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  چکیده
میزان اثربخشی آموزش حل مسئله بـر   بررسی ،هدف این پژوهش :مقدمه

 .دبـو اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی دانش آمـوزان پسـر دبسـتانی    
پـژوهش حاضـر شـامل کلیـه دانـش آمـوزان پسـر         آماريجامعه  :روش

که از میـان   بود 1392-1393دبیرستانی  شهر نجف آباد در سال تحصیلی 
ي، انتخـاب و بـه   ا خوشهیري تصادفی گ نمونهنفر به روش  30تعداد  ها آن

. گمـارش شـدند  ) نفر 15(و کنترل ) نفر 15(تصادف در دو گروه آزمایش 
، بـه پرسشـنامه اضـطراب    آزمـون  پسآزمون و  یشپهردو گروه در مراحل 

و پرسشـنامه اضـطراب اجتمـاعی    ) 1375(ی و همکـاران  ابوالقاسمامتحان 
براي گروه آزمایش، هشـت جلسـه گروهـی    . ندپاسخ داد) 1996(جرابک 

بار در هفته اجرا شد، اما گـروه کنتـرل،    آموزش حل مسئله به صورت یک
یـانس  کوواراز تحلیـل   هـا  دادهبـراي تحلیـل   . ي دریافت نکردنـد ا مداخله

نتایج نشان داد که تمام متغیرهاي وابسـته   :ها یافته .چندمتغیره استفاده شد
 .معنـاداري داشـت   کـاهش سه بـا گـروه کنتـرل،    در گروه آزمایش در مقای

بـه   توانـد  یمنتایج این پژوهش، آموزش حل مسئله  اساس بر :يریگ جهینت
عنوان یک مداخله مؤثر در جهت کـاهش اضـطراب امتحـان و اضـطراب     

 .اجتماعی در دانش آموزان دبستانی در نظر گرفته شود

  .ماعیحل مسئله، اضطراب امتحان، اضطراب اجت :واژگان کلیدي

 

 

Abstract  

Introduction: The purpose of this study was to investigate 
the effectiveness of problem solving training on test and 
social anxiety in elementary school male students. Methods: 
The statistical population of this study were all the elementary 
school male students of Najaf Abad city in academic year 
2013-2014. Out of the population, 30 students were selected 
through cluster random sampling and were assigned randomly 
in one experimental (n=15) and one control (n=15) group. 
Both groups completed a Test Anxiety Questionnaire 
(Abolghasemi et al. 1375) and Jerabek's (1996) Social 
Anxiety Questionnaire in pre-test and post-test stages. Eight 
weekly sessions of problem solving training was 
administrated to the experimental group for once a week, but 
the control group received no intervention.  Multivariate 
analysis of covariance was used to analyze the data. Findings: 
The results showed that both of the dependent variables in the 
experimental group were reduced significantly compared with 
control group. Conclusion: Based on the results of this study, 
problem solving training can be considered as an efficient 
intervention to reduce test and social anxiety in primary 
school students.  
Keywords: Problem-solving, Test anxiety, Social anxiety.  

 

  

                                                             
  Email: kazemi_psyc@yahoo.com                                                                              حمید کاظمی: نویسنده مسئول  *

100 



  

  139 تابستانو  بهار، )9 پیاپی( اول ، شمارهپنجم لساپژوهشی شناخت اجتماعی،  وفصلنامه علمی ـد

  

 

  مقدمه
شبرد امر بهداشت یدر پ یار مهمینقش بس ،مدارس

به  ،انیمعلمان و مرب. در سطح جامعه دارند یروان
در انجام  ،آموزش و پرورش يدیعنوان عناصر کل

مختلف  يازهایاگر با ن یو پرورش یف آموزشیوظا
دانش  و مسائل مطرح یو اجتماع ی، روانیجسمان
شته و از نکـات  دا ییآشنا ،ها نهیزمن یدر ا آموزان

مربوط به برخـورد مناسـب بـا کودکـان و      یاساس
 یکالس درس و مدرسه، آگاه طیدر محنوجوانان 

آنان را در جهت نائـل   توانند یمداشته باشند، بهتر 
ک یکسب  ،تیو در نها یلیشرفت تحصیآمدن به پ

اضـطراب   .ندینما ياری ،استوار یت اخالقیشخص
 تـرین  مهممله ، از ج2یو اضطراب اجتماع 1امتحان
دانش آموزان است که همواره  یشناخت روانمسائل 

ه پردازان و پژوهشگران مختلـف  ید نظریمورد تأک
  .بوده است

 طـور  بـه است که  يا طهیحاضطراب امتحان، 
 یمورد مطالعه و بررس ،ستمیل قرن بیگسترده از اوا

از مسائل  یکیقرار گرفته است و همواره به عنوان 
ــویدر ح يجــد ــه آم ــان، ط ــرورش کودک زش و پ

بزرگساالن، مطـرح بـوده اسـت     ینوجوانان و حت
اضطراب امتحان به عنـوان   ).2013، 3و آواد یلوف(

ــه ــخاز  يا مجموع ــا پاس ــپد يه ــناخت داری ، یش
 یکه با نگران شود یممشخص  يک و رفتاریولوژیف

ک یا شکست در یمحتمل  یمنف يامدهایدر مورد پ
ـ  یت امتحـان یموقع ه، مشـخص  مشـاب  یتیا مـوقع ی

، گوپتا، سـین، ماترجـا، خانـا و    يبوپارا( گردد یم

                                                             
1. Test Anxiety 
2. Social Anxiety 
3. Lufi & Awwad   

 توان یمجامع  يساز مفهومک یدر  .)2013، 4گارگ
 يبــرا را يرفتــارو  یهیجــان، یبعــد شــناخت ســه

 ،یبعـد شـناخت  . اضطراب امتحان در نظـر گرفـت  
ا یـ رامـون شکسـت   یپ  ز،یـ شامل افکار اضطراب آم

 ،یهیجان، بعد یت امتحانیف در موقعیعملکرد ضع
 ،يجان اضطراب و استرس و بعـد رفتـار  یشامل ه

ـ  یت امتحـان یـ شامل افت عملکرد فرد در موقع ا ی
ـ  يهـا  يساز آماده سـگول،  ( گـردد  یمـ ش از آن یپ

ـ کارلسون، جوفـورث، ون در امبسـه و بارتر   ، 5انی
2013.(   

حتی پیش از ورود به اضطراب امتحان ممکن است 
؛ دمدرسه، یعنی در سنین پیش دبستانی ظاهر گـرد 

 و گرفته شکل یسالگ 11تا  10ن ین سنیاما عمدتاً ب
. ممکن است حتی تا سنین بزرگسالی، تداوم یابـد 

با  یابتدائدوره امتحان در  ،اضطراب شدتمعموالً 
و ) 1383، يجعفـر ( شـود  یمـ شتر یش سن بیافزا

اثرات منفی قابل توجهی بر عملکـرد و پیشـرفت   
ـ ( گـذارد  یمـ حصیلی دانش آموزان، برجاي ت ک م

البته اثرات منفی این اختالل، تنها ). 2001 ،6دونالد
به حیطه عملکرد تحصـیلی مربـوط نیسـت بلکـه     

 یشـناخت  روانبـر سـطح کلـی بهزیسـتی      تواند یم
کودك و نوجوان، اثرات منفـی طـوالنی مـدت و    

 و همکـاران،  يبوپارا(ایجاد نماید  يا کنندهمختل 
 اضطراب امتحان معمـوالً بـه عنـوان یـک     ).2013 

ــتقل  ــتالل مس ــناخت رواناخ ــه یش ــر گرفت ، در نظ

                                                             
4. Boparai, Gupta, Singh, Matreja, Khanna & 
Garg 
5. Segool, Carlson, Goforth, Von Der Embse & 
Barterian  
6. Mc donald 
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در بافت کلی  توان میبلکه این اختالل را . شود نمی
فرد و در ارتباط با سـایر اخـتالالت    هاي اضطراب

 پزشـکی  روانانجمـن  (اضطرابی، در نظـر گرفـت   
در نظر گرفتن  ژهیو بهدر این میان، ). 2013، 1آمریکا

ـ  مـی اجتماعی،  هاي اضطراب همیـت  د حـائز ا توان
  .باشد

 شناختی روانک مسئله ی، یاضطراب اجتماع
د از یج، مزمن و آزار دهنده است که با ترس شدیرا

 هــاي موقعیــتقــرار گــرفتن در  یابیمــورد ارزشــ
اضـطراب   .شود میمشخص  يا کارکردی یاجتماع
در توجه است  يک سوگیریدر بردارنده  یاجتماع

ـ  هاي نشانهر یف در تفسیکه با تحر ـ ( یدرون د مانن
ـ یب هاي نشانهو ) یر بدنیافکار و تصو ماننـد  ( یرون

در . شـود  مـی مشـخص   )گرانید اي چهرهابرازات 
اضـطراب   يواقع در افراد مبـتال بـه سـطوح بـاال    

 هـاي  موقعیت، احتمال خطرات نهفته در یاجتماع
 شـود  مـی بـرآورد   یعـ یش از حـد طب یب ،یاجتماع

ن یا). 2013، 2هان و گراس  ،يریو، جزاین، زیگلد(
ــطراب ــب   یمشــکل اض ــدتاً تحــت برچس ــه عم ک

از  یکی، شود میشناخته  3یاجتماع یفوب یصیتشخ
وع یاست که شـ  شناختی رواناختالالت  نیتر جیرا

وع آن یدرصد و ش 12 ،طول عمر هاي بررسی آن در
ـ افراد مورد ارز ریکسال اخی طول مدت در  7، یابی

، سـالزر،  نگیشسنریر(درصد مشخص شده است 
   ).2013، 4هیلر، هویر بوتل، هرپرتز،

ار نـاتوان  یک اختالل بسی یاضطراب اجتماع
 یزندگ يها از جنبه ياریتواند بس یاست که م کننده 

                                                             
1. American Psychiatric Association 
2. Goldin, Ziv, Jazaieri, Hahn & Gross   
3. Social Phobia 
4. Leichsenring, Salzer, Beute, Herpertz, Hiller 
& Hoyer 

ممکن اسـت   ،انیاز مبتال یعضب. فرد را مختل کند
 ياریا از بســیــهــا از خانــه خــارج نشــوند  هفتــه

و  یشغل هاي موقعیتمانند  یاجتماع هاي موقعیت
ن یـ کـه ا  یهنگام .نندصرف نظر ک ،خود یلیتحص

، کند می، بروز یا نوجوانی یاختالل در دوران کودک
شـدن و   یبر روند اجتمـاع  یاثرات مخرب تواند می

کودکـان و نوجوانـان    یاجتماع هاي مهارتکسب 
ک دور باطل، اضطراب ی یرا طیز. بگذارد يبرجا

ا طرد یاز همسالن  ینیگز يمنجر به دور ،یاجتماع
ت ین امر به تقویه و خود اشد ها آنشدن از جانب 

اگـر   نیبنـابرا  .کنـد  مـی ، کمک یاضطراب اجتماع
درمان نشود،  یدر دوران کودک یاضطراب اجتماع

و ممکـن اسـت در    کنـد  مـی را محدود  ها فرصت
 یو شغل یاجتماع ،یبه مشکالت آموزش یبزرگسال

اضــطراب ن یهمچنــ .)1386، تامــار( منجــر شــود
ــر  هیــاثــرات ثانو توانــد مــی ،یاجتمــاع مخــرب ب

 ي، عملکردهـا )یماننـد افسـردگ  (گر یاختالالت د
افت کمک در حد معقول و مناسب یو در یاجتماع

  .)2013  نگ و همکاران،یشسرنیل( داشته باشد
مطـرح شـده در    شـناختی  روانهردو مسـئله  

ـ  از دسـته مسـائل و اخـتالالت     یسطور باال، جزئ
درمـان   ترین رایجکه  شوند میمحسوب  ،یاضطراب
است کـه   یمداخالت ها آن يمطرح برا اروییغیر د
 ـ  یشـناخت  يکردهـا یم به رویرمستقیا غیماً یمستق
، اسمیتز، روزنفیلـد،  هافمن(وابسته هستند  يرفتار

ــو و ــیمون، آت ــورت س ــرنی؛ ل2013، 5م نگ و یشس
، گوش، پولی، رینولدز، ؛ دوهرمان2013همکاران، 

اثربخشـی رویکردهـاي   . )2013 6کشاوان هورن و
                                                             
5. Hofmann, Smits, Rosenfield, Simon, Otto & 
Meuret 
6. Doehrmann, Ghosh, Polli, Reynolds, Horn & 
& Keshavan 
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رفتاري بر مسائل و مشکالت اضطرابی،  -شناختی
امروزه یک موضوع تأیید شده و مـورد توافـق در   

. گـردد  مـی ادبیات پژوهشی این حوزه، محسـوب  
کـه   دهند مینشان  ها پژوهشحتی نتایج بعضی از 

رفتاري  -مداخالت مبتنی بر رویکردهاي شناختی
بر مسائل اضطرابی همچـون اضـطراب امتحـان و    

در مقایسه با سایر رویکردهاي  اضطراب اجتماعی،
درمانی مطـرح، از اثربخشـی بیشـتري برخـوردار     

  ).1995, 2فسک ؛2003، 1ارجن( هستند
ــناختی ــاي ش ــام   -رویکرده ــاري، از نظ رفت

 هـاي  جنبهبرخوردار هستند که  اي گستردهدرمانی 
شـناختی،   هـاي  توانمنـدي و  ها مهارتمختلفی از 

ت پوشـش  را تحـ  جویان درمانرفتاري و هیجانی 
 هـاي  توانمنـدي  تـرین  مهـم یکـی از  . دهد میقرار 

رفتاري، ـ  رفتاري که در رویکرد شناختی -شناختی
 هاي مؤلفهمطرح شده و به عنوان یکی از مؤثرترین 

. ، حـل مسـئله اسـت   گردد میدرمانی آن محسوب 
از شـقوق   یکـ ی بـه عنـوان   آموزش حـل مسـئله،  

کـه   شود میمحسوب  يرفتار -یمداخالت شناخت
 هـاي  آموزش، ها شناختم بر یمن مداخله مستقض

مختلف و  هاي موقعیتالزم در  یاجتماعو  يفرد
نه در جهـت حـل   یبه يو رفتار یعمل ریزي برنامه

هـاوتون و کـرك،   ( گیرد برمیرا در  یمسائل واقع
اثربخشی آموزش حل مسئله بر مشکالت  ).1389

ي مختلفـی مـورد   ها پژوهشاضطرابی، تاکنون در 
و کاشانی نیـا   یشهاب بابا. ار گرفته استبررسی قر

، با اجراي آمـوزش مهـارت حـل مسـئله     )1386(
توانستند به کاهش معناداري در اضطراب اجتماعی 

                                                             
1. Ergene 
2. Feske  

نوجوانان بی سرپرست مقیم مراکـز شـبانه روزي   
درکه،  خواهحجت . سازمان بهزیستی، دست یابند

ــگ  ــان  )1390(محمــدي و ارژن ــا اجــراي درم ، ب
متمرکز بر آموزش حل مسـئله،  رفتاري  ـ  شناختی

توانستند به کاهش معناداري در اضطراب امتحـان  
ایـزدي  . دانش آموزان پسر دبیرستانی دست یابنـد 

، با اجـراي درمـان   )1389(فرد و سپاسی آشتیانی 
رفتاري متمرکز بر حل مسئله، به کاهش  ـ شناختی

اضــطراب امتحــان دختــران  عالئــممعنــاداري در 
 اسـاس  بـر بـا ایـن حـال     .نددبیرستانی دست یافت

جستجوي پژوهشـگران ایـن پـژوهش، از یکسـو     
بررسی اثربخشی مداخالت شناختی رفتاري مبتنی 
بر حل مسئله، بر اضطراب اجتماعی چندان مـورد  

ي پیشین نبوده اسـت و از سـوي   ها پژوهشتوجه 
دیگــر، اثربخشــی ایــن مداخلــه بــر هــردو متغیــر 

جمعیت  اضطراب اجتماعی و اضطراب امتحان، در
دانش آموزان دبستانی مورد بررسی قـرار نگرفتـه   

رفتـاري   -شـناختی  يهـا  درمـان اثربخشـی  . است
ــت    ــتر در جمعی ــوزه، بیش ــن ح ــاً در ای مخصوص
نوجوانان و بزرگساالن مورد بررسی قرار گرفته و 
مطرح بوده است و شاید به دلیل ایـن تصـور کـه    
کودکـــان دوره دبســـتان از رشـــد کـــافی در    

ــدي ــناختی برخــوردار نیســتند،    هــاي توانمن ش
پژوهشگران در این جمعیت به بررسی اثربخشـی  

رفتاري مبتنی بر حل مسـئله،   ـ  مداخالت شناختی
بـر  این در حـالی اسـت کـه    . اند ندادهاقبالی نشان 

 تـرین  مهممبانی نظري و پژوهشی، یکی از  اساس
، فقدان مهـارت  ها اضطرابعوامل دخیل در انواع 

بنابراین  ؛)1389ن و کرك، هاتو(حل مسئله است 
پژوهش حاضر به منظور پـر کـردن ایـن شـکاف     
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در داخـل کشـور، بـه بررسـی      ژهیـ و بـه  ،پژوهشی
اثربخشی آموزش حل مسـئله در جمعیـت دانـش    

  .آموزان پسر دبستانی پرداخته است
  

   روش
 آزمون شیپبا  یشیآزماطرح پژوهش حاضر از نوع 

  . استو گروه کنترل  آزمون پسو 
 يجامعه آمـار : یريگ نمونهنمونه و روش  ، جامعه

 پسـر  دانش آمـوزان  ي هیشامل کل ،پژوهش حاضر
 یلیتحصـ  بـاد در سـال  آشهر نجف مقطع دبستان 

بـه شـیوه   ، يریـ گ نمونـه روش . بـود  1393-1392
ــود اي خوشــه یتصــادف ــد .ب ــیب ن ین منظــور از ب
ک دبستان به صورت یآباد  شهر نجف يها دبستان
ها  ن کالسیب از ،دبستان انتخاب و در آن یتصادف

در ابتدا  .انتخاب شد یدو کالس به صورت تصادف
ــنامه ــاي پرسش ــطراب   ه ــان و اض ــطراب امتح اض

ع یـ ن دانش آموزان هر دو کـالس توز یب یاجتماع
نمـرات حاصـل و مشـخص     بر اساسسپس . شد

شدن افراد دچـار اضـطراب امتحـان و اضـطراب     
 يرنفـ  15، دانش آمـوزان بـه دو گـروه    یاجتماع

  .دندیم گردیش و کنترل تقسیآزما
ن پرسشنامه توسط یا: پرسشنامه اضطراب امتحان

ساخته شده  1375 و همکاران در سال یابوالقاسم
بـر   یماده است که آزمـودن  25است و مشتمل بر 

 بـه  ،0=هرگـز ( يا نـه یگزاس چهار یک مقی اساس
بـه  ) 3=و اغلب اوقات 2=اوقات گاهی ،1=ندرت

ن آزمون صفر ینمره در ا اقلحد .گوید میآن پاسخ 
کسب  يهرچه فرد نمره باالتر. است 75و حداکثر 

. اسـت  يشتریکند، نشان دهنده اضطراب امتحان ب
پرسشنامه اضـطراب   یدرون یسنجش همسان يبرا

کرونبــاخ  يب آلفــایاز ضــر ،یامتحــان ابوالقاســم

. به دست آمده است 92/0ب یاستفاده شده که ضر
 یز همبسـتگ یـ پرسشنامه نن یا ییروا یابیارز يبرا

نجاریـان و   پرسشـنامه اضـطراب   ن پرسشنامه بایا
ت، یکـوپر اسـم  اس عـزت نفـس   یـ و مق همکاران

 یهمبستگ ياز معنادار یج حاکیمحاسبه شد که نتا
، یابوالقاسـم ( همزمان بود یید رواییجه تأیو در نت
ــد ــکرکن،   ياس ــان و ش ــدم، نجاری در . )1375مق

زار مورد سـنجش  پژوهش حاضر نیز پایایی این اب
قرار گرفت که ضرایب آن به شیوه آلفاي کرونباخ 

و  54/0 و دو نیمه سازي به ترتیب عبارت بـود از 
79/0.    

در سال ن آزمون یا: یپرسشنامه اضطراب اجتماع
 یابیــنــا جرابـک بــه منظـور ارز  یلیتوسـط ا  1996

بـه بـاال    یسـالگ  10سن  يبرا یاضطراب اجتماع
 يا نـه یگز 5سـؤال   25 يساخته شده است و دارا

مطلـوب   ییاینشانگر پا 85/0 يب آلفایضر. است
 یل عاملیبا استفاده از روش تحل. استاس ین مقیا

 5ن ین آزمون استخراج شده است که ایعامل از ا 5
ن یـی اس را تبیانس کل مقیدرصد وار 23/47عامل 

ـ ا .کننـد  یمـ  تـرس از  : از انـد  عبـارت عامـل   5ن ی
گران، ترس از یتوسط د یابیگانگان، ترس از ارزیب

و  یاجتماع يصحبت کردن در جمع، ترس از انزوا
به  آزمودنی .ترس از آشکار شدن عالئم اضطراب

 ین هماهنگیشتریص او بیکه با خصا هایی پرسش
 ین هماهنگیکه کمتر ییها آنبه  ،5 را دارند، نمره

کـه   هایی مادهو به  1ص او دارند، نمره یرا با خصا
بـه  . دهد می 4و  2،3 هاي نمره ،ن دو هستندین ایب
 .خواهد بود 125تا  25ن یب ها نمرهب دامنه ین ترتیا

ي انجـام گرفتـه در داخـل کشـور،     هـا  پژوهشدر 
براي این پرسشـنامه محاسـبه    76/0ضریب پایایی 

104 



 
 

 1395 تابستانو  بهار، )9 پیاپی( اول ، شمارهپنجمل ساپژوهشی شناخت اجتماعی،  ه علمی ـوفصلنامد

  

 

شده است و روایی عاملی آن نیز تأیید شده است 
ــر و هاشــمی،  ( ــلمی، خی ــژوهش  ).1392اس در پ

این ابزار، به دو شیوه آلفاي  حاضر ضرایب پایایی
کرونباخ و دو نیمـه سـازي، مـورد محاسـبه قـرار      

و  59/0گرفت که نتایج آن به ترتیب عبارت بود از 
74/0.  

ن ییــو تع اولمرحلــه  يپــس از اجــرا :اجــراروش 
اضطراب امتحان و  يسطوح باال يدارادانش آموزان 

 يدو انحــراف اســتاندارد بــاال( یاضــطراب اجتمــاع
بـه دو   یبه صورت تصـادف  ها آنم  یو تقس )میانگین
 آزمـون  شیپمرحله ش و کنترل، یآزما ينفر 15گروه 

هفته  8به مدت  ،مسئلهآموزش حل سپس . اجرا شد

 40و هـر جلسـه بـه مـدت      )1جدول ( جلسه 8در 
گروه  که یحالدر  ،گروه کنترل اجرا شد ي، براقهیدق

. قـرار نگرفتنـد   اي مداخلـه چ یش در معرض هـ یآزما
مجدداً در قالب  ،جلسات، هردو گروه يپس از اجرا

پـژوهش پاسـخ    هـاي  پرسشنامهبه  آزمون پسمرحله 
 SPSS17از نـرم افـزار    هـا  دادهل یجهت تحل. دادند

ــا داده یفیتوصــ یجهــت بررســ. اســتفاده شــد از  ه
ن و انحراف اسـتاندارد و جهـت   یانگیم يها شاخص

ــ ــتنباط یبررس ــا داده یاس ــاز تحل ه ــانسل ی  کوواری
جلسـات   يخالصـه محتـوا  . ره استفاده شدیچندمتغ

  .ارائه شده است 1مداخله در جدول 

  

  جلسات مداخله يخالصه محتوا .1جدول 
  دستورالعمل  موضوع جلسه جلسه

  پرسشنامه اجراي درمانگر، یمعرف ارتباط يبرقرار  جلسه اول

بودن وجود  یعیح دربارة طبیتوض  جلسه دوم
  تمام افراد یمشکل در زندگ

دربارة مشکالت  صحبت ا اذعان به متفاوت بودن  نوع مشکالت افراد؛ب
 یمثل اضطراب امتحان و اضطراب اجتماع یزندگ

  آرام نمودن خود  جلسه سوم
 یمثبت و منف یدرون يآموزش مفهوم گفتگوـ 

 يمثبت به جا یدرون يگفتگو ینیگزینات روزانه در مورد جایارائه تمر -
  یمنف

 جلسه
  چهارم
  

  ا مشکلی سئلهمف یتعر
ترس از " تواند می آموز دانشک ی يبودن برا یف خجالتیبه عنوان مثال تعر

هول شدن موقع پاسخ به " يگرید يا برای "صحبت با افراد نا آشنا
  .باشد "سؤاالت

  ين روش بارش فکریآموزش و تمر -  مختلف يها حلارائه راه   جلسه پنجم
  -آن وقت...ک اگرین تکنیآموزش و تمر  ها حلسۀ راه یمقا  جلسه ششم

  جلسه هفتم
  ها حلسه راه یمقا

  ن راه حلیانتخاب بهتر
  

در  آموز دانش یجزئ يها شرفتیپق یکوتاه بر جلسه قبل، تشو يمرور -
  ر رفتارییتغ يزه برایش انگیجهت افزا

  .يگذار نمرهن جداول یآموزش و تمر

و  ها شرفتیپخالصه کردن   جلسه هشتم
  آزمون پس ياجرا

  اتیش دادن تجربگزار -
 ياجرا یینها يریگ جهیو نت يبند جمعف انجام شده، یتکال یبررسـ 

  .ختم جلسه و آزمون پس

 
  

105 



 
 

 ...آموزان اثر بخشی آموزش حل مسئله بر اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی دانش :حمید کاظمی و همکاران

  

 

  ها افتهی
و  آزمـون  شیپنمرات  و انحراف استاندارد میانگین

، و اضطراب اجتماعی اضطراب امتحان آزمون پس
ارائـه   2در دو گروه آزمایش و کنترل، در جـدول  

  .شده است
  

در دو گروه  آزمون اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعیو پس آزمون شیپنمرات  میانگین و انحراف استاندارد .2جدول 
  آزمایش و کنترل

 گروه آزمونپیش آزمون پس

 تعداد میانگین انحراف استاندارد تعداد میانگین انحراف استاندارد
 

 آزمایش 15 07/55 78/10 14 75/45 07/10
 اضطراب امتحان

 کنترل 15 92/46 01/8 14 71/49 61/6

 آزمایش 15 78/74 80/10 14 42/66 68/9
 اضطراب اجتماعی

 کنترل 15 85/67 45/8 14 14/68 54/7

 
، شود یم، مالحظه 2که در جدول  طور همان
، نمـرات گـروه آزمـایش در    آزمون شیپدر مرحله 

هــردو متغیــر اضــطراب امتحــان و اضــطراب     
گروه کنترل بوده است، امـا در   اجتماعی، باالتر از

، نمرات گروه آزمـایش، کـاهش   آزمون پسمرحله 
  با . قابل توجهی نسبت به گروه کنترل داشته است

  .استدر سطح توصیفی  ها افتهیاین  حال نیا
ن یــدر ا اســتنباطی، يهــا لیــتحلبــه منظــور 

ره اسـتفاده  یچندمتغ کوواریانسل یپژوهش از تحل
آزمون لوین بـه عنـوان   و  ج آزمون باکسینتا .شد
چنـدمتغیره، بـه    انسیـ کووارتحلیل  فرض پیشدو 

ــب  ــداول  درترتی ــت   4و  3ج ــده اس ــه ش .ارائ
  

   ها انسیکووارتساوي  فرض پیشنتایج آزمون باکس در مورد  .3جدول 
  شاخص
 متغیر

M F  معناداري 2درجه آزادي  1درجه آزادي 

 37/0 121680 3 04/1 41/3 مجموع متغیرهاي وابسته

  

  ها انسیوارتساوي  فرض پیشنتایج آزمون لوین در مورد  .4جدول 
  شاخص
 متغیر

F  معناداري 2درجه آزادي  1 آزاديدرجه 

 00/0 26 1 01/8 اضطراب اجتماعی

 00/0 26 1 57/15 اضطراب امتحان
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، شود می، مالحظه 3که در جدول  طور همان
تحقق یافته است  ها کوواریانستساوي  فرض پیش

 فـرض  پـیش کـه   دهد می، نشان 4جدول ما نتایج ا
ن حـال  یبا ا. تحقق نیافته است ها واریانستساوي 

ـ استفاده از تحل ،تعداد دو گروه يل تساویبه دل ل ی
اطمینـان   يبرااما  ،استره مجاز یانس چندمتغیوار

از دقت نتایج این آزمون، بهتر اسـت کـه از یـک    
در ایـن  . نیـز اسـتفاده شـود    يپـارامتر  ریغآزمون 

بـا   يپـارامتر  ریـ غشرایط، همسویی نتایج آزمـون  
انجام شده، نشانگر ایـن موضـوع    يآزمون پارامتر

تـأثیر   هـا  فـرض  پـیش است که عدم رعایت کامل 
  ).1386، يمولـو (بر نتایج، نداشته است  يمعنادار

در پژوهش حاضـر بـدین منظـور از آزمـون مـان      
، زیـرا ایـن آزمـون    اسـت یو استفاده شده  ـ  ویتنی

تحلیل واریانس با دو گـروه،   غیر پارامتريمعادل 
  .گردد میمحسوب 

به منظور آزمون المبداي ویلکز نتایج تحلیل 
بر مجموع متغیرهـاي وابسـته،    مداخله اثربررسی 

  .ارائه شده است 5 جدولدر 

  

 آزمون شیپبا کنترل نمرات وابسته  يمتغیرها آزمون پسنمرات  زنتایج آزمون المبداي ویلک .5 جدول

  ها شاخص
 تأثیراتمنبع 

مقدار 
 ویژه

F 
  درجه
 آزادي

  درجه
 آزادي خطا

  سطح
 معناداري

  مجذور
 اتا

توان 
 آماري

 99/0  54/0 001/0 23 2 51/13 46/0 یاضطراب اجتماع آزمون شیپ

 90/0 39/0 001/0 23 2 36/7 61/0 اضطراب امتحان آزمون شیپ

 79/0 32/0 01/0 23 2 42/5 67/0  عضویت گروهی
  

شـود،   مشاهده می 5که در جدول  طور همان
نتایج آزمون المبداي ویلکز، نشانگر آن است که با 

، آمـوزش حـل مسـئله،    آزمـون  شیپکنترل نمرات 
کلـی و بـا در نظـر گـرفتن      طـور  بهتوانسته است 

مجمــوع متغیرهــاي وابســته، تــأثیر معنــاداري بــر 
، آزمـون  پـس حله متغیرهاي وابسته پژوهش، در مر

ایـن نتـایج، بـدین معنـی اسـت کـه        .داشته باشد
ــاوت    ــته، تف ــاي وابس ــی از متغیره ــداقل دریک ح

نتـایج   .معناداري بین دو گروه، ایجاد شـده اسـت  
به تفکیـک هریـک    چند متغیره کوواریانستحلیل 

. ارائه شده اسـت  6در جدول  از متغیرهاي وابسته

  

 آزمون شیپه نمرات یتغیره به تفکیک هریک از متغیرهاي وابسته، با کنترل کلچندم کوواریانستحلیل  نتایج .6 جدول

  ها شاخص
 تأثیراتمنبع 

مجموع 
 مجذورات

  درجه
 آزادي

  میانگین
 مجذورات

  مقدار
F  

  سطح
 معناداري

  مجذور
 اتا

  توان
 آماري

  عضویت
 یگروه

 58/0 17/0 03/0 17/5 37/195 1 37/195 یاضطراب اجتماع

  72/0 22/0 01/0 13/7 69/345 1 69/345 اضطراب امتحان
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کـه بـا کنتـرل     دهـد  مـی نیز نشـان   6نتایج جدول 
، مداخله پژوهش بـر هریـک از   آزمون شیپنمرات 

متغیرهاي اضطراب امتحان و اضـطراب اجتمـاعی   

 .به طور جداگانه نیز اثـر معنـاداري داشـته اسـت    
یو  ـ همچنین نتایج آزمون غیر پارامتري مان ویتنی

  .ارائه شده است 7ل در جدو
  

 پژوهش يرهایش و کنترل در متغیتفاوت دو گروه آزما یو  بررسی ـ یتنیآزمون مان و نتایج .7 جدول

  متغیرها
 آماره

 اضطراب امتحان  یاضطراب اجتماع

U 50/33  38 

  001/0  001/0 يدارامعنسطح 
 

نتـایج تحلیـل   که  دهد مینشان  نیز 7جدول 
 -یتنـ یط آزمون مان وتوس چندمتغیره، کوواریانس

غیـر  ، زیـرا ایـن آزمـون    گـردد  مـی ز تأییـد  یـ و نی
 آزمون پسنیز تفاوت دو گروه در مرحله  پارامتري

؛ کنـد  یمـ پژوهش، تأیید  وابسته ریمتغرا در هردو 
 اي خدشه، ها فرض پیشبنابراین عدم رعایت کامل 

چندمتغیره وارد نکرده  کوواریانسبه نتایج تحلیل 
  .است

  

   و بحث گیري نتیجه
ر معنـادار  یانگر تـأث یـ اضـر، ب پـژوهش ح  هاي یافته

بر کاهش اضـطراب امتحـان و    آموزش حل مسئله
فـرا  بـا نتـایج    ها یافتهاین  .بود یاضطراب اجتماع

، مبنــی بــر اثربخشــی    )2003(ارجــن   تحلیــل
رفتاري بر کاهش اضـطراب   -شناختی هاي درمانی

، مبنـی بـر   )1995(فسـک   فرا تحلیلامتحان و نیز 
رفتـاري بـر کـاهش     -اثربخشی مداخالت شناختی
ایـن نتـایج بـا    . اسـت اضطراب اجتماعی، همسـو  

، در )1386(و کاشانی نیا  یبابا شهابنتایج پژوهش 
زمینــه آمــوزش مهــارت حــل مســئله بــر کــاهش 

منتهــا در آن . اســتاضــطراب اجتمــاعی، همســو 

پژوهش، جمعیت تحت مداخلـه، از گـروه سـنی    
خاص از نوجوانان یعنی  قشري هم آننوجوانان و 

همچنـین نتـایج ایـن    . نوجوان بی سرپرست بـود 
ي ایزدي فرد و سپاسی ها پژوهشپژوهش با نتایج 

ــتیانی  ــاران   ) 1389(آش ــواه و همک ــت خ و حج
در زمینه اثربخشی آموزش حل مسئله بـر  ) 1390(

منتها . استاضطراب امتحان دانش آموزان، همسو 
ــه در ج   ــز مداخل ــژوهش نی ــن دو پ ــت در ای معی

پـژوهش   کـه  یحـال در . نوجوانان انجام شده بود
حاضر را شاید بتوان از نخستین مطالعات تجربـی  
در زمینه بررسی اثربخشی آموزش حل مسـئله بـر   
اضــطراب امتحــان و اضــطراب اجتمــاعی دانــش 

  .آموزان دوره سنی دبستان، محسوب کرد
آمـوزش حـل مسـئله بـر      یدر تبیین اثربخش

ــان،   ــاهش اضــطراب امتح ــناختک ــد ش و  یدو بع
مداخلــه انجــام شــده در ایــن پــژوهش،  يرفتــار

اضــطراب . مــورد تأکیـد قــرار بگیرنـد   تواننـد  مـی 
اضطراب ناکارآمد محسـوب   یامتحان، ماهیتاً نوع

ــده  شــود مــی ــه در بردارن ــ يک ــرط از  ینگران مف
در مورد . خاص است یعملکرد مناسب در موقعیت

  کـار، خود یافکار منف سو کیاین نوع اضطراب از 
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ــین    ــان و در ح ــت امتح ــیدن موقعی ــیش از رس پ
مولد اضطراب شدید  توانند می ،با امتحان يدرگیر

دیگـــر فقـــدان  يو مخـــرب شـــوند و از ســـو
ــزي برنامــه ــادگ ری ــرا یو آم امتحــان  يمناســب ب

در ایجـاد ایـن نـوع از اضـطراب، نقـش       تواند می
فشـار کمبـود زمـان و     ژهیو به. بسزایی داشته باشد

ام امتحانـات،  یـ مطالعه نشده در ا يها درسحجم 
را به درجـات مختلـف،    يآموز هر دانش تواند می

. دیمستعد افکار خودکار مولد اضطراب امتحان نما
ت یرینتوانـد مـد   آموز دانشاگر  یطین شرایدر چن
ن یـ نسبت به افکار خـود داشـته باشـند، ا    یمناسب

افتــه و ســطح یغلبــه  يو یافکــار بــر نظــام ذهنــ
باال خواهد رفت کـه مـانع    يربه قد ياضطراب و
و دنبـال کـردن    یطراحـ  يالزم برا يآرامش فکر

جـه  یمؤثر خواهد شد و در نت یک برنامه مطالعاتی
 يدر امتحانـات لطمـه جـد    آموز دانشبه عملکرد 

 ،آموز دانشکه  یدر صورت یحت. وارد خواهد آورد
تـا قبـل از امتحـان     یو مطالعه مناسـب  يساز آماده

ت مناسـب  یریورت عـدم مـد  در صـ   داشته باشد،
به سبب  يافکار خودکار مولد اضطراب امتحان، و

د، در تمرکز و یو اضطراب شد یختگیسطح برانگ
دچـار   ،شینه اطالعات از حافظـه خـو  یبه یابیباز

 يحداکثر توانمنـد  تواند میمشکل خواهد شد و ن
  .ان سازدیخود را نما

 يدر پژوهش حاضر بـا آمـوزش اعضـا بـرا    
مولـد اضـطراب    یل افکـار منفـ  شناسـایی و کنتـر  

 يرفتار هاي مهارتامتحان از یکسو و نیز آموزش 
مناسب و مؤثر، پیش  ریزي برنامه يحل مسئله برا

از فرا رسـیدن امتحانـات از سـوي دیگـر، سـطح      
 طـور  بـه تحـت مداخلـه    ياضطراب امتحان اعضا

زیرا با کنترل افکـار  . کاهش یافت يا مالحظهقابل 
فرا رسیدن موقعیت امتحـان   قبل از  خودکار، یمنف

و در حین آن، مستقیماً از شدت اضطراب امتحان 
نحوه مـدیریت   يکاسته شده و به عالوه با فراگیر

مناسب، قبل از فرا رسیدن زمـان امتحـان،    يرفتار
داشته و در  یکاف یهریک از اعضا احساس آمادگ

ـ    توانند می تر راحتنتیجه   یبـر اضـطراب و نگران
ایـن موضـوع    .متحان، غلبه کنندخود از موقعیت ا
رفتاري حل مسـئله نیـز مـورد     -در مبانی شناختی

تأکید قرار گرفته است که افراد باید از یکسـو بـه   
ي شناختی و رفتـاري الزم جهـت حـل    ها مهارت

مسئله مجهز شوند و از سوي دیگر، نحـوه مقابلـه   
ي مخـرب و آسـیب زننـده بـه     ها شناختمؤثر با 

هـاتون و  (ند و تمرین کنند عملکرد خود را بیاموز
که این مـوارد در مداخلـه پـژوهش     )1389 کرك،

  .حاضر، مورد تأکید قرار گرفت
در تبیین اثربخشی مداخله پـژوهش حاضـر   

در گفـت،   تـوان  مـی بر اضـطراب اجتمـاعی نیـز    
اضـطراب   يسـطوح بـاال   ياز افـراد دارا  يبسیار

اضـطراب محسـوب    یمنشأ اصـل  آنچه، یاجتماع
 يمناسب بـرا  هاي مهارتاز  یآگاه، عدم شود می

اســت کــه در   یو تعارضــات هــا چــالشحــل 
فــرد قــرار  ي، پــیش رویاجتمــاع هــاي موقعیــت

فـرد،   زمـانی کـه  لذا تـا  ). 1389کالرك، ( گیرد می
را کسب  ها چالشالزم جهت مقابله با این  یآمادگ

 هـاي  موقعیتنکند، در مقابله با اضطراب خود در 
ـ  یاجتماع دیگـر در   ياز سـو . د، ناکام خواهـد مان
 ياز موارد، فرد ممکن است به لحاظ نظر يبسیار

 يهـا  چـالش مقابلـه بـا    يالزم بـرا  هاي مهارتبا 
، يو بـین فـرد   یاجتمـاع  هاي موقعیتموجود در 
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خودکار در این  یاما افکار منف ،آشنایی داشته باشد
و انتخـاب   گیـري  تصـمیم  يبـرا  یمانع ها موقعیت

مخصوصـاً  . یت گرددصحیح رفتار مناسب با موقع
ج یکه افـراد بـه تـدر    یو نوجوان ین کودکیدر سن

ــرا ــال  يب ــه بزرگس ــه جامع ــترش  یورود ب و گس
 ها نگرانی  ،شوند میخود آماده  یاجتماع هاي نقش

 هاي نقشح یصح ياجرا يبرا يادیز يها چالشو 
ن یـ ن عامل افراد ایهم. خود وجود دارد یاجتماع

 یاجتمـاع  يهـا  اضـطراب ار مسـتعد  ین را بسـ یسن
 يهـا  اضـطراب از  ياریبسـ  طوري کهبه  نماید می

ـ ن یمرض یاجتماع ن شـروع بـه   ین سـن یز از همـ ی
آمریکا،  پزشکی روانانجمن ( ندینما یم يریگ شکل
ش یکسـو افـزا  ین از ین سـن ین در ایبنابرا). 2013

و کنتـرل افکـار    ییشناسا يکودکان برا يتوانمند
گـر  ید يو از سـو  یاجتمـاع  يهـا  اضـطراب مولد 

عملکرد مناسب  يبرا يرفتار هاي مهارت يریادگی
در  یمختلـف اجتمـاع   هـاي  نقشو  ها موقعیتدر 

ــگیپ ــاهش  يریش ــطرابو ک ــا اض ــاع يه  یاجتم
در مداخلـه بـه    .ت باشدیار حائز اهمیبس تواند می

کار رفته در این پژوهش، به آمـوزش شناسـایی و   
پرداختـه شـد کـه     يخودکار یچالش با افکار منف

ــتایجــاد اضــطراب در  مســتقیماً در ــاي موقعی  ه
موفق این فرآیند، از  ياجرا. سهیم بودند یاجتماع

در  ییکسو مستقیماً به کـاهش اضـطراب اجتمـاع   
 شـود  میمنجر  يو بین فرد یاجتماع هاي موقعیت
دیگر با تعدیل سـطوح بـاال و مخـرب     يو از سو

 يانتخـاب رفتارهـا   ياضطراب، ذهن افراد را بـرا 
و بـین   یاجتمـاع  هـاي  وقعیتممؤثر و کارآمد در 

بـه عـالوه در ایـن    . کنـد  مـی ، بسـیار آمـاده   يفرد
 مداخله، از طریـق آمـوزش مسـتقیم فرآینـد چنـد     

ــه ــن    يا مرحل ــب ای ــرین مناس ــئله و تم ــل مس ح
به افراد تحـت مداخلـه کمـک شـد تـا       ها آموزش

در مـورد   هـا  آنی کـه در  هـای  موقعیـت بتوانند در 
به   دید دارند،ش يها نگرانیانتخاب رفتار مناسب، 

مــؤثر و کارآمــد، بــه انتخــاب رفتارهــایی  یشــکل
 يو رفتـار  یشـناخت  یاین آمادگ. مناسب بپردازند
مورد اضطراب، مانند  هاي موقعیتقبل از ورود به 

از  تواند می، يرفتار -یواکسیناسیون شناخت ینوع
نمایـد   يجلـوگیر  یاجتمـاع  يهـا  اضـطراب بروز 

  .)1389، يکر(
پژوهش حاضر ایـن   ياه تیمحدوداز جمله 

 یفقط در مورد پسران دبستانبود که این پژوهش، 
شهرستان نجف آباد انجام شده اسـت لـذا تعمـیم    
نتایج به جمعیت دختران و دانـش آمـوزان سـایر    

مشابه در ایـن   يها پژوهش يمقاطع، نیازمند اجرا
در نظر نگرفتن عامل جنسیت و . است ها تیجمع

ممکن است نقش  سایر متغیرهاي دموگرافیکی که
 هاي محدودیتتعدیل کننده داشته باشند، از جمله 

ــود   ــر ب ــژوهش حاض ــنهاد . پ ــیپیش ــود م در  ش
حـل مسـئله بـا سـایر       مداخلـه ي آتی، ها پژوهش

مداخالت مطرح در مـورد اضـطراب اجتمـاعی و    
اضطراب امتحان در جمعیـت کودکـان دبسـتانی،    

 همچنین با توجه به نتایج. مورد مقایسه قرار گیرد
به  شود میبه دست آمده در این پژوهش، پیشنهاد 

ــگیري از  ــور پیش ــطرابمنظ ــاي اض ــان و  ه امتح
آموزشـی   هـاي  برنامـه اجتماعی در دانش آموزان، 

رفتاري حل مسئله، در  -مبتنی بر آموزش شناختی
مدارس ابتـدایی، در اختیـار دانـش آمـوزان قـرار      

  .گیرد
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  منابع

 شکر و. ب نجاریان، ؛.ع مقدم، اسدي ؛.ع ابوالقاسمی،ـ 

 بـراي  مقیاسـی  یابی اعتبار و ساخت«). 1375( ح کن،

 سـوم  پایـه  آمـوزان  دانش در امتحان اضطراب سنجش

  و تربیتـی  علـوم  مجله. »اهواز تحصیلی راهنمایی دوره
  . 61- 73، 4 و 3 شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،روان

ــ  ــلمی، نـ ــر، م.اس ــمی، ل  .؛ خی ). 1392(و هاش
و اضـطراب اجتمـاعی بـا     ییگرا کمالط بین ارتبا«

عزت نفس در میان دانش  يا واسطهتوجه به نقش 
. »شـهر شـیراز   يهـا  رسـتان یدبآموزان پایـه سـوم   

  .121-105، )23(6، فصلنامه آموزش و ارزشیابی

). 1389(و سپاسـی آشـتیانی، م    .ایـزدي فـرد، ر  ـ 
رفتاري با آموزش حل  ـ اثربخشی درمان شناختی«

مجلـه  . »کاهش عالئم اضطراب امتحـان  مسئله در
  .27-23، )1(4، علوم رفتاري

بررسـی تـأثیر   « )1386( ز ،کاشانی نیا و .ر ،یبابا شهابـ 
بر اضطراب اجتماعی نوجوانان فاقـد   مسئلهمهارت حل 

سرپرستی مؤثر مقیم مراکز شبانه روزي تحـت پوشـش   
مجله علمی دانشـگاه  . »سازمان بهزیستی استان کردستان

   .18- 25 ،)1( 12 ،پزشکی کردستان علوم
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