
  13/02/1390: تاریخ دریافت مقاله
  15/03/1390: تاریخ بررسی مقاله
  15/11/1390: تاریخ پذیرش مقاله

تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز  علوم  ي مجله
  2-19ي ششم، سال  ، دوره1391بهار و تابستان 

  67-82: ص ، ص1  ي شماره
  
  

طراب شناختی در کاهش اض تأثیر آموزش راهبردهاي شناختی و فرا
دختر  آموزان دانشدرس علوم تجربی در امتحان و افزایش عملکرد 

  سال سوم راهنمایی اهواز
  

  اقبال زارعی
  مانا شهنی کرمزاده

  یالقیمنیجه شهنی 
  چکیده

هاي شناختی و فراشناختی در کاهش دتأثیر آموزش راهبر بررسی میدانی به منظور این پژوهش آزمایشی
 ، در اهـواز  ،راهنمایی ي دورهدختر  آموزان دانش درس علوم تجربیش عملکرد اضطراب امتحان و افزای

دختر سال سوم راهنمایی اهـواز بودنـد کـه     آموزان دانشآماري این پژوهش  ي جامعه .انجام شده است
بـه   تصـادفی  اهواز انتخاب و بـه طـور   3 ي مدرسه واقع در ناحیهیک نفر به طور تصادفی از  84تعداد 
 شـامل هـا   آوري داده ابـزار گـرد  . گواه گمارده شدند گروه و )فراشناختی و شناختی( زمایشهاي آ گروه

درس هـاي   نمرهو  )1375، و شکرکن نجاریان ، اسدي مقدم،ابوالقاسمی( امتحان اضطراب ي پرسشنامه
روش کار به این صورت بود که ابتـدا هـر دو گـروه     .بود در ترم اول و دوم آموزان دانش علوم تجربی
 درس علـوم تجربـی   ي نمرهو  گواه توسط مقیاس اضطراب امتحان پیش آزمون شدندگروه آزمایش و 

یک سـاعته   ي جلسه 9آزمایش در هاي  گروههر کدام از به  ،سپس. آنها از مدرسه اخذ شد لسال او نیم
زمایش آهاي  هپس از اعمال مداخله، بار دیگر گرو .شناختی و فراشناختی داده شدهاي  آموزش مهارت

از  آنهـا سال دوم  نیم عملکرد درس علوم تجربیو  آزمون شدند و گواه توسط مقیاس اضطراب امتحان
در  آزمـون  آزمـون و پـس   پـیش هاي  تفاضل نمرهروي  تحلیل واریانس یک راههنتایج  .اخذ شد مدرسه

بین  همچنین، .وجود دارد داري معنیآزمایش و گواه تفاوت هاي  هگرونشان داد که بین اضطراب امتحان 
 لـذا . دشمشاهده  داري معنیتفاوت  و گواه فرا شناختی ،شناختیهاي  هگرودرس علوم تجربی عملکرد 

موجب کاهش اضطراب امتحان و افـزایش   شناختی و فراشناختیهاي  توان گفت که آموزش راهبرد می
  .شود می راهنمایی ي دوره دختر آموزان دانش درس علوم تجربیعملکرد 
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درس آموزش راهبرهاي شناختی و فراشناختی، اضطراب امتحـان، عملکـرد    :کلیديي ها هواژ
  .علوم تجربی

  

  ي تحقیق مقدمه و پیشینه
قـرار  شناخت بیش از سه دهه است کـه مـورد توجـه     فرا ي ههر چند که تحقیقات در حوز

 رارقـ محققـان و مربیـان    ي مـورد اسـتفاده  که اغلب  ،»1شناخت فرا«اصطالح ولی است،  گرفته
پـس از   .اسـت به کار گرفتـه شـده    جا به نا، مبهم، مغشوش و گاهی اوقات به صورت گیرد می

 پذیرفت که هـیچ ) 1999، 3ویلسون درنقل ( 2گذشت یک دهه از عمر این مباحث حتی فالول
بـه بـاور    .ایـم  کدام از ما هنوز به درك روشنی از فراشناخت و اصول بسـیار دقیـق آن نرسـیده   

ایـن   .دارداشـاره  تفکرشـان   ي هبه نحو افراددهی  ارزیابی و نظم ، خت به آگاهیشنا فرا ویلسون
  .دشو می پرداختهتوضیح آنها به دهند که در زیر  می فراشناخت را تشکیلهاي  سه، عملکرد

، اطالعات در مـورد محتـواي   خود شناختی به آگاهی فرد از فرایند یادگیري آگاهی فرا -1
انجـام دهـد، اشـاره     بایـد دهد و  می شخصی و آنچه که فرد انجام آگاهی، راهبردهاي یادگیري

  .دارد
ــه قضــاوت  -2 ــابی فراشــناختی ب ــهــاي  ارزی ــتف ــورد قابلی  وخــود تفکــر هــاي  رد در م

 ،به عنوان مثـال  .شود می ارد اطالقد در یک موقعیت خاص ،که در کاربرد آنها ییها محدودیت
  .شان قضاوت کنند ي انتخاب شدهاثربخشی تفکر و راهبردها در موردافراد باید 

در  .دهد که افراد فکر کـردن خـود را تغییـر دهنـد     می وقتی روي تیشناخ دهی فرا نظم -3
اثربخش از منابع  ي براي استفاده ،خوداجرایی هاي  آگاهی و مهارت ازفرد  دهی فراشناختی نظم

  .کند می استفاده ،شناختی
کـردن   دار معنـی فراشناختی بـراي  هاي  از مهارتبسیاري از محققان قبول دارند که استفاده 

) 1980( 6اسـپیل برگـر  همچنـین،   ).2000، 5و مورگان 4نوالن(  است یادگیري بسیار با اهمیت

                                                
١-  Metacognition 
٢-  Flavell 
٣-  Wilson 
٤-  Nolan 
٥-  Morgan 
٦-  Spielberger 
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، داراي دو 1موقعیـت  ي معتقد است که اضطراب امتحان به عنوان یک اضـطراب صـفت ویـژه   
 نسبت بهاشتغالی منفی  -و خوداول، نگرانی  ي مؤلفه .باشد می پذیري نگرانی و هیجان ي مؤلفه

به برانگیختگی هیجانی و  ،پذیري هیجانیعنی  ،دوم ي مؤلفه .است عملکرد، توانایی یا شایستگی
  .امتحانات اشاره داردمربوط به فیزیولوژیکی 

 تلقـی موقعیت امتحان را یک تهدید  معموالًمبتال به اضطراب امتحان  آموزان دانش عالوه، به
درمانی و هاي  روشبراي کاهش اضطراب امتحان  .دهند می راب واکنش نشانکنند و با اضط می

، فشـار روانـی  سازي در مقابل  آرامی، کنترل اضطراب، ایمن مانند آموزش تن ،آموزشی مختلفی
بـا   .نـد ا برده شده به کار ،رفتاري ـ شناختیهاي  مطالعه، پسخوراند زیستی و مداخلههاي  مهارت

بیشـتر از   ،رفتـاري هـاي   بـا تکنیـک   همراه یا ،تنها به صورت منظم زدایی وجود این، حساسیت
 ،ویلسـون ( قـرار گرفتـه شـده اسـت     استفاده مورد دیگر در درمان اضطراب امتحانهاي  درمان
   .)1381ابوالقاسمی،  در، نقل 1999

نزدیکـی بـا    ي رابطـه  در مـدارس اسـت و   شـایع  ي اضطراب امتحان یک پدیـده ،  همچنین
خاصـی  هـاي   و مشخصهها  داراي ویژگیاضطراب امتحان  ،با این حال .  دارداضطراب عمومی 

اثـر منفـی اضـطراب امتحـان بـر پیشـرفت       . سازد می است که آن را از اضطراب عمومی مجزا
) 2005( 2گریگور ).1378 ،و نجاریان ابولقاسمی( تحصیلی در تحقیقات زیادي تأیید شده است

آرامی عملکرد امتحـان   شناختی همراه با تن -رفتاريهاي  در پژوهش خود نشان داد که مداخله
  . بخشد می ریاضی را بهبود

تواننـد   این است که نمـی  ی که اضطراب امتحان دارندآموزان دانش علت افت تحصیلییک 
مرتبط با تکلیف توجه کنند و افکار نامربوط به ذهن آنهـا خطـور نمـوده و مـانع     هاي  به بخش
نشان دادند که نیز  )1985( 4و امري 3بک). 1375 ،و همکاران ولقاسمیاب(شود  می آنها پیشرفت

بیشـتري   زمانگیرند  می ارزیابی قرار هایی که مورد که افراد داراي اضطراب امتحان در موقعیت
 و کنند، در مورد چگونگی عملکرد خود نگرانند، اشتغال ذهنی دارند می کار مورد نظرصرف را 

  م شایسـتگی، انتظـار تنبیـه، احسـاس بـی ارزشـی و افـزایش        به موضوعاتی مانند احساس عد
  

                                                
١-  situation-specific anxiety trait 
٢-  Gregor 
٣-  Beck 
٤-  Emery 
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  .کنند می غیر ارادي و جسمانی زیاد فکرهاي  واکنش
ـ      کشورهاي پیشرفته عمـده  آموزش و پرورشامروزه نظام   ي هتـرین محـور خـود را بـر پای

 ردخنرانی، میزگس مانند ،سنتیهاي  اند و روش شناختی بنا نهاده راهبردهاي دانش شناختی و فرا
با توجه به اهمیت نیروي  ).2000نوالن و مورگان، ( ندده می کمتر مورد استفاده قرار غیره راو 

، آمـوختن چگونـه   و شناخت و یادگیري ناظر بربه عنوان یک نیروي مهم  ،نظارتی فراشناخت
آیـا آمـوزش راهبردهـاي شـناختی و     کـه  اسـت   الؤبه ایـن سـ   گویی پاسخاین پژوهش هدف 

سـال سـوم    دختـر  آمـوزان  دانش عملکرد درس علوم تجربی راب امتحان وطضبر افراشناختی 
  مؤثر است؟  راهنمایی

شناختی و فراشـناختی بـدون تردیـد    هاي  بسیاري از محققان معتقدند که استفاده از مهارت
افتـد   مـی  اتفـاق  دار معنـی زمانی که یادگیري به صورت  .خواهد شد دار معنیمنجر به یادگیري 

تحصـیلی بـاالتر، سـرعت     ي هتر، خودپندار مندي افزون هدرك و بینش بیشتر، عالق یادگیرنده با
 مطالب را مطالعه و در مواقع ضروري از آنهـا اسـتفاده   ،یادگیري بهتر و اضطراب امتحان کمتر

فراشناختی و راهبردهاي مربوط به آن هاي  مهارت ،در مجموع). 1997، 2جسپ و 1کار( کند می
در  ،به عنوان یک انسـان خود، را براي آگاه بودن و کنترل آگاهانه بر تفکرات توانایی یادگیرنده 

سـاختن   دار معنی ،اولین گام در فرایند بازیابی اطالعات). 2000، و مورگان نوالن( احاطه دارند
براي رسیدن بـه ایـن مقصـود اسـتفاده از راهبردهـاي شـناختی و        .آموز است دانش توسطآنها 

ادي خواهد کرد و ضمن کاهش اضـطراب  کمک بسیار زی آموزان دانشن و فراشناختی به معلما
  .عملکرد تحصیلی آنان را افزایش خواهد داد

  

  تحقیقهاي  هدف
که دانـش، مفـاهیم، اصـول و    است  هایی دستیابی به روشطور کلی، هدف این پژوهش  به

و  داده ن را کـاهش اضطراب امتحا دهند،انتقال  آموزان دانشتر به  ضروري را آسانهاي  مهارت
  :هاي این تحقیق عبارتند از هدف ،به طور اخص .دنعملکرد درس علوم تجربی را افزایش ده

  هاي آموزش راهبردهاي شناختی و فراشناختی بـر کـاهش اضـطراب     ثیر روشأتعیین ت -1
  

                                                
١-  Carr 
٢-  Jessup 
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  .دختر سال سوم راهنمایی آموزان دانشامتحان 
عملکـرد   افـزایش  شناختی بـر  ختی و فراهاي آموزش راهبردهاي شنا ثیر روشأتعیین ت -2

  .دختر سال سوم راهنمایی آموزان دانش درس علوم تجربی
  

  تحقیقهاي  فرضیه
  :است گذاشتهزیر را به محک آزمایش هاي  این پژوهش فرضیه

 در اضــطراب امتحــان باعــث کــاهشراشــناختی فشــناختی و هــاي  راهبــردآمــوزش  -1
 .شود می دختر سال سوم راهنمایی آموزان دانش
در  درس علوم تجربیشناختی باعث افزایش عملکرد  و فراشناختی هاي  راهبردآموزش  -2
   .شود می دختر سال سوم راهنمایی آموزان دانش
  

  و عملیاتی متغیرهاریف مفهومی اتع
و یادگیري هدایت  جهت هستند هایی تکنیک راهبردهاي فراشناختی :فراشناختیهاي راهبرد
ایـن   .اسـت  شـده  مطالعـه ارزشـیابی از آنچـه    و الؤتعیین هدف، طرح سمانند  ،آننظارت بر 

از راهبردهـاي  منظـور   ،در این پژوهش. ریزي هستند دهی و برنامه راهبردها شامل نظارت، نظم
سـیف،  ( نـد ا هزش داده شدآمو آموزان دانشبه  براي یادگیري هایی هستند که تکنیکفراشناختی 

1379(.  
هســتند کــه بــه یادگیرنــده در  هــایی هــاي شــناختی تکنیــکراهبرد: راهبردهــاي شــناختی

این راهبردها شامل تکرار . کنند می سازي، ترکیب و یادآوري اطالعات کسب شده کمک ذخیره
در ایـن  . شـود  مـی دهـی   بسط و گسترش معنایی و راهبردهاي سازمان ،موضوع درسی و مرور
آموزش داده  آموزان دانشبه  گیريبراي یاد هستند که هایی تکنیک ، راهبردهاي شناختیپژوهش

  .)1379سیف، ( شده است
، نگرانی، دلشـوره، تـپش قلـب، افـزایش نـبض و سـایر عالیـم        شتشوی: اضطراب امتحان

از  منظـور  ،در ایـن پـژوهش  . را اضطراب امتحان گویند فیزیولوژیک در حین برگزاري امتحان
 همکـاران امتحان ابوالقاسمی و  اضطراب ي پرسشنامه اي است که فرد از نمره اضطراب امتحان

  .کند می کسب )1375(
  درس در  آمـوزان  دانـش آمـوز یـا    میزان تالش و فعالیت دانش: درس علوم تجربیعملکرد 
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، در ایـن پـژوهش  . گویند می درس علوم تجربیدر یک سال تحصیلی عملکرد علوم تجربی را 
   .است آموزان دانشترم اول و دوم هاي  هنمر درس علوم تجربیمنظور از عملکرد 

  

  روش شناسی تحقیق
  روش تحقیق

فراشـناختی و   و راهبردهاي شـناختی استفاده از  یعنی ؛پژوهشی ي مداخله ،در این پژوهش
 عملکرد درس علوم تجربی و به عنوان متغیر مستقل و اضطراب امتحان ،یادگیريعادي  روش

ایـن   آزمایشـی بـه دلیـل ماهیـت     همچنـین،  .انـد  به عنوان متغیرهاي وابسته در نظر گرفته شده
  .ندابزار و امکانات آموزشی و کمک آموزشی ثابت نگه داشته شد ،عواملی مثل معلم ،پژوهش

  
  طرح پژوهش

 گروه گـواه و آزمون  آزمون و پس این پژوهش به صورت یک طرح آزمایش میدانی با پیش
هـاي   دفی بـه گـروه  بـه طـور تصـا    هـا،  طرح پس از انتخاب تصادفی آزمودنی این در. باشد می

هـاي   بـه گـروه   آزمون شـدند و  پیشها  گروه ي همه سپس .ه شدندگواه گماردگروه  آزمایش و
ولـی بـه گـروه گـواه      ،استفاده از راهبردهاي شناختی و فراشناختی آموزش داده شـد  ،آزمایش

اي هـ  نتـایج گـروه   و گرفته شد آزمون پسها  گروه ي همهاز  ضمناً .آموزشی داده نشدگونه  هیچ
  . شدندبا یکدیگر مقایسه  گواهگروه و آزمایش 

  
  گیري و روش نمونهجامعه 

کـه  هسـتند   هوازدختر سال سوم راهنمایی شهر ا آموزان دانشآماري این پژوهش  ي جامعه
روش  .ســوم راهنمــایی بــه تحصــیل مشــغول بودنــد ي در پایــه1382-83 در ســال تحصــیلی

آمـوزش و پـرورش    ي از بین چهـار ناحیـه  . بوداي  گیري به صورت تصادفی چند مرحله نمونه
و از این ناحیه یک مدرسه راهنمـایی دخترانـه بـه صـورت     ) 3 ي ناحیه(شهر اهواز یک ناحیه 

کالس سـوم راهنمـایی کـه     3آموزان  دانشمورد نظر از کل  ي در مدرسه. تصادفی انتخاب شد
 انتخاب و به صورتفر ن 90شدند تعداد  می همگی توسط دبیران علوم تجربی واحدي تدریس

، انتخـاب آزمـودنی بـه     بـدین معنـی   .تصادفی به دو گروه آزمایش و یک گواه گمـارده شـدند  
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 .آزمایش و گواه نیـز کـامالً تصـادفی بـوده اسـت     هاي  صورت تصادفی و گماردن آنها به گروه
ناختی نفر از گروه آموزش راهبردهاي فراش 1 ،نفر از گروه آموزش راهبردهاي شناختی 2 ضمناً

مسـاوي   ي با توجـه بـه مفروضـه    .کردندهمکاري نتا پایان این پژوهش نفر از گروه گواه  1و 
بدین ترتیب  .از هر گروه تعدادي به صورت تصادفی حذف شدبودن تعداد نمونه در هر گروه، 

  .ندتشکیل دادنفري  28سه گروه نهایی را  ي نمونه
  

  آوري اطالعات ابزار جمع
با اسـتفاده از روش   1اضطراب امتحان اهواز  ي پرسشنامه: امتحان اهوازاضطراب  ي پرسشنامه

آماري تحلیل عوامل براي سنجش عالیم اضطراب امتحان توسـط ابوالقاسـمی، اسـدي مقـدم،     
دهـی   این پرسشنامه، یک مقیـاس خـودگزارش  . ساخته شده است) 1375(نجاریان و شکرکن 

  .ماده دارد 25ـ کاغذي است که  مداد
  

  و پایایی ابزار تحقیقروایی 
درونی و  3، همسانی2اضطراب امتحان از سه روش بازآزمایی ي براي سنجش پایایی پرسشنامه 

اضطراب امتحان، ایـن   ي براي سنجش پایایی بازآزمایی پرسشنامه .استفاده شده است 4تنصیف
انحـراف  ( میـانگین . آزمودنی پسر و دختـر داده شـد   181هفته به  6تا  4آزمون مجدداً پس از 

اضـطراب امتحـان در    ي هاي دختر و پسر در پرسشـنامه  ها، آزمودنی کل آزمودنی ي نمره) معیار
ــه ــب   ي مرحلـ ــه ترتیـ ــایی، بـ ، )X، )16/17=SD( ،2/36=X ،)44/19=SD=24/34بازآزمـ

28/32=X  08/15(و=SD (ها در دو نوبت  هاي آزمودنی ضرایب همبستگی بین نمره. می باشد
هـاي دختـر و پسـر بـه ترتیـب       ها، آزمودنی دد پرسشنامه براي کل آزمودنیآزمون و آزمون مج

77/0=r ،88/0=r ،67/0=r باشند بخش می باشد که رضایت می.  
اضطراب امتحان از ضریب آلفاي کرونباخ  ي براي سنجش پایایی همسانی درونی پرسشنامه

  کـل نمونـه،    بـر اسـاس نتـایج حاصـله، ضـرایب آلفـاي بـراي       . استفاده شـده اسـت  ) 1937(
  

                                                
١-  Ahwaz Test Anxiety Invertory 
٢-  retest 
٣-  internal consistency 
٤-  split_halt 
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  .باشد می 92/0و  95/0، 94/0هاي دختر و پسر به ترتیب  آزمودنی
هاي آزمون را به دو گروه زوج و فرد تقسیم و  همچنین محققان فوق با روش تنصیف ماده

ضـرایب پایـایی تنصـیف    . ها در دو گروه محاسبه شده اسـت  هاي آزمودنی همبستگی بین نمره
گزارش  r=88/0و  r ،90/0=r=89/0هاي دختر و پسر به ترتیب،  ها، آزمودنی براي کل آزمودنی

  .شده است
  

  روش اجراي پژوهش
پژوهش بـراي آنهـا    هاي هدفتوجیه شدند و ها  پژوهش، آزمودنی ي هپس از انتخاب نمون

هـاي   به گـروه  اضطراب امتحان ي پرسشنامه سپس .)شناختی شناختی و فراهاي  گروه( شدبیان 
پایـان سـال سـوم راهنمـایی آنهـا از      هاي  ، میانگین نمرهمتعاقباً .داده شد گواهگروه  آزمایش و

  .مورد نظر اخذ شد ي مدرسه
حـدود   جلسهجلسه بود که هر  9 دو روشاز  یک هر آموزش برايجلسات مداخله تعداد 

بـه تعـداد    ،هـر هفتـه دو جلسـه   هـا   براي هر یک از گروهمداخله  .یک ساعت به طول انجامید
جلسات بـه  این  .آمد می دراجراء به  شد، می تشکیل علوم تجربی درسهاي  السکجلساتی که 

  .گرفتانجام  و تحت نظارت محققان دیده آموزش دبیریک  مدت دو ماه توسط
  

  مالحظات اخالقی
اخالقی در کنار ابعاد فنـی و تکنیکـی پـژوهش    هاي  تا جنبه تالش شد در پژوهش حاضر،

  : اخالقی عبارتند از مالحظاتاین برخی از  .لحاظ شوند
  .کننده در این طرح از اختیار الزم جهت همکاري برخوردار بودند شرکت آموزان دانش  -
  .به صورت شفاهی و کتبی جلب شد آموزان دانش ي مدرسه يرضایت والدین و اولیا  -
 .محفوظ نگه داشته شدها  اطالعات مربوط به آزمودنی  -

  .مدرسه تقدیر به عمل آمد يو اولیاان دبیر، آموزان دانش ي هاز همضمناً   -
  

  ها هدادروش تحلیل 
  جهت تحلیل نتایج این مطالعه از آمار توصیفی شـامل فراوانـی، میـانگین، انحـراف معیـار،      
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هـاي تحقیـق از تحلیـل واریـانس یـک راهـه و        حداقل و حداکثر نمره و جهت تحلیل فرضیه
  .هاي پس از تجزیه استفاده گردید آزمون

  

  توصیفیهاي  تهیاف
  .دان شدهارائه  1پژوهش در جدول مربوط به متغیرهاي توصیفی هاي  یافته

  

متغیرهـاي  ، آزمـون  و پـس  آزمـون  میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمـره در پـیش  .  1 جدول
   .عملکرد درس علوم تجربی اضطراب امتحان،

  عملکرد درس علوم تجربی  اضطراب امتحان  متغیرها
  آزمون پس  آزمون پیش  آزمون پس  آزمون پیش

  تعداد
  میانگین

  انحراف معیار
  حداقل نمره
  حداکثر نمره

88  
56/47  
15/19  

3  
95  

85  
14/46  
41/18  

2  
93  

89  
50/14  
95/3  
6/5  

20  

85  
38/15  
31/3  
5/5  

20  
  

اضطراب امتحان، به ترتیب، ) و انحراف معیار(دهد میانگین  می نشان 1همانطور که جدول 
و (میـانگین   .باشـد  مـی  )41/18و ( 14/46و ) 15/19و ( 56/47آزمـون   آزمون و پـس  در پیش

) 95/3و ( 50/14عملکرد درس علوم تجربی، به تربیب، در ترم اول و ترم دوم ) انحراف معیار
  .باشد می )31/3و ( 38/15و 
  

  تحقیقهاي  مربوط به فرضیههاي  یافته
آمـاري مناسـب   هاي  و با استفاده از روش تحقیق بیانهاي  در این بخش از پژوهش فرضیه

 5 تـا  2هـاي   تحقیـق در جـدول  هاي  نتایج مربوط به فرضیه .گرفتندمورد تجزیه و تحلیل قرار 
  .اند آورده شده
 شناختی باعث کاهش اضـطراب امتحـان در   شناختی و فراهاي  آموزش راهبرد :1 ي فرضیه

 .شود می دختر سال سوم راهنمایی آموزان دانش

نتایج به دست  .جزیه و تحلیل این فرضیه، از تحلیل واریانس یک راهه استفاده شدجهت ت
  اضـطراب امتحـان   هـاي   نمره ي بین میانگیندار معنیتفاوت دهد که  می نشان 2دول آمده در ج
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   .وجود دارد گواهبا گروه  ،کردندشناختی و فراشناختی استفاده هاي  ی که از راهبردآموزان دانش
  

 آموزان دانشاضطراب امتحان هاي  میانگین نمره روي تفاضل نتایج تحلیل واریانس یک راهه.  2جدول 
  گواه وفراشناختی  ،شناختیهاي  دختر در گروه

مجموع   منبع تغییر
میانگین مجموع   آزاديدرجه   مجذورات

سطح   F  مجذورات
  يدار معنی

  بین گروهی
  درون گروهی

  کل

480/6496  
62/38874  
542/45370  

2  
82  
84  

24/3248  
01/474  21/7  04/0  

  

اضـطراب امتحـان   هـاي   د، بـین میـانگین نمـره   شـو  می مشاهده 2گونه که در جدول  همان
 2 و p ،82>04/0بـا   F= 21/7( گـواه گروه  وفراشناختی  ،شناختیهاي  در گروه آموزان دانش

=df(  ت پی بـردن  جه .گرفتمورد تأیید قرار  تحقیق ي لذا فرضیه .وجود دارد دار معنیتفاوت
د که نشـان  شستفاده ا گیري شفه بوده است از آزمون پیها  در کدام گروهها  به اینکه این تفاوت

 وجود دارد دار معنیتفاوت  گواهو گروه فراشناختی با گروه  گواهداد بین گروه شناختی با گروه 
  .)مالحظه شود 3جدول (

  

شـناختی، فراشـناختی و گـواه بـا     هـاي   گروهتفاضل میانگین اضطراب امتحان در  ي مقایسه.  3 جدول
  شفهگیري  پی ستفاده از روشا

  )3(  )2(  )1(  ها گروه  ها تفاضل میانگین
12/1  
28/0  
11/7  

  )1( شناختی
  )2( فراشناختی

  )3( گواه
    

*  
*  
-  

05/0 < p *  
 فـرا شـناختی و  هـاي   گـروه  اضطراب امتحـان  شود، می مالحظه 3گونه که در جدول  همان

شـناختی و  هـاي   دارد، اما بین گروه دار معنیتفاوت  )p>05/0در سطح (روه گواه شناختی با گ
  .دنشتفاوتی دیده  از لحاظ اضطراب امتحان فراشناختی
شناختی و فراشناختی باعث افزایش عملکرد درس علـوم  هاي  آموزش راهبرد: 2 ي فرضیه
  . شود می دختر سال سوم راهنمایی آموزان دانشتجربی در 
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نتایج به دست . ه و تحلیل این فرضیه، از تحلیل واریانس یک راهه استفاده شدجهت تجزی
 درس علـوم تجربـی  عملکـرد   تـرم اول هاي  بین میانگین نمره دهد می نشان 4 آمده در جدول

   .وجود دارد دار معنیسه گروه تفاوت  آموزان دانش
  

 عملکرد درس علوم تجربـی هاي  میانگین نمرهروي تفاضل  یک راهه سنتایج تحلیل واریان.  4جدول 
  گواه وفراشناختی  ،شناختیهاي  دختر در گروه آموزان دانش

مجموع   منبع تغییر
میانگین مجموع   درجه آزادي  اترمجذو

  يدار معنیسطح   F  اترمجذو

  بین گروهی
  درون گروهی

  کل

57/16  
40/81  
97/97  

2  
82  
84  

28/8  
25/1  84/7  031/0  

  

علـوم تجربـی   درس هـاي   بین میـانگین نمـره   شود، می دهمشاه 4 گونه که در جدول همان
) df= 2و  p ،82>031/0بـا   F= 84/7( و گواهفراشناختی  ،هاي شناختی در گروه آموزان دانش

جهت پـی بـردن بـه     .گیرد می تحقیق مورد تأیید قرار ي لذا فرضیه .وجود دارد دار معنیتفاوت 
گیري شفه اسـتفاده شـد کـه     ده است از آزمون پیبوها  در کدام گروه دار معنیاینکه این تفاوت 

   .ارائه شده است 5آن در جدول  نتایج
  

شناختی، فراشـناختی و  هاي  درس علوم تجربی در گروههاي  تفاضل میانگین نمره ي مقایسه  .5 جدول
 گیري شفه گواه با استفاده از روش پی

 3 2 1 ها گروه ها میانگین تفاضل

14/4  
19/3  
24/0 

  )1(شناختی 
  )2(فراشناختی 

 )3( گواه
  

*  
*  
- 

05/0 <  p *  
  

 تفـاوت  گواهبا گروه و فراشناختی شناختی هاي  گروه دهد می نشان 5گونه که جدول  همان
هر چند که عملکرد  ،شناختی و فرا شناختی تفاوتی دیده نشدهاي  اما بین گروه ند؛دار دار معنی
  .شناختی بودفرا در گروه شناختی باالتر از گروه آموزان دانش



78  )1  ي ، شماره1391 تابستانو  بهار، 2-19ي ششم، سال  دوره( تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، علوم ي مجله

  گیري بحث و نتیجه
ی آمـوزان  دانشاضطراب امتحان هاي  نشان داد که بین میانگین نمره 1 ي نتایج تحلیل فرضیه

. وجود دارد دار معنیتفاوت  گواهگروه  کردند وراهبردهاي شناختی و فراشناختی استفاده  از که
، ابوالقاسمی )1374(، دادستان )1994( 1ساپهاي  نتایج به دست آمده از این فرضیه با پژوهش

و ابوالقاسـمی  ) 1374(، اعتمـادي  )1378(، بیابـانگرد  )1377(، مجتهـدي  )1375(و همکاران 
تواند اضطراب امتحان را کاهش دهد،  می شناختیهاي  که اعتقاد دارند آموزش مهارت ،)1381(

  .هماهنگی دارد
ي  احتمـاالً وقتـی فـرد در زمینـه     توان گفت که می حاصل از این فرضیههاي  در تبیین یافته

ـ  هايرفتارخواهد کرد  راهبردهاي یادگیري آموزش ببیند سعی را  تکلیـف  امربوط و متناسب ب
؛        یابـد  می افزایش وي، موفقیت و پیشرفت شودو وقتی پاسخ مربوط به تکلیف ارائه انجام دهد 

این سه هاي  بین نمره دار معنی تفاوت ،لذا .یابد می در نتیجه اضطراب مربوط به عملکرد کاهش
شـناختی بـا عملکـرد     فرا دانشتوان استنباط کرد که  می همچنین، .رسد می گروه منطقی به نظر

شـناخت و فراشـناخت   ي  خوب ارتباط دارد و کودکانی که داراي راهبردهاي خاص در زمینـه 
زش ایـن راهبردهـا،   لذا، پـس از آمـو   .کنند می استفاده يآموزشی بهترهاي  هستند از استراتژي

هـاي   بـین میـانگین نمـره   دار  معنـی دهنـد و تفـاوت    می نشان اضطراب امتحان کمتري از خود
  .رسد می منطقی به نظر آزمایش و گروه گواههاي  گروه

 درس علوم تجربیعملکرد هاي  میانگین نمره نشان داد که بیننیز  2 ي نتایج تحلیل فرضیه
 دار معنـی ردهاي شناختی و فراشناختی و گروه گواه تفاوت هاي آموزش راهب گروه آموزان دانش

هاي  ی که از راهبردآموزان دانش درس علوم تجربیعملکرد هاي  نمرهمعنی که  بدین .وجود دارد
   .بودگروه گواه  بیشتر از کنند می شناختی و فراشناختی استفاده

و  4، پـاریس )1982( 3کارو پالینس 2براونهاي  نتایج به دست آمده از این فرضیه با پژوهش
 3رکــ، ه)1997( پجســ و ، کــار)1995( 2، ولفولــک)1990( 1، اندرســون)1990( 5دوینــوگرا

                                                
١-  Sapp  
٢-  Brown 
٣-  Palinscar 
٤-  Paris 
٥-  Winograd 
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، ابراهیمی قوام آبادي )1375(، عباباف )2000( 6اسکات ،)2000( 5ییسو است 4، ریکی)1998(
ند که بیـان داشـت   ،)1379(برخوردار پور و سرمد  و )1379(، سیف )1377(، آوانسیان )1376(

، اسـت مؤثر آمـوزان  دانـش یادگیري در افزایش کیفیت عملکـرد تحصـیلی   هاي  آموزش راهبرد
  .همسویی دارد

تـوان بیـان کـرد کـه احتمـاالً آمـوزش        مـی  حاصل از نتایج این فرضـیه هاي  در تبیین یافته
تکالیف یادگیري را با اعتمـاد بـه    آموزان دانشد شو می باعثشناختی و فراشناختی هاي  راهبرد

ـ تکـالیف بـر خواه  ي  فس باال، احساس اطمینان از اینکه از عهدهن انگیـزه و احسـاس    د آمـد، ن
کـوش،   سـخت  ند معموالًافرادي که از این مهارت برخوردار از این رو، .دنمسئولیت باال بیاموز

رسـد کـه    می بنابراین، منطقی به نظر .دارند ییو احساس مسئولیت باال ندپرتالش و با پشتکار
  .افزایش پیدا کندها  حصیلی آنعملکرد ت

شناختی در کاهش اضطراب امتحان و  که راهبردهاي شناختی و فرا دادنتایج نشان  ،خالصه
نتایج این پـژوهش   همچنین، .است ثر بودهؤم آموزان دانش درس علوم تجربی افزایش عملکرد

شناختی در کـاهش   شناختی و فراهاي  بین روش ، عالوه به .دنباش می همسوموجود با تحقیقات 
کـه روش   شاید بـه ایـن دلیـل باشـد    یجه این نت .ي دیده نشددار معنیاضطراب امتحان تفاوت 

کاهش اضطراب امتحـان،  باعث او در کالس درس  ي تدریس معلم و راهبردهاي مورد استفاده
 مهمی بـه جـا  شود و اثر  آموزان می دانشدر و احساس امنیت ه خود پندار افزایش عزت نفس،

توجـه کـافی   هـا   به این متغیـر  آموزان دانشلذا باید جهت افزایش عملکرد تحصیلی  .ذاردگ می
   .مبذول داشت

پــژوهش در  ي بــه دلیـل محـدود بــودن نمونـه    .هـایی نیـز دارد   ایـن پـژوهش محــدودیت  
 یم و گسـترش نتـایج نیـاز بـه    مـ پذیري نتایج باید احتیاط الزم صورت گیرد و جهت تع یممتع

  .استها  لحاظ کردن سایر متغیردیگر و هاي  پژوهش
  آموز بتوانـد روي یـادگیري خـود کنتـرل داشـته       شود براي اینکه دانش می دعالوه، پیشنها به

  

                                                                                                              
١-  Anderson 
٢-  Woolfolk 
٣-  Hacker 
٤-  Rickey 
٥-  Stacy 
٦-  Scott 
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هــاي  آمـوزش روش  .راهبردهـاي شـناختی و فراشـناختی بـه آنهـا آمـوزش داده شـود        ،باشـد 
گـري و   در یادگیري، یـاددهی، خودآغـازگري، خودمشـاهده    یتنظیم فراشناختی، خصوصاً خود

به دنبـال خواهـد   موفقیت تحصیلی و کاهش اضطراب امتحان را  ،آموزان دانشخودقضاوتی به 
به معلمان  یفراشناختاین است که استفاده از راهبردهاي  رسیدن به این مهمي  الزمهلذا  .داشت

که این  شود می پیشنهادرو،  از این .خود انتقال دهند آموزان دانشآموزش داده شود تا آنها به هم 
الزم ي  باید زمینـه  آموزگار .دنآموزش داده شو آموزان دانش به هم و آموزگارانبه  هم راهبردها

فعـال  هـاي   مسـئله، روش  فراهم سازد و از طریـق ایجـاد   آموزان دانشرا براي پویایی و تفکر 
  .کند تقویت آنها تدریس و استفاده از راهبردهاي شناختی و فراشناختی فرایند حل مسئله را در
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