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Abstract 

Introduction: Investigation the anxiety test and academic performance of nursing students was important due 

to the impact on their job future. Therefore present research aimed to determine the effectiveness of training 

cognitive and metacognitive learning strategies on anxiety test and academic performance of nursing students. 

Methods: This study was a semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The 

research population was included nursing students of of Hazrat Fatemeh faculty of nursing and midwifery in 

Shiraz city in 2017-18 academic years that from them 40 people were selected through available sampling 

method and randomly assigned to two equal groups. The experimental group educated 10 sessions of 70 minutes 

with cognitive and metacognitive learning strategies method. Groups responded to the questionnaires of Ahwaz 

test anxiety and Dortaj academic performance in the pre-test and post-test steps. Data was analyzed with using 

of SPSS-19 software and by multivariate analysis of covariance method. 

Results: The findings showed that there was a significant difference between the experimental and control 

groups in the test anxiety and academic performance. In other words training of cognitive and metacognitive 

learning strategies led to decreased test anxiety (F = 39.283, P < 0.001) and increased academic performance (F 

= 24.190, P < 0.001) of nursing students. 

Conclusions: The results indicate the effect of training cognitive and metacognitive learning strategies on test 

anxiety and academic performance of nursing students. Therefore, consultants and psychologists can use from 

training cognitive and metacognitive learning strategies method to decreased test anxiety and increased 

academic performance of nursing students. 
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بر اضطراب  یو فراشناخت یشناخت یریادگی یآموزش راهبردها یاثربخش

 یپرستار انیدانشجو یلیامتحان و عملکرد تحص

 ،*1 یاضیزهره ر

 
 رانیا دان،یسپ ،یدانشگاه آزاد اسالم دان،یواحد سپ ت،یریگروه مد ار،یاستاد 1

 11/10/1931 تاریخ دریافت:

 11/10/1931 :پذیرش تاریخ

 چکیده
 تیا اهمآنه یشغل ندهیبر آ ریتأث لیبه دل یپرستار انیدانشجو یلیاضطراب امتحان و عملکرد تحص یبررس :مقدمه

ر ب یو فراشناخت یشناخت یریادگی یآموزش راهبردها یاثربخش نییپژوهش حاضر با هدف تع نیدارد. بنابرا یادیز

 انجام شد. یپرستار انیدانشجو یلیاضطراب امتحان و عملکرد تحص

تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل -این مطالعه نیمه روش کار:

بودند  1931-31دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه )س( شهر شیراز در سال تحصیلی 

ر دو گروه مساوی جایگزین شدند. طور تصادفی دگیری در دسترس انتخاب و بهنفر با روش نمونه 01که از میان آنان 

ها ای با روش آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی آموزش دید. گروهدقیقه 11جلسه  11گروه آزمایش 

آزمون پاسخ دادند. آزمون و پسهای اضطراب امتحان اهواز و عملکرد تحصیلی درتاج در مراحل پیشبه پرسشنامه

 و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. SPSS-22افزار ها با استفاده از نرمداده

 یادارتفاوت معن یلیو کنترل در اضطراب امتحان و عملکرد تحص شیآزما یهاگروه نینشان داد که ب هاافتهی ها:یافته

 111/1)باعث کاهش اضطراب امتحان  یو فراشناخت یشناخت یریادگی یآموزش راهبردها گریوجود داشت. به عبارت د

> P ،109/93  =F) لیعملکرد تحص شیو افزا( 111/1ی > P ،131/10  =F) شد. یپرستار انینشجودا 

 بر اضطراب امتحان و عملکرد یو فراشناخت یشناخت یریادگی یآموزش راهبردها ریاز تأث یحاک جینتا: گیرینتیجه

کرد عمل شیکاهش اضطراب امتحان و افزا یمشاوران و روانشناسان برا نیبود. بنابرا یپرستار انیدانشجو یلیتحص

 د.استفاده کنن یو فراشناخت یناختش یریادگی یاز روش آموزش راهبردها توانندیم یپرستار انیدانشجو یلیتحص

 واژگان کلیدی:

 یریادگی یراهبردها

 یو فراشناخت یشناخت

 اضطراب امتحان

 یلیعملکرد تحص

 یپرستار انیدانشجو

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ پزشکی بقیه اهلل )عج(

مقدمه

زندگی، دوران تحصیل است که بر سایر ابعاد  دورانترین یکی از مهم

ی های آموزشزندگی تأثیر دارد و یکی از مسائل بزرگ تحصیل و نظام

( Academic Performanceپایین بودن سطح عملکرد تحصیلی )

های آموزشی، عملکرد ترین معیار کارآیی نظام. همچنین مهم[1]است 

تحصیلی مناسب فراگیران آن نظام است و رشد و ارتقای آن یکی از 

. عملکرد تحصیلی به [1]باشد های آموزشی میاهداف اصلی نظام

ریزی، خودکارآمدی، انگیزش، کاهش اضطراب، معنای توانایی برنامه

شد باهای مربوط به مطالعه میاستفاده از اهداف سودمند و انجام فعالیت

از عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی، اضطراب امتحان  . یکی[9]

(Anxiety Test ) اضطراب امتحان یکی از مسائل جدی در [0]است .

د باشهای آموزشی است که به معنای نوعی خوداشتغالی ذهنی مینظام

 شودخود مشخص می هایانگاری و تردید درباره تواناییکه با خودکم

. اضطراب امتحان غالباً به ارزیابی شناختی منفی، عدم تمرکز [0])

های فیزیولوژیکی نامطلوب و افت عملکرد تحصیلی واکنش حواس،

ای در تحصیل فراگیران دارد گردد و نقش مخرب و بازدارندهمنجر می

کشورهای پیشرفته آموزش خود را بر پایه  های آموزشی. نظام[1]

 Cognitive andراهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی )

Metacognitive Learning Strategiesاند. شناخت به ( بنا نهاده

ی و فراشناخت به دانش درباره فرایندهای شناختی و دانش و آگاه

راهبردهای یادگیری  .[1]شود. میچگونگی استفاده از آنها اطالق 

های انجام شده توسط یادگیرنده جهت یادگیری بهتر مجموعه فعالیت

. راهبردهای شناختی، راهبردهایی هستند که به ما کمک [0]است 

 شده ترکیب و آنهاکنند تا اطالعات جدید را با اطالعات قبالً آموختهمی

ه این راهبردها شامل تکرار یا را در حافظه بلندمدت ذخیره کنیم ک

باشند. دهی یا گسترش معنایی و سازماندهی میمرورذهنی، بسط

همچنین راهبردهای فراشناختی، راهبردهایی برای نظارت، هدایت و در 

صورت لزوم تغییر راهبردهای شناختی هستند که این راهبردها شامل 

 .[3]باشند ریزی، نظارت و نظم دهی میبرنامه

هایی درباره اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و پژوهش

ن و عملکرد تحصیلی انجام شده است. فراشناختی بر اضطراب امتحا

و همکاران ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند  Rasouli برای مثال

که آموزش راهبردهای یادگیری شناختی بر کاهش اضطراب امتحان و 

. نتایج پژوهش [11]بود آموزان مؤثر افزایش عملکرد تحصیلی دانش

Lu  وLiu  نشان داد که استفاده از راهبردهای یادگیری شناختی و

. [11]فراشناختی نقش موثری در کاهش اضطراب یادگیری زبان داشت 

Caliskan  وSunbul  گزارش کردند که آموزش راهبردهای یادگیری
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 یاضیر
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های فراشناختی بر بر اساس دانش فراشناختی و استفاده از مهارت

و  Schleiferدیگر  . در پژوهشی[11]تحصیلی مؤثر بود پیشرفت 

ضمن بررسی راهبردهای یادگیری بر عملکرد تحصیلی به این  همکاران

رد کنتیجه رسیدند که استفاده از راهبردهای یادگیری باعث افزایش عمل

. همچنین شهری و همکاران ضمن پژوهشی به این [19]شد تحصیلی 

نتیجه رسیدند که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث 

. در پژوهشی دیگر سعادتی شامیر و [10]کاهش اضطراب امتحان شد 

های فراشناختی بر کاهش همکاران گزارش کردند که آموزش مهارت

. کیوانی و [10]کاری تحصیلی و اضطراب امتحان مؤثر بود الاهم

جعفری ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آموزش راهبردهای 

وزان آمهای آن و عملکرد تحصیلی دانشمولفهفراشناختی در خالقیت و 

. در پژوهشی دیگر معروفی و همکاران گزارش کردند که [11]مؤثر بود 

اختی بر پیشرفت تحصیلی درس آموزش راهبردهای شناختی و فراشن

ین . کرمی و امیرتیموری ضمن پژوهشی به ا[11]علوم تجربی مؤثر بود 

نتیجه رسیدند که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر کاهش 

. از [10]آموزان مؤثر بود اضطراب امتحان و افزایش عزت نفس دانش

سو بررسی اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان یک 

و  [13]بر آینده شغلی آنها اهمیت زیادی دارد  ریپرستاری به دلیل تأث

از سوی دیگر دانشجویان بسیاری به مشاور مراجعه و از اینکه به نتیجه 

کنند که این مطلب حاکی از آن رسند، گالیه و شکایت میمطلوبی نمی

از راهبردهای یادگیری مشکالتی دارند.  است که آنان در استفاده

هایی اقدام به بهبود راهبردهای ت تا با روشبنابراین ضروری اس

یادگیری در دانشجویان پرستاری کرد. همچنین با توجه به نقش و 

اهمیت راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی در بهبود عملکرد 

های اندک در زمینه تحصیلی و کاهش اضطراب امتحان، انجام پژوهش

و عملکرد تحصیلی و عدم  تأثیر این شیوه آموزشی بر اضطراب امتحان

ای وجود چنین پژوهشی بر روی دانشجویان پرستاری که در آینده

نزدیک مسئول حفظ و ارتقای سالمت بیماران هستند، پژوهش حاضر 

با هدف تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و 

فراشناختی بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری 

 م شد.انجا

 روش کار

تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه -این مطالعه نیمه

جامعه پژوهش شامل دانشجویان پرستاری دانشکده بود. کنترل 

پرستاری و مامایی حضرت فاطمه )س( شهر شیراز در سال تحصیلی 

گیری در نفر با روش نمونه 01بودند که از میان آنان  31-1931

در دو گروه آزمایش و کنترل )هر ه طور تصادفی و ب دسترس انتخاب

ها بر اساس معادله نفر( جایگزین شدند. حجم نمونه در گروه 11گروه 

 انجام شد. Fleissبرآورد حجم نمونه 

n =
2𝜎2(𝑧

1−
𝛼
2+
𝑧1−𝛽)

2

𝑑2
=
2(1/97)2(1/96 + 1/28)2

4/507

=
(7/7618). (10/4976)

4/507
= 18/078 

، 𝝈=31/1 [11]همکاران بر اساس پژوهش شهبازیان خونیق و 

119/1=d ،31/1=Power  30/1و=α  است، لذا حجم نمونه برای هر

 در این پژوهش برای اطمینان از حجممحاسبه شد که  110/10گروه 

روند اجرای پژوهش به  نفر در نظر گرفته شد. 11نمونه برای هر گروه 

این صورت بود که پس از هماهنگی با رئیس دانشگاه و دانشکده پرستای 

با پژوهشگر  و مامایی حضرت فاطمه )س( اجازه پژوهش و همکاری

گرفته شد. سپس تبلیغات جهت دوره آموزشی انجام و اقدام به 

ایان نام به پها ثبتگیری شد و پس از به حد نصاب رسیدن نمونهنمونه

نفر به روش تصادفی ساده به دو گروه مساوی  01رسید. بعد از آن 

روه عنوان گکشی بهها به صورت تصادفی به کمک قرعهتقسیم و گروه

 11جلسه  11یش و گروه کنترل اختصاص یافتند. گروه آزمایش آزما

ای دو جلسه( تحت آموزش راهبردهای یادگیری ای )هفتهدقیقه

شناختی و فراشناختی قرار گرفت و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد 

و هر دو گروه قبل از آموزش به گروه آزمایش و پس از آموزش به آن از 

لکرد تحصیلی ارزیابی شدند. محتوی مداخله نظر اضطراب امتحان و عم

ن همکاراشده به گروه آزمایش بر اساس پکیج آموزشی حسینی و ارائه

باشد. در جلسه اول پس از آشنایی و بود که به شرح زیر می [11]

ها و ن هدفبرقراری رابطه دوستانه با دانشجویان، به ایجاد انگیزه، بیا

جلسه دوم راهبردهای تکرار یا  کاربرد راهبردها پرداخته شد. در

مرورذهنی آموزش داده شد. این راهبرد شامل بازگویی مطالب، چندبار 

خوانی، چندبار نویسی، خط کشیدن و برجسته کردن مطالب کلیدی، 

رونویسی مطالب دشوار و بازگویی مطالب برای خود بود. در جلسه سوم 

دهی یا گسترش معنایی آموزش داده شد. این رم راهبرد بسطو چها

شده، راهبرد شامل ارتباط دادن مطالب جدید به مطالب قبالً آموخته

، گریبرداری، قیاسها، یادداشتتصویرسازی ذهنی، استفاده از سرواژه

شده به دیگران و شرح، تفسیر و تحلیل روابط آموزش مطالب آموخته

ر جلسه پنجم راهبرد سازماندهی آموزش داده شد. میان مطالب بود. د

بندی کردن اطالعات جدید به بندی یا طبقهاین راهبرد شامل دسته

یک شکل جدید، تبدیل متن درس به نقشه یا نمودار، استفاده از طرح 

های اصلی یک مطلب و تولید نقشه درختی برای خالصه کردن اندیشه

روابط میان مفاهیم کلیدی  یا دیاگرام مفهومی برای مشخص کردن

ریزی آموزش داده شد. این درس بود. در جلسه ششم راهبردهای برنامه

بینی زمان الزم برای مطالعه، راهبرد شامل تعیین هدف مطالعه، پیش

تعیین سرعت مطالعه و انتخاب یکی از راهبردهای شناختی برای 

داده شد.  مطالعه بود. در جلسه هفتم راهبرد کنترل و نظارت آموزش

این راهبرد شامل ارزیابی پیشرفت مطالعه، نظارت بر توجه و یادگیری 

خود، سؤال پرسیدن از خود ضمن مطالعه و یادگیری، کنترل زمان و 

های امتحانی بود. در جلسه هشتم بینی سوالسرعت مطالعه و پیش

دهی آموزش داده شد. این راهبرد شامل تعدیل سرعت راهبردهای نظم

مطالعه و اصالح یا تغییر راهبردهای شناختی برای مطالعه بود.  و زمان

در جلسه نهم یک بار همه راهبردهای شناختی به صورت اجمالی مرور 

های موجود پرداخته شد. در جلسه دهم و تمرین شد و به رفع اشکال

یک بار همه راهبردهای فراشناختی به صورت اجمالی مرور و تمرین 

های موجود پرداخته شد. در پایان هر جلسه به شد و به رفع اشکال

دانشجویان تکلیفی مبتنی بر راهبردهای آموزش داده شده، ارائه شد و 

در ابتدای جلسه بعد تکالیف مورد بررسی قرار گرفتند. مداخله توسط 

یک متخصص روانشناسی تربیتی دارای مدرک دوره آموزش راهبردهای 

ها روهگم شد. الزم به ذکر است که یادگیری شناختی و فراشناختی انجا

آزمون پس از بیان اصل رازداری، محرمانه آزمون و پسدر مراحل پیش

نامه شرکت در پژوهش به ماندن اطالعات شخصی و دریافت رضایت

 ابزارهای زیر پاسخ دادند.
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الف( پرسشنامه اضطراب امتحان اهواز: این پرسشنامه توسط ابوالقاسمی 

گویه است که با  10این ابزار دارای شده است. و همکاران طراحی 

=اغلب اوقات( 9=هرگز تا 1ای لیکرت )مقیاس چهار درجه ازاستفاده 

است و نمره بیشتر  10تا  1شود، لذا دامنه نمرات بین گذاری مینمره

باشد. روایی صوری و محتوایی ابزار به معنای اضطراب امتحان باالتر می

های بازآزمای، آلفای کرونباخ و دونیمه ا روشتأیید و پایایی آن را ب

. همچنین [11]کردند گزارش  03/1و  30/1، 11/1ترتیب کردن به

 31/1م و همکاران پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ عالئی خرای

. در پژوهش حاضر پایایی با روش آلفای کرونباخ [19]گزارش کردند 

 محاسبه شد. 00/1آزمون در مرحله پس

ب( پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج: این پرسشنامه توسط درتاج 

گویه است که با استفاده از  00طراحی شده است. این ابزار دارای 

گذاری ی کم( نمره=خیل0=خیلی زیاد تا 1ای لیکرت )مقیاس پنج درجه

است و نمره بیشتر به معنای  131تا  1شود، لذا دامنه نمرات بین می

و  دییباشد. روایی محتوایی و سازه ابزار تأعملکرد تحصیلی باالتر می

. همچنین [10]گزارش کرد  10/1پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ 

گزارش  01/1سعیدی و فرحبخش پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ 

. در پژوهش حاضر پایایی با روش آلفای کرونباخ در مرحله [10]کردند 

 محاسبه شد. 00/1آزمون پس

های آمار توصیفی یعنی ها از روشبرای تجزیه و تحلیل داده

های گرایش مرکزی و پراکندگی برای توصیف توزیع متغیرها و شاخص

های ریانس چندمتغیری )مانکووا( برای آزمون فرضاز تحلیل کووا

استفاده  SPSS-22افزار آماری استفاده شد. برای این منظور از نرم

 شد.

 هایافته

سال بودند.  39/11دانشجوی پرستاری با میانگین سنی  01ها آزمودنی

 0(، 10نفر سال دومی )% 0(، 91نفر سال اولی )% 1در گروه آزمایش 

( و در گروه کنترل 10نفر سال ششمی )% 0( و 11)%نفر سال سومی 

نفر سال سومی  0(، 91نفر سال دومی )% 1(، 10نفر سال اولی )% 0

های آماری میانگین ( بودند. شاخص11نفر سال ششمی )% 0( و 10)%

و انحراف معیار اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان 

 ارائه شد. 1جدول در آزمون آزمون و پسپرستاری در مراحل پیش

 

 آزمونآزمون و پسمیانگین و انحراف معیار اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری در مراحل پیش: 1جدول 

 گروه کنترل گروه آزمایش متغیرها

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون 

 M SD M SD M SD M SD 

 199/9 101/13 993/0 101/91 111/1 001/11 100/9 901/13 اضطراب امتحان

 001/11 001/111 319/11 011/113 110/19 011/191 001/11 911/110 عملکرد تحصیلی

میانگین و انحراف معیار اضطراب امتحان و عملکرد  1جدول در 

تحصیلی دانشجویان پرستاری در مراحل ارزیابی قابل مشاهده است. 

ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری، پیش از تحلیل داده

اسمیرنوف –های آن بررسی شد. نتایج آزمون کولموگروففرضپیش

عملکرد تحصیلی در  برای هیچ یک از متغیرهای اضطراب امتحان و

آزمون معنادار نبود که این یافته حاکی از آن آزمون و پسمراحل پیش

باکس  Mاست که فرض نرمال بودن برقرار بود. همچنین نتایج آزمون 

ترتیب حاکی از آن ها بهمعنادار نبودند، که این یافته و آزمون لوین

ابری های کوواریانس و فرض برهستند که فرض برابری ماتریس

ها برقرار بودند. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری واریانس

 1دول جبرای بررسی اثربخشی متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته در 

 ارائه شد.
 

آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر متغیرهای اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی اثربخشی : 2جدول 

 پرستاری

 مجذور اتا F Sig مقدار هاآزمون

 100/1/1 111/1 011/19 101/1 اثر پیالیی

 100/1/1 111/1 011/19 113/1 المبدای ویلکز

 100/1/1 111/1 011/19 119/1 اثر هاتلینگ

 100/1/1 111/1 011/19 119/1 ترین ریشه رویبزرگ

، نتایج هر چهار آزمون نشان داد که متغیر 1جدول های طبق یافته

مستقل حداقل بر یکی از متغیرهای وابسته اثر معنادار داشته است. با 

درصد تغییرات  0/10توان گفت ها میتوجه به مقدار مجذور اتای آزمون

اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری ناشی از 

شناختی و فراشناختی است. از اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری 

توان به ارزیابی جداگانه آنجایی که آزمون چندمتغیری معنادار است، می

هر یک از متغیرهای وابسته ادامه داد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس 

متغیری در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی تک

 9جدول ته در اثربخشی متغیر مستقل بر هر یک از متغیرهای وابس

، گروه اثر معناداری بر نمرات 9جدول های طبق یافته ارائه شد.

آزمون اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری پس

درصد تغییرات اضطراب امتحان  0/01دارد. با توجه به مجذور اتا 

از اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری  دانشجویان پرستاری ناشی

شناختی و فراشناختی است. در نتیجه آموزش راهبردهای یادگیری 

=  111/1P< ،109/93شناختی و فراشناختی باعث کاهش اضطراب )

F( و افزایش عملکرد تحصیلی )111/1P< ،131/10  =F دانشجویان )

 پرستاری شد.



 یاضیر
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متغیری در متن چندمتغیری برای بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر هر یک از متغیرهای اضطراب امتحان نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک: 3جدول 

 و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری

 مجذور اتا مقدار احتمال Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع اثر متغیر وابسته

 010/1 111/1 109/93 011/109 1 011/109 گروه اضطراب امتحان

 019/1 111/1 131/10 011/111 1 011/111 گروه عملکرد تحصیلی

بحث

ویژه دوران دانشجویی دوران زندگی، دوران تحصیل به ترینمهمیکی از 

است و دانشجویان زیادی در استفاده از راهبردهای یادگیری مشکل 

با هدف تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای  دارند، لذا پژوهش حاضر

یادگیری شناختی و فراشناختی بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی 

پژوهش حاضر نشان داد که تایج دانشجویان پرستاری انجام شد. ن

آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی باعث کاهش 

های شهری و همکاران اضطراب امتحان شد. این نتیجه با نتیجه پژوهش

، [10]، کرمی و امیرتیموری [10]، سعادتی شامیر و همکاران [10]

Rasouli  و [11]و همکارانLu  وLiu [11]  همسو بود. برای مثال

شهری و همکاران ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آموزش 

راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث کاهش اضطراب امتحان شد 

. در پژوهشی دیگر سعادتی شامیر و همکاران گزارش کردند که [10]

های فراشناختی بر کاهش اضطراب امتحان مؤثر بود آموزش مهارت

. نتایج پژوهش کرمی و امیرتیموری نشان داد که آموزش [10]

راهبردهای شناختی و فراشناختی بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش 

و همکاران  Rasouli. همچنین [10]آموزان مؤثر بود عزت نفس دانش

گزارش کردند که آموزش راهبردهای یادگیری شناختی باعث کاهش 

به این نتیجه  Liuو  Lu. در پژوهشی دیگر [11]اضطراب امتحان شد 

باعث  تیرسیدند که استفاده از راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناخ

. در تبیین تأثیر راهبردهای [11]کاهش اضطراب یادگیری شد 

بنای صیلی بر میادگیری شناختی و فراشناختی بر افزایش عملکرد تح

گفت که راهبردهای یادگیری  توانمی [11]و همکاران  Garciaنظر 

ن گرایی هستند و ایشناختی و فراشناختی مبتنی بر رویکرد سازنده

رویکرد بر نقش فعال فراگیر در مطالعه و یادگیری تاکید دارد. هنگامی 

که فرد در مطالعه و یادگیری مطالب فعال باشد، خودش دانش را ساخته 

باعث یادآوری بهتر و این امر از طریق افزایش احساس خودکارآمدی 

مطالب خواهد شد. در نتیجه آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی 

از طریق افزایش احساس خودکارآمدی تحصیلی باعث ارتقای عملکرد 

های های مبتنی بر راهبردشوند. تبیین دیگر اینکه آموزشتحصیلی می

ها رشوند دانشجویان از راهکایادگیری شناختی و فراشناختی باعث می

و راهبردهای مناسبی برای مطالعه و یادگیری استفاده کنند، بهتر از 

عهده تکالیف یادگیری برآیند و انگیزه خود را برای یادگیری باال ببرند. 

کنند معموالً سخت از این رو دانشجویانی که از این مهارت استفاده می

بهبود  ثتوانند باعکوش، پرتالش و با پشتکار هستند که این عوامل می

 عملکرد تحصیلی شوند.

همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش راهبردهای 

یادگیری شناختی و فراشناختی باعث افزایش عملکرد تحصیلی شد. 

، [10]های سعادتی شامیر و همکاران این نتیجه با نتیجه پژوهش

و همکاران  Rasouli، [11]، معروفی و همکاران [11]کیوانی و جعفری 

[11] ،Caliskan  وSunbul [11]  وSchleifer  [19]و همکاران 

ی مثال کیوانی و جعفری ضمن پژوهشی به این نتیجه همسو بود. برا

رسیدند که آموزش راهبردهای فراشناختی باعث بهبود عملکرد 

 .[11]تحصیلی شد 

زارش کردند که آموزش راهبردهای شناختی و در پژوهشی دیگر گ

ج پژوهش . نتای[11]فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی مؤثر بود 

Caliskan  وSunbul  نشان داد که آموزش راهبردهای یادگیری بر

و همکاران  Rasouli. همچنین [11]پیشرفت تحصیلی مؤثر بود 

گزارش کردند که آموزش راهبردهای یادگیری شناختی باعث افزایش 

و همکاران  Schleifer. در پژوهشی دیگر [11]عملکرد تحصیلی شد 

به این نتیجه رسیدند که راهبردهای یادگیری نقش موثری در افزایش 

 .[19]عملکرد تحصیلی داشتند 

در تبیین تأثیر راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر اضطراب 

توان گفت که می [11]و همکاران  Shokrpourامتحان بر مبنای نظر 

اضطراب امتحان از طریق اختالل در پردازش اطالعات و بازیابی آنها 

شود و آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و باعث افت تحصیلی می

کند تا با استفاده از این راهبردها به کمک میفراشناختی به فراگیران 

بهترین شیوه ممکن به یادگیری مطالب بپردازند و در یادآوری آنها بهتر 

عمل نمایند که این عوامل از طریق افزایش اعتماد به نفس باعث کاهش 

ها و شوند. تبیین دیگر اینکه برخی نظریهاضطراب امتحان می

د ضعیف باعث اضطراب امتحان نظران معتقدند که عملکرصاحب

ان توهای عملکرد ضعیف و بالطبع اضطراب امتحان میگردد. از علتمی

های های نامناسب مطالعه، مطالعه ناکافی و یا فقدان مهارتبه عادت

های مناسب امتحان دادن اشاره مناسب مطالعه و حتی فقدان مهارت

ناختی و کرد. بنابراین در چنین حالتی آموزش راهبردهای ش

های الزم جهت مطالعه و یادگیری را ناختی که همانا مهارتفراش

 تواند اضطراب امتحان دانشجویان را کاهش دهد.دهد، میآموزش می

گیری در های پژوهش حاضر استفاده از روش نمونهترین محدودیتمهم

دسترس، نداشتن مرحله پیگیری و داشتن تنها یک روش آموزشی و 

 زمایش دوم بود.نداشتن گروه آ

محدودیت دیگر، محدود شدن جامعه پژوهش به دانشجویان پرستاری 

دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه )س( شهر شیراز بود. 

 گیریهای نمونههای آتی از روششود در پژوهشبنابراین پیشنهاد می

تصادفی استفاده و عالوه بر آن به مقایسه اثربخشی این روش با سایر 

ختام، روش مردر و غیره بپردازند. های آموزشی مثل روش پسروش

پیشنهاد دیگر اینکه، این پژوهش در بین دانشجویان پرستاری سایر 

ها انجام شود تا بتوان در تعمیم نتایج و تأثیر روش آموزشی دانشگاه

راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی با دقت و اطمینان بیشتری 

مدت و های کوتاهیشنهاد استفاده از پیگیریبحث کرد. آخرین پ

بلندمدت برای بررسی تداوم تأثیر نتایج آموزش راهبردهای یادگیری 

 باشد.شناختی و فراشناختی می
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 گیرینتیجه

به طور کلی نتایج حاکی از اهمیت آموزش راهبردهای یادگیری 

شناختی و فراشناختی در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد 

یلی دانشجویان پرستاری بود. در نتیجه روش آموزش راهبردهای تحص

یادگیری شناختی و فراشناختی به عنوان یک روش مؤثر در بهبود 

ویژه کاهش اضطراب امتحان و افزایش عملکرد های تحصیلی بهویژگی

تحصیلی دانشجویان قابلیت کاربرد در مراکز آموزشی را دارد. بنابراین 

توانند از روش آموزش راهبردهای یادگیری ان میمشاوران و روانشناس

های تحصیلی دانشجویان شناختی و فراشناختی برای بهبود ویژگی

ریزان نظام تعلیم و تربیت استفاده کنند. همچنین مسئوالن و برنامه

وار، کنترل بر مطالعه و یادگیری، برای گریز از آموزش و یادگیری طوطی

یادگیری و پرورش فراگیرانی -ددهینهادینه ساختن فرایندهای یا

ورز، فکور و خودارزیاب باید به دنبال راهکارهایی باشند که از اندیشه

طریق آن چگونه یادگرفتن را به فراگیران بیاموزند که یکی از راهکارهای 

 مناسب همان آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی است.

 سپاسگزاری

ن دانشگاه و دانشکده پرستاری و مامایی حضرت در پایان از رئیس و معاو

فاطمه )س( شهر شیراز و همه دانشجویانی که در انجام پژوهش شرکت 

 شود.داشتند، تقدیر و تشکر می

 تأییدیه اخالقی

در این پژوهش مجوزهای الزم از دانشگاه و دانشکده پرستاری و مامایی 

، کنندگان بیانشرکتحضرت فاطمه )س( گرفته، نکات اخالقی برای 

های به صورت خانوادگی بودند و تحلیلها بدون نام و نامپرسشنامه

 گروهی انجام شد.

 تعارض منافع

 گونه تعارض منافعی وجود ندارد.در این مقاله هیچ

 منابع مالی

 های این پژوهش توسط نویسنده تأمین شده است.کلیه هزینه
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