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تاثير آموزش مطالعه اثربخش بر ميزان اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي دانش آموزان 

 49-49پسر مقطع راهنمايي شهرستان گناوه در سال تحصيلي 
 1امين شيري

 2زنگنه سعيد

 :كيدهچ

 

آموزان تاثير آموزش مطالعه اثربخش بر ميزان اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلی دانش بررسی هدف اين پژوهش 

جامعه آماري اين پژوهش همه دانش آموزان . بود1191-94شهرستان گناوه در سال تحصيلی  پسر مقطع راهنمايی

نفر به صورت تصادفی خوشه اي  56 دانش آموز، نفر بودند كه از اين تعداد 1561پسر مقطع راهنمايی به تعداد 

روش پژوهش ، .ي آزمايش و كنترل قرار گرفتندنفر 16آزمودنی ها بطور تصادفی  در دو گروه . انتخاب شدند

 ،ابزار اندازه گيري . دو گروه آزمايش و كنترل بود باپس آزمون ،  –آزمايشی و بر اساس طرح پيش آزمون 

يافته ها نشان داد . داده ها با استفاده از روش آماري كوواريانس تحليل شد.پرسشنامه اضطراب امتحان اهواز بود 

العه اثربخش بطور معنی داري باعث كاهش اضطراب امتحان و افزايش عملكرد تحصيلی در آموزش روشهاي مط

 .دانش آموزان شده است
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 مقدمه

بدون شك كسب علم مهمترين و زيربنايی ترين فعاليتهاي انسان است كه نقش بسيار اساسی در زندگی فرد و 

توانايی كسب معلومات از پيشرفته ترين و ضروري ترين .وي دارد 1همچنين ايجاد فرهنگ و تمدن و پيشرفت

توانمندي ها و فعاليتهاي پيچيده و عالی ذهن انسان است كه اساس پيشرفتهاي علمی وي را فراهم نموده و موجب 

 (.1136شاوران و همكاران،. )شده تا به تمدن پيشرفته اي دست يابد

و درك مطلب يكی از اقدامات مهم  2مهارتهاي خواندن تالش در جهت بهبود وضع مطالعه و افزايش

آموزشی به حساب می آيد،در جوامع پيشرفته روشهاي صحيح مطالعه نه تنها در ضمن دروس مختلف آموزشگاهها ، 

به يادگيرندگان آموخته می شود،بلكه دوره هاي كوتاه و بلند مدت آموزش روشهاي صحيح مطالعه و روشهاي سريع 

تمامی افراد عالقمند داير شده است و جهت شركت مردم در اين دوره ها آنان را با عوامل مختلف مورد خواندن براي 

جاي تعجب است كه ما معموال از فراگيرندگان انتظار داريم كه ياد بگيرند اما كمتر  . تشويق و ترغيب قرار می دهند

ولی به ،می خواهيم دانش آموزان مسائل را حل كنندما .اتفاق می افتد كه نحوه ي ياد گرفتن را به آنان بياموزيم

بدين صورت،انتظار داريم فراگيرندگان اطالعات زيادي را به .ندرت براي آنان روش حل مسئله را آموزش می دهيم

 .(1133آقازاده،)ياد آورند،ولی به آنان نحوه ي يادآوري را نمی آموزيم

مينه صورت نگرفته است احتماال يكی از داليل اين بی متاسفانه در كشور ما هنوز اقدام جدي در اين ز 

توجهی را می توان در اين ديد كه هنوز در ايران يك موضوع جدي تلقی نشده است و نياز به مطالعه هنوز براي 

مردم يك نياز واقعی به حساب نمی آيد حتی دانشجويان و تحصيل كرده هاي ما كه مطالعه جزء اصلی زندگی آنان 

تنها وقتی به سراغ كتاب و مطالعه می روند كه مجبور باشند و تنها آن مقدار مطالعه می كنند كه نيازهاي  است غالبا

گذشته از علتهاي ديگري كه مطالعه را در كشور ما با ركود مواجه ساخته است ، آگاهی .آنی آنان را بر طرف كند

اغلب كسانی كه مطالعه وظيفه اصلی آنها به نداشتن از روشهاي درست مطالعه ، يك علت مهم به حساب می آيد 

شمار می آيد خوانندگان ضعيفی هستند ، خيلی كند می خوانند ، روش مطالعه فعاالنه اي ندارند،به اندازه كافی 

درك مطلب ندارند، نمی دانند براي مطالب مختلف چه نوع روشهايی را بايد به كار گيرند، آنچه را كه می خوانند 

وبی به ياد بياورند و مورد استفاده قرار دهند و از همه بدتر نمی دانند كه بد می خوانند و اين مشكالت نمی توانند بخ

 (.1113دنيوي زاده و نجاريان،) موجب می شوند تا از مطالعه گريزان گردند

زمان آن رسيده است تا روش هاي يادگيري و .اكنون زمان آن است كه چنين عيبی را از ميان برداريم 

طالعه ،نحوه ي حل مسئله و يادآوري را آموزش دهيم و تالش كنيم جايگاهی را براي آنها در برنامه هاي درسی در م

 (.1133آقازاده،)نظر بگيريم

، مطالعه و عادات به آن كاري است اكتسابی كه می تواند  عقيده دارند بسياري از صاحبنظران همچنين 

هت الزم است از سنين پايين تر به امر آموزش مهارتهاي مطالعه به به همين ج.در خانه و مدرسه پرورش يايد

كودكان و نوجوانان همت گماشت چرا كه مهارتهاي مطالعه به طور اتفاقی آموخته نمی شود و ضروري است كه با 

مطالعه سريع برنامه هاي قدم به قدم و در طول زمان به يادگيري آنها پرداخته شود و روز به روز بر توانايی خود براي 

دنيوي زاده و )دست يابيم 2و به بهبود پيشرفت تحصيلی همراه با درك مطلوب از مطالعه درسی بيفزاييم

 (.1113نجاريان،
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1-achievement                                                 2-reading skills 

مثال شناخت شخص درباره ي تواناييهايش و  اگرچه پيشرفت تحصيلی از عوامل متعددي تاثير می پذيرد

باعث بهبود يادگيري و مطالعه و افزايش عملكرد و پيشرفت تحصيلی  1آگاهی از راهبردهاي شناختی و فراشناختی

اما نمی توان نقش اضطراب امتحان را در عملكرد تحصيلی ناديده گرفت،بيشترين ترك  (.2،2663آرتينو)می شود

هيجان و  نيز اصوالً  هر امتحان و آزمونیزانی كه اضطراب امتحان دارند اتفاق می افتد وتحصيل در بين دانش آمو

همه هنر انسان در اين است كه با حداقل اضطراب از عهده انجام بزرگترين امتحانات  و اضطراب خاص خود را دارد

 (. 1،2669هفر)برآيد

كه فرد را .خاص اشاره دارد4هراس اجتماعیاضطراب امتحان اصطالح كلی است كه به نوعی از اضطراب با  

درباره ي توانايی هايش دچار ترديد می كند و پيامد آن كاهش توان مقابله با موقعيتهايی مانند موقعيت امتحان 

بطور كلی است،موقعيت هايی كه فرد را در معرض ارزشيابی قرار می دهند و مستلزم حل مشكل يا مسئله هستند،

بهمين دليل هر زمان كه در . تارهايش همواره مورد ارزيابی و نقادي ديگران واقع گرددانسان دوست ندارد رف

موقعيت امتحان و آزمون قرار گيرد به گونه اي دچار اضطراب می گردد البته بديهی است كه وجود اضطراب به 

 .خودي خود امري غير عادي نيست 

ارنده مورد توجه قرار گيرد شدت هيجان زدگی يا اما آنچه می تواند بعنوان يك عامل آزاردهنده و بازد 

اضطراب فوق العاده اي است كه به هنگام حضور در محافل يا شركت در آزمون هاي مختلف دامنگير بعضی از افراد 

نوعی اضطراب ارزشيابی است،به اين معنی كه با توجه به مرحله ي بروز آن  6در واقع اضطراب امتحان می شود

مانند ادراكهاي )تهديدسازي از موقعيت آزمون است،اضطراب امتحان در شرايط شناختی نابهنجار  ،ارزيابی يا خود

در برابر استرس زاهاي تحصيلی بروز می كند ،اين پاسخ هاي نابهنجار به ( نگران كننده و افكار نامربوط به امتحان

 (. 2616، 1گلوتيزر و اوتين گن)می انجامد 5موقعيت هاي بسيار فشارزا ، به كاهش در عملكرد و كاهش حافظه فعال

اضطراب  با نزديكی ي رابطه آموزشی، مهم و شايع ي پديده يك عنوان به امتحان اضطرابهمچنين 

 می مجزا اضطراب عمومی از را آن كه است خاصی هاي مشخصه و ها ويژگی داراي حال اين با دارد، عمومی

  .سازد

توافق عمومی .اضطراب امتحان ، احساس درك و ناراحتی همراه با مشكالت شناختی در طی امتحان است

 وجود دارد كه اضطراب امتحان حداقل دو جزء دارد ؛ 

الگوي فيزيولوژيك پيش برانگيختگی مثال افزايش ضربان قلب ،فشار خون و غيره كه خود ممكن است -الف

انسداد شناختی يا عدم سازمان بندي كردن حل مسئله مؤثر و  -ايی شود و بشامل تغييرات فيزيكی و شكايت ه

اضطراب امتحان ميتواند بر هر فردي اثر (.2669رابينسون،)كنترل شناختی ،شامل ايجاد مشكل در تفكر شفاف

يا موفقيت  بگذارد ، بر دانش آموزان مدرسه ابتدايی يا راهنمايی ،دانشجويان دانشگاه و كارمندانی كه براي گواهی

 .هاي شغلی امتحان می دهند

 

 
           6-active memory                    1- cognitive strategy and meta cognitive 

2-Artino                                                             7-Gollwitzer & Oettingen 
 3-Hefer 

4-social phobia                                                   
5-test anxiety 
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  هاي پاسخ شامل كه داند می عمومی اضطراب از خاصی حالت را امتحان اضطراب( 1936)  1سيبر

 ارزيابی، هاي در موقعيت را آن فرد و باشد می شكست از ترس با مرتبط رفتاري و فيزيولوژيكی ، شناختی پديدار

 موثر عملكرد با توجهی و شناختی از فرآيندهاي بسياري دهد، می رخ امتحان اضطراب كه هنگامی .كند می تجربه

 (.1135مهرابی زاده و كاظميان مقدم،)كنند می تداخل فرد،

را 1و سبكهاي تفكر 2يك مطالعه ،فرضيه ي اثر منفی اضطراب امتحان شناختی در آمادگی آزمون عملكرد امتحان

دانش آموزان با اضطراب امتحان شناختی باال مهارتهاي مطالعه ي پايين تر گزارش  .(2664،  4كاسادي.) بررسی كرد

كردند،آنها امتحانات را خيلی ترسناك ارزيابی كردند و دانش آموزان با اضطراب امتحان باال ،امتحان را بدتر انجام 

ه گرفت كه اضطراب امتحان شناختی با رفتارها و كاسادي نتيج.داده بودند و سطوح هيجان باالتري را گزارش كردند

 (.6،2669رابينسون)امتحان ارتباط دارد -ادراك هاي دردناكی در تمام فازهاي سيكل يادگيري

بنابراين يكی از رسالتهاي مهم اولياء و مربيان توجه به عوامل اضطراب و اتخاذ تدابير الزم براي كاهش آن 

زمانی كه دانش آموزان بطور چشمگيري دچار اضطراب شوند چنين اضطرابی . است در بين كودكان و نوجوانان مبتال

اضطراب شديد بر غدد درون ريز و برون ريز اثر گذاشته و با متاثر . می تواند آثار زيستی ،روانی را بهمراه داشته باشد

،نقل از مهرابی 5،1996ربرگ اسپيل)بودن ذهن انسان زمينه فراموشی هاي زودگذر و خطاي ادراك را فراهم می آورد 

  (.1135زاده و كاظميان مقدم،

 

درصد از دانش آموزانی كه اضطراب امتحان دارند نيازمند دريافت  16مطالعات نشان می دهد كه حدود 

 (.2669هفر،)درمان هستند و اين خطر در حال افزايش است

 سازي در ايمن آموزش ،1آرامی تن آموزش :مانند مختلفی آموزشی و درمانی هاي روش كلی طور به

 برده كار به 11رفتاري –شناختی هاي مداخله و 16زيستی پسخوراند ،9مطالعه هاي مهارت آموزش ،3استرس مقابل

اين روش آموزش مطالعه اثر  وجود با اند، داشته امتحان اضطراب بر متفاوتی بخشی اثر كدام هر كه است شده

درمان اضطراب امتحان بسيار مؤثر واقع شده است و هم باعث افزايش سطح  بخش نيز از تكنيكهايی بوده كه هم در

اينكه در مدرسه ابتدايی باشی يا  (1135مهرابی زاده و كاظميان مقدم. )عملكرد تحصيلی دانش آموزان گرديده است

 (.12،2611هال و فالوين: )راهنمايی يا دانشگاه فرقی نمی كند ،درمان در همه ي اين موارد مشابه است 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

1-Sieber                              5-Robinson                      9- study skills education 
2-test performance              6-spielberger                  10- biofeedback 

11- behavioral-cognitive intervention                                  7- relaxetionsoma    3-thinking styles 
            12-Hall & Flavin    4-Cassady                           8- stress 

 و كاهش عملكرد امتحان  ش اضطرابين افزايقت هستند كه بين حقيانگر ايشتر مطالعات انجام شده بيب 
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د يی هاي خود ترديمی شود در باره توانا امتحان فردي كه دچار اضطرابرا يلی همبستگی مثبت وجود دارد،زيتحص

 ی ها ، مهارت ها و خود كار يا بروز توانايابی يی كه فرد در معرض ارزشيت هايمی كند و در موقع

،  2663، 1پترنيتی)لی او می گردديشرفت تحصيرد،احساس ناتوانی می كند و اضطراب مانع پيآمدي قرار می گ

،ايزدي  3،1931،كولر 1،1933،همبري5،1939،بنسون6،2661ارجن ، 4،2666فراندو، 1،2661زايدنر،2663 ،2دودين

 (.1131،به پژوه،1131،صبحی،1133،صاحب الزمانی،1133نخعی، ،1133بيرامی، ،1139سپهريان، ،1139فرد،

يا از بين بردن اضطراب امتحان وجود دارد كه يكی از اين راهكارها  از سويی راهكارهاي زيادي براي كاهش و

و استفاده از شيوه ها و راهبردهاي صحيح  مطالعه بوده كه توسط پژوهشگران بسياري  مورد بررسی قرار گرفته 

هال و )شودنشان داده شده كه استفاده از اين روشها باعث بهبود مطالعه و يادگيري و افزايش عملكرد تحصيلی نيز مي

كلی ، مور و  ، 2661،راسل ويك ، 2661،ارجن، 16،2664،دنيزلی 9،2666يان ،2663پترنيتی، ، 2611فالوين،

ملك ،14،1911،جرج 1936كولر،،11،1939، هوليك و هگينتون 12،1996چاك ، پرسلی و وي ، 11،1994تاك

 (. 1111،امام قلی زاده،1111،شاه ولی،1119پور،

رفتاري با مهارت هاي حل مسأله در  –،اثر بخشی در مان شناختی  پژوهشیدر ( 1139)ايزدي فرد 

انگر آن بود كه عالئم اضطراب امتحان در يافته ها بقرار داد كه يبررسی  را مورد كاهش عالئم اضطراب امتحان

 .افتيسه با گروه كنترل به طور معناداري كاهش يش در مقايآزمودنی هاي گروه آزما

مانی بر كاهش رر مقابله ي ديوع اضطراب امتحان  و تأثيزان شيم 1139ان و همكاران در سال يدر مطالعه سپهر

ن گروه يافته ها نشان داد كه بي.رستانی بررسی شديلی دانش آموزان دختر دبيش عملكرد تحصيزان آن و افزايم

شرفت يراب امتحان و پن اضطيب.زان كاهش اضطراب امتحان تفاوت معناداري وجود دارديدر م كنترلش و يآزما

لی يشرفت تحصيدر پ كنترلش و ين گروه آزماين تفاوت معناداري بيهمچن.لی همبستگی منفی بر قرار بوديتحص

 .مشاهده شد

لی كودكان ياثربخشی آموزش حافظه فعال بر بهبود عملكرد تحص ( 1139 )عابدي و همكاران  پژوهشیدر 

ج پژوهش نشان داد كه آموزش حافظه فعال می تواند ينتادادند كه مورد بررسی قرار  را اضیيري ريادگيبا ناتوانی 

نكه آموزش حافظه فعال می تواند يجه اينت.اضی را بهبود بخشديري ريادگيلی دانش آموزان با ناتوانی يعملكرد تحص

ات مورد استفاده ياضيري ريدگاياضی در دانش آموزان با ناتوانی يك روش مداخله اي در بهبود اشكاالت ريبه عنوان 

 .رديقرار گ

كه بر روي دانشجويان مبتال به اضطراب امتحان انجام شد حاكی ( 1133)يافته هاي تحقيق عطايی نخعی 

از آن بود كه گروه درمانی مبتنی بر هوشياري فراگير توام با آموزش مهارتهاي مطالعه تاثير معناداري در كاهش 

 .اضطراب امتحان دارد

توسط به پژوه و همكاران بر روي دانش آموزان دختر پايه سوم دبيرستان در رشته رياضی  1131العه ي سال در مط

رفتاري بر كاهش اضطراب مورد بررسی قرار گرفت ، تحليل داده هاي بدست –، تاثير آموزش راهبردهاي شناختی 

  .آمده حاكی از رابطه معنادار اضطراب امتحان در گروه آزمايش بود
 

 

 
1- Paternniti           6-Benson          11-Kelly & Moore & Tuck                                         

2-Dodeen               7-Hembree        12-Chuk,Pressley&Vye 

3-Ziedner               8-koller             13-Hulick & Higginson 

14-George                                                                             4-Ferrando             9-yan 

5-Ergene               10- Denizli                                          
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تاثير آموزش مهارتهاي مطالعه بر عملكرد تحصيلی دانش  در مطالعه اي(1131)دينوي زاده و همكاران

نتايج نشان داد كه بين گروه آزمايش و گروه گواه در پيش آزمون و پس آزمون  دادند كهمورد بررسی قرار  را آموزان

 هيچ يك از دروس به جز درس تاريخ تفاوت معنی داري وجود ندارد،بنابراين بجز فرض مربوط به درس تاريخ ، ساير

فرضيه ها مبنی بر تاثير آموزش مهارتهاي مطالعه بر عملكرد تحصيلی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايی تاييد 

 .نگرديد

انجام شد ، اثربخشی شناخت درمانی و آموزش مهارتهاي  (1131) در مطالعه ديگري  كه توسط صبحی

به مؤلفه هاي شخصيتی دانش آموزان مورد  مطالعه در كاهش اضطراب امتحان و افزايش عملكرد تحصيلی با توجه

 يافته ها نشانگر آن بود كه اضطراب امتحان در گروههاي شناخت درمانی و آموزش مهارتهاي. بررسی قرار گرفت
مطالعه در مقايسه با گروه كنترل به طور معنی داري كاهش يافته است، همچنين اين نتايج تفاوت معنی داري بين 

همچنين . و برون گرا را در كاهش اضطراب امتحان از طريق اعمال شناخت درمانی نشان داددانشجويان درون گرا 

تفاوت معنی داري در افزايش عملكرد تحصيلی دانشجويان از طريق آموزش مهارتهاي مطالعه به نفع دانشجويان 

آموزش مهارتهاي مطالعه در  درون گرا ديده شد ، اما با اعمال شناخت درمانی در افزايش عملكرد تحصيلی و با اعمال

 .كاهش اضطراب امتحان بين دانشجويان درون گرا و برون گرا تفاوت معنی داري بدست نيامد
تاثير آموزش مطالعه اثربخش بر كاهش ميزان اضطراب  در پژوهشی (1131)توران پشتی و كريم زاده

يانگين نمرات اضطراب امتحان پيش آزمون و در اين مطالعه بين م.دادندمورد بررسی قرار  را امتحان دانش آموزان

بعبارت ديگر آموزش شيوه مطالعه به طور معناداري در . پس آزمون گروه آزمايش نتايج معنی داري بدست آمد

 .كاهش اضطراب امتحان مؤثر بوده است

رد تاثير آموزش مطالعه به روش پس ختام و يادگيري مشاركتی بر عملك در مطالعه اي (1136)شاه ولی 

نتايج نشان داد كه دو گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه داد كه مورد بررسی قرار  را تحصيلی در دانش آموزان

 .عملكرد تحصيلی باالتري دارند

آمار نشان داد كه .،فاكتورهاي مؤثر بر اضطراب امتحان بررسی شد(2666)گور يد گريدر مطالعه آستر

دگی استفاده شدند،به افراد به بهبود عملكرد آنها يب با آرميتاري شناختی در تركی كه از راهكار هاي رفيمداخله ها

 .ات كمك كرده استياضيدر امتحان ر

در دانشگاه تگزاس شرقی ، تاثير يادگيري فعال بر خصوصيات دانشجو  ( 2661)در مطالعه ي راسل ويك 

ي فيزيولوژي انسانی مورد بررسی قرار  شامل موفقيتهاي دانشجو، هيجانات و ميزان تاثير بر خود در رشته

نتايج نشان داد كه گروه تحت آموزش به ميزان آگاهی بسيار بيشتري و ميزان خودكارآمدي بيشتري نسبت به .گرفت

گروه كنترل دست پيدا كردند،هيچ تفاوت معنی داري در هيجانات بين دو گروه كنترل و تحت آموزش وجود 

ر و برخورد نشان داد كه دانشجويان در هر دو گروه رابطه اي مثبت با يادگيري مؤثر در صورتيكه بررسی رفتا. نداشت

 .را نشان دادند

تاثير آموزش مهارتهاي مطالعه و مقايسه آن با ساير روشهاي مطالعه و  در مطالعه اي( 2662)جف پتی 

نتايج نشان داد كه آموزش مهارتهاي مطالعه عملكرد . دادندمورد بررسی قرار  مطالعه را شناخت بهترين روش

 . دانشجويان را افزايش داده و در عين حال احتياج به زمان كمتري براي مطالعه وجود دارد

نشان داد كه تست هاي اضطراب باالتر با مهارتهاي مطالعه ي   (1936)كولر و همكاران يافته هاي تحقيق 

در مورد اضطراب باالتر ، كيفيت عادتهاي مطالعه و ميزان ساعت مطالعه رابطه ي  و همچنين پايين تر ارتباط دارند

و رابطه ي معكوس با از دست دادن كالس ها و تاخير در امتحان با عملكرد  همثبتی با عملكرد تحصيلی داشت

 .داشتند
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در  (1911)در مطالعه ي آلن جرج تاثير مشاوره مطالعه و حساسيت زدايی در كاهش اضطراب امتحان

نتايج نشان داد كه تركيب حساسيت زدايی و مشاوره ي مطالعه بطور .دانشجويان كالج مورد بررسی قرار گرفت

  .مؤثر استفيزيولوژيك در كاهش اضطراب امتحان و بهبود عملكرد امتحانی و تحصيلی 

ش آموزان با روش هاي جاد اضطراب امتحان آشنا نبودن دانيگر در اياز عوامل مهم دبا توجه به اينكه يكی 

و از طرفی دانش آموزانی كه از راهبردهاي سطح پايين يادگيري استفاده .لی استيزي تحصيح مطالعه و برنامه ريصح

به عملكرد تحصيلی  می كنند در پردازش اطالعات فهم عميق مطالب درسی مشكل داشته ودر نتيجه اين امر

 .(1131توران پشتی و كريم زاده،)را تجربه می كنند ضعيفی دست می يابند و اضطراب امتحان بااليی 

آيا آموزش مطالعه اثربخش بر ميزان اضطراب امتحان و :در اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سئوال هستيم كه

 عملكرد تحصيلی دانش آموزان تاثير دارد؟ 

 فرضيه هاي تحقيق
 .مؤثر استكاهش اضطراب امتحان دانش آموزان  درآموزش مطالعه اثربخش  -1

 .مؤثر استافزايش عملكرد تحصيلی دانش آموزان  درآموزش مطالعه اثربخش  -2

 

 روش پژوهش

 جامعه آماري،نمونه و روش نمونه گيري

دانش  اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلی ميزان پژوهش حاضر ، به منظور بررسی تاثير آموزش مطالعه اثربخش بر

پس آزمون با دو گروه آزمايش و كنترل بوده و با  انتساب تصادفی اجرا  –با طرح آزمايشی پيش آزمون  آموزان پسر

جامعه آماري در اين پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر مقطع راهنمايی شهرستان گناوه بوده كه به . گرديد

 .مشغول به تحصيل بودند  91-94نفر  و در سال تحصيلی   1561تعداد 

از دانش آموزان پسر مقطع راهنمايی كه داراي اضطراب امتحان بودند تشكيل می داد نفر  56نمونه مورد مطالعه را 

در .نفره آزمايش و كنترل قرار گرفتند 16كه به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه 

داديم و سپس به روش اين روش ما ابتدا هر مدرسه راهنمايی در شهرستان را به عنوان يك واحد نمونه گيري قرار 

 . مدرسه راهنمايی ،مدرسه مورد نظر را انتخاب كرديم 11نمونه گيري تصادفی ساده از بين 

 

 ابزارهاي پژوهش
 :ابزارهاي به كار رفته در اين پژوهش عبارتند از

اين  .پرسشنامه اضطراب امتحان اهواز ابزار مورد استفاده در تحقيق می باشد : 1امتحان اضطراب پرسشنامه -1

پرسشنامه با استفاده از روش آماري تحليل عاملی براي سنجش عالئم اضطراب امتحان توسط ابوالقاسمی،اسدي 

 كاغذي است كه -اين پرسشنامه يك مقياس خود گزارشی مداد. ساخته شده است( 1131)مقدم ،نجاريان و شكركن 

 
 
 

1-Anxiety test Questionnaive 

 ،"گاهی اوقات "، "ندرت به "،"هرگز" گزينه چهار از يكی انتخاب براساس ماده به هر آزمودنی ها و دارد ماده 26

 نمره گذاري می شوند كه گرفتن 1،2،1،6اين گزينه ها به ترتيب بر اساس مقادير. می دهند پاسخ  "اوقات اغلب"و
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اكثر نمره فرد در اين آزمون همچنين حداقل و حد.نمره باال در اين پرسشنامه نشان دهنده اضطراب امتحان باال است

  .خواهد بود 16به ترتيب صفر و 

،همسانی 4براي سنجش پايايی پرسشنامه اضطراب امتحان از سه روش بازآزمايی :آزمون 2روايی و 1پايايی ضرايب

براي سنجش پايايی بازآزمايی پرسشنامه اضطراب امتحان اين آزمون مجدداً . استفاده شده است 5و تنصيف 6درونی

ضرايب .آزمودنی پسر و دختر كه در مرحله اول تحقيق شركت داشتند داده شد 131پس از چهار تا شش هفته به 

كل آزمودنيها ،آزمودنی  همبستگی بين نمره هاي آزمودنی ها در دو نوبت آزمون و آزمون مجدد پرسشنامه براي

در پژوهش .می باشد كه رضايت بخش هستند r=51/6و  r ،33/6=r=11/6هاي دختر و آزمودنی هاي پسر به ترتيب

بدست آمد كه  91/6حاضر ضريب پايايی به دست آمده با روش آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه اضطراب امتحان 

  .حاكی از پايايی قابل قبول آن می باشد

بررسی اعتبار پرسشنامه اضطراب امتحان،اين پرسشنامه بطور همزمان با آزمون اضطراب عمومی و مقياس عزت براي 

ضرايب همبستگی بين نمره هاي مقياس اضطراب عمومی و .نفس كوپر اسميت به آزمودنيها داده شده است

و  r ،51/6=r=51/6به ترتيب پرسشنامه اضطراب امتحان براي كل نمونه آزمودنی هاي دختر و آزمودنی هاي پسر 

12/6=r همچنين ضرايب همبستگی نمره هاي مقياس عزت نفس و پرسشنامه اضطراب امتحان .گزارش شده است

r (661/6< p  )= -41/6و r ،53/6- =r= -61/6براي كل نمونه،آزمودنی هاي دختر و آزمودنی هاي پسر به ترتيب 

 (.1116به نقل از ابوالقاسمی و همكاران،)

 

تحصيلی  نوبت اول و دوم معدل جهت بررسی و سنجش عملكرد تحصيلی دانش آموزان از : عملكرد تحصيلی -2

 .استفاده شد

براي اجراي پژوهش ابتدا آزمون اضطراب امتحان براي هر دو گروه آزمايش و كنترل به عنوان پيش آزمون اجرا شد 

سپس همه دانش آموزان .عملكرد تحصيلی ثبت شد و همچنين معدل نوبت اول دانش آموزان بعنوان پيش آزمون

جلسه و هر جلسه يكساعت و  2هفته و هر هفته  6گروه آزمايش دو ماه قبل از شروع امتحانات نوبت دوم به مدت 

نيم با استفاده از روش اجراي پاورپوينت بوسيله ويدئو پروژكتور و از روش يادگيري مشاركتی ، پرسش و پاسخ و 

ض آموزش شيوه هاي مطالعه اثربخش قرار گرفتند و پس از اتمام كالس پس آزمون اضطراب سخنرانی در معر

امتحان براي هر دو گروه انجام شد و در آخر ميانگين نمرات يا معدل نمرات نوبت دوم به عنوان پس آزمون عملكرد 

 .تحصيلی در نظر گرفته شد

 :مطالب ارائه شده در جلسات به شكل زير بود خالصه ي

در اين جلسه مقدمه اي از مطالعه صحيح ، مزاياي فرايند پردازش اطالعات ، فرايند به ياد سپاري و  : اول جلسه

و در پايان مشاوره تحصيلی صورت . يادآوري ، تكنيكهاي يادسپاري و يادآوري وانواع حافظه ،  آموزش داده شد

 .پذيرفت

 

 

 
1-reliability              2-validity 

تعريف مطالعه اثربخش ، گروههاي مطالعه كننده،شرايط مناسب مطالعه و عوامل مؤثر در يادگيري،چند :دوم جلسه 

 .توصيه براي آغاز مطالعه  و محاسن مطالعه اثربخش آموزش داده شد
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انواع روشهاي مطالعه به دانش آموزان معرفی شد و روش  بهداشت مطالعه ،مهارتهاي صحيح مطالعه،:سوم جلسه

 .عه پس ختام آموزش داده شد و مشاوره تحصيلی در پايان صورت گرفتمطال

روش دقيق خوانی و همچنين اصول حاشيه نويسی و عالمت گذاري در متن آموزش داده شد و  : چهارم جلسه

 .همچنين مشاوره تحصيلی در پايان جلسه صورت گرفت

 .كليد برداري آموزش داده شدتكنيك هاي سازماندهی مطالب ، خالصه برداري و  : پنجم جلسه

روش خالقيت و طرح شبكه اي مغز آموزش داده شد و همچنين در اين جلسه تكنيك مرور كردن و  : ششم جلسه

 .نقش آن در يادگيري تشريح شد

اصول برنامه ريزي براي مطالعه ، زمان مناسب مطالعه ، مكان مناسب مطالعه، تغذيه  روش مردر و:جلسه هفتم

 .تغذيه در يادگيري آموزش داده شد مناسب و نقش

اصالح و تغيير عادتها و شيوه هاي غلط در مطالعه ، چگونگی افزايش تمركز هنگام مطالعه و حذف : جلسه هشتم

 .عوامل مزاحم فكري آموزش داده شد

 .تندخوانی و اصول آن آموزش داده شد: جلسه نهم

ان و رفع اشكال از مطالب جلسات قبل صورت گرفت و توصيه هاي الزم براي عملكرد بهتر در امتح: جلسه دهم

 .مشاوره تحصيلی و تكميلی در پايان جلسه انجام شد

 

 

 طرح پژوهش
 .اين تحقيق از نوع تجربی و آزمايش پيش تست و پس تست با دو گروه آزمايش و كنترل می باشد

اندازه گيري . اندازه گيري قرار می گيرنداين طرح از دو گروه آزمودنی تشكيل شده است كه هر دو گروه دوبار مورد 

اول با اجراي يك پيش آزمون و در يك زمان قبل از اجراي متغير مستقل و اندازه گيري دوم با يك پس آزمون و در 

آزمودنی ها به صورت تصادفی در داخل گروهها .يك زمان پس از اجراي متغير مستقل مجدداً صورت می گيرد

آزمايش در معرض متغير مستقل قرار ميگيرد ولی متغير مستقل براي گروه كنترل اجرا  جايگزين شده اند و گروه

 (1133دالور،.)نمی شود

 :دياگرام طرح به شكل زير است

 پس آزمون        متغير مستقل        پيش آزمون      انتخاب تصادفی                                  

                                T2                   X                     T1                   R گروه آزمايش                     

                                         T2                                                                T1                            Rگروه كنترل                        

 

 

 

 

 

 يافته هاي پژوهش

 پژوهش يافته هاي توصيفي
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اضطراب يافته هاي توصيفي شامل ميانگين،انحراف معيار،حداقل و حداكثر نمره در متغيرهاي  -1جدول 

 امتحان و عملكرد تحصيلي

 

 

 

 ، مشاهده می شود در پيش آزمون ،ميانگين و انحراف معيار اضطراب امتحان در گروه هاي 1همانطور كه در جدول 

می باشد كه تفاوت زيادي با ( 659/16و  21/42) و در گروه كنترل بترتيب ( 316/11و  46/44)آزمايش بترتيب 

و در ( 162/11و  16/11) هم ندارند حال آنكه در پس آزمون ميانگين و انحراف معيار گروه آزمايش بترتيب برابر با 

در گروه آزمايش  بوده كه نشان دهنده ي كاهش اضطراب امتحان( 224/16و  31/41) گروه كنترل بترتيب برابر با 

 .می باشد

همچنين مشاهده می شود كه در پيش آزمون ، ميانگين و انحراف معيار عملكرد تحصيلی گروه آزمايش بترتيب 

و در پس آزمون ميانگين و انحراف معيار   616/1و  14/14و در گروه كنترل بترتيب برابر با  656/1و  56/14برابر با 

است كه اين  941/6و  11/14و در گروه كنترل بترتيب برابر با  161/1و  61/16گروه آزمايش بترتيب برابر با 

 .مقادير نشان دهنده ي افزايش قابل توجه عملكرد تحصيلی گروه آزمايش در پس آزمون است

 

 

 

 

 يافته هاي مربوط به فرضيه هاي تحقيق

از روش تحليل كوواريانس  درباره تاييد يا رد آنها به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق و تصميم گيري 

يافته هاي مربوط به اين بخش در .استفاده شده است .ارايه شده است 1و2جدولهاي 

 

 

16 41/12 94/15 656/1 56/14   پيش آزمون آزمايش
 

 عملكرد تحصيلی
16 11/12 33/16 616/1 14/14  كنترل

16 66/12 51/11 161/1 61/16  پس آزمون آزمايش

16 41/12 15/16 941/6 11/14  كنترل

 متغير مرحله گروه آماري ميانگين انحراف معيار حداكثر حداقل تعداد

16 21 12 316/11   پيش آزمون آزمايش 46/44
 

 اضطراب امتحان
16 21 51 659/16 21/42  كنترل

16 11 61 162/11 16/11  پس آزمون آزمايش

16 16 12 224/16 31/41  كنترل
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نتايج تحليل كوواريانس چند متغيره اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي گروههاي آزمايش و  -2جدول 

 كنترل
 

 نام آزمون مقدار dfخطا dfفرضيه f معني داري

0001/0 459/92 2 55 004/0  اثر پياليي

0001/0 459/92 2 55 941/0  المباداي ويلكز

0001/0 459/92 2 55 554/1  اثر هتلينگ

0001/0 459/92 2 55 554/1  بزرگترين ريشه روي

 

مشاهده می شود سطوح معنی داري همه آزمون ها بيانگر آن است كه بين دانش آموزان  2همانطور كه در جدول 

تفاوت ( اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلی)كنترل حداقل از لحاظ يكی از متغيرهاي وابسته گروه هاي آزمايش و 

ارائه  1براي پی بردن به اين تفاوت نتايج حاصل از آزمون اثرات بين آزمودنی ها در جدول . معنی داري وجود دارد

 .شده است

 

 

 

 عملكرد تحصيلينتايج تحليل كوواريانس پس آزمون اضطراب امتحان و  -9جدول 
 

p f ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع 

مجذورات

منبع تغييرات

0001/0 994/11 490/9444 1 490/9444  نمره پيش آزمون

اضطراب امتحان 

0001/0 121/94 110/2059 1 110/2059  نمره پس آزمون 

 اضطراب امتحان

0001/0 001/241 491/91 1 491/91  نمره پيش آزمون 

 تحصيلي عملكرد

0001/0 921/22 191/9 1 191/9  نمره پس آزمون 

 عملكرد تحصيلي

 

   :نشان داده می شود اثر پيش آزمون اضطراب امتحان  از لحاظ آماري معنادار است  1همانطور كه در جدول

419/11=f 

آموزش مطالعه اثربخش به بيان ديگر نمره هاي پيش آزمون ، نمره هاي پس آزمون را تحت تاثير قرار داده است و  

 :نتايج نشان می دهد اثر متغير مستقل بر وابسته از لحاظ آماري معنادار است. بر اضطراب امتحان تاثير داشته است 

6661/6p <  121/43و=f 
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: همچنين در اين جدول نشان داده شده كه اثر پيش آزمون عملكرد تحصيلی نيز از لحاظ آماري معنادار است 

651/231=f 

عبارتی نمره هاي پيش آزمون عملكرد تحصيلی  ، نمره هاي پس آزمون عملكرد تحصيلی را تحت تاثير قرار داده به 

است و آموزش مطالعه اثربخش بر عملكرد تحصيلی نيز تاثير داشته و نتايج نشان می دهد اثر متغير مستقل بر 

 > 6661/6pو   f=421/22 :وابسته از لحاظ آماري معنادار است
 

 :و نتيجه گيري بحث
تاثير آموزش مطالعه اثربخش بر ميزان اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلی دانش  "هدف اصلی پژوهش حاضر 

كه براي دستيابی به اهداف پژوهش و پاسخ هاي علمی به .می باشد "آموزان پسر مقطع راهنمايی شهرستان گناوه 

هاي تحقيق مبادرت شد كه  اكنون جهت تبيين و پرسش هايی كه براي پژوهشگر مطرح بود به آزمون فرضيه 

 : نتيجه گيري يافته هاي اين مطالعه فرضيه هاي تحقيق به ترتيب ارائه می شود

 

 .مؤثر استكاهش اضطراب امتحان دانش آموزان  درآموزش مطالعه اثربخش  :فرضيه اول

ز لحاظ آماري معنادار بوده اثر پيش آزمون اضطراب امتحان  ا مشاهده گرديد 4-6همانطور كه در جدول 

: (419/11=f 6661/6وp < )6661/6 :همچنين اثر متغير مستقل بر وابسته از لحاظ آماري معنادار است وp <  و

121/43=f  . لذا فرضيه اول تاييد می گردد ، يعنی آموزش مطالعه اثربخش در كاهش اضطراب امتحان مؤثر بوده

، (1133)،نخعی (1133)،بيرامی (1139)، سپهريان (1139)كه اين يافته با نتايج پژوهشهاي ايزدي فرد . است

( 1131)، به پژوه ( 1131)   ، صبحی (1131-1135)توران پشتی( 1133)صاحب الزمانی 

،ارجن (2661)و راسل ويك ( 2664)،دنيزلی (2666)،فراندو(2663)، دودين ( 2663)،پترنيتی(1134)اميري

نيز مشاهده شد كه ميزان اضطراب ( 1936)در مطالعه كولر.همخوانی داشت( 1911)و جرج( 1936)، كولر ( 2661)

 .باالتر  با مهارت هاي مطالعه پايين تر ارتباط معنی دار داشت

 

 .مؤثر استافزايش عملكرد تحصيلی دانش آموزان  درآموزش مطالعه اثربخش  :يه دومفرض

اثر پيش آزمون عملكرد تحصيلی نيز از لحاظ آماري معنادار  مشاهده گرديد 4-6همانطور كه در جدول 

 :ستو همچنين اثر متغير مستقل بر وابسته از لحاظ آماري نيز معنادار ا(  > 6661/6pو  f=651/231:) است

421/22=f   6661/6وp < . بنابراين فرضيه دوم نيز تاييد می گردد،يعنی آموزش مطالعه اثربخش در افزايش

، عابدي (1139)، سپهريان (1139)ايزدي فرد كه اين يافته با نتايج پژوهشهاي.عملكرد تحصيلی نيز مؤثر بوده است

، ( 1119)، ملك پور(1131-1132)و همكاران  ، شهيدي(1136)، شاه ولی و همكاران (  1131) ، صبحی (1139)

( 1996)، چاك ، پرسلی و وي(1994)، كلی ، مور و تاك( 2661)و  راسل ويك ( 2662) ، جف پتی (2663)دودين

 .همخوانی داشت( 1911)و جرج (  1936)  ، كولر ( 1939)، هوليك و هگينتون

ا  روش پس ختام بود با نتايج شاه ولی و از آن جا كه يكی از روش هاي آموزش داده شده در مطالعه م

، نيز پيشرفت تحصيلی با (1119)در مطالعه ملك پور .،همخوانی داشت(1111)و امامقلی زاده (  1136)همكاران

در مطالعه امامقلی زاده ميزان يادگيري به .آموزش روشهاي يادگيري و مطالعه ي مردر و پس ختام مشاهده شد

كه باز .اري را نسبت به يادگيري به روش هاي دقيق خوانی و برنامه ريزي نشان دادروش پس ختام تفاوت معنی د

 . تاييد كننده نتايج مطالعه ما می باشد
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ما در اين مطالعه ،چندين روش مطالعه ي اثربخش را آموزش داديم و از دانش آموزان خواستيم كه 

انتخاب كنند ،كه اين  شيوه،اين حسن را داشت كه متناسب با هردرس روش مطالعه  اثربخش آموزش داده شده را 

هر دانش آموز مطابق با ويژگی هاي هر درسی ، از نوع روش مطالعه ي متناسب با آن درس سود ببرد و صرفاً تابع 

. شرايط تعيين شده از سوي ما صرف اينكه از لحاظ تئوري كدام روش براي كدام نوع درس مفيد است ، نشود

، نيز به اين نتيجه رسيدند كه چنانچه شيوه ي مطالعه متناسب با مواد خواندنی (1111)زاده  درمطالعه امامقلی

پس می توان به اين نتيجه رسيد كه شايد يكی از داليل .آموزش داده شود می تواند نتيجه ي مطلوبی به همراه آورد 

اعی در مطالعه ما ناشی از انتخاب تأثير آموزش مطالعه اثر بخش درافزايش عملكرد دروس زبان انگليسی و اجتم

روش صحيح متناسب با ماده خواندنی توسط دانش آموزان بوده است و بالعكس در مطالعه دروس رياضی و علوم 

 .تجربی ،دانش آموزان از روش متناسب براي مطالعه اين دروس استفاده نكرده باشند

ف خوانی بر يادگيري دو درس فيزيك و ،  اثر روش پاراگرا(1111)در مطالعه ي محمدزاده و همكاران

بينش اسالمی مورد بررسی قرار گرفت كه نتايج نشان دهنده ي افزايش نمره ي بينش هم در گروه آزمايش و هم در 

در اين مطالعه تنها تاثير يك روش . گروه گواه بود ولی در گروه آزمايش اين نتايج افزايش بيشتري را نشان می داد 

فاوت حفظی و يادگيري مورد بررسی قرار گرفته است ، كه نتايج نشان داد ،تاثير اين روش بر خاص بر دو درس مت

در مطالعه ما اين اختصاصی سازي به علت آموزش چندين روش مطالعه اثربخش صورت . دروس حفظی بيشتر است

 .نگرفت 

موفقيتهاي دانشجو ، ، تاثير يادگيري فعال بر خصوصيات دانشجو شامل (2661)در مطالعه ي راسل ويك 

هيجانات و ميزان تاثير بر خود مورد بررسی قرار گرفت و نتايج نشان داد كه گروه آزمايش به ميزان آگاهی بسيار 

بيشتري و ميزان خودكارآمدي بيشتري نسبت به گروه كنترل دست پيدا كردند،هيچ تفاوت معنی داري در هيجانات 

در صورتيكه دانشجويان هر دو گروه رابطه ي مثبت با يادگيري مؤثر را .تبين دو گروه كنترل و آزمايش وجود نداش

كه احتياج ) اين نتيجه را گرفت كه در صورت يادگيري فعال ( 2661)ميتوان از مطالعه ي راسل ويك. نشان دادند

ه نفس و ميزان آگاهی بيشتر سبب افزايش خودكارآمدي،افزايش اعتماد ب( به روش آموزش و مطالعه ي صحيح دارد

 .كه اين نتايج خود تأييد كننده بهبود عملكرد به دست آمده در نتايج ماست.در نتيجه كاهش اضطراب می شود

،  نيز آموزش مهارتهاي مقابله با هيجان ها در كاهش (1133)در مطالعه ي زهره پاشايی و همكاران 

در مطالعه ي ما نيز با كاهش اضطراب اضطراب امتحان و افزايش خودكارآمدي و عملكرد تحصيلی مؤثر بود كه 

امتحان ،عملكرد تحصيلی بهبود قابل مالحظه اي را نشان می داد هر چند در مطالعه ي ما عامل هيجان بطور 

مستقل كنترل نشد ولی با آموزش روشهاي مطالعه اثربخش تا حدودي عامل هيجان بعنوان يكی از عواملی كه از 

اد اضطراب می شوند بصورت غيرمستقيم كنترل شد و تاثير آن بر اضطراب طريق مطالعه ي نامطلوب سبب ايج

 .امتحان و عملكرد تحصيلی مشاهده شد

از آنجا كه مطالعه صحيح احتياج به شرايط مناسب از جمله تغذيه، مكان و زمان مناسب، براي بازدهی 

همانند مطالعه كولر و ( 2665)اسپادا در مطالعه ي .بهتر دارد ،اين شرايط در كالسهاي آموزشی آموزش داده شدند

و در . مشاهده شد كه تست هاي اضطراب باالتر با مهارت هاي مطالعه ي پايين تر ارتباط دارند( 1936)همكاران

موارد اضطراب باالتر ، كيفيت عادتهاي مطالعه و ميزان ساعات مطالعه رابطه ي مثبتی با عملكرد تحصيلی داشت و 

دست دادن كالسها و تاخير در امتحان با عملكرد داشتند، كه ميتوان نكته ي مشترك بين رابطه ي معكوس با از 

مطالعه ي ما و مطالعه ي كولر را در اين دانست كه در مطالعه ي ما نيز با آموزش مطالعه اثربخش ،عادتهاي مطالعه 

و در نتيجه عملكرد تحصيلی بهبود اصالح شده و به تبع آن اضطراب امتحان كاهش يافته ... ميزان ساعات مطالعه و 

 .می يافت
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، آموزش روش هاي مطالعه در مقايسه با ساير روشهاي مطالعه و شناخت (2662)در مطالعه جف پتی

بهترين روش شناخته شد و نتايج نشان دهنده ي افزايش عملكرد دانشجويان و نياز به زمان كمتر به مطالعه بود كه 

را در نتيجه ي تاثير مطالعه ي اثربخش نشان می داد ولی به علت كمبود وقت مطالعه ما نيز افزايش عملكرد 

جزئيات مطالعه ي دانش آموزان پس از آموزش روشهاي مطالعه اثربخش و مقايسه آن با نحوه ي مطالعه قبل از آن 

و تمايل به مطالعه از قبيل ميزان زمان مطالعه در روز ، تعداد ساعات اختصاص داده شده به هر درس و ميزان عالقه 

و انگيزه ي آنها مورد بررسی قرار نگرفت كه ميتوان اين فاكتورها را از اين ديدگاه كه يادگيري روشهاي مطالعه 

اثربخش سبب تسهيل يادگيري ، پيشرفت بيشتر و در نتيجه ي بهبود نتايج سبب افزايش عالقه به مطالعه و انگيزه 

 .ار دادي دانش آموزان می شود مورد بررسی قر

بنابراين بطور كل يافته هاي بدست آمده از پژوهش حاضر نشان داد متغير مستقل يعنی آموزش مطالعه 

اثربخش بر متغير وابسته كه شامل اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلی بوده تاثير داشته است به همين دليل اين 

فرايند آموزش و افزايش يادگيري و بهبود عملكرد نتيجه ما را به اهميت و تاثير آموزش روشهاي مطالعه اثربخش در 

 . تحصيلی و اضطراب امتحان رهنمون می سازد

بنابراين يكی از مشكالتی كه باعث شكست تحصيلی دانش آموزان می شود آگاه نبودن آنها از روشهاي مطالعه ي 

فاده بهينه از حافظه ي خويش اثربخش بوده و بدليل اين عدم آگاهی دانش آموزان از روشهاي صحيح مطالعه و است

،بهره وري آنها از امكانات آموزشی در دوره هاي مختلف تحصيلی محدود شده و همچنين كابوس امتحان همواره آنها 

بنابراين با توجه به اهميت اين موضوع،نياز به  آموزش .را رنج داده و خودبخود گريبانگير اضطراب امتحان می شوند

 .يش از پيش در امر آموزش احساس می شودروشهاي مطالعه اثربخش ب
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