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بررسي رابطه راهبردهاي فراشناختي خواندن با اضطراب امتحان در دانشجويان 

 ايبهداشت حرفه
  

   ١بهنام محمدي
  شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران.زماني، دانشگاه صنعتي و سا روانشناسي ،ارشدكارشناس  ١

   .٥٥- ٦٤ صفحات ٩٤و زمستان  ييزپا دوم شماره دوم هدور پزشكيراهبردهاي توسعه در آموزش مجله 

  دهيچك

سازد تا لحظه به لحظه از فعاليت يادگيري خود امتياز دانش فراشناختي اين است كه يادگيرنده را قادر مي :و هدف مقدمه

اي از و چگونگي پيشرفت كارش آگاه باشد و هم نقاط قوت و ضعف خودش را تشخيص دهد. در حال حاضر بخش عمده

روند. هدف هاي ناكارآمد به استقبال يادگيري ميافتد كه آنان با روشن دليل اتفاق ميافت تحصيلي فراگيرندگان به اي

  .هستپژوهش حاضر بررسي رابطه راهبردهاي فراشناختي خواندن با اضطراب امتحان دانشجويان 

وي رشته دانشج ٣٩طرح پژوهش در اين مطالعه از نوع همبستگي بنيادي (كانوني) بود. نمونه پژوهش حاضر  :هاوشر

اي بودند كه با روش سرشماري با استفاده از فرمول كوكران انتخاب شدند. پرسشنامه راهبردهاي بهداشت حرفه

ها از فراشناختي خواندن و پرسشنامه اضطراب امتحان توسط دانشجويان تكميل گرديد. در اين پژوهش براي تحليل داده

  يرسون و تحليل كانني استفاده گرديده است.و روش آماري همبستگي پ ٢٠نسخه   SPSS افزارنرم

ها بيانگر اين بود كه سه مجموعه همبستگي كانوني ابعاد راهبردهاي فراشناختي خواندن با ابعاد اضطراب داده :هايافته

رابطه مجموعه  ؛ و>٠٠١/٠Pvalue، ٤٣/٠؛ رابطه مجموعه دوم >٠٠١/٠Pvalue ،٥٧/٠مجموعه اول  رابطهامتحان به ترتيب (

دهد دانشجوياني كه از راهبردهاي . اين نتايج نشان ميهستدار ) داراي همبستگي معني>٠٠٤/٠Pvalue ،٠٩/٠سوم 

  كنند.كنند اضطراب امتحان كمتري را تجربه ميفراشناختي استفاده مي

در ثيرگذار بوده و أتواند بر اضطراب امتحان تاستفاده از راهبردهاي فراشناختي به وسيله دانشجويان مي :گيريتيجهن

  .خيلي از موارد از اضطراب امتحان جلوگيري كرده و موجب پيشرفت و موفقيت تحصيلي گردد

  راهبردهاي فراشناختي، اضطراب امتحان، دانشجويان :هاكليدواژه

  : پژوهشينوع مقاله

  ٢٥/٥/٩٤مقاله:  يرشپذ  ٢٠/٥/٩٤نهايي:  اصالح   ٢١/١٢/٩٣ ريافت مقاله:د

  .٦٤- ٥٥): ٢(٢؛ ١٣٩٥ي. راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي. ابهداشت حرفه يانخواندن با اضطراب امتحان در دانشجو يفراشناخت يطه راهبردهاراب يبررس : محمدي بهنام.ارجاع

  
  مقدمه: 

اضطراب اصطالحي كلي است و به نوعي از اضطراب يا 

هاي شود كه فرد را درباره تواناييهراس اجتماعي اطالق مي

كند و پيامد آن كاهش توان مقابله با موقعيتخود دچار ترديد مي

هايي كه فرد در معرض ارزشيابي هاي امتحان است، موقعيت

). ١است ( مسئلهگيرد و مستلزم حل مشكالت يا قرار مي

اضطراب امتحان در سراسر دنيا و در بين تمام طبقات اقتصادي 

شود و شيوع بيشتري در زنان و در جوانان اجتماعي تجربه مي

آموزان و دانشجوياني كه مشكالت درصد دانش ٣٠تا  ٢٥ارد. د

  . )٢كنند (يادگيري دارند، اضطراب امتحان را تجربه مي

هاي موقعيتي است اضطراب امتحان يكي از انواع اضطراب

ها دانشكه رابطه تنگاتنگي با عملكرد و پيشرفت تحصيلي ميليون

آموزان وقتي انش). د٣آموز و دانشجو در مراكز آموزشي دارد (

توانند ياد بگيرند و بهتر مي ،آمادگي ذهني و جسمي داشته باشند

تر يادآوري ميدهند و راحتهاي خود را نظم ميبهتر آموخته

آموزان كنند. بدين لحاظ توجه و دقت به وضعيت رواني دانش
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نمايد. تر ميتر و مطلوبهاي آموزشي را آساناجراي برنامه

گيري امتحان يكي از موانع متعدد در بهره اضطراب ناشي از

  ها و اطالعات قبلي است. كامل از اندوخته

تدابيري كه براي يادگيري، توسط روانشناسان و صاحب

با نام مهارت شدهابداعشناسي خبرپردازي كشف و نظران روان

تر، راهبردهاي شناختي هاي يادگيري و مطالعه يا به اصطالح فني

 اندعبارتاند. راهبردهاي فراشناختي گذاري شدهامو فراشناختي ن

شود تا ضمن آموزان ياد داده ميهايي كه به دانشاز تكنيك

يندهاي ذهني خود را در تفكر، آنظارت بر جريان يادگيري، فر

يادگيري و يادآوري هدايت كنند. راهبردهاي فراشناختي به 

دهي گفته نظمريزي، كنترل و نظارت و مجموع راهبردهاي برنامه

هاي يادگيري و مطالعه در يادگيري بسيار شود. نه تنها مهارتمي

آموزان ها از سوي معلمان و دانشثر است بلكه اين مهارتؤم

). فراشناخت عبارت است از ٤قابل آموزش و يادگيري هستند (

. فراشناخت كليدي )٥( دانش فرد درباره چگونگي يادگيري خود

دهد تا افكارشان اختي كه به افراد اجازه مياست براي توانايي شن

را كنترل و بازسازي كنند و نقشي اساسي در يادگيري ايفا مي

ترين امتياز دانش فراشناختي اين است كه يادگيرنده ). مهم٦كند (

سازد تا لحظه به لحظه از فعاليت يادگيري خود و را قادر مي

قوت و ضعف  چگونگي پيشرفت كار خود آگاه باشد و هم نقاط

اي از افت ). در حال حاضر بخش عمده٥خود را تشخيص دهد (

افتد كه آنان با روشتحصيلي فراگيرندگان به اين دليل اتفاق مي

 ). ٧روند (هاي ناكارآمد به استقبال يادگيري مي

Woolfolk )از ديدگاه نظريه پردازش اطالعات، ٢٠١٠ (

قبيل توجه، مرور و  يندهاي كنترلي اجرايي ازآفراشناخت را فر

 Dembo  .)٨( دانداطالعات مي كاريدستتمرين، سازماندهي و 

. ١كند: گويد دانش فراشناخت به سه چيز اشاره مي) مي٢٠٠٥(

ها، عالقهدانش مربوط به خود يادگيرنده مانند آگاهي از رجحان

. دانش مربوط به ٢ها، نقاط قوت و نقاط ضعف و عادات مطالعه. 

دگيري يعني دشواري تكاليف مختلف يادگيري و تكليف يا

كوشش مورد نياز براي انجام هر تكليف، تفاوت دروس مختلف 

. دانش مربوط به راهبردهاي يادگيري يعني ٣با يكديگر و جز آن. 

كه چه وقت و كجا از چه راهبردي بايد استفاده كرد و از  اين

 ). ٩( ع يافتراهبردهاي نگهداري و بازيابي اطالعات و جز آن اطال

دهد كه بين فراگيران از نظر نشان مي هاپژوهشبسياري از 

هاي فراشناختي، تفاوت وجود دارد. مطالعاتي مهارت كارگيريبه

هاي يادگيري را با موفقيت هم وجود دارند كه ارتباط سبك

ها حاكي از ). برخي از پژوهش١٠دهند (تحصيلي نشان مي

 هاي فراشناخت است. مثالًمهارت كارگيريبهضعف فراگيران در 

Kuhn  بر اين باور است كه بسياري از دانشجويان در ساختن

دار درباره شناخت و آگاهي خود كه مستلزم هاي معنينظريه

هاي فراشناخت است، با مشكل مواجه هستند. مهارت كارگيريبه

ي هاكند كه به اين دانشجويان در ساختن نظريهاو توصيه مي

  . )١١( هاي خودتنظيمي كمك شودفراشناختي و مهارت

ها به صورت يكي از مشكالت افت تحصيلي در دانشگاه

كه نه تنها  )١عمده مراكز آموزش عالي كشور درآمده است (

ممكن است دانشجويان را از نظر روحي دچار مشكل نمايد بلكه 

ز ها را در معرض خطر محروميت ااز نظر پيشرفت تحصيلي، آن

). اضطراب امتحان به عنوان يكي از ٢دهد (تحصيل نيز قرار مي

كه با  هستمشكالت حاد و شايع دوران تحصيل دانشجويان 

ايجاد اختالل در عملكرد تحصيلي دانشجويان در بسياري از 

  شود. موارد مانع ارزيابي مناسب آنان از طرف اساتيد مي

ه موقعيت اضطراب امتحان يك واكنش هيجاني ناخوشايند ب

توان دانشجويي كه دچار اضطراب ارزيابي است، بنابراين مي

امتحان است را به منزله فردي توصيف كرد كه مواد درسي را 

هاي شود كه دانستهداند اما شدت اضطراب وي مانع از آن ميمي

خود را هنگام امتحان به ظهور برساند. اضطراب امتحان حتي مي

يان را تهديد كند و بر كارآمدي، تواند سالمت رواني دانشجو

گيري شخصيت و هويت اجتماعي آنان شكوفايي استعداد، شكل

). امروزه مشخص شده است كه آشنايي ٧ثير نامطلوب بگذارد (أت

ها و رموز گذرانيدن امتحان و آگاهي از راهبردهايي كه با روش

ها بتوان با نگراني و اضطراب امتحان مقابله كرد از طريق آن

دهندگان ش از فراگيري مطالب درسي در كسب موفقيت امتحانبي

   ).٤ثير دارد (أت

علل شكست تحصيلي دانشجويان عالوه  شناسيآسيبدر 

هاي به وجود مشكل در مهارت شخصيتي- روانيبر عوامل 

  ). ١٢ريزي درسي اشاره زيادي گرديده است (يادگيري و برنامه

ول در تعليم و مفهوم فراشناخت، اكنون به مفهومي متدا

تربيت تبديل شده است. محققان و متخصصان تعليم و تربيت به 
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  محمدي بهنام                                                                                                                  تحانرابطه راهبردهاي فراشناختي خواندن با اضطراب ام

طور گسترده، به نوع و سطح دانش مورد نياز فراگيران عالقمند 

اند. دريافت منفعل اطالعات و حفظ كردن آن، شاخص شده

يادگيري مطلوب مورد نياز در آينده نيست. اكنون از فراگيران 

اند، تقادي درباره آنچه شنيده و خواندهرود به طور انانتظار مي

يند پيچيده آها را بررسي كنند و در فربينديشند؛ روابط بين ايده

). اگرچه تعريف جامعي از ١٣گيري درگير شوند (تصميم

رسد، اما عموم و دشوار به نظر مي برانگيزچالشفراشناخت 

تن محققان در اين نكته اتفاق نظر دارند كه فراشناخت به شناخ

شود. به طور دقيق تر، شناخت يا دانستن درباره دانستن گفته مي

فراشناخت عبارت است از دانش فرد درباره چگونگي يادگيري 

)، و راهبردهاي شناختي به هر گونه رفتار، انديشه يا ١٤خود (

 هاآنشود كه او در ضمن يادگيري از عمل يادگيرنده گفته مي

و  دهيسازمانبه فراگيري، كند و هدف آن كمك استفاده مي

برداري از ها و نيز سهولت بهرهها و مهارتسازي دانشذخيره

). دانش درباره شناخت به چيزي اشاره ١٥در آينده است ( هاآن

) و تنظيم ١٦دانند (هاي خود ميكند كه افراد درباره شناختمي

هايي است كه با هدف تنظيم يا كنترل شناخت شامل فعاليت

و  هامؤلفه). نقش مهم ١٧گيرد (ي و تفكر انجام مييادگير

شناختي در يادگيري موثر كه به موفقيت تحصيلي  هايمهارت

  .انجامد، در مطالعات متعدد به صراحت نشان داده شده استمي

دار در زمينه اضطراب امتحان به منزله يك هاي نظامپژوهش

 و Sarasonهاي پژوهشپديده مهم آموزشي و باليني، به 

  . گرددبازمي همكارش

، موقعيت امتحان دو دسته ان همكارو  مولويطبق نظر 

كند. دسته هاي مرتبط و نامرتبط به آزمون را فعال ميپاسخ

دهند و دسته دوم يعني نخست سطح كارآمدي را افزايش مي

هاي درماندگي، سازي حالتهاي نامرتبط با آزمون با فعالپاسخ

واكنش فيزيولوژيكي (مانند تنش عضالني، افزايش  افزايش سطح

ضربان قلب، فشارخون، خشك شدن دهان، دل به هم خوردن و 

هاي مضاعف ، به راه انداختن تالشنفس به اعتماد...)، كاهش 

براي رهايي از موقعيت امتحان و سطح كارآمدي تحصيلي را 

  ). ١٨دهد (كاهش مي

Sarason )نوعي خوداشتغالي ) اضطراب امتحان را ١٩٧٥

هاي انگاري و ترديد درباره تواناييداند كه با خودكمذهني مي

شود و اغلب به ارزيابي شناختي منفي، فقدان خود مشخص مي

فيزيولوژيكي نامطلوب و افت عملكرد  هايواكنشتمركز حواس، 

اي در سالمت شود و نقش مخرب و بازدارندهتحصيلي منجر مي

 ).١٢كند (آموزان و دانشجويان ايفا ميرواني و تحصيلي دانش

Alexander در پژوهشي تحت عنوان ١٩( و همكاران (

آموزان دختر موفق در راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانش

آموزاني كه در پردازش كشور سنگاپور نشان دادند كه دانش

اطالعات از راهبردهاي درك و فهم، كنترل، خودتنظيمي، 

يندهاي انگيزشي شناختي آاي يادگيري (فرفراشناخت و راهبرده

هاي علمي و تحصيلي در حيطه ،كنندو فراشناختي) استفاده مي

يندهاي آفر هاآنآورند. مي دست بهپيشرفت و موفقيت بااليي را 

  را راهبردهاي مطالعه و يادگيري ناميدند.  شدهگرفته بكار

هش ، هدف كلي از انجام پژوشدهدادهبا توجه به توضيحات 

رابطه راهبردهاي فراشناختي يادگيري با  حاضر بررسي

بوده است و هدف جزئي تحقيق بررسي رابطه  اضطراب امتحان

ابعاد با يكديگر بوده است. به اين منظور رابطه ابعاد اين دو  تكتك

  متغير با استفاده از همبستگي كانني بررسي شد.

  

  :هاروش

هبردهاي فراشناختي اين پژوهش كه به منظور بررسي رابطه را

 ،خواندن و اضطراب امتحان دانشجويان انجام شده است

از  ٣٩. جامعه پژوهش حاضر هستتوصيفي و از نوع همبستگي 

دانشجويان دو كالس كارشناسي پيوسته و ناپيوسته بهداشت 

 ٩٢- ٩٣اي دانشگاه علوم پزشكي زنجان در سال تحصيلي حرفه

وش سرشماري انتخاب بودند كه همگي به عنوان نمونه با ر

هاي راهبردهاي فراشناختي شدند. دانشجويان پرسشنامه

) و اضطراب امتحان ٢٠٠٢، Reichard و Mokhtariخواندن (

كردند.  را تكميل )١٩٩٧، Bendas-Jacob و  Friedmanفريدبن (

آوري شده از روش هاي جمعبراي تجزيه و تحليل آماري داده

افزار كانني با استفاده از نرم آماري همبستگي پيرسون و تحليل

SPSS   استفاده شد. براي محاسبه حجم نمونه از  ٢٠نسخه

در ذيل) استفاده شده است. با توجه  شدهضميمهفرمول كوكران (

به معلوم بودن حجم جامعه، با جاگذاري آن در فرمول تعداد 

علت نزديك بودن به ه آمد كه ب دست بهنفر  ٣٥نمونه مورد نظر 

نفر) با استفاده از  ٣٩حجم جامعه، كل جامعه مورد نظر (تعداد 

  روش سرشماري انتخاب گرديد. 
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) از آنجا كه در ١٨٧؛ ص ١٣٨٨به نقل از سرمد و همكاران (

برآورد  هاي غيرآزمايشي منظور پژوهشگر غالباًپژوهش

توزيع  ميانگين جامعه است، و با توجه به اين امر كه معموالً 

نباشد، توصيه شده  است هنجارالعه ممكن متغيرهاي مورد مط

  ).٢٠نفر و بيشتر از آن باشد ( ٣٠است كه حجم نمونه حداقل 

  

  پرسشنامه راهبردهاي فراشناختي خواندن

در پژوهش حاضر از پرسشنامه آگاهي فراشناختي 

 Reichardراهبردهاي خواندن استفاده شد كه مختاري و 

گويه دارد كه  ٣٠ه مذكور اند. پرسشنام) آن را تدوين كرده٢٠٠٢(

كند. براي تكميل راهبردهاي فراشناختي خواندن را توصيف مي

آن پاسخگو بايد هر گويه را بخواند و سپس ميزان انطباق 

اي از يك (به وضعيت فعلي خود را در يك طيف ليكرت پنج درجه

 (به معناي هميشه يا تقريباً ٥هرگز) تا  معناي هرگز يا تقريباً 

خص كند. راهبردهاي فراشناختي كه در اين هميشه) مش

پرسشنامه وجود دارند سه دسته راهبردهاي فراشناختي كلي، 

شود. براي هر پاسخگو در هر را شامل مي مسئلهحمايتي و حل 

يك از راهبردهاي فراشناختي مذكور كه در قالب خرده آزمون

اگانه؛ نمره جداندشدهمطرحها هايي شامل تعداد متفاوتي از گويه

هاي هر فرد شود. عالوه بر اين، حاصل جمع نمرهاي محاسبه مي

دهد كه گويه نيز يك نمره كلي براي او به دست مي ٣٠در مجموع 

دهنده راهبردهاي فراشناختي خواندن فرد است. بدين سان نشان

خواهد بود.  ١٥٠تا  ٣٠دامنه نمره محتمل براي هر فرد بين 

ين آزمون در حد باال و مقبول هاي پايايي و روايي اشاخص

  ). ٢١گزارش شده است (

براي تعيين پايايي پرسشنامه مورد  ،در پژوهش حاضر

استفاده از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد كه ضريب پايايي 

 آمد. دست به ٨٥/٠

  : نمآزمون اضطراب امتحان فريد

) براي تشخيص ١٩٩٧( را فريدمن و جاكوباين آزمون 

اند. آزمون اضطراب امتحان بزرگساالن ساختهاضطراب امتحان 

 هايسؤالحقير اجتماعي (ت - لفهؤو سه م سؤال ٢٣فريدبن داراي 

تنيدگي  –)، و ١٧الي  ٩ هايسؤالخطاي شناختي ( - )، ٨الي  ١

) است. ضريب آلفاي كرونباخ در نمونه ٢٣الي  ١٨ هايسؤال(

از:  اندتعبارنفري براي هر يك از عوامل باال به ترتيب  ٣٧٠٠

دهنده ثبات دروني باالي اين كه همگي نشان ٨١/٠، و ٨٥/٠، ٩١/٠

براي تعيين پايايي  ،). در پژوهش حاضر٢٢پرسشنامه است (

پرسشنامه مورد استفاده از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد كه 

  .آمد دست به ٩١/٠ضريب پايايي 

  

  :هايافته

و انحراف معيار در هاي توصيفي شامل تعداد ميانگين يافته

  .اندشدهگزارش ١ جدول
  

  تعداد، ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش - ١جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  متغيرها

راهبردهاي 

فراشناختي و 

  اضطراب امتحان

  ٩٧/٨  ٦٤/٤٧  ٣٩  راهبردهاي كلي

  ٣٣/٥  ٧٦/٢٩  ٣٩  مسئلهراهبردهاي حل 

  ٠٦/٥  ٨٤/٢٩  ٣٩  راهبردهاي حمايتي

  ٦٥/٥  ٤٦/٧  ٣٩  تحقير اجتماعي

  ٥٧/٢  ٨٧/١٠  ٣٩  خطاي شناختي

  ٧٤/٢  ٢٣/٦  ٣٩  تنيدگي

  
 ±شود، انحراف معيار مالحظه مي ١ جدولهمان طور كه در 

)، ٦٤/٤٧±٩٧/٨در راهبرد فراشناختي كلي ( )SD ± Mميانگين (

 مسئله)، در راهبرد حل ٨٤/٢٩±٠٦/٥در راهبرد حمايتي (

)، در ٤٦/٧±٦٥/٥( ، در متغير تحقير اجتماعي)٧٦/٢٩±٣٣/٥(

) ٢٣/٦±٧٤/٢( ) و در تنيدگي٨٧/١٠±٥٧/٢( خطاي شناختي

  .هست

ضرايب همبستگي ساده بين متغيرهاي پيش بين، راهبردهاي 

) و متغيرهاي مالك، مسئلهفراشناختي (كلي، حمايتي و حل 

اضطراب امتحان (تحقير اجتماعي، خطاي شناختي و تنيدگي) كه 

 ٢ دولروش همبستگي ساده پيرسون محاسبه گرديده، در جبا 

  ارائه شده است. 
 
ضرايب  ،شودمالحظه مي ٢ جدولكه در  گونهمانه

همبستگي بين متغيرهاي مستقل با متغيرهاي وابسته ارائه شده 

است كه بيشتر ضرايب همبستگي به جز ضريب همبستگي 

تماعي و (راهبردهاي فراشناختي كلي با متغيرهاي تحقير اج

  دار هستند.خطاي شناختي) معني
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  ضرايب همبستگي ساده پيرسون بين متغيرهاي پيش بين و مالك - ٢ل جدو

ضريب همبستگي   متغير مالك  متغير پيش بين
(R) 

داري سطح معني
(Pvalue) 

  راهبردهاي كلي
 ٢٨/٠  -٢١/٠  تحقير اجتماعي

 ٣٠/٠ -٢٠/٠  خطاي شناختي

 ٠٥/٠ -٣٨/٠  تنيدگي

حل  راهبردهاي
  مسئله

 ٠٠٠/٠ ٣٢١/٠  تحقير اجتماعي

 ٠٠٠/٠ ٣٢٠/٠  خطاي شناختي

 ٠٠٠/٠ ٢٦٩/٠  تنيدگي

راهبردهاي 
  حمايتي

 ٠٠٠/٠ ٣٨٤/٠  تحقير اجتماعي

 ٠٠٠/٠ ٣٩٩/٠  خطاي شناختي

 ٠٠٠/٠ ٢٧٠/٠  تنيدگي
  

براي بررسي رابطه مجموعه راهبردهاي فراشناختي 

) با مسئلهحل  (راهبردهاي فراشناختي كلي، حمايتي و

مجموعه اضطراب امتحان (تحقير اجتماعي، خطاي 

شناختي و تنيدگي) از تحليل همبستگي بنيادي استفاده 

با  نتايج تحليل كانوني گزارش شده است. ٣ جدولشد. در 

آماره خي دو بارتلت براي مجموعه اول  ،٣ جدولتوجه به 

ي و مجموعه دوم متغيرها ٣٢/٠متغيرهاي مستقل و وابسته 

و مجموعه سوم  ٠٠١/٠در سطح  ١٨/٠ وابسته ومستقل 

دار است. يمعن ٠٥/٠در سطح  ٠٩/٠ وابسته ومتغيرهاي مستقل 

توان نتيجه گرفت كه سه بنابراين، با توجه به اين يافته مي

ها وجود دار از متغيرهاي مستقل و وابسته در دادهيمجموعه معن

و  ٤٣/٠موعه دوم و رابطه مج ٥٧/٠دارد. رابطه مجموعه اول 

است. مجموعه اول راهبردهاي  ٠٩/٠رابطه مجموعه سوم 

درصد از تغييرات مجموعه اول اضطراب امتحان  ٣١فراشناختي 

 ١٩كند و مجموعه دوم از راهبردهاي فراشناختي را تبيين مي

كند و مي تبييندرصد از مجموعه دوم اضطراب امتحان را 

از مجموعه سوم  ٠٣/٠مجموعه سوم از راهبردهاي شناختي 

  كند.مي تبييناضطراب امتحان را 
 

  نتايج تحليل همبستگي كانوني رابطه مجموعه راهبردهاي فراشناختي با مجموعه اضطراب امتحان - ٣ل جدو

  داريسطح معني  درجه آزادي  خي دو بارتلت  المبداي ويلكز  واريانس تبيين شده  همبستگي كانوني  مجموعه

٠٠١/٠  ٩  ٣٢/٠  ٥٤/٠  ٣١/٠  ٥٧/٠  ١  

٠٠١/٠  ٤  ١٨/٠  ٨٠/٠  ١٩/٠  ٤٣/٠  ٢  

٠٠٤/٠  ١  ٠٩/٠  ٩٩/٠  ٠٣/٠  ٠٩/٠  ٣  
  

كه مجموعه اول و دوم و سوم  حال براي بررسي اين

و  اندشدهتشكيلمتغيرهاي مستقل و وابسته از چه متغيرهايي 

نتايج بررسي  ٤ جدولها چگونه است، در نحوه ارتباط آن

  رش شده است. هاي اول، دوم و سوم گزامجموعه

در جدول فوق بار كانوني، نشانه همبستگي متغير با متغير 

، همانند ضرايب استانداردشدهكانوني است، ضرايب كانوني 

در تحليل رگرسيون هستند و نشان استانداردشدهرگرسيون 

  دهنده اهميت متغير در مجموعه هستند. 

در مجموعه اول، دوم و سوم راهبردهاي شناختي به  مثالً

ضريب كانوني  ترتيب در راهبردهاي فراشناختي حمايتي

، در راهبردهاي فراشناختي - ٢٠/١ر است با ببرا استانداردشده

و  ٠٢/١ ر است باببرا استانداردشدهضريب كانوني  مسئلهحل 

 استانداردشدهضريب كانوني  در راهبردهاي فراشناختي كلي

كه داراي بيشترين اهميت است. و در  ٥٧/١ ر است باببرا

مجموعه اول، دوم و سوم اضطراب امتحان به ترتيب در تحقير 

، در ٨٧/٠ ر است باببرا استانداردشدهضريب كانوني  اجتماعي

و در  - ٠٠/١ ر است باببرا استانداردشدهضريب كانوني  تنيدگي

 ر است باببرا استانداردشدهضريب كانوني  خطاي شناختي

  باشند. اهميت مي بيشترينكه داراي  - ٠٣/١

ها در تحليل همبستگي است كه مجموعه ذكرشاياناين نكته 

بنيادي، همانند متغيرهاي مكنون در مدل يابي معادالت ساختاري 

گويند. ها متغير كانوني مييا تحليل عاملي هستند كه به آن

ي همچنين در جدول فوق واريانس تبيين شده، ميزان واريانس

كند. هماست كه هر مجموعه، متغير كانوني خودش را تبيين مي

پوشي نيز نشانه ميزان واريانسي است كه مجموعه مقابل، متغير 

ميزان واريانس  ). مثال٢٣ًكند (كانوني مقابل را تبيين مي
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متغير كانوني اول مجموعه راهبردهاي فراشناختي  شدهاستخراج

واريانس  ازدرصد  ٤٠ درصد است. اضطراب امتحان نيز ٨٢

كند. ميزان واريانس راهبردهاي فراشناختي را تبيين مي

درصد و  ٢١متغير كانوني اول اضطراب امتحان  شدهاستخراج

درصد از تغييرات اضطراب امتحان  ٨راهبردهاي فراشناختي نيز 

هاي واريانس تبيين شده و كند. با توجه به شاخصرا تبيين مي

بگيريم كه مجموعه اول متغيرهاي  تيجهنتوانيم مي پوشي هم

خوبي با يكديگر دارند، اما ارتباط  بين و مالك ارتباط نسبتاًپيش

دار يمجموعه دوم ضعيف است. براي شناسايي متغيرهاي معن

 Fidellو  Tabachnikها يا متغيرهاي كانوني، در مجموعه

غير و بيشتر هر مت ٣٠/٠كنند كه با كانوني ) پيشنهاد مي٢٠٠٧(

). بنابراين، ٢٣( دار بودن آن در مجموعه خودش استينشانه معن

دار در مجموعه اول راهبردهاي فراشناختي يمتغيرهاي معن

، راهبردهاي فراشناختي ٣٢/٠شامل، راهبردهاي فراشناختي كلي 

است.  ٤٢/٠له أو راهبردهاي فراشناختي حل مس - ٥٣/٠حمايتي 

دار شامل يرهاي معندر مجموعه اول اضطراب امتحان متغي

 ٣٧/٠و تنيدگي  - ٣١/٠، خطاي شناختي ٤٥/٠تحقير اجتماعي 

  است.

  

  سوم متغيرهاي مالك و پيش بين بار كانوني، ضريب كانوني استاندارد شده، واريانس تبيين شده مجموعه اول، دوم و - ٤ل جدو

متغير 

  كانوني
  متغيرهاي مورد بررسي

  مجموعه سوم  مجموعه دوم  مجموعه اول  

  بار كانوني
ضريب كانوني 

  استاندارد شده
  بار كانوني

ضريب كانوني 

  استاندارد شده
  بار كانوني

ضريب كانوني استاندارد 

  شده

راهبردهاي 

  فراشناختي

راهبردهاي فراشناختي 

  كلي
٥٧/١ ١٧/٠ ٣٦/٠ ٠٤/٠ ٢٥/٠ ٣٢/٠ 

راهبردهاي فراشناختي 

  حمايتي
٢٠/٠ - ٠٣/٠ - ٦٥/٠ - ١٢/٠ - ٢٠/١ - ٥٣/٠ - 

راهبردهاي فراشناختي 

  مسئلهحل 
١٨/١ - ٢٢/٠ ٠٢/١ ١٩/٠ ١١/٠ ٤٢/٠ - 

 شدهاستخراجواريانس 

  همپوشي
 

٨٢٠/٠  

٤٠/٠ 
 

١٦/٠  

٥٤/٠ 
 

١٠/٠  

٠٥/٠ 

اضطراب 

  امتحان

 - ٤٧/٠ - ٠٨/٠ ٦٥/٠ ١١/٠ ٨٧/٠ ٤٥/٠  تحقير اجتماعي

 - ٠٣/١ - ٤٠/٠ - ٢٦/٠ - ١٠/٠ - /٠٣ - ٣١/٠  خطاي شناختي

 ٦٩/٠ ٢٥/٠ - ٠٠/١ - ٣٦/٠ ٢١/٠ ٣٧/٠  تنيدگي

 شدهاستخراجواريانس 

  همپوشي
٣٢/٠ 

٢١/٠  

٠٨/٠ 
٠٤/٠ 

٢٩/٠  

٦٨/٠ 
١٧/٠ 

٤٩/٠  

٢١/٠ 

  
  گيري:بحث و نتيجه

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه راهبردهاي فراشناختي 

با اضطراب امتحان در دانشجويان بود. نتايج بررسي همبستگي 

ي فراشناختي متغيرها نشان داد كه تمامي ابعاد راهبردها

له) رابطه معنيأ(راهبردهاي فراشناختي كلي، حمايتي و حل مس

داري با اضطراب امتحان (تحقير اجتماعي، خطاي شناختي و 

تنيدگي) داشتند. همچنين نتايج تحليل همبستگي كانوني نشان داد 

بيني اضطراب كه ابعاد راهبردهاي فراشناختي قادر به پيش

گيريم كه استفاده ها نتيجه مياين يافته امتحان هستند. با توجه به

از راهبردهاي فراشناختي توسط دانشجويان موجب كاهش 

  ها مي گردد. اضطراب امتحان آن

توان گفت كه اضطراب امتحان باعث در تبيين اين نتايج مي

اختالل در بازيابي و پردازش اطالعات گرديده، در نتيجه منجر به 

ود. بنابراين دانشجويان با استفاده شافت عملكرد دانشجويان مي

توانند به بهترين شيوه ممكن به از راهبردهاي فراشناختي مي

يند پردازش اطالعات پرداخته و از تداخل شناختي و آفر

هاي ذهني منفي ناشي از نقص در حافظه كوتاه خودمشغولي

جلوگيري به عمل آورند كه نتيجه  پرتيحواسمدت و نيز عوامل 
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ضطراب امتحان و به دنبال آن موفقيت و پيشرفت آن كاهش ا

هاي خاكسار و . اين نتايج همسو با يافتههستعملكرد تحصيلي 

كه اين محققان پس از آموزش راهبردهاي شناختي  هست سيف 

و فراشناختي (راهبردهاي مطالعه و يادگيري) به اين نتيجه 

ا با اضطراب رسيدند كه فراگيران پس از استفاده از اين راهبرده

يند پردازش اطالعات آامتحان مقابله كرده و به بهترين نحو به فر

پرداخته كه نتايج آن كاهش اضطراب امتحان و پيشرفت عملكرد 

  . )٢٤( تحصيلي بود

راهبردهاي فراشناختي با نظم دادن به ذهن و نوع مطالعه 

د يند يادگيري و مطالعه خوآسازد تا بر فرافراد آنان را قادر مي

رسد ريزي كنند كه به نظر ميمسلط شوند و براي آن برنامه

موجب افزايش عملكرد  درازمدتها در تمرين اين مهارت

 كارگيريبهتحصيلي شود. در نقاط مختلف جهان موثر بودن 

هاي متنوع مطالعه در يادگيري بهتر ها و مهارتروش

  ). ٢٥ييد قرار گرفته است (أدانشجويان مورد ت

در پژوهشي نشان  ميالني و همكاران و بيابانگرد روشن 

هاي مطالعه با كه آموزش خودتنظيمي تحصيلي و مهارت ندداد

 دار داردپيشرفت تحصيلي دانشجويان، رابطه مثبت و معني

آمد، نشان داد كه  دست به). نتايج ديگري كه از اين تحقيق ٢٧،٢٦(

است به طوري كه  افت تحصيلي در پسرها بيشتر از دخترها

در  .ها بودنددرصد از دانشجويان پسر جزو مشروطي ١٣/٢

درصد دانشجويان دختر مشروطي بودند كه  ٩٣/٠صورتي كه 

توان خواني داشت كه در اين رابطه ميهمبا نتايج تحقيق غفاري 

به نقش برخي عوامل از جمله مقايسه عملكرد خود با ديگران، 

ست در امتحان، و راهبردهاي مطالعه بيني شكانتظار و پيش

نادرست اشاره كرد و همچنين در تحقيقات نشان داده شده است 

داري در سطح اضطراب امتحان كه تفاوت آماري معني

ها دانشجويان پزشكي دختر و پسر وجود دارد. آموزش مهارت

ها در مرحله ورود و فنون مطالعه در بسياري از دانشگاه

ها امري ضروري يند يادگيري آنآبود فردانشجويان براي به

. دانشگاه يورك، كالج فروم، )٢٨( تشخيص داده شده است

هاي ديگر به دانشگاه بركلي، دانشگاه دارتموث و بسياري دانشگاه

در مورد اضطراب امتحان و موفقيت  ).٢٩( اندپرداختهاين مهم 

تحصيلي نشان داده شده است كه دانشجويان با اضطراب 

هاي طوالني مدت تحصيلي برخوردار بوده ن زياد، از دورهامتحا

هاي مطالعه و يادگيري خود را چه در زمان مطالعه و و مهارت

تر از حد توان و دانش خود چه در زمان شركت در آزمون، پايين

نظر ها و افراد صاحبدهند. برخي از نظريهمورد استفاده قرار مي

دانند و اعتقاد دارند حان ميعملكرد ضعيف را باعث اضطراب امت

آموزان داراي اضطراب هاي امتحاني دانشكه پايين بودن نمره

هاي نامناسب مطالعه، مطالعه ناكافي و يا امتحان به علت عادت

توان ). پس مي٢٨( هاي درست انجام امتحان استفقدان مهارت

گيري كرد كه در اين جا اضطراب امتحان باعث عملكرد نتيجه

يعني اطالع و  .گردد بلكه عكس آن صحت داردنميضعيف 

هاي آگاهي از عملكرد ضعيف در گذشته و همچنين فقدان مهارت

مربوط به مطالعه و انجام صحيح امتحانات موجب اضطراب 

گردد. بنابراين در چنين حالتي هم چنانچه دانشامتحان مي

 آموزان داراي اضطراب امتحان باال پس از آموزش راهبردهاي

 كارگيريبهشناختي و فراشناختي مهارت الزم و كافي را در 

درست راهبردها در موقع مطالعه و يادگيري كسب كنند و مورد 

موجب عملكرد تحصيلي بهتر و كسب تجارب  ،استفاده قرار دهند

  . )٢٩( گرددها ميآميز در طول دوره براي آنموفقيت

 

ت كه توان گفبا استفاده از نتايج پژوهش حاضر مي

ثير داشته أراهبردهاي فراشناختي يادگيري بر اضطراب امتحان ت

هاي گردد. با توجه به اين نتيجه بايد دورهو موجب كاهش آن مي

آموزشي براي دانشجويان برگزار كرد و راهبردهاي فراشناختي 

 آموخت.  هاآنو همچنين نحوه استفاده از اين راهبردها را به 

هاي قبلي ا توجه به نتايج پژوهشاز پيامدهاي اين آموزش ب

توان به كاهش ميزان افت تحصيلي و جلوگيري از هزينه و مي

صرف وقت اضافي براي جبران ناكارآمدي تحصيلي اشاره كرد. 

توان به محدوديت حجم هاي اين پژوهش مياز جمله محدوديت

نمونه، انجام پژوهش فقط بر روي دانشجويان يك رشته و 

هاي خودگزارشي اشاره نمود. پيشنهاد مينامهاستفاده از پرسش

هاي مختلف با يكديگر مقايسه شوند و گردد دانشجويان رشته

هاي تر انتخاب شود و همچنين در محيطحجم نمونه بزرگ

   آموزشي مختلف تحقيقات مشابه انجام گيرد.

مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي، دوره دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان ١٣٩٤ 61 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             7 / 10

https://dsme.hums.ac.ir/article-1-98-en.html


  محمدي  بهنام                                                                                                                 ندن با اضطراب امتحانرابطه راهبردهاي فراشناختي خوا

 
             References 

1. Alikhani Sh, Markazi Moghaddam N, Zand Begleh M, Broumand S. Evaluation of Influencing Factors of 
Educational Decline of Nursing Students of Army University of Medical Sciences between 2001 and 2004. Annals 
of Military and Health Sciences Research 2006; 4(4): 819-24. [In Persian] 

2. Salehi M, Enayati T. Relationship between the Main Components Learning and Study with Academic 
Achievement. Journal of New Approach in Educational Administration 2010; 2(3): 145-62 .[In Persian] 

3. Hill KT. Debilitation Motivation and Testing. New York: Academic Press; 1984. 

4. Haj Babayi M. Principle & Keys of Study & Learning. Tehran: Ma & Shoma; 2009 .[In Persian] 

5. Gardner G, Jewler G. The Keys to Success in University. MR Keramati, G Bararpour, Z Aghsh, trans. Tehran: 
Yastoroon; 2009 .[In Persian] 

6. Seif AA. The Methods of Learning & Study. Tehran: Dowran; 2011.  .[In Persian] 

7. Mehrabizadeh M, Abolghasmi A, Najarian B, Shokrkon H. The Relationship between Self-efficacy and Control 
Place and Intelligence. J Educat Sci Psychol Ahvaz Uni 2007; 21:52-72. [In Persian] 

8. Woolfolk AE. Educational Psychology. 5th ed. Boston: Allyn and Bacon; 2010. 

9. Dembo MH. Applying Educational Psychology. 5th ed. New York: Longman; 2005. 

10. Safari Y, Bazrafshan A. An Investigation into Relationship between Shiraz High School Students Learning Styles 
and Educational Achievement in English Courses. Quarterly Journal of New Approach in Educational 
Administration 2009: (2) 4:17-30. [In Persian] 

11. Kuhn D. Children and Adults as Intuitive Scientist. Psychol Rev 1989; 96(4):674-89. 

12. Sarason IG. Anxiety and self-preoccupation. In I G. Sarason, CD Spiel Berger (eds), Stress and Anxiety. Vol 2. 
New York: Hemisphere/Hastead; 1975. 

13. King A. Reciprocal Peer Questioning. Clearing House 1990; 64 (2): 131-6. 

14. Slavin RE. Educational Psychology: Theory and Practice. 9th ed. NJ: Allyn & Bacon; 2008. 

15. Weinstein CE, Hume LM. Study Strategies for lifelong learning. Washington, DC: American Psychological 
Association; 1998. 

16. Schraw G, Moshman D. Metacognitive Theories, Educational. Psychology Review 1995; 7:351-71. 

17. Schraw G, Dennison R. Assessing Metacognitive Awareness. Contemporary Educational Psychology 1994; 
19:460-75.  

18. Moulavi P, Rostami KH, Mohammadnia H, Rasoulzadeh B, Fadaei Naeini AR. Factors in Reducing the 
Motivation of Students of Ardabil University of Medical Sciences. Journal of medical council of I.R.I 2005; 25(1): 
53-8. [In Persian] 

19. Alexander PA, Murphy PK, Guan J. The Learning and Study Strategies of Highly able Female Students in 
Singapore. Educational Psychology 1998; 18:391-408.  

20. Sarmad Z, Bazargan A, Hejazi E. Research Method in Behavioral Science.Tehran: Agah; 2010. . [In Persian] 

21. Mokhtari K; Reichard CA. Assessing Students Metacognitive Awareness of Reading Strategies. Journal of 
Educational psychology 2002; 94(2), 249-59.  

22. Friedman I, Bendas-Jacob O. Measuring Perceived Test Anxiety in Adolescents: A self-report Scale. Educational 
and Psychology Measurement 57:1035-46.   

23. Tabachnik BG, Fidell LS. Using Multivariate Statistics. 5th ed. Boston: Pearson Education; 2007.  

24. Khaksar and Seif. Effectiveness of Cognitive and Metacognitive Strategies to Reduce Test Anxiety. Journal of 
Educational Psychology 2008; 4(13): 72-88.  

62 مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي، دوره دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان ١٣٩٤
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             8 / 10

https://dsme.hums.ac.ir/article-1-98-en.html


  محمدي بهنام                                                                                                                  تحانرابطه راهبردهاي فراشناختي خواندن با اضطراب ام

25. Christian K. The Effect of Study Habits on the Academic Performance of Freshman Education Students in Xavier 
University, Cagayan de oro City, school year 2008-2009. [On line]. 2009. [cited 2013 Mar 25]. Available from: 
Http//www. Scribed. Com 

26. Roshan Milani S, Aghayi Monavar I, Kheradmand F, Saboory E, Mikaili P, Masudi S, et al. A Study at the 
Academic Motivation and its Relation with Individual State and Academic Achievement on Basic Medical 
Students of Urimia University of Medical Sciences. J Urmia Nurs Midwifery Fac 2011; 9 (5): 357-66. [In Persian] 

27. Biabangard E. The Prevention Methods of Academics Failure. Tehran: Anjoman Oleia va Morabian Publication; 
2009. [In Persian] 

28. Ghaffari A, Mofrad F, Hafez R. Comparing the Effects of Educational Workshops on Academic Skills in Student 
(Strong and Weak). 5th Seminar of University Students Mental Health; 2010, Tehran. [In Persian] 

29. Farooqi YN, Ghani R, Spielberger ChD. Gender Differences in Test Anxiety and Academic Performance of 
Medical Students. International Journal of Psychology and Behavioral Sciences 2012; 2:38-43.  

مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي، دوره دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان ١٣٩٤ 63 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             9 / 10

https://dsme.hums.ac.ir/article-1-98-en.html


  محمدي  بهنام                                                                                                                 ندن با اضطراب امتحانرابطه راهبردهاي فراشناختي خوا

The Relationship between Metacognitive Reading Strategies, Test Anxiety in 
Students of Occupational Health 
 
Behnam Mohammadi 1  
MSc, Industrial and Organizational Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran1.  
 

(Received 12 Mar, 2015    Accepted 16 Aug, 2015) 
 

Original Article 
 
Abstract 

 

Introduction: The previllage of metacognitive knowledge enables the learner's to involve in 
every moment of their learning activities and the points for which their work progresses and 
identifies strengths and weaknesses. At the present, the majaroty of academic failures occure 
on learners, because they attempt to learn through inefficient methods. This study aimed to 
investigate the relationship between test anxieties with metacognitive strategies. 

Methods: The research design of this study was Canonical Correlation. The sample of this 
study included 39 health professional students who were selected by census method using 
Cochran formula. Metacognitive reading strategies and test anxiety questionnaires were 
completed by students. In this study, data were analyzed by software SPSS 20 and Pearson 
correlation where canonical analysis was used. 

Results: The data indicate three sets of canonical correlation dimension, metacognitive 
reading strategies are significantly correlated with test anxiety (The relationship of the second 
set 0.57, Pvalue<0.001; the relationship of the second set 0.43, Pvalue<0.001; and the 
relationship of the third set 0.09, Pvalue<0.004). These results indicate that students who use 
cognitive learning strategies experience less test anxiety. 

Conclusion:  Using metacognitive strategies by students can be influenced by test anxiety 
and in many cases they prevent test anxiety leading to the progress and academic success. 
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