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Abstract 

Background & Objectives: Test anxiety is a disturbing response that occurs in threatening situations related to student performance appraisal. 

Thus, test anxiety is associated with poor academic performance. The focus of test anxiety is doubt about self-performance and self-efficacy and 
concern about the consequences; it significantly reduces the student's ability to cope with the problem-solving situation and his inability. The 

greater the anxiety in this case, the lower the academic self-efficacy. Furthermore, anxiety is an unpleasant experience that will affect an 

individual's beliefs, attitudes, and motivations. Students' experiences during school years, such as test anxiety and their performance at the time 
of assessment, affect their sense of self-efficacy and shape their sense of self-efficacy and competence. In turn, it may affect academic 

achievement. The development of metacognitive strategies leads to the learner's perception of competence and self-efficacy. Therefore, this 

study aimed to determine the effects of metacognitive education on test anxiety and perceived self-efficacy in female students. 
Methods: This was a quasi-experimental study with pretest-posttest-follow-up and a control group design. The study's statistical population 

included female high school students in Tehran City, Iran, in 2019. Accordingly, 28 eligible individuals (per group) were selected using the 

convenience sampling method. Next, they were divided into the experimental and control groups by the block randomization of the field of 
study. The study's inclusion criteria included not receiving simultaneous intervention directly or indirectly to reduce test anxiety, informed 

satisfaction, and willingness to cooperate by the adolescents and their families in this study. The exclusion criteria were family's non-cooperation 
during treatment and absence from more than two sessions. Tools included the Self-Efficacy Scale (Sherer et al., 1982) and Test Anxiety 

Questionnaire (Abolghasemi et al., 1996). Five 120-minute metacognitive training sessions were performed for the experimental group; however, 

no intervention was provided for the control group. Moreover, the obtained data were analyzed using descriptive statistics (frequency, percentage, 
mean, & standard deviation) and inferential statistics, including repeated-measures Analysis of Variance (ANOVA) and Bonferroni post hoc test 

in SPSS at the significance level of 0.05.  

Results: The obtained results indicated the effects of intervention in the experimental group on test anxiety and perceived self-efficacy as 
significant (p<0.001). The effect of time on test anxiety and perceived self-efficacy was significant (p<0.001). The effect of time and group on 

test anxiety and perceived self-efficacy was significant (p<0.001). The collected results also suggested the difference between the mean scores 

of the pretest and posttest (p<0.001), as well as pretest and follow-up (p<0.001) concerning test anxiety and perceived self-efficacy. The 
continuity of the effect of intervention in the follow-up stage for the mentioned variables was also observed in the experimental group (p=1.000). 

Conclusion: Based on the current research findings, metacognitive education effectively reduced test anxiety and increased the perceived self-

efficacy among female third-grade high school students. 

Keywords: Test anxiety, Self-Efficacy, Metacognition. 
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  .۳۰۲(:11)؛ ۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰۰ دنفسا برخط انتشار   

شدٔه بررسی اثربخشی آموزش فراشناختی بر اضطراب امتحان و خودکارآمدی ادراک
 آموزان دختر پایٔه سوم مقطع متوسطهدانش

 ۳، فریبرز باقری۲، *محمدرضا صیرفی1مریم خسرویانی

 سندگانینو حاتیتوض
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

تعیین اثربخشی آموزش فراشناختی بر اضطراب امتحان و . هدف پژوهش حاضر کندآموزان را تهدید مىدانش و کیفیت زندگی سالمت روانیامتحان،  اضطراب زمینه و هدف:
 آموزان دختر پایٔه سوم مقطع متوسطه بود.شدٔه دانشخودکارآمدی ادراک

تحصیلی سوم مقطع آموزان دختر پایٔه دانش راآماری  با گروه گواه بود. جامعٔهماهه سهآزمون و پیگیری پس ،آزمونآزمایشی با طرح پیشنیمه پژوهشروش این  بررسی:روش
با استفاده از روش  از افراد واجد شرایط )برای هر گروه( نفر ۲۸ تشکیل دادند. تعداد 1۳۹۸ای دخترانٔه کوثر واقع در منطقٔه پانزده شهر تهران در سال حرفهومتوسطٔه مدرسٔه فنی

ابزارها شامل مقیاس خودکارآمدی )شرر و  گواه قرار گرفتند. یکگروه آزمایش و  یک درسازی بلوکی رشتٔه تحصیلی تصادفیبا  . سپسانتخاب شدند گیری دردسترسنمونه
ای آموزش فراشناختی برای گروه آزمایش اجرا شد؛ اما برای گروه دقیقه1۲۰( بود. پنج جلسٔه 1۳۷۵نامٔه اضطراب امتحان )ابوالقاسمی و همکاران، ( و پرسش1۹۸۲همکاران، 

سطح معناداری  استفاده شد. ۲۲نسخٔه  SPSSافزار نرم و آزمون تعقیبی بونفرونی در مکرر گیریها از روش تحلیل واریانس با اندازهتحلیل دادهنظور مبه ای ارائه نشد.گواه مداخله
 درنظر گرفته شد.  ۰٫۰۵ها آزمون
(. اثر گذشت زمان بر متغیرهای مذکور p<۰٫۰۰1شده معنادار بود )ی ادراکاثر مداخله در گروه آزمایش بر متغیرهای اضطراب امتحان و خودکارآمدنتایج نشان داد،  ها:یافته

آزمون با ها در مراحل پیشاز تفاوت میانگین(. همچنین نتایج حاکیp<۰٫۰۰1(. اثر متقابل زمان و گروه بر متغیرهای مذکور معنادار بود )p<۰٫۰۰1دست آمد )معنادار به
میانگین نمرات شده بود. ازآنجاکه تفاوت معناداری بین ( برای متغیرهای اضطراب امتحان و خودکارآمدی ادراکp<۰٫۰۰1پیگیری )آزمون با ( و پیشp<۰٫۰۰1آزمون )پس

 (.p=۰٫۰۰1آزمون و پیگیری در گروه آزمایش وجود نداشت، تداوم اثر مداخله در مرحلٔه پیگیری نیز مشاهده شد )متغیرهای مذکور در مراحل پس
آموزان دختر پایٔه سوم شدٔه دانششود که آموزش فراشناختی بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش خودکارآمدی ادراکهای پژوهش نتیجه گرفته میراساس یافتهب گیری:نتیجه

 مقطع متوسطه مؤثر است. 
 اضطراب امتحان، خودکارآمدی، فراشناخت. ها:کلیدواژه

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

is
ab

ils
tu

d.
or

g 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                             2 / 11

file:///C:/Downloads/msf_3@yahoo.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
https://jdisabilstud.org/article-1-2030-fa.html


۲ 

 مهمقد ۱

آموزان را دانش و کیفیت زندگی سالمت روانی، 1امتحان اضطراب
ساز میان های فراگیر و مشکلعنوان یکی از پدیدهکند و بهتهدید مى

ویژه هآنان ب تواند در پیشرفت تحصیلی و عملکرد بهینٔهآموزان میدانش
که شیوع آن در  امتحان داشته باشد. اضطرابهنگام ارزشیابی اثر منفی 

درصد ۵٫۲۲آموزان دختر درصد و در دانش۳٫1۰آموزان پسر دانش
 شرایط تهدیدکننده ، پاسخی آشفته بوده که در(1)گزارش شده است 

که طوریکند؛ بهآموزان بروز میدانش دعملکر ارزیابی به مربوط
. محور (۲)ضعیف مرتبط است  تحصیلی عملکرد با اضطراب امتحان

خود و  ۲خود و خودکارآمدی اضطراب امتحان، تردید دربارٔه عملکرد
نگرانی دربارٔه پیامدها و تبعات آن است که موجب افت بارز توانایی 

 شود. هرچهآموز در مقابله با موقعیت حل مسئله و ناتوانی او میدانش
 کاهش تحصیلی خودکارآمدی بیشتر باشد، باره این در اضطراب

 باورها، که است ناخوشایند ایاضطراب تجربه حال،درعین یابد؛می
 .(۳)کرد  خواهد را متأثر فرد هایانگیزه و هانگرش

آموزان در دوران تحصیلی خود با آن مواجه هستند، دانش ی کهتجربیات
تنها از نظیر اضطراب امتحان و عملکردشان در زمان ارزیابی، نه

، بلکه احساس (۴)پذیرد ها تأثیر میاحساس خودکارآمدی آن
 نوبٔهدهد که بهیشکل م هاآنادراک شایستگی را در  خودکارآمدی و

. بندورا (۵)داشته باشد پیشرفت تحصیلی تأثیر بر خود ممکن است 
ر موفقیت برای کسب خودکارآمدی را اعتماد فرد دربارٔه توانایی خود د
کنندٔه کند و آن را تعییننتیجٔه مطلوب در شرایطی مشخص تعریف می

میزان تالش و پایداری و دوام افراد در مقابله با موانع و تجربیات 
 .(۶)داند نامطلوب می

و انگیزشی  اساسی نیاز امروزی، یک  ۳های انگیزشیبراساس نظریه
 شایستگی احساس کارآمدی و خود محیط در که است این آموزاندانش
آموزانی ، دانش4گری؛ برای مثال، مطابق با نظریٔه خودتعیین(۷)کنند 

نوعی از و به دهندکه ادراک خودکارآمدی زیادی از خود نشان می
حل  توانایی دلیلبه احساس شایستگی بیشتری برخوردار هستند،

 با روشدنروبه هنگام موفق، تجارب داشتن و گذشته در مشکالت
 مسئله حل به آیند، فایق آن بر توانندکه می موضوع این باور با مشکالت

های یادگیری براین، مطابق با نظریه. عالوه(۸)پردازند می
خودتنظیمی اشاره  فرایندهای به خودکارآمدی ، باورهای5خودتنظیمی

 سازی ساختارهایمفهوم کنندٔهمنعکس خودکارآمدی رد. باورهایدا
رفتار  خود، نوبٔهارزیابی عملکرد تحصیلی و به فرایندهای که است دانش

 . خودتنظیمی یا یادگیری خودتنظیمی،(۹)دهد قرار می تأثیررا تحت
 را اهدافی فراگیران طی آن، که است یافتهسازمان و فرآیند فعال نوعی

شناخت،  تا دارند سعی سپس کنند؛می ابانتخ خود برای یادگیری
 های محیطی تنظیم،براساس اهداف و ویژگی را خود رفتار انگیزش و

 مدیریت مانند عواملی شامل خودتنظیمی کنند. یادگیری نظارت و مهار
 و از باورهای خودکارآمدیموفقیت ناشی انتظار هدف، تعیین منابع،

 انجام به برای گر،خودتنظیمآموز دانش. است عمیق شناختی درگیری

                                                      
1. Test anxiety 
2. Self-efficacy 
3. Motivational theories 

ای بینانهواقع اهداف مجموعه و است باانگیزه علمی تکالیف رساندن
 نظارت بر یادگیری، راهبردهای از استفاده با تکالیفش، را درقبال
 احتمال از اطمینان برای یادگیری راهبردهای تنظیم و راهبردها اثربخشی

 فرایندی یادگیری، آموزیدانشچنین  نظر در. گیردموفقیت در نظر می
که میرکمالی و همکاران طور؛ همان(1۰)شدنی است کنترل و مندنظام

براساس نتایج حاصل از پژوهش خود پیشنهاد کردند، انگیزٔه پیشرفت 
 مضاعف، توانی و روحیه ایجاد با شدهتحصیلی و خودکارآمدی ادراک

 .(11)شود می موفقیت تحصیلی سبب
موجب ادراک شایستگی و  6فراشناختی توسعه و پیشرفت راهبردهای

. در الگوی یادگیری (1۲)شود خودکارآمدی در یادگیرنده می
ها و پیامدهایی که خود فراد ازطریق محرکخودتنظیمی زیمرمن، ا

 مشابه، طور. به(1۳)کنند آورند، رفتارشان را کنترل میوجود میبه
طی  در که داندمی یادگیری ای ازشیوه پینتریچ یادگیری خودتنظیمی را

انگیزه که ادراک کارآمدی و  فعالیت، لحاظ از دانشجو یا آموزدانش آن
در . (1۴)شود فعال می فراشناخت شایستگی جزئی از آن است و

گر در طول چهارچوب فرایندهای فراشناختی، یادگیرندگان خودتنظیم
گزینی، کردن، هدفهایی چون طراحیفرایند کسب دانش به فعالیت

. زمانی که (1۵)پردازند سازماندهی، خودنظارتی و خودارزشیابی می
ها در یادگیری های شناختی خود و کاربرد آنیادگیرنده از توانمندی

گاهی کسب می کند، به توانایی فراشناختی نیز نائل شده است؛ آ
که راهبردهای ساختاریافتٔه فراشناختی به وی این اجازه را طوریبه

ی های امتحان و حل مسئله از دانش فراشناختدهد که در موقعیتمی
 .(1۲)خود سود بجوید 

عنوان آگاهی از اینکه فرد چگونه یاد و میلر فراشناخت را به فالول
ی هادهبررا ،بیکر و بروان طبق نظریٔه. (1۶) اندتعریف کرده، گیردمی
در نظر گرفته ی گیردیای هادهبررامهم و صلی ی اشناختی جنبههاافر

بر اینکه به یادگیرنده . راهبردهای فراشناختی عالوه(1۷) استشده 
اجازٔه بررسی آگاهانٔه یادگیری و طراحی و انتخاب راهبردهای الزم 

دهند، در فرایند یادگیری به منظور رسیدن به هدف مطلوب را میبه
ت وی با تصحیح خطاها و ارزیابی میزان کارایی بررسی پیشرف

پذیری او در طور افزایش انعطافراهبردهای منتخب یادگیرنده و همین
های هماهنگی در فعالیت موجب و (1۸)کنند مواقع نیاز کمک می

شناختی ماهیت افری ها. فعالیت(1۹)شوند وی میپردازش اطالعات 
یابی و ارزبینی زبای، یزرتنها موقع برنامهو ند دارتی رنظاو یی اجرا

کردن، زمانی که فرد به استنباط. (۲۰) روندکار میبهشناختی  یدهبررا
ها و تفسیر یافته مشغول کردن، تولید فرضیهها، قیاسارزیابی استدالل

راهبردهای ممکن برای تعیین  یابد و همٔهشود، فراشناخت بسط میمی
 .(۲1) دشومیشدن به استدالل درست استفاده لئپاسخ صحیح یا نا

در این راستا، براساس نتایج پژوهش محمدی و همکاران، راهبردهای 
یادگیری فراشناختی در عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان مؤثر 

این نتیجه رسیدند که استفاده از . فرخی و همکاران به (۲۲)است 
راهبردهای فراشناختی موجب بهبود عملکرد تحصیلی و پیشرفت 

4. Self-Determination Theory 
5. Self-regulated learning 
6. Metacognitive  
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۳ 

. از نظر (۲۳)شود تحصیلی و متعاقبًا کاهش اضطراب امتحان می
تأثیر آموزان تحتالبدارین و همکاران عملکرد و انگیزٔه تحصیلی دانش

ب صحیح راهبردهای فراشناختی برای ادراک خودکارآمدی و انتخا
ترتیب از نظر ایسگور، ضعف انگیزه و . بدین(۲۴)یادگیری قرار دارد 

از انتخاب ناصحیح راهبردهای فراشناختی یا نبود ادراک ناکارآمدی که 
تواند سبب اضطراب شود، مینظارت آگاهی فراشناختی حاصل می

که در پژوهش اِورسون و ؛ همچنان(۲۵)آموزان شود امتحان در دانش
زمان با کاهش اضطراب و نگرانی، دانش واژگان همکاران هم

 .(۲۶)آموزان بهبود یافت فراشناختی افزایش و عملکرد تحصیلی دانش
شناختی شایعی براساس آنچه مرور شد، اضطراب امتحان آشفتگی روان

دهد. تأثیر قرار میویژه دختران را تحتآموزان زیادی بهاست که دانش
، در رنج هستند اضطراب امتحان که ازآموزان دختر دانشبراین، عالوه

این  وآموزان پسر دارند دانش درمقایسه باتری ود ضعیفادراک از خ
. پیامدهای (1)ها کاهش پیدا کند آن شود خودکارآمدیامر باعث می

تنها ابعاد تحصیلی، بلکه همٔه ابعاد از اضطراب امتحان که نهناشی
دهد، بر لزوم و اهمیت تأثیر قرار میآموزان را نیز تحتزندگی دانش

شناختی مؤثر بر اضطراب شناسایی و انجام هرچه بیشتر مداخالت روان
 افزاید. امتحان می

کنندٔه های بررسیویژه پژوهشهای پیشین بهباتوجه به پژوهش
متغیرهای همبسته با اضطراب امتحان، راهبردهای فراشناختی ازجمله 

 هایی است که با هر دو اضطراب امتحان و خودکارآمدی ارتباطمهارت
دارد و آموزش راهبردهای فراشناختی با هدف آزمون اثربخشی آن بر 

شمار نیز خودکارآمدی نوآوری پژوهش حاضر به اضطراب امتحان و
آید؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین آموزش فراشناختی بر می

آموزان دختر پایٔه شدٔه دانشاضطراب امتحان و خودکارآمدی ادراک
 سوم مقطع متوسطه بود.

 بررسیروش 2
آزمون و پس ،آزمونبا طرح پیش آزمایشینیمه پژوهشروش این 

آموزان دانش را پژوهشآماری  با گروه گواه بود. جامعٔه ماههسه پیگیری
ای دخترانٔه حرفهودختر پایٔه تحصیلی سوم مقطع متوسطٔه مدرسٔه فنی

. تشکیل دادند 1۳۹۸کوثر واقع در منطقٔه پانزده شهر تهران در سال 
 هایپژوهش را درحجم نمونه  پردازاننظریهبرخی از  باتوجه به اینکه

و با  (۲۷)اند نفر توصیه کرده پانزدهآزمایشی برای هر گروه نیمه
با استفاده  )برای هر گروه( نفر ۲۸ ،درنظرگرفتن احتمال ریزش نمونه

نامٔه اضطراب براساس نمرٔه پرسش گیری دردسترساز روش نمونه
سازی بلوکی رشتٔه تصادفیبا  . سپسشدند انتخاب( ۲۸)  1امتحان

گواه قرار گرفتند. معیارهای  یک گروه گروه آزمایش و یکدر تحصیلی 
زمان مداخله هم نکردندریافتپژوهش شامل به کنندگان شرکتورود 

، کاهش اضطراب امتحانصورت مستقیم یا غیرمستقیم با هدف به
در این  هاآن و خانوادٔه نوجوانانرضایت آگاهانه و تمایل به همکاری 

 پژوهش، ازکنندگان شرکتبود. معیارهای خروج  پژوهش
های غیبت و تعداد جلسه مداخلهخانواده در جریان  نکردنهمکاری

 پژوهش مالحظات اخالقی در این د.در نظر گرفته شبیشتر از دو جلسه 

                                                      
1. Test Anxiety Questionnaire  

ها کننده: پیش از شروع کار از والدین یا شرکتعبارت بود از
کننده از موضوع از شروع کار شرکت قبل ؛کتبی دریافت شد نامٔهرضایت

 از اطالعات خصوصی و شخصی مطلع شد؛ پژوهش یو روش اجرا
ها نتایج در صورت تمایل برای آن انجام گرفت؛ محافظت داوطلبان

های الزم هرگونه اختالل، راهنمایی در صورت مشاهدٔه ؛تفسیر شد
مشارکت در تحقیق موجب  ؛ارائه شد هاکنندهشرکتپیگیری به  برای
با موازین دینی  پژوهش این ؛ها نبودکنندهگونه بار مالی برای شرکتهیچ

گونه مغایرتی نداشت. مداخله در مکان و فرهنگی آزمودنی و جامعه هیچ
گروهی  طورو به هدی مشاورٔه و شناسیروان خدماتمناسبی در مرکز 

روی گروه  ،وی اساتید راهنما و مشاورنویسندٔه اول و با همراهی توسط 
 ؛ای دریافت نکردمداخله پژوهشآزمایشی اجرا شد. گروه گواه در طول 

مند سنگ بهرهای همدر همین مرکز از مداخله پژوهش اما پس از اتمام
  شد.

 کار رفت.ابزارهای و جلسات آموزشی زیر در پژوهش به

ط شرر و همکاران : مقیاس خودکارآمدی توس۲مقیاس خودکارآمدی-
ارائه شد. این مقیاس شامل هفده گویه است که  1۹۸۲در سال 

تا کاماًل  1خودکارآمدی را در طیف لیکرتی از کامالً مخالفم=
از کند. کسب نمرٔه بیشتر در این ابزار حاکیگذاری مینمره ۵موافقم=

و همکاران ضریب آلفای  شرر(. ۲۹خودکارآمدی بیشتر است )
 دست آوردندرا برای مقیاس خودکارآمدی عمومی به ۰٫۸۶کرونباخ 

 این ابزار از روایی بررسی . در ایران اصغرنژاد و همکاران برای(۲۹)
 تحلیل کردند. نتایج استفاده تأییدی و اکتشافی عاملی تحلیل روش
 نتایج نشان داد. مقیاس این در عامل را سه وجود اکتشافی، عاملی
الگوی  وجود یک مبین فرضیه آزمون منظوربه تأییدی عاملی تحلیل

 مقیاس اعتبار بررسی برای عاملی مقیاس خودکارآمدی بود.تک
 کرونباخ آلفای ضریب آماری آزمون از شرر عمومی خودکارآمدی

 .(۳۰) آمد دستبه ۰٫۸۳ با برابر آن نتیجٔه که شد استفاده
نامٔه اضطراب امتحان توسط نامٔه اضطراب امتحان: پرسشپرسش-

نامه طراحی شد. این پرسش 1۳۷۵ابوالقاسمی و همکاران در سال 
، 1ندرت=گویه است که در طیف لیکرتی هرگز=صفر، به ۲۵شامل 

شود. کسب نمرٔه گذاری مینمره ۳و اغلب اوقات= ۲گاهی اوقات=
(. در ۲۸راب امتحان بیشتر است )از اضطبیشتر در این ابزار حاکی

پژوهش ابوالقاسمی و همکاران ضریب همبستگی بین دو متغیر 
های دختر ها، آزمودنینفس، برای کل آزمودنیاضطراب امتحان و عزت

و ضریب  -۰٫۴۳و  -۰٫۶۸، -۰٫۵۷ترتیب های پسر بهو آزمودنی
آمد  دستعنوان شاخصی از همسانی درونی بهبه ۰٫۹۴آلفای کرونباخ 

(۲۸). 
آموزش فراشناختی: در پژوهش حاضر اجرای آموزش فراشناختی -

شناسی روانبراساس آموزش راهبردهای فراشناختی مستخرج از کتاب 
 (۳1)متعلق به سیف  شناسی یادگیری و آموزشپرورشی نوین: روان

ای توسط پژوهشگر صورت گرفت. برای دقیقه1۲۰طی پنج جلسٔه 
هنگام شد راهبردهای یادگیری را بهموزان خواسته آتکلیف منزل از دانش

کار گیرند و نتیجه را به پژوهشگر در جلسٔه مطالعٔه دروس مدرسه به
 بعدی بازخورد دهند.

2. Self-Efficacy Scale 
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۴ 

 . آموزش فراشناختی1جدول 

 محتوا هدف جلسه

ارائٔه مقدماتی در رابطه با  اول
 های صحیح مطالعهروش

 راهبردهای فراشناختیمزایای 
 ضرورت و تعریف راهبردهای فراشناختی

 توضیح برنامٔه آموزشی

 ریزیآموزش راهبردهای برنامه دوم

 ریزیمعرفی برنامه
 تعیین هدف برای یادگیری

 بینی زمان الزم برای مطالعه و یادگیریپیش
 تعیین سرعت مناسب مطالعه

 تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری
 انتخاب راهبردهای یادگیری )راهبردهای شناختی( انجام تمرین

آموزش راهبردهای کنترل و  سوم
 نظارت

 معرفی کنترل و نظارت
 ارزشیابی پیشرفت

 نظارت بر توجه خود هنگام خواندن یک متن
 طرح سؤال و پرسیدن از خود هنگام مطالعه و یادگیری

 کنترل زمان و سرعت مطالعه
 های درس اجتماعی در امتحانسؤالبینی نمونه پیش

 انجام تمرین

 چهارم
 دهیآموزش راهبردهای نظم

 

 دهی و تنظیممعرفی نظم
 تعدیل سرعت مطالعه

 ها و تکنیک مطالعه(اصالح یا تغییر راهبرد شناختی )اصالح روش
 شدن برای امتحانهای امتحانی و آمادهگویی سؤالهای پاسخروش

 انجام تمرین

کل راهبردهای مرور  پنجم
 فراشناختی

 انجام تمرین

توصیفی  از آماربا استفاده ها تحلیل دادهوتجزیهحاضر  پژوهشدر 
)فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی 

های آن فرض)و پیش گیری مکررتحلیل واریانس با اندازهروش  شامل
 ( و آزمونباکسام و ویلک، لون-های آماری شاپیروآزمونشامل 

سطح صورت گرفت.  ۲۲نسخٔه  SPSSافزار نرمتعقیبی بونفرونی در 

 بود.  ۰٫۰۵ هاآزمون معناداری

 هایافته ۳
 هایگروه دختران در در یلیتحص رشتٔه عیتوزهای یافته ۲در جدول 

 گزارش شده است. مقایسه و مطالعه مختلف

 های مختلف مطالعهمقایسٔه توزیع رشتٔه تحصیلی در گروه. ۲جدول 

 هتشر
 گواه آموزش فراشناختی

 درصد تعداد درصد تعداد
 ۳۵٫۷1 1۰ ۳۵٫۷1 1۰ کامپیوتر

 ۳۵٫۷1 1۰ ۳۵٫۷1 1۰ حسابداری
 ۲۸٫۵۷ ۸ ۲۸٫۵۷ ۸ تربیت کودک

های های توزیع رشتٔه تحصیلی در دختران در گروهیافته ۲در جدول 
نفر  1۰مختلف مطالعه گزارش شده است. در هر گروه، 

درصد( از رشتٔه ۳۵٫۷1نفر ) 1۰درصد( از رشتٔه کامپیوتر، ۳۵٫۷1)
درصد( از رشتٔه تربیت کودک حضور ۲۸٫۵۷نفر ) ۸حسابداری و 

 داشتند.
، میانگین نمرات گروه آزمایش در متغیرهای ۳براساس جدول 

آزمون و شده و اضطراب امتحان در مراحل پسخودکارآمدی ادراک
ترتیب متغیرهای مذکور، افزایش و کاهش یافت؛ اما در گروه پیگیری به
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۵ 

 گواه تغییر چشمگیری مشاهده نشد. 

آزمون و آزمون، پسشده و اضطراب امتحان برای هر دو گروه در مراحل پیشهای خودکارآمدی ادراک. میانگین و انحراف معیار متغیر۳جدول 
 پیگیری

 گروه متغیر
 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار       میانگین انحراف معیار         میانگین انحراف معیار     میانگین

 شدهخودکارآمدی ادراک
 ۳٫۶1 ۳۹٫۶۰ ۳٫۷۸ ۳۹٫۳۹ ۳٫۷۵ ۳۵٫۳۹ آزمایش

 ۲٫۲۵ ۳۵٫۹۲ ۲٫11 ۳۵٫۹۶ ۲٫۲۳ ۳۵٫۶۰ گواه

 اضطراب امتحان
 1٫۹۰ ۹٫۶۷ 1٫۹1 1۰٫۷۵ 1٫۸۷ 1۴٫۵۷ آزمایش

 ۲٫۶1 1۳٫۳۵ ۲٫۵۵ 1۳٫۳۲ ۲٫۷۶ 1۳٫۹۲ گواه

. شدمکرر بررسی  گیریهای تحلیل واریانس با اندازهفرضدر ادامه پیش
ویلک نشان -آزمون شاپیرو وسیلٔهبودن بهفرض نرمالبررسی پیشنتایج 

در هر دو  شدهمتغیرهای اضطراب امتحان و خودکارآمدی ادراک ،داد
دارای توزیع آزمون و پیگیری پس ،آزمونپیش گروه و هر سه مرحلٔه

باکس و لون نیز برای ام هایآزمون . آمارٔه(<۰٫۰۵pنرمال بودند )
؛ بنابراین شرط (<۰٫۰۵pبود )معنادار ن پژوهشهای یک از متغیرهیچ

همگنی واریانس  کوواریانس مفروضٔه-های واریانسهمگنی ماتریس

در سه  شدهمتغیرهای اضطراب امتحان و خودکارآمدی ادراکبرای 
فرض  ،موخلی نشان داد مرحله برقرار بود. بررسی نتایج آزمون کرویت

متغیر اضطراب امتحان ا برای هآزمودنیهای درونبرابری واریانس
برقرار  شده(؛ اما برای متغیر خودکارآمدی ادراکp<۰٫۰۵نبود )برقرار 
مقدار  سریگ-وساهنیگر(. باتوجه به اینکه برای آزمون <۰٫۰۵pبود )

، از این آزمون برای بررسی آمد دستبه ۰٫۷۵تر از اِپسیلون کوچک
 متغیر اضطراب امتحان استفاده شد.

 گیری مکرر برای متغیر اضطراب امتحان. نتایج تحلیل واریانس با اندازه۴جدول 

 منبع اثر
مجموع 
 مجذورات

درجات 
 آزادی

میانگین 
 مجذور اتا مقدار احتمال F مجذورات

 ۰٫۲۷۲ <۰٫۰۰1 ۲۰٫1۹ ۲۵۰٫1۴ 1 ۲۵۰٫1۴ گروهیبین گروه
 ۰٫۷۵1 <۰٫۰۰1 1۶۳٫1۴ 1۹۹٫۶۲ 1٫۶۳ ۳۲۶٫1۵ گروهیدرون زمان

 ۰٫۶۶۰ <۰٫۰۰1 1۰۴٫۶۵ 1۲۸٫۰۵ 1٫۶۳ ۲۰۹٫۲۲ گروهیدرون گروه *زمان 

، اثر مداخله در گروه آزمایش بر متغیر اضطراب ۴براساس جدول 
(. اثر گذشت زمان بر متغیر اضطراب p<۰٫۰۰1امتحان معنادار بود )

(. همچنین اثر متقابل زمان و p<۰٫۰۰1آمد )دست امتحان معنادار به
 ۴(. جدول p<۰٫۰۰1گروه بر متغیر اضطراب امتحان معنادار بود )

گیری مکرر دهد، بررسی اثر گروه در تحلیل واریانس با اندازهنشان می

های گروه آزمایش و گروه گواه با از تفاوت معنادار میانگینحاکی
آموزش راهبردهای فراشناختی بر (؛ بنابراین p<۰٫۰۰1یکدیگر بود )

آموزان دختر گروه آزمایش اثربخش بود و اضطراب امتحان دانش
 اثربخشی آن در دورٔه پیگیری تداوم داشت.

 

 های اثر زمان برای متغیر اضطراب امتحانهای جفتی میانگین. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه۵جدول 

 هاتفاوت زمان خطای معیار میانگین اثر زمان 
تفاوت 
 میانگین

 مقدار احتمال خطای معیار

 <۰٫۰۰1 ۰٫۲۰1 ۲٫۹۲ آزمونپس آزمونپیش ۰٫۳1۶ 1۴٫۲۸ آزمونپیش
 <۰٫۰۰1 ۰٫۲1۸ ۲٫۹۸ پیگیری

 <۰٫۰۰1 ۰٫۲۰1 -۲٫۹۲ آزمونپیش آزمونپس ۰٫۲۷۶ 11٫۳۵ آزمونپس
 1٫۰۰۰ ۰٫1۳۹ ۰٫۰۵۴ پیگیری

 پیگیری ۰٫۲۸۴ 11٫۳۰ پیگیری
 <۰٫۰۰1 ۰٫۲1۸ -۲٫۹۸ آزمونپیش
 1٫۰۰۰ ۰٫1۳۹ -۰٫۰۵۴ آزمونپس

از ، نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی حاکی1و شکل  ۵براساس جدول 
( و p<۰٫۰۰1آزمون )آزمون با پسها در مراحل پیشتفاوت میانگین

( برای متغیر اضطراب امتحان در p<۰٫۰۰1پیگیری )آزمون با پیش
گروه آزمایش بود؛ همچنین تأثیر مثبت آموزش راهبردهای فراشناختی 
در گروه آزمایش و تداوم این اثر در مرحلٔه پیگیری را نشان داد 

(۰٫۰۰1=p؛ بنابراین چنین نتیجه)شود که آموزش راهبردهای گیری می
آموزان دختر دارای اثر کاهنده انشفراشناختی بر اضطراب امتحان د

 ماهه تداوم دارد.است و اثربخشی آن در یک دورٔه پیگیری سه
 هایمیانگین بر اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی 1در شکل 

 آزمون نمایش داده شده است.  مرحلٔه سه در متغیر اضطراب امتحان
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 پیگیری و آزمونپس آزمون وپیش مرحلٔه سه در متغیر اضطراب امتحان هایمیانگین بر راهبردهای فراشناختی . اثربخشی آموزش1شکل 

 شدهگیری مکرر برای متغیر خودکارآمدی ادراک. نتایج تحلیل واریانس با اندازه۶جدول 

 منبع اثر
مجموع 
 مجذورات

درجات 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

مقدار 
 احتمال

 مجذور اتا

 ۰٫1۹۳ <۰٫۰۰1 1۹٫۶۹ ۲۲۴٫۰۲ 1 ۲۲۴٫۰۲ گروهیبین گروه

 ۰٫۷۶۶ <۰٫۰۰1 1۷۶٫۹۷ 1۰۴٫۴۸ ۲ ۲۰۲٫۹۶ گروهیدرون زمان

 ۰٫۷۰۶ <۰٫۰۰1 1۲۹٫۴۳ ۷۴٫۲۲ ۲ 1۴۸٫۴۴ گروهیدرون گروه *زمان 

، اثر مداخله در گروه آزمایش بر متغیر خودکارآمدی ۶باتوجه به جدول 
(. همچنین اثر گذشت زمان بر p<۰٫۰۰1معنادار بود ) شدهادراک

(. اثر p<۰٫۰۰1دست آمد )معنادار به شدهادراکمتغیر خودکارآمدی 
معنادار بود  شدهادراکمتقابل زمان و گروه بر متغیر خودکارآمدی 

(۰٫۰۰1>p جدول .)دهد، بررسی اثر گروه در تحلیل نشان می ۶

های گروه از تفاوت معنادار میانگینگیری مکرر حاکیواریانس با اندازه
(؛ بنابراین آموزش p<۰٫۰۰1آزمایش و گروه گواه با یکدیگر بود )
آموزان دختر دانش شدٔهادراکراهبردهای فراشناختی بر خودکارآمدی 

 د و اثربخشی آن در دورٔه پیگیری تداوم داشت.گروه آزمایش اثربخش بو

 شدههای اثر زمان برای متغیر خودکارآمدی ادراکهای جفتی میانگین. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه۷جدول 

 هاتفاوت زمان خطای معیار میانگین اثر زمان
تفاوت 
 احتمالمقدار  خطای معیار میانگین

 آزمونپیش ۰٫۳۶۷ ۳۵٫۵۰ آزمونپیش
 <۰٫۰۰1 ۰٫1۲۵ -۲٫۲۸ آزمونپس

 <۰٫۰۰1 ۰٫1۵۷ -۲٫۳۷ پیگیری

 آزمونپس ۰٫۳۲۷ ۳۷٫۷۸ آزمونپس
 <۰٫۰۰1 ۰٫1۲۵ ۲٫۲۸ آزمونپیش

 1٫۰۰۰ ۰٫1۴۵ -۰٫۰۸۹ پیگیری

 پیگیری ۰٫۳۵۲ ۳۷٫۸۷ پیگیری
 <۰٫۰۰1 ۰٫1۵۷ ۲٫۳۷ آزمونپیش
 1٫۰۰۰ ۰٫1۴۵ ۰٫۰۸۹ آزمونپس

از ، نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی حاکی۲و شکل  ۷باتوجه به جدول 
( و p<۰٫۰۰1آزمون )آزمون با پسها در مراحل پیشتفاوت میانگین

شده ادراک( برای متغیر خودکارآمدی p<۰٫۰۰1آزمون با پیگیری )پیش
همچنین تأثیر مثبت آموزش راهبردهای  بود؛در گروه آزمایش 

فراشناختی در گروه آزمایش و تداوم این اثر در مرحلٔه پیگیری را نشان 
شود، آموزش گیری می(؛ بنابراین چنین نتیجهp=۰٫۰۰1داد )

آموزان دختر دانش شدٔهادراکراهبردهای فراشناختی بر خودکارآمدی 
ماهه دورٔه پیگیری سه دارای اثر افزایشی است و اثربخشی آن در یک
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 تداوم دارد.
های میانگین بر اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی ۲در شکل 

آزمون نمایش داده شده  مرحلٔه سه در شدهادراک خودکارآمدی متغیر
 است. 

 و آزمونپس آزمون وپیش مرحلٔه سه در شدهادراک خودکارآمدی های متغیرمیانگین بر اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی. ۲شکل 
 پیگیری

 بحث 4
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش فراشناختی بر اضطراب 

آموزان دختر بود. نتایج شدٔه دانشامتحان و خودکارآمدی ادراک
پژوهش حاضر نشان داد، آموزش فراشناختی موجب کاهش اضطراب 

، براساس نتایج امتحان در گروه آزمایش شد. همسو با این یافته
ای یادگیری فراشناختی در بهبود پژوهش محمدی و همکاران، راهبرده

. (۲۲)عملکرد تحصیلی و کاهش اضطراب امتحان مؤثر است 
همچنین فرخی و همکاران در این راستا به این نتیجه رسیدند که 
راهبردهای فراشناختی سبب پیشرفت تحصیلی و متعاقباً کاهش 

 .(۲۳)شود اضطراب امتحان می
فراشناخت شامل توانایی فرد در تبیین یافتٔه پژوهش حاضر باید گفت، 

از این فرایندها خود یا پیامدهای ناشی در آگاهی از فرایندهای شناختی
های متعاقب فراشناخت شامل بازبینی فعال و تنظیماست. ها و پردازش

. فالول و (1۹)شود میهای پردازش اطالعات و هماهنگی در فعالیت
از فرد، آگاهی  گیرییاد گیعنوان آگاهی از چگونمیلر فراشناخت را به

چگونگی استفاده از اطالعات موجود برای رسیدن به یک هدف، 
خاص، آگاهی از  یفرایندهای شناختی در تکلیف توانایی قضاوت دربارٔه

ارزیابی  کند وهایی استفاده اینکه چه راهبردهایی را برای چه هدف
 اندپیشرفت خود در حین عملکرد و بعد از اتمام عملکرد، تعریف کرده

مهم و صلی ی اجنبهها منزلٔهشناختی بهافر یهادهبررا. (1۶)
 ،بیکر و بروان برطبق نظریٔه ست.ا همالحظه شدی گیردیای هادهبررا
ست که این اول ا جنبٔهد: بر میگیررا در ساسی ا جنبٔهدو شناخت افر
ه گاآتکلیف م آن نجات اماالزی و اگیردماهیت تکلیف یااز گیر افر

ی گیردتکلیف یام تماای امناسب بر نشداگیر افرینکه دوم ا؛ جنبٔه باشد

، شناختیافری هادهبررا همٔهع، مجمودر. (1۷) شته باشدرا دا
راهبردهای دهند. میار قرف هدی را گیردیند یاابر فردن کررتنظا

ها را کند به اطالعات توجه کنند و آنفراشناختی به فراگیران کمک می
صورتی انتخاب، بسط و سازماندهی نمایند که منجربه فهم عمیق به

ها، کردن، ارزیابی استداللبه استنباط یزمانی که فرد. (۲۰)شود 
شود، فراشناخت ها و تفسیر یافته مشغول میکردن، تولید فرضیهقیاس

راهبردهای ممکن برای تعیین پاسخ صحیح یا  یابد و همٔهبسط می
. آموزش راهبردهای (۲1) دشوشدن به استدالل درست استفاده میلئنا

زمانی که فراشناخت شان داد، فراشناختی در پژوهش حاضر ن
را هایی یافته و فعال باشد، فراگیران با احتمال بیشتر، مهارتپرورش

ها و مانند استنباط، استنتاج نتایج، تفسیر دقیق، ارزیابی استدالل
هنگامی که فراگیران توانایی کنترل . دهندشناسایی فرضیات انجام می

 شیؤهشود افراد بهاعث میشان را داشته باشند، بیندهای شناختیافر
قضاوت کنند؛ این امر  شده از محیطاطالعات دریافت بارٔهبهتری در

آموزان در اضطراب امتحان موجب یادگیری و بهبود عملکرد دانش
 شود.می

موجب همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد، آموزش فراشناختی 
سو با این هم در گروه آزمایش شد.شده افزایش خودکارآمدی ادراک

، میرکمالی و همکاران براساس نتایج حاصل از پژوهش خود یافته
 انگیزٔه پیشرفت، ایجاد با شدهپیشنهاد کردند، خودکارآمدی ادراک

از نظر البدارین و همکاران  .(11)شود می موفقیت تحصیلی سبب
ادراک خودکارآمدی، انگیزٔه پیشرفت و انتخاب صحیح راهبردهای 

. ایسگور بیان (۲۴)دهد تأثیر قرار میفراشناختی برای یادگیری را تحت
کرد، نبود نظارت فراشناختی موجب ضعف انگیزه و ادراک ناکارآمدی 

. اِورسون و (۲۵)شود آموزان میامتحان در دانشو متعاقباً اضطراب 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

is
ab

ils
tu

d.
or

g 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                             8 / 11

https://jdisabilstud.org/article-1-2030-fa.html


۸ 

یش راهبردهای فراشناختی با کاهش همکاران چنین نتیجه گرفتند، افزا
آموزان همراه است اضطراب و نگرانی و بهبود عملکرد تحصیلی دانش

(۲۶). 
دگیری خودتنظیمی توان از نظریٔه یادر تبیین یافتٔه پژوهش حاضر می

های یادگیری خودتنظیمی، خودکارآمدی بهره گرفت. مطابق با مدل
ازجمله منابع انگیزشی برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی است که 

منظور تنظیم فرایندهای کارگیری تنظیم فراشناختی بهیادگیرنده را در به
. در الگوی یادگیری خودتنظیمی (۲۰)سازد شناختی خود باانگیزه می

ها، متأثر از تجارب کنندهبر تأثیرپذیری از دیگر تعیینیک عمل، عالوه
های ها و کارآمدیخود ایجادشده نیز است. شناخت توانمندی

آورد بر در آدمی، محرکی برای الگوهای خودتنظیمی فراهم میخودراه
. (1۳)کنند عنوان عوامل اصلی تغییر، عمل میکه در آن افراد، خود به

طی  در که داندمی یادگیری ای ازشیوه پینتریچ یادگیری خودتنظیمی را
انگیزه که ادراک کارآمدی و شایستگی  فعالیت، لحاظ از آموزدانش آن

در . (1۴)کند فعاالنه عمل می فراشناخت، جزئی از آن است و
ر طول گر دچهارچوب فرایندهای فراشناختی، یادگیرندگان خودتنظیم

گزینی، کردن، هدفهایی چون طراحیفرایند کسب دانش به فعالیت
ترتیب به پردازند و بدینسازماندهی، خودنظارتی و خودارزشیابی می

 .(1۵)یابند میزانی از عملکرد تحصیلی مدنظرشان، دست می
توان گفت، در نظریٔه های حاضر میهمچنین در تبیین یافته

انگیزش شامل انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و گری خودتعیین
شود که در پیوستاری از انگیزٔه بیرونی تا انگیزٔه درونی انگیزشی میبی

 فردشود که شایستگی، هنگامی ارضا می کارآمدی و نیاز بهقرار دارد. 
ادراک  عهده بگیرد و در آن تسلط یابد. برانگیزی را برتکالیف چالش

منجربه انگیزٔه درونی برای انجام تکالیف و کارآمدی و شایستگی، 
که  بنابراین احتمااًل زمانی شود؛انگیز میهای چالشکردن فعالیتدنبال

داشته آمیز تکالیف باور های خود را برای انجام موفقیتتوانایی فرد
که در پژوهش حاضر ؛ همچنان(۸)کند می ، احساس اشتیاقباشد

مشاهده شد، کاهش اضطراب امتحان باعث افزایش انگیزٔه درونی و 
گر آموزان خودتنظیمشود. دانشاحساس خودکارآمدی و شایستگی می

ها حاصل با تکیه بر فرایندهای فراشناختی خود و اطمینانی که از آن
مانی که به یادگیری دروس دهند و زگزینی انجام میشود، هدفمی

های خود در نظارت و ارزشیابی تأثیر مهارتورزند تحتمبادرت می
دهند؛ ها به فعالیت خود ادامه میبر یادگیری دروس و میزان یادگیری آن

تا آنجاکه از یادگیری دروس و نیل به هدف اطمینان حاصل کنند؛ 
ها و سابقٔه مهارت ترتیب در موقعیت امتحان نیز با تکیه بر همینبدین

گذارند که افزایش یادگیری خود عملکرد مناسبی از خود به جا می
 شود.ها موجب میاحساس شایستگی و خودکارآمدی را در آن

هایی دارد. در پژوهش حاضر نیز هر پژوهشی در بطن خود محدودیت
اشاره کرد؛ ازآنجاکه این پژوهش در نمونٔه  هاییتوان به محدودیتمی

پذیری نتایج پژوهش حاضر آموزان انجام شد، تعمیممحدودی از دانش
پژوهش ابزار  نیدر اآموزان باید با احتیاط صورت گیرد. به دیگر دانش

ممکن  که کار رفتگیری اضطراب امتحان بهبرای اندازه یخودگزارش
گاهانه سعاست افراد به دادن در مطلوب جلوه یصورت آگاهانه و ناآ

ممکن است  .کرده باشندار میزان اضطراب امتحان و انک خود

های والدین و طبقٔه ها مانند ویژگیکنندههای دموگرافیکی شرکتویژگی
ها نداشت و در صورت اقتصادی که پژوهشگر کنترلی بر آناجتماعی

بود، بر میزان اضطراب کنترل مستلزم صرف زمان و هزینٔه بیشتر 
شود یم شنهادیپ ر گذاشته باشد.امتحان و نتایج پژوهش حاضر اث

به  قیعم مصاحبٔه یرکارگیهبا ب یفیبا انجام پژوهش ک آتی گرانپژوهش
اثرگذار بر  گریعوامل د ییشناسابررسی میزان اضطراب امتحان و 

های آتی شود در پژوهشتوصیه می .بپردازند اضطراب امتحان
 پژوهش همچنینهای مرتبط با والدین کنترل یا بررسی شود؛ ویژگی

 اقتصادی متفاوت صورت گیرد.حاضر در افراد با طبقات اجتماعی

 گیرینتیجه ۵
شود که آموزش های این پژوهش نتیجه گرفته میبراساس یافته

فراشناختی در کاهش اضطراب امتحان و افزایش خودکارآمدی 
  آموزان دختر پایٔه سوم مقطع متوسطه مؤثر است.شدٔه دانشادراک

 تشکروقدردانی 6
کننده در پژوهش حاضر و همچنین از تمامی دانش آموزان مشارکت

شهر تهران تشکر و  1۵وپرورش منطقٔه مسئوالن محترم آموزش
 شود. قدردانی می

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتتأییدیٔه اخالقی و رضایت

آزاد اسالمی واحد علوم و  دانشگاه یدکترا این مقاله برگرفته از رسالٔه
است. همچنین مجوز اجرای این پژوهش بر  1۶۲۳۳۷با کد  تحقیقات

 وپرورش با شماره نامٔهاز سازمان آموزش شدهگروه مطالعه
های تحقیق حاضر کنندهاز شرکت صادر شده است. 1۰1/۲۲۰۲۴1
رد تأیید و رضایت اخالقی دریافت ای درموای شامل بیانیهنوشتهدست

شد. همچنین پروتکل تحقیق در کمیتٔه اخالق در پژوهش دانشگاه 
 پژوهش مالحظات اخالقی در اینعلوم و تحقیقات تهران تأیید شد. 

ها کننده: پیش از شروع کار از والدین یا شرکتعبارت بود از
کننده از موضوع از شروع کار شرکت قبل ؛کتبی دریافت شد نامٔهرضایت

 از اطالعات خصوصی و شخصی مطلع شد؛ پژوهش یو روش اجرا
ها نتایج در صورت تمایل برای آن انجام گرفت؛ محافظت داوطلبان

های الزم هرگونه اختالل، راهنمایی در صورت مشاهدٔه ؛تفسیر شد
موجب  مشارکت در تحقیق ؛ارائه شد هاکنندهشرکتپیگیری به  برای
با موازین دینی  پژوهش این ؛ها نبودکنندهگونه بار مالی برای شرکتهیچ

 گونه مغایرتی نداشت.و فرهنگی آزمودنی و جامعه هیچ
 رضایت برای انتشار

 این امر غیر قابل اجرا است. 
 ها و موادبودن داده در دسترس

مطالعه تحلیل شده در مقاله که در طول های پشتیبان نتایج گزارشداده
صورت فایل ورودی داده در نزد نویسندٔه مسئول حفظ خواهد شدند، به

  شد.
 تضاد منافع

 گونه تضاد منافعی ندارند. کنند هیچنویسندگان اعالم می
شده از منابع شخصی تأمین شده عتبار برای مطالعٔه گزارشا: منابع مالی
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۹ 

  است و این پژوهش با حمایت مالی سازمانی انجام نشده است.
 مشارکت نویسندگان
نویس مقاله، بازبینی و هم یکسانی در تهیٔه پیشهمٔه نویسندگان س

 اصالح مقالٔه حاضر برعهده داشتند. 
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