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 چکیده
امتحان  خوانی بر درک مطلب و اضطرابدقیقبه بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای ، در این مطالعه

 با آزمونپس – آزمونپیش طرح از نوع آزمایشی با، روش پژوهش شده است.پرداخته آموزان انشد

تهران بودند که در سال تحصیلی  1منطقۀ  دختر آموزاندانش پژوهش آماری ۀجامع بود. نترلک گروه

 تصادفی روش به و انتخاب ایخوشه گیرینمونه روش با کردند وهشتم تحصیل می ۀپایدر  69-5961

 ونآزمپس و آزمونپیش . درشدند جایگزین گروه کنترل )مجموعاً چهار گروه( 7گروه آزمایش و  7 در

 یدبنفردرک مطلب و پرسشنامۀ اضطراب امتحان  ساخته پژوهشگر آزمون با استفاده از، هاآزمودنی

آموزش  خوانیجلسه فنون اساسی دقیق 8های آزمایشی در ( مورد ارزیابی قرار گرفتند. به گروه5663)

. نتایج پژوهش با ها را دریافت نکردندهای کنترل این آموزشگروه، در این مدت کهدرحالی داده شد.

دار در درک اختالف معنی، خوانیدقیق استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که در نتیجۀ آموزش

آزمون آزمون و پسهای کنترل در پیشهای آزمایش نسبت به گروهدر گروه مطلب و اضطراب امتحان

را افزایش دهد و اثر  رک مطلبتواند نمرات دخوانی میدقیق آموزش، بنابراین؛ (P<11/1دارد )وجود 

توان می، خوانیبه دلیل سودمند بودن دقیقآموزان داشته باشد. کاهشی در میزان اضطراب امتحان دانش

 عنوان یک روش مطالعه در مدارس استفاده کرد.بهاز آن 
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 قدمهم
دسترسی ، تفسیر و استنتاج از متون درسی و غیردرسی، رک مطلبتوانایی د

 پذیرو افکار و اطالعات جدید امکانانتهای تجربۀ بشری به ذخایر بیآموزان را دانش
مهارت در خواندن یکی ، بنابراین؛ تا راه بهتر اندیشیدن و بهتر زیستن را بیاموزند کندمی

. (5965، ان در زندگی امروز است )کریمیآموزترین نیازهای یادگیری دانشاز مهم
، فرترجمۀ دانش، 5961، نقل از سانتراک 7117) خواندن متخصص، 5استال ویاست

درک ، هاسعیدی و عراقچی( معتقد است سه هدف عمدة آموزشی یعنی تشخیص واژه
کند. آموزان کمک میبه خواندن دانش متن و انگیزه برای خواندن و مهم شمردن مطالعه

آموزان جزو یادگیری خواندن دانش، مدارس ابتدایی اکثر کشورهای دنیا در
( پرلز) 7خواندن سواد شرفتیپ یالمللنیب ۀمطالعشود. های پایه محسوب مییادگیری

المللی وسیلۀ انجمن بینیک مطالعۀ تطبیقی در زمینۀ سواد خواندن کودکان است که به
پرلز برای کمک به بهبود تدریس خواندن و شود. انجام می 9ارزیابی پیشرفت خواندن

سواد »ترین عناصر یادگیری یعنی به مطالعۀ یکی از مهم، های خواندنکسب مهارت
عنوان یک توانایی پایه و تأثیرگذار خواندن بهپردازد. ساله میدر یک دورة پنج «خواندن

تواند سایر کند و میآموزان نقش مهمی ایفا میگیری آیندة تحصیلی دانشدر شکل
 .(5965، کریمیبخشد )ها را معنا و مفهوم یادگیری
بر نقش آگاهی ، بیشتر الگوهای معاصر خواندن و مطالعات تجربی مرتبط کهبا آن

( 7155، 5ای ازجمله )یوکسلیرکنندهشواهد قانع، کنندشناسی در خواندن تأکید میواج
شناسی مانند آگاهی نحوی در انهای زبکه سایر مهارتنیز وجود دارد مبنی بر این

تری دارند. بدین خواندن و افزایش درک مطلب )درک خواندن( در این زمینه نقش مهم
برای دستیابی به درک خواندن تنها درک سادة معنی کلمات کافی نیست. بلکه ، ترتیب

هایی همچون ارتباط مطالب متن با مطالب پیشین خوانندگان کارآمد باید مهارت
بیرون کشیدن نتایج و طرح سؤاالت از متن را ، خالصه کردن اطالعات، شدهآموخته
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 7111، 9؛ کر و ورهاگ7119، 7راجرز و جانسون، ؛ بالک7113، 5کسب کنند )مک نامارا
 (.7151، 5نقل از کرمزی

های مطالعۀ انتخابی های مؤثر خواندن از قبیل مهارتعدم برخورداری از استراتژی
 و 6حدس زدن، 8سازیپرسش، 3دگرگویی، بینیپیش، 9یش یا دیدزدنپو، 1یا تورق کردن

آموزان را از لذت تواند دانشمی (5965، ؛ سیف7117، 51جانزن) بردارییادداشت
 های تحصیلی باشد. درساز شکستزمینه، بساخواندن مؤثر مطالب دور کند و چه

، ل روانی شخصیتیبـر عوام هعالو، آموزانعلل شکست تحصیلی دانش یشناسآسیب
عدم آشنایی و درسی  ریزینداشـتن برنامه، های یادگیریدر مهارت تیبه وجود مشکال

عـوارض ناشی از (. 7151، 55کادر) اسـت شدهدرسی اشـاره با منابع درسـی و کمک
شود. مشکالت مربوط به میاستمرار چنین مشکالتی موجب افت کیفیت تحصیلی 

صورت اختالالت ممکن است به، ترمنات کالسی و پایانویژه در امتحادرک مطلب به
 اضطرابی خود را نشان دهد.

ی در برخی مواقع زندگی خود تجربه هرکساست که تقریباً  یحالت 57اضطراب
ی خاص تحت تأثیر هاتیموقعتواند عملکرد و کارایی افراد را در کند. این حالت میمی

اضطراب را بیشتر و با درجۀ شدیدتری  ،قرار دهد. برخی از مردم نسبت به سایرین
گیرد احتمال اینکه بروز کنند. زمانی که عملکرد افراد مورد ارزیابی قرار میاحساس می

 یا اضطراب و عصبی فشار، ناراحتی یابد وجود دارد. احساسواکنش هیجانی افزایش 

خود برای ارائۀ یا اینکه در توانایی ، در مواقعی که برای امتحان آمادگی نداشته باشند
(. 5967، بهترین عملکرد تردید داشته باشند ممکن است بیشتر شود )سلیمی و محمدی
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، میزان تداخل اضطراب با عملکرد در میان افراد مختلف متفاوت است. در برخی
شود. به تالش بیشتر باعث انجام بهتر کارها می هاآناحساس اضطراب با ترغیب 

برای انجام بهتر  ازیموردنا مختل کردن فرایندهای ذهنی ب، در برخی دیگر کهدرحالی
تر شایعز همه اختالالت اضطرابی ا، کند. در حوزة تحصیلاز آن جلوگیری می، کارها

تنگاتنگ  ۀرابط، مهم آموزشی متداول و دةعنوان یک پدیبه و (7115، 5دونالدبوده )مک
 هایپژوهش(. 7111، 7آموزان دارد )سادوکدانش با عملکرد و پیشرفت تحصیلی

اخیر انجام شده است بیانگر اهمیت و  هایسالزیادی که در زمینۀ اضطراب امتحان در 
 به این پدیده و ضرورت انجام پژوهش در این زمینه های آموزشیتوجه خاص نظام

 است.
نوع خاصی از اضـطراب است که در مواقع ارزیابی از عملکرد ، 9اضطراب امتحــان

نقل  7111، 5شود )گرگوربینی شکست تجربه میصورت یک تهدید یا پیشبه، تحصیلی
، نقل از پنا 5661) 9و لوکس گلنزمن، هوداپ(. 7155، 1البولسکو و کاپسی، از کریشن

صورت یک ویژگی خاص وضعیتی در به را ( اضطراب امتحان7159، 3پلیسیونی و بونو
دانند. میت واکنش به اضطراب باال صوربه، گیردبافتی که ارزیابی عملکرد صورت می

شود: بُعد در دو بُعد آشکار میطراب ـاضهای نشانه، آموزشی شناسیروانر اساس ب
های فیزیولوژیک شامل واکنش، اضطراب بُعد جسمانی .شناختیجسمانی و بُعد 

لرزش دست ، تعریق، سردرد، هایی از قبیل تپش قلباشاره به ناراحتیخودکار است و 
و استفراغ دارد  تهوع، اختالل در خوردن، در خواباختالل ، پریدگیرنگ، هاامو اند

بُعد شناختی نیز شامل احساس نگرانی در مورد پیامد کار است. . (7151، 8دونالدمک)
دهای شکست در آزمون بر حسب مقایسۀ عملکرد با همتایان و ـپیام کهبه صورتی 

، ر علل زیربنایی ایجادکنندة اضطراب امتحانازنظ .دان خود ارزشمندی همراه استـفق
ای چندعاملی است و ( اضطراب امتحان پدیده5961) یرکزالزمانی و طبق گفتۀ صاحب
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آموزان یکی از گذارند. خودارزیابی دانشعوامل مختلفی بر ایجاد و تداوم آن تأثیر می
، دباال دارن طحر سد امتحان اضطراب که آموزان و دانشجویانیدانشاین عوامل است. 

 یادگیری و مطالعه هایمهارت، ونچه در زمان مطالعه و چه در زمان شرکت در آزم
 پژوهشهای دهند. یافتهمی قرارن و دانش خود مورداستفاده توا حد از ترپایین را خود

( نشان داد که بین اضطراب امتحان و 7155) یکاپسالبولسکو و ، کریشن
مختلفی  هایپژوهشن همبستگی معنادار وجود دارد. در آموزاهای دانشخودارزیابی

آموزان و عملکرد تحصیلی امتحان دانش اضطراب( ارتباط بین 5965ازجمله شیرازی )
در این زمینه انجام داد گزارش  ی کهپژوهش( نیز در 7159) نشان داده شده است. کادر

آموزان است. وی دانش دارای تأثیر منفی بر عملکردازحد بیش کرد که اضطراب امتحان
شده تواند تابعی از موقعیت خاص ارائههمچنین استدالل کرد که اضطراب امتحان می

 آموز همچون آماده نبودن برای یک امتحان باشد.به دانش
های راهبردی مطالعـه و آموزان به علت فقدان مهارتبسیاری از دانشجویان و دانش

، 5ساینر و کاندیل اوغلو، تورون، وند )دوراکشیادگیـری دچار ناامیدی و شکست می
، های انجام شده دربارة یادگیرندگـان موفق )ازجمله اسپوررپژوهـش که(. درحالی7119

( نشان داده است که این 7153، براید؛ تانگ و مک7116، 7برانشتاین و کیچه
یر با به خدمت گرفتن راهبردهای شناخـتی و فراشناختی از سا، یادگیرندگان

 9( و مناخم7155) های مختلف ازجمله یوکسلیریادگیرندگان متمایز هستند. پژوهش
های در آموزش زبان بستگی به کاربرد راهبرد اند که درک موفقیت( نشان داده7151)

هدفمند خواندن دارد. خوانندگان موفق از کاربرد راهبرد و علّتی که از این راهبرد 
. این افراد بیش از خوانندگان کمتر موفق از راهبردها استفاده کنند آگاه هستنداستفاده می

توانند این راهبردها را هماهنگ کرده و می، به هنگام ضرورت، کنند. عالوه بر اینمی
 و 1تندخوانی، 5خوانیمانند عبارت یمطالعه و یادگیر یاـراهبردهتغییر دهند. 

ان مورداستفاده ـوسیلۀ یادگیرندگبه که هستند ند سیستمیکـفرای از عبارت، 9خوانیدقیق
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ردها ـراهب نید. انشومی شدهخواندهد و باعث درک عمیق و وسیع مطالب نگیرقرار می
با هدف  یرـردها در طول یادگیـافکار و عملک، بعضی از رفتارها یرـکارگیهشامل ب

ها تمهار ءاـه و ارتقـجدید در حافظ یهادانش یازـسذخیره، کسب اطالعات بیشتر
 و آموزاندانشکه  انددادهنشان ، اتـاز مطالع ی(. بسیارالف 5965، سیفد )نباشمی

ح ـنسبت به سایرین در سط، یرـه و یادگیـمطالع یکه در رابطه با راهبردها یدانشجویان
الت ـمشک، رندندا ییآشنا یمطالعه و یادگیر یاـبا راهبرده ای ود نقرار دار یترپایین
بستن  کار در رابطه با به، گاهـه و دانشـل تحصیل خود در مدرسرا در طو یبیشتر

، همچنین (.7119، 5پی دارند )هولنددرع پیـاندن مقاطرات و نیز گذـها و اطالعدانسته
با نمرات  آموزانرات باال و دانشـبا نم آموزاندانشکه تفاوت بین است گزارش شده 

از یکدیگر  هاآنمتفاوت  ۀعــهای مطالوهری و شیـای یادگیـبه دلیل رفتاره، پایین
باید ترکیبی از ، تحصیلی خودلکرد ـعم بهبودمنظور به انــرندگیادگی، . بنابرایناست

 (.7111، 7)ییپ ری را به کار ببندندـه و یادگیـراهبردهای مطالع
های دارد که برای مقابله با ضعف مهارتالف( بیان می، 5965سیف )، در این زمینه

یادگیری را ، توان با استفاده از کاربرد ماهرانـۀ فنون مطالعهمی، لعـه و یادگیـریمطا
عنوان یکی به، تر نمود. در نظریۀ پردازش اطالعـاتبخشو لذتتر سریع، ترآسـان
توان یادگیری می هاآنگیری از راهبردهایی وجود دارد که با بهره، یادگیری هاییهازنظر

راهبردهای مطالعه است که با یکی از ، خوانیدقیق(. 5967، را تسهیل نمود )سیف
 هاآندر حافظه و استفاده از  هاآننگهداری بهتر ، شدهخواندههدف درک کامل مطالب 

 خوانی اطمینان بیشتربا استفاده از دقیق، گیرد. عالوه بر ایندر مواقع ضروری انجام می
شود. فنون روش نیز نصیب خواننده می تر مطالب و کسب لذت از مطالعهاز درک عمیق

است گذاری و خالصه کردن عالمت، نویسیحاشیه، خوانی شامل سازمان دادندقیق
 ای طراحی شود کهگونهاگر محیط آموزشی و یادگیری به(. الف، 5965، سیف)

موجبات پیشــرفت ، بیشتر سوق دهد را در جهت یادگیری هر چهیادگیرندگان 
؛ زارعى و 5981، یوسفی مشهور و سیف) آوردمیرا فراهم  هاآن یتحصیلی باال

، آموزانویژه در دانشمطالعه به های(. با توجه به اهمیت آموزش مهارت5961، مرندى

                                                                                                                                        
1. Hoveland 

2. Yip 
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و با توجه به شواهد پژوهشی  شدهخواندهتر مطالب یادداری و یادآوری سریع جهت
مشکالت ها و بروز آموزشگاه در زمینۀ شیوع باالی اضطراب امتحان در سطح شدهارائه

این ، شودآموزان میناشی از اضطراب امتحان که موجب پیامدهای منفی در دانش
افزایش بر  ی راخوانقیدق یآموزش راهبردها یاثربخش پژوهش درصدد است تا میزان

قرار دهد.  موردمطالعهدبیرستانی  آموزاندانش و کاهش اضطراب امتحان مطلب درک
خوانی های دقیقش به دنبال آزمون این فرضیه است که آیا آموزش مهارتلذا این پژوه

آموزان دختر پایۀ هشتم مؤثر مطلب و کاهش اضطراب امتحان دانش بر افزایش درک
 است؟

 روش 
 کنترلآزمون و گروه پس-آزمونپیش با، طرح پژوهشی این مطالعه یک طرح آزمایشی

گروه  5)کنترل آزمایش و  هایگروهادفی میان ها با انتخاب تصآزمودنی است که در آن
گروه آزمایش و کنترل اضطراب  7گروه آزمایش و کنترل درک مطلب و  7متشکل از 

پس از کسب مجوز از دانشگاه و ادارة بدین ترتیب که  اند.امتحان( تقسیم شده
 تهیه 1لیست مدارس متوسطۀ اول دخترانۀ منطقۀ  پژوهشبرای انجام  وپرورشآموزش

صورت تصادفی انتخاب شد. بهیک دبیرستان ، مدرسۀ این منطقه 97از بین ، شد. سپس
سؤالی  79سؤالی و پرسشنامۀ  98متن و آزمون سنجش میزان درک مطلب ، ازآنپس

اجرا شد. سپس آموز پایۀ هشتم این دبیرستان دانش 591اضطراب امتحان فریدبن برای 
یک انحراف معیار باالتر ضطراب و درک مطلب )آموزان در آزمون ابر اساس نمرة دانش

درک  عنوانبهتر از میانگین اضطراب باال و یک انحراف معیار پایین عنوانبهاز میانگین 
جایگزین شدند. در ، صورت تصادفیدر چهار گروه به آموزاندانش، مطلب پایین(

بنابراین ، (5969، دالوراست )نفر برای هر گروه توصیه شده  51روش آزمایشی حداقل 
نفر در گروه  57بودند )آموزی که نمرة درک مطلب پایین به دست آورده دانش 75

آموزی که نمرة اضطراب امتحان دانش 51نفر در گروه کنترل اول( و  57آزمایش اول و 
نفر در گروه کنترل دوم( در  71نفر در گروه آزمایش دوم و  71باال کسب کرده بودند )

ن شدند. هر دو گروه آزمایشی تحت تأثیر متغیر مستقل )آموزش فنون ها جایگزیگروه
ها را دریافت های کنترل این آموزشگروه که( قرار گرفتند. درحالیخوانیاساسی دقیق
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، برای هر دو گروه آزمایشی توسط پژوهشگر خوانینکردند. آموزش فنون اساسی دقیق
 بر مبنای مذکور ۀبرنام یطراحجرا شد. ( اایدقیقه 31جلسه )هر هفته دو جلسۀ  8طی 

پس از اتمام  .شد میتنظالف(  5965، فی)س مطالعه و یریادگی یهاکتاب روش
آزمون مرتبط با گروه خود گرفته شد. سپس جلسات آموزشی از هر چهار گروه پس

ی ورود عبارت بودند از هامالکوتحلیل قرار گرفت. مورد تجزیه آمدهدستبههای داده
شناختی زمان مداخالت روانمصرف دارو در زمان مداخله و عدم دریافت هم عدم

دیگر. مالک خروج نیز شامل عدم رضایت آزمودنی برای شرکت در پژوهش و غیبت 
 بیش از دو جلسه بود.

 ابزارهای زیر استفاده شد: های موردنیاز ازآوری دادهمنظور جمعدر این پژوهش به

  ساخته پژوهشگر مطلب درک آزمون
 یآموزاندانشانتخاب  یبرا: آزمونشیپ یبرا مطلب درک ۀساخت پژوهشگر آزمون( الف
 عنوانبه، مطلب درک ۀساخت پژوهشگر آزمون از داشتند نییپا مطلب درک که

ب( ، 5965) یفسطبق دستورالعمل  آزمون نیا یۀته یاستفاده شد. برا آزمونشیپ
( یسوی خداشناسبه یانگیز اطراف ما )راهشگفت یایدن کتاب :شد انجام ریز مراحل

 یسن ةرد یکه برا ی(اریّع ۀترجم، 5967، ییح)ی، کانون پرورش کودکان و نوجوانان
عنوان منبع انتخاب شد. به هفتم و هشتم و نهم( است یهاهیآموزان پا)مناسب دانش «د»

بر  .شد میتنظ و هیته صفحه 3 در یمتن، کتاب 7 و 5 یهافصل ه کردنخالص از پس
 هیاول ۀنسخ .شد هیته مطلب درک آزمون مشخصات جدولذکرشده  متن یمحتوا اساس

گروه  آموزاننفر از دانش 99 یرو یمقدمات یمنظور اجرا( بهایینهچهارگز سؤال 59)
 تکتک، هاداده یآورجمع از پس. شد اجرا جداگانه ۀمدرس دو درهشتم(  یۀهدف )پا

 ی)دشوار یسنجروان یهاشاخص با مطابقت بر اساس و شد لیتحل آزمون یهاسؤال
 لی. سپس تحلشدند حذف سؤاالت یۀبق و شد انتخاب مناسب سؤاالت، (زیتم و

، انجام اصالحات از پس، تیدرنهاانجام شد.  ماندهیباق یهاسؤال یانحراف یهانهیگز
 یآلفا بیرض موردنظر اجرا شد. ۀنمون یو بر رو نیسؤال تدو 98آزمون در  ییفرم نها

 د.به دست آم 93/1 آزمونشیآزمون درک مطلب پ ییایپا ۀمحاسب یبرا کرونباخ

به  آزمون و متن یۀته: مراحل آزمونپس یبرا مطلب درک ۀساخت پژوهشگر آزمون( ب
بر  صفحه خالصه شد. 1و در  انتخاب نهم یۀپا علوم کتاب نهم فصل :است شرحاین 



 969 ... درک بر خوانیدقیق راهبردهای آموزش اثربخشی

 آزمون .شد هیته مطلب درک آزمون صاتمشخ جدولذکرشده  متن یمحتوا اساس
 یآورجمع از پس .شد اجرا کنندهشرکت آموزاندانش یبرا یسؤال 91 ایینهچهارگز

 یهاو بر اساس مطابقت با شاخص شد لیآزمون تحل یهاتک سؤالتک، هاداده
سؤاالت حذف شدند.  یۀو بق سؤاالت مناسب انتخاب شد، (زیتم، ی)دشوار یسنجروان

. شدند حذف سؤاالت ۀمجموع از داشتند یفیضع یدرون یهمبستگ که سؤال 51
 محاسبه 61/1 آزمونپس مطلبدرک  آزمون ییایپا ۀمحاسب یبرا کرونباخ یآلفا بیضر
ها درک مطلب گروه آزمونپس و آزمونشیپ نمرات درآمده دستبه نمرات سپس و شد

 قرار گرفت. یموردبررس انسیوارکو لیبه روش تحل
شوندگان و به توضیح است که مالک انتخاب این متون ناآشنا بودن برای آزمونالزم 

آموزان پایۀ هشتم بود. علت ناآشنا بودن متون تناسب محتوا با سطح درک و فهم دانش
 ها تأثیری در نتایج نداشته باشدهم این بود که اطالعات قبلی آزمودنی

 و 7توسط فریدمن 5663در سال  مهناپرسشاین  :1دبنیفر متحاناضطراب ا ۀپرسشنام
ساخته شده است. هدف آن سنجش ابعاد مختلف اضطراب امتحان  9جاکوب-بنداس
 5سؤاالت ) یاجتماعکاهش اعتبار  سؤال است که سه بُعد 79دارای  نامهپرسشاست. 

( را 79تا  58سؤاالت تنش )و حالت  (53تا  6سؤاالت ) یشناختموانع ، (8تا 
نمرة گذاری شده است )نمرهای درجه 5د. آزمون در طیف لیکرت کنگیری میاندازه

، مخالفم، کامالً مخالفم»شامل  نامهپرسشهای گزینه. (79و نمرة حداقل  67حداکثر 
در اند. گذاری شده( نمره5 -9 -7 -5) بیترتهستند که به  «و کامالً موافقم موافقم

 (6 -51-55-57 -79م و پنج ماده )صورت مستقیهجده ماده به نامهپرسشدستورالعمل 
 -7 -9 -5) صورتبه هاآنگذاری شود. ترتیب نمرهگذاری میصورت معکوس نمرهبه
وردن نمرة کلی در اضطراب امتحان نمرة همۀ سؤاالت را با دست آه ببرای  .است( 5

های و برعکس نمره اضطراب امتحان باال دهندةنشانهای باال یم. نمرهجمع کرد هم
که توسط  نامهپرسش ییایپا بیضراضطراب امتحان پایین است.  دهندةنشانیین پا

در پژوهش درتاج  است. 65/1( گزارش شده است 5663جاکوب )-فریدمن و بنداس
ها به با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس نامهپرسش( پایایی 5967)

                                                                                                                                        
1. Friedban 

2. Friedman 

3. Bendas-Jacob 
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 ییایپا شاخصبه دست آمد.  65/1 مهناپرسشو برای کل  89/1و  81/1، 61/1ترتیب 
قبلی در این پژوهش مجدداً محاسبه گردید که  هایپژوهشعالوه بر تأیید در ابزار 

بُعد ، 35/1برای بُعد کاهش اعتبار اجتماعی ، ضرایب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر
اخ به دست آمد. مقدار آلفای کرونب 93/1و برای بُعد حالت تنش  89/1موانع شناختی 

فرد و ایزدی، سادات صادقی، محاسبه شد. در پژوهش باعزت 61/1 نامهپرسشبرای کل 
( برای بررسی روایی این آزمون از روایی سازه و آزمون تحلیل عاملی 5965زاده )روبن

یک از گویه وارد تحلیل شدند و هیچ 79استفاده شد. در تحلیل عاملی انجام شده تمام 
آزمون روایی قابل قبولی دارد و روایی ، جهیدرنتنداشتند.  9/1ز ها همبستگی کمتر اگویه

 صوری آن نیز به تأیید اساتید و کارشناسان مربوطه رسیده است.
 انجام شد: ریمداخله به شرح ز ۀبرنام
دو گروه  یشیهر دو گروه آزما یبرا یخوانقیدق یاساس فنون آموزش ۀبرنام

جلسه )هر هفته  8 یو ط توسط پژوهشگر درک مطلب پایین و اضطراب باال یشیآزما
 یهاکتاب روش بر مبنای مذکور ۀبرنام یطراح( اجرا شد. یاقهیدق 31 ۀدو جلس

 آمدهذیل  دراز جلسات  ی. شرح کوتاهشد میتنظ( ب، 5965، فیمطالعه )س و یریادگی
 :است

رائۀ ا، ایآموزش فنون سازمان دادن و طرح خالصه، خوانی: آشنایی با دقیق5جلسۀ 
 تکلیف منزل

 ارائۀ تکلیف منزل، آموزش طرح سازمانی، : مرور مطالب گذشته7جلسۀ 
 ارائۀ تکلیف منزل، های هرمی و شعاعیآموزش طرح، : مرور مطالب گذشته9جلسۀ 
 ارائۀ تکلیف منزل، های سلولی و همپوشیآموزش طرح، : مرور مطالب گذشته5جلسۀ 
 ارائۀ تکلیف منزل، گذاریمتآموزش عال، : مرور مطالب گذشته1جلسۀ 
 ارائۀ تکلیف منزل، نویسیآموزش حاشیه، : مرور مطالب گذشته9جلسۀ 
 ارائۀ تکلیف منزل، نویسیآموزش خالصه، : مرور مطالب گذشته3جلسۀ 
 پرسش و رفع اشکال، بندی نهاییجمع، : مرور مطالب گذشته8جلسۀ 
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 هاافتهی
برای هر در سطح آمار توصیفی وتحلیل شدند. تجزیه SPSSافزار با استفاده از نرم هاداده

و انحراف استاندارد گزارش شده است.  های میانگینآماره موردمطالعههای یک از متغیر
میزان ، دامنۀ تغییرات، انحراف معیار، میانگین)شده های توصیفی محاسبهشاخص

آزمون زمون و پسآهای مرحلۀ پیشنمرات درک مطلب برای یافتهچولگی و کشیدگی( 
 ارائه شده است: 5در گروه آزمایش و گروه کنترل درک مطلب پایین در جدول 

 های توصیفی نمرات دو گروه شاخص. 1جدول 

 و اضطراب امتحان آزمون درک مطلبآزمون و پسدر پیش

 میانگین تعداد آزمون گروه متغیر
انحراف 

 معیار
 حداقل

حداک

 ثر
 کشیدگی چولگی

درک 

 مطلب

 یشیآزما
 آزمونپیش

57 
57/55 96/9 3 53 37/5- 35/5 

 18/9 -19/5 96 76 91/7 89/91 آزمونپس

 کنترل
 آزمونپیش

57 
99/59 66/7 8 59 61/1- 93/1- 

 -75/1 -16/1 56 9 87/9 18/59 آزمونپس

اضطراب 

 امتحان

 آزمایشی
 آزمونپیش

71 
51/91 91/6 11 81 13/5 15/1- 

 -86/1 11/1 87 71 65/59 31/17 آزمونپس

 کنترل
 آزمونپیش

71 
11/16 55/8 17 38 95/5 91/9 

 -13/5 19/1 31 11 91/9 71/91 آزمونپس

های نمرات درک آزمون بین میانگیندهد که در مرحلۀ پیشنتایج جدول نشان می
؛ داردداری وجود ن( تفاوت معنی99/59( و کنترل )57/55) یشآزما هایدر گروه مطلب

( نسبت 89/91) یشآزماآزمون میانگین نمرات درک مطلب در گروه اما در مرحلۀ پس
آزمون دو گروه تقریباً دامنۀ نمرات در پیش( افزایش یافته است. 18/59کنترل )به گروه 

 افزایش (53نسبت به  96) آزمایشنمرة گروه  بیشترین، آزمونیکسان است. در پس
تغییر جزئی  کنترلآزمون گروه پس ةنمر بیشترینکه حالیدر، دهدزیادی را نشان می

 .(59نسبت به  56) استیافته 
( 11/16) کنترلو  (51/91) آزمایشهای بین میانگین نمرات گروه، همچنین 

 ۀاما در مرحل؛ آزمون تفاوت چندانی وجود نداردپیش ۀدر مرحل اضطراب امتحان
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در مقایسه با میانگین نمرات گروه  (13/17) آزمایشآزمون میانگین نمرات گروه پس
یکسان  تقریباً آزمون دو گروهنمرات در پیش ۀکاهش داشته است. دامن (71/91) کنترل

کاهش زیادی را  (11نسبت به  71) آزمایشگروه  ةکمترین نمر، آزموناست. در پس
 است آزمون گروه کنترل تغییر جزئی یافتهپس ةکه کمترین نمردرحالی، دهدنشان می

 .(17نسبت به  11)
چنانچه مقادیر چولگی و کشیدگی ، ازنظر بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته

تر یا و مقادیر بزرگ دهندة نرمال بودن توزیع استصفر یا نزدیک به صفر باشند نشان
های جدول دهندة غیر نرمال بودن توزیع است. بررسی دادهنشان -7+ و 7تر از کوچک

های آزمایش و آزمون گروهدهد که مقدار چولگی و کشیدگی نمرات پیشینشان م 5
 قرار دارد. -7+ و 7کنترل در محدودة نرمال 

از روش  آزموندر پس شدههای مشاهدهداری آماری تفاوتبرای ارزیابی معنی
شده است. پیش از انجام آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده  5واریانسکو تحلیل

، های اساسی برای تحلیل کوواریانس )نرمال بودن توزیع نمرات متغیر وابستهمفروضه
خطی بودن رگرسیون و همگنی ، همگنی واریانس، مستقل بودن واریانس برآورد شده

 7اسمیرنف-بر اساس نتایج آزمون کولموگروفقرار گرفت.  یموردبررسرگرسیون( 
ر درک مطلب و اضطراب امتحان آزمون برای هر دو متغی Zسطح معناداری آمارة  چون

فرض نرمال بودن توزیع نمرات ، بود( بنابراین تربزرگ 11/1از سطح نبود )معنادار 
منظور بررسی شرایط برقراری تساوی برقرار است. به هامتغیرهای وابسته در گروه

با توجه به استفاده شد.  9آزمایش و کنترل از آزمون آماری لون هایهای گروهواریانس
ها همگن هستند. درنتیجه واریانس، معنادار نبود α =11/1 در سطحلون  Fاینکه مقادیر 

آزمون ها و نمرات پیشبرای بررسی همگنی شیب خط رگرسیون تعامل بین گروه
، آزمون به لحاظ آماری معنادار نباشدو نمرات پیش هاتعامل بین گروهبررسی شد. اگر 

توان گفت فرض همگنی رگرسیون برقرار میو  تخطی از مفروضه صورت نگرفته است
 است.

                                                                                                                                        
1. analysis of covariance (ANCOVA) 

2. Kolmogorov-Smirnov 

3. Levene 
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 فرض همگنی ضرایب رگرسیونآزمون پیش. 2جدول 

 منابع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
df 

میانگین 

 مجذورات
F Sig. 

تعامل گروه و 

 آزمونپیش

 97/1 71/1 67/7 5 67/7 درک مطلب

 13/1 58/9 86/955 5 86/955 اضطراب امتحان

 Fزمون همگنی ضرایب رگرسیون نشان داد که مقدار نتایج آ 7در جدول 
معنادار  آزمون برای درک مطلب و اضطراب امتحاندر تعامل گروه و پیش شدهمحاسبه

رگرسیونی  هایها از فرضیۀ همگنی شیبدر اینجا داده، بنابراین، (<P 11/1) ستین
 ده نمود.توان از تحلیل کوواریانس استفامی، کنند و بنابراینپشتیبانی می

 ارائه شده است. 9نتیجۀ تحلیل کوواریانس برای متغیر درک مطلب در جدول 

 متغیر درک مطلب یبرا انسیوارکو لیتحلۀ جینت. 3 جدول

برای درک مطلب در گروه  شدهمحاسبه Fدهد که مقدار نشان می 9 جدولهای داده
دهد که برنامۀ نتایج تحلیل کوواریانس نشان می، بنابراین؛ است دار شدهآزمایش معنی
،  𝜂2=  53/1 ؤثر است.آموزان مبر روی درک مطلب دانش خوانیآموزش دقیق

11/1>P ،99/731 F (1, 21) = آموزش توان گفت که بر اساس این نتیجه می
 داده است افزایشآموزان گروه آزمایش را آزمون دانشمیانگین نمرات پسخوانی دقیق

 کند.درصد واریانس کل را تبیین می 53و 

 ارائه شده است. 5ل نتیجۀ تحلیل کوواریانس برای متغیر اضطراب امتحان در جدو

𝜂2 Sig. F منابع تغییرات مجذورات مجموع یآزاد ۀدرج مجذورات نیانگیم  

 آزمونپیش 85/3 5 85/3 35/1 55/1 

 گروه 93/7631 5 93/7631 99/731 115/1 53/1

 خطا 35/791 75 66/51   

 کل 11/53895 75    
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 متغیر اضطراب امتحان یبرا انسیوارکو لیتحلۀ جینت. 4 جدول

برای اضطراب امتحان در  شدهمحاسبه Fدهد که مقدار نشان می 5 جدولهای داده
دهد که نتایج تحلیل کوواریانس نشان می، بنابراین؛ است دار شدهگروه آزمایش معنی
=  53/1 آموزان مؤثر است.بر روی اضطراب امتحان دانش خوانیبرنامۀ آموزش دقیق

𝜂2  ،11/1>P ،18/9 F (1, 37) = آموزش توان گفت که بر اساس این نتیجه می
 ؛داده است کاهشآموزان گروه آزمایش را آزمون دانشمیانگین نمرات پسخوانی دقیق

 کند.درصد واریانس کل را تبیین می 1/1 ما تنهاا

 گیریو نتیجه بحث
نی بر خواشامل بررسی اثرات آموزش راهبردهای دقیق، های اصلی پژوهش حاضرهدف

خوانی بر کاهش میزان بررسی تأثیر آموزش دقیق، افزایش درک مطلب و همچنین
این مطالعه نشان داد که در های بود. یافته آموزان دختر پایۀ هشتماضطراب امتحان دانش

گروه آزمایش بهتر توانستند از فنون آموزان دانش، کنترلآموزان گروه مقایسه با دانش
و عملکرد بهتری نسبت به  آزمون استفاده کنندمتن پس خواندندر زمان  خوانیدقیق

 هایروشیکی از  عنوانبهخوانی آموزش دقیق، یگردعبارتبهگروه کنترل داشته باشند. 
 طوربهمیزان درک مطلب را در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل ، مطالعه

ر زمینۀ اثربخشی استفاده از فنون های انجام شده دمعناداری افزایش داد. اغلب پژوهش
، (5171) های مناخمیافته، ازجملهاند. اثرات مثبتی گزارش کردهمطالعه بر درک مطلب 

( مؤثر بودن استفاده از فنون مطالعه بر 7111) ییپ، (7119) هولند، (7155) یوکسلیر
با استفاده از  کهتوان گفت در تبیین این یافته می اند.را تأیید کرده افزایش درک مطلب
خواننده سؤاالت خود را دربارة مطلبی که ، دهیسازمانیعنی ، خوانیفنون مختلف دقیق

خواند با با استفاده از دانش قبلی بین مطلبی که می، کند. سپسخوانده است خلق می

𝜂2 Sig. F منابع تغییرات مجذورات مجموع یآزاد ۀدرج مجذورات نیانگیم 

 آزمونپیش 11/7519 5 11/7519 63/77 115/1 

 گروه 67/999 5 67/999 18/9 17/1 111/1

 خطا 51/9839 93 33/515   

 کل 11/595551 51    
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رابطۀ کند و با ایجاد ساختمان ذهنی مطالبی که از قبل خوانده است ارتباط برقرار می
کند. از طریق یا یک طرح مجسم می، صورت یک شکلح مختلف را بهبین سطو

تواند ساختمان مطالب را ازنظر اهمیت برای خود گذاری میعالمتنویسی و حاشیه
، وارسی کرده از موضوعنویسی میزان درک و فهم خود را و با خالصه کندتر روشن

؛ را به یاد بیاورد هاآن سرعتبه، تواند مطالب مرور کند و به هنگام نیازمی یراحتبه
همۀ این عوامل  گیرد.ی صورت میراحتبهبازیابی اطالعات از حافظۀ بلندمدت ، یعنی

عنوان به، طبق نظریۀ پردازش اطالعـات شود.می شدهخواندهباعث افزایش درک مطالب 
افظه ی به بهبود حمطالعه و یادگیرراهبردهای استفاده از ، یادگیری هاییهازنظریکی 

نگهداری و بازیابی اطالعات از ، رمزگردانی هاآنگیری از زیرا با بهره؛ کندکمک می
ند ـفرای، یمطالعه و یادگیر یاـراهبرده(. 5967، سیف) شودحافظه تسهیل می

باعث درک و د نگیران مورداستفاده قرار میـوسیلۀ یادگیرندگکه به ی هستندکاتیسیستم
راهبردهای شناختی و  ردها شاملـراهب نید. انشوشده می عمیق و وسیع مطالب خوانده

سازی و ذخیره دهیسازمان، راهبردهای شناختی به فراگیریباشند. فراشناختی می
، کنند. عالوه بر اینکمک می هاآنبرداری از و سهولت بهرهها مهارت، هادانش
راهبردهای شناختی  کنند تا برهایی را کسب میمهارت، آموزان در اثر آموزشدانش

 ی(نظم ده و نظارت، کنترل، یزیربرنامه) یفراشناختی راهبردها نظارت داشته باشند. با
، با نظارت مداوم بر کار خود و رندیگیم کار به را مطالعه و یریادگی موفق یهاروش

کنند و به اصالح و یا و راهبردهای یادگیری خود را شناسایی می هانواقص روش
افکار و ، رفتارهاکارگیری با بهآموزان موفق دانش، بنابراین؛ کننداقدام می هاآنتعویض 

اطالعات ، ارزشیابی و نظارت بر راهبردهای مورداستفاده، اجرا، ی انتخابردهاـعملک
 ءاـه و ارتقـجدید در حافظ یهادانشمناسب  یازـسذخیرهبا  کنند وی کسب میبیشتر

معانی آموزشی این یافته ، بنابراین؛ دنباشهتری داشته عملکرد ب توانندمی هامهارت
خوانی به بهبود تفکر و درک استفاده از فنون مختلف دقیق، چندوجهی است. اول اینکه

توانند خواندن خود را با به کار بردن راهبردهای آموزان میکند. دانشمطلب کمک می
آموزان را افزایش ر عینی دانشهای تفکاین روش مهارت، تنظیم کنند. همچنین، مطالعه

، آموزان در خواندنو بهبود توانایی دانش شودباعث یادداری بیشتر مطالب می، داده
 دهد.مندی آنان را به خواندن افزایش میعالقه
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خوانی باعث کاهش ها نشان دادند که آموزش راهبردهای دقیقیافته، عالوه بر این
زمایش نسبت به گروه کنترل )هرچند جزئی( شده های گروه آاضطراب امتحان آزمودنی

که  انددادهنشان ( نیز 5965) الزمانی و زیرک( و صاحب7159) کادر مطالعاتاست. 
. است و بهبود یادگیری و یادداری مؤثرهای مطالعه در درمان اضطراب امتحان مهارت

ابی شناختی راهبردهای مطالعه ارزیاستفاده از  توان گفتدر تبیین این یافته می
بسیاری دهد. آموزان را در زمینۀ توانایی درک مطلب و قدرت تمرکز افزایش میدانش

های راهبردی مطالعه و یادگیری آموزان به علت فقدان مهارتاز دانشجویان و دانش
بعدی نیز ممکن های شوند و این تجربۀ ناامیدی در امتحاندچار ناامیدی و شکست می

شود که فرد با ممکن است منجر به بروز حالتی ، امۀ چنین روندیاست ادامه یابد. اد
عـوارض ناشی قرار گرفتن در شرایط ارزیابی و امتحان دچار نگرانی و اضطراب شود. 

با آموزش  ؛ اماشودمیاز استمرار چنین مشکالتی موجب افت کیفیت تحصیلی 
هایی همچون مهارتفرد از ، راهبردهای مناسب مطالعه و آماده شدن برای امتحان

، انتخاب ایدة اصلی، پردازش اطالعات، تمرکز، کنترل اضطراب، مدیریت زمان
ارزیابی وی از توانایی ، یجهدرنتکند. راهبردهای آزمون و خودآزمایی بیشتر استفاده می

شود و این ارزیابی شناختی با شده مثبت میخود در یادآوری مناسب مطالب خوانده
های مربوط به اضطراب به فرد از بروز حالت نفسنان و اعتمادبهایجاد احساس اطمی

پندارة  با رفع مشکل اضطراب و نگرانی خود، دیگرعبارتبهکند. جلوگیری می
در تثبیت و نگهداری اطالعات افزایش  هاآنتوانایی  درنتیجهرود و آموزان باال میدانش

( بسیاری از دانشجویان 7119ل اوغلو )ساینر و کاندی، تورون، . طبق گفتۀ دوراکیابدمی
های راهبردی مطالعه و یادگیری دچار ناامیدی و آموزان به علت فقدان مهارتو دانش

بعدی نیز ممکن است ادامه یابد. های شوند و این تجربۀ ناامیدی در امتحانشکست می
رآمدی که اضطراب امتحان باال با ناکا ( نیز نشان داد5661) 5نتایج پژوهش میلر

، بنابراین؛ های ناخوشایند همبستگی داردسالمت روانی ضعیف و هیجان، تحصیلی
چه در زمان مطالعه ، دباال دارن طحر سد امتحان اضطراب که آموزان و دانشجویانیدانش

 حد از ترپایین را خود یادگیری و مطالعه هایمهارت، ونو چه در زمان شرکت در آزم

                                                                                                                                        
1. Miller 
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میالنی ، (. هروی کریموی7113، 5جینگ) دهندمی قرارفاده ن و دانش خود مورداستتوا
نمرات خوبی در  آموزانی کهدانشاغلب اند که ( بیان کرده5989رژه و والیی )، جدید
تواند به علت سطح افت نمره دارند که می ترمپایاندر امتحانات ، دارند ترمطول

 باشد. هاآناضطراب زیاد 
 آموز دخترِشدان 95 روی بر پژوهشاین ، ود پژوهشگربه دلیل امکانات و توان محد

الزم  احتیاط آموزاندانش سایر به هایافته نتایج تعمیم در، بنابراین؛ پایۀ هشتم اجرا شد
عدم کنترل  به توانیپژوهش م نیا یهاتیمحدود. از شود گرفته نظر در بایستی

 ۀبرنام تداوم زانیم یابیزار یبرا یریگیپ ةدور نبود متغیرهای فرهنگی و اجتماعی و
تواند کمک نتایج این پژوهش می، آمدهدستبهکرد. با توجه به نتایج اشاره  یآموزش

به مؤثر بودن توجه  باآموزان باشد. معلمان و دانش، حوزة خواندن ریزانمؤثری به برنامه
شود توصیه می، و کاهش اضطراب امتحاندر افزایش درک مطلب  خوانیآموزش دقیق

پیشنهاد آموزان برگزار شود. های آموزشی برای دانشمحتوای این برنامه در قالب کارگاه
آموزان نسبت به خواندن و گسترش معلمان برای افزایش انگیزش دانششود می

ها در در صورت فشردگی برنامهدر کنار برنامۀ درسی و های خوب خواندن عادت
 آموزان آموزش دهند.طالعۀ صحیح را به دانشروش م های تابستانیدر برنامه، ترمطول

 منابع
(. 5965. )رمینش، زادهروبن اضیه ور، فردایزدی نصوره؛م، سادات صادقی ؛رشتهف، با عزت

نشریۀ مطالعات  .اعتباریابی و رواسازی آزمون اضطراب امتحان فریدبن: فرم فارسی
 .99-15(، 5)8، الزهراشناسی دانشگاه دانشکدة علوم تربیتی و روان، شناختیروان

ای (. رابطۀ ارزش تکلیف و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه5967. )ریبرزف، درتاج
 .559-63(، 73)6، شناسی تربیتیفصلنامۀ روان .گیری هدفجهت

 تهران: رشد. .مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی(. 5969. )لیع، دالور
 مسئله حل یهاسبک و یادگیری راهبردهای ارتباط (. 5961احمد. )، مرندییدرعلی، ح، زارعی

 .578-516 (،9)9 ،تربیتی علوم در تازه هایاندیشه فصلنامۀ .تحصیلی پیشرفت با
. تهران: (5961). عراقچی و سعیدی، فر. ترجمۀ دانشتربیتی شناسی. روان(7118) ج.، سانتراک

  رسا.

                                                                                                                                        
1. Jing 
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های حل مسئله بر . بررسی میزان تأثیر آموزش مهارت(5967. )ضار، محمدی ؛مالج، سلیمی
 (، 75)3، های آموزشیفصلنامۀ پژوهش در نظام .اضطراب امتحان دانشجویان پسر

، شناسی یادگیری و آموزششناسی پرورشی نوین: روانروان(. 5967. )لی اکبرع، سیف
 دوران. :ویرایش هفتم. تهران

 دوران.، ویرایش دوم. تهران، یادگیری و مطالعه هایروشالف(. ، 5965. )لی اکبرع، سیف
 شناسیروانگیری متغیرهای پژوهشی در ساختن ابزارهای اندازهب(. ، 5965. )لی اکبرع، سیف

 دیدار.، ویرایش دوم. تهران، نامهپرسشو علوم تربیتی: آزمون و 
عملکرد تحصیلی  (. تعیین میزان شیوع اضطراب امتحان و ارتباط آن با5965. )حمودم، شیرازی

های فصلنامۀ پژوهش در نظام .آموزان دبیرستانی استان سیستان و بلوچستاندر دانش
 .589-593(، 91)6، آموزشی

(. راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه 5961. )یداآ، زیرک ؛حمدم، الزمانیصاحب
، ش در علوم پزشکیآموز .علوم پزشکی اصفهان و ارتباط آن با سطح اضطراب امتحان

55(5 ،)18-98 
 خواندن سواد شرفتیپ یالمللنیب ۀمطالع جینتا یاجمال یبررس(. 5965) .بدالعظیمع، یمیکر
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