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 مبتال بهابتدایی  آموزاندانشمثبت در کاهش اضطراب امتحان  هایوییگخودآموزش  تأثیر

 نارساخوانی
 

 2، اکبر عطادخت1*شربیانیعباس اصغری 

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایراندانشکده روانشناسی بالینی، کارشناس ارشد روان .9

  دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانشناسی، دانشکده روان شناسی،دانشیار گروه روان .4

 91/41/16تاریخ پذیرش:  92/42/16تاریخ دریافت: 

 چکیده

هووش ببییوی در یوادگیری  با وجوود . کودک نارساخواناستهای یادگیری خاص ترین نوع ناتوانیرایجنارساخوانی  زمینه و هدف:

مبوتال آمووزان ابتودایی مثبت در کاهش اضطراب امتحان دانشهای خودگویی تأثیر هدف پژوهش حاضرخواندن و نوشتن مشکل دارد. 

 نارساخوانی بود.  به

    تموامی شوامل پوژوهشجامیوه آمواری  .کنتور  بوود گوروه بوا آزموونپو  -ونآزمپیش نوع از و آزمایشینیمه پژوهش حاضر روش:

گیوری تصوادفی نمونوهبا بود که  9312-15 سا  تحصیلییجان شرقی( در ا)آذرب آبادبستان ستانشهر دوم ابتدایی دورهآموزان پسر دانش

  34تیوداد  ،(9191)فیلیوس ،  و پرسشونامه اضوطراب امتحوان( 9315)عزیزیوان،  نارسواخوانی فهرسوتابزارهوای  با استفاده ازای و خوشه

دهی و کنتور  جایو آزموایش خواب و بوه صوورص تصوادفی در دو گوروهعنوان نمونه انت به نارساخوان دچار اضطراب امتحان آموزدانش

و گروه کنتور  هویآ آموزشوی دریافوت  های مثبت شرکت کردندخودگوییآموزش های در کالسهشت جلسه  گروه آزمایش. شدند

آزمون تحلیل و  SPSSافزار نرمها با استفاده از روی هر دو گروه اجرا شد و داده . پ  از اتمام جلساص پرسشنامه اضطراب امتحاننکرد

   .تحلیل شدندکوواریان  

آمووزان گوروه آزمایشوی را نسوبت بوه دانوش اضطراب امتحانمیناداری  بوربهاجرای جلساص خودگویی مثبت نتایج نشان داد  ها:یافته

 .(>449/4p) استگروه کنتر  کاهش داده 

 آمووزاندانوش امتحوان اضوطراب کواهش بورای مناسو  راهکواری مثبوت  هوایخودگویی روش پژوهش نتایج اساس بر گیری:نتیجه

 .است نارساخوان

 خودگویی مثبت، اضطراب امتحان، نارساخوانی  :هاکلیدواژه
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 مقدمه

 ازجملوهآمووزان ت خواندن و درک مفاهیم توسط دانوشدرس

بر اساس  (.9ترین اهداف آموزشی در دوره ابتدایی است )مهم

 هووای آخوورین ویراسووت راهنمووای تشخیصووی و آموواری اخووتال

 تحوولی -اختاللوی عصوبی ،4اختال  یوادگیری خواص، 9روانی

شود که فورد کمبودهوای تشخیص داده میو در صورتی است 

 بوربوهش ابالعواص خاصی در توانوایی درک کوردن و پورداز

تحولی اولین  -داشته باشد. این اختال  عصبیشایسته و درست 

شوود و بوا های تحصیالص رسومی آشوکار مویبار در بو  سا 

 هوایمهارصدر زمینه یوادگیری  کنندهمختلمشکالص مداوم و 

تحصیلی اساسوی در خوانودن، نگوارش و یوا ریاضوی مشوخص 

مشخصواص آن  کوه ختاللوی اسوتا 3خوانینارسوا(. 4) شودمی

و همچنووین  هوواواژهشووامل مشووکل در شناسووایی روان و دقیووق 

 .(3) اسوت هاواژهرمزگشایی ضییف و ناتوانی در هجی کردن 

    در نارسوواخوانی نوووعی اخووتال  در اشووتباه کووردن بووه عبووارتی 

هوا بوا در ن ور گورفتن های شبیه بوه هوم، حودس زدن واژهواژه

هوا، خوانی واژهخوانی یا وارونهآینهحروف ابتدا و انتهای آنها، 

 ازمیلوی و انزجوار هوا، بویمشکالص شدید در هجی کردن واژه

یادگیری خواندن و دشواری در تشوخیص جوزا از کول اتفوا  

تورین اخوتال  یوادگیری بووده و این اخوتال  شوای  (.2)افتد می

شوود شوامل موییوادگیری را  هایاختال درصد کل  14حدود 

این اختال  مزمن و مستمر بوده و در آن توانوایی همچنین  (.5)

و دچار توأخیر شوده  خواندن افراد مبتال در مقایسه با افراد سالم

 توا 24 حدود که است شده آوردبر (.6) ابدیتداوم می هاسا 

 دچوار تحوولی بوه نارسواخوانی مبوتال کودکوان از درصد 54

 نارسوایی هوا،اخوتال  ایون میان هستند. در هیجانی هایاختال 

 پرخاشووگری و افسووردگی، اضووطراب، ،کنشووی/ فووزونتوجووه

-پوژوهش (.9اسوت ) تورشای  همه از اجتماعی نایافتگیسازش

آموزان دچار ناتوانی یادگیری اند دانشمختلف نشان دادههای 

( و 1گوذاری درونوی )ارزش در خود بهنجارنسبت به همساالن 

                                                            
1. Diagnostic and statistical manual of mental disorders-5 

2. Specific learning disorder 

3. Dyslexia 

ری برخوووردار تاز مشووکالص بیشوو ،(1،94) 2اضووطراب امتحووان

 هوایاخوتال کوودک بوه  ابتالعواملی که خطر  ازجمله هستند.

شووند هوایی مویدهد مربوط به خوانوادهافزایش می یادگیری را

 (.99)که تحصیالص پایین و میزان فقر باالیی دارند 

 مبتالبوهآمووزان دهود دانوشهای متیدد نشوان مویپژوهش

کنند کوه کالص اضطرابی متیددی را تجربه میمش ینارساخوان

(. 94ممکوون اسووت پیشووایند و یووا پیاموود نارسوواخوانی باشوود )

نوواع اضوطراب در بوین تورین اشوای  ازجملوهاضطراب امتحوان 

    یحسوو اضووطراب امتحووان از ن وور علموویموووزان اسووت. آدانووش

   و اغلوو  همووراه بووا  ،از بوویم و توورسفرسووا ببییووی و باقووتغیوور

های فیزیولوژیو  )ماننود عور  کوردن، تونش و افوزایش نشانه

هووای خووود بوورای بووه همووراه شوو  و تردیوود در توانووایی نووب (

(. اضوطراب 93) اسوتآور اضوطراببا موقییوت  یافتگیشساز

است به این مینا که با توجه  ارزشیابیاضطراب  نوعیبهامتحان 

سوازی از موقییووت هدیددتبوه مرحلوه بوروز آن، ارزیوابی یوا خو

 آموووزاندانووش بووین امتحووان از توورس(. 92آزمووون اسووت )

 گفوت تووانموی و اسوت رایوج و گیورتقریباً هموه ودانشجویان

بوه  امتحوان از کوه است اینتیجه این موضوع، علت مهمترین

احتموالی  مشوکالص نگوران دائمواً افرادی چنین .آیدمی دست

-موی آنهوا در فکری تمرکز کاهش به منجر امر همین هستند و

 امتحوان اضوطراب کوه دانشوجویانیآموزان و (. دانش95) شود

در  شورکت زموان در چوه و مطالیوه زموان در چه دارند، باالیی

 حود از ترپایین را خود یادگیری و مطالیه هایمهارص آزمون،

 افوراد ایون(. 96دهند )قرار می استفاده مورد خود دانش توان و

 شوودمی آن از موان  اضطراب شدص اما دندانمی را درسی مواد

 (. 99)د نده نشان امتحان هنگام در را خود میلوماص

هوای در کواهش شوناخت موثثر شناختی ایهروش از یکی

 توورینتووازه بووا کووه اسووت مایکنبووام کالمووی خودآموووزی ،منفووی

 حاف ه نقش بر تأکید یینی امتحان اضطراب درباره اظهارن رها

اصوطالحاص  ازجملوهخودگوویی (. 91)دارد  همواهنگی کاری

بور تغییور دادن که  است رفتاری -در مکت  شناختی شدهمطرح

                                                            
4. Test anxiety  
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فرد با خودش تمرکز دارد. در این فرایند به کم   هایگفتگو

شود افکار منفی افوراد تغییور یابود و میسازی شناختی سیی باز

 هوای مطلووب داشوته باشوندیالیوتتمایل بیشتری برای انجوام ف

 توأثیر مانزندگی بر و شده ظاهر هاواژه بریق از افکار(. 91)

 ،شوودمی انجام آگاهناخود بوربه اغل  کار این. گذارندمی

و  افکوار بوه تفکور هنگام به افراد از کمی تیداد که یبوربه

 کالموی، خودآموزی شیوه (.44) کنندمی توجه هایشانگفته

 دانودمی امتحان به مربوط افکار از ناشی را امتحان اضطراب

 افزایش را کاری حاف ه حجم افکار، با تغییر کندمی سیی و

 توأثیر و نقوش مایکنبوام (.49)کنود  کوم را اضطراب و داده

 میتقود و دانودموی انکوارغیرقابلرا  شخصوی هوایخودگویی

  کوه هسوتند درونوی هموان گفتگوهوای ما هایشناخت است

)بوه نقول  دهند قرار شدید اضطراب میرض در را ما توانندمی

 . (44از 

کوه  اسوت آن از حواکی هواخودگویی زمینة در هاپژوهش

 و اندیشه زایش در شناختی واسطة ی  عنوان به درونی، گفتار

نایوافتگی سوازش یافتگی یوازشسا حیطه در رفتار به خشیبن م

( در 42سلمانی ) (.43دارد ) به سزایی نقش اجتماعی، و درونی

گوویی روش خوود کارگیریبوهاین نتیجه رسید که به پژوهشی 

در دانشوجویان  امتحوان تواند باعث کاهش اضوطرابمثبت می

بوه ایون  پوژوهش خوود درنیز ( 45و یزدانبخش ) کارخانه شود.

 وانودتمی رفتاری -شناختی مداخله نتیجه رسیدند که آموزش

واسوطه  بوه یادگیرنودگان پیشرفت و کارایی در مطلوبی تأثیر

نتوایج پژوهشوی همچنین  .داشته باشد امتحان اضطراب کاهش

بخشوی مداخلوه فراشوناختی و خودآمووزی با عنوان مقایسه اثور

آمووزان دختور نشوان مایکنبام بر اضطراب امتحان دانش کالمی

ری باعوث کواهش اضوطراب مینوادا بوربوهداد هر دو مداخلوه 

 نسبت به گروه کنتر  شود آزمایشآموزان گروه امتحان دانش

 و خودگوویی سوب  رابطوهبا عنوان  دیگر در پژوهشی. (46)

سوب  گیوری شود کوه ، نتیجهدانشجویان در عابفی مشکالص

مشووکالص عووابفی ینووی بگووویی نقووش بسووزایی در پوویشخووود

صووطفائی و منتووایج پووژوهش همچنووین . (49) ددانشووجویان دار

 بوربوه مثبوت خودگوویی آمووزش داد نشوان (41) محمودی

 آموووزانی دانووشپنوودارافووزایش خودکارآمد مینوواداری باعووث

نشوان داد ( نیوز 41نتایج پژوهش رحیمی و همکواران ) .شودمی

توانمنودی المی باعوث افوزایش های کآموزش بسته خودگویی

    هووا و ی اجتموواعی و اجووزای آن شووامل مهووارصهووامهووارص

هووای هیجووانی و هووای شووناختی و رفتوواری، شایسووتگیتوانووایی

 هوایاخوتال آموزان بوا ها و انت اراص در دانشمجموعه انگیزه

 در پوژوهش خوود بوهنیوز ستیاسری و کومار شود. یادگیری می

         هووای مثبووت بووه ایوون نتیجووه رسوویدند آموووزش خودگووویی

ه و همچنوین آموزان باعث تسری  در فرایند یادگیری شددانش

در پژوهشی دیگر، جیموز و  .(34) کنداضطراب آنها را کم می

توا  9194شوده از سوا  ( با بررسی مقواالص منتشر39همکاران )

 -درمووان شووناختی اثربخشووی کوه بوه ایوون نتیجووه رسوویدند 4494

   در بووی  .اسووتبهبووود اضووطراب کودکووان مینووادار  رفتوواری در

         رفتوواری بووه عنوووان  -درمووان شووناختیگذشووته،  هووایدهووه

 هوایاخوتال در درمان کودکوان بوا  امیدوارکنندهآوردی روی

توجوه بوه پیشوینه پژوهشوی بوا (. 34) خاص مطورح بووده اسوت

 بووه ویووژهرفتوواری،  -شووناختی فنووون اثربخشوویو  شوودهمطرح

   مشووکالص ای از مثبووت در بیووف گسووتردههووای خودگووویی

اصلی پوژوهش بودین صوورص مطورح  سثا  ،اجتماعی -روانی

آمووزان بوا که آیا آموزش خودگویی مثبوت بوه دانوش شودمی

 تأثیری هستندمشکالص نارساخوانی که دچار اضطراب امتحان 

 موزان دارد؟ آدانش این امتحان در کاهش اضطراب

 روش
 پوژوهش حاضور کننردگان:پژوهش و شررکت الف( طرح

 گوروه بوا آزموونپو  -آزموونپویش نووع از و آزمایشینیمه

 پسور زانوآمودانوشتموامی ه آمواری شوامل ی. جاماستنتر  ک

ابتوودایی شهرسووتان  قطوو مهووای چهووارم، پوونجم و ششووم در پایووه

بووود. نمونووه پووژوهش  9312-15 سووا  تحصوویلیآبوواد در بسووتان

هوا ابتودا آن و شناسوایی غربا بود که برای  آموزدانش 34شامل 

. بدین من ور ای استفاده شدخوشهگیری تصادفیروش نمونهاز 
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مدرسوه  93مودارس حاضور در پوژوهش تیوداد  تموامیابتدا از 

کوالس بوه دو نیوز ایون مودارس  از هور کوداماز انتخاب شود و 

ششم انتخواب  و ،های چهارم، پنجمصورص تصادفی از بین پایه

بوا اسوتفاده از  ازآن پو . آموز بووددانش 993که شامل  ندشد

از بورف آموزگواران ایون آموز دانش 13ساخوانی نار فهرست

نامه رسشدر مرحله بید پخوان تشخیص داده شدند. نارساها پایه

     34آموووزان اجوورا شوود و اضووطراب امتحووان بووین ایوون دانووش

آموزان دارای به عنوان دانش 95نمره برش باالی آموز با دانش

بوه صوورص  آموزاناین دانش اضطراب امتحان مشخص شدند.

شوودند و یکووی از  دهینفووری جایوو 96تصووادفی در دو گووروه 

ها به صورص تصادفی به عنوان گروه آزمایش و دیگوری گروه

رود در ایوون شوورایط وبووه عنوووان گووروه کنتوور  انتخوواب شوود. 

م و ششم های چهارم، پنجپایهپسر آموزان پژوهش شامل دانش

آمووزان و شرایط خورو  از پوژوهش شوامل دانوشابتدایی بود 

 شوناختیروانو دارای مشکالص جسمی و پایه های چندکالس

 دیگر بود.

 ب( ابزار 

 اسوت گوری غربا ابزار ،فهرست این :9نارساخوانی فهرست. 9

     کوار بوه نارسواخوانی بوه مشوکوک آمووزاندانوش بورای کوه

 آموزش سازمان یادگیری اختال  های کلینی  در و رودمی

سوه  کوه دارد موورد 92 فرم، این .است شده براحی پرورش و

         هوووای و آگووواهی ،حیطوووه درسوووت خوانووودن، درک مطلووو 

 تکمیول کوالس میلومو توسوط  شوودمیشناختی را شوامل وا 

 آمووزاندانش برای ا،هفرم این از ی  هر در هرگاه و شودمی

 بوه مشوکوک آموزنشدا آن شود، زده عالمت مورد 5 از بیش

 بورای آزموون ایون پایوایی ضری . شودمی شناخته نارساخوانی

در بررسوی ت. /. محاسوبه شوده اسو15/. توا 29بوین  کل ینمره

روایی آزمون از بریوق همبسوتگی نموراص آزموون خوانودن بوا 

آموزان ضری  همبستگی کل آزمون به هوشبهر و مید  دانش

  (.33) ه استآمد به دست -/.61و  -/.64ترتی  

                                                            
1. Dyslexia checklist 

 فیلیوس  توسوط آزمون این :2فیلیس  امتحان اضطراب زمونآ. 4

 شده ساخته اضطراب امتحانسازی کمیجهت  9191سا   در

 اگور اسوت. خیور و بلوی گزینه دو با سثا  46 شامل است و

 امتحان کس  کند اضطراب 95-46بین  اینمره آموزیدانش

 کودرریچاردسوون شویوه بوا این آزمون درونی همسانی. دارد

/. 69/. توا 54/. و اعتبار آن با روش بازآزمایی بوین 15از  باالتر

/. 11تنصویف  روش بوا آن اعتبار چنینهم. گزارش شده است

/. محاسوبه 12 ،کتل اضطراب آزمون با آن همگرای روایی و

از  پرسشونامه ایون گوذارینموره من ور (. به32گردیده است )

 صورتی در و خوانده را عبارص هر که شد خواسته آزمودنی

 ایون صوورص غیر در و "بلی " به کند صد  او مورد در که

 آزموون ایون گوذارینموره وش. ربگوذارد عالموت "خیر" به

 بوه و بووده نمره بدون "خیر" هایجواب که بود بریق بدین

 آنجوا .گیوردمی تیلق نمره ی  "بلی" هایجواب از ی  هر

 پرسشونامه این در که افرادی است، 95آزمون  برش نقطه که

  شدند. انتخاب نمونه عنوان به گرفتند 95 از بیشتر نمره

و  ساعتهی جلسه  1ای در برنامه مداخله: مداخله برنامهج( 

صوورص گرفوت. جلسواص و به صورص گروهی  دو بارای هفته

 -شوناختیروشبور  تأکیودو با  (35) کنبامیمای بر اساس ن ریه

و  ن رانصوواح بووود و قبوول از اجوورای آن شووده رفتوواری تهیووه 

برنامووه مداخلووه . کردنوود تأییوود آن راروانشناسووی  متخصصووان

محتوا به صورص پاورپوینت بوود.  یارائهترکیبی از سخنرانی و 

 خالصه جلساص بدین شرح بود.

ایجوواد رابطووه حسوونه بووا آموودگویی و ضوومن خوووش جلسووه او :

اهوداف و  درباره چرایی حضورشان در کالس وآموزان دانش

 مقرراص کالس توضیح داده شد. 

 عالئوم و امتحان اضطراب اضطراب، تیاریف جلسه دوم: بیان

 میرفوی و زنودگی و تحصویلی عملکورد بور آن، توأثیراتش

 ای.مقابله کاربردی هایتکنی 

                                                            
2. Philips test anxiety 
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جلسووه سوووم: بررسووی رابطووه احساسوواص بووا افکووار و چگووونگی 

هوا و آن در شکسوت تأثیرها و از موقییت آموزاندانش برآورد

 .تحصیلیهای موفقیت

و پیامدهای آن،  گویی مثبتجلسه چهارم: میرفی تکنی  خود

 آیند منفی و چالش کالمی با آنها.شناسایی افکار خود

دربواره  مربووط بوه خوودهوای گووییبررسی خودجلسه پنجم: 

هوا در جهوت مثبوت و و تقویت خودگویی های درسیموقییت

 سازنده.

ام یوو  بووا انجوو خودگووویی مثبووتعملووی جلسووه ششووم: تموورین 

هووای منفووی بووا گوووییتکلیووف درسووی و عوووض کووردن خووود

گفتن این جمله که اگر دیرتور هوم ایون  مثالًخودگویی مثبت. 

 شد.م هتکلیف را انجام دهم اما موفق خوا

جلسه هفتم: آموزش نحوه صحیح مطالیوه و راهکارهوای آن و 

 مثبت. گوییگی مقابله با اضطراب از بریق خودچگون

 تأکیدمطال  گذشته و  بندیجم در این جلسه به جلسه هشتم: 

ت و جایگزینی افکار میقوو  و های مثبگوییتفاده از خودبر اس

پرداختوه  دهنودهی افکار ناسالم و خودشکسوتگرانه به جاواق 

آمووزان و از دانوش و اجورا شود آزمونپ  شد. در پایان جلسه

 به عمل آمد.تقدیر و تشکر  والدین آنها

پ  از همواهنگی و کسو  مجوزهوای الزم از : روش اجراد( 

        ،ایی مداخلوووهبووورای اجووورای برناموووهآمووووزش و پووورورش 

ای دو و هفتوه ساعتهی جلسه   1 گروه آزمایشآموزان دانش

آموووزش پوو  از اجوورای هووا شوورکت کردنوود. بووار در کووالس

 در پایوان جلسواص گوروه آزموایش بورایهای مثبت خودگویی

پرسشونامه اضوطراب امتحوان را  مجودداًگوروه دو  هر آموزشی

   تکمیووول کردنووود. الزم بوووه ذکووور اسوووت در بوووو  آمووووزش

ای مداخله گونههیآ ،گروه آزمایش های مثبت برایخودگویی

مالح واص اخالقوی تمامی  گروه کنتر  صورص نگرفت.روی 

اختیاری بود  کامالًشرکت در پژوهش  در پژوهش رعایت شد.

 آمووزانشرکت در پژوهش توسط والدین دانش نامهرضایتو 

رعایوت اجرای پژوهش به امضا رسوید. همچنوین بنوا بوه  از قبل

مودص نیوز بورای وتواهاخال  پ  از اتمام پژوهش چند جلسه ک

گروه کنتر  در ن ر گرفتوه  برایهای مثبت آموزش خودگویی

بوا آزموون تحلیول  SPSS 49 افوزارنرمبا استفاده از هاداده شد.

 تحلیل شد.کوواریان  

 هایافته
 نموراص آزموونپو  و آزموونپویش مییار انحراف ومیانگین 

ی پرسشونامه در کنتور  و آزموایش گوروه هوایآزموودنی

همچنین نتوایج  .است شده ارائه 9 جدو  در اضطراب امتحان

اسمیرنف جهوت بررسوی توزیو  نرموا   -آزمون کالموگروف

ها گزارش شده است.  با توجه به این جدو  ، متغیرها در گروه

، سوتین دارمینویبورای تموامی متغیرهوا آزموون ایون   Zآماره 

.اسووترفووت توزیوو  متغیرهووا نرمووا  نتیجووه گ توووانمی بنووابراین
 

 زمایش و کنترلآزمون در دو گروه آآزمون و پسهای توصیفی نمرات پیششاخص :1 جدول

 K-S Z P انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه وضعیت متغیر

 

 اضطراب امتحان

 قبل از آموزش
 14/4 52/4 44/4 39/44 96 آزمایش

 46/4 42/9 93/4 49/49 96 کنتر 

 بید از آموزش
 11/4 25/4 41/4 96/96 96 آزمایش

 14/4 62/4 95/9 56/91 96 کنتر 

 

مثبت بر کاهش های آموزش خودگویی تأثیربرای بررسی 

نارسووواخوان از تحلیووول آمووووزان اضوووطراب امتحوووان دانوووش

موون بررسوی نتوایج آزاسوتفاده شود.  متغیوریتو  کوواریان 

آزموون اضوطراب آزموون و پو همگنی شی  رگرسیون پیش

امتحووان در گووروه آزمووایش و کنتوور  نشووان داد کووه شووی  

 و =415/4P) رگرسوووویون در هوووور دو گووووروه برابوووور اسووووت

914/9F=)  نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنوی واریوان .

ها نشان داد که واریان  اضطراب امتحان متغیر وابسته در گروه
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 4جودو  در  (.=425/9F و =492/4P) اسوتها برابر ر گروهد

فواوص متغیوری بورای بررسوی تنتایج تحلیول کوواریوان  تو 

آزموون متغیور آزموون بوا پو گروه آزمایش و کنتر  در پویش

 اضطراب امتحان گزارش شده است.
 

  کوواریانس تک متغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل در اضطراب امتحان  : نتایج تحلیل2  جدول

 اندازه اثر F Pآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 21/4 444/4 63/41 42/64 9 42/64 آزمونپیش

 53/4 444/4 66/33 12/94 9 12/94 عضویت گروهی

    96/4 41 14/64 خطا
 

       متحووان در اضووطراب ا Fآموواره  2بووا توجووه بووه جوودو  

 اسوتدار مینوی 449/4است کوه در سوطح  66/33 ،آزمونپ 

ر میوزان اضوطراب امتحوان دهود بوین دو گوروه دنشوان موی که

دهد نیز نشان می 53/4رد. اندازه اثر داری وجود داتفاوص مینی

ون آزموپویش Fدر جامیوه بوزرا اسوت. آمواره مقدار که این 

دار مینوی 449/4که در سطح  است 63/41اضطراب امتحان نیز 

داری بور مینوی توأثیرآزموون دهد پیشاین یافته نشان می است.

بوا توجوه بوه میوانگین نموراص گوروه آزموون دارد. نمراص پو 

آزمووون ( و پوو 39/44آزمووون )در مرحلووه پوویشآزمووایش 

هووای مثبووت آموووزش خودگووویی شووودمی(، مشووخص 96/96)

   اب امتحووان در مووراص اضووطرباعووث کوواهش مینووادار میووانگین ن

 در گروه آزمایش شده است. آزمون پ 

  گیرینتیجهبحث و 
مثبوت در هوای خودگوویی توأثیرهدف پژوهش حاضر بررسی 

آموزان نارساخوان مقط  ابتدایی کاهش اضطراب امتحان دانش

 دری مثبوت یگوآموزش بسته خودبود. نتایج پژوهش نشان داد 

آموزان دارای مشکل نارساخوانی کوه اضوطراب امتحوان دانش

 دهودموی نشوان یافته . این(>449/4p) بوده است مثثرداشتند 

 -شوناختی آموزش خودگویی مثبت که مبتنوی بور مداخلوه که

 کواهش اضوطراب بورای پیشوگیرانه راهبوردی اسوت رفتواری

 ایون آمووزاندانشبه  و است نارساخوانآموزان دانش امتحان

 و عملکرد کردهمهار را خود اضطراب که دهدمی را توانایی

گوویی مثبوت خوودبوه عبوارص دیگور  ؛را بهبود بخشند خویش

خوود،  بوا کردن صحبت وسیله آموزان بهشود دانشباعث می

 هوای منفویهیجوان از شدن دور و تکلیف برتمرکز  در سیی

 یوا خواص منطقویغیور باورهوای بوراز این بریق  و باشند اشتهد

 ایون (.46) فوائق آینود امتحوان اضوطراب خودآیند منفی افکار

-موی خوود بوه را آنچوه کنودمی کم  آموزاندانش به درمان

 خوود کالموی مهوار تحوت را خوود رفتوار و دهنود تغییر گویند

 کواری حاف ه بر و بگیرند را اضطرابی افکار جلوی و درآورند

  .(36) یابند تسلط خود

خودگوویی  درموان بودن اثربخشبه متیددی  هایپژوهش

 ازجملوهکوه  اندمتیدد دست یافته هایاختال هش کا در مثبت

مشوکالص  کواهشبور ایون درموان  اثربخشویتووان بوه آنها موی

و  (41آموزان )ی دانشپندارکارآمدخودافزایش (، 49عابفی )

 ازآنجاکووهامووا ( اشوواره کوورد. 39هووراس اجتموواعی ) کوواهش

موزان آدانشاین شیوه درمانی روی اضطراب امتحان  اثربخشی

نتوایج ایون قرار گرفتوه اسوت،  موردپژوهشبه صورص محدود 

رفتواری  -شوناختی هوایدرمانمطالیواص مربووط بوه مطالیه بوا 

یاسوری ست به پژوهش توانآنها می ازجملهکه  است مقایسهقابل

کارخانه  ،(42) سلمانی(، 39جیمز و همکاران ) (،34و کومار )

 (،46زاده قهفرخوووی و همکووواران )(، بووواهر45و یوووزدانبخش )

و  (31آشوتیانی )سساسویو فور ایوزدی (،41) رحیمی و همکاران

نتوایج  ( اشاره کورد.31و رحمان ستایش ) برداربهره، شناسحق

ی هووابوا نتووایج پووژوهش غیرمسووتقیمو مسووتقیم  بوربووهپوژوهش 

رفتاری  -های شناختیدرمان اثربخشیو  استهمسو  شدهاشاره

را در انوواع مشوکالص هوای مثبوت درموان خودگوویی به ویوژه

  دهد.قرار می تأییدضطراب امتحان مورد و ا شناختیروان

 رابطوهکوه توان چنین گفت های پژوهش مییین یافتهدر تب

   و آنچوه انجوام  گوینودموی خوود بوه افراد آنچه بین مستقیمی
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هوای توانوایی از یکوی اندیشویخود(. 24) دهند وجود داردمی

خود  رفتار انسان آن به وسیلة که است انسان در فردمنحصربه

گیرنود  ربدر هواخودارزیابی این و دهدمی تغییر و ارزیابی را

، تئوودوراکی  (.29اسوت ) یپنودارخودکارآمد هوایدریافت

 را متموایز کوارکرد پونج( 24هواتزی جورجیوادی  و کرنوی )

 کوه نوداکورده شناسوایی خوود بوا مثبوت کردن صحبت برای

 تن ویم ،خوداعتمادبوه افوزایش تمرکوز، افزایش از: اندعبارص

 و ،هیجوانی و شوناختی هوایواکونش مهوار هوا،توالش کردن

 هوای ایون پژوهشوگران،پیورو یافتوه دکار.خو اعما  آغازگری

 صوحبت روش از گیوریبهوره کوه انودهداد نشوان هواپژوهش

 در عملکورد بهبوود و یوادگیری تسهیل موج  خود با کردن

( 22و کاهش اضوطراب ) خوداعتمادبه( و افزایش 23تکالیف )

 تکورار و خوود از منفوی هوایارزیوابی با افراد بیضیشود. می

 در. دهنودموی افوزایش را خود اضطراب ناامیدکننده جمالص

 بوا کوردن صوحبت با که دارند را مهارص این گروهی مقابل

 پورتنش شورایط و تنیودگی بوا مقابله در را خود توانایی خود

 یو  خود با کردن صحبت شرایطی چنین در. دهند افزایش

 گذشوته هوایپوژوهش از بسویاری که است ایمقابله مهارص

 بازسوازی هوایروش بورکلیبوه و روش ایون تأثیرگوذاری

-22) انودداده قرار تأیید مورد امتحان اضطراب بر را شناختی

 و باورهوا بور توانودموی نیوز فرد خودمرج  هایشناخت (.24

 بوه عبوارص ؛بگوذارد توأثیر میوین هایموقییت در او توانایی

اصلی  باورهای بر فرد، ذهن در بیشتر منفی هایارجاع دیگر،

 رفتوار بور تواندمی خود نوبه به امر این گذارند،می تأثیر فرد

 موورد در بنودورا ةن ریو از هایافته این .(25) بگذارد تأثیر او

 هوایچگونه شوناخت دهدمی توضیح اندیشی کهخود اهمیت

 هوایشتوانوایی دربواره فورد باورهوای بر توانندمی خودمرج 

وقتی افراد  بورکلیبه. (26) کندمی حمایت باشد، داشته نقش

تفکوراص تواننود نمویکننود کردن با خود مویشروع به صحبت 

. هودف دهنودست را رها کنند و آن را تیمویم منفی درباره شک

کنود توا کالمی این است که  بوه فورد کمو  موی خودآموزی

بیشتری داشته و عملکرد فرد را در هر ی  از  یافتهشافکار ساز

 (. 36تکالیف خاص افزایش دهد )

خوان نسوبت آموزان نارسابر اساس دیدگاه شناختی، دانش

 هوای منفوی دارنود وخود، جهوان و آینوده باورهوا و نگورشبه 

تور از اندوهناک ایمالح هقابل بوربههای شخصی آنها تجربه

زنودگی  ههای متیودد در تاریخچوتجربه شکست. دیگرن است

ساند که توانایی مقابلوه رارساخوان آنها را به این باور میافراد ن

 فونآنچوه مسولم اسوت (. 29ارنود )هوای محیطوی را ندبا تقاضا

رفتواری  -شوناختی هوایروشگویی مثبت در کنوار سوایر خود

، حرموت خوودی سوودمند در افوزایش تواند به عنووان ابوزارمی

آموزان ی و افزایش رضایت از زندگی دانشپندارکارآمدخود

هوای اخیور توجوه ا مشکالص نارساخوانی شود که در پژوهشب

ند هور پوژوهش شده است. پژوهش حاضر مان فنونویژه به این 

توان آن می ترینکه از مهمهایی بود دیگری دارای محدودیت

یو  دامنوه سونی و پوژوهش بوه  یماربه مختص بودن جامیه آ

کوه بایود در  کوردآموزان پسر اشواره دانشو  تحصیلی محدود

چنووین بووا توجووه بووه شووود. هماحتیوواط  پووژوهش نتووایج تیموویم

مثبت در کواهش اضوطراب امتحوان  یهاکارآمدی خودگویی

د روانشناسوان، شوونهاد میآموزان دچار نارساخوانی، پیشدانش

مثبت  هایخودگویی فنآموزشی از  اندرکاراندستمیلمان و 

آمووزانی اسوتفاده جهت بهبود کیفیوت آموزشوی چنوین دانوش

  کنند.

این پژوهش به صورص مستقل انجوام شود و : دانیدرتشکر و ق

داره آمووزش و بر روی افوراد نمونوه توسوط ا آنمجوز اجرای 

صادر شد.  944/5441به شماره نامه  آبادپروش شهرستان بستان

آمووزان کوش و دانوشاز تموامی میلموان زحموت بدین وسویله

در اتمام این پوژوهش یواری در پژوهش که ما را  کنندهشرکت

 را داریم.تشکر کما  تقدیر و  رساندند

 گونه تضاد مناف  ندارد.این پژوهش هیآ: تضاد منافع
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Abstract 

Background and Purpose: Dyslexia is the most common type of learning disability. Children 

with dyslexia have difficulty in learning to read and write despite their normal intelligence. The 

aim of this study was to investigate the effectiveness of the positive self-talks on reducing test 

anxiety in male elementary students with dyslexia.  

Method: The present study was a semi-experimental and pre-test-post-test with control group. 

The statistical population of the study consisted of all male students in the second grade of 

Bostanabad (East Azarbaijan) in the academic year of 2016-2017. Using cluster random 

sampling and with the dyslexia index (Azizian & Abedi, 2006) and the test anxiety inventory 

(Philips, 1979), 32 Dyslexic students with test anxiety were selected as sample and randomly 

assigned in two experimental and control groups. The experimental group received eight sessions 

in positive self-talk classes, and the control group did not receive any training. After the end of 

the sessions, the test anxiety questionnaire was administered to both groups and the data were 

analyzed using SPSS software and covariance analysis. 

Results: The results showed that the implementation of positive self-talk sessions significantly 

decreased test anxiety in experimental group students compared to control group (p <0.001). 

Conclusion: Based on the results of the research, positive self-talk is an acceptable strategy for 

reducing test anxiety in students with dyslexia. 

Keywords: Positive self-talk, test anxiety, dyslexia 
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