
 

 

 

      

  مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري 

  در كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

  

  3يطوس ياختراع دريغالم ح -2يزدي نيام ريدكتر سيد ام - 1 يكارشك نيدكتر حس

  16/12/90تاريخ پذيرش:   15/4/90 تاريخ دريافت:

 
 چكيده

يـادگيري بـر اضـطراب     يو آموزش راهبردها يجانيآموزش هوش ه ريتأث سهيو مقا يبررس ،پژوهشاصلي اين هدف 
نفر از دانش آموزان پايه سوم راهنمايي شهر مشهد انتخاب شدند و به تصـادف   67 منظور تعدادبراي اين امتحان است. 

و  يسـم يادگيري قرار گرفتند. آزمون اضطراب امتحان ابوالقا يو راهبردها يجانيسه گانه گواه، هوش ه يها گروهدر 
در هـر سـه گـروه     مزبـور مورد استفاده قرار گرفت. قبل از آموزش، آزمون  ها داده يهمكاران به عنوان ابزار گردآور

مطابق برنامه  يجانيهوش ه يها مهارتآموزش  زيمطالعه و يادگيري و ن يآموزش راهبردها ،اجرا شد. سپس يشيآزما
آزمـون اضـطراب   در پايـان،  مربوطـه انجـام شـد.     يها گروهروز، در  40در  يا قهيدق 90جلسه  8مدت  بهو  هياز قبل ته

 ينشـان داد كـه نمـرات سـه گـروه بـا هـم تفـاوت آمـار          انسيكوار ليتحل جياجرا شد. نتا مجدداً امتحان در سه گروه
 بـا هـم   يدارمعنـا  يتفـاوت آمـار   يجانينشان داد كه نمرات دو گروه گواه و هوش ه جينتاهمچنين، دارند.  يمعنادار

 يتفاوت معنادار يجانييادگيري با گروه كنترل و گروه آموزش هوش ه يها مهارتندارند؛ اما نمرات گروه آموزش 
در كاهش اضطراب امتحـان   يمطالعه نقش مهم يگفت كه آموزش راهبردها توان يم بنابر نتايج به دست آمدهدارند. 
  . دارد

  

  ييراهنما ،طالعه، اضطراب، امتحانم يها مهارت ،يجانيآموزش، هوش ههاي كليدي: واژه

                                                
  karshki@gmail.com، علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهداستاديار دانشكده .  1
  يار دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد. دانش 2
  و مشاور آموزش و پرورش خراسان رضوي . كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي 3

آموزش  ياثربخش سهيمقا ).1390(ن يزدي، سيدامير؛ اختراعي طوسي؛ غالم حيدركارشكي، حسين؛ امي

  .در كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان يريادگي يو راهبردها يجانيهوش ه
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  مقدمه

در  فراگيـران  يو ارتقـا  يابيدر ارزشـ  ينقـش مهمـ   هـا  آزمـون معاصـر،   شـرفت يبر پ يدر جامعه مبتن

كننـده هسـتند.    نيـي تع آنهادر سرنوشت و ارتقا  ها آزمونات دارند و نمر يآموزش و پرورش و آموزش عال

و  هـا  جـان يهو  سـتند كـردن ه  شرفتيپ يبرا يدينترل شدتحت فشار و ك يآموزش يها تيموقعدر  فراگيران

ماننـد   يليتحصـ  يهـا  جـان يه) 2011( و همكـاران  ١ينـ بـه اعتقـاد    ،. لـذا كننـد  يمرا تجربه  يعواطف مختلف

بـا تـنش،    اضـطراب امتحـان معمـوالً    .معاصر اسـت  تيترب  ميدر جامعه تعل ياضطراب امتحان، تجربه متداول

، سـواد  شـود  يمـ  تحانهمراه است. فردي كه دچار اضطراب ام يختگيانگو بر يسردرگم ،ينگران ش،يتشو

كه معلومات خود را در هنگـام امتحـان بـروز     شود يممانع از آن  اودرسي الزم را دارد، اما شدت اضطراب 

) اضطراب امتحان نوعي خود اشتغالي ذهني است كه با خود كم انگاري و 1975( ٢دهد. به اعتقاد ساراسون

 يها واكنششناختي نامناسب، عدم تمركز حواس و  يبه ارزياب اغلبو  كند ياره خود بروز پيدا مترديد درب

و   ٤مـوريس  ،٣مـك رينولـدز  بنـابر ادعـاي   . شـود  يمـ منجـر   يلينـامطلوب و افـت عملكـرد تحصـ     يجسمان

 كراچويل
 هاي انجام شـده  از اضطراب عملكرد است كه طبق بررسي ياضطراب امتحان نوع شايع )1983(٥

بـر عملكـرد    يآور انيـ اثـر ز مزبـور   دهيـ درصد دانش آموزان و دانشجويان به آن مبتال هستند. پد 30تا  10

كـه اضـطراب امتحـان بـا      نـد نشـان داد  ليـ تحل فـرا  نيدارد. چنـد  يكل يستيو بهز يليتحص تيآزمون، موفق

 يابيــ شــهيو ر). درك 2010 ،٧ويــو ر ٦لوايدارد (ســ يرابطــه منفــ يليو تحصــ يكــار تيــعملكــرد در موقع

 ،انمـورد توجـه محققـ    ميقـد  يها زمانهمواره و از  نآزمو نديدانش آموزان در طول فرا يجانيه يها تجربه

دانش آموز  ها ونيليمساالنه عملكرد  دهيپد ني) ا1984( ٨ليه يها يبررسو مشاوران بوده است. بنابر  انيمرب

 . دهد يمقرار  ريتأثآموز در سراسر جهان را تحت 

 دهيـ پد نيـ شناسـايي و ا  ،در آن مـوثر اهميت مسأله اضطراب امتحان، الزم اسـت عوامـل   توجه به  با

و عوامل اضطراب امتحان مطرح شده اسـت. بـه عنـوان     ها يژگيودر مورد  يمختلف يها دگاهيدد. شوكنترل 

بـا   ،يابيـ ارز يهـا  تيـ موقعكه افراد داراي اضطراب امتحـان بـه    كنند يم) بيان 1981( و همكاران ٩مثال شرر

 يهـا  مهـارت گذشته آنها با شكست همـراه بـوده اسـت و از     اتي، زيرا تجربدهند يمپاسخ  نانهيانتظارات بدب

                                                
1 . Nie 
2 . Sarason 
3 . McReynolds 
4 . Morris 
5 . Cratochwill 
6 . Silvia 
7 . Reeve 
8 . Hill 
9 . Scheier 
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خـود ندارنـد و بـه     يها ييتوانااز خود و  يافراد درك درست نيبرخوردارند؛ ا ينييپا يجانيمرتبط با هوش ه

شناختي، بيـان   -نظريه توجهي  طبق) 1980( ١مديريت بر رفتار خود هستند. وين ييفاقد توانا ،عبارت ديگر

نـامرتبط بـا تكليـف، انتقـاد از خـود،       يهـا  تيـ فعالكه افراد داراي اضطراب امتحان توجه خود را به  كند يم

امـر   نيـ و در نتيجه توجه كمتري دارند كه ا كنند يممعطوف  -جسمي يها ينگرانهمراه  -اشتغاالت فكري

امتحـان و ارزيـابي بـه     يها تيموقعاراي اضطراب امتحان باال در . افراد دشود يمباعث كاهش عملكرد آنان 

 شـود  يمـ پذيري و نگراني، هردو موجـب كـاهش عملكـرد     جانيدهند و از اين رو ه طور هيجاني پاسخ مي

و  يجـان يبـه خصـوص هـوش ه    يو عـاطف  يجـان يمسـائل ه  تيـ اهم ،يمبـان  نيـ اساس ار ). ب1988، ٢(همبري

 است.  نمايانراب و اضطراب امتحان در اضط به آن طمربو يها آموزش

 يماننـد اضـطراب امتحـان دخالـت دارد، راهبردهـا      يعاطف يجانيه يندهايكه در فرا يگريد عامل

 يجـان يه يهـا  تيـ موقع تيريدر مـد  ينقش مهمـ  ،عمل كردن يمطالعه است. راهبرد يها روشو  يريادگي

دانـش آمـوزان داراي اضـطراب امتحـان بـه       كمبودها، پايين بودن نمرات امتحان يدارد. مطابق الگو يعاطف

، ٣امتحان دهي آنهـا مربـوط اسـت (توبيـاس     يها مهارتمطالعه نامناسب و ناكافي و يا چگونگي  يها عادت

تبيين مكملي براي عملكرد ضـعيف افـراد داراي اضـطراب ارائـه      زينقص و كمبود دوگانه، ن ي). الگو1986

؛ شـود  ينمـ توجه مربوط  كمبودو تنها به  ضرورتاًعملكرد امتحان، كه كيفيت  كند يمدهد. اين الگو بيان  مي

توانـد دليـل خـوبي بـراي عملكـرد       انجـام امتحـان، مـي    يهـا  مهارتبلكه نقص در رفتار مطالعه يا كمبود در 

 يريادگيـ  يراهبردهـا  تيبه اهم توان يم اساس، نيا ). بر٥،1991نوه بنجامين؛ ٤،1977ضعيف باشد (ميچنبام

 يمكمـل خـوب   تواننـد  يم يجانيدر كنار هوش ه اراهبرده نيبرد. ا يراب امتحان پدر كاهش اضط يريادگي

 د.نرا فراهم آور يبسته ارزشمند نيز وباشند  كاهش اضطراب امتحان يبرا

 ايـ  يمـداخالت درمـان   ايـ در مورد عوامل موثر و مرتبط با اضطراب امتحـان و   يمختلف يها پژوهش

 دهيـ پد نيـ ا يكه بـه بررسـ   يو همبستگ يفيتوص قاتيابتدا تحقصورت گرفته است.  به آن مربوط يآموزش

صـورت   يو آموزشـ  يمـداخالت درمـان   يمربـوط بـه اثربخشـ    قاتيو در ادامه تحق دشو يپرداختند مطرح م

. عوامل فـردي و شخصـيتي از جملـه عـزت نفـس       شود يمدر مورد كاهش اضطراب امتحان گزارش  تهگرف

ب امتحـان)، هــوش، ارزيـابي شــناختي (برخـورداري و عــدم    (همبسـتگي منفــي بـين عــزت نفـس و اضــطرا   

                                                
1 . Wine 
2 . Hembree 
3 . Tobias 
4 . Meichenbum 
5 . Naveh-Benjamin 
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خود و در نتيجه داشـتن يـا نداشـتن اضـطراب)،      يها ييتوانابرخورداري از درك و تصور صحيح از خود و 

حال و آينده و نيـز عوامـل خـانوادگي و مربـوط بـه جامعـه        يها تيموقعناقص تجارب گذشته به  يها ميتعم

آموز از سوي والدين و معلمان، نوع روابـط حـاكم بـر     دانش يها ييتواناراتر از مانند داشتن توقعات باال و ف

نبـود روح مناسـب    دروس،خانواده، طبقه اجتماعي و اقتصادي و نيز عوامل آموزشگاهي مانند مشكل بـودن  

(حكمتـي و   انـد  بودهگذشته  قاتياز جمله عوامل دخيل در اضطراب امتحان در تحق مدرسه يحاكم بر فضا

 يابيـ بـه ارز  يدر پژوهشـ  زيـ ) ن2010همكاران ( و ١سي). گارس1383به نقل از الري گل،  1368اران، همك

از آن  يپژوهش حـاك  نيا جيعلل آن پرداختند. نتا يو بررس يرستانيآموزان دب سطح اضطراب امتحان دانش

رد. آنچـه باعـث   نـدا  ياديـ مطالعه كـردن ارتبـاط ز   زانيدارد و با م يتحول يكه اضطراب امتحان رونداست 

آنـان   يهـا  افتـه ي، نيهمچنـ آن است.  جهيو تفكر در مورد نت تيترس از عدم موفق شود، ياضطراب امتحان م

) 1381پژوهش ولـي محمـدي (   جياز پسران  است. نتا شترياضطراب امتحان در دختران ب زانينشان داد كه م

مانند سـازماندهي   يه راهبردهاي سطح باالترراهبردهاي يادگيري و به ويژاز آموزاني كه  دانش نشان داد زين

 و همكـاران  زاده يمهرابـ هسـتند. در پـژوهش    يتر نييپا، داراي اضطراب امتحان كنند يمو نظارت استفاده 

د. كنـ  ينـ يب شياضطراب امتحان را پ تواند يمنبع كنترل و هوش م ،يكارآمد-) مشخص شد كه خود1379(

و اضـطراب امتحـان    يهـدف تبحـر   ني) نشان داد كه بـ 1386( رانو همكا زاده يپژوهش قل جينتا ،نيهمچن

 ،وجـود دارد  يدار يمثبت معنـ  يو اضطراب امتحان همبستگ يتنابهدف اج نيب و دار يمعن يمنف يهمبستگ

 ريـ چهـار متغ بـين   ،وجود ندارد. البتـه  يدار يمعن يبا اضطراب امتحان همبستگ يعملكرد يها هدف نياما ب

 .وجود دارد يهمبستگ يليبا عملكرد تحص زيگرد و عملكر يعملكرد ز،يگرر تبح ،يتبحر يها هدف

كـاهش   يبـرا  يمـداخالت مختلفـ   نـه، يزم نيـ مطـرح در ا  يهـا  دگاهيـ دو  مزبـور اسـاس عوامـل   ر ب 

بـا عنـوان    يدر پژوهشـ  )1389شـاهنده و صـفرزاده (   ،مثـال  ه طـور اضطراب امتحان صورت گرفته اسـت. بـ  

 دورهآمـوزان   دانـش  نيبـر كـاهش اضـطراب امتحـان در بـ      سيلـ آ ياطفعـ -يدرمان عقالن ياثربخش يبررس

مورد اشاره  يدرمان ي كه در برنامه يآموزان دختر كه اضطراب امتحان دانش دنديرس جهينت نيا هب ييراهنما

نشـان داد كـه چهـار روش     يا مداخلـه پـژوهش   كيدر  زي) ن1381( ابانگردي. بافتيشركت داشتند، كاهش 

در  )او دارونمــ ،يآرام ســاز س،يآلــ يعــاطف يالزاروس، عقالنــ ياو (درمــان چنــدوجه يشــنهاديپ يدرمــان

 رينسـبت بـه سـا    سيآل يعاطف يالزاروس، عقالن يوجه كاهش اضطراب امتحان نقش داشتند و درمان چند

آمــوزش  ريتــأث يبــا هــدف بررســ )1388(و همكــاران  نــد. در پــژوهش بــه پــژوهاثــربخش تــر بود هــا روش

                                                
1 . Gürses 
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حـاكي از   جيدختـر دبيرسـتاني، نتـا    آمـوزان رفتاري بر كاهش اضطراب امتحان دانش  -تيراهبردهاي شناخ

) 1387( و همكـاران  يشي بود. در پژوهش صبحي قراملكيدار اضطراب امتحان در گروه آزماي كاهش معن

مطالعه در درمـان دانشـجويان مبـتال بـه اضـطراب       يها مهارتدو روش شناخت درماني و آموزش  ياثربخش

شـناخت درمـاني و    يهـا  گـروه اضـطراب امتحـان در    كـه  نشـان داد  جيقرار گرفت. نتـا  سهيمقا موردن امتحا

 جينتـا  ،نيداري كاهش يافته است. همچنـ  طور معنيه با گروه كنترل ب سهيمطالعه در مقا يها مهارتآموزش 

 است؛موثر  يريپذ جانيو ه ينگران يعنياضطراب امتحان  مؤلفهدر كاهش هر دو  ينشان داد شناخت درمان

د. مـرور  شـ اضطراب امتحان تفاوتي مشـاهده ن  ياين دو روش در كاهش نمرات مؤلفه نگران نيبا اين حال، ب

 يبه خصوص در مورد اثربخشـ  يشتريب قاتيبه تحق ازيحوزه ن نيكه ا دهد يمصورت گرفته نشان  مطالعات

 نيـ از ا يكـ يطراب امتحـان دارد.  آنهـا در كـاهش اضـ    ياثربخش سهيمقانيز و  يدرمان و يمداخالت آموزش

 مطالعه است.   يو راهبردها يجانيآموزش هوش ه ،ها طهيح

كـه راهبردهـاي    رسـد  يمـ در حيطه اضطراب امتحان بـه نظـر    موجود قاتيو تحق ها هينظرتوجه به  با

در كـاهش اضـطراب امتحـان     يا كننـده نقـش تعيـين    يجـان يماننـد هـوش ه   يارتباط يها مهارتيادگيري و 

و يـا   كـافي مطالعـه نامناسـب و نا   يهـا  عـادت ) اضـطراب امتحـان را بـه    1986( اسيـ ه باشند. چنانكه توبداشت

منجر بـه اضـطراب و    يا نهيزم. نداشتن مهارت در هر داند يمامتحان دهي آنها مربوط  يها مهارتچگونگي 

از  يجانيهوش ه يها تمهارمطالعه و  يراهبردها زي. در مورد امتحان نشود يم جهينسبت به كسب نت ينگران

. راهبردهـاي يـادگيري بـه مـا كمـك      شـود  يمـ هستند كه نداشتن آنها منجر به اضطراب  ييابزارها نيتر مهم

كند تا اطالعات تازه را براي تركيب با اطالعات قبلي و ذخيره سازي آنهـا در حافظـه درازمـدت آمـاده      مي

 رسد يمبه نظر  )1384اي يادگيري هستند (سيف، رهابزا ،گفت راهبردهاي شناختي توان يم ،كنيم. در واقع

 هـا  مهـارت  نيـ بـا آمـوزش ا   ،. لـذا شود يماضطراب امتحان  هشمنجر به كا شتريمطالعه ب يها مهارتداشتن 

 يكـه از اجـزا   يو درون فـرد  يفـرد  نيب يها مهارتاضطراب امتحان را كاهش داد. نداشتن  زانيم توان يم

از  يكـ يامتحـان   تيـ مختلف نقـش دارد. موقع  يها تيموقعاضطراب در  جاديدر ا زين ،هستند يجانيهوش ه

باشـد.   توانـد  يمـ در كاهش اضطراب امتحان مـوثر   يجانيهوش ه يها مهارت تيكه تقو هاست تيموقع نيا

در مـدل   ،مثـال  طـور هسـتند. بـه    يارزشـمند  يالگوهـا  ثيـ ح نيـ از ا ،يعـاطف  يو عقالن يعاطف يها درمان

 رسـد  يمـ . به نظـر  شود يمكه هيجان پذيري و نگراني موجب كاهش عملكرد خصيصه اشاره شد  -موقعيت

 ،اصـلي و عمـده هـوش هيجـاني باشـند. همچنـين       يها مؤلفهكه اين دو بعد يعني نگراني و هيجان پذيري از 

خـود و ديگـران و    يهـا  جـان يهمحققان هوش هيجاني را نوعي هوش اجتماعي و مشتمل بر توانـايي كنتـرل   
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 ٣). گلمـن 1993، ٢و سالووي ١(ماير دانند يمو استفاده از اطالعات براي راهبرد تفكر و عمل  تمايز بين آنها

هوش هيجاني به هنگام شكست ناشي از دست نيافتن به هدف، در شخص ايجاد  كه معتقد است يز) ن1995(

و  يكلـ  بـه طـور   ،در كـاهش اضـطراب   توانـد  يمـ عامـل   نيـ ا كـه  گفـت  توان يم ،. لذاكند يمانگيزه و اميد 

انجـام شـده    اتقـ يكـه تحق  دهـد  يمنشان  ادبيات پژوهشنقش داشته باشد.  ،اضطراب امتحان به طور خاص

 سـه يمقا ،نيـ . عالوه بر اباشند يماندك در كاهش اضطراب امتحان  يجانيآموزش هوش ه ياثربخش درباره

 ،اسـت. بنـابراين   يهموضوع قابل تـوج  زين يريادگي يو آموزش راهبردها  يجانيآموزش هوش ه يبخش اثر

در كـاهش اضـطراب امتحـان     يجـان ييادگيري و هوش ه يها مهارتكه آموزش  شود يممطرح  هيفرض نيا

در  تواند يميك كدام يجانييادگيري و هوش ه يها مهارت نيباين است كه از  يو سؤال اساسدارند نقش 

 كاهش اضطراب امتحان مؤثرتر باشد؟ 

  

   روش

گـروه   كيـ و  يشيپس آزمون با دو گروه آزما -آزمون شيطرح پ كي ،پژوهشاين تحقيق  طرح

شبه آزمايشي است. ايـن   يها طرح) و از نوع ختهي(آميدرون آزمودن -نيطرح ب كيطرح  نيكنترل است. ا

روايـي درونـي آزمـايش و بـه     عوامل مهم و مؤثر در تمام در كنترل محقق به دليل عدم توانايي  ها طرحنوع 

 شوند.  ناميده مي يشبه آزمايش دفي آزمودني ها، طرح هايخصوص عدم گمارش تصا

دانش آموزان پسر مقطع سـوم راهنمـايي شـهر مشـهد در     مشتمل بر كليه جامعه آماري اين پژوهش 

 نفـر   23 كـه  ندانتخـاب شـد  به عنوان نمونه مورد نظر نفر  67 از اين مجموع،. باشد يم  87-88سال تحصيلي 

. قـرار گرفتنـد  نفر در گروه گـواه   21و  يريادگي يها مهارتنفر در گروه  23 ،در گروه هوش هيجانيآنها 

بـه تصـادف    يشيآزما يها گروهدر  ها يآزمودنروش نمونه گيري، نمونه گيري در دسترس است. گمارش 

 صورت گرفت.

 .باشـد  يمـ گويـه   25 و حـاوي  اضـطراب امتحـان اسـت    اسيـ مق ،پژوهش نيابزار مورد استفاده در ا

سـوم   هيـ از دانش آموزان پا يا نمونه) بر روي 1375توسط ابوالقاسمي و همكاران (ابزار اين  ييايپاو  ييروا

دو روش  بـا اسـتفاده از  ابـزار   نيا ييايپا بيضر، عالوه براين. شهر اهواز احراز شد يليتحص ييدوره راهنما

ابزار نيز از طريق همبستگي روايي اين . ) گزارش شد94/0) و (77/0( بيكرونباخ به ترت يو آلفا ييبازآزما

                                                
1 . Mayer 
2 . Salovey 
3 . Goleman 
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بـا   تيعـزت نفـس كـوپر اسـم     اسيـ ) و مق1375 ،و همكـاران  اني(نجار ياضطراب عموم اسيهمزمان با مق

 داللـت دارد. از ديـدگاه   سـازه همگـرا   يـي روابر  يحاك جينتابه دست آمد. اين ) -57/0) و (67/0( ضريب

و از آن اسـت  برخـوردار   يو اعتبـار كـاف   ييايـ سـاخته شـده از پا  ر اضطراب امتحـان، ابـزا   اسيسازندگان مق

  استفاده كرد. رستانيو دب ييماراهن يليتحص دورهدر دو  توان يم

 زيـ ن مـورد مطالعـه ايـن پـژوهش     ييدانش آموزان سـوم راهنمـا   يپرسشنامه برا نيا ييمحتوا ييروا 

 بـا  اسيـ مق يهـا  هيـ گو تناسـب از  نـان يجهـت اطم  سـازي روا نياحراز شد. ا يتوسط متخصصان روان شناس

  مورد مطالعه صورت گرفت.جامعه 

 8 يهوش هيجـان  يها مهارتجلسه و تعداد جلسات  8يادگيري  يها مهارتتعداد جلسات آموزش 

روز بـه طـول    40 هـا  كـالس زمـان   ييجـا  جابـه و  التيجلسه در نظر گرفته شد. در مجموع با احتسـاب تعطـ  

تقسـيم   »ب«و  »لـف ا« دو بخـش  بـه جلسات  ازهريك  ،يادگيري يها مهارتانجاميد. در جلسات آموزشي 

   .ندشد

 تـا  شـد  يمـ از دانش آمـوزان خواسـته    سپسارائه و  نظريبه صورت  ها مهارت ابتداي هر جلسه،در 

آموزش ديـده را بـه صـورت عملـي و كارگـاهي روي متـون كتـب درسـي خـود اجـرا كننـد.             يها مهارت

  :عبارت بودند ازداده شده آموزش  يها مهارت نيتر مهم

افزايش سرعت مطالعه و پرهيز از برگشت و  يها روشفرايند مطالعه، مكان و زمان مطالعه مناسب،  

سرگرداني چشم، راهبردهاي شناختي تكرار و مرور مطالـب سـاده و پيچيـده، راهبردهـاي شـناختي بسـط و       

آموزشـي   سنجش دانش و علـم امتحـان. محتـواي    العات،گسترش معنايي، راهبرد شناختي سازمان دهي اط

و احساسات نمايش هيجان  ها جانيهوش هيجاني يا عاطفي، انواع هوش هيجاني شامل معرفي ه يها مهارت

تكنيك روان تني و تصويرسـازي   ،يآرامش بخش-ترس، مهارت خويشتن داري و كنترل خود، روش خود

 .  ندذهني بود

بـه عمـل آمـد.    امتحـان   آزمون اضطرابكليه دانش آموزان  ، ازپس از اجراي كامل دوره آموزشي

 بـود و  در پيش آزمـون و پـس آزمـون     ها يآزمودنشامل نمرات اضطراب امتحان  گردآوري شده يها داده

 يشـ ي. براي بررسي تفاوت نمرات اضطراب امتحان سه گروه آزمامتغير بود 75دامنه نمرات آنها بين صفر تا 

 استفاده شد.  ١كراههي انسيكوار لياضطراب امتحان از تحل هياول يها تفاوتبا كنترل 

 

  

                                                
1 . ANCOVA 
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 ها افتهي

ميانگين نمره اضطراب امتحان در گروهي كـه بـه آنهـا آمـوزش     ) 1) و نمودار (1بنابر نتايج جدول (

و  92/33هوش هيجاني داده شـد، بـه ترتيـب در دو مرحلـه پـيش آزمـون و پـس آزمـون برابـر           يها مهارت

 است.  92/31

 

  آماره هاي توصيفي پيش آزمون و پس آزمون اضطراب امتحان در سه گروه :1جدول

  پس آزمون اضطراب    پيش آزمون اضطراب  گروه آزمايشي

  انحراف استاندارد  ميانگين   انحراف استاندارد  ميانگين  
  47/12  92/31    25/12  92/33  آموزش هوش هيجاني

  52/9  00/24   66/12 16/30  مطالعه هاي روشآموزش 

  64/15  35/32    02/15  94/29  ترلكن

  82/12  03/29    08/13  46/31  كل

  

 ،مطالعه و يـادگيري داده شـد   يها مهارتدر گروهي كه به آنها آموزش  شود يممالحظه  ،همچنين

است و  24و  16/30به ترتيب ميانگين نمره اضطراب امتحان آنها در مرحله پيش آزمون و پس آزمون برابر 

در . درحاليكه، ستدر مرحله پس آزمون داشته ا  يا مالحظهچشمگير و قابل  نسبتاً اضطراب امتحان كاهش

ميانگين نمره اضطراب در دو مرحله  ه است،نكرد افتيگروه گواه يعني گروهي كه هيچ گونه آموزشي در

 در مرحله پـس  است كه نه تنها اضطراب امتحان  35/32و  94/29پيش آزمون و پس آزمون به ترتيب برابر 

  داشته است. فزايش، بلكه مقداري نيز اآزمون كاهش نيافته

 يجـان يآموزش هـوش ه  يها گروهآزمون اضطراب امتحان  شينمرات پس آزمون نسبت به پ رييتغ 

 ،شـود  يمكه مشاهده  طور همان. استنشان داده  )1(نسبت به گروه كنترل در نمودار  يريادگي يو راهبردها

مطالعـه   ياما در پـس آزمـون گـروه آمـوزش راهبردهـا      ست،يه محسوس نآزمون در سه گرو شيپ راتييتغ

  . شود يم دهيد يمحسوس راتييتغ
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  : مقايسه تغيرات نمره اضطراب امتحان سه گروه در پيش آزمون و پس آزمون1نمودار
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پيش آزمون

پس آزمون

  
  

، خيـر  ايـ سوال كه آيا كاهش اضطراب امتحان در سه گروه آزمايشي برابر اسـت   نيآزمودن ا براي

سه گروه آزمايشي، تحليل كواريانس يكراهـه   يها يآزمودنا استفاده از نمرات پيش آزمون و پس آزمون ب

 شيبدان معناست كه پـ  نيا. است ادارآزمون معن شياثر پ ،شود يممالحظه  )2( . چنانكه در جدولانجام شد

 نتايج. همچنين، كنترل شود اضطراب امتحان هياول يها تفاوت ديآزمون و پس آزمون با هم رابطه دارند و با

 هيـ ، پس از كنترل اضطراب امتحـان اول ها گروهكه عملكرد اضطراب امتحان  دهد يمتحليل كواريانس نشان 

   .دارند يبا هم تفاوت معني دار

 

  براي مقايسه كاهش اضطراب امتحان در سه گروه آزمايشي واريانس يكراههكتحليل مربوط به  نتايج :2جدول 
  

 Fمقدار  ميانگين مجذورات  درجه آزادي مجموع مجذورات تمنبع تغييرا

 **15/44  14/403 1 14/4032  پيش آزمون

 *39/4 76/400 2 53/801  بين گروهي
  10/91 62 56/5648  خطا        

   65 93/10691  كل

*=p<0/05        **=p<0/001   
  

بـا هـم   و گـروه كنتـرل    ينجـا يكـه گـروه هـوش ه    دهد يمنشان  )LSD( يبيآزمون تعق ياجرا جينتا

. دارنـد  يمطالعه و گروه كنترل بـا هـم تفـاوت معنـادار     يها روشگروه  درحاليكه، ندارند يتفاوت معنادار

گفـت   تـوان  يمـ  ،دارنـد. لـذا   يادارمطالعـه بـا هـم تفـاوت معنـ      يهـا  روشو  يجـان يگروه هوش ه ،نيهمچن
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مطالعـه   يهـا  روشكمتـر اسـت و آمـوزش     هـا  گروه ريمطالعه نسبت به سا يها روشاضطراب امتحان گروه 

 نكرده است. جاديا يتفاوت قابل توجه يجانياما آموزش هوش ه منجر به كاهش اضطراب امتحان شده

 يهوش هيجاني كاهش قابـل توجـه و معنـادار    يها مهارتگفت كه آموزش  توان يم ،طور كلي به

لعـه و يـادگيري در كـاهش نمـره     مطا يهـا  مهـارت آمـوزش   ، درحاليكـه نكـرده  جـاد يدر اضطراب امتحان ا

 گذار بوده است. ريتأثاضطراب امتحان 

 

 گيري جهينت

مطالعـه در كـاهش    يو راهبردهـا  يجـان يآمـوزش هـوش ه   ريتـأث  يبررس ،پژوهشاصلي اين  هدف

، نكـرده  جـاد يا يتفاوت معنادار يجانيهوش ه يها مهارتنشان داد كه آموزش  جياضطراب امتحان بود. نتا

مطالعه و يادگيري منجر به كاهش نمره اضطراب امتحان در پـس آزمـون نسـبت بـه      يها تمهاراما آموزش 

انجـام   قـات ياكثـر تحق  جيبـا نتـا   يجـان يآزمون شده است. نتيجه بدست آمده در مورد آموزش هوش ه شپي

د نشـان دا  جي) نتـا 2002پاركر و همكاران ( ديگري نظير يها پژوهش. در باشد يمناهمسو شده در اين زمينه 

، در مقايسـه بـا همنوعـان خـود از     تـر  نييپـا كه دانش آموزان با موفقيت تحصيلي باالتر و اضـطراب امتحـان   

 اين پـژوهش بـا   يها افتهيند. برخوردار ارتباطي بين فردي، درون فردي و مديريت فشار باالتري يها مهارت

. باشد يمند، ناهمخوان گرفتسبت به اضطراب امتحان) صورت (ن يتر يكل يهاريكه با متغ يگريد قاتيتحق

كـه افكـار خودكشـي بـا مـديريت       بـه ايـن نتيجـه دسـت يافتنـد     ) 2004( و همكاران سياروچي ،مثالبه طور 

) 2007پژوهش فراتحليل ديگري كه توسـط شـات و همكـاران (    جيهيجاني پايين همراه و همبسته است. نتا

با سالمت رواني بهتر همراه اسـت. هـوش    داد كه  ميزان برخورداري از هوش هيجاني نشانصورت گرفت، 

مقابلـه بـا آن    يهـا  وهيشـ دارد. فشار رواني، اضـطراب و   يهيجاني صفتي است كه با سالمت رواني همبستگ

 نيهـوش هيجـا   يها مهارتنشان داد كه آموزش  جينقش مهمي در سالمت روان دارد. اما در اين تحقيق نتا

هوش هيجاني ممكن است در سالمت  ،وجه به تحقيقات پيشين. با تاردند يدر كاهش اضطراب امتحان نقش

آن كـه   يهـا  مهارتاما در اضطراب امتحان دانش آموزان و چگونگي مديريت هيجاني و  ،روان موثر باشد

گفـت كـه  هـوش     ديبا يناهمخوان نيا لي. در مورد دلاشدبداشته  ياست، نقش كمتر تر ياختصاص ينديفرا

بـه تـدريج    يجاني. هوش هديآ يمبه آن اكتسابي است و در درازمدت به دست  مربوط يها تيقابلهيجاني و 

 افـت يكه فرد از محيط اطراف خود و بـه ويـژه خـانواده، مدرسـه و اطرافيـان نزديـك در        ييها آموزشو با 

 يدر كـاهش اثربخشـ   ياديـ گفـت عوامـل ز   تـوان  يمـ  ،. در مجمـوع شود يم يو دروني ساز جادي، اكند يم

نقش داشته باشند كـه عبارتنـد از: كوتـاه بـودن طـول دوره       توانند يمپژوهش  نيدر ا يانجيآموزش هوش ه
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 ازيـ ن ،يل شـناخت يبـر مسـا   اديز ديتاك ليبه دل يليتحص يها تيموقعبا  يژگيو نيآموزش، كم ارتباط بودن ا

و  نـدها يفرا ريسا ايمطالعه  يها مهارتهمچون  يجانيهوش ه از تر ياساس يها مهارتمبرم دانش آموزان به 

 .يشناخت يها مهارت

پژوهش بيانگر آن است كه آموزش صحيح راهبردهاي يادگيري و مطالعـه باعـث    نيا گرينتيجه د  

. اين نتيجه همسو با نتايج اكثر تحقيقات انجـام شـده در ايـن    شود يمكاهش اضطراب امتحان دانش آموزان 

و  )1382)، سـيف و مصـرآبادي (  1385(قراملكـي   ي)، صـبح 1381زمينه از جمله پژوهش ولـي محمـدي (  

گفـت دانـش    تـوان  يمـ ) است. در راستاي تبيـين و توجيـه نتيجـه بدسـت آمـده      1382همايوني و عبداالهي (

نسـبت بـه افـراد     ،مانند سازماندهي، نظارت و كنتـرل دارنـد   يآموزاني كه راهبردهاي يادگيري سطح باالتر

افـراد نسـبت بـه     نيـ ات به نقاط ضعف و قوت خود دارنـد.  فاقد اين راهبردها اشراف و آگاهـي بيشتري نسب

هـم   يتـر  معقـول افراد انتظارات  نيا ،دارند. در نتيجه يتر كاملخود آگاهي بيشتر و  يها ضعفو  ها ييتوانا

دلواپسي و نگرانـي و بـه    كاهشاز خود در ارتباط با امتحان و نتيجه آن دارند و اين آگاهي و اشراف باعث 

، پيشـرفت خـود را زيـر نظـر     هـا  مهـارت افراد داراي ايـن   ديگر، ارتآنها خواهد شد. به عبتبع آن اضطراب 

خود را با اوضاع و احوال مطابقـت داده و از قـدرت سـازگاري     ،دارند و در مواقع لزوم و متناسب با شرايط

 هـا  ينگرانـ ش افراد آگاهي بيشتري نسبت به خود دارند و همين امر باعث كاه نيبيشتري برخوردار هستند. ا

  يهـا  مهارتچرا آموزش  خصوص اينكه. در شود يممختلف از جمله امتحان  يها نهيزمدر  او اضطراب آنه

است، بايد گفت كه  مؤثرترهوش هيجاني در كاهش اضطراب امتحان  يها مهارتمطالعه نسبت به آموزش 

اسـت، در حاليكـه    يشـتر يگـذر زمـان ب   بـه ز ايـ هوش هيجـاني و درونـي آن ن   يها مهارتآموزش  ياثربخش

 يادگيري و مطالعه براي يادگيري به زمان كمتري نياز دارند.  هايراهبرد

يـادگيري در كـاهش    يها مهارتآموزش  ريتأثمشابه مبني بر  يها طرحتوجه به نتايج اين طرح و  با

صـيلي  به صورت كاربردي و عملـي در شـروع سـال تح    ها آموزشكه اين  شود يماضطراب امتحان پيشنهاد 

دانـش   نكـه در طي سال تمرين و تكرار شود. با توجـه بـه اي   ها آموزشبراي دانش آموزان اعمال شود تا اين 

، مهارتــهاي امتحـان   امتحانـات قبـل از شـروع    شـود  يم، توصيه دهند يم ژهياهميت و زمان امتحانآموزان به 

انـش آمـوزان آمـوزش داده شـود.     امتحـان) بـه د   هاي قبل امتحان، حين امتحان، پـس از دادن (شامل مهارت

مشاوران و اولياي مدرسه  علمان،يادگيري و مطالعه به صورت كاربردي به م يها مهارتشود كه  پيشنهاد مي

ضمن خدمت وآموزش خانواده ارائه شود. با توجه به اينكه مفهوم هوش هيجاني مفهـومي   يها دورهدر طي 

و بسياري از معلمان و مشاوران با اين مقولـه بـه صـورت     تربيتي است يروان شناسدر مباحث  يجديد نسبتاً
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و چگـونگي اسـتفاده از آن در برخـورد بـا      هيجـاني كه بحـث هـوش    شود يمتوصيه  ،كاربردي آشنا نيستند

هـاي  ضمن خدمت آمـوزش داده شـود. آمـوزش مهــارت     يها دورهدانش آموزان و تعليم و تربيت در طي 

بـه   هـا  آمـوزش ايـن   شـود  يمـ توصيه  ،راي كاربـردي شدن دارد. بنابراينهوش هيجاني نياز به زمان بيشتري ب

 و راهنمايي به دانش آموزان ارائه شود. تاندبس دورهزبان ساده و به صورت عملي از 

 

 

 منابع

 يبرا ياسيمق يابي). ساخت و اعتبار1375( نيشكركن، حس ؛بهمن ان،ينجار ؛زهيمقدم، عز ياسد ؛عباس ،يابوالقاسم

 ،دانشگاه شهيد چمران اهـواز  يشناسن و روا يتيعلوم ترب يپژوهش يفصلنامه علمراب امتحان. سنجش اضط
 .  74-61 ،4و 3دوره سوم، شماره 

 رفتاري –يشناخت يآموزش راهبردها ريتأث).1388( فاطمه ،يفوالد ؛بناب ،يغبار ؛يبه پژو، احمد؛ بشارت، محمد عل

 39شـماره   ،يتـ يو علـوم ترب  يشناسـ ن مجلـه روا  .يرستانيببر كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر د

)1(،21-3. 

عاطفي اليس و آرام سازي بر كاهش  -). اثربخشي درمان چند وجهي الزاروس، عقالني1381گرد، اسماعيل ( بيابان

 .42-36 ،3سال هشتم، شماره  ،مجله انديشه و رفتاراضطراب امتحان دانش آموزان. 

چاپ سيزدهم، تهران: انتشارات  .يادگيري و آموزش ) يروان شناسپرورشي ( يان شناسرو). 1384سيف، علي اكبر(

 آگاه.

و درك  يريادگيـ بر سرعت خوانـدن،   يريادگي يراهبردها ي). اثربخش1382جواد ( ،يمصر آباد ؛اكبر يعل ف،يس

 .54-37 ، 74شماره ،يدانشگاه عالمه طباطبائ يو روان شناس يعلوم تربت هينشردر متون مختلف. 

بر كاهش اضـطراب امتحـان.    سيال يعاطف -يدرمان عقالن ياثربخش ي). بررس1389صفرزاده، سحر ( م؛يمر شاهنده،

 .310-316 ،108، شماره 28، سال اصفهان يمجله دانشكده پزشك

مطالعـه و تعامـل آنهـا بـا      يهـا  مهارتو آموزش  يدو روش شناخت درمان ياثربخش). 1385ناصر ( ،يملكقرا يصبح
شهر  يدولت يدانشگاهها انيدانشجو يليعملكرد تحص شيدر كاهش اضطراب امتحان و افزا يتيلفه شخصمؤ

 مدرس. تيدانشگاه ترب يشناسن رشته روا ينامه دكتر اني. پاتهران

). بررسـي  1387فتحـي آشـتياني، علـي (    ؛آزادفالح، پرويز ؛رسول زاده طباطبايي، سيدكاظم ؛صبحي قراملكي، ناصر

مطالعه در درمـان دانشـجويان مبـتال بـه اضـطراب امتحـان.        يها مهارتخت درماني و آموزش اثربخشي شنا

 .60-37 ،)11( 3شماره  ،دانشگاه تبريز يروان شناسفصلنامه 

چهارگانـه   يهـا  هـدف  ةروابـط سـاده و چندگانـ    ي). بررس1386جمال ( ،يقيحق ؛نيشكركن، حس ؛زاده، مظفر يقل 

شهرسـتان   يهـا  رسـتان يدر دانش آموزان پسـر سـال اول دب   يليكرد تحصبا اضطراب امتحان و عمل شرفتيپ



 117  ....و  يجانيآموزش هوش ه ياثربخش سهيمقا                                                     1390زمستان پاييز و ، 2، شماره 1سال   

سـوم، سـال    ه، دوربسـتان ، بهـار و تا چمـران اهـواز   ديدانشـگاه شـه   يو روا نشناسـ  يتـ يمجله علـوم ترب . ذهيا

 .149-166 :2و  1 يچهاردهم، شماره ها

مدارس عادي و تيزهوش پايه سوم رابطه خويشتن پنداره و هوش هيجاني در دانش آموزان ). 1383گل، زهرا ( يالر
نامه رشـته روان شناسـي آمـوزش كودكـان اسـتثنايي، دانشـگاه آزاد        اني. پامقطع متوسطه شهرستان بيرجند

 بيرجند. واحد –اسالمي

). بررسي ميزان همـه گيـر   1379( نيعباس و شكركن، حس ،يبهمن؛ ابوالقاسم ان،يزاده هنرمند، مهرناز؛ نجار يمهراب

 مجله علوم تربيتي وامتحان دررابطه خودكارآمدي وجايگاه مهارآن باتوجه به متغيرهوش. شناسي اضطراب 
 .  72-55 ،2و1 ه، دوره سوم، سال هفتم، شمارروان شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز

 ينمجله علوم انسا اضطراب. اسيمق يابيساخت و اعتبار). 1375بهنام ( ،يمكوند ؛يوسفعلي ،يبهمن؛ عطار ان،ينجار

 الزهرا (س). دانشگاه الزهرا تهران.

و نقـش   يشـناخت  يو سبكها يريادگي يسبكها نيرابطه ب ي). بررس1382( نيمحمدحس ،يعبداله رضا؛يعل وني،يهما

 .179-197 ،27شماره ،يشناسن مجله روادانش آموزان،  ليتحص تيآن در موفق

و اضـطراب امتحـان در    يريادگيـ  يراهبردهـا  بـا  يهدف يريجهت گ نيرابطه ب يبررس). 1381( ميمر ،يمحمد يول

 يشناسـ ن ارشـد رشـته روا   ينامـه كارشناسـ   اني، پاشهر تهران ييدانش آموزان دختر و پسر سال دوم راهنما

 (س). دانشگاه الزهرا يتيترب

Goleman, D., (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam books. 
Guida, F.V., & Ludlow, L. H., (1989). A cross-cultural study of test anxiety. Journal of 

Cross-Cultural Psychology, 20 (1), 178-190. 
Gürses, A.,  Kayaa, O., Dogarb, C., Günesa, K., & Yolcu, H., (2010). Measurement of 

secondary school students’ test-anxiety levels and investigation of their causes. 
Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1005–1008. 

Hembree, R., (1988). Correlates, causes, effects, and treatment of test anxiety. Review of 
Educational Research, 58(1), 47–77. 

Hill, K. T., (1984). Debilitation motivation and testing. New York: Academic Press. 
Mayer, J. D., & Salovey, P., (1993).The intelligence of emotional intelligence. Intelligence; 

17(4), 433-442. 
McReynolds, R. A., Morris, R. J., & Cratochwill, T., (1983). Cognition- behavior 

approaches in educational setting. Now York: Guilford Pross. 
Meichenbum, D., (1977). Cognitive- Behavior Modification. New York: Pleum. 
Naveh-Benjamin, M., (1991). A Comparison of Training Programs Intended for Different 

Types of Test Anxious Students. Journal of Educational Psychology, 83(1), 134–139. 
Nie, Y., Lau, S., &  Liau, A. K., (2011). Role of academic self-efficacy in moderating the 

relation between task importance and test anxiety. Learning and Individual Differences, 
21 (6), 736-741. 



 1390زمستانپاييز و ، 2، شماره 1سال       مشهد                               دانشگاه فردوسي ،نامه مباني تعليم و تربيت پژوهش   118

Parker, J.D.A.; Summerfield, L.J., Hogan, M.J., & Majeski, S. (2002). Emotional 
intelligence and academic success examining the Transition From high school to 
university. Journal of Personality and Individual Diffrences, 36,163 -162. 

Sarason, I. G., (1975). Anxiety and self-preoccupation. In I. G. Sarason & C. D. Spielberger 
eds). Stress and anxiety (Vol.2). New York: Hemisphere/Hastead. 

Scheier, M. F., Carver, C. S., & Gibbons, F. X., (1981). Self-focused attention and reactions 
to fear. Journal of Research in Personality, 15,1-15. 

Schutte, N. S., Malouff, J. M., Thorsteinsson, E. B., Bhullar, N., & Rooke, S. E. (2007). A 
meta-analytic investigation of the relationship between emotional intelligence and 
health. Personality and Individual Differences, 42, 921-933. 

Silvia B. Reeve, C. L., (2010). The nature and relative importance of students' perceptions 
of the sources of test anxiety. Learning and Individual Differences. 20, 617–625. 

Tobias, S., (1986). Anxiety and cognitive processing of instruction. In R. Schwarzer (Ed.), 
Self Related Cognition in Anxiety and Motivation. Hillsdale, NJ: Erlbau, pp. 35-54. 

Wine, J.D., (1980). Cognitive- intentional theory of test anxiety. In I.G. Sara son (Ed.), Test 
anxiety: Theory, research and applications. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaur, pp. 349- 
385. 

  


