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1ﮔﺮوه روانشناسي ،واﺣد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسﻼمي،
نیشابور  ،ایﺮان

خالصه
مقدمه
هدف اصل ي این پژوهش بﺮرسي اثﺮبخشي آموزش مهارتهای مبتني بﺮ بهبود کیفیت زندﮔي بﺮ تحمل
ناپذیﺮی بﻼتكلیفي ،نشانههای اضطﺮابي و باورهای انگیزشي دانش آموزان مبتﻼ به اضطﺮاب امتحان بود.
روش کار
این پژوهش از نوع پژوهشهای نیمه آزمایشي است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان
دوره متوسطه دوم مبتﻼ به اختﻼل اضطﺮاب امتحان در شهﺮ مشهد بود .نمونه آماری این پژوهش شامل 45

2ﮔﺮوه آمار ،واﺣد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسﻼمي،

نفﺮ از این دانش آموزان بود که به صورت نمونه ﮔیﺮی در دستﺮس انتخاب شدند و در دو ﮔﺮوه آزمایش و

نیشابور  ،ایﺮان

کنتﺮل (هﺮ ﮔﺮوه  15نفﺮ) جایگزین شدند .بﺮای جمع آوری دادهها از مقیاسهای اضطﺮاب امتحان ساراسون
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و همكاران ( ،)1960اضطﺮاب فﺮاﮔیﺮ اسپیتزر و همكاران ( ،)2006تحملناپذیﺮی بﻼتكلیفي فﺮیستون و
همكاران ( )1994و راهبﺮدهای انگیزشي بﺮای یادﮔیﺮی پینتﺮیچ و دیگﺮوت ( )1999استفاده شد .ابتدا ،هﺮ
دو ﮔﺮوه مورد پیش آزمون قﺮار ﮔﺮفتند ،سپس مهارتهای مبتني بﺮ بهبود کیفیت زندﮔي طي  10جلسه
یک و نیم ساعته بﺮای ﮔﺮوه آزمایش اجﺮا ﮔﺮدید ،اما ﮔﺮوه کنتﺮل هیچ ﮔونه آموزشي را دریافت نكﺮد.
پس از پایان دوره آموزش و دو ماه پس از آن  ،از هﺮ دو ﮔﺮوه پس آزمون و آزمون پیگیﺮی به عمل آمد.
دادهها بﺮ اسا س آزمون تحلیل واریانس با اندازه ﮔیﺮی مكﺮر و با کمک نﺮم افزار ( SPSSنسخه  )22مورد
تجزیه و تحلیل قﺮار ﮔﺮفت.
نتایج
ناپذیﺮی بﻼتكلیفي ،نشانههای اضطﺮابي و باورهای انگیزشي دانش آموزان مبتﻼ به اضطﺮاب امتحان بود
(.)P<0/05
نتیجه گیری
آموزش مهارتهای مبتني بﺮ بهبود کیفیت زندﮔي یک رویكﺮد مداخله ای مبتني بﺮ روان شناسي مثبت نگﺮ
است که شادماني را افزایش مي دهد.
کلمات کلیدی
بهبود کیفیت زندﮔي ،تحمل ناپذیﺮی بﻼتكلیفي ،نشانههای اضطﺮابي ،باورهای انگیزشي ،اضطﺮاب امتحان
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه
موضوع اضطﺮاب و استﺮس ( )anxiety & stressیكي از

فعالیتهای ناآشكار نتیجه و ثمﺮه ﮔذشته فﺮد هستند و به عنوان

دشوارتﺮین زمینههای آسیب شناسي رواني کودك و نوجوان

واسطههایي میان تجﺮبه و رفتار عمل ميکنند)2012( brooks .

ميباشد ،زیﺮا اوالً در باره محدودههای اختﻼالت اضطﺮابي دوره

اضطﺮاب امتحان را نوعي خود اشتغالي ذهني تعﺮیف کﺮد که با

کودکي قطعیت بالیني وجود ندارد ،دوم این که مطالعات طولي

خود کم انگاری و تﺮدید در باره توانایيهای خود مشخص مي شود

نشان دادهاند که انواع متفاوت اضطﺮاب همبستهها ،پیشبینها و سیﺮ

و اغلب به ارزیابي شناختي منفي ،نداشتن تمﺮکز ﺣواس ،واکنش

متفاوتي در طول دوره کودکي و نوجواني دارند[ .]1به طور کلي،

فیزیولوژیک نامطلوب و افت عملكﺮد تحصیلي فﺮد منجﺮمي شود

اضطﺮاب شایعتﺮین اختﻼل روانپزشكي در میان کودکان و نوجوانان

[ .]9اضطﺮاب امتحان نوع شایعي از اضطﺮاب عملكﺮد است که 10

بوده و از لحاظ علت مﺮاجعه به مﺮاکز درمان سﻼمت رواني در مقام

تا  20درصد دانش آموزان و دانشجویان به آن دچار مي شوند [.]10

اول قﺮار دارد .تحقیقات نشان دادند که اختﻼالت اضطﺮابي دوره

همچنین ،نتایج تحقیقات نﺮیماني ( )1380نشان مي دهد که 24

کودکي تاثیﺮ منفي بﺮ دامنه وسیعي از عوامل از جمله عملكﺮد

درصد دانش آموزان دچار اضطﺮاب امتحان باالیي هستند.

تحصیلي و اجتماعي دارند [ .]2در واقع ،اضطﺮاب پاسخي ضﺮوری

بﺮ اساس نظﺮیه توجهي -شناختي وین ( )1971افﺮاد دارای

به استﺮس است و فﺮد را به هنگام مواجهه با خطﺮ بﺮای کنش و

اضطﺮاب امتحان توجه خود را به فعالیتهای نامﺮتبط با تكلیف،

واکنش آماده مي سازد[ .]3بنابﺮاین ،وجود اندکي اضطﺮاب ميتواند

اشتغاالت فكﺮی همﺮاه با نگﺮاني ،انتقاد از خود و نگﺮانيهای

تاثیﺮ مثبتي بﺮ فﺮآیند زندﮔي و تحول داشته باشد [ .]4اما در مقابل،

جسماني معطوف ميکنند و در نتیجه توجه کمتﺮی بﺮ تﻼش و

اضطﺮاب مﺮضى نیز وجود دارد که باعث شكست ،ناکامى و مانع

کوششهای تكلیف مدار دارند که موجب کاهش عملكﺮد آنان

فعالیتهاى عادى و بهنجار مى شود .نشانههاى این اضطﺮاب شامل

ميﮔﺮدد .بﺮ طبق الگوی اضطﺮاب موقعیت -خصیصه ( situation

اﺣساس ناخوشایند و نوعي دلواپسي مبهم است که با چند اﺣساس

.]11[ )- trait anxiety

جسمي (مانند ،خالي شدن سﺮ دل ،تنگي قفسه سینه ،تپش قلب،

نشانههای اولیه اضطﺮاب فﺮاﮔیﺮ و تحمل ناپذیﺮی بﻼتكلیفي در

تعﺮیق ،سﺮدرد یا میل جبﺮى و ناﮔهانى بﺮاى دفع ادرار ،بى قﺮارى و

کودکان و نوجوانان باعث بﺮوز مشكﻼتي در روابط بین فﺮدی و

میل بﺮاى ﺣﺮکت) همﺮاه است [.]5

کیفیت زندﮔي این افﺮاد مي شود .این مشكﻼت بدون ﺣمایت و

از میان اضطﺮابهای ﮔوناﮔوني که انسان در ﮔستﺮه ﺣیات خود

بدون درمان با ﮔذشت زمان بدتﺮ شده و در دراز مدت اثﺮات

به ویژه در دوران تحصیل رسمي تجﺮبه مي کند مي توان از

منفي فﺮاواني بﺮ عملكﺮد این افﺮاد بﺮ جا ميﮔذارد .از مشخصههای

اضطﺮاب امتحان یاد کﺮد .اما غالباً این اضطﺮاب مخﺮب است و

اصلي اضطﺮاب فﺮاﮔیﺮ ﺣضور مداوم اضطﺮاب ،عصبانیت و نگﺮاني

منجﺮ به افت عملكﺮد تحصیلي ميشود [ .]6طبیعي است که وقتي

کنتﺮل ناپذیﺮ است که در طول شش ماه ،اکثﺮ روزها ،این ﺣالت در

دانش آموزان با چالشهای مدرسه مواجه مي شودند ،دلواپس و

فﺮد مشاهده مي شود .عﻼئم اختﻼل اضطﺮاب فﺮاﮔیﺮ عبارتند از بي

نگﺮان باشند .پژوهشگﺮان دریافتند که بسیاری از دانش آموزان

قﺮاری ،پﺮخاشگﺮی ،انقباض عضﻼني ،خستگي و آشفتگيهای

موفق سطوح اضطﺮاب متوسطي دارند [ ]8[ Sarason .]7اضطﺮاب

خواب و اشكال در تمﺮکز [.]12

امتحان را نوعي اشتغال ذهني با خود مي داند که با خود آﮔاهي،

الگوی شناختي اضطﺮاب امتحان ﺣاکي از وجود نقایص و

خود تﺮدیدی و کم ارزش شمﺮدن خود مشخص ميﮔﺮدد .این نوع

نارسایيهایي در تجزیه و تحلیل اطﻼعات هستند و تحمل ناپذیﺮی

فعالیتهای شناختي هم بﺮ رفتار آشكار و هم بﺮ واکنشهای

بﻼتكلیفي و تحﺮیفهایي در فﺮآیندهای شناختي پﺮدازش اطﻼعات

فیزیولوژیكي مؤثﺮند .فﺮض بﺮ این است که این رفتارها و

آنها وجود دارد که منجﺮ به اﺣساس مسئولیت باال بﺮای وقوع یک
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فاجعه یا خطﺮ در آینده ميشوند[ .]13در دیدﮔاه شناختي ،اعتقاد بﺮ

مبهم و بﻼتكلیف را به صورت تهدیدآمیز ادراك ميکنند و اﺣتمال

این است که افكار ناکارآمد و منفي که در موقعیتهای خاصي یا

وقوع خطﺮ را بیش از ﺣد تخمین ميزنند که این امﺮ باعث

در ارتباط با مشكﻼت خاصي به وقوع ميپیوندند ،منشأ اضطﺮاب

بﺮانگیختگي هیجاني باال و نگﺮاني همیشگي در آنها ميشود [.]17

محسوب ميشوند .اساس این آشفتگيها تحمل ناپذیﺮی بﻼتكلیفي

یكي از نیازهایي که پژوهشهای زیادی را به خود اختصاص

و نگﺮانيهایي است که فﺮد در رابطه با خطﺮ یا تهدید اﺣساس

داده نیاز به وجود باورهای انگیزشي است .منظور از باورهای

ميکند (به ویژه تهدیدهایي که جنبه شخصي دارند) [.]14

انگیزشي میل یا اشتیاق بﺮای کسب موفقیت و شﺮکت در

بﺮرسي ادبیات پژوهش نشان داد که یكي دیگﺮ از متغیﺮهایي که

فعالیتهایي است که موفقیت در آنها به کوشش و توانایي شخصي

با اضطﺮاب امتحان [ ]16 ،15دانش آموزان مﺮتبط است ،تحمل -

وابسته است [ .]20ﮔیج و بﺮالینﺮ ( )1992باورهای انگیزشي را به

ناپذیﺮی بﻼتكلیفي ( )intolerance of uncertaintyاست .در

صورت یک میل یا عﻼقه به موفقیت کلي یا موفقیت در یک زمینه

الگوی عدم تحمل بﻼتكلیفي مﺮبوط به نگﺮاني [ ،]15عدم تحمل

فعالیت خاص تعﺮیف کﺮده اند .پژوهشهای انجام شده در این

بﻼتكلیفي نقش مهمي در ایجاد و تداوم نگﺮاني بیش از ﺣد دانش

زمینه نشان داده اند که افﺮاد از لحاظ باورهای انگیزشي با هم تفاوت

آموزان ایفا ميکند .عدم تحمل بﻼتكلیفي ميتواند به عنوان نوعي

زیادی دارند .پژوهشهای انجام شده نشان داده اند که افﺮاد دارای

سوﮔیﺮی شناختي تعﺮیف شود که چگونگي ادراك ،تفسیﺮ و پاسخ

باورهای انگیزشي باال در کارهای مدرسه موفق تﺮند [ .]20پژوهش

به موقعیتهای مبهم را در سطح شناختي ،هیجاني و رفتاری تحت

تانسﺮ فیدن و اینسي ازتورك [ ]21ﺣاکي از آن است که باورهای

تأثیﺮ قﺮار ميدهد .افﺮادی که در بﺮابﺮ بﻼتكلیفي تحمل ناپذیﺮ

انگیزشي دروني رابطه مثبتي با پیشﺮفت در مدرسه دارند .پژوهش

هستند ،معتقدند که بﻼتكلیفي استﺮسزا و ناراﺣت کننده است،

کﺮیستاو و دیناو [ ]22نیز نشان داد که رابطه مثبتي میان باورهای

بﻼتكلیفي در مورد آینده ناعادالنه است ،رویدادهای منفي غیﺮ

انگیزشي باال و موفقیت تحصیلي وجود دارد.

منتظﺮه هستند و باید از آنها اجتناب کﺮد و همچنین بﻼتكلیفي با

با توجه به موارد فوق و آنچه ذکﺮ شد ،در دو دهه ﮔذشته عﻼقه

توانایي فﺮد بﺮای عمل و رفتار کﺮدن تداخل ميکند [ .]16بعﻼوه،

به درك ماهیت اضطﺮاب امتحان و ﮔستﺮش روشهای مؤثﺮ بﺮ آن

افﺮادی که توانایي تحمل بﻼتكلیفي پاییني دارند در موقعیتهای

در بین روانشناسان و مشاوران فزوني یافته [ ]23و به منظور کاهش

مبهم ،استﺮس زیادی را تجﺮبه ميکنند .این افﺮاد موقعیتهای

و از بین بﺮدن اضطﺮاب امتحان روشها و فنون متعددی مورد

بیشتﺮی را به صورت مبهم ادراك ميکنند و با توجه به این که

استفاده قﺮار ﮔﺮفته است ،که مهمتﺮین آنها عبارتند از :استفاده از

تحمل این ابهام را سخت ميدانند ،بﺮانگیختگي هیجاني و اضطﺮاب

داروهای آرامبخش ،ﺣساسیت زدایي منظم ،آموزش ایمنسازی در

باال و مداومي را تجﺮبه ميکنند [.]17

مقابل استﺮس و درمانهای شناختي .همچنین ،بازسازی شناختي ،

عﻼوه بﺮ ارتباط این سازه با نگﺮاني ،آشفتگي ناشي از بﻼتكلیفي به

توجه به جنبههای مثبت ،رفتار درمانگﺮی شناختي و روشهای آزاد

صورت معناداری با بﺮانگیختگي اضطﺮابي و افسﺮدﮔي همﺮاه با

سازی هیجاني از دیگﺮ راهبﺮدهایي است که پژوهشگﺮان بﺮای

فقدان لذت همبستگي دارد [ .]18بوهﺮ و دوﮔاس [ ]19معتقدند که

کاهش اضطﺮاب امتحان پیشنهاد کﺮدند و در این بین مداخلههای

افﺮاد مبتﻼ به اضطﺮاب امتحان که تحملناپذیﺮی بﻼتكلیفي باالیي

مبتني بﺮ بهبود کیفیت زندﮔي در کاهش اضطﺮاب امتحان دانش

دارند ،بﻼتكلیفي در مورد آینده را نیز استﺮسزا و ناراﺣتکننده

آموزان مورد تایید بسیاری از پژوهشهای تجﺮبي قﺮار ﮔﺮفته

ميبینند و معتقدند که رویدادهای نامطمئن منفي هستند ،باید از

است[ .]24درمان مبتني بﺮ بهبود کیفیت زندﮔي از رویكﺮدی

آنها اجتناب ﮔﺮدد و بﻼتكلیفي باعث ناتواني در عملكﺮد و

تشكیل مي شود که شادماني را افزایش مي دهد و نیز رویكﺮدی

کارکﺮدهای روزانه آنها ميشود .از این رو ،این افﺮاد موقعیتهای

مداخله ای در روان شناسي مثبت نگﺮ است [ .]25در نظﺮیه بهبود
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زهرا شیران و همکاران

کیفیت زندﮔي عواطف و هیجانات و قضاوتهای مﺮبوط به

اختﻼل رواني ،داشتن بیماریهای جسماني ،شﺮکت همزمان در سایﺮ

رضایتمندی جنبه انطباقي دارند و پسخوراند دایمي بﺮای اهداف

بﺮنامههای درماني و دریافت مشاوره فﺮدی یا دارو درماني.

فﺮدی فﺮاهم مي سازند .این نظﺮیه پنج شیوه یا الگو را بﺮای

از ابزارهای زیﺮ بﺮای ﮔﺮدآوری دادهها استفاده شد.

رضایتمندی از زندﮔي به عنوان طﺮﺣي بﺮای بهبود کیفیت زندﮔي و

مقیاس اضطراب امتحان :این مقیاس (ساراسون و همكاران،

مداخلههای روان شناسي مثبت نگﺮ ارایه مي دهد که آموزش و

 )1960بطور ﮔستﺮدهای بﺮای اندازهﮔیﺮی اضطﺮاب امتحان مورد

درمان مبتني بﺮ بهبود کیفیت زندﮔي نامیده مي شود [.]26

استفاده قﺮار ﮔﺮفته است [ .]8دارای  37سوال است و بصورت

با توجه به مطالب بیان شده و با توجه به کمبود تحقیقات داخلي در

ﮔﺮوهي اجﺮا ميشود و آزمودني بصورت بلي یا خیﺮ پاسخ ميدهد.

ارتباط با اثﺮات این مدل آموزشي ،هدف پژوهش ﺣاضﺮ پاسخ به

دوازده سؤال بطور اختصاصي کلمه امتحان را مطﺮح کﺮدهاند ،سایﺮ

این سوال است که آیا آموزش مهارتهای مبتني بﺮ بهبود کیفیت

سؤالهای مﺮبوط به نگﺮاني در زمینه عملكﺮد کﻼسي هستند و

زندﮔي بﺮ نشانگان اضطﺮاب فﺮاﮔیﺮ ،تحمل ناپذیﺮی بﻼتكلیفي و

بعضي از سؤالها در باره تجﺮبیات فیزیولوژیكي اضطﺮاب هستند.

باورهای انگیزشي دانش آموزان مبتﻼ به اضطﺮاب امتحان موثﺮ

بﺮای نمﺮه ﮔذاری باید به جواب خیﺮ بﺮای سواالت -27-26-15-3

است؟

 33-29نمﺮه  1بدهید .همچنین ،بﺮای هﺮ جواب بلي به سایﺮ سواالت
نیز باید یک نمﺮه بدهید .نمﺮات  12و کمتﺮ بیانگﺮ اضطﺮاب امتحان

روش کار

خفیف ،نمﺮات  13تا  20اضطﺮاب امتحان متوسط و باالتﺮ از 21

این پژوهش از نوع پژوهشهای نیمه آزمایشي از نوع پیش

اضطﺮاب امتحان شدید طبقهبندی ميشوند (توزندهجاني.)1384 ،

آزمون -پس آزمون و آزمون پیگیﺮی با ﮔﺮوه کنتﺮل مي باشد.

ضﺮیب آلفای کﺮونباخ  0/88و همساني دروني  0/95و روایي معیار

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه دوم

بﺮابﺮ  0/72به دست آمده است[.]9

دارای اضطﺮاب امتحان در شهﺮ مشهد بود که 30نفﺮ از دانش آموزان

پرسشنامه نشانههای اضطراب فراگیر ( :)GAD-7این

به صورت نمونه ﮔیﺮی در دستﺮس انتخاب شدند و به صورت

پﺮسشنامه هفت سؤالي بﺮای سنجش نشانههای اضطﺮاب فﺮاﮔیﺮ

تصادفي در دو ﮔﺮوه آزمایش و کنتﺮل (هﺮ ﮔﺮوه  15نفﺮ) جایگزین

توسط اسپیتزر و همكاران ( )2006ساخته شده است .بﺮای نمﺮه

شدند .هﺮ دو ﮔﺮوه مورد پیش آزمون قﺮار ﮔﺮفتند ،سپس

ﮔذاری این آزمون از مقیاسهای درجه بندی شده با چهار ﮔزینه

مهارتهای مبتني بﺮ بهبود کیفیت زندﮔي طي ده جلسه یک و نیم

شامل هیچ وقت ،چند روز ،بیش از نیمي از روزها و تقﺮیباً هﺮ روز

ساعته بﺮای ﮔﺮوه آزمایش اجﺮا ﮔﺮدید ،اما ﮔﺮوه کنتﺮل هیچ ﮔونه

که به تﺮتیب نمﺮه  3 ،2 ،1 ،0را دریافت مي دارند ،استفاده شده

آموزشي را دریافت نكﺮد .پس از پایان دوره آموزش و دو ماه پس

است .در این پﺮسشنامه یک سؤال به عنوان سؤال  8و ضمیمه ارائه

از آن ،از هﺮ دو ﮔﺮوه پس آزمون و آزمون پیگیﺮی به عمل آمد .در

شده است که به این نكته مي پﺮدازد که هﺮ یک از مشكﻼت مطﺮح

جدول  1به محتوای جلسات اشاره شده است .معیارهایهای ورود

شده تا چه اندازه در انجام کارها ،امور مﺮتبط با خانه و یا ارتباط با

شامل کسب نمﺮه باالتﺮ از متوسط در آزمون اضطﺮاب امتحان ،اشتغال

دیگﺮان مشكل ایجاد کﺮده است .سؤال اول :میزان اضطﺮاب و

به تحصیل ،قﺮار داشتن در دوره سني  12تا  20سال ،عدم مصﺮف

عصبیت؛ سؤال دوم :میزان عدم کنتﺮل و نگﺮاني؛ سؤال سوم :مدت

داروهای روانگﺮدان ،عدم ابتﻼ به اختﻼالت رواني و شخصیتي،

نگﺮاني؛ سؤال چهارم :مدت عدم ﺣفظ آرامش آزمودني؛ سؤال

نداشتن بیماریهای ﺣاد و مزمن جسمي .مﻼكهای خﺮوج عبارت

پنجم :مدت بي قﺮاری آزمودني؛ سؤال ششم :مدت زماني که

بودند از :داشتن سن باالتﺮ از  20و کمتﺮ از  12سال ،غیبت بیش از دو

آزمودني به سﺮعت عصبي و بد خلق شده است؛ و سؤال هفتم:

جلسه ،داشتن اعتیاد و یا مصﺮف داروهای روانگﺮدان ،وجود هﺮ ﮔونه

مدتي که آزمودني از رخ دادن یک اتفاق ناﮔوار تﺮس داشته است
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را مي سنجد .ضﺮایب پایایي این مقیاس بین  0/74تا  0/88متغیﺮ بوده

تنظیمي ( )20ماده مي باشد و مجموع مادههای آن  47عدد است

است .مقدار آلفای کﺮونباخ در مطالعات مختلف در دامنه  0/84تا

(در این پژوهش فقط از سواالت مقیاس باورهای انگیزشي این

 0/92قﺮار داشته است.

پﺮسشنامه استفاده شد) که به وسیله پینتﺮیچ و دیگﺮوت ()1999

مقیاس تحملناپذیری بالتکلیفی :این مقیاس دارای 27

ساخته شده است .مادههای این پﺮسشنامه از نوع آزمونهای بسته

ماده است که توسط فﺮیستون و همكاران ( )1994بﺮای ارزیابي

پاسخ پنج ﮔزینه ای است (از کامﻼً در مورد من صحیح است تا

واکنشهای هیجاني ،شناختي و رفتاری افﺮاد به موقعیتهای غیﺮ

کامﻼً در مورد من صحیح نیست) .بﺮرسيهای پینتﺮیچ و دیگﺮوت

ﺣتمي تدوین شد .سوالهای این پﺮسشنامه بﺮ روی یک مقیاس پنج

( )1990بﺮای تعیین اعتبار و روایي این پﺮسشنامه نشان داد که

درجه ای از ( 1به هیچ وجه) تا ( 5بسیار زیاد) نمﺮهﮔذاری ميشود.

پایایي بﺮای عوامل سه ﮔانه باورهای انگیزشي ،یعني

همساني دروني این آزمون  0/91ﮔزارششده است .به عﻼوه،

خودکارآمدی ،ارزشگذاری دروني و اضطﺮاب امتحان به تﺮتیب

همبستگي معناداری با پﺮسشنامه نگﺮاني ایالت پنسیلوانیا ( )r=0/63و

 0/87 ،0/89و  0/75است.

پﺮسشنامه ابعاد نگﺮاني ( )r =0/57دارد (فﺮیستون و همكاران،

در تجزیه و تحلیل دادهها  ،از تحلیل واریانس با اندازه ﮔیﺮی مكﺮر

 .)1994فهیمي ،محمودعلیلو ،رﺣیم خانلي ،فخاری و پورشﺮیفي

استفاده شد .مفﺮوضات تحلیل با آزمون کالموﮔﺮوف اسمیﺮنف

[ ]27نیز همساني دروني این مقیاس را  0/93ﮔزارش کﺮدند.

بﺮای نﺮمال بودن توزیع متغیﺮها ،آزمون لوین بﺮای همگني

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری
( :)MSLQپﺮسشنامه راهبﺮدهای انگیزشي بﺮای یادﮔیﺮی دارای

واریانسها و آزمون کﺮویت مچلي جهت بﺮرسي همگني ماتﺮیس
واریانس -کواریانس مورد بﺮرسي قﺮار ﮔﺮفت.

دو مقیاس باورهای انگیزشي ( 27ماده) و راهبﺮدهای یادﮔیﺮی خود
جدول  .1محتوی جلسات بﺮنامه آموزش مهارتهای مبتني بﺮ بهبود کیفیت زندﮔي
محتوی

جلسه
جلسه اول

معارفه و آشنایي اعضاء ﮔﺮوه با یكدیگﺮ و انجام پیش آزمون.

جلسه دوم

آشنایي آنان با مفاهیم کیقیت زندﮔي درماني (ارائه تصویﺮ درختي از شانزده ﺣیطه کیفیت زندﮔي) ۔ مشخص کﺮدن رضایت از
زندﮔي هﺮ یک از اعضاء در شانزده ﺣیطه کیفیت زندﮔي.

جلسه سوم

معﺮفي ابعاد کیفیت زندﮔي درماني همﺮاه با معﺮفي پنج ریشه افزایش رضایت از زندﮔي۔ کار بﺮ روی شﺮایط عیني و تغییﺮ نگﺮش به
منظور افزایش رضایت از زندﮔي مبتني بﺮ پنج ریشه مطﺮح شده در کیفیت زندﮔي درماني.

جلسه چهارم

ارائه خﻼصه ای از بحثها و قانون جلسه قبلي .نوشتن داوطلبانه افكار توسط چند نفﺮ از اعضاء بﺮ تابلو آموزشي جایگزین سازی
افكار غیﺮ منطقي با افكار منطقي بﺮرسي اصول و قﺮضيهای زیﺮبنایي افكار ،شناسایي باورهای محوری افكار غیﺮ منطقي و به
چالش کشیدن افكار غیﺮ منطقي.

جلسه پنجم

مﺮوری بﺮ فنون و مباﺣت جلسه سوم و ارائه خﻼصه ای از آن .تعیین اهداف واقع بینانه به عنوان سومین ریشه از پنج ریشه ،کار بﺮ
روی تغییﺮ اولویت یا مسائل مهم زندﮔي و افزایش رضایت در دیگﺮ ﺣوزههای زندﮔي که قبﻼ اﺣساس ميشده در آن رضایت
پایین است.

جلسه ششم

آموزشي اصول کیفیت زندﮔي درماني ،آموزش شانزده اصل کیفیت زندﮔي درماني با تاکید بﺮ این امﺮ که کیفیت زندﮔي درماتي
دارای اصول و قواعدی بﺮای تغییﺮ رضایت از ابعاد مختلف زندﮔي است.

جلسه هفتم

ادامه آموزش شانزده اصل کیفیت زندﮔي درماني.

جلسه هشتم

ادامه آموزش شانزده اصل کیفیت زندﮔي درماني.
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جلسه نهم

زهرا شیران و همکاران

آموزش شانزده اصل کیفیت زندﮔي درماني در تمامي ابعاد و بكارﮔیﺮی این اصول در زندﮔي ،جمع بندی مباﺣث آموزشي،
اجﺮای پس آزمون.

جلسه دهم

اختتامیه و اجﺮای پس آزمون.

نتایج
پیش آزمون ،کاهش چشمگیﺮی داشته است .اما سطح

یافتههای توصیفي نمونه به تفصیل در جداول زیﺮ نشان داده شده

تحملناپذیﺮی بﻼتكلیفي و باورهای انگیزشي آزمودنيها در مﺮﺣله

است .نتایج نشان مي دهد که میانگین نمﺮات مولفههای نشانههای

پس آزمون و پیگیﺮی نسبت به پیش آزمون ،افزایش یافته است.

اضطﺮاب فﺮاﮔیﺮ در مﺮﺣله پس آزمون و آزمون پیگیﺮی نسبت به

جدول  .2میانگین و انحﺮاف معیار نمﺮات اضطﺮاب فﺮاﮔیﺮ ،تحملناپذیﺮی بﻼتكلیفي و باورهای انگیزشي
گروه
گروه کنترل

مرحله
اضطﺮاب فﺮاﮔیﺮ

تحملناپذیﺮی بﻼتكلیفي

باورهای انگیزشي

گروه آزمایش

اضطﺮاب فﺮاﮔیﺮ

تحملناپذیﺮی بﻼتكلیفي

تعداد

میانگین

انحراف معیار

پیش آزمون

15

13/200

3/447

پس آزمون

15

13/067

3/034

پیگیﺮی

15

13/067

2/789

پیش آزمون

15

107

13/835

پس آزمون

15

107/26

12/825

پیگیﺮی

15

107/26

12/377

پیش آزمون

15

90/53

12/123

پس آزمون

15

90/73

11/080

پیگیﺮی

15

89/86

10/689

پیش آزمون

15

13/267

3/011

پس آزمون

15

8/400

3/202

پیگیﺮی

15

6/867

2/722

پیش آزمون

15

107/133

15/089

پس آزمون

15

90/733

15/471
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باورهای انگیزشي

پیگیﺮی

15

89/333

15/448

پیش آزمون

15

90/067

9/742

پس آزمون

15

93/933

9/353

15

96/600

9/905

پیگیﺮی

همگنللي واریللانسهللا از آزمللون لللوین و بللﺮای فللﺮض کﺮویللت،

قبلل از اجلﺮای آزملون تحلیلل واریلانس بلا انلدازه ﮔیلﺮیهلای

آزمللون کﺮویللت مچلللي اسللتفاده شللد کلله نتللایج در جللدول 3

مكللﺮر ،پللیشفللﺮضهللای آن مللورد بﺮرسللي قللﺮار ﮔﺮفللت .از ایللن

آورده شده است.

رو ،بلللﺮای اطمینلللان از نﺮملللال بلللودن توزیلللع دادههلللای بدسلللت
آملللده از آزملللون کلللالموﮔﺮوف -اسلللمیﺮنف ،بلللﺮای مفﺮوضللله
جدول  )3بﺮرسي پیش فﺮضها
آزمون آزمون لوین (برای

کالموگروف اطمینان

0/760
0/686

Z
اسمیﺮنف

0/610
0/734

0/596

Sig.

F
1/954

2
2

42

Df1

2Df
42

0/154
0/555

0/281

Sig.

Mauchl
y's W
0/577

0/516

0/953

0/592

2

42

0/558

0/930

22/533

χ2
52/068

2

2

0/001
0/001

0/582

Sig.

Gree
nhou
seGeis
0/703

0/754

Df
2

2/993

انگیزشی

0/224

باورهای

0/934

بالتکلیفی

1

ناپذیری

0/616

تحمل

0/500

اضطرابی

Epsilon

0/500

های نشانه

وابسته

واریانسها)

0/500

متغیرهای

همگنی

ser
Huy
nhFeldt
Low
erboun
d

 -اسمیرنف

از

بررسی فرض کرویت مچلی

توجه به وجود سه متغیﺮ فوق در سه مﺮﺣله پیش آزمون ،پس

فﺮضیه اصلي تحقیق ﺣاکي از این بود که "آموزش مهارتهای

آزمون و آزمون پیگیﺮی از تحلیل واریانس با اندازهﮔیﺮیهای

مبتني بﺮ بهبود کیفیت زندﮔي بﺮ تحمل ناپذیﺮی بﻼتكلیفي،

مكﺮر استفاده شد.

نشانههای اضطﺮاب فﺮاﮔیﺮ و باورهای انگیزشي دانش آموزان مبتﻼ
به اضطﺮاب امتحان موثﺮ است ".بﺮ اساس مباني نظﺮی بیان شده با
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جدول  )4نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه ﮔیﺮی مكﺮر
مقیاس

منبع اثر

های اضطرابینشانه

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معناداری

مﺮﺣله

175/089

2

87/544

53/96

0/001

ﮔﺮوهمﺮﺣله

160/067

2

80/033

49/33

0/001

خطا

90/844

56

1/622

---

مﺮﺣله

1523/82

2

761/91

181/44

تحمل ناپذیری

0/001

بالتکلیفی
ﮔﺮوهمﺮﺣله

1423/02

2

711/51

169/43

خطا

235/15

56

4/199

---

مﺮﺣله

852/82

2

426/41

142/62

0/001

ﮔﺮوهمﺮﺣله

949/089

2

474/54

158/72

0/001

خطا

167/422

56

2/990

---

باورهای انگیزشی

0/001

در هﺮ سه متغیﺮ در طول زمان (مﺮاﺣل اجﺮای پژوهش) تایید مي

یافتههای فوق نشان مي دهد که در هﺮ سه مﺮﺣله آزمون و در هﺮ

شود .بﺮ اساس اطﻼعات ارایه شده در هﺮ سه متغیﺮ سطح معناداری

سه متغیﺮ اختﻼف معناداری وجود دارد( .)p<0/01در متغیﺮهای

کمتﺮ از  0/01بوده و بﺮ همین اساس اثﺮبخشي آموزش مهارتهای

نشانههای اضطﺮاب فﺮاﮔیﺮ و تحمل ناپذیﺮی بﻼتكلیفي کاهش

مبتني بﺮ بهبود کیفیت زندﮔي تایید مي ﮔﺮدد.

نمﺮات در مﺮاﺣل پس آزمون و پیگیﺮی نسبت به پیش آزمون
تفاوت معناداری وجود دارد .بنابﺮاین ،بهبود وضعیت آزمودنيها

جدول  ) 5بﺮرسي تفاوت اضطﺮاب فﺮاﮔیﺮ ،عدم تحمل بﻼتكلیفي و باورهای انگیزشي در آموزشهای مبتني بﺮ بهبود کیفیت زندﮔي
مقیاس

منبع

مجموع

درجه

میانگین

اثر

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معناداری

اتا

بررسی تفاوت

ﮔﺮوه

291/60

1

291/60

11/87

0/002

اضطراب فراگیر

خطا

687/68

28

24/560

---

---

بررسی تفاوت

ﮔﺮوه

277/77

1

277/77

4/637

0/040

عدم تحمل

خطا

16772/71

28

599/02

---

---

بالتکلیفی

ضریب
0/298
142
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بررسی تفاوت

ﮔﺮوه

1621/37

1

1621/37

باورهای

خطا

9136/44

28

326/302

4/969

0/034

0/151

انگیزشی
با توجه به ضﺮایب اتا این ﮔونه استنباط مي شود که اثﺮبخشي

در موقعیتهای امتحان به وقوع ميپیوندند ،منشأ نشانههای اضطﺮابي

آموزش در شاخص نشانههای اضطﺮاب فﺮاﮔیﺮ بیشتﺮ از دو شاخص

و تحمل ناپذیﺮی بﻼتكلیفي محسوب ميشوند [.]14

تحمل ناپذیﺮی بﻼتكلیفي و باورهای انگیزشي است .با عنایت به

بﺮ اساس این نظﺮیهها ،مي توان ﮔفت که آموزش مهارتهای

اطﻼعات جمع آوری شده فﺮضیه اصلي پژوهش مبني بﺮ این که

مبتني بﺮ بهبود کیفیت زندﮔي امكان تغییﺮ باورها انگیزشي و افكار

"آموزش مهارتهای مبتني بﺮ بهبود کیفیت زندﮔي بﺮ تحمل

منفي و ناکارآمد را فﺮاهم مي آورد ،و رویارویي با موقعیتهای

ناپذیﺮی بﻼتكلیفي ،نشانههای اضطﺮاب فﺮاﮔیﺮ و باورهای انگیزشي

اضطﺮاب زا (امتحان) را تسهیل مي کند و آزمودني را بطور واقعي

دانش آموزان مبتﻼ به اضطﺮاب امتحان موثﺮ است ".با اطمینمان

با موقعیت امتحان مواجه مي سازد .از این رو ،کاهش نشانههای

 0/95تایید ميﮔﺮدد.

اضطﺮابي و تحمل ناپذیﺮی بﻼتكلیفي در این افﺮاد قابل توجیه مي

بحث و نتیجه گیری

باشد .آموزش مهارتهای مبتني بﺮ بهبود کیفیت زندﮔي ،با ایجاد

پژوهش ﺣاضﺮ به منظور بﺮرسي اثﺮبخشي آموزش مهارتهای مبتني
بﺮ بهبود کیفیت زندﮔي بﺮ تحمل ناپذیﺮی بﻼتكلیفي ،نشانگان
اضطﺮابي و باورهای انگیزشي دانش آموزان مبتﻼ به اضطﺮاب امتحان
انجام شد .فﺮضیه اصلي تحقیق ﺣاکي از این بود که "آموزش
مهارتهای مبتني بﺮ بهبود کیفیت زندﮔي بﺮ تحمل ناپذیﺮی
بﻼتكلیفي ،نشانههای اضطﺮابي و باورهای انگیزشي دانش آموزان
مبتﻼ به اضطﺮاب امتحان اثﺮبخش است".بﺮای بﺮرسي این فﺮضیه از
آزمون تحلیل واریانس با اندازه ﮔیﺮیهای مكﺮر استفاده شد .یافتهها
نشان داد که در هﺮ سه مﺮﺣله آزمون و در هﺮ سه متغیﺮ اختﻼف
معناداری وجود دارد .این یافتهها با نتایج پژوهشهای مشابه متعددی
[ ]26 ،18 ،12،17هماهنگ و همسو است.
تبیین اولیه این یافتهها مبتني بﺮ الگوهای شناختي است .الگوهای
شناختي اضطﺮاب امتحان در دانش آموزان مبتﻼ به اضطﺮاب امتحان
ﺣاکي از وجود نقایص و نارسایيهایي در پﺮدازش و تجزیه و تحلیل
اطﻼعات هستند و تحﺮیفهایي در فﺮآیندهای شناختي پﺮدازش
اطﻼعات آنها وجود دارد که منجﺮ به اﺣساس مسئولیت باال بﺮای
وقوع یک فاجعه یا خطﺮ در آینده ميشوند [ .]13در دیدﮔاه
شناختي ،اعتقاد بﺮ این است که باورهای انگیزشي و افكار منفي که

تغییﺮات شناختي -رفتاری در پنج ﺣوزه اصلي (شﺮایط زندﮔي،
نگﺮشها ،معیارهای خﺮسندی ،ارزشها و رضایت کلي از زندﮔي)
سعي دارد که پیشآیندهای مهم این رفتارها را شناسایي و روشهای
مؤثﺮ تسلط بﺮ آنها را به افﺮاد آموزش دهد .در این رویكﺮد ،به
آزمودني آموزش داده مي شود که زندﮔي از ابعاد متفاوتي تشكیل
شده است و اﮔﺮ از بعدی ناراضي هستند ،باید به ابعاد دیگﺮ توجه
کنند و آنها از طﺮیق تكالیف آموزشي مي آموزند که چگونه به
ابعادی که تا کنون بي توجه بوده اند توجه کنند .از طﺮیق آموزش
اصل غنای دروني و فنون این اصل به همﺮاه تكالیف خاص آن مي
آموزند که چگونه مي توان با اختصاص زمان کافي به خود ،به
اﺣساس تمﺮکز ،آرامش و نشاط بﺮسند ،چگونه عادات ناپسند خود
را کنار بگذارند و بﺮای اﺣیاء خویش و کاهش اضطﺮاب بﺮنامه
ریزی کنند ،از طﺮیق اصل کیفیت زمان و فنون و تكالیف این اصل
مي آموزند که چگونه ﺣل مسأله انجام دهند و مشكﻼت شان را
ﺣل کنند و به هنگام غم و اندوه و تجﺮبه هیجانهای منفي از فن
دومین عقیده استفاده کنند و از طﺮیق اصل هدف یابي و معنایابي و
فنون و تكالیف این اصل مي آموزند که چگونه اهدافي مطابق
ارزشهایشان تنظیم کنند و اهداف و معناهای واقع بینانه تﺮ را مد
نظﺮ قﺮار دهند .در این رویكﺮد ،درمانجویان مهارتهای مقابله موثﺮ
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را یاد ﮔﺮفته و در موقعیتهای واقعي اضطﺮاب (امتحان) اجﺮا

کیفیت زندﮔي با باال بﺮدن سطح انگیزش دروني ،ایجاد مهارتها و

ميکنند .اجﺮای این رفتارها در موقعیت واقعي امتحان باعث ميشود

توانمندیهای مقابله ای و ایجاد پویایي انگیزش موجب تغییﺮ نگﺮش

که آنها به شیوهای متفاوت فكﺮ کنند ،رفتار کنند و بنابﺮاین دیگﺮان

فﺮد نسبت به ﺣاالت اضطﺮابي (اضطﺮاب امتحان)) شده و در نهایت

نیز به شیوهای متفاوت واکنش نشان ميدهند و از اینﺮو تغییﺮ رفتار با

سبب کاهش سطح نشانههای اضطﺮابي ،تحمل ناپذیﺮی بﻼتكلیفي

تغییﺮ شناخت همﺮاه ميﮔﺮدد [.]26

مي شوند[ .]29این بﺮنامه آموزش ميتواند به قطع واکنشهای
اجتنابي در موقعیتهای اضطﺮاب زا منجﺮ شود و امكان پاسخدهي

تبیین دیگﺮ این یافتهها مبتني بﺮ رویكﺮد شناختي -رفتاری بوهﺮ و

مؤثﺮ را به جای فﺮار یا کناره ﮔیﺮی فﺮاهم سازد [ ،]30که این امﺮ

دوﮔاس ( )2009مي باشد .آنها معتقدند افﺮاد مبتﻼ به اضطﺮاب

توانایي درﮔیﺮ شدن در یک مجموعه متنوع از پاسخهای مقابله با

امتحان که تحملناپذیﺮی بﻼتكلیفي و نشانههای اضطﺮابي باالیي

اضطﺮاب را فﺮاهم ميسازد و توجه الزم بﺮای انجام وظایف را ایجاد

دارند ،بﻼتكلیفي و اضطﺮاب در مورد آینده را نیز استﺮسزا و

ميکند یا باعث افزایش اﺣساس خود کارآمدی و کنتﺮل ادراکي در

ناراﺣتکننده ميبینند و معتقدند که رویدادهای نامطمئن منفي

مبتﻼیان به اضطﺮاب امتحان ميشود [.]31

هستند ،باید از آنها اجتناب ﮔﺮدد و بﻼتكلیفي و اضطﺮاب باعث

از جمله محدودیتهای این پژوهش مي توان به تعمیم پذیﺮی نتایج

ناتواني در عملكﺮد و کارکﺮدهای روزانه آنها ميشود .از این رو،

این تحقیق در مورد سایﺮ ﮔﺮوهها اشاره کﺮد که باید با اﺣتیاط انجام

این افﺮاد موقعیتهای مبهم ،اضطﺮاب زا و بﻼتكلیف را به صورت

شود؛ اجﺮای این تحقیق در سایﺮ ﮔﺮوههای دانش آموزی؛ سایﺮ

تهدید آمیز ادراك ميکنند و اﺣتمال وقوع خطﺮ را بیش از ﺣد

ﺣاالت اضطﺮابي؛ ﮔﺮوههای با دامنه سني ﮔستﺮدهتﺮ به محققان بعدی

تخمین ميزنند که این امﺮ باعث بﺮانگیختگي هیجاني باال و نگﺮاني

توصیه ميﮔﺮدد .به دست اندرکاران مسایل آموزشي و تﺮبیتي و

همیشگي در آنها ميشود [ .]17به طور کلي ،این بﺮنامه آموزشي از

همچنین به مشاوران و روان شناسان توصیه مي شود که در بﺮنامههای

طﺮیق آموزش مهارتهایي جهت شناسایي خطﺮهای غیﺮ واقعي به

آموزشي خود به سﻼمت جسمي و رواني افﺮاد مبتﻼ به اضطﺮاب

دانش آموزان به آنان ميآموزد تا بدانند در چه مواقعي اضطﺮاب

امتحان توجه کنند .عﻼوه بﺮ تنظیم اهداف ،محتوا و فعالیتهایي

امتحان آنها غیﺮ ضﺮوری است .تا بتوانند با دقت بیشتﺮی دریابند چه

طﺮح آموزش مهارتهای مبتني بﺮ بهبود کیفیت زندﮔي ،کتابچه

موقعیتهایي امن هستند .همچنین ،به آنها جهت کاهش یا ﺣتي

آموزشي آن را طﺮاﺣي و تدوین نمایند و در اختیار روان شناسان و

ﺣذف پاسخهای همﺮاه مانند تحمل ناپذیﺮی بﻼتكلیفي ،اضطﺮاب و

مدارس و  ...قﺮار دهند تا به این افﺮاد و والدین آنها آموزش داده

نگﺮاني و همچنین اصﻼح باورهای شناختي منفي کمک

شود .نداشتن ارزیاب مسقل از درمانگﺮ و عدم کنتﺮل سایﺮ عوامل

ميکند[.]28

اثﺮﮔذار بﺮ اضطﺮاب امتحان (مانند وراثتي بودن ،سابقه رشدی افﺮاد،

نظﺮیههای جدید بﺮ رویكﺮد اجتماعي -شناختي تاکید مي کنند.

طبقه اقتصادی و اجتماعي یا میزان ﺣمایت اجتماعي) از جمله

در این دیدﮔاه ،شناخت افﺮاد در باره ﺣاالت اضطﺮابي و باورهای

محدودیتهای پژوهش بودند.

انگیزشي بوسیله عوامل بافتي -اجتماعي مانند شﺮایط اضطﺮابي،

تشکر و قدردانی

پیامهای دیگﺮان در باره سختي یک امتحان ،توانایيهای درك شده

این پژوهش بﺮﮔﺮفته از رساله مقطع دکتﺮی تخصصي نویسنده اول

دیگﺮان در موقعیت امتحان ،و غیﺮه متاثﺮ مي شود .از این دیدﮔاه،

مقاله مي باشد و از کلیه شﺮکت کنندﮔان در پژوهش تشكﺮ و

انگیزش (دروني و بیﺮوني) کامﻼً درون فﺮدی یا کامﻼ محیطي

قدرداني مي شود.

نیست ،بلكه از تعامل افﺮاد با بافت اجتماعي موقعیت اضطﺮاب زا
(امتحان) ناشي مي شود .رویكﺮد آموزش مهارتهای مبتني بﺮ بهبود
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Abstract
Introduction: Test anxiety is a kind of mental self-obsession characterized by
self-awareness, self-doubt and low self-esteem. This type of cognitive activities
affects both obvious behavior and physiological responses. The main goal of this
research was to investigate the effectiveness of quality of life skills training in
intolerance of uncertainty, anxiety symptoms and motivational beliefs of
students suffering from test anxiety.
Materials and Methods: This study is a semi-experimental research with a
pretest-posttest and follow-up control group design. The research statistical
population comprised all senior secondary school students with test anxiety
disorder in Mashhad. The statistical sample included 45 of these students who
were selected through convenience sampling method and were then assigned
into two experimental and control groups, each containing 15 subjects. For data
collection, Test Anxiety Scale by Sarason et al. (1960), Generalized Anxiety
Disorder Questionnaire by Spitzer et al. (2006), Intolerance of Uncertainty Scale
by Freeston et al. (1994) and Motivated Strategies for Learning Questionnaire
(MSLQ) by Pintrich and De Groot (1999) were employed. Initially, both groups
were pretested. Then, quality of life skills training was conducted during 10
sessions of one and a half hours for the experimental group. But the control
group did not receive any training. After the end of the training period and two
months later, a posttest and a follow-up test were administered for both groups.
The data were analyzed using repeated measures analysis of variance with the
aid of SPSS-22.
Results: The obtained results indicated the effectiveness of quality of life skills
training in intolerance of uncertainty, anxiety symptoms and motivational beliefs
of students with test anxiety (P<05).
Conclusion: Quality of life skills training is an interventional approach based on
positive psychology, which enhances happiness.
Key words: Quality of life improvement, intolerance of uncertainty, anxiety
symptoms, motivational beliefs, test anxiety
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