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 آموزاناثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر اضطراب امتحان دانش
 

 06/09/93تاریخ پذیرش:  06/07/93تاریخ دریافت: 

 3زاده رمیفاطمه تقی، 2اصغر نوروزی، 1*محبوبه طاهر

 چکیده

 آموزان دختر بود. حل مسئله بر اضطراب امتحان دانشمهارت پژوهش بررسی اثربخشی آموزش  ف اینهد زمینه و هدف:

شههر  آموزان دختر دوره دوم ابتدایی دانشنفر از  40آزمون با گروه کنترل بود.پس -آزمونآزمایشی از نوع پیش ،طرح پژوهش روش:

در  انتخاب شدند و بهه وهورت تصهادفی   ای تصادفی ای چندمرحلهگیری خوشهبا روش نمونه بابل که دارای اضطراب امتحان باال بودند

( پاسهخ دادنهد. گهروه    1377نفر( جایدهی شدند و به پرسشنامه اضطراب امتحان )ابوالقاسهمی،   20) و کنترل نفر( 20) دو گروه آزمایش

دریافهت  را آموزشهی  چنهین  های حل مسئله را آموزش دیدند در حهالی کهه گهروه کنتهرل     ه یک ساعته مهارتجلس 8آزمایش به مدت 

 نکردند. 

آموزان مؤثر ر کاهش اضطراب امتحان دانشبمتغیری نشان داد آموزش مهارت حل مسئله نتایج آزمون تحلیل کوواریانس یک ها:یافته

 .(> 001/0Pاست )

-ضرر است که با هدف قرار دادن توانایی شهناختی دانهش  مدت، کارآمد و بیکوتاهآموزش مهارت حل مسئله راهبردی  گیری:نتیجه

 اضطراب امتحان توانمند سازد.تواند آنها را در برابر آموزان می

 آموزانآموزش حل مسئله، اضطراب امتحان، دانشها: واژهکلید

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 شاهرود، ایرانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، شناسی، گروه روانی روانادانشجوی دکتر نویسنده مسئول:* .1

(Mahboobe.Taher@uma.ac.ir)  

 ، ایرانسوادکوهدانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، شناسی، ، گروه روانمربی. 2

 ، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه روان ،شناسی بالینی. کارشناسی ارشد روان3
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 مقدمه
شهود نقهش   هایی که توسط نظام آموزشهی برگهرار مهی   امتحان

آمهوزان و  گیری برای ارزیابی پیشرفت دانهش مهمی در تصمیم

 مهوقيیتی ماننهد   در هکه  یعملکرد تحصیلی آنهها دارد. هنگهام  

گیهریم شهاهد جلهوه    قهرار مهی   آمهوزان عملکرد دانهش  ارزیابی

-دانهش  هستیم کهه  1اضطراب با نام اضطراب امتحانخاوی از 

 . بسهیار (1)دههد  مهی  قرار آموزشی چالش برابر در را پژوهان

 و توانایی لحاظ از آموزاندانش است که برخی از شده دیده

بهه دلیهل    هسهتند ولهی   سهط  یکسهانی   در یهادگیری  اسهتيداد 

 یهادگیری  و امتحهان  هنگهام  به را متفاوتی اضطراب، عملکرد

 . اضهطراب (2) دهنهد مهی  نشان خود از از امتحان قبل مطالب

 و ههرا   تهنش  وضهيیت  و حالهت  یهک  عنهوان  بهه  امتحهان، 

 فيالیهت سیسهتم   و کنندهنگران افکار با که است شده تيریف

           ههای اخهتالل  ایجهاد  در و اسهت  همهراه  خودمختهار  عصهبی 

 . (3)کند می ایفا مهمی نقش آموزان،دانش در شناختیروان

اضهطراب امتحهان بهه عنهوان پاسهخی رفتهاری، هیجههانی، و       

انگیهرد  های منفی را در مورد ارزیابی برمیشناختی که احسا 

ههای جسهمانی و شهناختی منجهر بهه      شود، این پاسختيریف می

ههای امتحهان   های منفی در مورد موقيیهت ها و احسا شناخت

 ههای اضطراب امتحان حالتی مرضهی در موقيیهت  . (4)شود می

توانهد بهه کهاهش عملکهرد تحصهیلی،      تحصیلی اسهت کهه مهی   

ههای درسهی منجهر    ضيف در یادگیری و یا کاهش سط  نمهره 

آمهوزان بها   گردد. در بسیاری از موارد دانشهجویان و یها دانهش   

آمادگی و مطاليه کافی و در نظر گرفتن همه اوول در امتحان 

        کننههد، امهها افکههار منفههی مههرتبط بهها امتحههان باعهه شههرکت مههی

 . (5)گردد، تا نتیجه امتحان مطلوب نباشد می

( بههرای 1969) 3( و اسههلیلبرگر1973) 2مههوریس و لیبههرت 

 5پهذیری و هیجان 4اضطراب امتحان دو مؤلفه مهم یينی نگرانی

ههای شهناختی   انهد. منظهور از نگرانهی، فيالیهت    را مطهرح کهرده  

                                                           
1. Test anxiety 

2. Morris & Liebert 

3. Spielberger 

4. Worry 

5. Emotionality 

نامربوط به تکلیف است که دلواپسهی شهناختی زیهاد راجه  بهه      

عملکرد، پیامدهای شکست ناشی از امتحان، افکهار مربهوط بهه    

تحقیر و سهرزنش خهود، ارزیهابی توانهایی خهود در مقایسهه بها        

دیگران، انتظارهای منفهی از عملکهرد و خهودابرازی بهه گونهه      

پهذیری بهه برانگیختگهی    شود. مؤلفهه هیجهان  منفی را شامل می

ش قلهب،  های فیریولوژیک خودکار مانند تلهیجانی و واکنش

. (6) آشفتگی ميده، سردرد، تيریق، لرزش و غیهره اشهاره دارد  

را که اشهاره   6پژوهشگران بيدی مؤلفه تداخل ناشی از تکلیف

ههای نهامربوط بهه    پرتهی بها جنبهه   به آمادگی فهرد بهرای حهوا    

تکلیف دارد به عنوان سومین مؤلفهه اضهطراب امتحهان مطهرح     

نیر به عنوان مؤلفه چهارم اضطراب  7و عدم اطمینان( 7)کردند 

های نگرانی و امتحان ميرفی شده است که از این میان بر مؤلفه

پذیری توجه بیشتری شده است و اخیراً تأکیهد از مؤلفهه   هیجان

 .(8)هیجانی به مؤلفه شناختی تغییر جهت داده است 

        آمههوزان سراسههر جهههان دیههدهاضههطراب امتحههان در دانههش

دروهد   30تها   10آموزان از پراکندگی آن در دانششود و می

 از حهاکی  مختلف هایپژوهش نتایج .(9) گرارش شده است

 بیشهتر  دختهران  در امتحان اضطراب میران شیوع که است آن

 بیشهتری  شهدت  بها  را امتحان اضطراب آنها است و پسران از

              اجتمههاعی و -عوامههل فرهنگههی  .(10، 5)کننههد مههی تجربههه

پذیری جنسیتی در ترغیب دختران به پذیرش اضهطراب و  نقش

 انهد  قبول آن به عنوان یک ویژگی زنانه دخیهل شهمرده شهده   

(11). 

آموزان اضطراب امتحان به طرز چشمگیری، عملکرد دانش

دههد و در نتیجهه موجهب افهت     تأثیر قرار میمضطرب را تحت

 در دپنداشت ضهيیف تحصهیلی  و به تب  آن، خو( 12)تحصیلی 

 اضطراب تشخیص به توجه عدم. (13) گرددآموزان میدانش

 خطهر  بهه  بهر  عهالوه  آن، درمهان  و آمهوزان دانهش  امتحهان در 

 ممکهن  نیهر  را آنها جسمانی روانی، سالمت سالمت انداختن

بنهابراین الزم اسهت بهه راهکارههای     . (11)نمایهد   تهدیهد  است

                                                           
6. Interference caused by the homework 

7. Lock of confidence 



 1393، زمستان 1، شماره 1دوره        شناختی کودکفصلنامه تحول روان

11 

 

شهود.  آموزشی و درمانی مربوط به ایهن حهوزه توجهه بیشهتری     

اند کهه راهبردههای آموزشهی و    پژوهشگران مختلف نشان داده

-، آموزش مههارت (4) شناختی درمانی مختلف مانند بازسازی

-، فن خودنظارت(15) آموزیفنون آرامش، (14)های مطاليه 

توانهد در کهاهش   می1، و آموزش مهارت حل مسئله(16)گری 

 .(18، 17، 5، 4) آموزان مؤثر باشداضطراب امتحان دانش

شود که برای حفه   هایی روبرو میانسان پیوسته با موقيیت

عهدم   (.4)ای از عملکرد باید حل مسئله کنهد  یافتهسط  سازش

های مناسب برای حل مسئله بها شهماری   برخورداری از مهارت

از مشکالت هیجانی و رفتاری در بررگسالی مانند افسهردگی و  

مهوزان ارتبهاط دارد   آو اضهطراب امتحهان دانهش    (5)اضطراب 

هههای سههودمند بههرای کههاهش اضههطراب  یکههی از روش . (18)

مههارت حهل مسهئله اسهت.      آموزان، آمهوزش امتحان در دانش

ههای شهناخت اجتمهاعی و فراینهدی     مسئله، یکهی از مؤلفهه  حل

  کوشههد بههرای  رفتههاری اسههت کههه در آن فههرد مههی   -شههناختی

آنهها   آفرینهی کهه در زنهدگی روزمهره بها     ههای مشهکل  موقيیت

یافتهه و مهؤثر را شناسهایی و    های سهازش حلشود راهمواجه می

مسئله به عنهوان یهک فيالیهت     کشف کند. در این تيریف، حل

  . (19)شود هدفمند، مجدانه و آگاهانه در نظر گرفته می

 موجهب  کهه  اسهت  عملهی  و ایمقابله مهارت حل مسئله،

 شخصهی  یهافتگی سهازش  بها  و شهود مهی  حرمت خود افرایش

 خویشهتن،  گهام: ادراک  شهامل پهنج   و دارد ارتبهاط  مطلهوب 

         مختلهف،  ههای حهل راه از فهرسهتی  تهیهه  مسهئله،  تيریهف 

 و امتحهان کهردن   ،حلراه ترینمناسب مورد در گیریتصمیم

 مهارت آموزش هایروش از یکی(. 20)انتخابی است  حلراه

 گلدفریهد  و دزوریهال  مسهئله  حهل  از مهدل  استفاده مسئله حل

 فرایند حل به اجتماعی مسئله حل ( است. در این مدل1982)

(. 21)شهود  اطالق مهی  واقيی، دنیای و طبیيی محیط در مسئله

 مؤلفهه  ( دو1990دزوریهال و نهرو )   توسهط  شده ارائه مدل در

 سهوی  بهه  گیهری جههت  :دارد وجهود  مسهتقل  نسبتاً و عمومی

گیری به سوی مسئله، قسمت جهت مسئله. حل مهارت مسئله و

                                                           
1. Problem solving training 

انگیرشی فرایند حل مسهئله اسهت. در حهالی کهه مههارت حهل       

    کنهد یهک  مسئله فرایندی اسهت کهه در آن شهخص سهيی مهی     

یافته با یک مسئله ویژه را از طریهق کهاربرد   حل مؤثر سازشراه

 (.22)های حل مسئله بیابد منطقی راهبردها و تکلیف

ههای  ای از طرحهواره گیری به سوی مسهئله مجموعهه  جهت

کنهد کهه   هیجانی نسبتاً پایدار است که تووهیف مهی   -شناختی

چگونه یک شخص در مشهکالت زنهدگی و عهالوه بهر آن در     

مورد توانایی کلی خود در مورد حهل مسهئله، فکهر و احسها      

گیری مسئله مؤلفه هیجهانی فراینهد حهل    کند. در واق  جهتمی

هههای ز طرحههوارها ایدسههتهمسههئله اسههت کههه مربههوط بههه عمههل 

شههناختی ثابههت اسههت و بههه یههک آگههاهی و ادراک   -هیجههانی

ها گردد. این طرحوارهعمومی شخص از مسائل روزمره باز می

ههای بهه خصهو     توانند اجرای حهل مسهئله را در موقيیهت   می

 و دزوریهال  الگوی مرحله شش(. 23)تسهیل یا بازداری کنند 

 و تيریهف  کلهی،  گیهری ( عبهارت از جههت  1990گلدفریهد ) 

 گیهری، تصهمیم  بهدی ،  هایحلتولید راه مسئله، بندیوورت

 (.22)و بازبینی است  حل،راه اجرای

     ميتقدنهههد کهههه آمهههوزش و اجهههرای   (24) نهههرو و شهههیدی

 مشهی هدفمندانهه خاوهی    های حل مسئله، موجب خهط مهارت

ههای  حلشده که افراد از طریق آن، مسئله را تيریف کرده، راه

گیرند که بهتهرین راه حهل   تولید نموده و تصمیم میمختلف را 

 را انتخاب و اجرا کنند. 

ها رابطه اضطراب و حل مسهئله اجتمهاعی را   نتیجه پژوهش

گیهری منفهی بهه مسهئله بها      ای کهه جههت  اند، به گونهنشان داده

نتیجه پهژوهش   .(25)نگرانی و اضطراب همبستگی مثبت دارد 

آمههوزان دبیرسههتانی حههاکی از   بههر روی دانههش ( 4)االبیسههی 

 .(26) رنااثربخشی آموزش حل مسئله بر اضطراب امتحان بود. 

نیر نشان داد کهه مؤلفهش شهناختی اضهطراب امتحهان )نگرانهی(،       

بیش از مؤلفش عاطفی آن در بروز و مواجههه فراگیهران بها ایهن     

هایی مثل آمهوزش مههارت   پدیده مؤثر است و بنابراین مداخله

انایی شناختی فراگیهران را مهورد ههدف قهرار     حل مسئله که تو

تواند آنها را در مدیریت کردن سط  اضطراب امتحان دهد می
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که به  (5)دهد. نتیجه پژوهش اکبری، شقاقی و بهروزیان یاری 

 40بررسههی تههأثیر آمههوزش حههل مسههئله بههر اضههطراب امتحههان   

دانشجوی دختر پرداختند نشهان داد کهه برنامهش آموزشهی حهل      

     جههب کههاهش سههط  اضههطراب امتحههان دانشههجویان مسههئله مو

شود، نتایج پیگیری چهارماهه این پژوهشگران نیر نشهان داد  می

که اثربخشی آموزش حل مسئله پایدار بوده است. ایردی فرد و 

نیر در پژوهشی با عنوان اثربخشی درمهان  ( 11)سلاسی آشتیانی 

رفتاری بها آمهوزش مههارت حهل مسهئله در کهاهش        -شناختی

الئم اضطراب امتحان نشهان دادنهد کهه آمهوزش حهل مسهئله       ع

موجب کاهش عالئم اضطراب امتحان دختران مقط  دبیرستان 

 شود.می

که اضطراب امتحان بهه عنهوان یهک پدیهده     با توجه به این 

متداول و مهم آموزشی رابطه تنگاتنگی با عملکرد و پیشهرفت  

و آمههوزان دارد و آرامههش زنههدگی روزمههره  تحصههیلی دانههش

 و با در نظهر گهرفتن ایهن   ( 27)سازد تحصیلی آنها را  مختل می

      آمهوزان مهورد ارزیهابی قهرار     که هنگهامی کهه عملکهرد دانهش    

یابهد و اگهر   گیرد احتمال بروز واکنش هیجانی افرایش مهی می

آمههوزی در هههر مرحلههه از ارزیههابی احسهها  کنههد کههه   دانههش

تردید داشته باشد و آمادگی الزم را ندارد و یا در توانایی خود 

تواند عملکهرد ممکهن را بهروز دههد، احسها       تصور کند نمی

تنیدگی و اضطراب بر او غلبه خواهد کرد و اضطراب امتحهان  

وجود شواهد پژوهشی مبنهی  با توجه به را تجربه خواهد کرد.  

حل مسئله بر اضهطراب امتحهان و    بر اثربخشی آموزش مهارت

ان، پهژوهش حاضهر بها ههدف     در دختر این مشکلشیوع بیشتر 

حههل مسههئله بههر اضههطراب  بررسههی اثربخشههی آمههوزش مهههارت

 آموزان دختر انجام شده است. امتحان دانش

 روش
پهژوهش حاضهر    کننردگان: الف( طرح پژوهش و شررک  

پهس آزمهون بها گهروه کنتهرل       -آزمایشی از نوع پیش آزمهون  

آموزان دختر دوره دوم جاميش آماری شامل تمامی دانشاست. 

شههر بابهل در سهال    های چهارم، پنجم و ششم( )کال ابتدایی 

آمهوز بهه   دانهش  200بود که از میهان آنهها    1392-93تحصیلی 

ای انتخهاب و  ای چندمرحلهه گیری تصادفی خوشهه روش نمونه

نفههر کههه دارای اضههطراب امتحههان بههاال بودنههد بههه وههورت   40

دند و بهه  رل جایهدهی شه  تصادفی در دو گروه آزمایش و کنته 

 اسخ دادند. پ پرسشنامه اضطراب امتحان

گیری میران اضهطراب امتحهان   برای اندازه ب( ابزار پژوهش:

اسهتفاده شهد.    مقیا  اضطراب امتحهان اههواز  آموزان، از دانش

طراحی و هنجاریابی ( 28)این پرسشنامه که توسط ابوالقاسمی 

مقیها  چههار   گویهه اسهت کهه در یهک      25شده اسهت دارای  

ای لیکرت )هرگر، بندرت، گاهی اوقات و اغلب اوقات( درجه

-پردازد. حداقل و حداکثر نمهره به ارزیابی نظر پاسخگویان می

و  0تواند در این آزمون کسب کنهد بهه ترتیهب     ای که فرد می

است. نمره پایین نشانه اضطراب کمتهر، و نمهره بهاال نشهانه       75

  حتههوایی ایههن آزمههون در   اضههطراب بیشههتر اسههت. روایههی م   

های مختلف مورد تأیید قرار گرفته است و پایهایی آن  پژوهش

هها و  با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بهرای کهل آزمهودنی   

بهه   95/0، و 90/0، 94/0های پسر و دختهر بهه ترتیهب    آزمودنی

 (.3)دست آمده است 

 عملی هایتمرین و آموزشی جلسات ميرفی برنامه آموزشی:

 شهامل  کهه  (1990گلدفریهد )  و الگوی دزوریال اسا  بر آن

 مسهئله،  بنهدی وهورت  و کلهی، تيریهف   گیریجهت مراحل:

  گیهری در مهورد انتخهاب    مختلهف، تصهمیم   ههای حلراه تولید

 جلسه 8در  و طراحی است، بازبینی و حلراه اجرای حل،راه

گردید و به وورت گروهی  تنظیم هفته 8ای به مدت دقیقه 60

آموزان اجرا شد به هایی که برای دانشخالوه جلسه را شد.اج

 شرح زیر است: 

 ضهمن  تهوجیهی بهود کهه    ایایهن جلسهه، جلسهه    جلسه اول:

 و زمهان  نحهوه اجهرا   و آموزشهی  مهورد اههداف   در ميارفهه، 

هها بها   آزمهودنی شهد و   وهحبت  های آموزشیجلسه برگراری

زنهدگی  تيریف کلی مهارت حل مسئله و اهمیت نقهش آن در  

 روزمره آشنا شدند.
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در ایهن جلسهه نخسهتین گهام مههم یهادگیری حهل         جلسه دوم:

مسئله یينی درک مسئله و بازنمایی وهحی  آن، ارتبهاط آن بها    

های بالقوه قابل حهل  رفتارها و آگاهی از این واقيیت که مسئله

 هستند مورد بح  قرار گرفت.

مهورد  در  قبهل،  جلسهه  مطالهب  بر مروری از پس جلسه سوم:

ههای دقیهق و   تشخیص و تووهیف دقیهق مسهئله در قالهب واژه    

ههای خهود را   لهآمهوزان مسهئ  وری  وحبت شد و سلس دانش

هها انتخهاب   تهرین مسهئله  بندی کردند و مههم اولویت تيریف و 

 شدند. 

روش  قبهل،  جلسهه  مطالهب  بهر  مهروری  از پس جلسه چهارم:

       ه بههه ارائههآمههوزان بههارش مغههری آمههوزش داده شههد و  دانههش  

ههای مههم   های موجود ممکن و غیر ممکن برای مسهئله حلراه

 خود پرداختند. 

استفاده از فن دو ستون یها  در مورد  در این جلسه جلسه پنجم:

 فن ميایب و مرایا وحبت شد.  

ههایی کهه بیشهترین مرایها و     حهل راه در این جلسهه  جلسه ششم:

آمهوزان  دانهش کمترین ميایب را داشته باشد انتخاب گردید و 

 ها را به کار گرفتند.حلراه

های گذشته ارائهه شهد و   ابتدا بازخوردی از جلسه جلسه هفتم:

های اجرایی خود توضی  حلسلس افراد در مورد اثربخشی راه

دادند و در نهایت برای آنها توضی  داده شهد کهه در وهورت    

حهل، بایهد بهه    حل نخست یا بهتهرین راه شکست در انتخاب راه

های دیگهر را بیازماینهد و   حلاحل قبلی بازگشت کرده و راهمر

 حلی برای آن رها نسازند.مشکل را بدون یافتن راه

های قبلی مرور و در این جلسه مطالب کل جلسه جلسه هشتم:

آزمهون اجهرا    -بندی کلی وورت پهذیرفت و پهس  سلس جم 

 شد.  

 های پژوهشیافته
رة اضهطراب امتحهان   نمه میانگین و انحراف ميیهار   1در جدول 

آزمهون و  آموزان گروه آزمایش و گروه کنترل، در پیشدانش

 آزمون ارائه شده است. پس
 

 های توصیفی اضطراب امتحان به تفکیک گروه و موقعی  آزمون . شاخص1جدول 

 گروه کنترل گروه آزمایش اضطراب امتحان

 انحراف استاندارد میانگین     انحراف استاندارد میانگین 

 81/6 04/25 76/7 74/24 آزمونپیش

 56/4 96/23 24/3 90/17 آزمونپس

 

دهد که میانگین اضهطراب امتحهان   نشان می 1نتایج جدول 

آزمهون بهه   آزمون و پهس آموزان گروه آزمایشی در پیشدانش

اسههت و میههانگین اضههطراب   90/17و  74/24ترتیههب برابههر بهها  

آزمون آزمون و پسآموزان گروه کنترل در پیشدانشامتحان 

 است. 96/23و  04/25به ترتیب برابر با 

         هههها از آزمهههون تحلیهههل کوواریهههانس بهههرای تحلیهههل داده

های آزمون متغیری استفاده شد. به این منظور ابتدا مفروضهیک

نرمهال بهودن    مفروضهه متغیهری یينهی   تحلیل کوواریهانس یهک  

( P=086/0اسهمیرنف ) -استفاده از آزمون کالموگرفتوزی  با 

اضههطراب  P ،709/0 =F=171/0)ههها و فههره همگنههی شههیب

امتحان( بررسی و تأیید شد. بنابراین شرایط الزم برای اسهتفاده  

متغیری برآورده شهده اسهت.   از آزمون تحلیل کوواریانس یک

 ارائه شده است.  2نتایج آزمون در جدول 
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 متغیری کوواریانس یک آزمون تحلیل . نتایج2جدول 

 منب  تغییرات
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سط  

 ميناداری

مجذور 

 اتا

 98/0 001/0 14/476 97/831 1 97/831 آزمونپیش

 82/0 001/0 12/816 88/726 1 88/726 گروه

    76/2 37 18/102 خطا

 

شودکه تفاوت میهانگین اضهطراب   مشاهده می 2در جدول 

بها در نطهر گهرفتن متغیهر      کنتهرل  و آزمایش هایامتحان گروه

 001/0آزمههون( در سههط  همههراه )اضههطراب امتحههان در پههیش

میران کاهش های حل مسئله بر مينادار است و آموزش مهارت

  آموزان تأثیر مينادار داشته است.اضطراب امتحان دانش

 یریگبحث و نتیجه
بهها توجههه بههه عواقههب اضههطراب امتحههان و شههیوع بیشههتر آن در 

دختران، پژوهش حاضر بها ههدف بررسهی اثربخشهی آمهوزش      

 آمهوزان دختهر  حل مسهئله بهر اضهطراب امتحهان دانهش      مهارت

 انجام شد.

داد  متغیهری نشهان  آزمون تحلیهل کوواریهانس یهک    نتیجه 

حل مسئله بهه آنهها    آموزانی که مهارتدانش اضطراب امتحان

کهه   آموزانیآزمایش( نسبت به دانش آموزش داده شد )گروه

حل مسئله را دریافت نکردند )گهروه کنتهرل(    آموزش مهارت

به طور ميناداری کمتر بود. نتیجهه ایهن پهژوهش بها بسهیاری از      

های قبلی که نشان دادند آموزش حل مسئله بر کاهش پژوهش

دانشجویان مؤثر است همسهو   آموزان واضطراب امتحان دانش

تهوان بها   . در تبیین این یافته مهی (26و  18، 17، 11، 5، 4) است

       ایههن طههور گفههت کههه    (5)هههای پیشههین  اسههتناد بههه پههژوهش 

شهوند، بهه قهدری    آموزانی که دچار اضطراب امتحان میدانش

توانند فکر خود را بهر  نگران اجتناب از شکست هستند که نمی

مسائلی کهه بایهد حهل کننهد، متمرکهر نماینهد. در واقه  همهین         

آمهوز تهداخل   دانهش تر  از شکست در عملکهرد  اضطراب و 

آموز نتواند همه توانایی و دانایی شود دانشکرده و موجب می

تهری  خود را در امتحان بروز دهد و در نتیجه عملکهرد ضهيیف  

حهل   ت کهه آمهوزش مههارت   خواهد داشت. این در حالی اسه 

کنهد تها دریابنهد کهه مسهائل      آموزان کمک مهی مسئله به دانش

آمیر نیستند. عالوه بر این آموزش مهارت غیرقابل مهار و فاجيه

کند که برای حل مسئله، آموزان را تشویق میحل مسئله دانش

های مختلفی را برگرینند و به کار ببندند و به حلها و راهگرینه

 (.4)بی آنها بلردازند ارزشیا

رفتهاری،   -مهارت حل مسئله به عنوان یک راهبرد شناختی 

های شناختی و ههم رفتهاری تأکیهد دارد و هم هون     هم بر جنبه

 در آمهوزش (. 13)کنهد  سلری در برابر وقای  منفهی عمهل مهی   

 هایمهارت گروهی، وورت کار به آن هم مسئله، حل روش

 اطالعهات،  ازماندهیسه  مشهاهده، مقایسهه،   هم هون  شهناختی 

 اسهتنباط،  تحلیهل،  هها، فرضهیه  متغیرها، تدوین کنترل و تيیین

آمهوز یهاد   و دانش (29)گردد می تقویت و قضاوت ارزشیابی،

 یهک  اجتنهابی،  و تکانشی تصمیمات گرفتن جای گیرد بهمی

 شهده، نقهاط   طهی  مسیر مکرر بازبینی با و گرفته تصمیم قاط 

 وورت برخورد در و نموده شناسایی را خود قوت و ضيف

 .نماید امتحان را نیر دیگر هایراه موان ، با

 خود ذهنی توانایی و کارایی دربارة آموززمانی که دانش

 ایهن  شهود، مهی  تشهویش  و نگرانی دچار موقيیت امتحان، در

از  را زیهادی  انهرژی  وی شده و عملکرد موجب افت احسا 

گهروه آزمهایش بها    آمهوزان  در این پژوهش، دانشگیرد. او می

حههل مسههئله و مراحههل آن،   بهههره جسههتن از آمههوزش مهههارت 

  آموختند که در برخورد بها مسهئله مضهطرب نشهوند و بهه فکهر      
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حل سری  نباشند، آنها یاد گرفتنهد کهه ابتهدا بایسهتی بداننهد      راه

مسئله چیست و به دقت آن را توویف و روشن کننهد، و پهس   

ههای مختلهف و   حهل راه به خلهق از تيریف و بازشناسی مسئله، 

سبک و سنگین کردن آنها بلردازند و ههر کهدام از آنهها را بهر     

هایشهان  حسب اینکه تا چه انهدازه در دسهتیابی آنهها بهه ههدف     

آموز نتیجه را مهورد  سودمند است بکار گیرند و سرانجام دانش

دهد و به جای پافشاری بر انتخاب یهک  ارزیابی و بازبینی قرار 

کمال به تالش برای حل مسئله بلردازد. در واقه   حل تمام و راه

 دادن باعه   مسهئله  یهک  بها  آمهوزان دانهش  کهردن  رو بهه  رو

 و خهود  دانهش  بردن کار به کردن، خطا برای آنها به فروت

 آنها به شود،می کردن کشف حاول از هیجان از بردن لذت

 سازیگوناگون فرضیه هایموضوع در تا شودمیداده  فروت

  (.30) کنند اجرا و آزمایش را خود هایفرضیه و کنند

 بحه   بهه  بیشهتر  چهه  ههر  توجهه  پژوهش لهروم  این نتایج

شهود زیهرا   را یادآور می اضطراب امتحان )به ویژه در دختران(

 روان سهالمت  سهط   آن تب  به و تحصیلی بر عملکرد نه تنها

 گذارد بلکه چنان چهتأثیر می های آنهاخانواده و آموزاندانش

 موجهب  یابهد،  شهدت  و تداوم آموزاناضطراب امتحان دانش

 و آموزان شدههیجانی در دانش و رفتاری هاینابهنجاریبروز 

 و آمهوزش  در بخهش  کشهور  و اقتصهادی  انسانی هایسرمایه

 رود. هدر می پرورش

تهوان راحهت از کنهار    با توجه به آن چه که گفته شهد نمهی  

حهل   وزش مههارت اضطراب امتحان گذشت. در این میهان آمه  

توانهد خهدمت ارزشهمندی محسهوب شهود. آمهوزش       مسئله می

شود که این افهراد  آموزان باع  میمهارت حل مسئله به دانش

هنگام رویارویی با شرایط امتحان و ارزیهابی، آمهادگی الزم را   

داشته باشند. این روش آموزشی، روشی کوتاه مدت، کارآمهد  

آموزان را در استفاده از شتواند دانضرر است که حتی میو بی

یافته بهرای مقابلهه بها مسهائل روزمهره      راهبردهای مؤثر و سازش

انههدرکاران و شهود دسهت  توانمنهد سهازد. بنهابراین پیشهنهاد مهی     

 ههای ریران مسائل آموزش و پرورش در تدوین آمهوزش برنامه

و آموزش مههارت حهل    آموزان از این روش بهره گیرنددانش

 بهر آمهوزان وارد کننهد.   دانش تحصیلی هایهبرنام مسئله را در

 های مدرسهه شنا روان به مشاورها، پژوهش این نتایج مبنای

از آمهوزش مههارت    اسهتفاده  بها  شود کهه می پیشنهاد هاميلم و

 بهبهود  و امتحهان  اضهطراب  کهاهش  جههت  در حهل مسهئله  

 امتحهان  اضهطراب  دارای آمهوزان دانهش  عملکهرد تحصهیلی  

 بکوشند. 
 

آموزان و مربیانی که در انجام این از تمامی دانش :سپاسگزاری

شههههود.تحقیههههق بههههه مهههها یههههاری رسههههاندند تشههههکر مههههی  
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Abstract 

Background and purpose: Present study aimed to investigate the efficacy of problem-solving 

skill training on the reduction of test anxiety in female students. 

Method: Current research was an experimental study with pretest-posttest control group design. 

The sample consisted of 40 female students in Babol’s elementary schools that were selected 

using random cluster sampling method and were randomly assigned to experimental (n= 20) and 

control (n= 20) groups. Participants completed the Inventory of Test Anxiety (Abolghasemi, 

1999). The experimental group received an eight-week training program (that consisted of one-

hour sessions) on problem-solving skills, while the control group received no training program. 

Results: The results of one-way ANCOVA showed that problem-solving skill training can 

significantly reduce students’ test anxiety (p < .001). 
Conclusion: Problem-solving skill training is an immediate, efficient, and harmless strategy that 

can empower students to deal with test anxiety through enhancing their cognitive ability. 
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