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ان تیز آموزدانشبررسی تاثیر برنامه ی یادگیری مستقل هاروی و وولف بر اضطراب مدرسه 

 هوش شهر اصفهان

 2، احمد عابدی1مائده حسام

 چکیده

آموزان دختر دوره اول هدف از این پژوهش تعیین تاثیر آموزش برنامه یادگیری مستقل هاروی و وولف بر اضطراب مدرسه دانش

آموزان دختر دوره اول متوسطه تیزهوشان شهر اصفهان است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش متوسطه تیزهوشان شهر

-SRSC مدرسه تشکیل داده بودند. برای جمع آوری اطالعات پژوهش حاضر از پرسشنامه اضطراب 49-49اصفهان در سال 

C(،1141 هادیان)با استفاده از نرم افزار  استفاده شد. داده ها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس وSPSS  مورد تجزیه و  11نسخه

تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از این بود که آموزش برنامه یادگیری مستقل هاروی و وولف بر کاهش اضطراب 

ه تیزهوشان آموزان دختر دوره اول متوسطمدرسه)اضطراب جدایی، اضطراب اجتماعی، اضطراب امتحان و اضطراب فراگیر( دانش

(. نتایج پژوهش حاضر بیان گر این است که آموزش راهبردهای یادگیری مستقل، بر >59/5Pشهر اصفهان اثر بخش می باشد)

 آموزان نقش پر اهمیتی دارند. کاهش اضطراب مدرسه دانش

، اضطراب جدایی، یادگیری مستقل، اضطراب مدرسه، اضطراب اجتماعی، اضطراب فراگیر، اضطراب امتحانکلید واژه ها: 

 آموزان تیزهوشدانش

                                                           
 (49111110190.دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات یزد)نویسنده مسئول، شماره تماس:  1

 . عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان 2
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 مقدمه

هر جامعه ای که به بقا و پیشرفت خود می اندیشد، استعدادهای درخشان خود را در کانون توجه قرار می دهد. به طور کلی سال 

هاست که یک حرکت جهانی شروع شده و به سمت توجه ویژه، به نخبگان و تیزهوشان جهت گیری کرده است)ریو، میر و 

آموزان را در سراسر جهان (. یکی از عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی، اضطراب است که ساالنه میلیون ها دانش2552، 1بوناسیو

( در پژوهش خود با عنوان مولفه های سالمت روانی 1141تحت تاثیر قرار می دهد. سبزه آرای لنگرودی، محمدی، مهری و طالعی)

آموزان مدارس مدارس استعدادهای درخشان و عادی به این نتیجه دست یافتند که دانشآموزان و اضطراب امتحان در دانش

استعدادهای درخشان نیز دچار اضطراب امتحان می شوند. اضطراب، یک واکنش هیجانی ناخوشایند به موقعیت ارزیابی می باشد 

طباطبایی، بنی جمالی، احدی و  که با احساس تنش، تشویش و برانگیختگی سیستم عصبی خودکار مشخص می شود)جعفر

آموزان محسوب می گردد)حین، ساتر، وان، ویدفلت، ویرمیرن یکی از مشکالت عمده ی دانش 2(. اضطراب مدرسه1141خامسان، 

(. 1114می شود)دادستان،  2و اضطراب امتحان 9، اضطراب اجتماعی9(. اضطراب مدرسه شامل اضطراب جدایی2511، 1و وستنبرگ

آموزان هنگام حضور در مدرسه تجربه می کنند از عالئم شایع در اضطراب مدرسه هستند؛ یا فشار روانی که دانش احساس تنش و

(. معموالً امتناع از 1411، 7این که شامل افکار و رفتار پریشانی است که به هنگام تداعی حضور در مدرسه، دیده می شود)برنستین

رسه محسوب می شود. از چشم انداز تحولی، اضطراب مدرسه ناشی از اضطراب مدرسه رفتن یکی از نشانه های اضطراب مد

جدایی از والدین، خانه، خانواده یا شرایطی است که به آن دلبستگی ایجاد شده است)هیرش فیلدبکر، ماسک، حنین، بلکلی، پالک 

ر کارآمدی، شکوفایی استعداد، شکل آموزان را تهدید می کند و ب(. اضطراب، سالمت روانی دانش2515، 1ورمان و مک کواد

آموزان، می گیری شخصیت و هویت اجتماعی آنان تاثیر سوء می گذارد و به عنوان یکی از پدیده های فراگیر و مشکل ساز دانش

 (.1117تواند بر پیشرفت تحصیلی و عملکرد بهینه آنان بویژه هنگام ارزشیابی تاثیر گذار باشد)خسروی و بیگدلی، 

ه اینکه پیشرفت تحصیلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، محققان، عوامل تاثیر گذار بر آن را، از جمله یادگیری با توجه ب

، مورد مطالعه قرار داده اند. یادگیری مستقل، نوعی فرآیند فعال و سازمان یافته است که طی آن، فراگیران، اهدافی را برای 4مستقل

می کنند تا شناخت، انگیزش و رفتار خود را تنظیم، مهار و نظارت نمایند)مردعلی و  یادگیری انتخاب می کنند؛ سپس سعی

آموزان به کار می برند تا شناخت هایشان را تنظیم کنند. این (. یادگیری مستقل، شامل راهبردهایی است که دانش1117کوشکی، 

                                                           
1 . Reeve, Meyer & Bonaccio 
2 . school anxiety 
3 . Heyne, Sauter, Van Widenfelt, Vermeiren & Westenberg 
4 . Separation Anxiety 
5 . social anxiety 
6 . exam anxiety 
7 . Bernstein 
8 . Hirshfeld-Becker, Masek, Henin, Blakely, Pollock-Wurman & McQuade 
9 . Learning Strategies 
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.ثبت و 9، 9.جستجوی اطالعات1،9دف گذاری و برنامه ریزی.ه1، 2.سازمان دادن و انتقال2، 1.خودارزشیابی1راهبردها عبارتند از: 

.جستجوی کمک از 4، 1.مرور ذهنی و حفظ کردن1، 7.خودپیامدی7، 2.ساخت دهی محیطی2، 9ضبط و یادداشت برداری

.مرور تکالیف و 11، 12.مرور نکته ها12، 11.جستجوی کمک از بزرگساالن11، 15.جستجوی کمک از معلم15، 4همساالن

تحقیقات اخیر نشان می دهد که فرآیند های شخصی، رفتارهای محیطی و فردی معلمان و  .19.مرور متن کتاب19و  11امتحانات

(. طبق نظر 19،2551آموزان عواملی هستند که استفاده از راهبردهای یادگیری مستقل را تسهیل می کنند)هاوزند وهویدانش

کت فعال آنها در فرآیند یادگیری از دیدگاه فراشناختی، انگیزشی و ( ویژگی اصلی فراگیران مستقل مشار2552و  2551)12زیمرمن

رفتاری است. ویژگی دیگر این دسته از یادگیرندگان عملکرد باال و مطلوب و نیز ظرفیت باالی آنها برای یادگیری است که آنها را 

(. این 17،2511ری است)جاروال و جارونوجااز فراگیران با عملکرد نامطلوب متمایز می سازد. مستقلی برای فرآیند یادگیری ضرو

آموزان کمک می کند تا عادات یادگیری بهتری را در خود به وجود بیاورند ، مهارتهای مطالعه خود را بهبود امر به دانش

 (، راهبردهای یادگیری برای تقویت نتایج تحصیلی به کار گیرند، عملکرد خود را مورد بازبینی قرار2511، 11بخشند)والترز

( و پیشرفت دانشگاهی شان را ارزیابی نمایند)دی بریون، ثید و 14،2559 دهند)هریس و فرندلر، سادلر، فریزل و گراهام

(. از این رو معلمان باید با عوامل موثر بر توانایی فراگیری یادگیر برای مستقلی و راهبردهایی که می توانند برای 25،2511کمپ

ر کالس درس مورد استفاده قرار دهند، آشنا باشند. عالوه بر مستقلی ، انگیزش نیز تاثیری مهم شناسایی و ارتقای یادگیری مستقل د

 (. 21،2551آموز دارد)زیمرمن و شانکبر نتایج تحصیلی دانش

                                                           
1 .Self-evaluation 
2 .Organizing & transforming 
3 .Goal setting & planing 
4 .Seeking information 
5 .Keeping , records & Monitoring 
6 . Construction of environmental 
7 .Self-consequences 
8 .Rehearsing & Memorizing 
9 .Seeking peer assistance 
10 . Seeking teacher assistance 
11 . Seeking adult assistance 
12 .Reviewing notes 
13 . Reviewing tests or work 
14 . Reviewing test books 
15 .Housand & Huie 
16 . Zemmerman 
17 .Jarvela & Jarvenoja 
18 .Wolters 
19 .Harris & Friendlander, Saddler , Frizzelle & Graham 
20 .De Bruin, Thiede & Camp 
21 . Schunk 
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آموزان به ندرت مهارت های ضروری متاسفانه واقعیت این است که در صورت عدم آموزش راهبردهای مطالعاتی ویژه، دانش

(. همان طور که به وسیله ی پوستینن و 2552، 1را برای کسب عملکرد تحصیلی بهینه توسعه می دهند)هاروی خودنظارتی

( تاکید شده، یکی از اهداف عمده ی آموزشی باید رشد مهارت های خودتنظیمی و ایجاد موقعیت هایی برای 2551)2پولکینن

فعال و مستقل، یادگیری خود را هدایت کرده و دانش خود را هر  آموزان خودتنظیم به صورتیادگیری مادام العمر باشد. دانش

(. هر عامل موثر در یادگیری، جزئی 1142زمان که الزم باشد به روز رسانی می کنند)هاروی و وولف، ترجمه عابدی و عظیمی فر، 

ل را تحت تاثیر قرار می از نظام پویایی است که به صورت پیوسته و متقابل، دیگر عوامل موجود در نظام یادگیری مستق

(. هر عاملی در بردارنده ی تعدادی ریز پردازنده است. این ریز پردازنده ها 2555، 9؛ شاپیرو و شوارتز1474، 1دهد)برونفن برنر

شامل باورهای مثبت درباره ی توانایی های فرد، تجارب و افزایش احساسات مثبت نسبت به یادگیری، مدیریت و جهت دهی به 

تعیین اهداف یادگیری، برنامه ریزی راهبردها، مشارکت و تمرکز بر آموزش، استفاده از راهبردهای شناختی موثر، اهداف، 

اثربخشی راهبردهای یادگیری، نظارت بر عملکرد، مدیریت کارآمد زمان، ایجاد یک محیط یادگیری مناسب، استفاده موثر از منابع 

 (.2555، 2؛ زیدنر، بوئکارتس و پینتریچ2555، 9چانک و ارتمرو توانایی کمک گرفتن در زمان نیاز است)اس

آموزان در دوران تحصیل با عوامل پر شمار تنش زا با توجه به آنچه بیان شد و همچنین نتایج پژوهش ها که نشان می دهند دانش

رو می شوند که اگر به  مانند: ترس، نگرانی، کم رویی، خشم، حسادت، ناکامی، تعارض و بخصوص اضطراب و افسردگی رو به

روانی و اجتماعی -شیوه مناسب و به هنگام، بهداشت روانی آن ها فراهم نشود، دیر یا زود دچار ناهنجاری های شدید جسمانی

(؛ بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت نقش یادگیری مستقل و راهبردهای 1117خواهند شد)شیربیم، سودانی و شفیع آبادی، 

آموزان تیزهوش، در این تحقیق سعی بر آن شد تا با هدف ه عنوان عوامل تاثیر گذار بر اضطراب مدرسه دانشمربوط به آن ب

 آموزان تیز هوش را کاهش دهیم.آموزش راهبردهای یادگیری مستقل به عنوان متغیری مطلوب، اضطراب دانش

 روش

نفر از  15ه گواه می باشد. نمونه تحقیق شامل پس آزمون با گرو-این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون 

مشغول در مدارس تیزهوشان شهر  49-41آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر اصفهان بودند که در نیمه اول سال تحصیلی دانش

تحت  نفری گواه و آزمایش قرار گرفتند. گروه آزمایش 19اصفهان مشغول به تحصیل بودند که به صورت تصادفی در دو گروه 

ساعته قرار گرفتند و گروه گواه آموزشی دریافت  2جلسه  15آموزش برنامه یادگیری مستقل هاروی و وولف، هفته دو جلسه و طی 

 نکردند. پس از اتمام آموزش از هر دو گروه مجدداً آزمون اضطراب مدرسه، در همان شرایط گرفته شد .

                                                           
1 .Harvey 
2 .Puustinen & Pulkkinen 
3 .Bronfenbernner 
4 .Shapiro & Schwartz 
5 .Schunk & Ertmer 
6 .Zeidner, Boekaerts & Pintrich 
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-19( با هدف ارزیابی و اندازه گیری اضطراب مدرسه کودکان 1141ان): این ابزار توسط هادیSARS-Cآزمون اضطراب مدرسه 

=هرگز نمره 1=گاهی اوقات و 2=همیشه ، 1سئوال در طیف لیکرت است که به صورت  29سال ساخته شد. این مقیاس دارای 1

ضطراب جدایی است. خرده مقیاس اضطراب امتحان، اضطراب فراگیر، اضطراب اجتماعی و ا 9گذاری می شود. این مقیاس شامل 

 75/5و اضطراب جدایی 79/5، اضطراب اجتماعی 19/5، اضطراب فراگیر 79/5، اضطراب امتحان 71/5ضرایب پایایی مقیاس کل 

 گزارش شده است. روایی این مقیاس نیز با روش تحلیل عاملی اکتشافی بررسی و تایید شده است. 

 ل زیر آورده شده است:خالصه برنامه یادگیری مستقل هاروی و وولف در جدو

 : عناوین جلسات آموزش راهبردهای یادگیری مستقل1جدول 

 شرح مختصر موضوع جلسه جلسات

 جلسه

 اول

انتظار می رود که فراگیران برداشت صحیحی از معنا و مفهوم خود ارزیابی دریافت کنند و  خودارزیابی

ه رفتارهای گذشته عالوه بر شناخت نفاط ضعف و قوت خود از طریق تمرکز و محاسب

خویش و مقایسه آن با سطوح قابل انتظار بتوانند افداماتی برای بهبود عملکرد خویش داشته 

 باشند. 

 جلسه

 دوم

هدف گذاری و برنامه 

 ریزی

آشنایی فراگیران با ویژگی های یک هدف گذاری خوب)روشن، واضح،مقید به زمان، 

ف از طریق تنظیم فعالیت ها، تمرکز به قابل اندازه گیری( افزایش احتمال رسیدن به هد

 اهداف در اولویت و احتراز از انحراف از مسیر

 جلسه

 سوم

سازمان دهی و انتقال 

 اطالعات

آشنایی با افزایش رانمدان کارهای روزانه، اولویت بندی بر حسب ضرورت، برنامه ریزی 

 به شیوه علمی

 

 جلسه

 چهارم

جستجوی اطالعات و 

ثبت و ضبط و 

 ت بردارییادداش

 آشنایی فراگیران با شیوه های مختلف خالصه برداری و یادداشت برداری و فیش نویسی

 جلسه

 پنجم

آشنایی فراگیران به اینکه چطور برای موفقیت ها و شکست های خود پاداش و تنبیه قرار  خودپیامدی

 داده و تصویر سازی ذهنی کنند

 جلسه

 ششم

با چگونگی جلوگیری از بی نظمی و بهم ریختگی، تجزیه و تحلیل آشنایی فراگیران  سازمان دهی محیط 

 موقعیت فعلی خویش و همچنین تسلط بر محیط خارجی و منابع قابل دسترسی
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 جلسه

 هفتم

افزایش توانایی فراگیران جهت مقابله با مسائل چالش برانگیز، تعهد نسبت به فعالیت ها و  خودکارآمدی

 ناامیدی و یاس عالیق خود و چیره شدن بر احساس

 جلسه

 هشتم

شیوه های صحیح 

 مطالعه

آشنایی فراگیران با شیوه های علمی مطالعه و افزایش کمی و کیفی راندمان مطالعه برای 

 SQARمثال روش مطالعه 

 

 جلسه

 نهم

کمک از 

اطرافیان)همساالن، 

 معلمان و بزرگساالن(

ه به پیشرفت تحصیلی آنها کمک آشنایی فراگیران با بهره گیری از شیوه های هم افزایی ک

 می نماید.

 جلسه

 دهم

آشنایی فراگیران با اولویت بندی امور زندگی، بهبود زمان و مدت بهره برداری از وقت،  مدیریت زمان

 درک ارزش زمان

تحلیل شدند. تجزیه و  P<0/05( و آزمون تحلیل کوواریانس در سطح معنی داری 25)ویرایش SPSSداده با استفاده از نرم افزار 

 نتایج

برنامه یادگیری مستقل هاروی و وولف بر نمره کل اضطراب و تاثیر از آوری شده های جمعبه تجزیه و تحلیل داده پژوهشدر این 

آموزان دختر در دوره اول متوسطه چهار زیرمقیاس اضطراب امتحان، اضطراب اجتماعی، اضطراب فراگیر و اضطراب جدایی دانش

-های پژوهش که شامل آزمون کلموگروففرضپیشابتدا  در این گزارش .شودسال پرداخته می 19خشان با سن استعدادهای در

ها بررسی آزمون، آزمون لوین جهت همگونی واریانسآزمون و پسها در مرحله پیشاسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده

گیرد که اثر پیش آزمون با زمون تحلیل کواریانس مورد بررسی قرار میبا استفاده از آاصلی پژوهش  هدفنتایج مربوط به  شود.می

 . استفاده از روش تحلیل کواریانس کنترل گردد

( آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش آورده شده است در یک تحلیل کلی در گروه کنترل بین پیش آزمون و 2در جدول )

رد و در تمام متغیرها در مرحله پس آزمون میانگین اضطراب افزایش یافته است ولی پس آزمون تفاوتی در مقدار میانگین وجود ندا

 در گروه آزمایش میانگین نمرات اضطراب در مرحله پس آزمون کاهش یافته است.

 (. آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش3جدول )

 ماکزیمم داده مینیمم داده انحراف معیار میانگین مرحله گروه متغیر

 ضطراب امتحانا
 گروه کنترل

 12/1 5/5 97/5 22/5 پیش آزمون

 71/1 5/5 97/5 12/5 پس آزمون

 71/1 5/5 99/5 29/5 پیش آزمون گروه آزمایش
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 41/5 5/5 15/5 92/5 پس آزمون

اضطراب 

 اجتماعی

 گروه کنترل
 5/1 11/5 25/5 97/5 پیش آزمون

 99/1 11/5 11/5 29/5 پس آزمون

 ایشگروه آزم
 11/1 22/5 11/5 99/5 پیش آزمون

 27/5 11/5 17/5 19/5 پس آزمون

 اضطراب فراگیر

 گروه کنترل
 95/1 5/5 94/5 21/5 پیش آزمون

 95/1 5/5 94/5 79/5 پس آزمون

 گروه آزمایش
 25/1 25/5 99/5 79/5 پیش آزمون

 15/5 5/5 21/5 91/5 پس آزمون

 اضطراب جدایی

 گروه کنترل
 95/1 5/5 99/5 92/5 آزمونپیش 

 91/1 5/5 99/5 92/5 پس آزمون

 گروه آزمایش
 5/2 5/5 91/5 11/5 پیش آزمون

 5/1 5/5 11/5 21/5 پس آزمون

نمره کل 

 اضطراب

 گروه کنترل
 14/1 19/5 19/5 29/5 پیش آزمون

 17/1 29/5 11/5 72/5 پس آزمون

 گروه آزمایش
 19/5 51/5 29/5 91/5 پیش آزمون

 25/5 11/5 11/5 11/5 پس آزمون

شود که آیا تفاوت معناداری در شود. در این حالت بررسی میبرای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون آنالیز کواریانس استفاده می

ه برنامپیش از نمره کل اضطراب و چهار زیرمقیاس اضطراب امتحان، اضطراب اجتماعی، اضطراب فراگیر و اضطراب جدایی 

و پس از آن در گروه کنترل و آزمایش وجود دارد یا نه. برای انجام آزمون آنالیز کواریانس باید یادگیری مستقل هاروی و وولف 

ها مورد بررسی قرار گیرد که با توجه به سطح معناداری برای آزمون ها و همچنین همگونی واریانسپیش فرض نرمال بودن داده

(، اضطراب Z ،911/5=p=121/5(، اضطراب اجتماعی)Z ،799/5=p=215/5اب امتحان)کلموگروف در متغیرهای اضطر

(که بیش از Z ،111/5=p=212/5( و نمره کل اضطراب)Z ،292/5=p=521/1(، اضطراب جدایی)Z ،992/5=p=121/5فراگیر)

باشد می 59/5ه سطح معنادار بزرگتر از توان نتیجه گرفت داده ها نرمال هستند و با توجه به نتایج آزمون لوین و اینکاست، می 59/5

(، F ،451/5=p=512/5(، اضطراب فراگیر)F ،192/5=p=411/5(، اضطراب اجتماعی)F ،152/5=p=542/1اضطراب امتحان)

 ( از همگونی واریانس برخوردارند.F ،271/5=p=22/1( و نمره کل اضطراب)F ،941/5=p=247/5اضطراب جدایی)

 واریانس برای متغیرهای پژوهش(. آزمون آنالیز ک2جدول )
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 Fآزمون  سطح معناداری مجذور اتا توان آزمون
میانگین 

 مربعات
 متغیر منبع تغییرات درجه آزادی

 اثر پیش آزمون 1 154/2 11/12 555/5٭٭ 921/5 479/5
 اضطراب امتحان

 گروه 1 417/5 11/7 554/5٭٭ 299/5 727/5

 یش آزموناثر پ 1 512/5 951/5 911/5 522/5 159/5
 اضطراب اجتماعی

 گروه 1 259/5 929/4 559/5٭٭ 241/5 19/5

 اثر پیش آزمون 1 219/1 911/12 552/5٭٭ 19/5 421/5
 اضطراب فراگیر

 گروه 1 159/5 151/1 551/5٭٭ 221/5 771/5

 اثر پیش آزمون 1 159/2 159/2 599/5٭ 792/5 5/1
 اضطراب جدایی

 گروه 1 111/5 111/5 555/5٭٭ 121/5 921/5

 اثر پیش آزمون 1 471/5 711/22 555/5٭٭ 299/5 449/5
 نمره کل اضطراب

 گروه 1 12/5 999/7 512/5٭ 947/5 791/5

 19/1معناداری در سطح  ٭               11/1معناداری در سطح  ٭٭

غیر همپراش، اثر اصلی متغیر مشاوره بر دهد که با حذف اثر نمرات اضطراب در مرحله پیش آزمون به عنوان مت( نشان می1جدول )

(، F ،51/5>p=151/1(، اضطراب فراگیر)F ،51/5>p=929/4(، اضطراب اجتماعی)F ،51/5>p=11/7نمره اضطراب امتحان)

توان آزمون معنادار است و می( در مرحله پسF ،59/5>p=999/7( و نمره کل اضطراب)F ،551/5>p=111/5اضطراب جدایی)

آزمون در مرحله پس آزمون تفاوت معنادار بین دو گروه کنترل و آزمایش در تمام متغیرها وجود با حذف اثر پیش نتیجه گرفت که

آزمون آزمون گروه آزمایش به صورت معنادار کمتر از نمرات در مرحله پس( نمرات در مرحله پس2داردکه با توجه به جدول)

 ادار است. باشد و بنابراین اثر برنامه معنگروه کنترل می

 بحث و نتیجه گیری

آموزان دختر پایه این پژوهش نشان داد که آموزش برنامه یادگیری مستقل هاروی و وولف سبب کاهش اضطراب مدرسه در دانش

اول دبیرستان تیزهوشان شهر اصفهان شد. این یافته با نتایج پژوهش های انجام شده توسط محمدی درویش بقال، حاتمی، اسدزاده 

 ( همخوانی دارد. 1111( و بایرامی و عبدی)1112(، صبحی و رسول وند)1117(، غالمی و کریم زاده)1142ی)و احد

اضطراب به عنوان قسمتی از زندگی انسان، در همه افراد وجود دارد. اگرچه وجود مقداری از اضطراب مفید است اما حالت 

ضطراب نمی تواند به عنوان یک پاسخ سازش یافته تلقی شود؛ بلکه اضطراب می تواند جنبه مزمن و مداوم بیاید: در این صورت ا

می تواند به منزله منبع شکست و سازش نایافته باشد که باعث می گردد، فرد در زندگی روزمره دچار مشکل شود. اضطراب دارای 

و یا هیجان ها نامرتبط هستند از  بعد شناختی و هیجانی است که در انواع اضطراب های دردسر ساز یا شناخت ها تعریف شده هستند
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این رو آموزش راهبردهایی که شناخت و فراشناخت افراد را هدف تغییر قرار می دهند می توانند از راه اصالح این فرآیند های زیر 

تسلط بر  آموزان از راهبردهای یادگیری مستقل وبنایی در کاهش اضطراب مدرسه نقش داشته باشند. در نتیجه، آگاهی یافتن دانش

 چگونگی استفاده از آن راهبردها، باعث کاهش اضطراب می شود. 

در تبیین نتایج این پژوهش می توان گفت برنامه یادگیری مستقل هاروی و وولف بدلیل اینکه مهارت های خودتنظیمی و یادگیری 

می گیرند چگونه واکنش های هیجانی خود آموزان تیز هوش یاد آموزان، آموزش می دهد؛ لذا دانشهیجانی و رفتاری را به دانش

آموزان در از جمله اضطراب مدرسه را در خود کنترل نمایند. در واقع رشد راهکارهای خودتنظیمی به وسیله ی شرایطی که دانش

ه به آن قرار دارند، تحت تاثیر قرار می گیرد. این شرایط در بردارنده ی موقعیت های اجتماعی و محیط های آموزشی هستند ک

آموزان (. دانش2551وسیله ی همساالن، والدین و معلمان در کالس، مدرسه و خانه به وجود می آیند)پوستینن و پولکینن، 

آموزان با توجه به موقعیت، از راهکارهای متنوع شناختی، خودتنظیم ، سطح انگیزه ی خود را آگاهانه تنظیم می کنند. این دانش

 رونی و بیرونی برای دستیابی به اهداف خود استفاده می کنند. اجتماعی، ارادی و انگیزشی د

آموزان با انواع اضطراب مدرسه مانند اضطراب جدایی، اضطراب امتحان، اضطراب فراگیر و اگر به هنگام رو به رو شدن دانش

-ناهنجاری های شدید جسمانیاضطراب اجتماعی به شیوه مناسب و به هنگام بهداشت روانی آن ها فراهم نشود، دیر یا زود دچار 

آموزان، باید شرایطی پدید آید که آن ها بتوانند از روانی و اجتماعی خواهتد شد؛ بنابراین برای باالبردن بهداشت روانی دانش

آموزان اضطراب می باشد، این با توجه به این که یکی از مشکالت دانش آموزش راهبردهای یادگیری مستقل برخوردار گردند.

یادگیری، می تواند رهنمودی برای برنامه ریزان و مسئولین آموزشی و معلمان باشد تا در مدارس، از این روش جهت کاهش روش 

 اختالالت روانی بخصوص اضطراب استفاده شود. 
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