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Abstract
Introduction: The results of previous research in indicated that training of increasing
attention and concentration plays an important role in the learning and academic
progress of students. In this regard, the present study aimed to investigate the effect of
focus and attention training on problem-solving skills and anxiety-exams in students.
Materials and Methods: This study is an experimental that designed as pre-test and
post-test with control group. The statistical population of this research includes the allgirl students of seventh grade of governmental schools in 2 area of Rasht city during the
educational year of 2015-2016, which 30 of them where selected by randomized multistage
sampling. Attention and concentration training was taught to the 15 students in
experimental group in ten sessions of one month period, while 15 students of control
group did not receive any special training. Both groups of control and experiment have
assessed in pre-test and post-test with Cassidy and long problem solving scale and
Sarason test anxiety questionnaire. Data were analyzed using the covariance method in
SPSS software.
Results: There were significant difference between two groups about problem solving
skills (P = 0.001) and test anxiety (P = 0.001). This means that attention and focus training
has been able to improve problem-solving skills and reduce test anxiety in students of
experimental group.
Conclusions: Strengthening attention and focus as one of the main aspects of reducing
students' stress and increasing their mental efficiency should be seriously addressed by
psychologists and educational instructors.
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چکیده
مقدمه :نتایج پژوهشهای پیشین در نمونههای خارجی حاکی از آن است که آموزش افزایش توجه وتمرکز نقش مهمی
در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد .در همین راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش توجه و
تمرکز بر مهارتهای حلمسئله و اضطراب امتحان دانشآموزان انجام شد.
مواد و روشها :این پژوهش از نوع آزمایشی و با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل انجام شده است.
جامعهآماری این پژوهش شامل همه دانشآموزان دختر پایههفتم مدارسدولتی ناحیه  2شهرستان رشت در طی سال
تحصیلی  1395-1394بود که  30نفر از آنها به روش چندمرحلهای تصادفی انتخاب و بطور تصادفی در دو گروهآزمایشی
و کنترل قرار گرفتند .برنامه آموزش توجه وتمرکز استاندارد طی  10جلسه به مدت یک ماه به گروه آزمایش ارائه شد،
اما گروهکنترل هیچ آموزش خاصی را دریافت نکردند .هر دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون با مقیاس حلمسئله
کسیدی و النگ و پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون مورد سنجش قرار گرفتند و دادههای به دست آمده با استفاده
از روش کوواریانس در نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج تحلیلکوواریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه از نظر مهارتهای حل مسئله (= 0/001
 )Pو اضطرابامتحان ( )P = 0/001وجود دارد .بدین معنا که آموزش توجه وتمرکز توانسته است موجب بهبود مهارتهای
حلمسئله و کاهش اضطرابامتحان در دانشآموزان گروه آزمایش شود.
نتیجهگیری :تقویت توجه وتمرکز به عنوان یکی از محورهای اصلی کاهش استرس دانش آموزان و افزایش بازدهی
ذهنی آنان باید به طور جدی مورد توجه متخصصان علوم روان و مربیان آموزشی قرار گیرد.
کلمات کلیدی :توجه ،تمرکز ،مهارتهای حل مسئله ،اضطرابامتحان.
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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مقدمه
اضطراب به عنوان عامل ا ی جادکننده تداخالت شناختی در
فرای ندتوجه ی  ،افکار تحر یف شده و نامرتبط با تکلیف ،باعث ایجاد
اختالل در فرآیند یادگیری ،افت عملکردتحص یل ی و رویگردانی از
مدرسه می شود [  . ]1دانش آموز ان مضطرب به علت خودگویی های
منفی دچار حواسپرتی شده و در تمرکز بر تکلیف موردنظر با
مشکل مواجه می شوند [ . ]3 , 2با افزایش اضطراب ،خودگویی های
مزاحم که ارتباط منطق ی با موضوع ندارند افزایش یافته در نهایت
موجب کاهش توجه و فرآیند یادگیری می شوند [.]3
اضطراب امتحان یک فشارروانشناختی است [  ]5و به صورت حالت
رنج تجربه شده زمانی که یک شخص در موقعیت ارز ی ابی کننده یا
تهد ی دکننده قرار می گ یرد تعریف می شود  .شخص ممکن است
شکست یا احساس تهد ی دشدن را زمانی که رفتار یا عملکرد او
می تواند به صورت ضعیف ادراک شود ،پ ی ش بی نی کند [ . ] 4گروهی
از پژوهشگران خاطر نشان ساخته اند هنگام باال بودن سطح
اضطراب ،توجه فرد در عین حال به متغیرهای مربوط به خود و
متغیرهای مربوط به آزمون معطوف می شود و همین امر نگرانی
در خالل امتحان را ایجاد می کند  .در حالیکه بالعکس ،وقتی سطح
اضطراب امتحان پایین است عمدت اً متغیرهای مربوط به آزمون
مورد توجه قرار می گ ی رند [  . ]6توانایی حل مسائل به طور
موفق یت آم ی ز در زندگی واقع ی یک مهارت زندگ ی ضروری است [ .]7
در سرتاسر تاریخ ،روان شناسان و فالسفه استدالل کردند که یک
بخش ضروری از وجود انسان توانایی حل مسائل است .توانایی
حل مسئله به طور معناداری به شایستگی اجتماعی و به طور کلی
به بهزیستی روان شناخت ی کمک می کند [ ] 9و موجب افزایش
حرمت خود می ش ود و با سازش ی افتگی شخصی خوب ارتباط دارد
[  . ]9انسان پیوسته با موقع ی ت ها یی روبرو می شود که برای حفظ
سطح سازش ی افته ا ی از عملکرد باید حل مسئله کند .عدم
برخورداری از مهارت ها ی مناسب برای حل مسئله با شماری از
مشکالت هیجانی و رفتاری در بزرگسالی مانند افسردگی و
اضطراب و اضطراب امتحان دانش آموزان ارتباط دارد [ .]10
کسیدی و النگ (  ) 1996حل مسئله را فرایند شناختی  -رفتاری
تعریف میکنند که افراد با بهره گ ی ری از آن راهبردهای مؤثری را
برای مقابله با موقع ی ت های مسئله زا در زندگی روزمره شناسایی و
پیشنهاد می کنند  .این محققان الگوی چندبعدی از سبک های
حل مسئله را که شامل شش بعد درماندگی ،مها رگری ،اعتماد،
خالقیت ،اجتناب و گرایش است ،مطرح نموده اند [  . ]11بنابراین،
حل مسئله شامل یک مجموعه از تالش ها برای از بین بردن
مشکالت و رسیدن به یک هدف است [  . ]12کمبود در مهارت های
مقابله یک عامل مستعدکننده برای ظهور مشکالت روانی است.
فردی که نمی داند چطور با مسائل و مشکالت مقابله کند به آسانی
ناامید و درمانده می شود و این دو احساس باعث بروز مشکالت
روانشناختی همچون اختالل های اضطراب و افسردگی می شود
[ . ]13توجه یکی از مهمترین و پی چ ی ده تر ی ن عوامل مؤثر در
آموزش و یادگیری [  ]15به عملیات پیچیده ذهنی اطالق می شود
که تمرکز کردن یا درگ ی رشدن نسبت به هدف ،نگه داشتن یا

تحمل کردن و گوش به زنگ بودن در زمانی طوالنی ،رمزگردانی
و ی ژگی ها ی محرک و تغییر تمرکز از هدفی به هدف دیگر را شامل
می شود [  . ]14توجه ،تنظیم و اولو یت بند ی محرک های
پردازش شده را توسط سیستم اعصاب مرکزی انجام می دهد و برای
عملکرد شناختی ،ذهن و رفتار اهمیت زیادی دارد؛ زیرا حتی
کم توجهی ها ی کوچک هم بر یادگیری تأثیر می گذارند [.]16
منظور از تمرکز ،حفظ پاسخ هدفمند در طی یک فعالیت مداوم و
تکرارشونده است که این توانایی از طریق فراهم کردن فرصت برای
تحریک تو جه می تواند بهبود یابد [ . ]17یکی از فراوان تر ین
مشکالت در میان کودکان که موجب کاهش کارا یی آنان در مدرسه
می گردد  ،فقدان توجه است [  . ]16ملتزر(  ،) 2007مک کلوسکی و
دیونر(  ) 2009بیان کردند که توجه از جمله توانا یی ها یی است که
کودکان در آینده برای یادگیری در مدرسه به آن نیاز دارند [ .]16
همچنین توجه به عنوان یکی از استعدادهایذهن ی مؤثر در
ح ل مسئله و یکی از فعال یت ها ی عالی ذهن است [  . ]19اثرات
اضطراب امتحان بر عملکردتحص یل ی در مطالعات زیادی مورد تأکید
قرار گرفته است [ ] 19و محققان زیادی رابطه بین اضطراب امتحان
و عملکرد تحصیلی ضعیف را دریافتند [  . ]20همچنین
اضطراب امتحان اثرات زیانباری بر توانایی حل مسئله دارد و با
تمایل به اجتناب از مقابله با مسائلی که ماهیت کلی و تحصیلی
دارند [  ] 21و مهارت حل مسئله پایین در دانش آموزان []22
مرتبط است .همچنین نتیجه پژوهش ها رابطه اضطراب و
حل مسئله را نشان داده اند ،به گونه ا ی که جهت گ ی ری منفی به
مسئله با نگرانی و اضطراب همبستگی مثبت دارد [ . ] 10افراد با
جهت گ یری منفی مسئله و سبک ها ی حل مسئله اجتنابی بر
امورمنف ی بیشتر تمرکز میکنند [ . ] 13بنابراین اضطراب امتحان با
ایجاد حواسپرتی ،تمرکز بر تکلیف را کاهش داده و توجه
دانش آموزان را از تکلیف موردنظر دور می کند و همچنین افراد با
اضطراب امتحان باال بیشتر از سبک های حل مسئله غیرسازنده
استفاده کرده که در این شرایط بیشتر بر امورمنف ی و غیرمرت بط
با تکلیف تمرکز می کنند.
نتایج حاصل از پژوهش گل پرور ،میرنسب و فتحی آذر [ ،] 23
سیدی و بدری [ ] 25و مونتاگو [ ] 24نشان دهنده تأ ثیر برنامه
آموزش توجه بر حل مسئله دانش آموزان بوده است .همچنین
مونتاگو [ ] 26روش ها ی خودتنظیمی را در بهبود حل مسئله ر ی اضی
دانش آموزان با اختالالت ی ادگ یر ی مطالعه کرد .نتایج حاصل از
پژوهش نشان دهنده تأثیر این برنامه بر دانش آموزان بوده است.
همچنین ،پژوهش ها ی انجام شده در زمینه بررسی تأثیر آموزش
توجه بر افراد با اضطراب اجتماع ی  ،کاهش معناداری در عالئم
اضطرابی نشان داد [  . ]32 -27پژوهش امیر ،برد ،برنز و بومی []33
درباره برنامه اصالح تو جه در افراد با اختالل اضطراب فراگ یر،
کاهش در عالئم اضطراب نشان داد .همچنین پژوهش بریتون و
همکاران [  ] 35درباره کاربرد اصالح توجه برای اضطراب مرضی
حاکی از کاهش عالئم اضطراب بوده است و پژوهش واترز ،پیتاوی،
ماگ ،برادل ی و پین [ ] 34در زمینه آموزش توجه درباره
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محرک های مثبت در کودکان مضطرب بالین ی انجام دادند که
کاهش معنادار ی در شدت بالی نی مشاهده شد .نتایج حاصل از
پژوهش فرگوس ،ویلس و رایت [  ] 36نشان داد که تکنیک
آموزش توجه و ذهن آگاه ی هر دو باعث کاهش اضطراب شد.
تکنیک آموزش توجه در مورد طیفی از اختالل ها ی اضطرابی و در
مورد بزرگساالن دارای اضطراب اجتماع ی به کار رفته است [.]32
با توجه به اینکه اضطراب امتحان رابطه تنگاتنگی با پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان دارد و آرامش زندگی و تحصیلی را مختل
می کند الزم است که مورد توجه قرار گیرد [ . ]10همچنین نقش
توجه و تمرکز در فرایند حل مسئله نیز می تواند در خور اهمیت
باشد .عدم تمرکز می تواند در جریان حل مسائل تحصیلی
مشکالتی ایجاد کند یا منجر به استفاده از راهبردهای غیرسازنده
شود .مسئله ای که کمتر به آن پرداخته شده است و به دلیل نقش
مهم توجه وتمرکز در پی شرفت تحص یل ی و یادگیری دانش آموزان
الزم است که برنامه آموزشی توجه وتمرکز و برنامه های مرتبط
همچون آموزش کنش ها ی اجرایی ،آموزش حافظه کاری که
مستلزم تمرکزحواس است مورد توجه قرار گیرد .هدف از ان جام
پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش توجه وتمرکز بر کاهش
اضطراب امتحان و بهبود مهارت ها ی حل مسئله است و دو فرضیه
زیر در این پژوهش آزمون شد.
 . 1برنامه آموزش توجه وتمرکز باعث بهبود مهارت های حل مسئله
می شود.
 . 2برنامه آموزش توجه وتمرکز باعث کاهش اضطراب امتحان
می شود.

روش کار
این پژوهش به شیوه آزمایشی است که از طرح پیش آزمون پس
آزمون با گروه کنترل استفاده شد .جامعه آمار ی پژوهش شامل
تمامی دانش آموزان دختر پا ی ه هفتم مدارس دولت ی ناحیه 2
شهرستان رشت در سال تحصیلی  95 - 94بوده است .نمونه
پژوهش ،شامل  30دانش آموز است که به طور تصادفی ساده به
دو گروه کنترل و آزمایش جایدهی شده اند .در هر گروه به تعداد
برابر  14نفر شرکت کرده اند .روش نمونه گ یر ی به صورت
چندمرحله ا ی تصادفی بوده است به این ترتیب از بین
مدارس دولت ی دخترانه ناحیه  2شهرستان رشت 5 ،مدرسه انتخاب
شده اند .سپس از بین کالس ها ی پایه هفتم  2کالس انتخاب شد
و در نهایت از بین دانش آموزان این کالس ها براساس شرایط ورود
به پژوهش تعداد  30نفر به تصادف انتخاب و در دو گروه آزمایش
و کنترل جایدهی شدند .نخستین مشاهده با اجرای پ ی ش آزمون
صورت گرفته است .برای تشکیل گروه ها با استفاده از نمرات به
دست آمده از پرسشنامه اضطراب امتحان (باالترین نمرات) و
پرسشنامه سبک ها ی حل مسئله (نمرات باال در سبک های
حل مسئله غیرسازنده) ،دانش آموزان گروه نمونه انتخاب و به طور
تصادفی در دو گروه آزما ی ش و کنترل ج ایدهی شده اند .مالک های
ورود به پژوهش شامل سن ،مقطع تحص ی لی  ،رضایت دانش آموزان
و مدیر مدرسه ،حضور در برنامه آموزشی به مدت یک ماه و

مالک ها ی خروج از پژوهش ،غیبت بیشتر از دو جلسه و عدم انجام
تکالیف بود .در این پژوهش فرایند کار با گرفتن معرفی نامه از
دانشگاه و بعد گرفتن نامه از آموزش وپرورش آغاز شد .پس از
انتخاب مدارس هماهنگی الزم با مدیر مدرسه انجام شد و رضایت
از انجام پژوهش را اعالم نمودند .افراد نمونه بدین شرح انتخاب
شدند :ابتدا دانش آموزان ،با پرسشنامه اضطراب امتحان و
مهارت ها ی حل مسئله مورد بررسی قرار گرفت ند و به صورت
تصادفی در دو گروه آزما ی ش و کنترل جایدهی شدند .گروه آزمایش
به مدت  10جلسه تحت برنامه آموزشی بودند درحالیکه
گروه کنترل آموزشی را دریافت نکردند .برنامه آموزشی در زمان
حضور دانش آموزان در مدرسه با اجازه از دبیرمربوطه انجام شد.
بعد از انتخاب گروه آ زمایش در جلسه اول ضمن بررسی رضایت
آنها به صورت شفاهی به منظور شرکت در جلسات از آنها خواسته
شد درباره محتوای جلسات با دانش آموزان دیگر صحبت نکنند.
برای جمع آوری داده ها از ابزارهای زیر استفاده شد:

مقیاس حل مسئله کسیدی و النگ
این مقیاس توسط کسیدی و النگ (  ) 1996طی دو مرحله ساخته
شده و دارای  25سؤال می باشد [  ] 11که  12سؤال آن سبک
مسئله مدار و  12سؤال آن سبک هی جان مدار را می سنجد  .این
مقیاس  6عامل را می سنجد که هر کدام از عوامل دربرگیرنده 5
ماده آزمون است .این عوامل عبارتند از :درماندگی (بیانگر بی
یاوری فرد در موقعیت مسئله زا) ،مهارگری حل مسئله
(منعکس کننده بعد مهارگری بیرونی  -درونی در موقع یت های
مسئله زا) ،خالقیت (نشان دهنده برنامه ر یز ی و در نظرگرفتن
راه حل های متنوع برحسب موقعیت مسئله زا) ،اعتماد در
حل مسئله (بیانگر اعتماد فرد در توانایی حل مشکالت) ،سبک
اجتناب (مبین تمایل جهت رد شدن از کنار مشکالت به جای
مقابله با آنها) ،سبک روی آورد (نشان دهنده نگرش مثبت نسبت
به مشکالت و تمایل به مقابله رودررو شدن با آنها) .از بین
ش یوه های حل مسئله ،سبک های خالقیت ،اعتماد در حل مسئله و
روی آورد به عنوان ش یوه ها ی حل مسئله سازنده و سبک های
درماندگی ،مهارگری حل مسئله و اجتناب به عنوان ش ی وه های
حل مسئله غ ی رسازنده در نظر گرفته می شود [  . ]39 , 37در مطالعه
اول و دوم النگ و کسیدی  ، 1996ضرایب آلفای کرونباخ به ترتیب
برای زیر مقیاس درماندگی (  0/ 66و  ،) 0 /96برای زیر مقیاس
کنترل در حل مسئله ( 0 / 66و  ،) 0 /60برای زیر مقیاس خالقیت
(  0 /47و  ،) 0 /66برای زیر مقیاس اعتمادبه نفس در حل مسئله
(  0 /71و  ،) 0 /66برای اجتناب ( 0 / 42و  ) 0 / 41و برای زیر مقیاس
روی آورد (  0 /46و  ،) 0 /43گزارش شده است .محمدی و صاحبی
(  ،) 1390روایی محت وایی این پرسشنامه را مطلوب و ضرایب
پایایی باالی  0 / 40را برای تمام زیر مق ی اس ها ی این آزمون گزارش
کرده اند [  ]39در پژوهش باباپور و همکاران (  ) 1392روایی این
مقیاس برابر 0 / 97و اعتبار آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0/77
به دست آمده است [ .]37
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پرسشنامه اضطراب امتحان
به منظور تعیین میزان اضطراب امتحان ،پرسشنامه
اضطراب امتحان ساراسون که حاوی  37گویه دو گزی نه ای
می باشد  ،مورد استفاده قرار گرفت .این مقیاس ،یک پرسشنامه
کوتاه است که آزمودنی باید در مدت  10تا  14دقیقه به هر ماده
به صورت بلی ،خیر پاسخ گوید و بدین ترتیب میتو ان براس اس
یک شیوه خودگزارش ده ی به حاالت روانی و تجربیات
فیزیولوژیکی فرد در جریان امتحان و قبل و بعد از آن دست یافت.
هر چه نمره فرد باالتر باشد ،نشان دهنده میزان اضطراب بیشتری
است .در این مقیاس دامنه نمرات بین  0تا  37می باشد  .نقاط
برش تعیین شده بدین صورت ا ست :اضطراب خفیف (نمره  12و
پایی ن تر ) ،اضطراب متوسط (نمره  13تا  ،) 20اضطراب شدید (نمره
باالتر از  .) 20روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعات متعددی
سنجیده شده و با ضریب آلفا کرونباخ  0/ 99و همسانی درونی
 0 /94و روایی معیار برابر  0 / 72به دست آمده است که در مجموع
قابل قبول می باشد و می توان از آن در پژوهش ها ی مشابه استفاده
نمود [ .]39

برنامه آموزشی توجه و تمرکز
برای آموزش توجه وتمرکز از برنامه آموزش کنش های اجرایی
نظریه بارکلی [ ، ] 50نرم افزار آموزش حافظه کار ی  ،برنامه عملی
درمان اختالل ب ی ش فعالی و عدم تمرکز [ ] 51همچنین برخی
تمرینات آرام ساز ی و مطالعه جهت افزایش تمرکز استفاده شد.
جلسه اول :جلسه معارفه با دانش آموزان ،صحبت با دانش آموزان
درباره مسائل و مشکالت و نگرانی ها ی شان و توضیح برنامه
آموزشی ،آم وزش مهارت مطالعه.
جلسه دوم :تمرین توجه شن ی دار ی  ،آموزش تمرکزحس ی  ،تنفس
دیافراگمی و تمرکز بر تنفس ،آموزش توقف کردن و فکرکردن
درباره موضوع و تعیین موقعیت مسئله ،دادن تکل ی ف خانگی.
جلسه سوم :مرور جلسه قبل ،تمرین توجه شن ی دار ی  ،استفاده از
کارت های آموزشی به منظور تمیز دیداری و افزایش دقت د ی داری
جهت افزایش تمرکز حسی ،آموزش تفکر درباره راهکارها و بررسی
نتایج.
جلسه چهارم :مرور جلسه قبل ،تمرین توجه شن ی دار ی  ،تمرین
توجه د یداری  ،استفاده از کارت ها ی آموزشی به منظور تقویت
حساس ی ت د ی دار ی  ،آموزش آرام سازی عضال نی ،آموزش تکرار و
مرور ذهنی ،دادن تکل ی ف خانگی.
جلسه پنجم :مرور جلسه قبل ،تمرین توجه د ی دار ی  ،استفاده از
کارت ها ی آموزشی به منظور تقویت جهت ی اب ی و تن آگاهی.
جلسه ششم :مرور جلسه قبل ،تمرین توجه د یدار ی و شنیداری،
استفاده از کارت ها ی آموزشی به منظور افزایش حافظ ه د ی دار ی،
استفاده از خرده مق ی اس خط زنی  .تکلیف خانه :تمرین تمرکز بر
اعداد به صورت شمارش فاصله ای.
جلسه هفتم :مرور جلسه قبل ،تمرین تثب یت د یداری  ،استفاده از
کارت ها ی آموزشی به منظور تقویت حساس ی ت د ی دار ی و تعقیب
دیداری ،انجام بازی فکری توجه و تمرکز.

جلسه هشتم :مرور جلسه قبل ،تمرین تثب یت د ی داری تا شش
مرحله ،استفاده از کارت ها ی تکمی ل تصاو ی ر وکسلر ،انجام
بازی ها ی فکری.
جلسه نهم :مرور جلسه قبل ،تمرین تثب ی ت شن ی دار ی  ،استفاده از
رمزنوی س ی و طراحی مکعب ها ،انجام بازی فکری.
جلسه دهم :مرور جلسه قبل ،تمرین تثب ی ت شن یداری  ،در این
جلسه نگهداری توجه بر تکلیف به دانش آموزان آموزش داده شد.
در این پژوهش برای توصیف داده ها از شاخص ها ی آمارتوص یفی
مانند میانگین و انحراف استاندارد و برای تجز ی ه وتحل ی ل نتایج
ناشی از آزمون فرض ی ه ها از تحلی ل کووار ی انس استفاده شد.

ی افته ها
در این پژوهش به منظور حفظ حریم شخصی شرکت کنندگان،
اطالعات جمع یت شناس ی مورد بررسی قرار نگرفت .برای
تجز ی ه وتحلی ل داده های جمع آوری شده ابتدا شاخص های توصیفی
متغیرها در پ ی ش آزمون و پس آزمون ،شامل میانگین و
انحراف استاندارد به تفکیک گروه ها گزارش می شوند  .در جدول 1
شاخص ها ی توصیفی متغیرهای پژوهش در پ ی ش آزمون و
پس آزمون به تفکیک گروه ها گزارش شده اند .همچنین برای
بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها در پ ی ش آزمون و پس آزمون از
آزمون کالموگروف اسم ی رنف استفاده شد .الزم به ذکر است که
معنی دارنبودن نتایج این آزمون نشانگر نرمال بودن توزیع
متغیرهاست.
ی افته ها ی جدول  1نشان می دهند که آماره کالموگروف اسم ی رنف
گروه آزما ی ش و کنترل در تمامی متغیرها در پ ی ش آزمون و
پس آزمون معنی دار نیست؛ لذا توزیع تمامی متغیرها در
پ ی ش آزمون و پس آزمون نرمال است .با توجه به این ی افته ها و به
دلیل نرمال بودن توزیع تمامی متغیرها می توان تحل یل کووار ی انس
برای بررسی فرض یه ها ی پژوهش استفاده نمود .به منظور بررسی
فرضیه اول پژوهش ،تحلی ل کووار ی انس چندمتغیری یک راهه
(  ) One- way MANCOVAمورد تجز یه وتحلی ل قرار گرفت.
با توجه به جدول  2تفاوت گروه آزمای ش و کنترل در مؤلفه های
مهارت ها ی حل مسئله در سطح  0 /001معنی دار است .بنابراین
می توان گفت که بین گروه آزما ی ش و کنترل از لحاظ مؤلفه های
مهارت ها ی حل مسئله در پس آزمون تفاوت معنی دار ی وجود دارد.
برای بررسی تفاوت گروه آزما ی ش و کنترل در هر یک از مؤلفه های
مهارت ها ی حل مسئله در جدول  3نتایج تحل یل کووار ی انس تک
متغیری گزارش شده است.
با توجه به جدول  3تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و کنترل
در مؤلفه ها ی درماندگی ،مهارگری ،خالقیت ،اعتماد ،اجتناب در
سطح (  ) 0 / 01و گرایش در سطح ( ) 0 / 001وجود دارد .برای
بررسی اینکه میانگین کدام یک از گروه ها در پس آزمون
مؤلفه ها ی مهارت ها ی حل مسئله بیشتر است در جدول 5
م ی انگ ین ها ی تصحیح شده گزارش شده اس ت .الزم به ذکر است که
از روش تصحیح بنفرونی برای برآورد م ی انگ ین های نهایی استفاده
شده است.
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جدول  :1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروهآزمایش و کنترل
گروه

میانگین

انحراف استاندارد

K-S

P

درماندگی
پیش آزمون
آزمایش

3/50

2/26

0/12

0/20

کنترل

3/94

1/23

0/19

0/20

آزمایش

2/33

1/39

0/16

0/20

کنترل

3/92

1/59

0/21

0/06

پس آزمون

مهارگری
پیش آزمون
آزمایش
کنترل

4/06

1/39

0/21

0/06

5/94

1/16

0/22

0/06

پس آزمون
آزمایش
کنترل

5/50

1/34

0/20

0/09

4/71

0/72

0/19

0/19

خالقیت
پیش آزمون
آزمایش
کنترل

4/26

1/74

0/20

0/09

5/79

1/90

0/22

0/06

پس آزمون
آزمایش
کنترل

4/96

1/44

0/19

0/20

5/40

1/94

0/12

0/20

اعتماد
پیش آزمون
آزمایش
کنترل

5

1/51

0/16

0/20

3/92

1/69

0/14

0/20

پس آزمون
آزمایش

5/93

0/96

0/20

0/11

کنترل

3

2/03

0/19

0/16

اجتناب
پیش آزمون
آزمایش
کنترل

4/13

2/16

0/19

0/14

4/21

1/99

0/11

0/20

پس آزمون
آزمایش
کنترل

3/96

1/30

0/20

0/09

4/21

1/92

0/22

0/06

گرایش
پیش آزمون
آزمایش

5/60

2/13

0/21

0/09

کنترل

5/07

2/26

0/22

0/06

آزمایش

6/56

0/91

0/14

0/20

کنترل

5/34

1/45

0/15

0/20

پس آزمون

اضطراب امتحان
پیش آزمون
آزمایش
کنترل

25/60

3/14

0/13

0/20

25/07

3/97

0/14

0/20

پس آزمون
آزمایش

19/73

5/69

0/15

0/20

کنترل

26/21

5/74

0/14

0/20
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جدول  :1نتایج آزمون تحلیلکوواریانس چندمتغیری مربوط به مؤلفههای مهارتهای حل مسئله در بین گروهکنترل و آزمایش
آزمون

اندازه اثر

مقدار

اثر پیالئی

0/92

F
12/11

Df1
6

Df2
16

P
0/001

0/92

المدای ویکلز

0/19

12/11

6

16

0/001

0/92

اثر هوتلینگ

5/45

12/11

6

16

0/001

0/92

بزرگترین ریشه روی

5/45

12/11

6

16

0/001

0/92

جدول  :9نتایج تحلیلکوواریانس تکمتغیری تفاوت گروهآزمایش و کنترل در مؤلفههای مهارتهای حلمسئله
 SSآزمایشی

 SSخطا

درماندگی

13/63

26/02

13/63

مهارگری

12/62

25/44

12/62

مؤلفه

 MSآزمایشی

 MSخطا
1/23

F
11/01

P
0/003

0/35

1/16

10/91

0/005

0/35

اندازه اثر

خالقیت

12/22

26/92

12/22

1/29

9/43

0/006

0/31

اعتماد

12/59

50/41

12/59

1/92

12/69

0/002

0/37

اجتناب

15/50

53/99

15/50

2/09

6/99

0/01

0/25

گرایش

27/05

31/11

27/05

1/59

19/24

0/001

0/56

جدول  :4میانگینهای برآوردشده نهایی مؤلفههای مهارتهای حلمسئله در گروههای آزمایش و کنترل
گروه

میانگین

تفاوت میانگین

خطای استاندارد برآورد

-1/51

0/52

درماندگی
آزمایش

2/52

کنترل

3/93
-1/34

مهارگری
آزمایش
کنترل

کنترل

0/005

0/51

5/37
4/73
1/33

خالقیت
آزمایش

P
0/003

0/006

0/53

4/94
5/41
1/99

اعتماد
آزمایش

5/91

کنترل

3/02

آزمایش

3/91

کنترل

4/26

آزمایش

6/50

کنترل

5/52

0/43

-1/54

اجتناب

0/44

1/99

گرایش

0/002

0/01

0/001

0/56

جدول  :1نتایج تحلیلکوواریانس یکراهه تفاوت گروهآزمایش و کنترل در اضطرابامتحان
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معنیداری

اندازه اثر

پیشآزمون

344/93

1

344/93

37/71

0/001

0/49

عضویت گروهی

562/95

1

562/95

59/05

0/001

0/64

خطا

254/34

26

9/53

59/05

0/001

0/64

منبع

جدول  :1میانگینهای برآوردشده نهایی اضطرابامتحان در گروهها
میانگین

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

سطح معنی داری

گروه
آزمایش

19/57

-9/01

1/15

0/001

کنترل

26/59

-9/01

1/15

0/001
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با توجه به جدول  5تفاوت میانگین مؤلفههای مهارتهای حل مسئله
در گروه آزمایش و کنترل برای مؤلفه درماندگی ،مهارگری ،خالقیت،
اعتماد و اجتناب در سطح  0/01و برای مؤلفه گرایش در سطح 0/001
معنی دار است .میانگین نمرات گروه آزمایش در مؤلفههای درماندگی،
مهارگری و اجتناب به طور معناداری در پس آزمون کاهش یافته است.
برای بررسی فرضیه دوم درباره تأثیر برنامه آموزش توجهوتمرکز بر
کاهش اضطرابامتحان دانشآموزان از تحلیلکوواریانس یکراهه
( )one-way ANCOVAاستفاده شد.
با توجه به جدول  4آماره  Fاضطرابامتحان در پسآزمون ()59/05
است که در سطح  0/001معنیدار میباشد و این نشان میدهد که بین
دوگروه در میزان اضطرابامتحان تفاوتمعنیدار وجود دارد .برای
بررسی اینکه میانگین کدام یک از گروهها در پسآزمون اضطرابامتحان
پس از تعدیل و کنترل نمرات پیشآزمون بیشتر است در جدول 6
میانگینهای تصحیحشده گزارش شده است.
با توجه به جدول  6میانگین گروهآزمایش در اضطرابامتحان ()19/57
و میانگین گروهکنترل ( )26/59میباشد .تفاوت میانگین بین این
دوگروه ( )-9/01است که در سطح  0/001معنیدار است .بنابراین
میتوان گفت که میانگین گروهآزمایش در اضطرابامتحان به صورت
معنیداری کمتر از میانگین گروهکنترل است.

بحث
پژوهشحاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش توجهوتمرکز بر مهارتهای
حلمسئله و اضطرابامتحان در دانشآموزان صورت گرفته است .برای
بررسی فرضیه اول پژوهش مبنی بر بررسی تأثیر آموزش توجه و تمرکز
بر مهارتهای حل مسئله ابتدا از تحلیلکوواریانس چندمتغیری استفاده
شد .نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد تفاوت گروهآزمایش
و کنترل در مهارتهای حلمسئله ،معنیدار میباشد .بنابراین میتوان
گفت که بین گروهآزمایش و کنترل از لحاظ مؤلفههای مهارتهای
حلمسئله در پسآزمون تفاوتمعنیداری وجود دارد .همچنین نتایج
تحلیلکوواریانس تکمتغیری نشان داد که در شش مؤلفه درماندگی،
مهارگری ،خالقیت ،اعتماد ،اجتناب و گرایش بین دوگروه
تفاوتمعناداری وجود دارد .بنابراین میتوان گفت که آموزش
توجهوتمرکز توانسته است مهارتهای حلمسئله دانشآموزان را بهبود
بخشد .نتایج حاصل از این فرضیه درباره اثربخشی آموزش توجهوتمرکز
بر بهبود مهارتهای حلمسئله دانشآموزان با پژوهش گلپرور،
میرنسب و فتحیآذر [ ]23درباره اثربخشی آموزش خودنظارتیتوجه بر
عملکرد حلمسئلهریاضی دانشآموزانپسر دچار ناتوانیریاضی و
همچنین پژوهش سیدی و بدری [ ]25درباره اثربخشی آموزش
خودنظارتیتوجه بر عملکرد حلمسئلهریاضی دانشآموزانپسر ابتدایی
دچار ناتوانییادگیری ،همچنین پژوهش مونتاگو [ ]24درباره تأثیر
خودنظارتیتوجه بر عملکرد حلمسئله دانشآموزان با
اختالالتیادگیری و پژوهش مونتاگو [ ]26درباره تأثیر روشهای
خودتنظیمی بر بهبود حلمسئلهریاضی دانشآموزان با
اختالالتیادگیری همسو بود .طبق یافتههای حاصل از پژوهش،
میانگین گروهکنترل در مؤلفهدرماندگی به صورت معناداری بیشتر از
میانگین گروهکنترل است .در تبیین این یافته میتوان گفت در
گروهکنترل که برنامهآموزشی را دریافت نکردند تغییری در پسآزمون

نداشتند .همچنین در مؤلفهمهارگری نمره میانگین در پسآزمون
گروهکنترل به صورت معناداری باالتر از گروهآزمایش بوده است.
درتبیین این یافته میتوان گفت که برنامهآموزشی با متمرکزکردن
توجه توانستهاست موجب بهبود سبک حلمسئله مهارگری در
گروهآزمایش شود .همچنین در مؤلفهخالقیت نمرهمیانگین در
پسآزمون گروهآزمایش به صورت معناداری باالتر از گروهکنترل است.
در تبیین این یافته میتوان گفت که آموزش توجهوتمرکز با محوریت
متمرکزکردن توجه به موقعیتمسئله میتواند باعث افزایش
ایدههایتازه در موقعیتمسئله شود .در مؤلفهاعتماد نمرهمیانگین در
پسآزمون گروهآزمایش به صورت معناداری باالتر از گروهکنترل است.
میتوان چنین استدالل کرد که افزایش توانایی شخص در تمرکزکردن
بر تکلیف موردنظر میتواند باعث اعتماد شخص به توانایی خود برای
حلمسئله شود .در مؤلفهاجتناب نمرهمیانگین در پسآزمون
گروهکنترل به صورت معناداری بیشتر از گروهآزمایش است .در تبیین
این یافته میتوان گفت که گروهکنترل که برنامهآموزشی را دریافت
نکردند در مقایسه با پیشآزمون تغییری در نمره پسآزمون نداشتند و
گروهآزمایش کاهش معناداری در پسآزمون نشان دادند و در نهایت در
مؤلفهگرایش نمرهمیانگین در پسآزمون گروهآزمایش به صورت
معناداری بیشتر از گروهکنترل است .بنابراین میتوان گفت آموزش
توجهوتمرکز باعث بهبود سبکهای حلمسئله یعنی کاهش سبکهای
حلمسئله غیرسازنده و افزایش سبکهای حلمسئله سازنده شده است.
در تبییننتایج حاصل از این فرضیه میتوان گفت توانایی حلمسئله به
عنوان یکی از مؤلفههای زیربنایی کنشهایاجرایی و یکی از مهمترین
فرایندهای تفکر است که مستلزم بررسیعینی مسئله و مشکل است.
در واقع برای حل مؤثر یک مسئله شخص باید مسئله را به درستی
تعریف کند و گامهای مؤثر برای حلمسئله را بردارد .یکی از مؤلفههای
مهم در حلمسئله مؤلفهشناختی است که مستلزم توجه بر مسئله است
و شامل تفکر درباره راهحلهای متناوب و تصور اهداف گامبهگام برای
رسیدن به هدف و توانایی تفکر درباره پیامدها میشود .بهترین شیوه
برای حلمسئله ،سبک منطقی همچون گرایش به حلمسئله و استفاده
از راهحلهای جدید و بروز خالقیت و اعتمادبهخود در حلمسئله و
بررسی همهجانبه مسائل و استفاده از شیوه نظاممند برای حلمسائل
است ،درحالیکه سبکهای غیرسازنده همچون سبکهای درماندگی،
اجتناب ،مهارگریبیرونی ،شیوه مؤثری برای حلمسئله نیست و مانع
فعالیتهای شخص میشود .همچنین افراد با سبک حلمسئله
غیرسازنده همچون اجتنابی دچار سوگیری در تمرکز هستند و
نمیتوانند به شیوه نظاممند به مسئله فکر کنند و آن را حل نمایند
بنابراین برنامه آموزش توجهوتمرکز ،با محوریت تمریناتتوجه ،میتواند
برای افراد با سبک حلمسئله غیرسازنده مؤثر باشد .برای بررسی فرضیه
دوم پژوهش مبنی بر بررسی تأثیر آموزش توجهوتمرکز بر
اضطرابامتحان دانشآموزان از تحلیلکوواریانس یکراهه استفاده شد.
نتایج تحلیلکوواریانس یکراهه نشان داد که تفاوت گروهآزمایش و
کنترل در اضطرابامتحان معنیدار میباشد .این نشان میدهد که بین
دو گروه در میزان اضطرابامتحان تفاوتمعنیداری وجود دارد.
همچنین تفاوتمیانگین بین دو گروهآزمایش و کنترل معنیدار است.
بنابراین میتوان گفت که میانگین گروهآزمایش در اضطرابامتحان به
صورت معنیداری کمتر از میانگین گروهکنترل است .با توجه به این
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یافته فرضیهدوم تأیید میشود و میتوان گفت که برنامه آموزش
توجهوتمرکز باعث کاهش اضطرابامتحان میشود .نتایج حاصل از این
فرضیه با نتایج پژوهش شیخان ،محمدخانی و حسنآبادی[ ]32در مورد
اثر تکنیک آموزشتوجه بر اضطراب ،توجه معطوفبهخود و فراشناخت
در نوجوانان دارای اضطراباجتماعی و نتایج پژوهش امیر و همکاران
[ ]27در ارتباط با بررسی آموزشتوجه در افراد با فوبیایاجتماعیفراگیر
و نتایج پژوهش امیر و همکاران [ ]33درباره برنامه اصالحتوجه در افراد
با اختالل اضطرابفراگیر و همچنین نتایج پژوهش اسمیت و همکاران
[ ]29درباره تأثیر آموزشتوجه بر اختالل اضطراباجتماعیفراگیر و
همچنین نتایج پژوهش کوارت و الندیک [ ]29درباره آموزشتوجه در
کودکان از لحاظاجتماعی مضطرب و نیز نتایج پژوهش هیرن و
همکاران[]30درباره آموزشتوجه در فوبیایاجتماعی :اثرات بر
اندازههایذهنی  ،رفتاری و فیزیولوژیکی اضطراب و نیز نتایج پژوهش
بریتون و همکاران [ ]35درباره کاربرد اصالحتوجه برای اضطرابمرضی
و همینطور نتایج پژوهش واترز و همکاران [ ]34در زمینه آموزشتوجه
درباره محرکهایمثبت در کودکان مضطرببالینی و همینطور نتایج
فرگوس ،ویلس و رایت [ ]36درباره تأثیر آموزش تکنیکتوجه و
توجه خودمتمرکز بر اضطراب و نیز نتایج پژوهش کاکرتز و همکاران
[ ]31درباره تأثیر واسطه آموزشتوجه در اختالل اضطراباجتماعی
همسو بود .طبق یافتهها میانگین گروهآزمایش در اضطرابامتحان به
صورت معناداری کمتر از میانگین گروهکنترل است میتوان در تبیین
این یافته گفت که آموزش توجهوتمرکز با کاهش تداخلشناختی و
مشکالتتمرکز این دانشآموزان توانسته است میزان اضطرابامتحان را
کاهش دهد .در تبییننتایج به دست آمده گفته میشود یکی از
مهمترین اثرات اضطرابامتحان بر انتخابیبودن توجه است و ممکن
است افراد مضطرب به امور غیرمرتبط با تکلیف توجه کنند زیرا اضطراب
و به خصوص اضطرابامتحان با ترس از ارزیابیشدن همراه است و زمانی
که شخص در موقعیتهای ارزیابیشدن قرار دارد ممکن است به امور
غیرمرتبط با تکلیف توجه کند و از توجه به تکلیف بازبماند .خودتمرکزی
باعث دورشدن تمرکز از تکلیف میشود و در نهایت بر عملکردشخص
آسیب میرساند .بنابراین آموزش توجهوتمرکز و یادگیری تمرکز حسی
در جهت برگرداندن توجه دانشآموزان به تکلیفی که درحال انجامدادن
هستند میتواند موجب کاهش اضطرابامتحان شود .همچنین با نگاهی

به تحقیقات انجامشده در زمینه اضطراباجتماعی و اضطرابامتحان
اثرات برنامههایآموزشی توجه مشخص شده است.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به کوتاه بودن زمان ارائه
برنامهآموزشی  ،عدم تفکیک جنسیت ،عدم ارزیابی از چند منبع و عدم
پیگیری اشاره نمود .بر این اساس پیشنهاد میشود که پژوهش به
صورت بر روی پسران ،گروههای سنی و مقاطع تحصیلی دیگر نیز انجام
شود .از آنجا که برنامه آموزش مورداستفاده در این پژوهش ترکیبی از
برنامه آموزشتوجه ،کنشهایاجرایی ،حافظهکاری بود ،در پژوهشهای
بعدی میتوان اثربخشی هر کدام از برنامهها به طور جداگانه مطالعه
گردد .براساس نتیجه پژوهش مبنی بر اثربخشی آموزش توجهوتمرکز
بر مهارتهای حلمسئله دانشآموزان ،پیشنهاد میشود برنامه آموزشی
مورد استفاده در این پژوهش به منظور بهبود مهارتهای حلمسئله و
افزایش سازشیافتگی دانشآموزان در قالب برنامهآموزشی مجزا در
زمان و چارچوب مشخص به کار برده شود .همچنین براساس اثربخشی
آموزش توجهوتمرکز بر اضطرابامتحان دانشآموزان مسئوالن مدرسه
میتوانند تکنیکهای توجه و تمرکز را به منظور مدیریت هیجان در
زمان امتحانات به دانشآموزان آموزش دهند و در کنار برنامههای درسی
زمان خاصی را به آموزش این مهارتها به منظور کاهش
اضطرابامتحان و افزایشکارایی و پیشرفت تحصیلی اختصاص دهند.

نتیجه گیری
کاهش اضطرابامتحان در عملکردتحصیلی و پیشرفتدانشآموزان و
بهبود در مهارتهای حلمسئله برای تصمیمگیری و عملکرددرست در
موقعیتهای چالشزا و به خصوص موقعیتامتحان که برای
دانشآموزان با اضطرابامتحان ،بسیار استرسآور است ،نقش مهمی
دارد و نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که برنامهآموزشی استفاده شده
در این پژوهش با افزایش تمرکز دانشآموزان میتواند مشکالت
دانش آموزان را برطرف کند .بنابراین الزم است برنامه آموزش توجه و
تمرکز ،مورد توجه متخصصان و مربیان قرار گیرد.
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