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چكيده

پژوهش حاضر، با هدف بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر 

نفر دانش آموز دختر رشتة 386جامعه آماري اين پژوهش . اضطراب امتحان انجام شد

تجربي دورة پيش دانشگاهي ناحيه يك آموزش و پرورش شهر همدان در نيمسال اول سال 

. شد كه بر روي آنها آزمون اضطراب امتحان اجرا شدرا شامل مي1386- 87تحصيلي 

سپس پرسشنامه راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر روي افراد داراي اضطراب امتحان باال 

اجرا شد و افراد داراي اضطراب امتحان باال و ناآشنا با راهبردهاي شناختي و ) نفر126(

عنوان نمونه اصلي پژوهش انتخاب شده و به روش تصادفي ساده در به ) نفر56(فراشناختي 

ها از براي گردآوري داده. نفري آزمايش و كنترل جايگزين گرديدند28دو گروه 

)TAI(پرسشنامة استاندارد شدة راهبردهاي شناختي و فراشناختي و آزمون اضطراب امتحان 

روند اجرا . ي هر دو گروه اجرا گرديدآزمون براآزمون و پساستفاده شد كه در قالب پيش

آزمون تحت آموزش بدين صورت بود كه آزمودنيهاي گروه آزمايش پس از اجراي پيش

اي راهبردهاي شناختي و فراشناختي قرار گرفتند و پس از اتمام دوره آموزش، هشت جلسه

گروه آزمون راهبردهاي شناختي و فراشناختي و آزمون اضطراب امتحان براي هر دوپس

هاي دو مستقل براي مقايسه ميانگينtها از آزمون به منظور تحليل آماري فرضيه. اجرا شد

آزمون در گروه آزمون و پسهاي پيشهمبسته براي مقايسه ميانگينtگروه و از آزمون 

تربيتيشناسيروانكارشناس ارشد -1

دانشگاه عالمه طباطباييت علميئعضو هي-2
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آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي ها نشان دادند كهيافته. آزمايش استفاده گرديد

آموزان موجب آشنايي و استفاده بيشتر آنها از اين راهبردها در هنگام مطالعه و به دانش 

.يادگيري شده و كاهش اضطراب امتحان در آنها را نيز سبب مي شود

اضطراب امتحان، راهبردهاي شناختي، راهبردهاي فراشناختي:واژگان كليدي

مقدمه 

نوعي احساس تعميم يافته بسيار ناخوشايند و اغلب مبهم است كه با يك يا چند ،اضطراب

. باشدهمراه مي... ، تكرر ادرار و ، بيقراري، سردرد، تعرقاحساس جسمي مانند تپش قلب

دهد و شخص را قريب الوقوع ميخطري ز، خبر ااضطراب يك عالمت هشداردهنده است

، ترجمه پورافكاري، جلد دوم، 1كاپالن و سادوك(سازد ميبراي مقابله با تهديد آماده 

يكي از انواع اضطرابهاي موقعيتي است كه رابطه 2اضطراب امتحان). 361؛ ص1368

آموز و دانشجو در مراكز آموزشي تنگاتنگي با عملكرد و پيشرفت تحصيلي ميليونها دانش

توانند ي داشته باشند بهتر ميآمادگي ذهني و جسمآموزان وقتي دانش). 1984، 3هيل(دارد 

بدين . كنندآوري ميتر ياددهند و راحتمينظم هاي خود را آموختهياد بگيرند و بهتر 

و رتآسانآموزشي را هاي آموزان اجراي برنامهلحاظ توجه و دقت به وضعيت رواني دانش

از گيري كامل اضطراب ناشي از امتحان يكي از موانع متعدد در بهره. نمايدلوبتر ميمط

، اضطراب امتحان )1980(4ساراسون). 1378بيابانگرد، (ها و اطالعات قبلي است اندوخته

انگاري و ترديد دربارة تواناييهاي دانند كه با خود كماشتغالي ذهني مي-را نوعي خود

هاي شود و غالباً به ارزيابي شناختي منفي، عدم تمركز حواس، واكنشخود مشخص مي

امروزه مشخص شده است كه . نامطلوب و افت عملكرد تحصيلي فرد همراه استجسماني

ها ها و رموزگذرانيدن امتحان و آگاهي از راهبردهايي كه از طريق آنآشنايي با روش

بتوان با نگراني و اضطراب امتحان مقابله كرد بيش از فراگيري مطالب درسي در كسب 

1. Kaplan & Sadock
2. test anxiety
3. Hill
4. Sarason
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لذا در پژوهش حاضر، به ). 1372كرمعلي سيچاني، (موفقّيت امتحان دهندگان تأثير دارد 

منظور آگاه سازي دانش آموزان از راهبردهاي درست يادگيري و مطالعه و حضور در 

جلسات امتحان به دور از نگراني، از آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي به دانش 

):1380ف،سي(توضيح مختصر اين راهبردها به شرح زير است . آموزان استفاده شد

1راهبردهاي شناختي

كنند تا اطالعات تازه را براي تركيب با اطالعات ابزار يادگيري هستند و به ما كمك مي

سازي آنها در حافظة دراز مدت آماده كنيم و شامل فرايندهاي قبالً آموخته شده و ذخيره

شود و در واقع راهبردهاي تكرار يا مرور، بسط يا گسترش معنايي و سازماندهي مي

. يادگيري و يادآوري هستند

2راهبردهاي فراشناختي

، اين راهبردها را آنهاراهبردهاي شناختي و هدايت راهبردهايي هستند براي نظارت بر 

.دهي دسته بندي كرد، كنترل و نظارت و نظمريزيتوان در سه مقولة برنامهمي

رويكرد آموزشي است كه براي افزايش )CSI(3آموزش راهبردهاي شناختي

اين آموزش، همه . كنديادگيري به رشد مهارت ها و فرآيند هاي تفكر تأكيد مي

تر عمل نمايند و اعتماد به نفس بيشتري داشته سازد تا راهبردييادگيرندگان را قادر مي

آموزش راهبرد شناختي بر پايه اين فرضيه كه راهبردهاي شناختي آشكار و قابل . باشند

. تشخيص وجود دارد، استوار است

با اينكه چندين رويكرد در آموزش فراشناخت وجود دارد، مؤثرترين آنها يادگيرنده 

كند و هم او را در تجربه و تمرين هاي شناختي مجهز ميدرا هم به دانش راهبردها و فرآين

اين نوع آموزش تنظيم . رساندكار بست اين راهبردها و ارزيابي نتايج آنها ياري مي

).1996ليوينگستون ،(دهد فراشناختي را توسعه مي

1. Cognitive Strategies 
2. Meta- Cognitive Strategy
3. Cognitive Strategies Instruction
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هاي باارزشي تحقيقات زيادي در زمينة اضطراب امتحان صورت گرفته است كه يافته

اولين مطالعة تجربي را در زمينة 2و كانن1فولين. اندمعة بشري ارزاني كردهرا به جا

ها و اي از مطالعات در زمينة ارايه مدلپاره. انجام دادند1914اضطراب امتحان در سال 

، به نقل از 1971(3در اين رابطه واين. هاي اضطراب امتحان بوده استتعيين مؤلفه

اي توجهي  را ارايه كرد و اضطراب را به عنوان سازه–تي مدل شناخ) 1375ابوالقاسمي، 

. توجهي توصيف كرد-شناختي

نيز با اراية مدل فرآيند انتقالي توجه ) 1375، به نقل از ابوالقاسمي، 1972(4اسپيل برگر

هاي بازيابي معطوف خود را به ادراكات بين فردي شناختها، پردازش اطالعات و مكانيزم

) 1375، به نقل از ابوالقاسمي، 1996(5رفتاري هم كه توسط ساپ-كرد و مدل شناختي

پذيري را براي اضطراب امتحان و مولفة نگراني و هيجانمفهوم سازي و بيان شده است د

نگراني به عنوان يك مؤلفة شناختي و هيجان پذيري به عنوان يك پاسخ . بيان كرده است

.رفتاري اضطراب امتحان معرفي شده است

راهبردهاي مطالعه و «در پژوهشي تحت عنوان ) 1998(و همكاران 6الكساندر

دانش آموزاني كه : نشان دادند كه» موفق در كشور سنگاپورآموزان دختريادگيري دانش

تنظيمي، فراشناخت و راهبردهاي در پردازش اطالعات از راهبرد درك و فهم، كنترل، خود

هاي علمي كنند در حيطهاستفاده مي) فرايندهاي انگيزشي شناختي و فراشناختي(يادگيري 

آنها فرايندهاي به كار گرفته . آوردندو تحصيلي پيشرفت و موفقّيت بااليي را بدست مي

.شده را راهبردهاي مطالعه و يادگيري ناميدند

آماده سازي معلّمان براي «پژوهشي تحت عنوان ) 2000(و همكاران 7داگالس هامان

. انجام دادند» يادگيري و رابطه آن با راهبردهاي يادگيري دانش آموزان در كالج مري

ي استفاده شده دانش آموزان با پيشرفت تحصيلي آنها رابطه براساس اين پژوهش راهبردها

1. Fulin
2. Canon
3. Wine
4. spiel berger
5. sap
6. Alexander
7. Dauglas Hamman
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هم چنين راهنمايي دانش آموزان در جهت راهبردهاي يادگيري شناختي و . مثبت دارد

آميز فت تحصيلي و انجام تكاليف درسي موفقّيتاي در پيشرفراشناختي به طورقابل مالحظه

.آنها تأثير داشت

ساخت و اعتباريابي مقياسي براي سنجش «عنوان پژوهشي تحت ) 1375(ابوالقاسمي 

اضطراب امتحان و بررسي رابطة اضطراب امتحان با اضطراب عمومي، عزت نفس، پايگاه 

هدف از اين پژوهش . انجام داد» اقتصادي، انتظارت معلّم و عملكرد تحصيلي–اجتماعي 

ساخت مقياس اضطراب امتحان، بررسي رابطة احتمالي بين اضطراب امتحان با هر يك از 

. متغيرها و بررسي همبستگي چندگانه متغيرهاي مورد مطالعه با اضطراب امتحان بود

و انتظارت ) r=59/0(متحان با اضطراب عمومي هاي اين پژوهش، اضطراب ابراساس يافته

-و پايگاه اجتماعي) r=-25/0(دار، با عزت نفس همبستگي مثبت معني) r=16/0(معلّم 

معدل (بين عملكرد تحصيلي . دهدداري نشان ميهمبستگي منفي معني) r=-13/0(اقتصادي 

تگي چندگانه بين ضرايب همبس. داري مالحظه نشدو اضطراب امتحان همبستگي معني) كل

، بين داري رامتغيرهاي مورد مطالعه امتحان نشان داد كه تنها اضطراب عمومي تغيير معني

. آوردمتغيرهاي مورد مطالعه و اضطراب امتحان به وجود مي

ترين هدف اين پژوهش تعيين ميزان اثربخشي با توجه به توضيحات داده شده،عمده

بر كاهش اضطراب ) راهبردهاي يادگيري(ختي آموزش راهبردهاي شناختي و فراشنا

.امتحان دانش آموزان بر اثر آشنايي ايشان با راهبردها و مهارتهاي يادگيري بوده است

:  براين اساس فرضيه هاي پژوهش عبارت بودند از

به دانش آموزان موجب ) شناختي و فراشناختي(آموزش راهبردهاي يادگيري -1

.شودايشان از اين راهبردها در هنگام مطالعه و يادگيري ميتر آشنايي و استفاده بيش

به دانش آموزان موجب ) شناختي و فراشناختي(آموزش راهبردهاي يادگيري-2

.گرددكاهش اضطراب امتحان در آنها مي
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روش پژوهش

1آموزان دختر پيش دانشگاهي رشتة تجربي ناحية جامعة آماري اين پژوهش كلية دانش

كلية مدارس . بود1386-87و پرورش شهر همدان در نيمسال اول سال تحصيلي آموزش 

غيرانتفاعي، شاهد، نمونه مردمي، شبانه روزي و تيزهوشان كه به نوعي معرف جامعه نبودند 

بر روي كليه دانش : گيري طي سه مرحله و به شرح زير صورت گرفتنمونه. حذف شدند

386(آموزش و پرورش شهر همدان 1ربي ناحيه آموزان دختر پيش دانشگاهي رشته تج

به عنوان پيش آزمون اجرا گرديد و دانش آموزان »TAI«سياهه اضطراب امتحان )نفر

به منظور آگاهي از ميزان استفاده ). نفر126(داراي اضطراب امتحان باال مشخص گرديدند

داده شدند، از آموزان داراي اضطراب امتحان باال كه در مرحلة اول تشخيصدانش

پرسشنامة راهبردهاي شناختي و فراشناختي در ) شناختي و فراشناختي(راهبردهاي يادگيري 

تر از ميانگين بدست آوردند اي پايينمورد آنها اجرا شد و افرادي كه در اين پرسشنامه نمره

ت افراد به عنوان افرادي كه از اين راهبردها استفاده نمي كردند مشخص گرديدند و در نهاي

داراي دو ويژگي اضطراب امتحان باال و عدم استفاده از راهبردهاي شناختي و فراشناختي

در آخرين ). نفر56(به عنوان نمونه اصلي پژوهش، تعيين گرديدند) راهبردهاي يادگيري(

28نفر افراد انتخاب شده، به صورت كامالً تصادفي در دو گروه 56گيري مرحلة نمونه

سپس براي حصول اطمينان از اينكه افراد دو . ي و گواه جايگزين گرديدندنفري آزمايش

براساس معدل ترم گذشته آنها براي tگروه تا حد امكان از نظر درسي همتا هستند آزمون 

نتايج مؤيد اين نكته بود كه گمارش تصادفي به درستي صورت دو گروه اجرا گرديد

:ن پژوهش عبارت بودند ازابزارهاي مورد استفاده در اي.گرفته است

مقياس اضطراب امتحان) الف

شكركن توسط ابوالقاسمي، اسدي، مقدم، نجاريان و)TAI(1سياهه اضطراب امتحان

ماده است كه آزمودني براساس يك 25اين سياهه مشتمل بر . ساخته شده است) 1375(

حداقل نمره در . گويدبه آن پاسخ مي) ، اغلب اوقات3، هرگز و 0(اي مقياس چهارگزينه

1. test anxiety inventory
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چه فرد نمره باالتري كسب كند نشان دهنده هر. است75و حداكثر ) صفر(اين آزمون 

ب پايايي اين پرسشنامه با روش آلفاي كرونباخ، براي كل ضري. اضطراب بيشتري است

.محاسبه شده است) 92/0، 95/0، 94/0(نمونه، آزمودنيهاي دختر و پسر به ترتيب 

)شناختي و فراشناختي(پرسشنامة راهبردهاي يادگيري ) ب

اين پرسشنامه براساس نظريه شناختي يادگيري و مطالعاتي كه جان فالول، ريچارد ماير،

مؤلفة ساخته شد 5و در 1376وين اشتاين انجام داده بودند، بوسيله شهرام واحدي در سال 

، به طوريكه تغييراتي در پرسشنامه ايجاد گرديد1376و پس از بررسي مجدد در سال 

، سؤال5، راهبرد مرور ذهني داراي مؤلفه تغيير داده شد6مؤلفه به 5پرسشنامه مربوط از 

سؤال و 4، نظارت و كنترل سؤال6، برنامه ريزي سؤال6سازماندهي ،سؤال6بسط دهي 

كه با تغييراتي . سؤال شد3، نيز داراي نظم دهي كه به عنوان يك مؤلفه جديد اضافه گشت

با (ليكرت اي جهپرسشنامه براساس مقياس چند در،هادر بعضي سؤاالت و قسمت

، از نو ساخته شد، كه پرسشنامه )0و هرگز نمره 3هاي گستره هميشه، نمره پاسخ

ضريب پايايي اين .باشدسال مي30راهبردهاي مطالعه و يادگيري حاضر كالً داراي 

.محاسبه شده است78/0لفاي كرونباخپرسشنامه با روش آ

هر دو پرسشنامه مذكور جهت تعيين پايايي واعتبار به دانش آموزان نمونه پژوهش 

.انسنجي قابل قبول ورضايت بخشي برخوردار بودارائه گرديد و از مشخصات رو

روش اجرا

م افراد داراي دو ويژگي اضطراب امتحان باال و عد،پس از انجام مراحل نمونه گيري

28انتخاب شدند و پس از گمارش تصادفي در دو گروه استفاده از راهبردهاي يادگيري 

. نفري آزمايشي و گواه جايگزين گرديدند

جلسه يك ساعت و نيمه 8آموزان گروه آزمايشي در طي مرحله، دانشپس از اين 

شد در آموزشگاهي كه توسط محقق به همين منظور و با جلسه آن برگزار مي2كه هر هفته 

در هر جلسه آموزشي سه . اطالع والدين در نظر گرفته شده بود، تحت آموزش قرار گرفتند

:شدمحور اصلي به شرح زير در نظر گرفته مي
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ارايه توضيحات كامل در مورد موضوعات و مهارتها به صورت پرسش و پاسخ كه -1

.و يادداشت برداري از مطالب توسط آزمودنيهادر نظر گرفته شده بودبراي آن جلسه

.كاربرد آموخته ها توسط آزمودنيها در كالس بر روي موضوع تعيين شده-2

ا براي انجام در منزل با استفاده از به ارايه تمرينات وتكاليف الزم به آزمودنيه-3

كه اين تمرينات در جلسه بعدي قبل از شروع درس جديد كارگيري آموزش راهبردها

.توسط پژوهشگر بررسي و اشكاالت آن رفع مي گرديد

پس از اجراي پس آزمونهاي اضطراب امتحان و راهبردهاي يادگيري بر روي 

به شرح زير مورد مورد تجزيه و تحليل قرار گروههاي آزمايشي و گواه  نتايج حاصله

.گرفتند

نتايج

.نمرات پيش آزمون اضطراب امتحان نشان داده شده است1در جدول 

شاخصهاي توصيفي نمرات پيش آزمون اضطراب امتحان آزمودني ها.1جدول 

شاخص آماري

گروه ها

انحراف ميانگينبيشترينكمترينتعداد

استاندارد

استانداردخطاي 

از ميانگين

28384975/4336/3635/0آزمايش

28384939/4361/3683/0كنترل

56384957/4346/3462/0مجموع

باشد، جدول فوق، نشان دهنده همسطح بودن نمرات اضطراب امتحان دو گروه مي

.به هم استچنانكه پراكندگي آنها نيز با توجه به مقدار انحراف استاندارد نزديك

.نمرات پس آزمون اضطراب امتحان نشان داده شده است2در جدول 
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هاشاخصهاي توصيفي نمرات پس آزمون اضطراب امتحان آزمودني.2جدول 

انحراف ميانگينبيشترينكمترينتعدادگروه هاشاخص آماري

استاندارد

خطاي استاندارد

از ميانگين

28173091/2135/3632/0آزمايش

28304989/4140/5020/1كنترل

56174990/3102/11470/1مجموع

دهدكه در مرحله پس آزمون ميانگين نمرات آزمون اضطراب جدول فوق نشان مي

در مقادير كل . باشدتر از ميانگين نمرات گروه كنترل ميامتحان در گروه آزمايش پايين

. شودديده ميها نيز مشاهده قابل توجهيآزمودني

.دهدنمرات پيش آزمون راهبردهاي شناختي و فراشناختي را نشان مي3جدول 

هاشاخصهاي توصيفي نمرات پيش آزمون راهبردهاي شناختي و فراشناختي آزمودني.3جدول 

شاخص آماري

گروه ها

انحراف ميانگينبيشترينكمترينتعداد

استاندارد

خطاي استاندارد

از ميانگين

28304693/3792/3742/0آزمايش

28324857/3987/4921/0كنترل

56304875/38460/4596/0مجموع

طبق نتايج جدول فوق؛ هر دو گروه آزمايش و كنترل در سطح پاييني از آگاهي 

ها نيز اين نكته را تأييد ضمن آنكه ميانگين مجموع آزمودني. نسبت به راهبردها قرار دارند

. كندمي

.دهدنمرات پس آزمون راهبردهاي شناختي و فراشناختي را نشان مي4جدول 
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هاشاخصهاي توصيفي نمرات پس آزمون راهبردهاي شناختي و فراشناختي آزمودني.4جدول 

گروه شاخص آماري

ها

انحراف ميانگينبيشترينكمترينتعداد

استاندارد

از خطاي استاندارد

ميانگين

28508403/6626/8560/1آزمايش

28324614/3972/3704/0كنترل

56328458/5298/1400/2مجموع

طبق نتايج جدول فوق ميانگين نمرات گروه آزمايش به صورت قابل توجهي افزايش 

همچنين .در حالي كه ميانگين نمرات گروه كنترل تغيير چنداني نكرده است. يافته است

نمرات گروه آزمايش افزايش يافته است كه با توجه به افزايش مقادير ميزان پراكندگي 

. باشدنمرات، قابل انتظار مي

تفاضل نمرات پيش آزمون از پس آزمون راهبردهاي شناختي و فراشناختي 5جدول 

.دهدرا نشان مي

شاخصهاي توصيفي تفاضل نمرات پيش آزمون از پس آزمون راهبردهاي شناختي و .5جدول 

فرا شناختي آزمودنيها

شاخص آماري

گروه ها

كمترين تعداد

تفاوت

بيشترين 

تفاوت

ميانگين 

تفاوت

انحراف 

استاندارد 

تفاوت

خطاي استاندارد

از ميانگين 

تفاوت

28124110/2828/8564/1آزمايش

59/6245/1-13428/0-2810كنترل

4184/1319/1616/2-5610مجموع

زمايش، نسبت به ميانگين افزايش آطبق جدول باال، ميانگين افزايش نمرات در گروه 

. دهدنمرات گروه كنترل تفاوت زيادي را نشان مي

.دهدتفاضل نمرات پيش آزمون از پس آزمون اضطراب امتحان را نشان مي6جدول 
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امتحان شاخصهاي توصيفي تفاضل نمرات پيش آزمون از پس آزمون اضطراب . 6جدول 

هاآزمودني

شاخص آماري

گروه ها

انحراف ميانگينبيشترينكمترينتعداد

استاندارد

خطاي استاندارد

از ميانگين

09/5963/0-84/21-30-2811آزمايش

46/7410/1-50/1-28918كنترل

67/1106/12611/1-56930مجموع

بهبود اين شاخص در پس آزمون جدول فوق نشان دهنده كاهش نمره اضطراب و 

در حالي كه در گروه كنترل، اختالف چنداني بين نمرات پيش و پس آزمون . باشدمي

. شودمشاهده نمي

هاي راهبردهاي شناختي و مستقل براي مقايسه ميانگينtنتايج آزمون 7جدول 

.دهدهاي دو گروه را نشان ميفراشناختي آزمودني

هاي راهبردهاي شناختي و فراشناختي مستقل براي مقايسه ميانگينtنتايج آزمون .7جدول 

آزمودني هاي دو گروه

شاخص آماري

گروه ها

اختالف ميانگينتعداد

ميانگين ها

اختالف خطاي 

استاندارد

tdfمقدار
درجه 

آزادي

سطح

معني داري

2810/2853/2899/1269/145401/0آزمايش

-28428/0كنترل

تفاوت % 99بيانگر آن است كه با احتمال 7مستقل در جدول tنتايج حاصل از آزمون 

.دار استهاي راهبردهاي شناختي و فراشناختي در دو گروه آزمايش و كنترل معنيميانگين

آزمون آزمون و پسهاي پيشهمبسته براي مقايسه ميانگينtنتايج آزمون 8جدول 

.دهدهاي گروه آزمايش را نشان ميفراشناختي در آزمودنيراهبردهاي شناختي و 
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همبسته براي مقايسه ميانگين هاي پيش آزمون و پس آزمون راهبردهاي tنتايج آزمون .8جدول 

هاي گروه آزمايششناختي و فراشناختي در آزمودني

شاخص آماري

گروه ها

اختالف ميانگينتعداد

ميانگين ها

اختالف

خطاي 

استاندارد

tdfمقدار
درجه آزادي

سطح

معني داري

2892/3711/2828/896/172701/0پيش آزمون

2803/66پس آزمون

دهد كه با همبسته كه در جدول فوق ارائه شده است نشان ميtنتايج حاصل از آزمون 

اختالف ميانگين نمرات راهبردهاي شناختي و فراشناختي در مرحله پيش% 99احتمال 

دار است و اين حاكي از هاي گروه آزمايش معنيآزمون و پس آزمون در آزمودني

.افزايش آگاهي و به كارگيري راهبردهاي شناختي در مرحله پس آزمون است

هاي امتحان آزمودنيهاي اضطرابمستقل براي مقايسه ميانگينtنتايج آزمون9جدول 

.دهددو گروه را نشان مي

هاي دو مستقل براي مقايسه ميانگين هاي اضطراب امتحان آزمودنيtنتايج آزمون .9جدول 

گروه

شاخص آماري

هاگروه

اختالف ميانگينتعداد

ميانگين ها

اختالف

خطاي استاندارد

tdfمقدار
درجه آزادي

سطح

معني 

داري

2881/2331/2271/191/115401/0آزمايش

2850/1كنترل

دهد كه با ارايه شده است، نشان مي9مستقل كه در جدول tنتايج حاصل از آزمون 

هاي دو گروه آزمايش و گواه هاي اضطراب امتحان آزمودنيتفاوت ميانگين% 99احتمال 

. معني دار است

هاي پيش آزمون و پس آزمون همبسته براي مقايسه ميانگينtنتايج آزمون 10جدول 

.دهدهاي گروه آزمايش را نشان ميآزمودنياضطراب امتحان در
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هاي پيش آزمون و پس آزمون اضطراب همبسته براي مقايسه ميانگينtنتايج آزمون .10جدول

هاي گروه آزمايشامتحان در آزمودني

شاخص آماري

گروه ها

اختالف ميانگينتعداد

ميانگين ها

اختالف 

خطاي استاندارد

tdfمقدار
درجه آزادي

سطح 

معني داري

2875/4384/2109/568/222701/0پيش آزمون

2891/21پس آزمون

% 99دهد كه با احتمال آمده است نشان مي10همبسته كه در جدول tنتايج آزمون 

هاي گروه هاي پيش آزمون و پس آزمون اضطراب امتحان در آزمودنياختالف ميانگين

.حاكي از كاهش ميزان اضطراب امتحان در پس آزمون استدار است كهآزمايش، معني

هابحث و تبيين يافته

اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي بر آشنايي و استفاده «در پژوهش حاضر 

ها در اين يافته. تحليل شد»آموزان از اين راهبردها در هنگام مطالعه و يادگيريبيشتر دانش

راهبردهاي شناختي و (با آموزش دادن مهارتهاي مطالعه و يادگيري مورد نشان دادند كه

توان آنها را با فوايد وكاربردهاي مثبت اين راهبردها آشنا به دانش آموزان، مي) فراشناختي

ساخت به نحوي كه بتوانند با بكارگيري اين راهبردها، سازگاري مناسبي با موقعيتهاي 

. رد بهتري در حين مطالعه و يادگيري از خود نشان دهندبيني نشده ايجاد كرده و عملكپيش

:استناد كرد) 1380(توان به بيان سيف براي توجيه يافته هاي اين پژوهش مي

در يادگيري و ) راهبردهاي شناختي و فراشناختي(مهارتهاي يادگيري و مطالعه «

ها قابل آموزش همچنين معلوم شده است كه اين مهارت. پيشرفت تحصيلي بسيار حياتي است

توانند به توان چنين نتيجه گيري كرد كه معلّمان و مشاوران ميبنابراين مي. اندو يادگيري

دانش آموزان، به ويژه دانش آموزان ضعيف، مهارتهاي يادگيري و مطالعه را آموزش دهند 

».و مطمئن باشند ثمره اين آموزش نويد بخش خواهد بود

اثر بخشي آموزش راهبردهاي شناختي «: توان بهحاضر ميهاي پژوهش از ديگر يافته

در تبيين اين نتايج . اشاره كرد»و فراشناختي بر كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان
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پردازش اطالعات گرديده، توان گفت كه اضطراب امتحان باعث اختالل در بازيابي ومي

راين پس از آموزش راهبردهاي بناب. شودموزان ميآدر نتيجه منجر به افت عملكرد دانش 

ب و متخصص به توسط افراد مجرّ) راهبردهاي مطالعه و يادگيري(شناختي و فراشناختي 

توانند با كاربست اين راهبردها به بهترين دانش آموزان داراي اضطراب امتحان باال، آنها مي

هاي مشغوليشيوه ممكن به فرايند پردازش اطالعات پرداخته و از تداخل شناختي و خود 

مدت و نيزعوامل حواسپرتي جلوگيري بعمل ذهني منفي ناشي از نقص در حافظه كوتاه

پيشرفت عملكرد آورند كه نتيجه آن كاهش اضطراب امتحان و به دنبال آن موفقّيت و

ها و افراد صاحب نظر عملكرد ضعيف را از طرفي ديگر برخي از نظريه. تحصيلي مي باشد

هاي امتحاني دانش دانند و اعتقاد دارند كه پايين بودن نمرهميباعث اضطراب امتحان

آموزان داراي اضطراب امتحان به علت عادتهاي نامناسب مطالعه، مطالعه ناكافي و يا فقدان 

پس در اينجا اضطراب امتحان باعث عملكرد ضعيف . مهارتهاي درست انجام امتحان است

الع و آگاهي از عملكرد ضعيف در گذشته گردد بلكه عكس آن صحت دارد يعني اطنمي

و همچنين فقدان مهارتهاي مربوط به مطالعه و انجام صحيح امتحانات موجب اضطراب 

بنابراين در چنين حالتي هم، چنانچه دانش آموزان داراي اضطراب . امتحان مي گردد

ا در مهارت الزم وكافي رو فراشناختي امتحان باال پس از آموزش راهبردهاي شناختي 

بكارگيري درست راهبردها در موقع مطالعه ويادگيري كسب كنند و مورد استفاده قرار 

دهند موجب عملكرد تحصيلي بهتر و كسب تجارب موفقّيت آميز در طول دوره تحصيلي 

.گرددبراي آنها مي

منابع

نامه فوق پايان . ساخت و اعتباريابي پرسشنامه اضطراب امتحان). 1375(ابوالقاسمي، عباس 

.دانشگاه شهيد چمران اهواز. ليسانس

. همراه با آزمونهاي مربوطهدرمان،علل،ماهيت،اضطراب امتحان،). 1378(اسماعيلبيابانگرد،

.دفتر نشر فرهنگ اسالميتهران،

.رشد: تهران. شناسي و علوم تربيتياحتماالت و آمار كاربردي در روان). 1375(دالور، علي 
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