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چکیده
در این مطالعه ،به بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای دقیقخوانی بر درک مطلب و اضطراب امتحان
دانشآموزان پرداخته شده است .روش پژوهش ،از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون با
گروه کنترل بود .جامعۀ آماری پژوهش دانشآموزان دختر منطقۀ  1تهران بودند که در سال تحصیلی
 5961-69در پایۀ هشتم تحصیل میکردند و با روش نمونهگیری خوشهای انتخاب و به روش تصادفی
در  7گروه آزمایش و  7گروه کنترل (مجموعاً چهار گروه) جایگزین شدند .در پیشآزمون و پسآزمون
آزمودنیها ،با استفاده از آزمون پژوهشگر ساخته درک مطلب و پرسشنامۀ اضطراب امتحان فریدبن
( )5663مورد ارزیابی قرار گرفتند .به گروههای آزمایشی در  8جلسه فنون اساسی دقیقخوانی آموزش
داده شد .درحالیکه در این مدت ،گروههای کنترل این آموزشها را دریافت نکردند .نتایج پژوهش با
استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که در نتیجۀ آموزش دقیقخوانی ،اختالف معنیدار در درک
مطلب و اضطراب امتحان در گروههای آزمایش نسبت به گروههای کنترل در پیشآزمون و پسآزمون
وجود دارد ()P>1/11؛ بنابراین ،آموزش دقیقخوانی میتواند نمرات درک مطلب را افزایش دهد و اثر
کاهشی در میزان اضطراب امتحان دانشآموزان داشته باشد .به دلیل سودمند بودن دقیقخوانی ،میتوان
از آن بهعنوان یک روش مطالعه در مدارس استفاده کرد.
واژههای کلیدی :آموزش راهبردهای دقیقخوانی ،اضطراب امتحان ،درک مطلب
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مقدمه
توانایی درک مطلب ،تفسیر و استنتاج از متون درسی و غیردرسی ،دسترسی
دانشآموزان را به ذخایر بیانتهای تجربۀ بشری و افکار و اطالعات جدید امکانپذیر
میکند تا راه بهتر اندیشیدن و بهتر زیستن را بیاموزند؛ بنابراین ،مهارت در خواندن یکی
از مهمترین نیازهای یادگیری دانشآموزان در زندگی امروز است (کریمی.)5965 ،
استیو استال ،5متخصص خواندن ( 7117نقل از سانتراک ،5961 ،ترجمۀ دانشفر،
سعیدی و عراقچی) معتقد است سه هدف عمدة آموزشی یعنی تشخیص واژهها ،درک
متن و انگیزه برای خواندن و مهم شمردن مطالعه به خواندن دانشآموزان کمک میکند.
در مدارس ابتدایی اکثر کشورهای دنیا ،یادگیری خواندن دانشآموزان جزو
یادگیریهای پایه محسوب میشود .مطالعۀ بینالمللی پیشرفت سواد خواندن( 7پرلز)
یک مطالعۀ تطبیقی در زمینۀ سواد خواندن کودکان است که بهوسیلۀ انجمن بینالمللی
ارزیابی پیشرفت خواندن 9انجام میشود .پرلز برای کمک به بهبود تدریس خواندن و
کسب مهارتهای خواندن ،به مطالعۀ یکی از مهمترین عناصر یادگیری یعنی «سواد
خواندن» در یک دورة پنجساله میپردازد .خواندن بهعنوان یک توانایی پایه و تأثیرگذار
در شکلگیری آیندة تحصیلی دانشآموزان نقش مهمی ایفا میکند و میتواند سایر
یادگیریها را معنا و مفهوم بخشد (کریمی.)5965 ،
با آنکه بیشتر الگوهای معاصر خواندن و مطالعات تجربی مرتبط ،بر نقش آگاهی
واجشناسی در خواندن تأکید میکنند ،شواهد قانعکنندهای ازجمله (یوکسلیر)7155 ،5
نیز وجود دارد مبنی بر اینکه سایر مهارتهای زبانشناسی مانند آگاهی نحوی در
خواندن و افزایش درک مطلب (درک خواندن) در این زمینه نقش مهمتری دارند .بدین
ترتیب ،برای دستیابی به درک خواندن تنها درک سادة معنی کلمات کافی نیست .بلکه
خوانندگان کارآمد باید مهارتهایی همچون ارتباط مطالب متن با مطالب پیشین
آموختهشده ،خالصه کردن اطالعات ،بیرون کشیدن نتایج و طرح سؤاالت از متن را
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کسب کنند (مک نامارا7113 ،5؛ بالک ،راجرز و جانسون7119 ،7؛ کر و ورهاگ7111 ،9
نقل از کرمزی.)7151 ،5
عدم برخورداری از استراتژیهای مؤثر خواندن از قبیل مهارتهای مطالعۀ انتخابی
یا تورق کردن ،1پویش یا دیدزدن ،9پیشبینی ،دگرگویی ،3پرسشسازی ،8حدس زدن 6و
یادداشتبرداری (جانزن7117 ،51؛ سیف )5965 ،میتواند دانشآموزان را از لذت
خواندن مؤثر مطالب دور کند و چهبسا ،زمینهساز شکستهای تحصیلی باشد .در
آسیبشناسی علل شکست تحصیلی دانشآموزان ،عالوه بـر عوامل روانی شخصیتی،
به وجود مشکالتی در مهارتهای یادگیری ،نداشـتن برنامهریزی درسی و عدم آشنایی
با منابع درسـی و کمکدرسی اشـاره شده اسـت (کادر .)7151 ،55عـوارض ناشی از
استمرار چنین مشکالتی موجب افت کیفیت تحصیلی میشود .مشکالت مربوط به
درک مطلب بهویژه در امتحانات کالسی و پایانترم ،ممکن است بهصورت اختالالت
اضطرابی خود را نشان دهد.
اضطراب

57

حالتی است که تقریباً هرکسی در برخی مواقع زندگی خود تجربه

میکند .این حالت میتواند عملکرد و کارایی افراد را در موقعیتهای خاص تحت تأثیر
قرار دهد .برخی از مردم نسبت به سایرین ،اضطراب را بیشتر و با درجۀ شدیدتری
احساس میکنند .زمانی که عملکرد افراد مورد ارزیابی قرار میگیرد احتمال اینکه بروز
واکنش هیجانی افزایش یابد وجود دارد .احساس ناراحتی ،فشار عصبی و یا اضطراب
در مواقعی که برای امتحان آمادگی نداشته باشند ،یا اینکه در توانایی خود برای ارائۀ
بهترین عملکرد تردید داشته باشند ممکن است بیشتر شود (سلیمی و محمدی.)5967 ،
1. McNamara
2. Block, Rodgers & Johnson
3. Keer & Verhaeghe
4. Kirmizi
5. skimming
6. scanning
7. paraphrasing
8. question generation
9. guessing
10. Janzen
11. Kader
12. anxiety
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میزان تداخل اضطراب با عملکرد در میان افراد مختلف متفاوت است .در برخی،
احساس اضطراب با ترغیب آنها به تالش بیشتر باعث انجام بهتر کارها میشود.
درحالیکه در برخی دیگر ،با مختل کردن فرایندهای ذهنی موردنیاز برای انجام بهتر
کارها ،از آن جلوگیری میکند .در حوزة تحصیل ،اختالالت اضطرابی از همه شایعتر
بوده (مکدونالد )7115 ،5و بهعنوان یک پدیدة متداول و مهم آموزشی ،رابطۀ تنگاتنگ
با عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد (سادوک .)7111 ،7پژوهشهای
زیادی که در زمینۀ اضطراب امتحان در سالهای اخیر انجام شده است بیانگر اهمیت و
توجه خاص نظامهای آموزشی به این پدیده و ضرورت انجام پژوهش در این زمینه
است.
اضطراب امتحــان ،9نوع خاصی از اضـطراب است که در مواقع ارزیابی از عملکرد
تحصیلی ،بهصورت یک تهدید یا پیشبینی شکست تجربه میشود (گرگور 7111 ،5نقل
از کریشن ،البولسکو و کاپسی .)7155 ،1هوداپ ،گلنزمن و لوکس 5661( 9نقل از پنا،
پلیسیونی و بونو )7159 ،3اضطراب امتحان را بهصورت یک ویژگی خاص وضعیتی در
بافتی که ارزیابی عملکرد صورت میگیرد ،بهصورت واکنش به اضطراب باال میدانند.
بر اساس روانشناسی آموزشی ،نشانههای اضـطراب در دو بُعد آشکار میشود :بُعد
جسمانی و بُعد شناختی .بُعد جسمانی اضطراب ،شامل واکنشهای فیزیولوژیک
خودکار است و اشاره به ناراحتیهایی از قبیل تپش قلب ،سردرد ،تعریق ،لرزش دست
و اندامها ،رنگپریدگی ،اختالل در خواب ،اختالل در خوردن ،تهوع و استفراغ دارد
(مکدونالد .)7151 ،8بُعد شناختی نیز شامل احساس نگرانی در مورد پیامد کار است.
به صورتی که پیامـدهای شکست در آزمون بر حسب مقایسۀ عملکرد با همتایان و
فقـدان خود ارزشمندی همراه است .ازنظر علل زیربنایی ایجادکنندة اضطراب امتحان،
طبق گفتۀ صاحبالزمانی و زیرک ( )5961اضطراب امتحان پدیدهای چندعاملی است و
1. Mcdonald
2. Sadock
3. test anxiety
4. Gregor
5. Crisan, Albulescu, & Copaci
6. Hodapp, Glanzmann, & Laux
7. Pena, Pellicioni, & Bono
8. Mcdonald
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عوامل مختلفی بر ایجاد و تداوم آن تأثیر میگذارند .خودارزیابی دانشآموزان یکی از
این عوامل است .دانشآموزان و دانشجویانی که اضطراب امتحان در سطح باال دارند،
چه در زمان مطالعه و چه در زمان شرکت در آزمون ،مهارتهای مطالعه و یادگیری
خود را پایینتر از حد توان و دانش خود مورداستفاده قرار میدهند .یافتههای پژوهش
کریشن ،البولسکو و کاپسی ( )7155نشان داد که بین اضطراب امتحان و
خودارزیابیهای دانشآموزان همبستگی معنادار وجود دارد .در پژوهشهای مختلفی
ازجمله شیرازی ( )5965ارتباط بین اضطراب امتحان دانشآموزان و عملکرد تحصیلی
نشان داده شده است .کادر ( )7159نیز در پژوهشی که در این زمینه انجام داد گزارش
کرد که اضطراب امتحان بیشازحد دارای تأثیر منفی بر عملکرد دانشآموزان است .وی
همچنین استدالل کرد که اضطراب امتحان میتواند تابعی از موقعیت خاص ارائهشده
به دانشآموز همچون آماده نبودن برای یک امتحان باشد.
بسیاری از دانشجویان و دانشآموزان به علت فقدان مهارتهای راهبردی مطالعـه و
یادگیـری دچار ناامیدی و شکست میشوند (دوراک ،تورون ،ساینر و کاندیل اوغلو،5
 .)7119درحالیکه پژوهـش های انجام شده دربارة یادگیرندگـان موفق (ازجمله اسپورر،
برانشتاین و کیچه7116 ،7؛ تانگ و مکبراید )7153 ،نشان داده است که این
یادگیرندگان ،با به خدمت گرفتن راهبردهای شناخـتی و فراشناختی از سایر
یادگیرندگان متمایز هستند .پژوهشهای مختلف ازجمله یوکسلیر ( )7155و مناخم

9

( )7151نشان دادهاند که درک موفقیت در آموزش زبان بستگی به کاربرد راهبردهای
هدفمند خواندن دارد .خوانندگان موفق از کاربرد راهبرد و علّتی که از این راهبرد
استفاده میکنند آگاه هستند  .این افراد بیش از خوانندگان کمتر موفق از راهبردها استفاده
میکنند .عالوه بر این ،به هنگام ضرورت ،میتوانند این راهبردها را هماهنگ کرده و
تغییر دهند .راهبردهـای مطالعه و یادگیری مانند عبارتخوانی ،5تندخوانی 1و
دقیقخوانی ،9عبارت از فرایـند سیستمیک هستند که بهوسیلۀ یادگیرندگـان مورداستفاده
1. Durak, Torun, Sayiner & Kandiloglu
2. Sporer, Brunstein & Kieschke
3. Menachem
4. phrase reading
5. speed reading
6. close reading
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قرار میگیرند و باعث درک عمیق و وسیع مطالب خواندهشده میشوند .این راهبـردها
شامل بهکارگیـری بعضی از رفتارها ،افکار و عملکـردها در طول یادگیـری با هدف
کسب اطالعات بیشتر ،ذخیرهسـازی دانشهای جدید در حافظـه و ارتقـاء مهارتها
میباشند (سیف 5965 ،الف) .بسیاری از مطالعـات ،نشان دادهاند که دانشآموزان و
دانشجویانی که در رابطه با راهبردهای مطالعـه و یادگیـری ،نسبت به سایرین در سطـح
پایینتری قرار دارند و یا با راهبردهـای مطالعه و یادگیری آشنایی ندارند ،مشکـالت
بیشتری را در طول تحصیل خود در مدرسـه و دانشـگاه ،در رابطه با به کار بستن
دانستهها و اطالعـات و نیز گذراندن مقاطـع پیدرپی دارند (هولند .)7119 ،5همچنین،
گزارش شده است که تفاوت بین دانشآموزان با نمـرات باال و دانشآموزان با نمرات
پایین ،به دلیل رفتارهـای یادگیـری و شیوههای مطالــعۀ متفاوت آنها از یکدیگر
است .بنابراین ،یادگیرندگــان بهمنظور بهبود عمـلکرد تحصیلی خود ،باید ترکیبی از
راهبردهای مطالعـه و یادگیـری را به کار ببندند (ییپ.)7111 ،7
در این زمینه ،سیف ( ،5965الف) بیان میدارد که برای مقابله با ضعف مهارتهای
مطالعـه و یادگیـری ،میتوان با استفاده از کاربرد ماهرانـۀ فنون مطالعه ،یادگیری را
آسـانتر ،سریعتر و لذتبخشتر نمود .در نظریۀ پردازش اطالعـات ،بهعنوان یکی
ازنظریههای یادگیری ،راهبردهایی وجود دارد که با بهرهگیری از آنها میتوان یادگیری
را تسهیل نمود (سیف .)5967 ،دقیقخوانی ،یکی از راهبردهای مطالعه است که با
هدف درک کامل مطالب خواندهشده ،نگهداری بهتر آنها در حافظه و استفاده از آنها
در مواقع ضروری انجام میگیرد .عالوه بر این ،با استفاده از دقیقخوانی اطمینان بیشتر
از درک عمیقتر مطالب و کسب لذت از مطالعه نیز نصیب خواننده میشود .فنون روش
دقیقخوانی شامل سازمان دادن ،حاشیهنویسی ،عالمتگذاری و خالصه کردن است
(سیف ،5965 ،الف) .اگر محیط آموزشی و یادگیری بهگونهای طراحی شود که
یادگیرندگان را در جهت یادگیری هر چه بیشتر سوق دهد ،موجبات پیشــرفت
تحصیلی باالی آنها را فراهم میآورد (یوسفی مشهور و سیف5981 ،؛ زارعى و
مرندى .)5961 ،با توجه به اهمیت آموزش مهارتهای مطالعه بهویژه در دانشآموزان،
1. Hoveland
2. Yip
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جهت یادداری و یادآوری سریعتر مطالب خواندهشده و با توجه به شواهد پژوهشی
ارائهشده در زمینۀ شیوع باالی اضطراب امتحان در سطح آموزشگاهها و بروز مشکالت
ناشی از اضطراب امتحان که موجب پیامدهای منفی در دانشآموزان میشود ،این
پژوهش درصدد است تا میزان اثربخشی آموزش راهبردهای دقیقخوانی را بر افزایش
درک مطلب و کاهش اضطراب امتحان دانشآموزان دبیرستانی موردمطالعه قرار دهد.
لذا این پژوه ش به دنبال آزمون این فرضیه است که آیا آموزش مهارتهای دقیقخوانی
بر افزایش درک مطلب و کاهش اضطراب امتحان دانشآموزان دختر پایۀ هشتم مؤثر
است؟
روش
طرح پژوهشی این مطالعه یک طرح آزمایشی ،با پیشآزمون-پسآزمون و گروه کنترل
است که در آن آزمودنیها با انتخاب تصادفی میان گروههای آزمایش و کنترل ( 5گروه
متشکل از  7گروه آزمایش و کنترل درک مطلب و  7گروه آزمایش و کنترل اضطراب
امتحان) تقسیم شدهاند .بدین ترتیب که پس از کسب مجوز از دانشگاه و ادارة
آموزشوپرورش برای انجام پژوهش لیست مدارس متوسطۀ اول دخترانۀ منطقۀ  1تهیه
شد .سپس ،از بین  97مدرسۀ این منطقه ،یک دبیرستان بهصورت تصادفی انتخاب شد.
پسازآن ،متن و آزمون سنجش میزان درک مطلب  98سؤالی و پرسشنامۀ  79سؤالی
اضطراب امتحان فریدبن برای  591دانشآموز پایۀ هشتم این دبیرستان اجرا شد .سپس
بر اساس نمرة دانشآموزان در آزمون اضطراب و درک مطلب (یک انحراف معیار باالتر
از میانگین بهعنوان اضطراب باال و یک انحراف معیار پایینتر از میانگین بهعنوان درک
مطلب پایین) ،دانشآموزان در چهار گروه بهصورت تصادفی ،جایگزین شدند .در
روش آزمایشی حداقل  51نفر برای هر گروه توصیه شده است (دالور ،)5969 ،بنابراین
 75دانشآموزی که نمرة درک مطلب پایین به دست آورده بودند ( 57نفر در گروه
آزمایش اول و  57نفر در گروه کنترل اول) و  51دانشآموزی که نمرة اضطراب امتحان
باال کسب کرده بودند ( 71نفر در گروه آزمایش دوم و  71نفر در گروه کنترل دوم) در
گروهها جایگزی ن شدند .هر دو گروه آزمایشی تحت تأثیر متغیر مستقل (آموزش فنون
اساسی دقیقخوانی) قرار گرفتند .درحالیکه گروههای کنترل این آموزشها را دریافت
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نکردند .آموزش فنون اساسی دقیقخوانی برای هر دو گروه آزمایشی توسط پژوهشگر،
طی  8جلسه (هر هفته دو جلسۀ  31دقیقهای) اجرا شد .طراحی برنامۀ مذکور بر مبنای
کتاب روشهای یادگیری و مطالعه (سیف 5965 ،الف) تنظیم شد .پس از اتمام
جلسات آموزشی از هر چهار گروه پسآزمون مرتبط با گروه خود گرفته شد .سپس
دادههای بهدستآمده مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .مالکهای ورود عبارت بودند از
عدم مصرف دارو در زمان مداخله و عدم دریافت همزمان مداخالت روانشناختی
دیگر .مالک خروج نیز شامل عدم رضایت آزمودنی برای شرکت در پژوهش و غیبت
بیش از دو جلسه بود.
در این پژوهش بهمنظور جمعآوری دادههای موردنیاز از ابزارهای زیر استفاده شد:
آزمون درک مطلب پژوهشگر ساخته
الف) آزمون پژوهشگر ساختۀ درک مطلب برای پیشآزمون :برای انتخاب دانشآموزانی
که درک مطلب پایین داشتند از آزمون پژوهشگر ساختۀ درک مطلب ،بهعنوان
پیشآزمون استفاده شد .برای تهیۀ این آزمون طبق دستورالعمل سیف ( ،5965ب)
مراحل زیر انجام شد :کتاب دنیای شگفتانگیز اطراف ما (راهی بهسوی خداشناسی)
کانون پرورش کودکان و نوجوانان( ،یحیی ،5967 ،ترجمۀ عیّاری) که برای ردة سنی
«د» (مناسب دانشآموزان پایههای هفتم و هشتم و نهم) است بهعنوان منبع انتخاب شد.
پس از خالصه کردن فصلهای  5و  7کتاب ،متنی در  3صفحه تهیه و تنظیم شد .بر
اساس محتوای متن ذکرشده جدول مشخصات آزمون درک مطلب تهیه شد .نسخۀ اولیه
( 59سؤال چهارگزینهای) بهمنظور اجرای مقدماتی روی  99نفر از دانشآموزان گروه
هدف (پایۀ هشتم) در دو مدرسۀ جداگانه اجرا شد .پس از جمعآوری دادهها ،تکتک
سؤالهای آزمون تحلیل شد و بر اساس مطابقت با شاخصهای روانسنجی (دشواری
و تمیز) ،سؤاالت مناسب انتخاب شد و بقیۀ سؤاالت حذف شدند .سپس تحلیل
گزینههای انحرافی سؤالهای باقیمانده انجام شد .درنهایت ،پس از انجام اصالحات،
فرم نهایی آزمون در  98سؤال تدوین و بر روی نمونۀ موردنظر اجرا شد .ضریب آلفای
کرونباخ برای محاسبۀ پایایی آزمون درک مطلب پیشآزمون  1/93به دست آمد.
ب) آزمون پژوهشگر ساختۀ درک مطلب برای پسآزمون :مراحل تهیۀ متن و آزمون به
این شرح است :فصل نهم کتاب علوم پایۀ نهم انتخاب و در  1صفحه خالصه شد .بر
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اساس محتوای متن ذکرشده جدول مشخصات آزمون درک مطلب تهیه شد .آزمون
چهارگزینهای  91سؤالی برای دانشآموزان شرکتکننده اجرا شد .پس از جمعآوری
دادهها ،تکتک سؤالهای آزمون تحلیل شد و بر اساس مطابقت با شاخصهای
روانسنجی (دشواری ،تمیز) ،سؤاالت مناسب انتخاب شد و بقیۀ سؤاالت حذف شدند.
 51سؤال که همبستگی درونی ضعیفی داشتند از مجموعۀ سؤاالت حذف شدند.
ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبۀ پایایی آزمون درک مطلب پسآزمون  1/61محاسبه
شد و سپس نمرات بهدستآمده در نمرات پیشآزمون و پسآزمون درک مطلب گروهها
به روش تحلیل کوواریانس موردبررسی قرار گرفت.
الزم به توضیح است که مالک انتخاب این متون ناآشنا بودن برای آزمونشوندگان و
تناسب محتوا با سطح درک و فهم دانشآموزان پایۀ هشتم بود .علت ناآشنا بودن متون
هم این بود که اطالعات قبلی آزمودنیها تأثیری در نتایج نداشته باشد
پرسشنامۀ اضطراب امتحان فریدبن :1این پرسشنامه در سال  5663توسط فریدمن 7و
بنداس-جاکوب 9ساخته شده است .هدف آن سنجش ابعاد مختلف اضطراب امتحان
است .پرسشنامه دارای  79سؤال است که سه بُعد کاهش اعتبار اجتماعی (سؤاالت 5
تا  ،)8موانع شناختی (سؤاالت  6تا  )53و حالت تنش (سؤاالت  58تا  )79را
اندازهگیری میکند .آزمون در طیف لیکرت  5درجهای نمرهگذاری شده است (نمرة
حداکثر  67و نمرة حداقل  .)79گزینههای پرسشنامه شامل «کامالً مخالفم ،مخالفم،
موافقم و کامالً موافقم» هستند که به ترتیب ( )5 -9 -7 -5نمرهگذاری شدهاند .در
دستورالعمل پرسشنامه هجده ماده بهصورت مستقیم و پنج ماده ()6 -51-55-57 -79
بهصورت معکوس نمرهگذاری میشود .ترتیب نمرهگذاری آنها بهصورت (-7 -9 -5
 )5است .برای به دست آ وردن نمرة کلی در اضطراب امتحان نمرة همۀ سؤاالت را با
هم جمع کردیم .نمرههای باال نشاندهندة اضطراب امتحان باال و برعکس نمرههای
پایین نشاندهندة اضطراب امتحان پایین است .ضریب پایایی پرسشنامه که توسط
فریدمن و بنداس-جاکوب ( )5663گزارش شده است  1/65است .در پژوهش درتاج
( )5967پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسها به
1. Friedban
2. Friedman
3. Bendas-Jacob
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ترتیب  1/81 ،1/61و  1/89و برای کل پرسشنامه  1/65به دست آمد .شاخص پایایی
ابزار عالوه بر تأیید در پژوهشهای قبلی در این پژوهش مجدداً محاسبه گردید که
ضرایب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر ،برای بُعد کاهش اعتبار اجتماعی  ،1/35بُعد
موانع شناختی  1/89و برای بُعد حالت تنش  1/93به دست آمد .مقدار آلفای کرونباخ
برای کل پرسشنامه  1/61محاسبه شد .در پژوهش باعزت ،سادات صادقی ،ایزدیفرد و
روبنزاده ( ) 5965برای بررسی روایی این آزمون از روایی سازه و آزمون تحلیل عاملی
استفاده شد .در تحلیل عاملی انجام شده تمام  79گویه وارد تحلیل شدند و هیچیک از
گویهها همبستگی کمتر از  1/9نداشتند .درنتیجه ،آزمون روایی قابل قبولی دارد و روایی
صوری آن نیز به تأیید اساتید و کارشناسان مربوطه رسیده است.
برنامۀ مداخله به شرح زیر انجام شد:
برنامۀ آموزش فنون اساسی دقیقخوانی برای هر دو گروه آزمایشی دو گروه
آزمایشی درک مطلب پایین و اضطراب باال توسط پژوهشگر و طی  8جلسه (هر هفته
دو جلسۀ  31دقیقهای) اجرا شد .طراحی برنامۀ مذکور بر مبنای کتاب روشهای
یادگیری و مطالعه (سیف ،5965 ،ب) تنظیم شد .شرح کوتاهی از جلسات در ذیل آمده
است:
جلسۀ  :5آشنایی با دقیقخوانی ،آموزش فنون سازمان دادن و طرح خالصهای ،ارائۀ
تکلیف منزل
جلسۀ  :7مرور مطالب گذشته ،آموزش طرح سازمانی ،ارائۀ تکلیف منزل
جلسۀ  :9مرور مطالب گذشته ،آموزش طرحهای هرمی و شعاعی ،ارائۀ تکلیف منزل
جلسۀ  :5مرور مطالب گذشته ،آموزش طرحهای سلولی و همپوشی ،ارائۀ تکلیف منزل
جلسۀ  :1مرور مطالب گذشته ،آموزش عالمتگذاری ،ارائۀ تکلیف منزل
جلسۀ  :9مرور مطالب گذشته ،آموزش حاشیهنویسی ،ارائۀ تکلیف منزل
جلسۀ  :3مرور مطالب گذشته ،آموزش خالصهنویسی ،ارائۀ تکلیف منزل
جلسۀ  :8مرور مطالب گذشته ،جمعبندی نهایی ،پرسش و رفع اشکال
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یافتهها
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSتجزیهوتحلیل شدند .در سطح آمار توصیفی برای هر
یک از متغیرهای موردمطالعه آمارههای میانگین و انحراف استاندارد گزارش شده است.
شاخصهای توصیفی محاسبهشده (میانگین ،انحراف معیار ،دامنۀ تغییرات ،میزان
چولگی و کشیدگی) نمرات درک مطلب برای یافتههای مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمون
در گروه آزمایش و گروه کنترل درک مطلب پایین در جدول  5ارائه شده است:
جدول  .1شاخصهای توصیفی نمرات دو گروه
در پیشآزمون و پسآزمون درک مطلب و اضطراب امتحان
متغیر

درک
مطلب

اضطراب
امتحان

گروه
آزمایشی
کنترل
آزمایشی
کنترل

آزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

تعداد
57
57
71
71

میانگین

انحراف

55/57

9/96

3

53

-5/37

5/35

91/89

7/91

76

96

-5/19

9/18

59/99

7/66

8

59

-1/61

-1/93

59/18

9/87

9

56

-1/16

-1/75

91/51

6/91

11

81

5/13

-1/15

17/31

59/65

71

87

1/11

-1/86

16/11

8/55

17

38

5/95

9/91

91/71

9/91

11

31

1/19

-5/13

معیار

حداقل

حداک

چولگی

کشیدگی

ثر

نتایج جدول نشان میدهد که در مرحلۀ پیشآزمون بین میانگینهای نمرات درک
مطلب در گروههای آزمایش ( )55/57و کنترل ( )59/99تفاوت معنیداری وجود ندارد؛
اما در مرحلۀ پسآزمون میانگین نمرات درک مطلب در گروه آزمایش ( )91/89نسبت
به گروه کنترل ( )59/18افزایش یافته است .دامنۀ نمرات در پیشآزمون دو گروه تقریباً
یکسان است .در پسآزمون ،بیشترین نمرة گروه آزمایش ( 96نسبت به  )53افزایش
زیادی را نشان میدهد ،درحالیکه بیشترین نمرة پسآزمون گروه کنترل تغییر جزئی
یافته است ( 56نسبت به .)59
همچنین ،بین میانگین نمرات گروههای آزمایش ( )91/51و کنترل ()16/11
اضطراب امتحان در مرحلۀ پیشآزمون تفاوت چندانی وجود ندارد؛ اما در مرحلۀ
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پسآزمون میانگین نمرات گروه آزمایش ( )17/13در مقایسه با میانگین نمرات گروه
کنترل ( )91/71کاهش داشته است .دامنۀ نمرات در پیشآزمون دو گروه تقریباً یکسان
است .در پسآزمون ،کمترین نمرة گروه آزمایش ( 71نسبت به  )11کاهش زیادی را
نشان میدهد ،درحالیکه کمترین نمرة پسآزمون گروه کنترل تغییر جزئی یافته است
( 11نسبت به .)17
ازنظر بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته ،چنانچه مقادیر چولگی و کشیدگی
صفر یا نزدیک به صفر باشند نشاندهندة نرمال بودن توزیع است و مقادیر بزرگتر یا
کوچکتر از  +7و  -7نشاندهندة غیر نرمال بودن توزیع است .بررسی دادههای جدول
 5نشان میدهد که مقدار چولگی و کشیدگی نمرات پیشآزمون گروههای آزمایش و
کنترل در محدودة نرمال  +7و  -7قرار دارد.
برای ارزیابی معنیداری آماری تفاوتهای مشاهدهشده در پسآزمون از روش
تحلیل کوواریانس 5استفاده شده است .پیش از انجام آزمون آماری تحلیل کوواریانس
مفروضه های اساسی برای تحلیل کوواریانس (نرمال بودن توزیع نمرات متغیر وابسته،
مستقل بودن واریانس برآورد شده ،همگنی واریانس ،خطی بودن رگرسیون و همگنی
رگرسیون) موردبررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف

7

چون سطح معناداری آمارة  Zآزمون برای هر دو متغیر درک مطلب و اضطراب امتحان
معنادار نبود (از سطح  1/11بزرگتر بود) بنابراین ،فرض نرمال بودن توزیع نمرات
متغیرهای وابسته در گروهها برقرار است .بهمنظور بررسی شرایط برقراری تساوی
واریانسهای گروههای آزمایش و کنترل از آزمون آماری لون 9استفاده شد .با توجه به
اینکه مقادیر  Fلون در سطح  α=1/11معنادار نبود ،درنتیجه واریانسها همگن هستند.
برای بررسی همگنی شیب خط رگرسیون تعامل بین گروهها و نمرات پیشآزمون
بررسی شد .اگر تعامل بین گروهها و نمرات پیشآزمون به لحاظ آماری معنادار نباشد،
تخطی از مفروضه صورت نگرفته است و میتوان گفت فرض همگنی رگرسیون برقرار
است.

)1. analysis of covariance (ANCOVA
2. Kolmogorov-Smirnov
3. Levene
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جدول  .2آزمون پیشفرض همگنی ضرایب رگرسیون
مجموع

منابع تغییرات

مجذورات

df

میانگین

F

مجذورات

Sig.

تعامل گروه و

درک مطلب

7/67

5

7/67

1/97 1/71

پیشآزمون

اضطراب امتحان

955/86

5

955/86

1/13 9/58

در جدول  7نتایج آ زمون همگنی ضرایب رگرسیون نشان داد که مقدار F

محاسبهشده در تعامل گروه و پیشآزمون برای درک مطلب و اضطراب امتحان معنادار
نیست ( ،)P> 1/11بنابراین ،در اینجا دادهها از فرضیۀ همگنی شیبهای رگرسیونی
پشتیبانی میکنند و بنابراین ،میتوان از تحلیل کوواریانس استفاده نمود.
نتیجۀ تحلیل کوواریانس برای متغیر درک مطلب در جدول  9ارائه شده است.
جدول  .3نتیجۀ تحلیل کوواریانس برای متغیر درک مطلب
منابع تغییرات مجموع مجذورات درجۀ آزادی میانگین مجذورات
پیشآزمون

3/85

5

3/85

گروه

7631/93

5

7631/93

خطا

791/35

75

51/66

کل

53895/11

75

F

Sig.

1/35

1/55

𝜂2

1/53 1/115 731/99

دادههای جدول  9نشان میدهد که مقدار  Fمحاسبهشده برای درک مطلب در گروه
آزمایش معنیدار شده است؛ بنابراین ،نتایج تحلیل کوواریانس نشان میدهد که برنامۀ
آموزش دقیقخوانی بر روی درک مطلب دانشآموزان مؤثر است، 𝜂2 = 1/53 .

 F (1, 21) = 731/99 ،P>1/11بر اساس این نتیجه میتوان گفت که آموزش
دقیقخوانی میانگین نمرات پسآزمون دانشآموزان گروه آزمایش را افزایش داده است
و  53درصد واریانس کل را تبیین میکند.
نتیجۀ تحلیل کوواریانس برای متغیر اضطراب امتحان در جدول  5ارائه شده است.
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جدول  .4نتیجۀ تحلیل کوواریانس برای متغیر اضطراب امتحان
منابع تغییرات مجموع مجذورات درجۀ آزادی میانگین مجذورات

F

Sig.

𝜂2

پیشآزمون

7519/11

5

7519/11

1/115 77/63

گروه

999/67

5

999/67

1/111 1/17 9/18

خطا

9839/51

93

515/33

کل

595551/11

51

دادههای جدول  5نشان میدهد که مقدار  Fمحاسبهشده برای اضطراب امتحان در
گروه آزمایش معنیدار شده است؛ بنابراین ،نتایج تحلیل کوواریانس نشان میدهد که
برنامۀ آموزش دقیقخوانی بر روی اضطراب امتحان دانشآموزان مؤثر است= 1/53 .

 F (1, 37) = 9/18 ،P>1/11 ، 𝜂2بر اساس این نتیجه میتوان گفت که آموزش
دقیقخوانی میانگین نمرات پسآزمون دانشآموزان گروه آزمایش را کاهش داده است؛
اما تنها  1/1درصد واریانس کل را تبیین میکند.
بحث و نتیجهگیری
هدفهای اصلی پژوهش حاضر ،شامل بررسی اثرات آموزش راهبردهای دقیقخوانی بر
افزایش درک مطلب و همچنین ،بررسی تأثیر آموزش دقیقخوانی بر کاهش میزان
اضطراب امتحان دانشآموزان دختر پایۀ هشتم بود .یافتههای این مطالعه نشان داد که در
مقایسه با دانشآموزان گروه کنترل ،دانشآموزان گروه آزمایش بهتر توانستند از فنون
دقیقخوانی در زمان خواندن متن پسآزمون استفاده کنند و عملکرد بهتری نسبت به
گروه کنترل داشته باشند .بهعبارتدیگر ،آموزش دقیقخوانی بهعنوان یکی از روشهای
مطالعه ،میزان درک مطلب را در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل بهطور
معناداری افزایش داد .اغلب پژوهشهای انجام شده در زمینۀ اثربخشی استفاده از فنون
مطالعه بر درک مطلب اثرات مثبتی گزارش کردهاند .ازجمله ،یافتههای مناخم (،)7151
یوکسلیر ( ،)7155هولند ( ،)7119ییپ ( )7111مؤثر بودن استفاده از فنون مطالعه بر
افزایش درک مطلب را تأیید کردهاند .در تبیین این یافته میتوان گفت که با استفاده از
فنون مختلف دقیقخوانی ،یعنی سازماندهی ،خواننده سؤاالت خود را دربارة مطلبی که
خوانده است خلق میکند .سپس ،با استفاده از دانش قبلی بین مطلبی که میخواند با
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مطالبی که از قبل خوانده است ارتباط برقرار میکند و با ایجاد ساختمان ذهنی رابطۀ
بین سطوح مختلف را بهصورت یک شکل ،یا یک طرح مجسم میکند .از طریق
حاشیهنویسی و عالمتگذاری میتواند ساختمان مطالب را ازنظر اهمیت برای خود
روشنتر کند و با خالصهنویسی میزان درک و فهم خود را از موضوع وارسی کرده،
بهراحتی میتواند مطالب مرور کند و به هنگام نیاز ،بهسرعت آنها را به یاد بیاورد؛
یعنی ،بازیابی اطالعات از حافظۀ بلندمدت بهراحتی صورت میگیرد .همۀ این عوامل
باعث افزایش درک مطالب خواندهشده میشود .طبق نظریۀ پردازش اطالعـات ،بهعنوان
یکی ازنظریههای یادگیری ،استفاده از راهبردهای مطالعه و یادگیری به بهبود حافظه
کمک میکند؛ زیرا با بهرهگیری از آنها رمزگردانی ،نگهداری و بازیابی اطالعات از
حافظه تسهیل میشود (سیف .)5967 ،راهبردهـای مطالعه و یادگیری ،فرایـند
سیستماتیکی هستند که بهوسیلۀ یادگیرندگـان مورداستفاده قرار میگیرند و باعث درک
عمیق و وسیع مطالب خوانده شده میشوند .این راهبـردها شامل راهبردهای شناختی و
فراشناختی میباشند .راهبردهای شناختی به فراگیری ،سازماندهی و ذخیرهسازی
دانشها ،مهارتها و سهولت بهرهبرداری از آنها کمک میکنند .عالوه بر این،
دانشآموزان در اثر آموزش ،مهارتهایی را کسب میکنند تا بر راهبردهای شناختی
نظارت داشته باشند .با راهبردهای فراشناختی (برنامهریزی ،کنترل ،نظارت و نظم دهی)
روشهای موفق یادگیری و مطالعه را به کار میگیرند و با نظارت مداوم بر کار خود،
نواقص روشها و راهبردهای یادگیری خود را شناسایی میکنند و به اصالح و یا
تعویض آنها اقدام میکنند؛ بنابراین ،دانشآموزان موفق با بهکارگیری رفتارها ،افکار و
عملکـردهای انتخاب ،اجرا ،ارزشیابی و نظارت بر راهبردهای مورداستفاده ،اطالعات
بیشتری کسب میکنند و با ذخیرهسـازی مناسب دانشهای جدید در حافظـه و ارتقـاء
مهارتها میتوانند عملکرد بهتری داشته باشند؛ بنابراین ،معانی آموزشی این یافته
چندوجهی است .اول اینکه ،استفاده از فنون مختلف دقیقخوانی به بهبود تفکر و درک
مطلب کمک میکند .دانشآموزان میتوانند خواندن خود را با به کار بردن راهبردهای
مطالعه ،تنظیم کنند .همچنین ،این روش مهارتهای تفکر عینی دانشآموزان را افزایش
داده ،باعث یادداری بیشتر مطالب میشود و بهبود توانایی دانشآموزان در خواندن،
عالقهمندی آنان را به خواندن افزایش میدهد.
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عالوه بر این ،یافتهها نشان دادند که آموزش راهبردهای دقیقخوانی باعث کاهش
اضطراب امتحان آزمودنیهای گروه آ زمایش نسبت به گروه کنترل (هرچند جزئی) شده
است .مطالعات کادر ( )7159و صاحبالزمانی و زیرک ( )5965نیز نشان دادهاند که
مهارتهای مطالعه در درمان اضطراب امتحان و بهبود یادگیری و یادداری مؤثر است.
در تبیین این یافته میتوان گفت استفاده از راهبردهای مطالعه ارزیابی شناختی
دانش آموزان را در زمینۀ توانایی درک مطلب و قدرت تمرکز افزایش میدهد .بسیاری
از دانشجویان و دانشآموزان به علت فقدان مهارتهای راهبردی مطالعه و یادگیری
دچار ناامیدی و شکست میشوند و این تجربۀ ناامیدی در امتحانهای بعدی نیز ممکن
است ادامه یابد .ادامۀ چنین روندی ،ممکن است منجر به بروز حالتی شود که فرد با
قرار گرفتن در شرایط ارزیابی و امتحان دچار نگرانی و اضطراب شود .عـوارض ناشی
از استمرار چنین مشکالتی موجب افت کیفیت تحصیلی میشود؛ اما با آموزش
راهبردهای مناسب مطالعه و آماده شدن برای امتحان ،فرد از مهارتهایی همچون
مدیریت زمان ،کنترل اضطراب ،تمرکز ،پردازش اطالعات ،انتخاب ایدة اصلی،
راهبردهای آزمون و خودآزمایی بیشتر استفاده میکند .درنتیجه ،ارزیابی وی از توانایی
خود در یادآوری مناسب مطالب خواندهشده مثبت میشود و این ارزیابی شناختی با
ایجاد احساس اطمینان و اعتمادبهنفس به فرد از بروز حالتهای مربوط به اضطراب
جلوگیری میکند .بهعبارتدیگر ،با رفع مشکل اضطراب و نگرانی خود پندارة
دانشآموزان باال میرود و درنتیجه توانایی آنها در تثبیت و نگهداری اطالعات افزایش
مییابد .طبق گفتۀ دوراک ،تورون ،ساینر و کاندیل اوغلو ( )7119بسیاری از دانشجویان
و دانشآموزان به علت فقدان مهارتهای راهبردی مطالعه و یادگیری دچار ناامیدی و
شکست میشوند و این تجربۀ ناامیدی در امتحانهای بعدی نیز ممکن است ادامه یابد.
نتایج پژوهش میلر )5661( 5نیز نشان داد که اضطراب امتحان باال با ناکارآمدی
تحصیلی ،سالمت روانی ضعیف و هیجانهای ناخوشایند همبستگی دارد؛ بنابراین،
دانشآموزان و دانشجویانی که اضطراب امتحان در سطح باال دارند ،چه در زمان مطالعه
و چه در زمان شرکت در آزمون ،مهارتهای مطالعه و یادگیری خود را پایینتر از حد

1. Miller
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توان و دانش خود مورداستفاده قرار میدهند (جینگ .)7113 ،5هروی کریموی ،میالنی
جدید ،رژه و والیی ( )5989بیان کردهاند که اغلب دانشآموزانی که نمرات خوبی در
طولترم دارند ،در امتحانات پایانترم افت نمره دارند که میتواند به علت سطح
اضطراب زیاد آنها باشد.
به دلیل امکانات و توان محدود پژوهشگر ،این پژوهش بر روی  95دانشآموز دخترِ
پایۀ هشتم اجرا شد؛ بنابراین ،در تعمیم نتایج یافتهها به سایر دانشآموزان احتیاط الزم
بایستی در نظر گرفته شود .از محدودیتهای این پژوهش میتوان به عدم کنترل
متغیرهای فرهنگی و اجتماعی و نبود دورة پیگیری برای ارزیابی میزان تداوم برنامۀ
آموزشی اشاره کرد .با توجه به نتایج بهدستآمده ،نتایج این پژوهش میتواند کمک
مؤثری به برنامهریزان حوزة خواندن ،معلمان و دانشآموزان باشد .با توجه به مؤثر بودن
آموزش دقیقخوانی در افزایش درک مطلب و کاهش اضطراب امتحان ،توصیه میشود
محتوای این برنامه در قالب کارگاههای آموزشی برای دانشآموزان برگزار شود .پیشنهاد
میشود معلمان برای افزایش انگیزش دانشآموزان نسبت به خواندن و گسترش
عادتهای خوب خواندن در کنار برنامۀ درسی و در صورت فشردگی برنامهها در
طولترم ،در برنامههای تابستانی روش مطالعۀ صحیح را به دانشآموزان آموزش دهند.
منابع
با عزت ،فرشته؛ سادات صادقی ،منصوره؛ ایزدیفرد ،راضیه و روبنزاده ،شرمین.)5965( .
اعتباریابی و رواسازی آزمون اضطراب امتحان فریدبن :فرم فارسی .نشریۀ مطالعات
روانشناختی ،دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا.99-15 ،)5(8 ،
درتاج ،فریبرز .)5967( .رابطۀ ارزش تکلیف و اضطراب امتحان :بررسی نقش واسطهای
جهتگیری هدف .فصلنامۀ روانشناسی تربیتی.559-63 ،)73(6 ،
دالور ،علی .)5969( .مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی .تهران :رشد.
زارعی ،حیدرعلی ،مرندی ،احمد .)5961( .ارتباط راهبردهای یادگیری و سبکهای حل مسئله
با پیشرفت تحصیلی .فصلنامۀ اندیشههای تازه در علوم تربیتی.578-516 ،)9(9 ،
سانتراک ،ج .)7118( .روانشناسی تربیتی .ترجمۀ دانشفر ،سعیدی و عراقچی .)5961( .تهران:
رسا.
1. Jing
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سلیمی ،جمال؛ محمدی ،رضا .)5967( .بررسی میزان تأثیر آموزش مهارتهای حل مسئله بر
اضطراب امتحان دانشجویان پسر .فصلنامۀ پژوهش در نظامهای آموزشی،)75(3 ،
سیف ،علی اکبر .)5967( .روانشناسی پرورشی نوین :روانشناسی یادگیری و آموزش،
ویرایش هفتم .تهران :دوران.
سیف ،علی اکبر ،5965( .الف) .روشهای یادگیری و مطالعه ،ویرایش دوم .تهران ،دوران.

سیف ،علی اکبر ،5965( .ب) .ساختن ابزارهای اندازهگیری متغیرهای پژوهشی در روانشناسی
و علوم تربیتی :آزمون و پرسشنامه ،ویرایش دوم .تهران ،دیدار.
شیرازی ،محمود .)5965( .تعیین میزان شیوع اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی
در دانشآموزان دبیرستانی استان سیستان و بلوچستان .فصلنامۀ پژوهش در نظامهای
آموزشی.589-593 ،)91(6 ،
صاحبالزمانی ،محمد؛ زیرک ،آیدا .)5961( .راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان و ارتباط آن با سطح اضطراب امتحان .آموزش در علوم پزشکی،
98-18 ،)5(55

کریمی ،عبدالعظیم .)5965( .بررسی اجمالی نتایج مطالعۀ بینالمللی پیشرفت سواد خواندن
( .7155 )PIRLSمرکز ملّی مطالعات تیمز و پرلز .تهران :پژوهشگاه مطالعات
آموزشوپرورش.
هروی کریموی ،مجید؛ میالنی جدید ،مریم؛ رژه ،ناهید؛ والیی ،ناصر .)5989( .بررسی تأثیر
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