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Abstract 

Introduction: Test anxiety threats mental health of students and has negative effects on their 

educational performance. The aim of this study was to investigate the effectiveness of attention 

reinforcement training on test anxiety of female students. 

Methods: This study had an experimental design with pre-test and post-test with a control group. 

The statistical population of this research included all female students of seventh grade of 

governmental schools in 2 areas of Rasht city during the educational year of 2015 to 2016, which 

30 of them were selected by randomized multistage sampling and placed in 2 groups of experimental 

and control. Participants before and after the training responded to the test anxiety questionnaire 

that is a self-report instrumentation for survey of mental states and physiological experiences of 

people before, during and after an exam. This questionnaire has delectability, validity, and 

reliability. Attention reinforcement training was taught during 10 sessions for the experimental 

group. One-way analysis of covariance was used to analyze the data. 

Results: The results of covariance analysis showed that there was a significant difference in the 

experimental group (18.73 ± 4.68) compared to control group (26.21 ± 4.75) in test anxiety 

questionnaire after implementation of attention reinforcement training (P < 0.001). 

Conclusions: The results showed that attention reinforcement training reduced test anxiety. Due to 

the influence of test anxiety on educational performance, mental health, and educational progress 

of students and role of attention on teaching and learning, presentation of this program is necessary. 
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مقدمه

اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد در حدی 

یافته آمیز وجود دارد و در این حد به عنوان یک پاسخ سازشاعتدال

. اضطراب زمانی که باعث درد هیجانی و رنج شود و (1)شود تلقی می

در توانایی کودک برای عملکرد خوب در مدرسه و زندگی روزانه اختالل 

های زیادی از . در بخش(2)ود شایجاد کند، یک مسئله می

ها و امتحانات برانگیزاننده اضطراب رو شدن با آزمونپیشرفته، روبهجهان

شود، تر شروع میدادن در سنین پایینطور که امتحانو هماناست 

سن آغاز فکری درباره عملکرد خوب در مدرسه در کودکان کممشغله

امتحان یکی از دالیل شایع اضطراب از مدرسه . اضطراب(9)شود می

امتحان، . در مطالعات انجام شده درباره درمان اضطراب(9)است 

درصد  91تا  11درامبس، برتریان و سیگول میزان شیوع آن را بین وان

امتحان به عنوان یک مورد خاص از سازه . اضطراب(9)گزارش کردند 

و به عنوان یک سازه  (6, 1)تر اضطراب ارزیابی شناخته شده است وسیع

های شناختی، هیجانی، رفتاری و فیزیولوژیکی چندبعدی شامل مؤلفه

های موقعیتی است امتحان، یکی از اضطراب. اضطراب(7, 6)مطرح شد 

ای از اضطراب است که در موقعیت ارزشیابی یا و دربرگیرنده گونه

کند و محور آن، تردید درباره عملکرد و پیامد آن مسئله بروز میحل

 1471. در اوایل دهه (4, 8)افت بارز توانایی مقابله با موقعیت است 

امتحان پذیرش وسیعی درباره این دیدگاه وجود داشت که اضطراب

. نگرانی، مؤلفه (11, 11)شود پذیری و نگرانی میشامل دو بعد هیجان

شناختی است. لیبرت و موریس نگرانی را به صورت ابراز دلواپسی درباره 

. نگرانی همبستگی منفی با عملکرد و (6)عملکرد خود تعریف کردند 

شدن افراد با انتظارات عملکرد دارد. هنگام کار در شرایط ارزیابی

امتحان پایین، امتحان باال در مقایسه با افراد با اضطراباضطراب

ی افکار منفپرتی شناختی بیشتر، دور شدن توجه از تکلیف، حواس

کنند. های منفی را گزارش میبیشتر و میزان باالتر خودگویی

 چکیده

 نی. هدف از اگذاردیم یمنف ریآنها تأث یلیو بر عملکرد تحص کندیم دیآموزان را تهددانش یروانامتحان، سالمتاضطراب مقدمه:

 آموزان دختر بود.امتحان دانشبر اضطراب توجهتیآموزش تقو یاثربخش یپژوهش بررس

 یامتم رندهیدربرگ یآمارآزمون با گروه کنترل انجام شده است. جامعهپس -آزمونشیو با طرح پ یپژوهش از نوع تجرب نیا روش کار:

 یتصادف یانفر از آنها به روش چندمرحله 91بود که  49 -41 یلیشهرستان رشت در سال تحص 2 هیهفتم ناح هیآموزان دختر پادانش

بزار ا کیامتحان که کنندگان قبل و بعد از آموزش به پرسشنامه اضطرابقرار گرفتند. شرکت ترلانتخاب و در دو گروه آزمون و کن

امتحان و قبل و بعد از آن است، پاسخ دادند.  انیفرد در جر یکیولوژیزیف اتیو تجرب یحاالت روان یبه منظور بررس یدهخودگزارش

 یجلسه به گروه آزمون، آموزش داده شد. برا 11در  توجهتیآموزش تقو امهبرنبرخوردار است.  یمطلوب ییایو پا ییپرسشنامه از روا نیا

 استفاده شد. طرفهکی انسیکووارلیها از تحلداده لیو تحل هیتجز

 71/9کنترل )( نسبت به گروه79/18 ± 68/9آزمون )نشان داد که تفاوت معناداری در گروه طرفهیک کوواریانسیلنتایج تحل ها:یافته

 (.P > 111/1وجود دارد ) توجهیتامتحان پس از اجرای برنامه آموزش تقو( در پرسشنامه اضطراب21/26 ±

امتحان طراباض ریآموزان مؤثر است. با توجه به تأثامتحان دانشبر کاهش اضطراب توجهتینشان داد که آموزش تقو جینتا نتیجه گیری:

 یضرور یبرنامه آموزش نیارائه ا ،یریادگیآموزان و نقش توجه در آموزش و دانش یلیتحصشرفتیروان و پسالمت ،یلیبر عملکردتحص

 .رسدیبه نظر م

 آموزان دخترامتحان، دانشاضطراب توجه،تیآموزش تقو ها:یدواژهکل
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النی عضپذیری به برانگیختگی خودمختار ادراک شده مانند تنشهیجان

های مختلفی برای توضیح . مدل(12)دست اشاره دارد کردن کفو عرق

پردازان . نظریه(19)امتحان و اثرات آن بر عملکرد وجود دارند اضطراب

 امتحان بر متغیرهای شناختی و توجهی بیشتر ازدر مورد اضطراب

امتحان، برانگیختگی فیزیولوژیکی تأکید کردند. مدل شناختی اضطراب

گری که بیشتر ماهیت شناختی و توجهی دارند، مطرح عوامل مداخله

امتحان باال تمایل دارند کند. طبق این مدل افراد با اضطرابمی

های خودمحور بدهند. بنابراین قسمتی از سازی کنند و پاسخشخصی

ماند و عملکرد به این خاطر که سهم کمتری ز تکلیف میتوجه آنها دور ا

ند بیدهند آسیب میاز زمان و منابع شناختی را به امتحان اختصاص می

امتحان را اینطور . مدل شناختی، عامل تداخل در موقعیت اضطراب(12)

های امتحان باال در موقعیتآموزان با اضطرابکند که دانشبیان می

ه کنند و این عامل توجه بفکری خودشان تمرکز میارزیابی بر اشتغاالت

ین استدالل . وا(9)شود ل در عملکردشان میخود منجر به ایجاد تداخ

که در موقعیت امتحان قرار امتحان باال زمانیکرد که اشخاص با اضطراب

(. توجه به خود، به افزایش 1گیرند تمرکز بر خود بیشتری دارند )می

های شخصی و اطالعات موقت آگاهی شخصی از وقایع درونی، نگرش

تواند تأثیر منفی داشته . توجه به خود می(19)شود ذهن اطالق می

و با عملکرد به دلیل (11)دهد باشد زیرا توجه به محیط را کاهش می

  (1)کند دورکردن تمرکز از تکلیف تداخل می

اضطراب به عنوان عامل ایجادکننده تداخالت شناختی در فرایند 

توجهی، افکار تحریف شده و نامرتبط با تکلیف، باعث ایجاد اختالل در 

. با (16)شود تحصیلی و رویگردانی از مدرسه میفرآیند یادگیری، افت

های مزاحم که ارتباط منطقی با موضوع افزایش اضطراب خودگویی

ندارند افزایش یافته در نهایت موجب کاهش توجه و فرایند یادگیری 

امتحان را در عملکرد توان نقش اضطراب. پس نمی(17)شوند می

آموزان نادیده گرفت. گروهی از پژوهشگران خاطر نشان تحصیلی دانش

توجه فرد در عین حال به اند هنگام باال بودن سطح اضطراب، ساخته

شود متغیرهای مربوط به خود و متغیرهای مربوط به آزمون معطوف می

کند. در حالیکه و همین امر نگرانی در خالل امتحان را ایجاد می

امتحان پایین است عمدتاً متغیرهای بالعکس، وقتی سطح اضطراب

. توجه در تکالیف روزانه (18)گیرند مربوط به آزمون مورد توجه قرار می

به خصوص یادگیری نقش مهمی دارد و یکی از ساختارهای شناختی 

شناسی مطالعاتی درباره آن انجام شده است. است که در آموزش و روان

های اخیراً، تعداد زیادی از مطالعات کارایی آموزش توجه را در مؤلفه

ه شده( بتوجه تقسیم شده،شناختی مختلف توجه )مانند توجه حفظ

تواند توسط آموزش بهبود یابد، نشان دادند هایی که میعنوان مهارت

. فیلسوف مشهور و روانشناس پیشگام، ویلیام جیمز، یک (21, 14)

داند که توجه چیست. هرکس می "تعریف ادراکی از توجه فراهم کرد:

کل روشن و واضح مالکیت ذهن است، از میان چندین موضوع یا آن ش

گرفتن از برخی چیزها به ای از افکار همزمان. توجه به باز پسرشته

. مغز مرکز (21-21) "منظور برخورد مؤثر با امور دیگر اشاره دارد

گیری است ولی حجم اطالعاتی دریافت اطالعات برای تحلیل و تصمیم

رسد چنان باال است که در عمل اگر قرار بر که در هر لحظه به مغز می

شد، در اینجا مختل میبود عملکرد مغز ها میپردازش تمام آن داده

آید. تمرکز وضعیتی است که در قدرت و توانایی خاص تمرکز الزم می

برد آن شخص عملکرد توجه خود را روی موضوع خاصی به کار می

. در واقع تمرکز، توانایی حفظ پاسخ هدفمند در طی یک فعالیت (26)

کردن فرصت مداوم و تکرارشونده است که این توانایی از طریق فراهم

 .(27)تواند بهبود یابد برای تحریک توجه می

ترین مشکالت در میان کودکان که موجب کاهش کارایی یکی از فراوان

و اضطراب یکی از  (28)شود، فقدان توجه است آنان در مدرسه می

کردن تأثیر متغیرهایی است که بر توانایی ما برای تمرکز و توجه

آبادی پژوهشی با هدف . شیخان، محمدخانی و حسن(24)گذارد می

توجه بر اضطراب، توجه معطوف به خود و بررسی اثر تکنیک آموزش

اجتماعی انجام دادند. نتایج فراشناخت در نوجوانان دارای اضطراب

معناداری در توجه آزمایش کاهشداد گروهحاصل از پژوهش نشان

، نظارت شناختی، سندرم معطوف به خود، باورهای فراشناختی منفی

ز امیر، برد، برن .(91)اجتماعی نشان دادند توجهی و اضطراب -شناختی

توجه در افراد با اختالل و بومی پژوهشی درباره برنامه اصالح

کنندگان در گروه فراگیر انجام دادند. طبق نتایج شرکتاضطراب

توجه و کاهش در اضطراب نشان دادند توجه تغییر در سوگیریاصالح

های انجام شده در زمینه بررسی تأثیر آموزش توجه بر . پژوهش(91)

د با اضطراب اجتماعی، کاهش معناداری در عالئم اضطرابی نشان افرا

توجه بریتون و همکاران پژوهشی درباره کاربرد اصالح. (91-92)داد 

مرضی انجام دادند. اشخاصی که آموزش دریافت کردند برای اضطراب

 خودگزارشی اضطراب نسبت به افرادی که فقطهایکاهش در اندازه

. همچنین، (96)رفتاری دریافت کردند، نشان دادند درمان شناختی

اره توجه دربواترز، پیتاوی، ماگ، برادلی و پین پژوهشی در زمینه آموزش

داد بالینی انجام دادند. نتایج نشانمثبت در کودکان مضطربهایمحرک

دیگر مثبت بودند نسبت به گروهنی که در شرایط توجه به محرککودکا

معناداری در کردند و کاهشهای مثبت توجه میبیشتر به محرک

. فرگوس، ویلس و رایت (97)بالینی و تعدادتشخیص مشاهده شد شدت

توجه و توجه پژوهشی به منظور بررسی تأثیر آموزش تکنیک

خودمتمرکز بر اضطراب انجام دادند. نتایج نشان داد که تکنیک 

. (98)دو باعث کاهش اضطراب شد  آگاهی هرتوجه و ذهنآموزش

توجه در همچنین،کاکرتز و همکاران به منظور بررسی تأثیر آموزش

اجتماعی پژوهشی انجام دادند. نتایج، کاهش معناداری اختالل اضطراب

. اثرات اضطراب امتحان بر عملکرد (94)را در عالئم اضطرابی نشان داد 

 اضطراب .(91)تحصیلی در مطالعات زیادی مورد تأکید قرار گرفته است 

تأثیر قرار آموزان را تحتطور چشمگیری عملکرد دانشهامتحان ب

ساز میان های فراگیر و مشکلو به عنوان یکی از پدیده (91)دهد می

تحصیلی و عملکرد  تواند در پیشرفتوزان میآمدانشجویان و دانش

این الزم بنابر .(92)بهینه آنان به ویژه هنگام ارزشیابی، اثر منفی بگذارد 

است به راهکارهای آموزشی مربوط به این حوزه توجه بیشتری شود. از 

آموزان در یادگیری و پیشرفت آنجا که توجه به خصوص برای دانش

تحصیلی نقش بسیاری دارد و همچنین به دلیل مشکالت مربوط به 

امتحان مشاهده آموزان با اضطرابشناختی که در دانشتوجه و تداخل

هایی برای تقویت توجه ابراین آموزش راهبردها و برنامهشود بنمی

اصلی پژوهش بررسی تواند مفید باشد. در همین راستا مسئلهمی

آموزان دختر امتحان دانشتوجه بر اضطراباثربخشی آموزش تقویت

 است.



و همکاران ینیپورابوالقاسم حس  

11 

 

 کارروش

آزمون با گروه پس -آزمونروش این پژوهش، تجربی از نوع طرح پیش

آزمون صورت گرفته است. ین مشاهده با اجرای پیشکنترل است. نخست

ها با استفاده از نمرات به دست آمده از پرسشنامه برای تشکیل گروه

آموزان گروه نمونه انتخاب و امتحان )باالترین نمرات( دانشاضطراب

طور تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. سپس گروه به

عرض برنامه آموزشی قرار گرفتند و در آزمون به مدت یک ماه در م

آزمون اجرا شد تا اثرات برنامه آموزشی مشخص شود. نهایت پس

هفتم مدارس آموزان دختر پایهآماری پژوهش شامل تمامی دانشجامعه

بوده است.  49 -41شهرستان رشت در سال تحصیلی  2دولتی ناحیه 

پژوهش، حجم  به دلیل محدودیت زمانی و مکانی و همچنین نوع طرح

نفر در نظر گرفته شد. بنابراین نمونه پژوهش،  11نمونه برای هر گروه 

آموز است. برای انتخاب نمونه در این پژوهش از روش دانش 91شامل 

ای تصادفی استفاده شد. به این ترتیب از بین گیری چندمرحلهنمونه

مدرسه انتخاب  9رشت، شهرستان 2دولتی دخترانه ناحیه مدارس

کالس انتخاب شد و  2های پایه هفتم اند. سپس از بین کالسشده

پرسشنامه در بین دانش آموزان اجرا شد و در نهایت از بین 

نفر  91آموزانی که باالترین نمرات را در پرسشنامه داشتند تعداد دانش

به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. 

تحصیلی، رضایت پژوهش شامل سن، مقطعهای ورود به مالک

آموزان و مدیر مدرسه، حضور در برنامه آموزشی به مدت یک ماه دانش

شود. همچنین غیبت بیشتر از دو جلسه و عدم انجام تکالیف به می

های خروج در نظر گرفته شد. به منظور تعیین میزان عنوان مالک

 97ون که حاوی امتحان ساراسامتحان، پرسشنامه اضطراباضطراب

باشد، مورد استفاده قرار گرفت. این مقیاس، یک ای میگویه دو گزینه

دقیقه به هر  11تا  11کوتاه است که آزمودنی باید در مدت پرسشنامه

یک  توان براساسترتیب میماده به صورت بلی، خیر پاسخ گوید و بدین

در  کی فرددهی به حاالت روانی و تجربیات فیزیولوژیشیوه خودگزارش

جریان امتحان و قبل و بعد از آن دست یافت. هر چه نمره فرد باالتر 

دهنده میزان اضطراب بیشتری است. در این مقیاس دامنه باشد، نشان

شده بدین صورت است: باشد. نقاط برش تعیینمی 97تا  1نمرات بین 

تا  19تر(، اضطراب متوسط )نمره و پایین 12اضطراب خفیف )نمره 

(. روایی و پایایی این پرسشنامه 21(، اضطراب شدید )نمره باالتر از 21

و  88/1کرونباخ در مطالعات متعددی سنجیده شده و با ضریب آلفای

است که به دست آمده 72/1معیار برابر و روایی 41/1همسانی درونی 

های مشابه توان از آن در پژوهشباشد و میدر مجموع قابل قبول می

. پس از مشخص شدن نمونه، پژوهشگر هماهنگی (99)نمود استفاده 

الزم را با مدیر مدرسه انجام داده و رضایت از انجام پژوهش را اعالم 

نمودند. برنامه آموزشی در ده جلسه توسط پژوهشگر ارائه شد. برنامه 

ها و هم انفرادی بوده است به صورت گروهی برای آموزش برخی تکنیک

آموزان در مدرسه با اجازه از دبیرمربوطه انجام ان حضور دانشو در زم

ها به صورت همگانی آزمون در کالسشد. پرسشنامه در شرایط پیش

توسط دانش آموزان تکمیل شد و در پایان جلسات آموزشی نیز در گروه 

آزمون و کنترل مجدداً تکمیل شد. بعد از انتخاب گروه آزمون در جلسه 

رضایت آنها به منظور شرکت در جلسات از آنها اول ضمن بررسی 

آموزان دیگر صحبت نکنند خواسته شد درباره محتوای جلسات با دانش

آموزان اطمینان حاصل شد که تحت برنامه و همچنین با پرسش از دانش

 آموزشی و درمانی دیگری نباشند.

اجرایی نظریه هایتوجه از برنامه آموزش کنشبرای آموزش تقویت

کاری، برنامه عملی درمان اختالل افزار آموزش حافظه، نرم(99)رکلی با

همچنین برخی تمرینات آرام سازی و  (91)تمرکز فعالی و عدمبیش

مطالعه جهت افزایش تمرکز استفاده شد. جلسه اول: جلسه معارفه با 

آموزان درباره مسائل و مشکالت و آموزان، صحبت با دانشدانش

 ه. جلسههایشان و توضیح برنامه آموزشی، آموزش مهارت مطالعنگرانی

شنیداری، آموزش تمرکزحسی، تنفس دیافراگمی و دوم: تمرین توجه

کردن و فکرکردن درباره موضوع و تعیین تمرکز بر تنفس، آموزش توقف

قبل، خانگی. جلسه سوم: مرور جلسهموقعیت مسئله، دادن تکلیف

های آموزشی به منظور تمیز شنیداری، استفاده از کارتتمرین توجه

دیداری جهت افزایش تمرکز حسی، آموزش تفکر فزایش دقتدیداری و ا

قبل، تمرین درباره راهکارها و بررسی نتایج. جلسه چهارم: مرور جلسه

های آموزشی به دیداری، استفاده از کارتشنیداری، تمرین توجهتوجه

سازی عضالنی، آموزش دیداری، آموزش آراممنظور تقویت حساسیت

ل، قبخانگی. جلسه پنجم: مرور جلسهن تکلیفتکرار و مرور ذهنی، داد

های آموزشی به منظور تقویت دیداری، استفاده از کارتتمرین توجه

قبل، تمرین آگاهی. جلسه ششم: مرور جلسهیابی و تنجهت

های آموزشی به منظور دیداری و شنیداری، استفاده از کارتتوجه

زنی. تکلیف خانه: خطمقیاس دیداری، استفاده از خردهافزایش حافظه

ای. جلسه هفتم: مرور تمرین تمرکز بر اعداد به صورت شمارش فاصله

های آموزشی به دیداری، استفاده از کارتقبل، تمرین تثبیتجلسه

دیداری و تعقیب دیداری، انجام بازی فکری منظور تقویت حساسیت

تا  یدیدارقبل، تمرین تثبیتتوجه و تمرکز. جلسه هشتم: مرور جلسه

های تصاویر وکسلر، انجام بازیهای تکمیلشش مرحله، استفاده از کارت

ه از شنیداری، استفادقبل، تمرین تثبیتفکری. جلسه نهم: مرور جلسه

ها، انجام بازی فکری. جلسه دهم: مرور رمزنویسی و طراحی مکعب

ر توجه بشنیداری، در این جلسه نگهداریقبل، تمرین تثبیتجلسه

 آموزان آموزش داده شد.به دانشتکلیف 

 هایافته

خالصه و نمایش  9و  2، 1جداول مده از این پژوهش در آنتایج به دست 

 است.داده شده

های توصیفی )میانگین و انحراف معیار( مربوط به یافته 1جدول در 

امتحان در قبل و بعد از آموزش برای گروه آزمون و نمرات اضطراب

آزمون است. مقایسه میانگین نمرات پیشکنترل ارائه شده

امتحان در گروه آزمون و کنترل تفاوت چندانی ندارد. در مرحله اضطراب

در گروه آزمایش مشهودتر است.  امتحانآزمون کاهش اضطرابپس

آزمون و بودن توزیع متغیرها در پیشهمچنین برای بررسی نرمال

اد ها نشان داسمیرنف استفاده شد. یافتهآزمون از آزمون کالموگروفپس

آزمون و کنترل در تمامی متغیرها در گروه اسمیرنفآماره کالموگروف

توزیع تمامی متغیرها در دار نیست. لذا آزمون معنیآزمون و پسپیش

 .آزمون نرمال استآزمون و پسپیش

امتحان توجه بر اضطراببه منظور بررسی اثربخشی برنامه آموزش تقویت

امتحان در اضطراب Fآماره طرفه استفاده شد. از تحلیل کوواریانس یک

باشد و این دار میمعنی 111/1( است که در سطح 19/94آزمون )پس
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دار امتحان تفاوت معنیدهد که بین دو گروه در میزان اضطرابنشان می

 (.2جدول وجود دارد )

 ای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه آزمون و کنترلهشاخص :1جدول 

 K-S P انحراف استاندارد میانگین امتحاناضطراب

 2/1    آزمونپیش

  19/1 11/9 61/29 آزمون

  11/1 47/9 17/29 کنترل

 2/1    پس آزمون

  19/1 68/9 79/18 آزمون

  11/1 71/9 21/26 کنترل

 

 امتحانراهه تفاوت گروه آزمون و کنترل در اضطرابنتایج تحلیل کوواریانس یک :2جدول 

 اندازه اثر سطح معنی داری Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع

 14/1 111/1 71/97 49/911 1 49/911 آزمونپیش

 61/1 111/1 19/94 89/962 1 89/962 عضویت گروهی

    99/4 26 91/291 خطا

 

 هاامتحان در گروههای برآورد شده نهایی اضطرابمیانگین :3جدول 

 سطح معنی داری خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین گروه

 111/1 19/1 -11/8 97/18 آزمون

 111/1 19/1 -11/8 94/26 کنترل

 

آزمون ها در پسبرای بررسی اینکه میانگین کدام یک از گروه

 آزمون بیشتر استامتحان پس از تعدیل و کنترل نمرات پیشاضطراب

میانگین گروه آزمون در شده گزارش شد. های تصحیحمیانگین

باشد. ( می94/26( و میانگین گروه کنترل )97/18امتحان )اضطراب

 111/1( است که در سطح -11/8روه )تفاوت میانگین بین این دو گ

توان گفت که میانگین گروه آزمون در دار است. بنابراین میمعنی

داری کمتر از میانگین گروه کنترل امتحان به صورت معنیاضطراب

 (.9جدول است )

 بحث

توجه بر هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش تقویت

کوواریانس یک آموزان دختر بود. نتایج تحلیلمتحان دانشااضطراب

امتحان آزمون و کنترل در اضطرابطرفه نشان داد که تفاوت گروه

دهد که بین دو گروه در میزان باشد. این نشان میدار میمعنی

میانگین داری وجود دارد. همچنین تفاوتامتحان تفاوت معنیاضطراب

دار است و طبق نتایج میانگین ل نیز معنیآزمون و کنتربین دو گروه

امتحان به صورت معناداری کمتر از میانگین آزمون در اضطرابگروه

توان در تبیین این یافته گفت که آموزش کنترل است. میگروه

زان آموتوجه این دانششناختی و مشکالتتوجه با کاهش تداخلتقویت

هش دهد. نتایج این پژوهش امتحان را کا توانسته است میزان اضطراب

با پژوهش شیخان و همکاران در ارتباط با بررسی تأثیر آموزش توجه بر 

 توجهو نتایج پژوهش امیر و همکاران درباره برنامه اصالح (91)اضطراب 

و نتایج پژوهش امیر و همکاران  (91)فراگیر در افراد با اختالل اضطراب

 (92)فراگیر اجتماعیتوجه در افراد با فوبیایدر ارتباط با بررسی آموزش

 توجه و همچنین نتایج پژوهش اسمیت و همکاران درباره تأثیر آموزش

و نتایج پژوهش کوآرت و  (99)فراگیر  اجتماعی بر اختالل اضطراب

و نیز  (99)الندیک درباره آموزش توجه در کودکان مضطرب اجتماعی 

اجتماعی: توجه در فوبیاینتایج پژوهش هیرن و همکاران درباره آموزش

( و نیز 91ذهنی، رفتاری و فیزیولوژیکی اضطراب )هایاثرات بر اندازه

توجه برای نتایج پژوهش بریتون و همکاران درباره کاربرد اصالح

طور نتایج پژوهش واترز و همکاران در و همین (96)مرضی اضطراب

 بالینیمثبت در کودکان مضطربهایتوجه درباره محرکزمینه آموزش

 توجه وطور نتایج فرگوس درباره تأثیر آموزش تکنیکو همین (97)

( و نیز نتایج پژوهش کاکرتز و 98خودمتمرکز بر اضطراب )توجه

اجتماعی توجه در اختالل اضطرابواسطه آموزش همکاران درباره تأثیر

بودن امتحان بر انتخابیهمسو بود. یکی از مهمترین اثرات اضطراب (94)

توجه است و ممکن است افراد مضطرب به امور غیرمرتبط با تکلیف 

 امتحان با ترس از ارزیابیتوجه کنند زیرا اضطراب و به خصوص اضطراب

شدن قرار  های ارزیابیشدن همراه است و زمانی که شخص در موقعیت

است به امور غیرمرتبط با تکلیف توجه کند و از توجه به دارد ممکن 

شود تکلیف بازبماند. توجه به خود باعث دورشدن تمرکز از تکلیف می

 رساند. بنابراین آموزش تقویتو در نهایت بر عملکرد شخص آسیب می

آموزان به تکلیفی که درحال توجه در جهت برگرداندن توجه دانش

امتحان شود. در این اند موجب کاهش اضطرابتودادن هستند میانجام

های بعد و زمانی، پیگیری نتایج در ماهپژوهش، به دلیل محدودیت

همچنین تشخیص پایداری تغییرات ایجادشده امکان پذیر نبود. برای 

برنامه آموزشی فضای مشخصی موجود نبود، بنابراین جلسات آموزشی 
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ین به دلیل مشکالت مربوط شد. همچنهای مختلفی برگزار میدر مکان

 تفکیک به حضور در مدارس پسرانه و اجرای برنامه آموزشی، امکان

ان امتح جنسیت و مقایسه آموزشی وجود نداشت. برای ارزیابی اضطراب

ی از هایفقط از یک پرسشنامه استفاده شد. در صورتی که اگر ارزیابی

آمد. دست میتری به شد اطالعات کاملمعلم و والدین انجام می

های آتی برای تعیین میزان پایداری شود که در پژوهشپیشنهاد می

توجه بهتر است که یک مرحله پیگیری نیز درنظر آموزش تقویت

شود. همچنین برنامه آموزش مورد استفاده در این پژوهش گرفته

کاری بود. در های اجرایی، حافظهتوجه، کنشترکیبی از برنامه آموزش

ها به طور تواند اثربخشی هر کدام از برنامهی بعدی میهاپژوهش

در  توجهجداگانه مطالعه گردد و با توجه به تأثیرگذاری آموزش تقویت

شود به صورت برنامه آموزان پیشنهاد میامتحان دانش کاهش اضطراب

 آموزان آموزش داده شود.جداگانه و با چارچوب مشخص به دانش

 گیرینتیجه

نتایج این پژوهش، استفاده از برنامه آموزش تقویت توجه به با توجه به 

عنوان یک برنامه مؤثر جهت افزایش توجه و کاهش اضطراب در 

 تواند مورد استفاده قرار گیرد.آموزان میدانش

 گزاریسپاس

 نهایت سپاس خود را از افرادی که زمینه اجرای این پژوهش را فراهم

اند، ابراز کردند و همچنین کسانی که در این پژوهش شرکت کرده

داریم.می
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