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 چکيده
پايه پسر آموزان  دانش نگرانی تحصيلیبر  آموزش توانمندی تحصيلیپژوهش حاضر به بررسی تاثير 

افراد . شود نفر را شامل می 04حجم نمونه در اين پژوهش . پرداخته است اول متوسطه شهر همدان

اند كه ابتدا از بين مدارس  ای انتخاب شده ای چندمرحله گيری خوشه گروه نمونه به شيوه نمونه

 متوسطه دولتی آموزش و پرورش شهر همدان يك مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد، آن گاه

متوسطه به صورت تصادفی تعيين و سپس كالس نيز به صورت تصادفی و  پايه اوليك كالس 

 نگرانی تحصيلیاز هر گروه به وسيله  پرسشنامه . مساوی به گروه كنترل و آزمايش تقسيم گرديد

دقيقه ای در زمينه راهبردهای  04جلسه  8سپس گروه آزمايش به صورت . آزمون به عمل آمد پيش

های الزم  گرفته و داده نگرانی تحصيلیآزمون  ه آموزش ديد و دوباره از هر گروه پسمسأل  حل

های آمار توصيفی و تحليل كواريانس به وسيله نرم افزار  ها با استفاده از شاخص داده. گردآوری شد

SPSS نگرانی بر كاهش  آموزش توانمندی تحصيلینتايج بيانگر آن بود كه . تجزيه و تحليل شدند

و  نگرانی موقعيتهمچنين اين روش آموزشی توانست ميزان . دانش آموزان مؤثر است يلیتحص

 .را در نزد دانش آموزان كاهش دهد نگرانی نتيجه
 

 نگرانی تحصيلی، آموزش توانمندی تحصيلی :يديکل واژگان

 

 مقدمه
ای است كه در تاريخ تعليم و تربيت ريشه دارد، اما متأسفانه امروزه مدارس توجه خود را بهه انتقهال    های فكری، پديده مهارت عالقه به 

ههای معمهولی و سهنتی     گيری از تفكر قالبی و روش امروزه در مواجهه با مسايل جديد، بهره. [51]كنند  اطالعات و حقايق علمی معطوف می

 مسأله فرايندی شناختی برای يافتن راه حل  حل. است 5مسأله  گشا در زندگی امروز، مهارت حل های راه از جمله مهارت. [04] مفيد نيستند

 . [50]و كوشش برای فهم و حل آنها نيست مفهوم زندگی، چيزی جز مواجهه با مسائل . [0]مناسب برای رسيدن به اهداف است 

در . [51]كننده فاصله وضعيت موجهود بها وضهعيت مطلهوب اسهت       شود و تعيين مسأله عموماً در موقعيتی نامعين و متناقض ايجاد می

ههای    ای در دست نداريم، بايد آن هدف را بهه ههدف   كوشيم كه برای آن هيچ وسيله از پيش آماده گشايی، برای دستيابی به هدفی می مشكل

 . [0]تر تجزيه كنيم تا سرانجام به وسايل الزم دست يابيم  های كوچك هدففرعی و شايد باز هم به 

های خاص برای مشكالت  راه حل های كلی را آموخت، نه صرفاً های برخورد درست با موقعيت معتقد است كه بايد به افراد راه 0گلدفريد

توان گفت كهه رويكهرد    می. د با مسايل و مشكالت را فراگيردمسأله هدف اين است كه فرد روش كلی برخور  خاص را، بنابراين، در روش حل
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ای در كودك و يا نوجوان نيست، بلكه درصهدد آمهوزش روش اسهتدالل، اسهتفاده از اعتقهادات و       مسأله، در پی ايجاد نظام اعتقادی ويژه  حل

 . [33]گيری در برخورد با مشكالت موجود است  ها و تصميم ارزش

حهل   كنهد تها مهؤثرترين راه    های شناختی و رفتاری است كه به فهرد كمهك مهی    ارايه منظم آموزش مهارت مسأله،  آموزش مهارت حل

از جمله مشكالتی . [9]آيند برخورد نمايد  مشكالت را شناسايی كرده و به طريقی مؤثر با مشكالت روزمره و مشكالتی كه در آينده پيش می

های ايجاد و داليهل و درمهان    های اخير به زمينه است كه در سال 3نگرانی تحصيلیهستند، آموزان با آن مواجه  ها به خصوص دانش كه انسان

 . [38]آن توجه شده است 

شود كه در اختيار فهرد اسهت و    ای از شناخت اساسی از آن درس بنا می چون ساختمانی روی شالوده مسأله در دروس هم  عملكرد حل

مسأله آشنا باشد كه اين فنهون تحهت عنهوان رهيافهت       نده مسأله بايد با طيف وسيعی از فنون حلعالوه بر آن حل كن. نامند آن را منابع می

مسهأله، يهك فعاليهت پيچيهده شهناختی اسهت و         حهل . [30]مسأله را كنترل نامند   شوند و مراحل نظارت و بازبينی اجرای حل شناخته می

ههای خهود و چگهونگی اسهتفاده از      هها و نادانسهته   های فهرد از دانسهته   به آگاهیها  موفقيت در آن، عالوه بر اكتساب اصول، مفاهيم و مهارت

 . [51]ها وابسته است  ها و جبران نادانسته دانسته

درصد از واريانس عملكهرد   14، نشان از آن دارد كه بيش از نگرانی تحصيلیمرور مطالعات مربوط به عوامل شناختی و عاطفی مؤثر بر 

ههای ايهن    نيز از تعيين كننده نگرانی تحصيلیچنين  گردد و هم مسأله تبيين می  های حل چون روش ی شناختی همدروس به وسيله متغيرها

رود كه مسبب وقوع رفتارهای اجتنابی از دروس و نيز تخريب كاركرد فرد در تكاليف مربوط به ايهن   هيجانی به شمار می-متغيرهای شناختی

 . [34]حيطه شناخته شده است 

ای از  كهه مهورد ويهژه    نگرانهی تحصهيلی  براساس تعريف، . [30]اند  ترين مشكالت روانی در جمعيت عمومی ای اضطرابی شايعه اختالل

، نگرانهی تحصهيلی  . شناختی و رفتاری است كه حاكی از وجود تهرس از شكسهت اسهت    های پديدارشناختی، روان اضطراب است شامل پاسخ

 . [35]كند  شناختی است كه شخص آن را با قرار گرفتن در موقعيت ارزيابی، تجربه می ی و روانهای رفتار هيجانی ناگوار همراه با مشخصه

عنهوان راهبهردی حيهاتی     بهه  آموزش توانمندی تحصيلیاند كه  پيشنهاد كرده نگرانی تحصيلیگران، راهبردهای زيادی را برای  پژوهش

  [.39]باشد  دار، يكی از اين راهبردها می لهای طبيعی و مشك برای زندگی در عصر حاضر، در تمامی فعاليت

مسأله است   ترين بخش توانايی فرد توانايی او در حل عمده. باشد ترين اهداف آموزش می مسأله يكی از بنيادی  حل 0بنا بر نظريات پوليا

 . [54]انايی را در باور فرد جستجو كرد و بايد اساس اين تو

چنين نقش و خصوصيات آنهان در مدرسهه    های آنان در فرايند آموزش و يادگيری و هم آوردن ديدگاهآموزان و به حساب  مداخله دانش

. های خود را درباره موضوعات گوناگون ارائه دهنهد  سازد ديدگاه ها را قادر می آموزان آن استفاده از الگوهای اعتقادی دانش. بسيار اهميت دارد

های گوناگون  توان به عنوان ابزاری با بازخورد قوی در مطلع ساختن مدرسان و فراگيران در زمينه یاز مشاهده و تجزيه و تحليل اين الگوها م

آموزان درباره محتوای برنامه آموزشی و ساختارهای مدرسه و  ها و اعتقادات دانش توان اطالعات را از نگرش می. آموزشی و يادگيری بهره برد

 . [1] قدم گذاشت( تفكر درباره فرايند يادگيری)های فراشناختی  و حتی به حوزهآوری كرد  جمع( فرايند آموزش)كالس درس 

تواند در بهبود يا كاهش افسردگی و اضطراب نوجوانان به خصوص در مسهائل تحصهيلی مهؤثر     می توانمندی تحصيلیچنين آموزش  هم

  [.8]و تحصيلی گردد ها و توانايی ايشان در مسائل آموزشی  باشد و نيز موجب افزايش كفايت شخصی آن

تواند به راحتی آن را فرا گيهرد و نيهز    مسأله را بدين دليل كه كوتاه مدت و مؤثر بوده و مراجعه كننده می  درمان حل( 5990) 1كالرك

فراينهد   مسهأله بهه    داند از سوی ديگر روش حل شود، با اهميت می به دليل اين كه عوارض سوء ندارد و مستقيماً متوجه مشكالت مراجع می

ای برای مشكالت روزمره را  خواهد راهبردهای مؤثر و سازگارانه مقابله شود كه به وسيله آن فرد می رفتاری ابتكاری فرد اطالق می -شناختی

آمهوزش توانمنهدی   توان گفت كه رويكهرد   در مجموع می. [50]تعيين، كشف و يا ابداع كرده و به تبع ميزان اضطراب وی كاهش پيدا نمايد 

و نقش و اهميت آن در آينده شغلی و كاری و تعيين كردن جايگاه اقتصادی و اجتماعی افهراد اثرگهذار    نگرانی تحصيلیتواند بر  می حصيلیت

 . باشد

آموزان گروه آزمهايش   مسأله سبب شده است كه نمرات اضطراب دانش  های حل نشان داد كه روش( 0444) 0در اين راستا پژوهش بيد

طور فعال تالش كنند و سطح كيفهی يهادگيری آنهان ارتقها يافتهه و در كهل در دروس خهود پيشهرفت          ها به رای يافتن پاسخكاهش يافته و ب

، ايهن سهوال   نگرانی تحصيلیو  آموزش توانمندی تحصيلیحال با توجه به تعاريف و نظريات ارائه شده در رابطه با . گيری داشته باشند چشم

 آموزان مؤثر باشد؟ دانش نگرانی تحصيلیتواند در  می مندی تحصيلیآموزش توانگردد كه آيا  مطرح می
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 مبانی نظري پژوهش

  آموزش توانمندي تحصيلیروش 
كنند تا دانش الزم و مهارت  های كوچك فعاليت می آموزان در گروه يك روش آموزشی است كه دانش آموزش توانمندی تحصيلیروش 

 . كافی را در نحوه حل مشكالت و مسائل مربوط به حرفه يا رشته آموزشی خويش به دست آورند

از خصوصيات ديگر روش . شود ارائه میها  آموز داده شود، مسأله مورد نظر به آن در اين روش، قبل از اين كه اطالعات الزم به دانش

شود از مسائلی است كه آنان در حين تحصيل و بعد از فارغ  آموزان داده می ، اين است كه مسأله ای كه به دانشآموزش توانمندی تحصيلی

فقط روش آموزشی  یآموزش توانمندی تحصيلمعتقد است كه  [00]. ها روبه رو خواهد شد التحصيلی در محيط واقعی كار و زندگی با آن

او معتقد است كه . ها نيست، بلكه اين يك موضوع فلسفی است كه در فرايند آموزش و يادگيری نقش به سزايی دارد متفاوت با ساير روش

 . شود آموز می استفاده از اين روش موجب ايجاد انعطاف پذيری، قدرت تطابق بيشتر و توان حل مسأله و انتقاد سازنده در دانش

  آموزش توانمندي تحصيلیف اهدا
 . گيرد شود، مورد بررسی قرار می بر اساس آن طراحی می آموزش توانمندی تحصيلیدر اين جا به طور خالصه اهدافی كه 

 تربيت فارغ التحصيالنی كه با رموز حل مسأله و كار گروهی آشنا باشند و بتوانند مستقل كار كنند؛ .5

چنين به  محوری و يادگيری خود آموزی به منظور تطابق با علوم و تكنولوژی و هم آموز های يادگيری دانش افزايش مهارت .0

 كارگيری صحيح منابع موجود؛

 ... های سنتی سخنرانی و همراه با يادگيری كار گروهی و كاهش روش 1دار شدن مطالب آموزش مفاهيم و معنی .3

 سی، كارشناسی ارشد و دكتری؛های مختلف در سطوح كارشنا تلفيق علوم پايه و اصول علمی و آموزش .0

 آموز؛ افزايش و يادگيری مهارت خود ارزيابی در دانش .1

پرورش فارغ التحصيالنی كه با روش خودآموزی و شيوه حل مسائل آشنا باشند و بتوانند در حل مسائل موجود در علوم مختلف و  .0

 صنعت همراه با خالقيت در تكنولوژی نوين نقش فعال داشته باشند؛

 اگيران خالق و مبتكرانی كه بتوانند فاصله بين تكنولوژی جديد و كنونی را به حداقل برسانند؛پرورش فر .1

 [.8]های درسی در دانشگاه  تكيه بر نزديك كردن مسائل موجود در صنايع و محيط جامعه و كالس .8

 نگرانی تحصيلی
 مراكز در آموز دانش و آموز دانش ها ميليون تحصيلی پيشرفت و عملكرد با كه است موقعيتی های اضطراب از يكی نگرانی تحصيلی 

 . [58]است شده ساخته عملكرد ارزيابی برای كه است هايی آزمون اندازه به مسأله اين قدمت [03] دارد تنگاتنگ رابطه آموزشی

 دهه چهار حدود از جدی طور به اضطراب مطالعه اما كنند ذكر می قبل دهه پنج به مربوط نگرانی تحصيلی ماهيت مورد در را مقاالتی

 . [03] شد آغاز هستند يادگيری و اضطراب زمينه در مشهوری گران پژوهش كه اكنون (5911) 8ساراسون مطالعه با قبل

 اين. شود مشخص می 54تحقيری خود و 9خود به نسبت ترديد و شك با خودآگاهی است كه ذهنی اشتغال نوعی نگرانی تحصيلی

 تاريخچه محصول پنهان های فعاليت و رفتارها اين. گذارند تاثير می فيزيولوژيكی های واكنش بر هم و آشكار رفتار بر هم شناختی های فعاليت

 در و كند جلب می خود به را فرد توجه ذهنی اشتغال اين. كند عمل می رفتار و تجربه ای بين واسطه صورت به و شود فرض می فرد گذشته

مختل  را اطالعات انتقال و رمزگردانی و نمايد ايجاد می اختالل تكليف يك با مرتبط های قرينه نسبت توجه كاهش طريق از آن عملكرد

 مسأله  حل و تكليف يك به نسبت توجه در نشوم قبول است ممكن يا هستم كودن من امتحان مثل طی در خود به جمالتی گفتن. كند می

 بر زيادی پژوهش گران. انگيزاند بر می را شناختی های فعاليت هيجانی نظر از و است مرتبط توجه با ترديد بدون نگرانی. كند ايجاد می اختالل

 باال نگرانی تحصيلی دارای افراد كه است آورده دست به را شواهدی 55وين مثال برای. اند كرده تاكيد نيز نگرانی تحصيلی در شناخت نقش

 خاطر( 5989) 53هولندورت. دارند ذهنی اشتغال 50گويی خود نامربوط باتكليف مطالب مورد در پايين نگرانی تحصيلی دارای افراد از بيشتر

 (تكليف بازدارنده های شناخت) رساند آسيب می عملكرد بر كه هستند افكاری درگير بيشتر باال نگرانی تحصيلی دارای افراد كه سازد نشان می
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 بزرگساالن مورد در پژوهش چه اگر( تكليف كننده تسهيل های شناخت) بخشد بهبود می را عملكرد كه كنند استفاده می افكاری از كمتر و

 حين در تكليف بازدارنده های شناخت بيشتر پايين نگرانی تحصيلی دارای افراد با مقايسه در باال اضطراب دارای افراد كه است داده نشان

 دارنده باز افكار با بيشتر باال نگرانی تحصيلی دارای كودكان بزرگساالن همانند. دهند نشان می را متفاوتی الگوی كودكان اما دارند امتحان

 نيز را تكليف كننده تسهيل های خودگويی باال نگرانی تحصيلی دارای كودكان كه آن شگفت هستند درگير منفی های ارزيابی خود و تكليف

 .[00] دهند گزارش می

  نگرانی تحصيلیعوامل موثر در بروز 
بندی كلی به سه دسته عوامل فردی و شخصيتی، عوامل آموزشگاهی و اجتماعی  توان در يك طبقه عوامل موثر در ايجاد اضطراب را می

 .[50]بندی كرد  و عوامل خانوادگی تقسيم

 پيشينه پژوهش
نفهس و رابطهه آن بها     عهزت مسأله اجتماعی در ارتقای سهطح    های ارتباطی و حل به بررسی نقش آموزش مهارت( 5385)راد  محمودی

های كالمی، عملی و كل گروه مورد، نسبت  نتايج بيانگر آن بودند كه هوش بهره. آموزان پرداخت تحصيلی دانش كاركردهای هوشی و پيشرفت

حافظه، در  های اطالعات، درك مفاهيم و گروه مورد پس از مداخله، روی خرده آزمون( >45/4p)به گروه شاهد، پس از آزمون بهبود يافتند 

نفس دو گروه، قبل  نفس دو گروه تاييد نمود كه نمرات عزت مقايسه عزت. ميان خود و نيز در مقايسه با گروه شاهد، نمرات باالتری نشان داد

تحصهيلی و   نفهس، يعنهی نگهرش    گهروه مهورد بهه ويهژه در دو مقيهاس عهزت      . ، تفاوت معنادار دارند45/4و بعد از مداخله آموزشی، در سطح 

الزم به ذكر است كه ضريب همبستگی پيرسون، رابطه مثبتهی را  . های باالتری نشان داد اجتماعی، نسبت به گروه شاهد، بهبود و نمره تباطار

تحصيلی، تفهاوت معنهاداری بها قبهل از      از طرفی، گروه مورد، در پيشرفت(. >41/4p)نفس گروه مورد بيان نمود  در كاركردهای هوش و عزت

مسأله اجتماعی در افزايش توان مواجهه فرد با   های ارتباطی و حل ها بيانگر نقش مثبت و اثر مستقيم آموزش مهارت يافته. دادمداخله نشان ن

، كاركردههای  (نفهس  ارتقای عهزت )دهند كه با بهبود ارزشيابی عاطفی فرد از خودش  نتايج نشان می. معضالت فردی و اجتماعی خود هستند

های قبلی، در اين پهژوهش،   از سويی، برخالف يافته. كنند ، دقت و سرعتی با ضريب باالتر پيدا می...الل، يادگيری وهوشی مانند توجه، استد

رسد به نحوه برگزاری امتحانات مرتبط باشد،  آموزان، پس از مداخله، مشاهده نشد كه به نظر می پيشرفت معناداری در نمرات تحصيلی دانش

 . [05] تو البته موضوعی قابل بحث اس

آمهوزش  . آموزيهان پرداختنهد   مسأله بر خودپنداره تحصهيلی دانهش    به بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل( 5388)زراعت و غفوريان 

شهود و بايهد در    آموزيهان مهی   تحصيلی دانش آموزان، باعث توانمندی و ارتقای مفهوم خودتحصيلی و پيشرفت مسأله به دانش  های حل مهارت

 . [55] شی مورد توجه قرار گيردهای آموز برنامه

نگرانهی  مسهأله در كهاهش عاليهم      رفتاری با آموزش مهارت حهل  -به بررسی اثربخشی درمان شناختی ( 5389)ايزدی فرد و سپاسی 

ه با گروه های گروه آزمايش در مقايس در آزمودنی نگرانی تحصيلیعاليم  ها نشان دادند كه يافته. پرداختند دختران مقطع دبيرستان تحصيلی

مسهأله راهبردههايی كارآمهد و سهودمند در       با آموزش مهارت حل رفتاری -های درمان شناختی  روش. طور معناداری كاهش يافت كنترل به

 . [0] هستند آموزان دبيرستانی و بهبود كاركرد تحصيلی دانش نگرانی تحصيلیكاهش 

آمهوزان دختهر در سهال     دانهش  نگرانی تحصهيلی مسأله در   های حل هارتبه بررسی تأثير آموزش م( 5394)اكبری، شقاقی و بهروزيان 

در گهروه آزمايشهی    نگرانی تحصهيلی نتايج تحليل كوواريانس نشان دادند كه برنامه آموزشی باعث كاهش سطح . پرداختند 88-89تحصيلی 

نتايج پيگيری چهار ماهه نشهان داد  . ا ارزيابی شدهر دو گروه مجدد نگرانی تحصيلیچهار ماه بعد، پيش از امتحانات ترم دوم تحصيلی، . شد

 . [3] كه اثربخشی روش آموزشی، پايدار بوده است

به بررسی ارتباط عملكرد تحصيلی افراد و استفاده از راهبردهای فراشهناختی و  ( 0440، 51؛ به نقل از سارور5991) 50بوركوسكی و پك

آموزان دبيرستانی كه عملكهرد   در دانش آموزش توانمندی تحصيلینمرات استفاده از  نتايج حاكی از آن بود كه. مسأله دروس پرداختند  حل

 .[30] آموزان دارای عملكرد تحصيلی پائين، بهتر است تحصيلی باالتری دارند، در مقايسه با دانش

دروس بر پيشهرفت درس علهوم    آموزش توانمندی تحصيلیدر پژوهشی كه به بررسی تأثير ( 0454، 51؛ به نقل از شانك5990) 50هاتی

 . [31] آموزان در درس علوم شود  تواند تا حدود بسيار زيادی سبب موفقيت دانش می آموزش توانمندی تحصيلیپرداخت، نشان داد كه 

ارتباط  مسأله  جوی حمايت اجتماعی و حل و باال با راهبردهای مقابله ای فعاالنه، جست نگرانی تحصيلینشان داد كه ( 5991) 58بندورا

 .[01] داری دارد معنی
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مسأله بوده و ميهزان آن بها     های حل تحت تأثير روش نگرانی تحصيلیدر مطالعه موردی خويش نشان داد كه درمان ( 0440) 59سارور

 . [30] يابد كاهش می آموزش توانمندی تحصيلیاجرای 

 نگرانهی تحصهيلی  مسأله در كاهش عوامل زمينه ساز   های حل در پژوهش خود نشان داد كه آموزش سبك( 0448) 04دزوريال و شيدی

 . [08] باشد موثر می
گيهری   ای كه جههت  گونه رابطه وجود دارد، به نگرانی تحصيلیمسأله و   در پژوهشی نشان دادند كه بين حل( 0454)و همكاران  05بلزر

 . [01] همبستگی مثبت دارد نگرانی تحصيلیمنفی به مسأله با نگرانی و 

 

 شروش پژوه
طرح پژوهش مورد اسهتفاده در ايهن پهژوهش، طهرح     . باشد می 00ای های مداخله آزمايشی از نوع پژوهش پژوهش حاضر نيمه

شهود كهه ههر دو گهروه دوبهار مهورد        اين طرح از دو گروه آزمودنی تشكيل می. آزمون با گروه كنترل نابرابر است آزمون، پس پيش

گيهری بها اجهرای يهك      هآزمهون و دومهين انهداز    گيری پس از مداخله با اجرای يهك پهيش   اولين اندازه. گيرند گيری قرار می اندازه

 5314به تعداد  پسر پايه اول متوسطه شهر همدانآموزان  جامعه آماری اين تحقيق شامل كليه دانش. گيرد آزمون صورت می پس

نفهر از   04نمونه آماری در اين پژوهش عبارت اسهت از  . مشغول به تحصيل هستند 5390-91باشند كه در سال تحصيلی  نفر می

آموزان به دو گروه كنتهرل   ای از بين كل دانش صورت خوشه ای چندمرحله كه به يه اول متوسطه شهر همدانپسر پاآموزان  دانش

ابتدا از بين مدارس متوسطه دولتی آموزش و پرورش شهر همدان يك مدرسه به صهورت  . و آزمايش به طور مساوی تقسيم شدند

صورت تصادفی تعيين و سپس كالس نيز به صورت تصادفی بهه   بهمتوسطه  پايه اولشود، آن گاه يك كالس  تصادفی انتخاب می

نفر  04عنوان گروه آزمايش و  ها به آموزان در  يكی از كالس نفر از دانش 04ای كه  گونه بهگردد،  گروه كنترل و آزمايش تقسيم می

ها از ابزار زير اسهتفاده   آوری دادهدر اين پژوهش جهت گرد .گيرند عنوان گروه كنترل مورد بررسی قرار می ديگر در كالس ديگر به

 :شده است
، 0=، كهم 5=خيلهی كهم  )ای ماده است كه آزمودنی بر اساس يهك مقيهاس پهنج گزينهه     01مشتمل بر  [5] نگرانی تحصيلیپرسشنامه 

رد نمهره بهاالتری   هر چه فه . حداقل نمره در اين آزمون يك و حداكثر پنج است. گويدبه آن پاسخ می(  1=و خيلی زياد 0=، زياد3=تاحدودی

، 55، 54، 1، 0، 0، 3، 0، 5سهواالت  ) نگرانی موقعيتچنين پژوهش حاضر دارای دو بعد  هم. دهنده اضطراب بيشتری استكسب كند، نشان

ضهرايب همبسهتگی بهين    . اسهت ( 01و  05، 58، 51، 53، 9، 8، 1سهواالت  ) نگرانی نتيجهو نيز ( 00و  03، 00، 04، 59، 50، 51، 50، 50

چنين به منظهور سهنجش اعتبهار     هم. است r=  01/4برای كل نمونه  نگرانی تحصيلیها در مقياس اضطراب عمومی يا  های كل آزمودنینمره

ضهرايب  . بخشی برخهوردار اسهت  ماده دارد و از اعتبار و روايی رضايت 18از مقياس عزت نفس كوپر اسميت استفاده شد كه  نگرانی تحصيلی

،  r=  -11/4به ترتيهب   نگرانی تحصيلیهای پسر در مقياس عزت نفس با  های دختر و آزمودنی ها، آزمودنی زمودنیهای كل آهمبستگی نمره

08/4-  =r  03/4و- =r (445/4 =P )های نمونه  های آزمودنیچنين هنجارهای نمره هم. باشدمی(185  =N )های درصهدی  را به صورت رتبه

كهه در  اند  گيری شده نتيجه Tبه وسيله يك آزمون  نگرانی تحصيلیهای دختر و پسر در مقياس  های آزمودنیمحاسبه شده و با مقايسه نمره

 های نتيجه نمره

، P   ،100  =df=445/4. )های پسر بهوده اسهت   های آزمودنیبه طور معناداری بيشتر از نمره نگرانی تحصيلیهای دختر در مقياس  آزمودنی

35/3 =T .)در  نگرانهی تحصهيلی  شهناختی و تشهخيص    ههای روان  واجد شرايط الزم برای كاربرد در پژوهش نگرانی تحصيلیاس در پايان مقي

 .كودكان و نوجوانان در مدارس است

پهس از حصهول اطمينهان از    . ها انجام شد های آزمايش و كنترل، پيش آزمون بين گروه ها به گروه پس از تخصيص آزمودنی

در مرحله پيش آزمون نسبتا يكسان هستند مداخله آزمايش برای گروه آزمايش شروع گرديد و گهروه  ها  اين كه وضعيت آزمودنی

ههای   كه برنامهه آموزشهی آزمهودنی    قرار گرفت، در حالی آموزش توانمندی تحصيلیای تحت  دقيقه 04جلسه  8آزمايش به مدت 

                                                                                                                                                                                       
18

. Bandura 
19

. Sarver 
20

. D’Zurilla & Sheedy 
21

. Belzer 
22

. Interventional studies 



 55-5، ص 5931، تابستان  6، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
http://www.؟.ir 

 

اسهتفاده   آموزش توانمندی تحصهيلی ای گروه آزمايش از در واقع بر. چنان عادی و به روش متداول انجام می شد گروه كنترل هم

 :باشد به قرار زير می آموزش توانمندی تحصيلیهای  شرح جلسه( 5)مطابق جدول . شد

 

 های آموزشی شرح محتوای جلسه(: 5)جدول 

 محتوی هدف جلسه

 معارفه و تشخيص موقعيت كلی 5

فراهم كردن زمينه درك و گر و  آموزان با پژوهش اين جلسه با هدف آشنايی دانش

آموزان انجام شد و در نهايت  گر از دانش تفاهم متقابل و بيان انتظارات پژوهش

 .آزمون نيز برگزار گرديد پيش

 انتخاب رويكردی صحيح نسبت به مسأله 0
اهميت اين مرحله در جايگاه اولين گام در حل مسأله در ابعاد شناختی و هيجانی، 

 .قابل توجه است

 تعريف دقيق مسئله 3
هدف از اين مرحله آموزش اولويت بندی مسائل برای مشخص شدن مسائل اصلی 

 .و كنار گذاردن مسائل كم اهميت تر و غير مرتبط است

 پس از مشخص شدن مسئله اصلی با استفاده از روش بارش ذهنی های متعدد حل يافتن راه 0

 حل و بازبينی آن اجرای راه 1

حل را شناسايی  آموزان آموزش داده شد كه بهترين راه دانش در اين مرحله به

در صورت موفقيت به خودشان تقويت و پاداش دهند و در صورت . شده، اجرا شود

عدم موفقيت مراحل بازبينی شده تا مشخص شود اشكال در كدام مرحله بوده 

 .است

 آموزان تشريح مشكالت دانش 0

چند نمونه از مشكالت افراد حاضر در در اين مرحله، طبق الگوی حل مسأله 

های اجتماعی  در اين مرحله با استفاده از ايفای نقش، موقعيت. كالس تشريح شود

 .فرضی تمرين شود

 آموزان های واقعی دانش بيان موقعيت 1

اند، از شيوه پسخوراند  آموزان با آنها مواجهه بوده های واقعی كه دانش بيان موقعيت

استفاده شد و به تعميم الگوی حل مسأله در تمام مراحل گروهی و تقويت 

 .تحصيلی، پرداخته شد

 انتخاب چندين مسئله 8
های احتمالی و بررسی آنها و انتخاب بهترين  حل انتخاب چندين مسئله و راه

 .آزمون حل و ارزشيابی نتايج ممكن و در نهايت اجرای پس راه

 
های تحقيق مورد بررسی و رابطه آن با ساير متغيرهای وابسته مورد نظر در اين پژوهش،  ها و جهت بررسی متغير دنبال اجرای فرضيه به

 .استفاده گرديد 00ويرايش  SPSSافزار آماری  تحت نرم 01و لون 00اسميرنوف –و آزمون كولموگروف  03تحليل كوواريانسهای آماری  از روش
 

 داده ها تجزیه و تحليل
مفروضات پژوهش از جمله نرمال بودن متغيرهای پژوهش، همگنهی شهيب ههای رگرسهيون و وجهود رابطهه خطهی بهين متغيرههای          

 . آزمون مورد تائيد قرار گرفتند آزمون و پس پيش

 اصلی پژوهش فرضيه
 .مؤثر است پسر پايه اول متوسطه شهر همدانآموزان  دانش نگرانی تحصيلیبر  آموزش توانمندی تحصيلی

عنهوان متغيهر    به آموزش توانمندی تحصيلیباال  در فرضيه. پژوهش از آزمون تحليل كوواريانس استفاده خواهد شد جهت تائيد فرضيه

عنهوان متغيهر   آزمهون بهه  در حالت پيش نگرانی تحصيلیعنوان متغير وابسته و نمرات آزمون بهدر حالت پس نگرانی تحصيلیمستقل، نمرات 

 .باشند می كنترل

-مهی آمهوزان   دانهش  نگرانهی تحصهيلی  بر  آموزش توانمندی تحصيلیبا استفاده از آزمون تحليل كوواريانس به بررسی تأثير ( 0)جدول 

 .پردازد
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 تحليل كوواريانس در فرضيه اصلی پژوهش(: 0)جدول 

 
 مجموع 

 مربعات

 درجه

 آزادی 

 ميانگين

 مربعات 
 آماره

 F 

 سطح  

 معناداری

 444/4 805/03 041/0 0 050/1 تصحيح شدهمدل 

 080/4 580/5 509/4 5 509/4 عرض از مبداء

 441/4 400/9 989/4 5 989/4 آزمون پيش

 444/4 851/30 189/3 5 189/3 گروه

- -  549/4 31 400/0 خطا

- - -  04 009/000 مجموع

- - -  39 00/9 مجموع تصحيح شده

R
2 103/4 R

 139/4 تنظيم شده 2

 

چنين با توجهه   هم. باشد تغيير در متغير وابسته ناشی از تغيير در متغير مستقل می% 10دهد كه حدود  تنظيم شده نشان می R2مقدار 

« صحيح»مدل قابل تبيين % 91باشد، لذا با سطح اطمينان  می 41/4به اينكه سطح معناداری به دست آمده برای مدل تصحيح شده كمتر از 

بنابراين متغير تصادفی با متغير وابسته . است 41/4آزمون كمتر از  در متغير پيش Fدست آمده از آماره سطح معناداری به چنين هم .باشد می

نتهايج تحليهل   بنهابراين  . اسهت نتايج بدست آمده از اثر اصلی گروه نشان داد كه گروه تأثير معنهاداری بهر متغيهر وابسهته داشهته      . رابطه دارد

 نگرانهی تحصهيلی  بهر   آمهوزش توانمنهدی تحصهيلی   دههد  رائه گرديده است نشان می( 0)كوواريانس برای آزمون فرضيه اصلی پژوهش كه در جدول 

. مؤثر است پسر پايه اول متوسطه شهر همدانآموزان  دانش  05.0,817.3237,1  pF 

 فرعی اول پژوهش فرضيه
 .مؤثر است پسر پايه اول متوسطه شهر همدانآموزان  دانش نگرانی نگرانی موقعيتهش بر كا آموزش توانمندی تحصيلی

عنهوان متغيهر    به آموزش توانمندی تحصيلیباال  در فرضيه. پژوهش از آزمون تحليل كوواريانس استفاده خواهد شد جهت تائيد فرضيه

-آزمون بهه در حالت پيش نگرانی نگرانی موقعيتعنوان متغير وابسته و نمرات آزمون به در حالت پس نگرانی نگرانی موقعيتمستقل، نمرات 

 باشند عنوان متغير كنترل می

آمهوزان   دانهش  نگرانی نگرانی موقعيهت بر  آموزش توانمندی تحصيلیبا استفاده از آزمون تحليل كوواريانس به بررسی تأثير ( 3)جدول 

 .پردازدمی
 

 

 

 فرضيه فرعی اول پژوهش تحليل كوواريانس در(: 3)جدول 

 
 مجموع

 مربعات

 درجه

 آزادی

 ميانگين

 مربعات
 آماره

F 

 سطح

 معناداری

 444/4 155/05 9/0 0 8/1 مدل تصحيح شده

 598/4 159/5 030/4 5 030/4 عرض از مبداء

 443/4 001/54 055/5 5 055/5 آزمون پيش

 444/4 158/03 598/3 5 598/3 گروه

- -  531/4 31 988/0 خطا

- - -  04 591/011 مجموع

- - -  39 189/54 مجموع تصحيح شده

R
2 138/4 R

 153/4 تنظيم شده 2

 
چنين با توجهه   هم. باشد تغيير در متغير وابسته ناشی از تغيير در متغير مستقل می% 15دهد كه حدود  تنظيم شده نشان می R2مقدار 

« صحيح»مدل قابل تبيين % 91باشد، لذا با سطح اطمينان  می 41/4به اينكه سطح معناداری به دست آمده برای مدل تصحيح شده كمتر از 

بنابراين متغير تصادفی با متغير وابسته . است 41/4آزمون كمتر از  در متغير پيش Fدست آمده از آماره داری بهچنين سطح معنا هم .باشد می

نتهايج تحليهل   بنهابراين  . اسهت نتايج بدست آمده از اثر اصلی گروه نشان داد كه گروه تأثير معنهاداری بهر متغيهر وابسهته داشهته      . رابطه دارد
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نگرانهی  بهر كهاهش    آموزش توانمنهدی تحصهيلی  دهد ارائه گرديده است نشان می( 3)فرعی اول پژوهش كه در جدول كوواريانس برای آزمون فرضيه 

مؤثر است پسر پايه اول متوسطه شهر همدانآموزان  دانش نگرانی موقعيت  05.0,718.2337,1  pF 

 فرعی دوم پژوهش فرضيه
 .مؤثر است پسر پايه اول متوسطه شهر همدانآموزان  دانش نگرانی نتيجهبر كاهش اضطراب  آموزش توانمندی تحصيلی

عنهوان متغيهر    به آموزش توانمندی تحصيلیباال  در فرضيه. پژوهش از آزمون تحليل كوواريانس استفاده خواهد شد جهت تائيد فرضيه

-آزمهون بهه  در حالت پيش نگرانی نتيجهاب اضطرعنوان متغير وابسته و نمرات آزمون به در حالت پس نگرانی نتيجهاضطراب مستقل، نمرات 

 .باشند عنوان متغير كنترل می

آمهوزان   دانهش  نگرانی نتيجهه بر اضطراب  آموزش توانمندی تحصيلیبا استفاده از آزمون تحليل كوواريانس به بررسی تأثير ( 0)جدول 

 .پردازدمی

 تحليل كوواريانس در فرضيه فرعی دوم پژوهش(: 0)جدول 

 
 مجموع

 مربعات

 درجه

 آزادی

 ميانگين

 مربعات
 آماره

F 

 سطح

 معناداری

 444/4 000/51 400/3 0 509/0 مدل تصحيح شده

 41/4 090/3 145/4 5 145/4 عرض از مبداء

 440/4 41/55 000/0 5 000/0 آزمون پيش

 444/4 493/05 030/0 5 030/0 گروه

- -  045/4 31 008/1 خطا

- - -  04 510/001 مجموع

- - -  39 110/53 تصحيح شدهمجموع 

R
2  010/4 R

 000/4 تنظيم شده 2

 
 

چنين با توجهه   هم. باشد تغيير در متغير وابسته ناشی از تغيير در متغير مستقل می% 00دهد كه حدود  تنظيم شده نشان می R2مقدار 

« صحيح»مدل قابل تبيين % 91باشد، لذا با سطح اطمينان  می 41/4به اينكه سطح معناداری به دست آمده برای مدل تصحيح شده كمتر از 

بنابراين متغير تصادفی با متغير وابسته . است 41/4آزمون كمتر از  در متغير پيش Fدست آمده از آماره داری بهچنين سطح معنا هم .باشد می

نتهايج تحليهل   بنهابراين  . اسهت نتايج بدست آمده از اثر اصلی گروه نشان داد كه گروه تأثير معنهاداری بهر متغيهر وابسهته داشهته      . رابطه دارد

بهر كهاهش اضهطراب     آموزش توانمندی تحصيلیدهد ارائه گرديده است نشان می( 0)فرعی دوم پژوهش كه در جدول كوواريانس برای آزمون فرضيه 

مؤثر است پسر پايه اول متوسطه شهر همدانآموزان  دانش نگرانی نتيجه  05.0,093.2137,1  pF. 

 

 نتيجه گيري
آمهوزان دختهر پايهه سهوم      دانهش  نگرانی تحصيلیبر  توانمندی تحصيلیآموزش با توجه به اين كه فرضيه اول پژوهش به بررسی تأثير 

آمهوزان كهامالً تحهت تهأثير     دانهش  نگرانی تحصهيلی باشد كه  پردازد، نتايج حاصله در مباحث قبلی گويای اين واقعيت می مقطع متوسطه می

توان گفهت كهه    آزمون می گروه آزمايش در حالت پسدر  نگرانی تحصيلیآموزان و  بوده و با توجه به نمرات دانش آموزش توانمندی تحصيلی

آموزان را كه شامل  دانش نگرانی تحصيلیتواند  می آموزش توانمندی تحصيلیتوان نتيجه گرفت كه  به عبارتی می. باشد اين تأثير معنادار می

به دست آمده از دروس، حضور در كهالس  های درسی، تفسير از نتايج  چون حل مسائل در پای تخته، خريد كتاب هايی هم در زمينهاضطراب 

ها، شروع يك فصل جديد در هر درس، برداشتن كتب درسی به منظور شروع حل تكهاليف خهانگی، كهار     درس، نگاه كردن به صفحات كتاب

در كالس كردن برای حل مسائل، محول شدن تعداد زيادی از تكاليف سخت برای جلسه درس بعدی، فكر كردن به امتحانات، امتحان دادن 

درس، آماده شدن به منظور مطالعه برای امتحان، حضور در جلسه امتحان بدون اطالع قبلی، دادن امتحهان نههايی، فكهر كهردن نسهبت بهه       

 . باشد، را كاهش دهد می... و  نگرانی نتيجه

مسهأله  كند، اين است كه از طريق راهبردهای گوناگون به حهل   حل كن ماهر تبديل می مسألهآموز را به يك  هايی كه دانش يكی از راه

شود، دست به عمل زدن و حل كردن تعداد زيادی مسأله است، بنابراين راهبردهای  عامل دوم كه موجب مهارت در حل مسأله می. پردازد می

شود مسأله بهرای وی   ند، صحيح است حل نموده كه اين امر باعث میك آموز مسأله را آن طور كه فكر می شود كه دانش حل مسأله سبب می
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تر و بهتهر   آموز راحت تری نسبت به مسأله داشته باشد انجام آن برای دانش ملموس شود و بهتر بتواند آن را درك نمايد و هرچه درك درست

 .خواهد شد

هها   ها بيان كهرده و در مهورد زيبهايی آن    به چگونگی راه حلشود كه احساس خود را نسبت  آموز مجبور می در راهبرد حل مسأله دانش

ههای معمهولی حهاوی نكهات زيبها و ارزشهمندتری        های نادرست كم اهميت نبوده زيرا گاه راه حل حل چرا كه در اين روش راه. قضاوت نمايد

های موجود در مسائل پی  آموز به زيبايی نشبنابراين هرچه دا .هستند كه مسير را برای رسيدن به جواب واقعی در دروس هموار خواهند كرد

تواند اضطراب و نگرانی را كاهش داده و باعث ايجاد يهك ارتبهاط قهوی     ببرد، ميزان عالقه وی به مباحث درسی بيشتر شده كه همين امر می

 .شود بين فرد و درس می

مسهأله در    رفتاری با آموزش مهارت حهل  -اختی كه به بررسی اثربخشی درمان شن( 5389)فرد و سپاسی  در اين راستا پژوهش ايزدی

زيرا ايشان به اين نتيجهه رسهيدند   . باشد سو می پرداختند، با نتيجه به دست آمده هم دختران مقطع دبيرستان نگرانی تحصيلیكاهش عاليم 

های درمان شهناختی   روش. اهش يافتطور معناداری ك های گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل به در آزمودنی نگرانی تحصيلیكه عاليم 

آمهوزان   و بهبهود كهاركرد تحصهيلی دانهش     نگرانی تحصهيلی مسأله راهبردهايی كارآمد و سودمند در كاهش   با آموزش مهارت حل رفتاری -

 انی تحصهيلی نگرمسأله در   های حل كه به بررسی تأثير آموزش مهارت( 5394)از سوی ديگر پژوهش اكبری و همكاران . هستند دبيرستانی

زيرا ايشان به ايهن نتيجهه رسهيدند كهه     . خوان است پرداختند، با نتيجه فرضيه اصلی پژوهش هم 88-89دانشجويان دختر در سال تحصيلی 

نيهز تاكيهدی بهر اثبهات     ( 0440)همچنين پژوهش سهارور  . در گروه آزمايشی شده است نگرانی تحصيلیبرنامه آموزشی باعث كاهش سطح 

مسهأله    های حهل  تحت تأثير روش نگرانی تحصيلیچرا كه وی در مطالعه موردی خويش نشان داد كه درمان . باشد هش میفرضيه اصلی پژو

زيهرا  . باشهد  سو مهی  هم با نتايج حاصله هم( 0454)پژوهش بلزر و همكاران . يابد مسأله كاهش می  بوده و ميزان آن با اجرای راهبردهای حل

گيری منفهی بهه مسهأله بها      ای كه جهت گونه رابطه وجود دارد، به نگرانی تحصيلیمسأله و   ند كه بين حلايشان در پژوهش خويش نشان داد

 .همبستگی مثبت دارد نگرانی تحصيلینگرانی و 

. زندتوانند خود را برای رويارويی با آن آمده سا تر شود، آنان بهتر می آموزان كم رنگ در نزد دانش نگرانی تحصيلیبه واقع هرچه ميزان 

تواند نوعی عزت نفس برای فرد به ارمغان آورد كه نتيجه آن قطعاً ارتقای سطح پيشرفت  زيرا نبود اضطراب برای حضور در جلسه امتحان می

مسهأله    های ارتباطی و حل بررسی نقش آموزش مهارت»با عنوان ( 5385)راد  در همين راستا پژوهش محمودی. تحصيلی در وی خواهد بود

آمهوزش توانمنهدی   ، نشهان داد كهه   «آمهوزان  تحصيلی دانش نفس و رابطه آن با كاركردهای هوشی و پيشرفت ر ارتقای سطح عزتاجتماعی د

آمهوزان، شهاهد ارتقهای كاركردههای      آموزان را افزايش دهد و با باال رفتن ميزان عزت نفهس دانهش   تواند سطح عزت نفس دانش می تحصيلی

كه به بررسهی اثهر بخشهی آمهوزش     ( 5394)در پژوهشی مشابه نيز گنجی و اميريان . آنان خواهيم بودهوشی و به تبع پيشرفت تحصيلی در 

پرداختنهد، بهه ايهن نتيجهه      5389-94آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه شهرسهتان سهنقر    تحصيلی دانش مسأله بر پيشرفت  مهارت حل

تحصهيلی   مسهأله دريافهت كردنهد، بيشهتر از ميهزان پيشهرفت        حهل  آمهوزانی كهه آمهوزش مههارت     تحصيلی دانش رسيدند كه ميزان پيشرفت

آمهوزان در طهول زمهان از پايهداری      تحصهيلی دانهش   چنين ميزان پيشهرفت  هم. اند مسأله را دريافت نكرده  آموزانی است كه مهارت حل دانش

 .مناسبی برخوردار بود

ت و منطقی آنان از عملكردشان خواهد بود كه همين امر باعث آموزان، برداشت درس بر روی دانش آموزش توانمندی تحصيلیاثر ديگر 

كه به ( 5388)به همين منظور زراعت و غفوريان . شود باال رفتن سطح خودپنداره تحصيلی كه زمينه ساز افزايش عملكرد تحصيلی است، می

زيرا نشان دادنهد  . ا نتيجه حاصله همخوان استآموزيان پرداختند، ب مسأله بر خودپنداره تحصيلی دانش  بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل

تحصهيلی آنهان شهده و سهطح      آموزان، باعث توانمندی و ارتقای مفهوم خودتحصهيلی و پيشهرفت   مسأله به دانش  های حل كه آموزش مهارت

 .يابد شان افزايش می خودپنداره تحصيلی

آمهوزان دختهر    دانش نگرانی نگرانی موقعيتبر  انمندی تحصيلیآموزش توبا توجه به اين كه فرضيه فرعی اول پژوهش به بررسی تأثير 

آموزان كهامالً  دانش نگرانی نگرانی موقعيتباشد كه  پردازد، نتايج حاصله در مباحث قبلی گويای اين واقعيت می پايه سوم مقطع متوسطه می

در گهروه آزمهايش در    نگرانی نگرانهی موقعيهت  نمرات آموزان و كاهش  بوده و با توجه به نمرات دانش آموزش توانمندی تحصيلیتحت تأثير 

نگرانهی  ، كاهش آموزش توانمندی تحصيلیتوان نتيجه گرفت كه  به عبارتی می. باشد توان گفت كه اين تأثير معنادار می آزمون می حالت پس

در جلسهه امتحهان، عهدم يهادگيری در     كه شامل عدم تمركهز حهواس    نگرانی نگرانی موقعيت. آموزان را به همراه دارد دانش نگرانی موقعيت

ساعات نزديك امتحان، ناآرامی و بی قراری قبل از شروع امتحان، دچار دلهره شدن در هنگام جواب دادن به سواالت، از دست دادن اعتمهاد  

، كاهش آرامش در تنگرانی موقعيبه نفس در حين گرفتن سواالت امتحان، خواندن مكرر سواالت امتحان، عدم كنترل و تسلط بر خويش در 

حين جواب دادن به سواالت، لحظه شماری برای اتمام جلسه امتحان، جا به جا جواب دادن به سهواالت از فهرط دلشهوره و نگرانهی و غيهره،      

صيلی را به بهره گيرد كه همين امر زمينه افت تح نگرانی موقعيتهايش در جلسه و  ها و قابليت گردد كه فرد نتواند از تمامی توانايی باعث می
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دروس بر پيشهرفت درس   آموزش توانمندی تحصيلیدر پژوهشی كه به بررسی تأثير ( 5990) 00هادفيل  در همين راستا. دنبال خواهد داشت

بهه خصهوص در حهين     نگرانی تحصهيلی تواند تا حدود بسيار زيادی سبب كاهش  می آموزش توانمندی تحصيلیعلوم پرداخت، نشان داد كه 

 . آموزان را در پی خواهد داشت  جواب دادن به سواالت شود كه به تبع موفقيت دانش

آمهوزان دختهر    دانش نگرانی نتيجهبر اضطراب  آموزش توانمندی تحصيلیبا توجه به اين كه فرضيه فرعی دوم پژوهش به بررسی تأثير 

آموزان كهامالً  دانش نگرانی نتيجهباشد كه اضطراب  باحث قبلی گويای اين واقعيت میپردازد، نتايج حاصله در م پايه سوم مقطع متوسطه می

در گهروه آزمهايش در    نگرانهی نتيجهه  آموزان و كاهش نمرات اضطراب  بوده و با توجه به نمرات دانش آموزش توانمندی تحصيلیتحت تأثير 

، كهاهش  آمهوزش توانمنهدی تحصهيلی   تهوان نتيجهه گرفهت كهه      بارتی میبه ع. باشد توان گفت كه اين تأثير معنادار می آزمون می حالت پس

گيهری   كه شامل دلهره و ناآرامی قبل و بعد از دادن امتحان، پهی  نگرانی نتيجهاضطراب . آموزان را به همراه دارد دانش نگرانی نتيجهاضطراب 

های داده شده، اختالل خواب در قبهل و يها بعهد از     ابها، داشتن استرس از صحت جو ها از دوستان و همكالسی درست و يا غلط بودن جواب

های خويش در  جلسه امتحان، فكر كردن بيش از حد در مورد شكست در امتحان و عواقب احتمالی آن، دچار ترديد شدن در مورد شايستگی

گهردد   امتحانات بعدی و غيره، باعث می بر ساير امتحانات ديگر، عدم انگيزه جهت خواندن نگرانی تحصيلیهای بعد از امتحان، اثرگذاری  روز

تواند  باشد كه همين امر می نگرانی نتيجهكه حتی فرد در زمان قبل از امتحان و نيز حتی روزها بعد از آن دچار اضطراب و پريشانی خاطر از 

( 5991)در همين راستا بنهدورا  . ای وی دچار مشكل گردد اثرات منفی بر زندگی تحصيلی و فردی شخص بگذارد و ميزان راهبردهای مقابله

 . ای باال و مهارت حل مسأله رابطه داشته باشد تواند با راهبردهای مقابله باال می نگرانی تحصيلینشان داد كه 

آمهوزان، بهه تمهامی مسهئولين و دسهت       دانهش  نگرانهی تحصهيلی  بر  آموزش توانمندی تحصيلیهای پژوهش و تأثير  با توجه به فرضيه

و آمهوزش آن بهه معلمهين،     آموزش توانمندی تحصيلیها و سمينارهای  گردد كه با تشكيل دوره آموزش و پرورش پيشنهاد میاندركاران امر 

آمهوزش توانمنهدی   همچنين به منظور ايجاد رغبت معلمان به اسهتفاده از  . آموزان را از نتايج پرثمر اين روش آموزشی بهره مند سازند دانش

كنند، مورد تشهويق   های جديد تدريس استفاده می مسئوالن آموزش و پرورش مناطق، معلمانی را كه از شيوهشود كه  پيشنهاد می، تحصيلی

 .های سنتی استفاده شود ها به حداكثر ممكن برسد و كمتر از روش گيری از اين روش قرار داده تا بهره
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