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چکیده
مقدمه :دانشجویان هر کشوری از سرمایه های فكری و معنوی آن کشور به شمار ميروند .از معیارهای کارایي هر نظام آموزشي میزان
پیشرفت تحصیلي فراگیران آن است ،اضطراب امتحان اثری منفي بر پیشرفت تحصیلي ميگذارد .از آنجا که راهبردهای فراشناختي به
عنوان جنبههای اصلي و مهم راهبردهای یادگیری قلمداد ميشود .هدف پژوهش حاضر بررسي تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختي در
بهبود پیشرفت تحصیلي و کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری بود.
روش بررسی :این پژوهش ،از حیث هدف کاربردی و براساس شیوه اجرا ،از نوع تجربي که از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه
شاهد استفاده شده است .جامعه پژوهش دانشجویان کارشناسي نیمسال تحصیلي  1396-97دانشكده پرستاری و مامایي دانشگاه علوم
پزشكي مشهد بودند که تعداد  40نفر ( 20نفر گروه آزمایش و  20نفر گروه کنترل) با استفاده از روش تصادفي منظم به عنوان نمونه
آماری انتخاب شدند .در پژوهش حاضر از مقیاس اضطراب امتحان ابوالقاسمي و همكاران استفاده شد .جهت تعیین پیشرفت تحصیلي از
معدل پایان ترم در دو نیمسال متوالي استفاده شد .جهت رعایت مالحظات اخالقي ،به گروه نمونه اطمینان داده شد که اطالعات آنان
محرمانه باقي خواهد ماند ،همچنین قبل از ارائه پرسشنامهها ،با بیان توضیحات روشن ،اطالعات مربوط به پژوهش به اطالع دانشجویان
رسید و پژوهشگر به آزمودنيها اعالم کرد که ميتوانند در هر زمان که مایل باشند از شرکت در تحقیق انصراف دهند .برای تجزیه و
تحلیل دادهها از شاخصهای توصیفي و روش تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده شد.
نتایج :تعداد کل نمونه در این پژوهش  40نفر بود که  64درصد آنها زن و  36درصد آنها مرد بودند ،از نظر سني  89درصد گروه نمونه
 21-19ساله با میانگین سني  19/54سال بودند و  68درصد بومي و  32درصد غیر بومي و ساکن خوابگاه بودند 85 ،درصد مجرد و 15
درصد متاهل بودند .نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختي بصورت معناداری میزان پیشرفت تحصیلي
دانشجویان را افزایش ( F=7/54و  ،)p≤ 0/001و همچنین اضطراب امتحان دانشجویان را کاهش داد ( F=10/12و .)p≤ 0/001
نتیجهگیری :استفاده از راهبردهای فراشناختي به وسیله دانشجویان مي تواند بر کاهش اضطراب امتحان تأثیرگذار بوده و در خیلي از
موارد از اضطراب امتحان جلوگیری کرده و همچنین موجب بهبود پیشرفت تحصیلي گردد.
واژههای کلیدی :راهبردهای فراشناختي ،پیشرفت تحصیلي ،اضطراب امتحان

 .1دانشجوی دکتری روانشناسی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران
 .2دانشجوی دکتری روانشناسی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران
 .3نویسنده مسئول :دانشیار روانشناسی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران
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 32تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی در بهبود...
مقدمه:

دانشجویان هر کشوری از سرمایههای فكری و معنوی آن

نیست و درصد پیشرفت پایین است ،این افراد به علت بيخبری

کشور به شمار ميروند .بررسي مسائل خاص دانشجویان ،تحصیل

از روشهای درست مطالعه و یادگیری ،کوشش زیادی را برای

موفق و تأمین سالمت جسمي و رواني آنها از مهمترین اهداف

یادگیری انجام ميدهند ولي به نتیجه مطلوب دست نميیابند

برنامهریزان آموزشي دولتهاست ( .)1در این راستا ،یكي از

(.)8

اهداف دانشگاهها ،ارتقای کیفیت آموزش و موفقیت تحصیلي
دانشجویان است.

اضطراب امتحان بر بیش از  30درصد دانشجویان پرستاری
تأثیر ميگذارد ( .)9دانشجویان پرستاری میزان باالتری از

در طي  20سال گذشته ،یک تحول جهاني از سوی

اضطراب امتحان را نسبت به سایر دانشجویان علوم بهداشتي

پژوهشگران برای مطالعه عوامل مؤثر در کارآمدتر کردن نظامهای

تجربه ميکنند ،چون به علت درخواستهایي که در محیط

آموزشي شروع شده است ( .)2پیشبیني عملكرد تحصیلي و

درسي و بیمارستاني از آنها ميشود یک محیط پراسترس را

کشف عواملي که به موفقیت تحصیلي و پایداری آن در

تجربه ميکنند ( .)10دانشجویان وقتي آمادگي ذهني و جسمي

دانشجویان مربوط است ،موضوعاتي هستند که بیشترین اهمیت

داشته باشند ،بهتر ميتوانند یاد بگیرند و بهتر آموختههای خود

را در سیستم آموزش عالي دارند .یكي از معیارهای کارایي هر

را نظم ميدهند و راحتتر یادآوری ميکنند .بدین لحاظ توجه و

نظام آموزشي میزان پیشرفت تحصیلي فراگیران آن نظام است.

دقت به وضعیت رواني دانشجویان اجرای برنامههای آموزشي را

نظامهای آموزشي به دنبال باال بردن کارایي و کیفیت خود

آسانتر و مطلوبتر مينماید .اضطراب ناشي از امتحان یكي از

هستند که در این زمینه توجه به پیشرفت تحصیلي اهمیت

موانع متعدد در بهرهگیری کامل از اندوختهها و اطالعات قبلي

زیادی دارد .پیشرفت تحصیلي عبارت است از توانایي اثبات

است (.)11

موفقیت تحصیلي در اکتساب پیامدی که برای آن طرح ریزی
شده است (.)3،4

راهبردهای یادگیری ،روشها و شیوههایي هستند که
یادگیرندگان در حین یادگیری به کار ميگیرند تا به هدفهای

یكي از عوامل منفي دخیل در پیشرفت تحصیلي دانشجویان

آموزشي مورد نظر دست یابند ( .)12روشهای آموزشي جدید

اضطراب امتحان است .وقتي دانشجویان دچار ترس شدید از

که برای یادگیری ،توسط روانشناسان و متخصصان آموزشي ابداع

عملكرد ضعیف در امتحان ميشوند ،اضطراب امتحان را تجربه

شده ،راهبردهای شناختي و فراشناختي نامگذاری شدهاند.

ميکنند .اضطراب امتحان ،عامل اصلي نتایج منفي متنوع از

فراشناخت به معنای تفكر درباره تفكر اولین بار توسط فالول به

جمله ناراحتي رواني ،عدم موفقیت در اتمام تحصیالت دانشگاهي

معنای آگاهي از شناخت و فرآیندهای شناختي ،نظارت ،ارزیابي

و ناامني است ( .)5اضطراب امتحان یكي از انواع اضطرابهای

و برنامهریزی در یادگیری و به عبارتي شناخت درباره شناخت

موقعیتي است که رابطه تنگاتنگي با عملكرد و پیشرفت تحصیلي

استفاده شد (.)13

دانشجویان دارد ( .)7،6اضطراب امتحان در اکثر کشورهای جهان

راهبردهای فراشناختي تدابیری جهت انتخاب هشیارانه

و در بین تمام طبقات اقتصادی و اجتماعي تجربه ميشود و شیوع

شیوههای مناسب ،نظارت بر اثربخشي این شیوهها ،اصالح

بیشتری در زنان و در جوانان دارد .برآوردهای اخیر سطوح باالی

اشتباهات و در صورت نیاز تغییر راهبردها و جایگزیني با

اضطراب امتحان را در  15تا  22درصد دانشجویان پیشنهاد

راهبردهای جدید ،تعریف شده است ( .)14سیف راهبردهای

دادهاند .پژوهشها نشان داده است که برخي از دانشجویان ،زمان

فراشناختي را به سه دسته شامل راهبردهای برنامهریزی ،کنترل

زیادی را مطالعه ميکنند اما نتیجهای که ميگیرند ،رضایتبخش

و نظارت و راهبردهای نظمدهي تقسیم کرده است .راهبردهای
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برنامهریزی به تعیین هدف مطالعه ،پیشبیني زمان الزم برای

پیشرفت تحصیلي است .بر این اساس فرضیههای این پژوهش

مطالعه و یادگیری ،تعیین سرعت مطالعه ،تحلیل چگونگي

عبارتند از -1 :آموزش راهبردهای فراشناختي به دانشجویان

برخورد با موضوع یادگیری و انتخاب راهبردهای شناختي گفته

موجب کاهش اضطراب امتحان در آنها ميگردد -2 .آموزش

مي شود .راهبردهای کنترل و نظارت ،شامل ارزشیابي پیشرفت،

راهبردهای فراشناختي به دانشجویان موجب بهبود پیشرفت

نظارت بر توجه در هنگام مطالعه ،طرح سؤال از خود در ضمن

تحصیلي در آنها ميگردد.

مطالعه و یادگیری ،کنترل زمان و سرعت مطالعه ،پیشبیني
سؤالهای امتحاني و راهبرد تنظیم و نظمدهي به تعدیل سرعت

روش بررسی:

مطالعه و یادگیری ،اصالح یا تغییر راهبرد شناختي اطالق

این پژوهش ،از حیث هدف کاربردی و بر اساس شیوه اجرا ،از

ميشود( .)15در حال حاضر بخش عمدهای از افت تحصیلي

نوع تجربي که از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه شاهد

فراگیرندگان به این دلیل اتفاق ميافتد که آنان با روشهای

استفاده شده است .جامعه پژوهش ،دانشجویان کارشناسي سال

ناکارآمد به استقبال یادگیری ميروند (.)16

تحصیلي  1396-97دانشكده پرستاری و مامایي دانشگاه علوم

با یادگیری راهبردهای فراشناختي افراد ميتوانند تجارب را

پزشكي مشهد بودند .برای تعیین حجم نمونه با استفاده از مطالعه

به شیوه ای نو ارزیابي و پردازش کنند و یک موقعیت استرسزا

مقاالت متعدد ،میانگین و انحراف معیار گروه کنترل ( 65/11و

مانند امتحان را به عنوان یک فرصت در نظر بگیرند ،نه به صورت

 )7/54و آزمایش ( 68/43و  )7/33تعیین گردید و آلفای 0/05

تهدید و به جای اضطراب موفقیت را تجربه کنند ( .)17در

درصد و بتا  80درصد در نظر گرفته شد .با استفاده از فرمول،

پژوهشي محققان پس از آموزش راهبردهای شناختي و

حجم نمونه برای گروه آزمون و کنترل  13نفر محاسبه گردید و

فراشناختي (راهبردهای مطالعه و یادگیری) به این نتیجه

به دلیل احتمال خروج از مطالعه افراد شرکتکننده در طول

رسیدند که فراگیران پس از استفاده از این راهبردها با اضطراب

مطالعه ،حجم نمونه برای هر گروه به  20نفر افزایش یافت .از

امتحان مقابله کرده و به بهترین نحو به فرآیند پردازش اطالعات

بین  749دانشجوی پرستاری که در پیش آزمون سیاهه اضطراب

پرداخته که نتیجه آن کاهش اضطراب امتحان و پیشرفت عملكرد

امتحان دارای اضطراب امتحان باال مشخص گردیدند ،تعداد 40

تحصیلي بود ( .)18در پژوهشي مشخص شد که دانشآموزاني

نفر از دانشجویان به روش تصادفي منظم ،به عنوان نمونه آماری

که از راهبردهای فراشناختي استفاده ميکنند نسبت به

انتخاب شدند .به این صورت که ابتدا لیست دانشجویان تهیه،

دانشآموزاني که از این راهبردها استفاده نميکنند ،موفق تر

سپس با تقسیم جامعه آماری بر حجم نمونه ،فاصله نمونهها

هستند و این مهارتها به طور مؤثر بر پیشرفت در مدرسه و

مشخص شد .اولین نمونه به روش تصادفي ساده انتخاب شد،

زندگي بعد از تحصیل تأثیر خواهند داشت ( .)19راهبردهای

سایر نمونهها با توجه به فواصل مشخص ،انتخاب شدند تا حجم

فراشناختي ،از جمله موضوعاتي است که در دهههای اخیر به

نمونه کامل گردید و افراد به صورت تصادفي در دو گروه ( 20نفر

طور جدی مورد توجه پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت قرار

گروه آزمایش و  20نفر در گروه کنترل توزیع شدند .معیارهای

گرفته است .به گونهای که در خصوص لزوم آموزش این راهبردها

ورود به مطالعه ،تحصیل در رشته پرستاری ،مشغول تحصیل در

برای موفقیت تحصیلي فراگیران ،تقریبا در بین پژوهشگران این

دوره کارشناسي و از بین دانشجویان ترم  3تا  ،6و نداشتن سایر

حوزه ،اتفاق نظر وجود دارد .با توجه به توضیحات داده شده،

اختالالت روانپزشكي و بیماریهای زمینهای بود و معیار خروج

عمدهترین هدف این پژوهش تعیین میزان اثربخشي آموزش

از مطالعه عدم تكمیل پرسشنامه و غیبت در بیش از دو جلسه

راهبردهای فراشناختي بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش

کارگاه آموزشي بود .جهت رعایت مالحظات اخالقي ،در ابتدا با
موافقت کمیته اخالق دانشكده با طرح پژوهش ،پژوهشگر با
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 34تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی در بهبود...

معرفي خود و توضیح اهداف و روش پژوهش ،جلب رضایت

عمل آمد.

آگاهانه از دانشجویان کسب شد .به گروه نمونه اطمینان داده

روش اجرا بعد از تخصیص تصادفي آزمودنيها در گروههای

شد که اطالعات آنان محرمانه باقي خواهد ماند ،همچنین قبل

آزمایش و کنترل و سطح اضطراب امتحان و عملكرد تحصیلي

از ارائه پرسشنامهها ،با بیان توضیحات روشن ،اطالعات مربوط

آزمودنيهای هر دو گروه بوسیله ابزارها اندازهگیری شد ،سپس

به پژوهش به اطالع دانشجویان رسید و پژوهشگر به آزمودنيها

گروه آزمایش که شامل  20نفر بودند ،هشت جلسه گروهي یک

اعالم کرد که ميتوانند در هر زمان که مایل باشند از شرکت در

ساعته (دو بار در هفته) تحت آموزش راهبردهای فراشناختي

تحقیق انصراف دهند ،عالوه بر جلب رضایت دانشجویان جهت

توسط دانشجوی دکتری که دارای مدرک آموزش درمان

شرکت در تحقیق ،برای هر یک از شرکتکنندگان یک جلسه

فراشناختي معتبر بود ،در یكي از کالسهای دانشكده قرار گرفتند

توجیهي بصورت گروهي برگزار شد .همچنین پرسشنامه

و پس از اتمام آموزش ،دوباره ابزارهای اندازهگیری برای هر دو

مشخصات فردی جهت مشخص شدن متغیرهای سن ،وضعیت

گروه اجرا شد .خالصه جلسات آموزش راهبردهای فراشناختي به

تأهل ،سال ورود به دانشگاه ،جنسیت ،بومي و غیر بومي بودن به

شرح زیر ميباشد:

جدول  :1خالصه جلسات آموزش راهبردهای فراشناختي
جلسه

موضوع

اهداف

اول

راهبردهای برنامهریزی
تعریف یادگیری و مطالعه
تعیین هدف مطالعه

آشنا شدن با مفهوم مطالعه و یادگیری
ارتباط مطالعه با یادگیری
کسب توانایي تعیین هدف برای مطالعه یک
موضوع
تكالیف :تعیین اهداف برای یک موضوع درسي

دوم

پیشبیني زمان الزم برای مطالعه و یادگیری
تعیین سرعت مطالعه

یادگیری تعیین زمان
سرعت مناسب برای انجام مطالعه
تكلیف :انجام زمانبندی و تنظیم سرعت
مطالعه برای یک موضوع درسي

سوم

تحلیل چگونگي برخورد با موضوع یادگیری

آشنا شدن با انواع نظریههای یادگیری
(رفتاری و شناختي)
تكلیف :تمرین مطالعه و یادگیری چند
موضوع درسي با نظریههای گوناگون یادگیری

چهارم

انتخاب راهبردهای یادگیری (راهبردهای
شناختي)

تعیین راهبرد یادگیری مناسب برای مطالعه
تكلیف :تمرین مطالعه و یادگیری بر اساس
راهبرد انتخابي

پنجم

یادگیری مطالب ساده و پایه
دسته بندی اطالعات جدید

تقویت روش مطالعه و یادگیری
تكلیف :مطالعه یک موضوع به روش
دستهبندی کردن

ششم

یادگیری مطالب پیچیده و دشوار
تهیه فهرست عناوین یا سر فصلها
تبدیل متن درس به طرح و نقشه و نمودار

تقویت روش مطالعه و یادگیری
تكلیف :مطالعه یک موضوع به روش تهیه
فهرست و نمودار

هفتم

دستهبندی اطالعات جدید بر اساس
مقولههای آشنا

تقویت روش مطالعه و یادگیری
تكلیف :مطالعه یک موضوع به روش
دستهبندی کردن و پیدا کردن روابط بین
مطالب
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استفاده از طرح درختي برای خالصه کردن
اندیشههای اصلي یک مطلب و نشان دادن روابط
میان آنها
استفاده از نمودار گردشي برای توضیح و تشریح
یک فرآیند پیچیده

هشتم

تقویت روش مطالعه و یادگیری
توانایي انتخاب روش مطالعه مناسب با توجه
به موضوع مورد مطالعه
تكلیف :مطالعه یک موضوع با استفاده از
نمودار گردشي

در پژوهش حاضر از مقیاس اضطراب امتحان که توسط

موضوع که مقایسه و سنجش عملكرد تحصیلي قبل و فعلي فرد،

ابوالقاسمي و همكاران ساخته شده است ،استفاده شد .این

بهترین شاخص افت تحصیلي و پیشرفت تحصیلي است ،با

مقیاس  25ماده دارد که آزمودني براساس یک مقیاس

هماهنگي معاونت محترم آموزش دانشگاه ،ریز نمرات و معدل

چهارگزینهای ( 0هرگز و  3اغلب اوقات) به آن پاسخ ميگوید.

آزمودنيها در نیمسال اول از طریق سایت ثبت و به عنوان پیش

حداقل نمره در این آزمون ( )0و حداکثر  75است .هر چه فرد

آزمون نگهداری شد .سپس پس از مداخله آموزشي موردنظر

نمره باالتری کسب کند نشاندهنده اضطراب بیشتری است.

دوباره نمرات و معدل جمع آوری شد.

سنجش همساني دروني  0/95درصد گزارش شده است .ضرایب
یافتهها:

همبستگي بین نمرههای آزمودنيها در مقیاس اضطراب عمومي
با اضطراب امتحان برای کل نمونه  0/72درصد بدست آمده است.

تعداد کل نمونه در این پژوهش  40نفر بود که  64درصد آنها

همچنین ضریب پایایي این مقیاس با استفاده از روش بازآزمایي

زن و  36درصد آنها مرد بودند ،از نظر سني  89درصد گروه نمونه

 0/77و از روش آلفای کرونباخ  0/94گزارش شده است (.)20

 21-19ساله با میانگین سني  19/54بودند و  68درصد بومي و

در پژوهش حاضر ضریب پایایي این پرسشنامه با روش آلفای

 32درصد غیر بومي و ساکن خوابگاه بودند 85 ،درصد مجرد و

کرونباخ ،برای کل نمونه ،آزمودنيهای دختر و پسر به ترتیب

 15درصد متاهل بودند .در جدول  1نمرات پیش آزمون و پس

( )0/92 ،0/89 ،0/91بدست آمده است.

آزمون اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلي نشان داده شده
است.

براساس روش اجرای پژوهشهای مشابه و تاکید بر این

جدول :2توزیع میانگین نمره انگیزش تحصیلي کلي و مولفه های آن در دانشجویان مورد پژوهش
متغیرها

شاخص آماری

خطای استاندارد

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

کنترل

پیش آزمون

20

37

48

42/78

3/32

0/643

اضطراب امتحان

پس آزمون

20

31

48

41/55

5/54

1/543

آزمایش

پیش آزمون

20

38

49

43/66

3/54

0/684

اضطراب امتحان

پس آزمون

20

16

29

21/23

3/43

0/611

کنترل

پیش آزمون

20

11/34

18/45

15/65

2/65

0/434

پیشرفت تحصیلی

پس آزمون

20

12/84

18/54

15/75

2/76

0/534

آزمایش

پیش آزمون

20

10/87

18/21

15/11

1/32

0/543

پیشرفت تحصیلی

پس آزمون

20

14/32

19/21

17/89

1/23

0/363

گروهها
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جدول فوق نشان ميدهد که در مرحله پیش آزمون میانگین

پیشفرض آزمون بررسي همگني واریانسها (لوین) برای

نمرات آزمودنيهای گروه کنترل و آزمایش در آزمون اضطراب

متغیرهای وابسته ،اضطراب امتحان ( F=0/754و  )p=0/512و

امتحان و پیشرفت تحصیلي نزدیک به یكدیگر است .اما در مرحله

پیشرفت تحصیلي ( F=0/333و  )p=0/812حاکي از همگني

پس آزمون میانگین نمرات آزمون اضطراب امتحان آزمودنيهای

واریانسهای گروهها ميباشد .سومین پیشفرض آزمون بررسي

گروه کنترل تغییری نكرده است ولي میانگین نمرات گروه

همگني شیب رگرسیون نیز نشان داد که تعامل متغیرهای کمكي

آزمایش در اضطراب امتحان کاهش قابل توجهي داشته است.

(پیش آزمونها) و وابسته (پس آزمونها) در سطوح عامل

همچنین میانگین نمرات پیشرفت تحصیلي گروه کنترل در پس

(گروههای آزمایش و گواه) معنيدار نیست .اثر پیالیي شیب

آزمون تغییر محسوسي نداشته ولي میانگین نمرات گروه آزمایش

رگرسیون نیز ( F=0/92و  )p=0/56نشان ميدهد که فرض

افزایش محسوسي داشته است.

همگني رگرسیون برقرار است .چهارمین پیشفرض آزمون

پیش از آزمون آماری فرضیههای پژوهش ،مفروضههای تحلیل

بررسي هم خطي چندگانه نشان داد که از هم خطي چندگانه نیز

کوواریانس بررسي شد .اولین پیشفرض آزمون بررسي نرمال

اجتناب شده است و همچنین خطي بودن رابطه هر جفت از

بودن توزیع نمرات (کلموگرف-اسمیرنف) که آماره  Zحاصل از

متغیرهای پیش آزمون و پس آزمون نیز نشان دهنده رابطه خطي

آزمون ناپارامتریک ( )K-Sمتغیرهای آزمون در همه مراحل در

بین متغیرها بود .در پژوهش حاضر جهت آزمون فرضیهها از روش

سطح  0/05معنيدار نبود و توزیع نرمال ميباشد .دومین

تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده شد.

جدول  :3نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون متغیر اضطراب امتحان
متغیر

منبع اثر

اضطراب امتحان

پیش آزمون

1823/43

گروه آزمایش

1732/38

F

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

1

1823/43

12/05

1

1732/38

10/12

سطح

اندازه

توان

معناداری

اثر

آماری

0/001

0/83

1

0/001

0/80

1

نتایج جدول ( )3تحلیل کوواریانس ،نمرات پس آزمون

میزان تأثیر آن  0/80درصد برآورد شده است .به عبارت دیگر

اضطراب امتحان را نشان ميدهد که آموزش راهبردهای

آموزش راهبردهای فراشناختي صورت گرفته بر روی گروه

فراشناختي بصورت معناداری توانسته است ،میزان اضطراب

آزمایش  80درصد اضطراب امتحان گروه هدف را کاهش داد.

امتحان دانشجویان را کاهش دهد ( F=10/12و  )p≤ 0/001و
جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون متغیر پیشرفت تحصیلي
متغیر

منبع اثر

پیشرفت تحصیلی

پیش آزمون

2645/77

گروه آزمایش

2476/84

F

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

1

2645/77

8/12

1

2476/84

7/54

نتایج جدول ( )4تحلیل کوواریانس ،نمرات پس آزمون

توان آماری

سطح

اندازه

معناداری

اثر

0/001

0/81

1

0/001

0/78

1

پیشرفت تحصیلي را نشان ميدهد که آموزش راهبردهای
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فراشناختي بصورت معناداری توانسته است ،میزان پیشرفت

موقعیت امتحان افكار نگران کننده به سراغ فرد ميآید ،به جای

تحصیلي دانشجویان را افزایش دهد ( F=7/54و  )p≤ 0/001و

تأکید روی این گونه افكار سعي ميشود افراد به سمت یادگیری

میزان تأثیر آن  0/78درصد برآورد شده است .به عبارت دیگر

این موضوع هدایت شوند که این افكار الزاما به عمل ختم نمي

آموزش راهبردهای فراشناختي صورت گرفته بر روی گروه

شوند و نیز واقعي نیستند و نباید متحمل اضطراب در هنگام

آزمایش  80درصد پیشرفت تحصیلي گروه هدف را افزایش داد.

امتحان شوند.
در بررسي فرضیه دوم ،نتایج پژوهش نشان داد که آموزش

بحث:

راهبردهای فراشناختي به دانشجویان موجب بهبود پیشرفت

در بررسي فرضیه اول ،نتایج پژوهش نشان داد که آموزش

تحصیلي در آنها ميگردد .یافتههای مربوط به این فرضیه با

راهبردهای فراشناختي به دانشجویان موجب کاهش اضطراب

بخشي از نتایج پژوهشهای سانتروک ( ،)25صفری و محمدجاني

امتحان در آنها ميگردد .یافتههای مربوط به این فرضیه با بخشي

( ،)26کورناز و کیمر ( ،)27رسولي خورشیدی و همكاران (،)28

از نتایج پژوهشهای محمدی ( ،)11خاکسار و سیف (،)18

محمدی و همكاران ( ،)29نوری و همكاران ( ،)30برودنت و پون

بورنس ( ،)21ستاری و حیدری ( ،)22محمدی و همكاران ()23

( )31همسو است .همچنین با یافتههای پژوهش چانگ (،)32

همسو است .همچنین با یافتههای پژوهش کیواني و همكاران

هاجز و کیم ( )33مغایرت دارد .در تبیین این نتیجه ميتوان

( )24مغایرت دارد .در تبیین این یافته ميتوان عنوان کرد

عنوان کرد راهبردهای فراشناختي برگرفته از رویكرد

اضطراب امتحان باعث احساس ناآرامي و آشفتگي قبل از امتحان

سازندهگرایي هستند و این رویكرد بر نقش فعال فراگیر در

و حالتهای هیجاني که در زمان امتحان بوجود ميآید ،ميشود

مطالعه و یادگیری تأکید دارد .برای عملكرد بهتر ،دانشجویان نه

که پیامد آن فراموش کردن مطالبي که قبالً توسط فرد یاد گرفته

تنها باید از راهبردهای متعددی آگاه باشند ،بلكه باید بدانند در

شده است ،ميباشد .همچنین از آنجا که بسیاری از مشكالت

کجا و چگونه از یک راهبرد استفاده نمایند و وقتي دانشجویان

یادگیری دانشجویان از جمله اضطراب امتحان ناشي از فقدان

تحت آموزش راهبردهای فراشناختي قرار بگیرند ،این آموزشها

مهارتها و راهبردهای فراشناختي است ،این راهبردها به فرد

به مرور زمان به آنان کمک مي کند که بتوانند در حل مسائل

امكان انتخاب ،کنترل ،نظارت ،مدیریت و در نتیجه بهبود

علمي و فكری عمیقتر و به شیوه تفكر واگرا عمل کنند .همچنین

فرآیندهای شناختي را ميدهد .بنابراین الزم است فراگیران در

بازبیني نحوه مطالعه کردن و شرایط مطالعه یادگیرنده را وادار به

زمینه مهارتهایي از قبیل نظمدهي ،نظارت بر خود ،برنامهریزی

تغییر شرایط ميکند که افراد با فراشناخت باال از آنجایي که در

و تعیین هدف ،آموزش الزم را ببینند تا با استفاده از راهبردهای

مورد نحوه یادگیری خود مطلع هستند ،به این امر آگاهي دارند

فراشناختي در مواجهه با اضطراب بر مبنای پردازش اطالعات ،با

و اگر در هر شرایطي که به نتایج مطلوب و موفقیت تحصیل دست

تمرکززدایي از مشكل و تبعات آن ،روند فكری بهتری را طي

نیابند ،در پي تغییر خود ،موقعیت و سایر موارد مرتبط با آن بر

نماید که خود منجر به کاهش اضطراب امتحان ميگردد؛ چون

مي آیند و از آنچه که منجر به بهبود و پیشرفت تحصیلي آنان

در این روش آموزشي ،مهارتهایي مانند مطالعه اثربخش،

ميشود ،استقبال ميکنند.

برنامهریزی درسي ،مدیریت زمان ،خود کنترلي ،تمرکز حواس،

تبیین دیگر اینكه از آنجایي که راهبردهای فراشناختي از

کنترل اضطراب آموزش داده شد ،ترکیب این عوامل و تمرین آنها

مهارتهای عالي ذهن هستند که تقویت نمودن آنها به

سبب کاهش اضطراب امتحان دانشجویان شد .همچنین آموزش

توانمندسازی دروني دانشجویان مانند احساس کنترل بیشتر،

راهبردهای فراشناختي از این رو مؤثر ميافتد که موجب آگاهي

افزایش اعتماد به نفس کمک ميکند .آموزش این راهبردها به

افراد از شیوه پردازش فراشناختي ميشود .هنگامي که در
فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
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 مهارتهایي مانند، از آنجایي که در این روش آموزشي.مؤثر است

 کاهش، مدیریت زمان، نظارت، کنترل،دانشجویان امكان انتخاب

، خود کنترلي، مدیریت زمان، برنامهریزی درسي،مطالعه اثربخش

 برنامهریزی برای آینده را در آنان ایجاد ميکند،اضطراب امتحان

 ترکیب این، کنترل اضطراب آموزش داده شد،تمرکز حواس

.و باعث ميشود بتوانند از عهده تكالیف یادگیری برآیند

عوامل و تمرین آنها سبب بهبود عملكرد تحصیلي و کاهش

همچنانكه در این پژوهش فرضیه قبلي نشان داد که آموزش

.اضطراب امتحان دانشجویان شد

راهبردهای فراشناختي ميتواند منجر به کاهش اضطراب امتحان
شود و این مي تواند خود دلیلي بر پیشرفت تحصیلي دانشجویان

:تقدیر و تشکر

.باشد

از کلیه دانشجویان دانشكده پرستاری و مامایي دانشگاه علوم
:نتیجه گیری

پزشكي مشهد که در اجرای این پژوهش همكاری صمیمانه
. کمال تشكر و قدرداني را اعالم ميداریم،داشتند

در کل نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای
فراشناختي در پیشرفت تحصیلي و اضطراب امتحان دانشجویان
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Abstract
Introduction: Students from any country are considered to be intellectual and Spiritual assets of that country.

The effectiveness of each educational system is the degree to which students learn their academic achievement,
test anxiety negatively affects academic achievement. Since metacognitive strategies are considered as the
main and important aspects of learning strategies. The purpose of this study was to investigate the effect of
teaching metacognitive strategies on improving academic achievement and reducing test anxiety in nursing
students.
Methods: This research was applied to the target and based on the method of a semi-experimental that was

used for the pre-test and post-test design with the control group. The research population consisted of
undergraduate students studying semester 2017-18 in the Faculty of Nursing and Midwifery of Mashhad
University of Medical Sciences. 40 patients (20 in the experimental group and 20 in the control group) were
selected by systematic random sampling. In this study, the test anxiety scale was used by Abolghasemi et al.
To determine academic achievement, mean of the end of the two consecutive semesters was used. In order to
remark ethical considerations, the sample group was assured that their information would remain confidential,
also before submitting the questionnaires, by providing clear explanations, the information about the research
was communicated to the students, and the researcher told the subjects that they could withdraw from the
research at any time. Descriptive indices and covariance analysis were used to analyze the data.
Result: The total number of samples in this study was 40, of which 64% were women and 36% were male.

In terms of age, 89% of the sample group were 19-21 years old with an average age of 19/54 years, and 68%
native, and 32% were non-natives and residents of the dormitory. 85% were single and 15% were married. The
results of covariance analysis showed that the training of metacognitive strategies significantly increased the
academic achievement of students (F = 7.54 and p>0.001) and also reduced students' test anxiety (F = 10.12,
p>0.001).
Conclusion: Using metacognitive strategies by students can have an effect on the reduction of test anxiety

and in many cases it prevents test anxiety and also improves academic achievement.
Keywords: Metacognitive Strategies, Academic Achievement, Test Anxiety, Nursing Students
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