيكي از تحليل

هايي خود به ديده مثبت نگاه بين نسبت به تواناييكند؛ زيرا افراد خوشهاي مقابله مؤثر استفاده ميسبك
شود كه آنها را كنند. بنابراين، اگر با مشكلي مواجه شوند، يك احساس مثبت دروني در آنها فعال ميمي

كنند. مطالعــات مختلفــي رو، اضطراب كمتري را تجربه ميازاين دارد.در برابر مشكالت توانمند نگه مي
بين در دهــد كــه افــراد خــوشهاي مقابله انجام شده است. نتايج نشان ميبيني و انواع سبكبين خوش

). Scheier & et all, 1994, p. 1063كننــد (هاي مقابله مــؤثرتر اســتفاده ميمقايسه با افراد بدبين از سبك

  ٧٩  بيني از ديدگاه اسالم با افکار اضطرابي و افکار فراشناختي نگراني (فرانگراني)رابطة خوش

بين از نظر خودارزشمندي، تسلط بر خود و حرمت خود وضعيت بهتر از ديگــران راد خوشبنابراين، اف
گردد. براساس اين نظريه، فرد زمــاني ميبيني، به نظريه انتظار ارزش بردارند. ريشة اين تحليل از خوش

ايــن شود كه هدف در نظرش ارزش داشته باشد و فرد انتظار رسيدن به هدف را داشته باشــد. موفق مي
هاي انتظار زماني در فرد وجود دارد كه خودتوانمندي را در خود احساس كند. به نيروهاي دروني و راه

  رسيدن به هدف نگاه مثبت داشته باشد. 
بين به دليل نگاه مثبــت و تفســير مثبــت خــود، هنگــام وقــوع تحليل دوم اين است كه افراد خوش

كنند. آنان علل وقوع رويدادهاي ناخوشايند ثبت تبيين ميصورت مرويدادهاي ناخوشايند رويدادها را به
نتيجه انتظار ندارند كه در يك موقعيت خاص اتفاق بدي بــراي دانند. دررا موقت، بيروني و محدود مي

  آنان رخ دهد.
طور كــه دانند. همانبين خود را متكي به نيروي معنوي ميتحليل سوم اين است كه افراد خوش

هاي خداوند و مؤثر دانســتن خــدا بيني اسالمي مطرح شد، توجه به ويژگياي خوشهمؤلفهدر زير
دارد، تــا ها و استعدادهاي خود فرد را توانمند نگــه مــيدر وقوع رويدادها در كنار توجه به توانايي

بيني بــا مقابلــه انتظار مثبت داشته و اميدوار باشد كه اتفاقي براي او نخواهــد افتــاد. ارتبــاط خــوش
هايي كــه مؤلفــهكند. ايــن زير) نيز اين تحليل را تأييد ميScheier & et all, 1994, p. 1063نوي (مع

  بيني اسالمي نيز وجود دارد، رابطه معنادار منفي با انواع افكار اضطرابي دارد.در خوش
هــم بيني و اضــطراب بــا توانند ريشه خوشتحليل چهارم اينكه باورها و فرايندهاي فراشناختي مي

) نشان داده است، فرايندهاي فراشناختي در بروز اضطراب نقش 2006، 2000( ولزطور كه باشند. همان
هاي نوع اول، به نگراني اختاللي تبــديل شود نگرانيدارند و فرانگراني عامل مهمي است كه موجب مي

نــد. يكــي از ايــن بيني و بدبيني نيز نقش اساســي دارگيري خوششود. فرايندهاي فراشناختي در شكل
بين توجهش به سوي امور مثبت فرايندها توجه است. توجه يك فرايند فراشناختي است كه فرد خوش

هــا هاي مثبــت ديگــران و همكاريهاي خود، جنبــههاي جهان، استعدادها و موفقيتاست. مثل زيبايي
سبت بــه آينــده انتظــار منفــي نتيجه، نمعنوي. اما توجه افراد بدبين به سوي امور منفي متمركز است. در

تواند اضطراب افراد را كاهش يا افزايش دهد. افراد بدبين به دليل توجه بــه امــور دارند. همين توجه مي
هاي منفي آنهــا توجــه نمــوده و اضطرابشــان افــزايش منفي هنگام وقوع رويدادهاي ناخوشايند به جنبه

هاي مثبت امــور توجــه نمــوده و ناخوشايند به جنبهبين هنگام وقوع رويدادهاي يابد، اما افراد خوشمي



٨٠     ١٣٩٢، سال ششم، شماره چهارم، زمستان  

). دانــش 2000هاي مهم فراشناخت، دانش خود است (ولز، يابد. يكي از جنبهاضطراب آنان كاهش مي
بين، بــه شــده در حافظــه بلندمــدت اســت. افــراد خــوشهاي مثبت و منفي ذخيرهخود نيز شامل جنبه

گيــرد. افــراد بــدبين بــه و انتظارات مثبتي در آنها شكل مي خود توجه دارند،هاي مثبت اين دانش جنبه
  يابد.هاي منفي دانش خود توجه دارند و هم بدبيني و هم اضطراب در آنان افزايش ميجنبه

هاي اين پژوهش، فقدان ابزار مناسب براي مطالعه نظريه فراشناختي و بررســي رابطــه از محدوديت
گيري افكــار فراشــناختي اضــطرابي طرابي هرچنــد بــه انــدازهبيني بود. فهرست افكــار اضــآن با خوش

بــودن حجــم گــروه نمونــه و  هاي فراشناخت ناتوان است. كــمگيري ساير جنبهپردازد، اما از اندازهمي
، كــه هويــت پژوهان مؤسسه آموزشــي و پژوهشــي امــام خمينــياختصاص گروه نمونه، تنها به دانش
  اين پژوهش است.  هايحوزوي دارند، از ديگر محدوديت

تر تهيه و بــا اســتفاده از شود، براي سنجش فراشناخت در ابعاد مختلف آن، ابزار مناسبپيشنهاد مي
  تر آنها مشخص گردد.بيني و فراشناخت بيشتر مورد مطالعه قرار گرفته رابطه عميقآن رابطه خوش
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