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Aims Decision making and shooting are essential skills of the militaries. Cognitive readiness 
can reduce human errors and increase the desired performance. The purpose of this study 
was to evaluate the effectiveness of cognitive readiness training on decision making skill and 
shooting performance with moderating effect of competitive state anxiety.
Materials & Methods This quasi-experimental study with pretest-posttest designs with 
control was implemented in all students of a Tehran’s,Iran, military university which 
received the training unit in the second semester of the 2016-2017 academic year. Using the 
purposive sampling, 68 subjects (34 cases with state anxiety) were selected as samples. The 
Cox Competitive State Anxiety Inventory and California Critical Thinking Questionnaire were 
used for data collection. Data was analyzed by repeated measures ANOVA in SPSS 19 software.
Findings There was a significant difference effect between experimental and control group in 
the mean scores of the decision making and shooting skills with 99% confidence (p<0.001). 
The anxiety also had a significant effect on difference between defined groups.
Conclusion Cognitive readiness is effective in improving decision making and shooting skills in 
both anxious and non-anxious situations. 
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اثربخشی آموزش آمادگی شناختی بر مهارت 

با اثر گیری و عملکرد تیراندازی  تصمیم

  رقابتی - کنندگی اضطراب حالتی تعدیل
  

  MA یناج یاحمدعل

 سمنان، دانشگاه ،یتیترب علوم و یشناس روان دانشکده ،ینیبال یشناس روان گروه
  رانیا سمنان،
  PhD *بوگر انیمیرح اسحق

 سمنان، دانشگاه ،یتیترب علوم و یشناس روان دانشکده ،ینیبال یشناس روان گروه
  رانیا سمنان،

  PhD پسند طالع اوشیس

 و یشناس روان دانشکدهتربیتی و آموزش کودکان استثنایی،  علوم گروه
  رانیا سمنان، سمنان، دانشگاه ،یتیترب علوم

  

  چکيده
 یآمادگهای ضروری نظامیان است.  گیری و تیراندازی از مهارت تصمیم :فاهدا

 عملکرد شیافزا نیهمچن و یانسان یخطاها کاهش سبب تواند یم یشناخت
بر  یشناخت یآمادگ آموزش یاثربخش یبررس پژوهش نیا از هدف .شود مطلوب

 - یحالت اضطراب یکنندگ لیتعد اثر باگیری و عملکرد تیراندازی  مهارت تصمیم
  بود. یرقابت

 با آزمون پس - آزمون شیپ با طرح یشیآزما مهین پژوهشاین  :ها روشمواد و 
 واحد که تهران نظامی های دانشگاه از یکی انیدانشجو یتمامدر  ،کنترل گروه

بودند، انجام شد.   کرده اخذ ۹۵-۹۶ یلیتحص سال دوم سال مین در را یبدن تیترب
نفر با اضطراب حالتی) به  ۳۴نفر ( ۶۸گیری هدفمند  با استفاده از روش نمونه

 - یحالت اضطرابها از سیاهه  عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده
 باها  داده. استفاده شد ایفرنیکال یانتقاد تفکرنامه  پرسش و کاکس یرقابت

 SPSS افزار نرمقالب  در مکرر یها یریگ اندازه انسیوار لیتحل آزموناستفاده از 

  تجزیه و تحلیل شدند. 19
در میانگین معناداری های آزمایش و کنترل، اثر اختالفی  در میان گروه ها: يافته

% اطمینان وجود داشت ٩٩با  یراندازیو ت یریگ میتصمهای  امتیازات مهارت
)۰۰۱/۰p< .(یها گروه انیم تفاوت جادیا در ییسزا به ریتأثنیز  اضطراب 

  . شده داشت تعریف
 ٢ در یراندازیت مهارت و یریگ میتصم بهبود در یشناخت یآمادگ :یگير نتيجه
  .است اثربخش اضطراب، بدون و یاضطراب حالت
  اضطراب ی، فراشناخت،راندازیتی، ریگ میتصم ها: هکليدواژ

  

  ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  i_rahimian@semnan.ac.irنويسنده مسئول: *

  

  مقدمه

 دانش، مهارت، شامل یذهن یآمادگنوعی  ی،شناخت یآمادگ
 عملکرد حفظ یبرا فرد هر که یشخص یها شیگرا و زهیانگ ،ییتوانا

 آن به ینظام ینیب شیپ رقابلیغ و دهیچیپ های طیمح در ستهیشا
 بعد ۴ بهآمادگی شناختی  آموزش. [2 ,1]، استکرد خواهد دایپ ازین

 تفکر و مساله حل مهارت ،یفراشناخت یآگاه ،یتیوضع یآگاه
 با دیجد عصر در یشناخت یآمادگ به ازین. [3]شود یم میتقس خالق
 در عیسر یریگ میتصم و یا لحظه اطالعات به روزافزون ازین وجود

 احساس شیپ از شیب ،کنند یم رییتغ سرعت به که ییها طیمح
 تا است علت بر دیمز ،اضطراب وجود گرید ییسو از. [4]شود یم

 قرار خود ریتأث تحت گوناگون یها تیموقع در را افراد عملکرد
  .[5]دهد
 یآگاه ذهن نامه پرسش ییروا یبرا خود تالش در همکاران و ژانگ
 ییها ورزش در که ندا هکرد انیب ورزشکار یآزمودن ۲۷۱ در یتیموقع
 اتمام و انتخاب در یتیموقع یآگاه تیاهم ی،هاک و فوتبال مانند

تواند  می یتیموقع یآگاهافزایش  با فرد. است مشهودی، بسیار باز
 نهمی در. [6]مشابه، اقدام بهتری داشته باشد  با وجود تالشی

 راندازانیت به یتیموقع یآگاه مختصر آموزش باشگران پژوه راستا،
 که ندا هدیرس جهینت نیا به کنترل گروه با جینتا سهیمقا و سیپل

ی که به پژوهش در. [7]اند بوده تر موفق ازیامت کسب در شیآزما گروه
 با یتیموقع یآگاه رآشکاریغ و آشکار یها روش بررسی

 یآگاه پرداخته شده است، مشخص شد که یعمل یها تیفعال
 نیا و است ارتباط در ها تیفعال با سطوح یتمام در یتیموقع

در . ستین مؤثر یتیموقع یآگاه یریگ اندازه روش نوع در مساله
 و یتیموقع یآگاه معنادار و مثبت یهمبستگاین پژوهش، 

  .[8]است شده گزارش زین یریگ میتصم
 رنجشباعث تقلیل  ،ی افکارریناپذ کنترل باوربا کاهش  فراشناخت

 نانهیب رواقعیغ انتظارات و خطاها از ترس و یخودکارآمد عدم از
 یراهبردها از یآگاه زانیم سنجش با یپژوهشدر  شود. می

 نیا که اند هافتیدر رازیش دانشگاه یدانشجو ۱۹۹ در یفراشناخت
 واقع مؤثر یریگ میتصم در یورز تعلل کاهش در تواند یم ریمتغ
 دانشجو ۱۳۰ کیولوژیزیف راتییتغ به استناد با جهینت نیا. [9]شود

 و یمیرح. [10]استشده  انیب زین گرید یها یسربر لهٔ یوس به
 یندهاآیفر که ندا هدیرس جهینت نیا به خود پژوهشدر  [11]جوکار
 ،یجانیه حاالت ریتأث تحت ،یلیتحل یریگ میتصم ژهیو به ،یشناخت

 یفراشناخت التیتما و) یشناخت یها سبک( یزشیانگ تیوضع
 سطح رابطهٔ  به نوجوانان ۲۵۰ در هیترک کشور در یقیتحق. است

 در و هپرداخت کنترل منبع و مساله حل ،یریگ میتصم فراشناخت،
 و کننده ینیب شیپ تواند یم فراشناخت کهاست  هکرد گزارش تینها

 با یمالز کشور در نیهمچن. [12]باشد یریگ میتصم کنندهٔ  لیتعد
 آموزش نیا با که ندا هافتیدر فراشناخت یها مهارت آموزش

 ابعاد. [13]کرد لیتسه را ینیبال یریگ میتصم ندآیفر توان یم
 تیظرف. است بوده توجه مورد انسان عملکرد در ربازید از فراشناخت

 یها مهارت آموزش مانند فراشناخت یعموم یها مهارت و استنتاج
 سهم ن،یا بر عالوه. هستند ریجداناپذ یتخصص عملکرد از یروان
) یفراشناخت یها روش از( توجه یراهکارها و یذهن یرسازیتصو

. [14]است توجه قابل آن از یآگاه و عملکرد از ما درک به
 که اند کرده اشاره قتیحق نیا به یادیز اریبس یها پژوهش

 یدارا متفاوت یورزش یها رشته در ماهر و خبره افراد در فراشناخت
 ییسو از و است یعاد و یمبتد افراد نسبت یباالتر یراهکارها

 عملکرد ،ابدی شیافزا فرد در یفراشناخت یآگاه زانیم چه هر گرید
  .[19-15]افتی خواهد ارتقانیز  یو یمهارت و یورزش

. [20]باشد مؤثر یریگ میتصم بهبود در تواند یم مساله حل آموزش
انجام شده،  دانشجو ۲۶۹ در پژوهشی که در [21]یمیرح یها افتهی

 یانتقاد تفکر  مهارت یها مؤلفه از کی هر نیانگیم ه کهداد نشان
 از باالتر ،انیدانشجو در مساله حل یها تیقابل و یریگ میتصم یبرا
 ،یآزمودن ۱۰۵ یبررس با یگرید قیتحق در .است متوسط حد

 گزارش ۷۶/۰ یریگ میتصم و مساله حل مهارت انیم یهمبستگ
 الگوواره ۲ ی،ریگ میتصم و مساله حلهای  مهارت. [12]است شده

 سطوح امور یبرا را فرد دنتوان یم که اند شده دانسته استدالل یبرا
 نشان قاتیتحق یبرخ. [22]دهند یاری قضاوت، مانند یذهن باالتر

 تسلط ازمندین خاص یورزش یها مهارت و ها رشته که اند هداد
 مساله حل و تفکر تیفعال انجام یبرا یمغز مختلف یها کره مین

 کرهٔ  مین یمغز تسلط ازمندین یراندازیت مهارت مثال یبرا. هستند
 و ورزشکار ۱۹۹ یبررس با [24]همکاران و یالسالم ةثق. [23]است چپ
 که ندا هدیرس جهینت نیا به رورزشکاریغ فرد ۱۶۲ با آن سهٔ یمقا

 اما دارد، مسائل حل یچگونگ در یشتریب سهم مغز راست نیمکره
 طور به مسائل حل در مغز چپ مشارکت نیمکره ورزشکاران در

  .است رورزشکارانیغ از شتریب یمعنادار
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 و یریام یبابائ.است یریگ میتصم در یاساس یرکن خالق تفکر
 رابطهٔ  که ندا هدیرس جهینت نیا به خود پژوهش در [25]یعاشور
 یانتقاد تفکر و یریگ میتصم و تیخالق انیم یمعنادار و مثبت
، شتریب یها پاسخ توانند یم خالق تفکر باهایی  نسانا .دارد وجود

 کهمشخص شده  یمرور یپژوهش در. بدهند یتر یابداع و تر عیسر
 اتخاذ بهمنجر  یریگ میتصم یها کیتکن و خالق تفکر آموزش
 و نشده ینیب شیپ یها تیموقع در کارآمدتر و بهتر یها یاستراتژ

 از گروه ۲ سهیمقا با یقیتحقپژوهشگران در . [26]شود یم دیجد
 افراد که  اند هدیرس جهینت نیا به نییپا و باال تیخالق با ورزشکاران

 عملکرد از گرید گروه به نسبت یمعنادار طور به باال تیخالق با
 آموزان دانش سهیمقا با نیهمچن. [27]هستند برخوردار یبهتر

 یبدن یها تیفعال با یافراد ه کهشد انیب رورزشکاریغ و ورزشکار
 نیهم در. [29 ,28]دارند گرید گروه به نسبت یباالتر تیخالق ،شتریب

 عملکرد و تیخالق متعامل و متقابل رابطهٔ  به توجه با راستا،
 ،عیبد یها حل راه و ها میتصم اتخاذ با تواند یم خالق فرد ،یجسمان

 باالتر است، مشغول آن به که ییها تیفعال در را خود یها تیموفق
 و کیولوژیزیف علل به یبدن یها تیفعال انجام ،نیا بر عالوه. ببرد

 ارتقا را خالق تفکر مانند یشناخت یکارکردها یشناخت عصب
  .[30]دهد می

 حوزهٔ  در یفرد عملکرد بر تواند یم که یروان و یشناخت عوامل
 ریتأث) یراندازیت مهارت( یمهارت و) یریگ میتصم( یشناخت

. شده است گرفته دهیناددر حوزۀ نظامی ایران  بگذارد، ییسزا به
 نیا بودن دیجد دلیل به آن یعلم عدبٌ  یورا حاضر پژوهش تیاهم

 یآمادگ ی است.نظام حوزهٔ  در آن یریکارگ به لزوم و کشور در مفهوم
 همچنین و یانسان یخطاها کاهش سبب تواند یم یشناخت

 مهارت آموزش ،گرید یسو از .شود مطلوب عملکرد شیافزا
 صرفه به مقرون یاقتصاد منظر از یباد یها تفنگ با یراندازیت

 و تیاهم کشور یشگیهم داتیتهد و یا منطقه طیشرا و است
 جابیا یروان یآمادگ شیافزا یراستا در را ییها آموزش نیچن لزوم

 یآمادگ آموزش یاثربخش یبررس ،پژوهش نیا از هدف .کند یم
 ۲ در انینظام یراندازیت عملکرد و یریگ میتصم مهارت بر یشناخت

  .بود اضطراب بدونگروه دارای اضطراب حالتی و 
  

  ها روش مواد و

 گروه با آزمون پس - آزمون شیپ با طرح یشیآزما مهین پژوهشاین 
 که تهران نظامی های دانشگاه از یکی انیدانشجو یتمامدر  ،کنترل
  کرده اخذ ۹۵-۹۶ یلیتحص سال دوم سال مین در را یبدن تیترب واحد

 و ینظام طیمح در پژوهش یاجرا به توجه با بودند، انجام شد.
عنوان  یبردار نمونه مکاندقیق  نام ی،تیامن مسائل درنظرگرفتن

 کننده لیتعد ریمتغ عنوان به یرقابت - یحالت اضطراب ریمتغ نشد.
در  یرقابت - یحالت اضطراب نامه پرسشبا اجرای  .شد گرفته نظر در

 اضطرابعالئم  با نفر ۳۴ نفر)، ۶۰۰(حدود  جامعه افراد تمامی
 جامعهٔ  از گرید نمونه ۳۴ تصادفیبا انتخاب . حالتی شناخته شدند

 نفر ۶۸درنهایت  یآمار نمونه ،اضطراب بدون گروه عنوان به مذکور
های آزمایش و  (گروه هنفر۱۷ گروه ۴ قالب در افراد نیا. شدبرآورد 

حین . گرفتند قرارکنترل بدون اضطراب و دارای اضطراب حالتی) 
آزمایش دارای اضطراب  گروه یها یآزمودن از یکی ،پژوهش انجام

 انصراف کار ادامه از دست، هیناح از یدگید بیآس علت بهحالتی 
  .یافت لیتقل نفر ۶۷ به ها نمونهتعداد  و داد
 در شرکت به تیرضا یکتب ارائهٔ  با ها یآزمودن حاضر پژوهش در

 تمام در شرکت از اعم آن یاجرا قواعد رشیپذ و پژوهش
 انتقال عدم و ها نامه پرسش قیدق لیتکم ،یدرس یها کالس

. شدند پژوهش وارد ،گرانید به ها کالس در شده ارائه اطالعات
ی، افسردگ مانند یروان یها اختالل وجودنیز  خروج یها مالک

اختالل طیف اوتیسم  ،(PTST)اختالل استرس پس از سانحه 
(ASD)  یپزشک روان یصیتشخ مصاحبهٔ  در کهبود  کیت  اختاللو 
 در که حواس  اختالل ای ها یناتوان وجودعالوه بر این،  شد. مشخص

 ،ییشنوا مشکالت ،یینایب ضعف مانند( است مؤثر یراندازیت
 )،متعادل ستادنیا در مشکل ای یناتوان دست، حرکات در مشکل
 وجود ،پژوهش یها گروه یتمام در یرقابت - یصفت اضطراب وجود

 کار سابقه عدم و اضطراب بدون  گروه ۲ در یرقابت -یحالت اضطراب
های خروج از مطالعه  ی نیز ازجمله مالکباد تفنگ با یا حرفه

 بر عالوه ،کنترل طیشرا جادیابه منظور  که است ذکر به الزمبودند. 
 انتقال عدم منظور به شیآزما یها گروه یها یآزمودن از تعهد اخذ

 و یباد سالح با یا حرفه کار سابقه عدم ن،یریساه ب ها آموخته
 سابقهٔ  و ینظام درجهٔ  ،یسن طیشرا لحاظ از ها یآزمودن بودن رده هم

  .شد گرفته نظر در ی نیزگر ینظام
کاکس  رقابتی - حالتی اضطراب ها از سیاهه به منظور گردآوری داده

  استفاده شد. ایفرنیکال یانتقاد تفکر نامه پرسشو 
 در همکاران و کاکس : (SCAT)رقابتی -حالتی اضطراب سیاهه

 با را ۲ یرقابت -یحالت اضطراب شدهٔ  ینیبازب سیاههٔ  ۲۰۰۳ سال
ی با سئوال ۱۷ ابزار نیا. نمودند ارائه یراتییتغ و اصالحات انجام

 اوقات یبرخ ،امتیاز) ۱( اصالً های  ای از گزینه گزینه ۴طیف لیکرت 
امتیاز) تشکیل  ۴( ادیز یلیخ امتیاز) تا ۳( متوسط ،امتیاز) ۲(

 ۷ با یجسمان اضطراب اسیمق خردهدر این سیاهه،  شده است.
 دهیسنج سئوال ۵ با نفس به اعتماد و یشناخت اضطراب سئوال،

 ۵۱ یال ۳۴ کم، ۳۴ یال ۱۷ نیب نمرات ابزار نیا در. شوند یم
 -یحالت اضطراب یچگونگ کنندهٔ  توصیف اد،یز ۶۸ یال ۵۱ و متوسط

. [32]است ۸۹/۰ اسیمق کل کرونباخ یآلفا بیضر. [31]است یرقابت
 های مؤلفه کرونباخ یآلفا بیضرا [33]فر ییمصطفا و یکاشان

 نفس به اعتماد ،۷۶/۰ یشناخت اضطراب ،۷۸/۰ یجسمان اضطراب
  .ندا هآورد دست به را ۸۵/۰ اسیمق کل و ۸۰/۰

 نامه این پرسش (CCTST):کالیفرنیا  انتقادی تفکر نامه پرسش
 در که است یا نهیگز۵ سئوال ۱۴ و یا نهیگز۴ سئوال ۲۰ شامل
 ازیامت حداکثر جهینت در ،ردیگ یم نمره ۱ تنها پاسخ یدرست صورت

گیری را مورد سنجش قرار  امتیاز و مهارت تصمیم ۳۴ آزمون نیا در
 ۶۸/۰ چاردسونیر -کودر بیضر از استفاده با آزمون ییایپا. دهد می

 یابیهنجار و انطباق با [34]نژاد مهری. [34]است شده گزارش ۷/۰ تا
 روش از استفاده با را آزمون ییایپا ا،یفرنیکال یانتقاد تفکر آزمون

 یبرا کرونباخ یآلفا محاسبه از استفاده با و ۷۸/۰ کردن میدون
 مهارت یبرا ،۷۵/۰ لیتحل مهارت یبرا ،۷۹/۰ یابیارزش مهارت

  .ه استآورد دست به ۸۳/۰ آزمون کل یبرا و ۹۱/۰ استنباط
 یآزمون شیپ ها یآزمودن یتمام از یآموزش مداخالت شروع از قبل 

 و یرقابت - یحالت اضطراب و گرفته شد ساعت یک مدت به
 و کالس با ییآشنا جلسهٔ  ها گروه یتمام .شد دهیسنج یریگ میتصم

 بعد جلسهٔ  در و گذراندند را یراندازیت یعمل و ینظر آموزش زین
به منظور  .آمد عمل به آزمون شیپ عنوان به یراندازیت آزمون

 ۳ کهانجام شد  یراندازیت مرتبه ۱۳سنجش عملکرد تیراندازی، 
 مانده یباق مورد ۱۰ و تفنگ میتنظ و یریگ قلق یبرا ییابتدا مورد

 شمارش یخطا کاهش یبرا. شد گرفته نظر در ،ازیامت کسب یبرا
 ،متحدالمرکز رهیدا ۱۰ با متر یسانت۱۰×۱۰ ابعاد اب بلیس ۲ از ،ازیامت

 ۵ ودر سیبل اول  ریت ۸بایست  کنندگان می شد و شرکت استفاده
 ریدوا صورت به بلیس در ازاتیامت. ندزد در سیبل دوم می ریت

 رهیدا هر در ریت هر اثر و ندشد  یازبندیامت ۱۰۰ تا ۱۰ از متحدالمرکز
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   ۱۳۹۶ زمستان، ۱، شماره ۷دوره                     پژوهشی طب انتظامی- علمینامه  صلف

 و یباد تفنگ از یراندازیت یبرا. کرد می مشخص را مربوطه ازیامت
 الزم. شد استفاده یمتر۱۰ فاصلهٔ  در ستادهیا حالت از کیشل یبرا
 به که آلمان ساخت ۳۰۰ مدل نوع از یباد تفنگ که است ذکر به

 رونیب به دارد قرار آن در که یستونیپ توسط را ساچمه باد، لهیوس
 .بود ۵/۴ زیسا شکل، یگلدان یسرب ساچمه نوع و ردک یم پرتاب
ی (هر شناخت یآمادگ آموزش جلسه ۹ مجموعاً  شیآزما یها گروه

 یتمام ان،یپا در ).۱(جدول  گذراندند را ساعته)۱هفته یک جلسه 
 و ،یریگ میتصم ،یرقابت - یحالت اضطراب لحاظ از ها، گروه

 نظر در آزمون پس نمرات عنوان به و شدند دهیسنجد یراندازیت
  .شد گرفته

  

  یشناخت یآمادگ آموزش جلسات یاجمال شرح )١ جدول

  اول جلسه

تعریف و توضیح آمادگی شناختی، ضرورت، اهداف و آمادگی شناختی: 
  انتظارات

  دوم جلسه

آموزشی، باد یها اسلحه کار یچگونگ و خچهیتار انیبمباحث تیراندازی: 
آموزش، کیشل زمان در تنفس کنترل آموزشی، ریگ قلق و یرو نشانه یچگونگ
کیشل و یخال تفنگ روش از استفاده، گلوله اصابت محل دنید و کنترل

  یالیخ

  سوم جلسه

تعریف و توضیح آمادگی شناختی، ضرورت، اهداف وآگاهی موقعیتی: 
  انتظارات

  چهارم جلسه

  یتیموقع یآگاه یعمل یها نیتمرآگاهی موقعیتی: 

  ششم و پنجم جلسه

تعریف و توضیح آمادگی شناختی، ضرورت، اهداف و آمادگی شناختی: 
  انتظارات

  هفتم جلسه

   مساله حل مهارت یعمل و ینظر یمبان آموزش :مسالهمهارت حل 

  هشتم جلسه

  ی نظر میمفاه آموزش تفکر خالق:

  نهم جلسه

  خالق تفکر پرورش یبرا یعمل یها تیفعال یاجرا

 

 نامه تیرضا آنها از و بود مختار پژوهش در شرکت یبرا یآزمودن هر
 یها حیتوض نامه، تیرضا اخذ از عالوه بر این، پیش. شد اخد یکتب

 نحوه و آن انجام از هدف پژوهش، تیماه حیتشر در الزم
 از قبل .آمد عمل به یپژوهش یواحدها به نامه پرسش ییگو پاسخ
 بودن محرمانه ،پژوهش یسوکور کی حفظ رغمیعل مطالعه شروع

   شد. تشريحها  یآزمودن تمام یبرا یفرد یها داده و اطالعات

 قالب در مکرر های گیری اندازه واریانس تحلیل از استفاده با ها داده
 عدم فرض پیش شرایط .شدند تحلیل و تجزیه SPSS 19 افزار نرم

 با ها داده نرمال توزیع ،باکس ِام آزمون با ها کوواریانس برابری
آزمون لِِون  با ها واریانس تساوی و اسمیرنوف -کولموگروف آزمون

  بررسی شدند.

  

  ها یافته

در سال دوم تحصیل دانشگاهی  پژوهش یها یآزمودننفر از  ١٣
%) ١٢نفر در سال چهارم ( ٨%) و ٦٧نفر در سال سوم ( ٤٦%)، ١٩(

ها، با توجه به معناداری آزمون  بودند. فرض عدم برابری کوواریانس
بودن توزیع  ). همچنین، شروط نرمال>۰۰۱/۰pباکس، تأیید شد ( ِام

ها در  ها نیز برقرار بود. اثر اختالفی گروه سها و تساوی واریان داده
% ٩٩با  یریگ میتصم و یراندازیتهای  میانگین امتیازات مهارت

  ). ٢جدول ؛ >۰۰۱/۰pاطمینان معنادار بود (

  

  های آزمایش و کنترل  گیری و تیراندازی گروه های تصمیم شاخص )۲جدول 

  آزمون  آزمون و پس در مراحل پیش

  آزمون پس  آزمون پیش  گروه

  گیری تصمیم

  ١٨/١٤±٥٣/٢  ٣٧/١٣±٦٠/٢  بدون اضطراب - آزمایش

  ٨٨/١١±٤/١  ٤٧/١٢±٥٤/١  بدون اضطراب -کنترل

  ٢٣/١٢±٢٥/١  ٢٣/١٠±٢٢/٢  دارای اضطراب - آزمایش

  ٧٦/٩±٣٨/٢  ٠٥/١٠±٩٤/٢  دارای اضطراب -کنترل

  تیراندازی

  ٠٠/٨٣±٣٢/٣  ٥٦/٧٩±٨/٦  بدون اضطراب - آزمایش

  ٨٢/٧٧±٤٢/٥  ٥٢/٧٨±٢٩/٧  اضطراب بدون -کنترل

  ٨٨/٧٣±٩٩/٤  ٩٤/٦٤±٤٤/٩  دارای اضطراب - آزمایش

  ٦٤/٦٤±٩٥/٥  ٠٠/٦٨±١٣/٦  دارای اضطراب -کنترل

  

شده  تعریف یها گروه انیم تفاوت جادیا در ییسزا به ریتأث اضطراب
  ).١(شکل داشت 

 

  های مختلف شاخص در گروه هر راتییتغ زانیم و یاثربخش )۱ شکل
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  بحث

 بر یشناخت یآمادگ آموزش یاثربخش یبررس ،پژوهش نیا از هدف
گروه دارای  ۲ در انینظام یراندازیت عملکرد و یریگ میتصم مهارت

 قدرت و یریگ میتصم مهارت .بود اضطراب بدوناضطراب حالتی و 
 به که است یشناخت یآمادگ در مهم ابعاد از یکی ریمس انتخاب

 مانند یشناخت یآمادگ ابعاد گرید یارتقا و آموزش استانر دهیعق
 بهبود سبب القاعده یعل مساله حل مهارت و یتیموقع یآگاه
 کند یم انیب یاندسل گرید ییسو از. [35]شود یم زین یریگ میتصم

 قرار ریتأث تحت را یشناخت و یعمل فیوظا ی،تیموقع یآگاه که
 ییتوانا عنوان به یکل طور به یتیموقع یآگاه که چرا ؛[36]دهد یم

 و کند یم عمل حاضر طیمح به مربوط عناصر با رابطه در فهم و درک
در  .[37]داد قرار ینیب شیپ مورد را ندهیآ توان یم آن از استفاده با

 و یریگ میتصم بهبود بر یشناخت یآمادگ یاثربخشاین پژوهش، 
 در ییسزاب ریتأث زین اضطراب و گرفت قرار دییتأ مورد یراندازیت
 یها افتهی با همسو ها افتهی نیا. داشت ها گروه انیم تفاوت جادیا

   .است [30-6]ديگر مقاالت
 یذهن اعمال انجام و مساله صیتشخ شامل لهامس حل آموزش

 و متنوع یها حل راه ارائهٔ  متضمن که است هدف به دنیرس جهت
 مستلزماین آموزش  .شود یم ها حل راه آن انیم از انتخاب زین

 در اطالعات پردازش و یذهن تر شرفتهیپ یکارکردها یریکارگ به
 یسازگار و بهتر میتصم جادیا بهمنجر  تاً ینها که است باالتر سطوح

 رابطه نیا در خالق تفکر که ستین ذهن از دور. [38]شود یم زین بهتر
 تر عیسر شتر،یب یها پاسخ خالق تفکرم افراد چراکه ،نباشد یمستثن

 بهتر یها یاستراتژ اتخاذ باعث که دهند می مساله به یتر یابداع و
  .[26]شود یم دیجد و نشده ینیب شیپ یها تیموقع در کارآمدتر و
 را یراندازیت مهارت بر یشناخت یآمادگ یاثربخش ،گرید ییسو از
 اثرات یدارا آن ابعاد که کرد ریتفس و نییتب توان یم گونه نیا

 از شتریب یتیموقع یآگاه با دافرا. هستند مذکور مهارت بر ییباال
 به مشابه، یها تالش لهٔ یوس به یجد طور به هستند توانمند قبل،
 نمایند و فراهم یشتریب یبازخوردها زنند؛ دست درست تیفعال
 منابع بالقوه، خطرات ،یینها هدف به نسبت یشتریب فهم و یآگاه

 نیا .[37]شود یم منجر را رهیغ و تیفعال سرعت ،یپرت حواس
 و یشناخت ابعاد. است صادق زین فراشناخت با رابطه در یاثربخش
 دگاهید با یکاف اندازه به توان یم را یورزش نیتمر یاجتماع

 و استنتاج تیظرف. داد حیتوض ریاخ قاتیتحق حسب بر فراشناخت
 از یروان یها مهارت آموزش مانند فراشناخت یعموم یها مهارت
 یرسازیتصو سهم ن،یا بر عالوه. هستند ریجداناپذ یتخصص عملکرد

 از فرد درک به) یفراشناخت یها روش از( توجه یراهکارها و یذهن
 یراهکارها نیهمچن. [18]است توجه قابل آن از یآگاه و عملکرد

 تجارب، یابیارز و ینیبازب نظارت، ،یزیر برنامه مانند یفراشناخت
 به توانند یم که ندیآ یم حساب به یشناخت کنترل یبرا ییربنایز

 گرید بعد ٢. [39]شود منجر بهتر عملکرد و شتریب توجه تمرکز
 حل مهارت. کنند یم عمل راستا نیهم در زین یشناخت یآمادگ

 وجود با مساله به پرداختن در رغبت عدم منابع ییشناسا با مساله
 یبرا بالقوه یها حل راه ییشناسا زین و الزم یها مهارت و امکانات

 اتخاذ با تواند یم خالق تفکر مهارت .[40]کند یم عمل مانع نیا رفع
 ییها تیفعال در را خود یها تیموفق ،عیبد یها حل راه و ها میتصم

 جهینت توان یم موارد نیا از. [30]ببرد باالتر است، مشغول آن به که
 از دیبا فرد ،موجود مشکالت بر آمدن فائق یبرا که گرفت
 چه هر شناخت و ییشناسا بر عالوه که باشد برخوردار ییها ییتوانا

 تیریمد و یسازمانده را آنها الزم اطالعات کسب و طیمح شتریب
  .ابدی دست دیمف و یعمل یاقدام به تا کند

 افراد یسن بازهٔ  به توان یم حاضر پژوهش یها تیمحدود جمله از
 ،بود هسال١٩-٢٤ جوانان به محدود که پژوهش در کننده شرکت
دیگر،  تیمحدود. نتایج شود یریسوگباعث  تواند یم که کرد اشاره

 یراندازیت یسازها هیشب از ینوع عنوان به یباد تفنگ از استفاده
 دقت از افزار نرم به وابسته یابزارها به نسبت که است یجنگ
 شنهادیپ راستا نیهم در. است برخوردار ازهایامت برآورد در یکمتر

) سال ٣٠ یباال( گرید یسن یها بازه از یآت یها پژوهش در شود یم
 باالتر ینظام درجهٔ  با و یراندازیت در ماهرانه تجربهٔ  یدارا افراد زین و

 از یشناخت یآمادگ سنجش یبرا نیهمچن. شود استفاده
 یسازها هیشب و ینظام یها تیموقع ساز هیشب یافزارها نرم

 استفاده ازهایامت محاسبهٔ  در شتریب چه هر دقت یبرا یراندازیت
 به یجسمان یآمادگ یها عامل شود یم شنهادیپ ،نیا بر عالوه. شود

 و اخذ یراندازیت با زمان هم زین تعادل و قدرت عامل خصوص
 در ضرورت به توجه با شود یم شنهادیپ عالوه بر این، .شود سهیمقا
 و مهارت بر مؤثر که) یذهن( یشناخت روان دانش داشتن اریاخت

 عنوان به یشناخت یآمادگ سنجش و آموزش ،است افراد نگرش
 نیهمچن اجرا شود. یراندازیت چون یعملکرد یبرا یاتیح یعنصر

 از یآگاه شیافزا به منجر حال زمان به آگاهانه توجه که ییآنجا از
 یها ینگران کاهشهمچنین  و یحرکت و یدرون ،یرونیب یها نشانه

  .انجام شود راندازانیت به مفهوم نیا آموزش ،شود یم یفرد
  

  گیری نتیجه

که از  یراندازیت مهارت و یریگ میتصم بهبود در یشناخت یآمادگ
حالتی  اضطرابدارای  گروه ٢ در است، انینظام یضرور یها مهارت

 رغم یعل یراندازیت مهارت آموزش. است اثربخش اضطراب، بدون و
  .است معطوف زین یروان یها مهارت به ،سابق تصور

  
 محترم پرسنل از پژوهش نیا پژوهشگران تشکر و قدردانی:

 و نمسئوال یتمام همچنین و دانشگاه یلیتکم التیتحص
  .دارند را یقدردان و تشکر کمال پژوهش نیا گانکنند  شرکت
 نگارنده ،)اول سندهینو( یناج یاحمدعل :سندگانینو سهم

 بوگر انیمیرح اسحق ؛%)٧٠( یاصل پژوهشگر/بحث /نگارنده مقدمه
 پسند طالع اوشیس ؛%)١٥ی (آمار گر لیتحل ،)دوم سندهینو(
  %)١٥( شناس روش ،)سوم سندهینو(
 علوم دانشگاه اخالق تهیکم در حاضر پژوهش :یاخالق هیدییتأ

 در IR.SEMUMS.1396.15 شمارهٔ  به سمنان استان یپزشک
 مرکز در IRCT2016121331398N1 کد با و ٣١/٢/١٣٩٦ خیتار

  .است شده ثبت رانیا ینیبال ییکارآزما ثبت
 در ارشد یکارشناس نامه انیپا از برگرفته پژوهش نیا :منافع تعارض

  .است ٧٥٧١ شماره به سمنان دانشگاه در ینیبال یشناس روان رشتهٔ 
  .است شده نیتأم پژوهشگران توسطاً تمام :یمال منابع
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