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چکیده

هدف پژوهش حاضر ،تعیین تاثیر آموزش شیوه های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دوره دوم
متوسطه ميباشد .روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشي با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود.
جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر ناحیه  3شهر تبریز در سال تحصیلي 4351-59به تعداد 4491
دانش آموز بودکه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفي خوشه ای  16دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب و
به تصادف در دو گروه  36نفره گواه و آزمایش قرار گرفتند .بطوریکه ابتدا یک پیش آزمون اضطراب از هر دو
گروه بعمل آمد .پس دانش آموزان گروه آزمایش طي  1جلسه  426دقیقه ای در طول  2هفته هر هفته  3روز
در معرض آموزش روش های صحیح مطالعه قرار گرفتند ،گروه های کنترل هیچ آموزشي در این مورد دریافت
نکردند .بعد از مداخله های آموزشي روش های صحیح مطالعه دوباره یک پس آزمون از گروهای آزمایش و
کنترل بعمل آمد ،نتایج نشان داد که آموزش شیوه های صحیح مطالعه بر کاهش اضطراب امتحان (هیجاني و
نگراني) دانش آموزان دختر تاثیر داشته و اضطراب را بطور چشمگیری کاهش داده است.
واژههایکلیدی:آموزش ،شیوه های مطالعه ،اضطراب امتحان (هیجاني ،اضطراب)
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مقدمه 

اضطراب امتحان ،نوع خاصي از اضطراب است که با نشانه های جسمي ،شناختي و رفتاری به هنگام
آماده شدن برای ا متحان و انجام تست ها و آزمون ها مشخص مي شود و زماني تبدیل به یک مشکل
مي شود که سطح باالی این اضطراب با آماده شدن برای امتحان و انجام آزمون تداخل پیدا کند(التاس،
پانتیک و همکاران .)2646 ،4وجود اندک اضطراب در انسان هم طبیعي و هم الزم است ،ولي اگر از حد
بگذرد برای او مشکل ساز خواهد بود ،به طوری که با داشتن اطالعات و مهارت قادر نخواهد بود امتیاز
الزم را کسب کند(ریچاردسورن .)2644 ،2اضطراب امتحان یک واکنش هیجاني ناخوشایند به موقعیت
ارزیابي است .این هیجان با احساس ذهني از تنش ،تشویق و برانگیختگي سیستم عصبي خودکار
مشخص ميشود(گیودا ،لودلو.)2669 ،3
پژوهشگران ،اضطراب امتحان را بعنوان صفتي نسبتا پایدار و مرتبط با موقعیت های تهدید آمیز
تعریف مي کنند(الرسون .)2646 ،1کودکان در سنین دوره ابتدایي ،اضطراب اندکي را درباره امتحان
تجربه میکنند .اضطراب امتحان در سنین  46-42سالگي شکل مي گیرد و تا دوران بزرگسالي وحتي
تحصیالت دانشگاهي ادامه مي یابد .بنظر مي رسد با باالتر رفتن سن و اهمیت یافتن موفقیت های
تحصیلي میزان اضطراب امتحان هم باال مي رود(کریگ ،دابسون.)4559 ،9
میوزج و برود )4555(1برای اضطراب امتحان چهار مولفه ذکر کرده اند که عبارتند از :نگراني ،هیجان
پذیری ،تداخل و فقدان اعتماد به نفس اسپیل برگر )4596(7اضطراب امتحان دو مولفه دارد :مولفه نگراني
و مولفه هیجان پذیری .نگراني به شناخت های منفي راجع به عملکرد و هیجان پذیری به برانگیختگي
خودکار ادراک شده توسط فرد مانند ضربان قلب و تنش عضالني اشاره دارد.تشخیص اضطراب و درمان
آن در کودکان و نوجوانان بسیار مهم است زیرا شخصیت آنان طي این دوره شکل میگیرد .بسیاری از
کودکان زماني که در شرایط جدیدی قرار مي گیرند ،دچار اضطراب مي شوند و واکنش های متعددی از
قبیل لکنت زبان ،آویزان شدن به پدر و مادر ،خجالتي شدن ،و جویدن ناخن و...را نشان دهند .وظیفه
والدین در این موقعیت این است که با او با صبر و حوصله برخورد کنند و به او اعتماد به نفس الزم را
برای مواجهه با آن شرایط بدهند .تشویق والدین در برقراری ارتباط فرزندان با محیط خارج از خانه و افراد
غیر فامیل م وثر است .بسیاری از والدین از این احساس فرزندشان تا روزی که به مشکل برخورند ( مثل
اولین روز مدرسه) بي اطالعند .یکي از شایعه ترین دالیل دل درد و حالت تهوع که در کودکان دبستاني
1 . Latas.Pantic& etal
2.Richardson
3 .Guida & Ludlow
4 .larson
5 .Graig & Dobson
6 .Musch & Broder
7. Speilberger
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دیده مي شود ،ترس و اضطراب است .نگراني پدر و مادر (از ورود کودک به مدرسه ،وضعیت درسي او
و )...باعث انتقال آن به فرزند مي شود و اضطراب اورا افزایش مي دهد .از اختالالت شایع در کودکان مي
توان به اضطراب اجتماعي ،ترس از مدرسه ،اضطراب امتحان اشاره کرد (خسروی ،استوار ،اعظمي،
.)4354
از مشکالتي که نظام آموزشي کشور ما با آن دست به گریبان است ،مسئله افت تحصیلي و فقدان
آشنایي دانش آموزان با روشها و عادات صحیح مطالعه میباشد که عوامل مختلفي در ایجاد این مشکل
دخیل است ،که میتوان با آموزش روشهای صحیح مطالعه قدمهای موثری در حل این مشکل برداشت.
فرآیند یادگیری یک عمل پیچیده و مشکل است چنانکه روش یا عادت مطالعه فراگیر ،مناسب و درست
نباشد میزان یادگیری کاهش پیدا میکند اما اگر روش مطالعه از اصول مناسب ودرستي پیروی کند ،قدرت
یادگیری بسرعت افزایش مي یابد(سیف .)4354 ،عادت کردن به مطالعه صحیح امر اکتسابي است ،یعني
همانگونه که انسان خواندن و نوشتن را یاد مي گیرد ،مي تواند روشهای مطالعه را یاد بگیرد که هشت
روش معمول مطالعه"روش پس ختام ،روش دقیق خواني ،روش خواندن بدون نوشتن ،روش خط کشیدن
زیر نکات مهم ،روش حاشیه نویسي ،روش خالصه نویسي ،روش کلید برداری ،روش خالقیت و طرح
شبکه ای مغز" در نتیجه ی تجربه و تخصص پژوهشگران در دسترس مي باشد برای کم کردن
اضطراب امتحانات دختران نسبت به همساالن پسر مورد مطالعه و تحقیق قرار میگیرد(سیف.)4354 ،
شاید اضطراب امتحان یک واکنش طبیعي است که از مطالعه ضعیف و مهارت های مطالعه برای امتحان
دهي منشا مي گیرد و به این دلیل دختران دوره متوسطه ناحیه  3تبریز مورد آموزش روش صحیح
مطالعه قرار گرفتن تا مشخص گردد شیوه های مطالعه تا چه حد موثر بر کاهش اضطراب امتحان آنها
خواهد بود .با توجه به ورود دانش آموزان به دوره دوم متوسطه که دوره ای حساس هم از لحاظ سن و
هم از لحاظ انتخاب رشته تحصیلي و میزان موفقیت دانش آموزان در آینده خواه ،ناخواه اضطراب بیشتری
را تجربه مي کنند که این اضطراب بر امتحانات ،موفقیت ،پیشرفت تحصیلي و نمره دانش آموزان تاثیر به
سزایي دارد و که با آموزش شیوه های مطالعه اضطراب امتحان کاهش و نمرات درسي را افزایش خواهد
داد و شیوه های مطالعه همانند انجام هر کار نیازمند آموزش شیوه درست است.
شیوه مطالعه صحیح موجب افزایش میزان درک و یادگیری و در نتیجه افزایش عالقه به مطالعه و
اطالعات مي گردد ،استفاده از شیوه های صحیح و نوین مطالعه برای رشد قوه تعقل و تفکر و نیز بهره
وری از توانایي ها و استعداد های خویش مي باشد .بر این اساس مطالعه ما باید به نحوی باشد که در
کمترین زمان بتوانیم بیشترین مطالب را بخاطر بسپاریم و نیز به راحتي و بطور کامل مطالب خوانده شده
را بیاد آوریم (بابایي.)4399 ،
صباحي فر( )4353طي بررسي اثر آموزش امید و مهارت های مطالعه در کاهش اضطراب و تعلل
ورزی دانش آموزان پسردبیرستاني شهرستان ارومیه به این نتیجه دست یافتندکه آموزش امید و
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مهارتهای مطالعه بر کاهش اضطراب امتحان وتعلل ورزی تحصیلي تاثیر داشته و آنرا به طور
چشمگیری کاهش داده است.سعادتمند ،حسن پور ،میکائیلي( )4352درپژوهشي با عنوان مقایسه اثر
بخشي آموزش مهارت های حافظه و خود تنظیمي هیجان بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان
دختر مقطع متوسطه انجام داد .نتایج نشان داد که آموزش مهارت های حافظه و خود تنظیمي هیجاني بر
کاهش اضطراب امتحان اثر مثبت و معنا داری دارند .هم چنین آزمون تعقیبي (ال اس دی) نشان داد ،اثر
بخشي آموزش خود تنظیمي هیجاني نسبت به مهارت های حافظه در کاهش اضطراب امتحان موثرتر
است در مجموع یافته های پژوهش نشان داد اگر چه هر دو روش مهارت های حافظه و خود تنظیمي
هیجاني در کاهش اضطراب امتحان موثر بوده اند اما روش خود تنظیمي هیجاني نسبت به روش آموزش
مهارت های حافظه موثر تر است .خسروی ،استوار ،اعظمي ( )4354طي پژوهشي ،بین افراد دارای
اضطراب امتحان باال ،برحسب میزان مهارتهای مطالعه و امتحان دادن آنها ،تمایز قائل میشوند و نقص
در مهارت های مطالعه و امتحان دادن یکي از انواع اضطراب امتحان مي باشد .عملکرد ضعیف این گروه
افراد در امتحان ناشي از ضعف مهارت هایشان در اکتساب (رمزگرداني) ،سازماندهي /تمرین(مهارت های
مطالعه) و بازیابي/کاربرد مطالب در حین امتحان مي باشد .پژوهش دیگری با عنوان مقایسه اثر بخشي
روش های درماني حساسیت زدایي منظم ،مهارت های مطالعه و روش ترکیبي در کاهش اضطراب
امتحان توسط ماردپور( )4356صورت گرفت نتایج نشان داد که بین اثر بخشي گروه های حساسیت
زادیي منظم ،مهارت های مطالعه و روش ترکیبي با گروه گواه در کاهش اضطراب امتحان تفاوت معني
داری وجود دارد  .همچنین در روش ترکیبي یافته ها حاکي از این بود که این روش در کاهش اضطراب
امتحان کارآمدتر است .پژوهشي با عنوان تاثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر اضطراب امتحان
و عملکرد تحصیلي دانش آموزان دختر پایه در سال 4356توسط اقدسي و اصل فتاحي و ساعد صورت
گرفت .نتایج نشان داد که اضطراب امتحان در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معني
داری کاهش یافت در حالي که مداخله تاثیری در بهبود عملکرد تحصیلي نداشت .صمدیان( )4395طي
بررسي تاثیر روش های مطالعه بر پیشرفت تحصیلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه سال اول
دبیرستان های شهرستان بناب به این نتیجه رسیدین که بین میزان یادگیری دانش آموزان آموزش دیده
به شیوه مهارت های مطالعه با گروه کنترل تفاوت معني داری وجود دارد .بررسي اثر بخشي شناخت
درماني و آموزش مهارتهای مطالعه در درمان دانشجویان مبتالبه اضطراب امتحان توسط صبحي
قراملکي و رسولزاده طباطبایي( )4397مي باشد نتایج نشان داد بین گروه های آزمایش و کنترل ،در
اضطراب امتحان تفاوت معني داری وجود دارد آزمون تعقیبي توکي نشان داد اضطراب امتحان در گروه
های شناخت درماني و آموزش مهارت های مطالعه در مقایسه با گروه کنترل به طور معني داری کاهش
یافته است .همچنین شناخت درماني درکاهش هر دو مولفه اضطراب امتحان موثر است .با این حال ،بین
دوروش درکاهش نمرات مولفه نگراني اضطراب امتحان تفاوتي مشاهده نگردید.
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پورحسین()4351درپژوهشي با عنوان بررسي نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختي هیجان در
رابطه بین تحمل ناپذیری بالتکلیفي با نگراني بر روی گروهي از دانشجویان شهر تهران انجام داد که
دانشجویان در یک دوره آموزشي راهبرد های مطالعه وانجام تکلیف شرکت کردند نتایج پژوهش نشان
داد که هر دو دسته راهبردهای انطباقي و غیر انطباقي تنظیم شناختي هیجان ،در رابطه بین تحمل
ناپذیری بالتکلیفي با نگراني نقش واسطه ای ایفا مي کنند .در نهایت افزایش قابل مالحظه ای در درک
مطالب و عملکرد تحصیلي این گروه دانشجویان حاصل گردید .فرانسون)2644(4دریافت که اضطراب
امتحان با روشهای مطالعه ای نامناسب و ناکافي و نقایص توجهي ،اضطراب خصیصه ای ،ترس اجتماعي
و همچنین وجود سطح باالی اضطراب امتحان با خطاهای شناختي افزون تر ،افکار منفي بیشتر و پایین
بودن عزت نفس و عملکرد تحصیلي ضعیف همراه است .مک دونالد )2667 (2در بررسي های خود نشان
میدهند بسیاری از دانش آموزان در جلسه امتحان دچار اضطراب مي شوند .این اضطراب ممکن است به
اشکال مختلف نظیر تنش عضالني ،باال رفتن ضربان قلب ،عرق کردن ،حس تهوع و لرزش ظهور مي
کند .پژوهشي توسط اسپدا ،نیکسیویس ،جیواني و ایرسون )2661(3با عنوان نقش فراشناخت بعنوان
میانجي بر اضطراب امتحان و رویکرد مطالعه و مهارت های حافظه بود .نتایج نشان داد که مطالعه کردن
میانجي فراشناختي بر اضطراب امتحان تاثیر دارد.
با توجه به میزان شیوع باالی اضطراب امتحان ،اهمیت آن در محیط های آموزشي و شیوع بیشتر آن
در دختران نسبت به پسران مطالعه در این زمینه ضروری و مهم است .از اینرو هدف اصلي پژوهش
حاضر بررسي تاثیر آموزش شیوه های مطالعه بر اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دوره دوم
متوسطه مي باشد.
اهدافپژوهش 

هدف کلي :تعین تاثیر آموزش شیوه های مطالعه ،بر اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دوره
دوم متوسطه آموزش و پرورش ناحیه سه شهر تبریز
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روششناسی 

روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشي با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه
آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر ناحیه 3شهر تبریز در سال تحصیلي 4351-59به تعداد
4491دانش آموز بودکه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفي خوشه ای  16دانش آموز به عنوان نمونه
انتخاب و به تصادف در دوگروه 36نفره گواه و آزمایش قرار گرفتند .با توجه به نزدیکي امتحانات ،دانش
آموزان گروه آزمایش طي 1جلسه426دقیقه ای در طول 2هفته ،هر هفته 3روز در معرض آموزش
روشهای صحیح مطالعه قرار گرفتند وگروه های کنترل هیچ آموزشي در این مورد دریافت نکردند.
ابزار 

ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه استاندارد اضطراب امتحان ،اسپیل برگر ( )4596بود.دارای 26
ماده(44ماده مربوط به مولفه اضطراب نگراني و 5ماده مربوط به مولفه اضطراب هیجاني) که واکنش
قبل ،حین وبعد از امتحان را توصیف مي کند .پرسشنامه اضطراب امتحان شامل دو خرده آزمون نگراني
و هیجان پذیری است که تفاوت های فردی آزمودني ها را در اضطراب امتحان مي سنجد .اضطراب
امتحان ابزاری خود گزارشي است و هر آزمودني بر اساس یک مقیاس چهارگزینه ای (تقریبا هرگز ،گاهي
اوقات ،اغلب اوقات و تقریبا همیشه) به هر ماده پاسخ مي گوید .این گزینه ها به ترتیب بر اساس
مقادیر 4 ،2 ،3 ،1نمره گذاری مي شوندکه گرفتن نمره باال در پرسشنامه نشان دهنده اضطراب امتحان
باالست .همچنین حداقل و حداکثر نمره فرد در این آزمون  26و 96خواهد بود .برای بررسي روایي
پرسشنامه از روایي صوری و محتوایي استفاده شده ،به این معني که پرسشنامه از لحاظ محتوایي و نیز
شکل ظاهری مورد تایید و استاندارد است و برای سنجش اضطراب امتحان دانش آموزان طراحي شده
است .به منظور تعیین ضریب پایایي این آزمون از روش آلفای کرونباخ که بر همساني دروني تاکید دارد
استفاده شده است.جهت گردآوری اطالعات در زمینه ی مباني نظری و ادبیات موضوع از منابع کتابخانه
ای ،مقاالت ،کتابه های مورد نیاز و نیز شبکه جهاني اینترنت استفاده شده است و برای تحلیل داده های
بدست آمده از اجرای پرشسنامه های اضطراب امتحان از روش تحلیل آماری کوواریانس یک طرفه
(آنکوا) در نرم افزار SPSS20استفاده شد.
روشاجرا 

پس از اخذ مجوز های الزم و با در جریان قرار دادن دانش آموزان از هدف انجام پژوهش ،طي
فرآیند پژوهش ابتدا یک پیش آزمون اضطراب از هر دو گروه آزمایش و کنترل بعمل آمد و همچنین بعد
از مداخله های آموزشي روش های صحیح مطالعه دوباره یک پس آزمون از گروهای آزمایش و کنترل
بعمل آمد سپس مقایسه شدند.در شروع دوره کتابچه ای محقق ساخته که حاوی هشت روش مطالعه بود
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به دانش آموزان جهت مرور و یادگیری روش های ذکر شده در محیط خارج از مدرسه هم اثر گذار خواهد
بودارائه شد .خالصه محتوای جلسات به شرح ذیل بود:
جلسه اول :مقدمه ای کلي از شیوه مطالعه و تاثیر یادگیری شیوه ها بر اضطراب امتحانات ،معرفي
انواع شیوه های مطالعه و توضیح در ارتباط با اولین روش مطالعه ،روش پس ختام که شامل مراحل
آموزشي پیش خواني ،مرور کردن ،تفکر ،سوال کردن ،خواندن ،حفظ کردن مي باشد ،ارائه شد.
جلسه دوم :دومین شیوه مطالعه دقیق خواني را بطور کامل به دانش آموزان ارائه شد وشامل آموزش
سه تکنیک سازماندهي مطالب ،تکنیک عالمت گذاری در متن ،تکنیک خالصه برداری است .
جلسه سوم  :در خصوص دو شیوه ی خواندن بدون نوشتن و خط کشیدن زیر نکات مهم آموزش داده
شد و سواالت دانش آموزان در رابطه با مباحث ارائه شده برطرف گردید.
جلسه چهارم  :دو شیوه ی حاشیه نویسي و خالصه نویسي برای دانش آموزان آموزش داده شد.
جلسه پنجم :دوشیوه کلید برداری و خالقیت وطرح شبکه ای مغز به گروه آزمایش آموزش داده شد.
جلسه ششم  :هشت شیوه ی مطالعه آموزش ارائه شده بود ،مرور شد و الزم به ذکر است جمع بندی
مطالب ارائه شده و به پرسش های دانش آموزان پاسخ داده شد.
یافتهها 

شاخصهای توصیفي اضطراب نگراني
نتایج جدول4شاخصهای توصیفي اضطراب نگراني و اضطراب هیجاني را به تفکیک گروههای مورد
مطالعه نشان ميدهد .همانگونه که مالحظه مي شود در اضطراب نگراني میانگین و انحراف استاندار
پیش آزمون گروه گواه به ترتیب برابر  29/67و  1/92و پس آزمون آن برابر  21/75و  1/19مي باشد.
همچنین میانگین و انحراف استاندار پیش آزمون گروه آزمایش به ترتیب برابر 23/71و  1/51و پس
آزمون آن برابر  24/27و  1/11مي باشد .با توجه به مقایسه میانگین های دو گروه مشاهده مي شود که
میانگین گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به گروه گواه کاهش قابل مالحظهای یافته است .همانگونه
که مالحظه مي شود در اضطراب هیجاني میانگین و انحراف استاندار پیش آزمون گروه گواه به ترتیب
برابر  29/33و  9/71و پس آزمون آن برابر  21/73و  9/19مي باشد .همچنین میانگین و انحراف استاندار
پیش آزمون گروه آزمایش به ترتیب برابر 21/96و  1/13و پس آزمون آن برابر  22/23و  1/31مي باشد.
با توجه به مقایسه میانگین های دو گروه مشاهده مي شود که میانگین گروه آزمایش در پس آزمون
نسبت به گروه گواه کاهش قابل مالحظهای یافته است.
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جدول .6شاخص های توصیفی پیش آزمون و پس آزمون اضطراب نگرانی و هیجانی در دانش آموزان
متغیر

اضطراب نگراني
اضطراب هیجاني

x
29/67
29/33

گروه گواه ()n=31

گروه آزمایش()n=31

پیش آزمون پس آزمون

پیش آزمون پس آزمون

SD
1/92
9/71

x
21/75
21/75

SD
1/19
9/19

x
23/73
21/96

SD
1/51
1/13

x
24/27
22/23

SD
1/11
1/31

تعیین تاثیر آموزش شیوه های مطالعه ،بر اضطراب نگرانی

در راستای تحلیل دادههای جمعآوریشده و آزمودن فرضیهها ،از روش تحلیل کوواریانس استفاده
شد .بر این اساس ،ابتدا پیشفرض های این روش مورد بررسي قرار گرفت که به شرح ذیل است:
بررسي توزیع نرمال داده ها :برای بررسي نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف -اسمیرنف()K-S
استفاده شد.
جدول.1آزمون كولموگروف -اسمیرنف برای مشخص كردن طبیعی بودن توزیع مقادیر متغیرها
متغیرها
اضطراب نگراني– پیش آزمون
اضطراب نگراني– پس آزمون
اضطراب نگراني– پیش آزمون
اضطراب نگراني– پس آزمون

گروه
گواه
آزمایش

مقدار آزمون
6/956
6/193
6/997
6/136

سطح معنیداری
6/797
6/979
6/994
6/922

نتایج جدول  ،2آزمون کولموگروف -اسمیرنف نشان مي دهد که چون سطح معني داری متغییرها
باالتر از  6/69مي باشد ،لذا داده ها از توزیع نرمال برخوردار مي باشند بنابراین مشاهده مي شود که این
پیش فرض برقرار مي باشد.
 همگنی شیبهای خط رگرسیون :برای بررسي اینن پنیشفنرض از بنرون داد نمودارهنایشیبخط رگرسیون متغیرهای وابسته در گروههای موردمطالعه ،استفاده شند کنه نتنایج آن در
شکل  4ارائه شده است:
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نمودار .6شیبخط رگرسیون اضطراب نگرانی در گروههای مورد مطالعه

نتایج شکل های شیب خط رگرسیون نشان میدهد که درمتغیر اضطراب نگراني ،همبستگي نمرات
پیشآزمون و پسآزمون در گروههای مورد مطالعه مثبت بوده و به دلیل موازی بودن خطوط رگرسیون،
همگني شیب ها محقق شده است.
 همگنی واریانس خطا :برای بررسي این پیشفرض از آزمون لون استفاده شده اسنت .نتنایجاین آزمون در جدول  1ارائه شده است:
جدول  .3آزمون لون جهت همگنی واریانس خطا
متغیر ) Fdf(2) df(1سطح معنیداری
اضطراب نگراني 6/125 99 4 6/231

یافتههای جدول  3نشان مي دهد که واریانس خطای متغیر وابسته در گروههای مورد مطالعه همگن
است ،چرا که مقادیر  Fمحاسبه شده برای متغیر اضطراب نگراني برابر  6/231بوده و در سطح 6/69
معنيدار نیست .با توجه به اینکه پیشفرضهای تحلیل کوواریانس محقق شده است ،لذا جهت تحلیل و
آزمون فرضیههای پژوهش از این روش استفاده شد .نتایج این روش در جدول  1ارائه شده است.
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جدول  .1نتایج تحلیل كوواریانس یکطرفه اثرآموزش شیوه های مطالعه ،بر اضطراب نگرانی دانش آموزان
اثر آزمون

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح معنی
داری

مجذوراتا

پیش آزمون

2393/16

6

2393/16

6/96

0/000

0/69

گروه

310/32

6

310/32

60/29

0/003

0/61

خطا

6611/12

11

66/10

کل

2213

90

مطابق مندرجات جدول  1مشاهده مي شود که با کنترل اثرات پیشآزمون ،آموزش روش شیوه های
مطالعه بر کاهش اضطراب نگراني دانش آموزان شرکت کننده اثر معنيداری داشته است زیرا مقدار F
محاسبه شده در سطح  P>6/69معنيدار است .بنابراین فرضیه اول مورد تائید قرار ميگیرد.
تعیین تاثیر آموزش شیوه های مطالعه ،بر اضطراب هیجانی

 بررسی توزیع نرمال داده ها :بنرای بررسني نرمنال بنودن داده هنا از آزمنون کولمنوگروف-اسمیرنف( )K-Sاستفاده شد.
جدول .1آزمون كولموگروف -اسمیرنف برای مشخص كردن طبیعی بودن توزیع مقادیر متغیرها
متغیرها
اضطراب هیجاني– پیش آزمون
اضطراب هیجاني– پس آزمون
اضطراب هیجاني– پیش آزمون
اضطراب هیجاني– پس آزمون

گروه
گواه
آزمایش

مقدار آزمون
6/753
6/191
4/67
6/971

سطح معنیداری
6/991
6/739
6/262
6/959

نتایج جدول ( ،)9آزمون کولموگروف -اسمیرنف نشان مي دهد که چون سطح معني داری متغییرها
باالتر از  6/69مي باشد ،لذا داده ها از توزیع نرمال برخوردار مي باشند بنابرین مشاهده مي شود که این
پیش فرض برقرار مي باشد.
 همگنی شیبهای خط رگرسیون:برای بررسني اینن پنیشفنرض از بنرون داد نمودارهنایشیبخط رگرسیون متغیرهای وابسته در گروههای مورد مطالعه ،استفاده شند کنه نتنایج آن در
شکل 2ارائه شده است:
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نمودار .2شیبخط رگرسیون اضطراب هیجانی در گروههای مورد مطالعه

نتایج شکلهای شیبخط رگرسیون نشان مي دهدکه در متغیر اضطراب هیجاني ،همبستگي نمرات
پیشآزمون و پسآزمون در گروه های مورد مطالعه مثبت بوده و به دلیل موازی بودن خطوط رگرسیون،
همگني شیبها محقق شده است.
 همگنی واریانس خطا:برای بررسي این پیشفرض از آزمون لون استفاده شنده اسنت .نتنایجاین آزمون در جدول  1ارائه شده است:
جدول  .1آزمون لون جهت همگنی واریانس خطا
متغیر ) Fdf(2) df(1سطح معنیداری
اضطراب هیجاني 6/492 99 4 2/461

یافتههای جدول  1نشان مي دهد که واریانس خطای متغیر وابسته در گروههای مورد مطالعه همگن
است ،چرا که مقادیر  Fمحاسبه شده برای متغیر اضطراب هیجاني برابر  2/46بوده و در سطح 6/69
معنيدار نیست .با توجه به اینکه پیشفرضهای تحلیل کوواریانس محقق شده است ،لذا جهت تحلیل و
آزمون فرضیههای پژوهش از این روش استفاده شد .نتایج این روش در جدول  7ارائه شده است.
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جدول .1نتایج تحلیل كوواریانس یکطرفه اثرآموزش شیوه های مطالعه ،بر اضطراب هیجانی دانش آموزان
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیش آزمون

33147/16

4

اثر آزمون

F

سطح معنی
داری

مجذور اتا

33147/16

4/36

6/666

6/599

گروه

442/61

4

442/61

1/35

6/614

6/676

خطا

4196/33

99

29/92

كل

4952/16

16

مطابق مندرجات جدول  7مشاهده مي شود که با کنترل اثرات پیشآزمون ،آموزش روش شیوه های
مطالعه بر کاهش اضطراب هیجاني دانش آموزان شرکت کننده اثر معنيداری داشته است زیرا مقدارF
محاسبهشده در سطح  P>6/69معنيدار است .بنابراین فرضیه دوم مورد تائید قرار ميگیرد.
تعیین تاثیر آموزش شیوه های مطالعه ،بر اضطراب امتحان (نگرانی و هیجانی)

برای تحلیل دادههای مربوط به این فرضیه از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شده است.
با توجه به اینکه سایر پیش فرضها برقرار مي باشد لذا فقط به بررسي پیشفرض همگني ماتریسهای
واریانس -کوواریانس پرداخته شده است که بصورت زیر مي باشد.
پیشفرض همگنی ماتریسهای واریانس -كوواریانس:برای بررسي این پیشفرضاز آزمون  Mباکس استفاده شده است .نتایج این آزمون در جدول  9ارائه شده است:
جدول  .8آزمون  Mباكس برای همگنی ماتریسهای واریانس -كوواریانس
شاخص ها
 Mباکس
F
Df1
Df2
سطح معنيداری

مقدار
1/361
4/394
3
169/99
6/211

نتایج جدول  9نشان ميدهد که پیشفرض همگني ماتریس های واریانس -کوواریانس در گروه
های مورد مطالعه ،محقق شده است ،زیرا مقدار  Fمحاسبه شده ( )4/39در سطح  6/69معنيدار ()6/211
نیست(.)P< 6/69
با توجه به اینکه پیشفرضهای تحلیل کوواریانس چند متغیره محقق شده است ،لذا جهت تحلیل و
آزمون فرضیه اصلي پژوهش از این روش استفاده شد .نتایج این روش در جدول  5ارائه شده است.
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جدول ( :) 3تحلیل كوواریانس چند متغیره اثرات آموزش شیوه های مطالعه بر
اضطراب امتحان (نگرانی وهیجانی) دردانش آموزان
كوواریانس
المبدای
ویلکز

اندازه اثر

F

Df1

Df2

سطح معنیداری

ضریب اتا

6/955

14/449

2

99

6/664

6/955

یافتههای جدول  5نشان مي دهد که آموزش شیوه های مطالعه اثر معنيداری در کاهش ترکیب
متغیرهای وابسته (اضطراب نگراني و اضطراب هیجاني)داشته است زیرا مقدار  Fمحاسبه شده ()14/44
در سطح  P>6/69معنيدار است و این معنيداری حاکي از آن است که حداقل در یکي از متغیرهای
وابسته ،اثرات آموزش شیوه های مطالعه برکاهش اضطراب دانش آموزان معنيدار است.
بحثونتیجهگیری 

این پژوهش با هدف بررسي تاثیر آموزش شیوه های صحیح مطالعه بر اضطراب امتحان دانش
آموزان دختر دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش ناحیه سه تبریز صورت گرفت .یافتههای پژوهش نشان
داد که آموزش شیوه های صحیح مطالعه بر کاهش اضطراب امتحان (هیجاني و نگراني) دانش آموزان
دختر تاثیر داشته و اضطراب را بطور چشمگیری کاهش داده است .هرکدام از هشت شیوه مطالعه اثر
بخشي متفاوتي دارند که دانش آموزان بیشتر روش مطالعه دقیق خواني را به دلیل اینکه قابل استفاده
برای اکثر دروس هست مشتاق به یادگیری هستند .با وجود این آموزش روشهای صحیح مطالعه باعث
نظم دهي به ذهن و نوع مطالعه افراد ،نحوه برنامه ریزی برای مطالعه و افزایش اعتماد به نفس در قبل و
حین و بعد امتحان ،احساس مسولیت و کارآمدی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان ،آنان را قادر
ساخت تا بر فرآیند یادگیری و مطالعه خود مسلط شوند و برای آن برنامه ریز کنند .لذا آموزش نحوه
مطالعه صحیح بیشتر از درمانهای دیگر در اضطراب امتحانات دانش آموزان موثر واقع شده است .تفکر
مثبت درباره آینده ،انتظار رخ دادن وقایع و پیامد های مطلوب ،رفتار کردن به شیوه ای که باور دارند
احتمال وقوع آنها را افزایش مي دهد و احساس اعتماد از اینکه همه اینها در اثر تالش های مناسب اتفاق
خواهد افتاد ،امیدواری و شادماني و افزایش اعتماد به نفس را به همراه خواهد داشت و باعث اعمال
هدفمند مي شود .لذا آموزش روش مطالعه موجب ایجاد و گسترش این حاالت و پایین آوردن اضطراب
امتحان دانش آموزان شده است.
یافته های این پژوهش با یافته های پژوهش صباحي فر( )4353به این نتیجه دست یافت که آموزش
امید و مهارت های مطالعه برکاهش اضطراب امتحان وتعلل ورزی تحصیلي تاثیر داشته واضطراب را به
طور چشمگیری کاهش داده است .سعادتمند ،حسن پور ،میکائیلي( )4352در تحقیق خود به این نتیجه
دست یافت که آموزش مهارت های حافظه و خود تنظیمي هیجاني بر کاهش اضطراب امتحان اثر مثبت
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و معنا داری دارند  .همچنین آزمون تعقیبي (ال اس دی) نشان داد ،اثر بخشي آموزش خود تنظیمي
هیجاني نسبت به مهارتهای حافظه درکاهش اضطراب امتحان موثرتر است در مجموع یافته های
پژوهش نشان داد اگرچه هردو روش مهارتهای حافظه وخود تنظیمي هیجاني درکاهش اضطراب امتحان
موثر بوده اند اما روش خود تنظیمي هیجاني نسبت به روش آموزش مهارتهای حافظه موثر تر است.
خسروی ،استوار ،اعظمي( )4354طي پژوهشي ،بین افراد دارای اضطراب امتحان باال ،برحسب میزان
مهارتهای مطالعه و امتحان دادن آنها ،تمایز قائل میشوند و نقص در مهارت های مطالعه و امتحان دادن
یکي از انواع اضطراب امتحان مي باشد .عملکرد ضعیف این گروه افراد در امتحان ناشي از ضعف مهارت
هایشان در اکتساب (رمزگرداني) ،سازماندهي/تمرین(مهارت های مطالعه) و بازیابي/کاربرد مطالب در
حین امتحان مي باشد .پژوهش دیگری توسط ماردپور( )4356صورت گرفت نتایج نشان داد که بین اثر
بخشي گروه های حساسیت زادیي منظم ،مهارت های مطالعه و روش ترکیبي با گروه گواه در کاهش
اضطراب امتحان تفاوت معني داری وجود دارد .همچنین در روش ترکیبي یافته ها حاکي از این بود که
این روش در کاهش اضطراب امتحان کارآمدتر است .در پژوهشي انجام شده توسط اقدسي واصل فتاحي
و ساعد به این نتایج دست یافتند که اضطراب ا متحان در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور
معني داری کاهش یافت در حالي که مداخله تاثیری در بهبود عملکرد تحصیلي نداشت .صمدیان()4395
طي تحقیقي به این نتیجه رسید که بین میزان یادگیری دانش آموزان آموزش دیده به شیوه مهارت های
مطالعه با گروه کنترل تفاوت معني داری وجود دارد .در پژوهش انجام شده توسط صبحي قراملکي و
رسولزاده طباطبایي ( )4397نتایج نشان داد بین گروه های آزمایش و کنترل ،در اضطراب امتحان تفاوت
معني داری وجود دارد آزمون تعقیبي توکي نشان داد اضطراب امتحان در گروه های شناخت درماني و
آموزش مهارت های مطالعه در مقایسه با گروه کنترل به طور معني داری کاهش یافته است .همچنین
شناخت درماني درکاهش هر دو مولفه اضطراب امتحان موثر است .پژوهش حاضر مانند اکثر پژوهش
های انجام شده در زمینه مسائل انساني دارای کمبود ها و نواقص است که برطرف کردن آن در پژوهش
های آینده مي تواند بر صحت نتایج بدست آمده در این پژوهش اطمینان بیشتری ببخشد این محدودیت
ها عبارتنداز :فقدان زمان کافي برای پیگیری تاثیر نتایج آموزش -عدم ارائه هرگونه مداخله در گروه های
مورد مطالعه با توجه به اتمام سال تحصیلي و نزدیکي زمان امتحانات دانش آموزان بود.پژوهش حاضر
محدود به دانش آموزان دختر مدارس عادی ناحیه  3آموزش و پرورش شهرستان تبریز مي باشد.ابزار
گردآوری داده ها محدود به پرسشنامه مي باشد .براساس یافته های پژوهش حاضر در مورد اضطراب
امتحان ،آشنایي دانش آموزان با روشهای مطالعه تاثیر مطلوبي درکاهش اضطراب امتحان آنها داشته
است لذا پیشنهاد مي شود در دوره متوسطه تحصیلي ،روشهای صحیح مطالعه به دانش آموزان آموخته
شود ،در رابطه اضطراب هیجاني و نگراني ،مشاوران دبیرستان ها طي جلسات فردی و گروهي با دانش
آموزان ،روش های صحیح مطالعه را به فراگیران توجیه کنند ،در ارتباط با اضطراب امتحان کارشناسان

بررسی تاثیر آموزش شیوه های مطالعه بر...

16

برنامه ریزی و تدوین کتب درسي ،کتابي تحت عنوان مهارت و روشهای صحیح مطالعه تدوین نمایند تا
در قالب دروس مدرسه به دانش آموزان ارایه گردد و در یکي از ساعات برنامه هفتگي مدارس گنجانده
شود .موقعي که دبیران مشاهده مي کنند عالقه بعضي از دانش آموزان به مطالعه درس کاهش پیدا مي
کند برای افزایش انگیزه مي توانند یکي از روش های مطالعه را در کالس استفاده کنند.در مواقعي که
دبیران مشاهده مي کنند اضطراب امتحان بعضي از دانش آموزان افزایش پیدا کرده ،مي توانند از آموزش
روش های مطالعه استفاده کنند .با توجه به اینکه آموزش روش های صحیح مطالعه تجربه جدید و
کاربردی برای دانش آموزان جامعه آماری خود پژوهشگر بود و استقبال باالیي صورت گرفت و بسیار
نتیجه داد ،لذا به سایر مشاوران و فرهنگیان و دست اندرکاران عرصه آموزشي توصیه مي شود ،با نظر به
اینکه روشهای مطالعه تاثیر چشمگیری در پیشرفت تحصیلي داشته است ،لذا توصیه مي شود معلمان و
سایر دست اندکاران تعلیم و تربیت آموزش این روش ها را در اولویت قرار دهند و با برگزاری کالسهای
آموزش ضمن خدمت ،آشنایي دبیران مدارس متوسطه با روش های صحیح مطالعه ارتقا یابد ،دانش
آموزان با داشتن ساعت های درسي بنام روش های مطالعه دروس بیشتر میتوانند به اهمیت مطالعه و
نحوه مطالعه پي ببرند وحتي وقت کمتری برای مطالعه انواع کتاب های درسي و غیر درسي سپری
نمایند و بدین طریق اضطراب کمتری را تجربه نمایند.
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