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طلبی و اهداف پیشرفت در مقایسۀ پردازش هیجانی، کمک
 آموزان با اضطراب امتحان باال و پاییندانش

 3، علی جعفری2، زهرا بشاشی1االسالمیعلی شیخ

 91/10/0931تاریخ پذیرش:  01/10/0931تاریخ وصول: 

 چکیده
اب آموزان با اضطرنشطلبی و اهداف پیشرفت در داپژوهش حاضر با هدف مقایسۀ پردازش هیجانی، کمک

آموزان دورۀ ای بود. تمامی دانشمقایسه-علّی امتحان باال و پایین انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع
دادند که از جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل می 0939-30متوسطۀ دوّم شهر اردبیل در سال تحصیلی 

نفر در هر  11آموز )دانش 061ای ای چندمرحلهخوشه گیری تصادفیها با استفاده از روش نمونهمیان آن
یچ، پرسشنامۀ طلبی ریان و پنترشده و به پرسشنامۀ پردازشگر باکر و همکاران، پرسشنامۀ کمکگروه( انتخاب

وتحلیل اهداف پیشرفت میگلی و همکاران و پرسشنامۀ اضطراب امتحان اسپیلبرگر پاسخ دادند. برای تجزیه
متحان آموزان با اضطراب اها نشان داد که بین دانشل واریانس چندمتغیری استفاده شد. یافتهها از تحلیداده

(. P<10/1طلبی و اهداف پیشرفت تفاوت معناداری وجود دارد )باال و پایین از نظر پردازش هیجانی، کمک
ی، ای پردازش هیجانهآموزان با اضطراب امتحان پایین، میانگین نمرهصورت که در مقایسه با دانشبدین

طور آموزان با اضطراب امتحان باال بهرویکرد دانش-طلبی، اهداف تبحری و اهداف عملکردپذیرش کمک
ور طشان بهاجتناب-طلبی و اهداف عملکردهای اجتناب از کمک( و میانگین نمرهP<10/1معناداری کمتر )
داف طلبی و اهپردازش هیجانی، کمکگرفت که توان نتیجه بنابراین، می( بود؛ P<10/1معناداری بیشتر )

هایی برای آموزان با اضطراب امتحان باال بوده و نیازمند برنامهپیشرفت از جمله متغیرهای مورد توجه در دانش
 باشند.مدیریت صحیح این متغیرها میآموزشِ 
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 همقدم
کنند که گاه از چنان شدتی ها را تجربه میآموزان انواع گوناگونی از اضطرابدانش

ا، هسازد. یک طیف از این اضطراببرخوردارند که زندگی تحصیلی آنان را دشوار می
های انگیزش منفی است و ترین جنبهاضطراب امتحان، یکی از مهماست.  0اضطراب امتحان

 (.0930، و همکاران االسالمی)شیخآموزان دارد تحصیلی دانش اثرات نامطلوبی بر عملکرد
عنوان یک پدیدۀ مهم و متداول اضطراب امتحان یکی از انواع اضطراب مدرسه است که به

اضطراب  آموزان دارد. اینآموزشی، رابطۀ تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش
های زیادی را به خود ت که پژوهشهیجانی بسیار مهمی اس-یکی از متغیرهای شناختی

االسالمی و سیداسماعیلی قمی، ؛ به نقل از شیخ0310، 2اختصاص داده است )هیل و ویگفیلد
آموزان شایع است اضطراب امتحان مشکل آموزشی مهمی است که در میان دانش(. 0939

 کرددهد و موجب کاهش عملو سالمتی و بهزیستی روانی آنان را تحت تأثیر قرار می
براساس گزارش انجمن اضطراب امتحان (. 0102، 3شود )زو و همکارانتحصیلی آنان نیز می

ا ن0101)  4آمریک (، شیوع اضطراب امتحان شدید در بین 0100، 5؛ به نقل از هاریسو
آموزان از عملکرد پایین در درصد است. این دانش 01الی  01آموزان دبیرستانی تقریباً دانش

د. برنها، رنج میها و عملکرد ضعیف در سایر زمینهدرک و فهم آموزش امتحان، مشکل در
ی انگاری و تردید دربارهاضطراب امتحان نوعی خوداشتغالی ذهنی است که با خودکم

شود و غالباً به ارزیابی شناختی منفی، عدم تمرکز حواس، های خود مشخص میتوانایی
مخرب  گردد و نقشکرد تحصیلی منجر میهای فیزیولوژیکی نامطلوب و افت عملواکنش

، 6کند )میتوز و آدرینآموزان ایفا میای در سالمت روانی و تحصیلی دانشو بازدارنده
0106.) 

توانند در بروز اضطراب امتحان مؤثر باشند، یکی از این عوامل عوامل متعددی می
ی یر ادراک، است. پردازش هیجانی در اکثر کارکردهای شخصیت نظ 2پردازش هیجان

                                                           
1. test anxiety 

2. Hill & Wigfeld 

3. Zou & et al 

4. American Test Anxiety Association 

5. Harrison 

6. Mattews & Adrian 

7. emotional processing 
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های روزمرۀ زندگی نقش استدالل، قضاوت، بینش، فرآیندهای مختلف حافظه و کنش
ی تجارب هیجانی و فرآیندهای پردازش های پژوهشی در زمینهبا بررسی یافتهمحوری دارد. 

توان گفت که در سالیان اخیر، توجهی روزافزون به نقش پردازش و تنظیم هیجانی، می
؛ ترجمه 0100، 1تلفی از اختالالت معطوف شده است )لیهی و همکارانهیجانی در انواع مخ

(. اختالل در پردازش هیجان نقش چمشگیری در اختالل اضطراب 0939راد، منصوری
( و اختالل رفتارهای 0101، 3(، عزت نفس )ریتچی و همکاران0101، 2)گنگ و همکاران

( 0109، 0رابرتس و همکارانتکراری متمرکز بر بدن مثل ناخن جویدن و کندن پوست )
پردازی شود؛ فرآیندهای تواند در سه بعد مفهومپردازش هیجانی در حین آزمون میدارد. 

محور و فرآیندهای پردازش شناختی. فرآیندهای محور، فرآیندهای هیجانتکلیف
جای کند تا بهمحور شامل گفتگو با خویشتن است که به یادگیرندگان کمک میتکلیف
ها در زمان برگزاری امتحان، توجه خود را صرف امتحان کنند. از سویی بر هیجانتمرکز 

آموزان را از تکلیف به احساسات و تفکرات محور، تمرکز دانشدیگر، فرآیندهای هیجان
سازد. از جملۀ این راهبردها، گفتگو با خویشتن است که این مربوط به تکلیف منحرف می

دهند و نهایتاً، اً اضطراب را در حین امتحان افزایش مینوع از گفتگوهای درونی غالب
آموزان در مورد امتحان هایی که دانشاند از: قضاوتفرآیندهای پردازش شناختی، عبارت

و همکاران،  1هایشان در مقابله با مسائل موجود در حین امتحان دارند )اسکاتزو توانایی
، "پردازش هیجانی و اضطراب"حت عنوان ( در پژوهشی ت0101و همکاران ) 6مگان(. 0110

فکر و های تمثال آگاهی شناختی، روشعنواننشان دادند که فرآیندهای هیجانی مختلف )به
تری در ...( در تعمیر و نگهداری از اضطراب نقش داشته و همچنین با عملکرد ضعیف

 های اجتماعی در ارتباط است.موقعیت
تحصیلی است.  7طلبیباط با اضطراب امتحان، کمکیکی دیگر از متغیرهای مهم در ارت

 امکانات از برای استفاده فعاالنه تالش نوعی را تحصیلی طلبی( کمک0116)  1باتلر

                                                           
1. Leahy & et al 

2. Gong & et al 

3. Ritchi & et al 

4. Roberts & et al 

5. Schutz 

6. Megan 

7. help-seeking 

8. Butler 
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تحصیلی دربرگیرندۀ  طلبیداند. کمکمی موفقیت به دستیابی راستای در موجود
بیشتر دربارۀ  توضیح ها، تقاضایمعلمان، والدین، همکالسی از پرسش قبیل از رفتارهایی

و  است تحصیلی هایکمک سایر جستجوی و مسئله هایحلراه و هاسرنخ مسئله، گرفتن
، 1کند )ریان و پنتریچمی عمل تحصیلی شکست از جلوگیری برای راهبردی عنوانبه

 بر درس محتوای کالس و ( نشان دادند بافت0100)  0فیشر و مکیتالو، کوهنل(. 0332

 بافت در آموزانکلّی دانش طوراست. به تأثیرگذار آموزاننشدا طلبیکمک و یادگیری

 را طلبی کمتریکمک و گیرندمی یاد بیشتر محروم، بافت با مقایسه در غنی کالسی

ی کنند.می جستجو رابطۀ "( در پژوهشی تحت عنوان 0100)  3کوتون، باکر و اسکافت
آموزانی که شان داد دان، نش"طلبی تحصیلی و عملکرد تحصیلی با موفقیت تحصیلیکمک

طلبی داشتند، از موفقیت تحصیلی بیشتری برخوردار در عملکردهای تحصیلی خود کمک
 گیری هدفیطلبی و جهتمقایسۀ کمک"( پژوهشی با عنوان 0101) 4بودند. اوکن و یاماچی

در ژاپن صورت  "آموزان دختر دارای اضطراب امتحان و بدون اضطراب امتحاندر دانش
آموز بدون اضطراب امتحان و دانش 61آموز دختر )دانش 001در این پژوهش تعداد  دادند.

آموز دارای اضطراب امتحان( مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین دو گروه دانش 61
گیری هدفی تفاوت معناداری وجود دارد. طلبی و جهتمورد بررسی از نظر متغیرهای کمک

های باالتری در اجتناب از وزان داری اضطراب امتحان نمرهآمبه شرحی که دانش
 آموزان بدوناهداف عملکردی دریافت نمودند. در مقابل دانش گیریطلبی و جهتکمک

اهداف تبحری  گیریجهتطلبی و های باالتری در پذیرش کمکاضطراب امتحان نمره
 کسب نمودند.

ها راب امتحان، بیشترین پژوهشهمچنین، در خصوص عوامل انگیزشیِ مرتبط با اضط
 1(، انگیزش درونی و بیرونی )استیری0931بلوچی، در زمینۀ انگیزش موفقیت )غفاری و ارفع

؛ الویت و 0930؛ درتاج، 0913گرایی )وکیلی و همکاران، ( و هدف0113و همکاران، 

                                                           
1. Ryan & Pentrich 

2. Makitalo, Kohnle & Fischer 

3. Cotton, Baker & Scaffidi 

4. Okuno & Yamauchi 

5. Stiry 
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ها به هش( بوده است. در این میان اکثر پژو0100، 0؛ دیوی و منگنسون0110، 0گریگورمک
، به نقل 0332) 1(. الیوت0110، 0اند )پینتریچ و شانکتأکید نموده 9اهمیت اهداف پیشرفت

داند، که فرد بر اساس آن دربارۀ گرایی را روشی می( هدف0916از خرمائی و خیّر، 
ایی و گرهای بسیاری به بررسی رابطۀ هدفکند. پژوهشهای خود قضاوت میشایستگی

( مدل چهارگانۀ 0110)  6گریگوراند. برای مثال الیوت و مکرداختهاضطراب امتحان پ
های پیشرفت و اضطراب آزمون را بر روی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه به کار هدف

ها، هدف تبحرگرایی با اضطراب آزمون رابطه نداشت، ولی هدف بردند. در پژوهش آن
ری داشت. هدف عملکردگریزی و تبحرگریزی با اضطراب آزمون رابطۀ مثبت و معنادا

( 0100)  2هدف عملکرگرایی نیز با اضطراب آزمون رابطۀ معناداری نداشته است. اولیتان
رابطۀ بین اضطراب امتحان، اهداف پیشرفت و سبک بدبینانه بین "پژوهشی را با عنوان 

فت پیشرانجام داد. نتایج پژوهش نشان داد که بین اضطراب امتحان و اهداف  "آموزاندانش
رابطۀ بین "( در پژوهشی تحت عنوان 0101)  1رابطه وجود دارد. لئو، مینج و ایکسکیوز

ان دارای آموزاضطراب امتحان، عالئم استرس با هدف پیشرفت تحصیلی و خودباوری دانش
، نشان دادند که بین اضطراب امتحان و عالئم استرس با خودباوری و همچنین "هیجانات قوی

دارد.  آموزان رابطه وجودحان و عالئم استرس با پیشرفت تحصیلی دانشبین اضطراب امت
آموزان دارای اضطراب امتحان و عالئم استرس از عملکرد مطلوبی که دانشطوریبه

 آموزان دارای خودباوری، عملکرد بهتری داشتند.برخوردار نبودند؛ اما دانش
ایی ع باالی اضطراب امتحان و از آنجگرفته و شیوهای انجامبنابراین، با توجه به پژوهش

 تحصیلیو عملکرد پیشرفت  در عمدۀ بازدارنده عامل یک عنوانبه اضطرابکه این 

کند، بررسی نقش می جوامع تحمیل بر را هنگفتی هایهزینه که است آموزاندانش
آموزان طلبی و اهداف پیشرفت در اضطراب امتحان دانشمتغیرهای پردازش هیجانی، کمک

ننده به کهای آموزشی و کمکعنوان راهنمایی برای برنامهاستفاده از نتایج این پژوهش به و

                                                           
1. Elliot & McGregor 

2. Dewi & Mangunsong 

3. goal achievement 

4. Pintrich & Schunk 

5. Elliot 

6. Elliot &McGregor 

7. Olaitan 

8. Liu, Meng & Xuqz 
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در مجموع، های مهم این مطالعه است. آموزانِ دارای اضطراب امتحان از ضرورتدانش
 بین پردازشجهت پاسخگویی به این سؤال اساسی صورت گرفت آیا پژوهش حاضر 
ن آموزان با اضطراب امتحان باال و پاییفت در بین دانشطلبی و اهداف پیشرهیجانی، کمک

 ؟تفاوتی وجود دارد

 روش
 ایمقایسه-پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع علّی

شهر اردبیل  دورۀ متوسطۀ دوّمآموزان تمامی دانشبود. جامعۀ آماری پژوهش حاضر را 
. برای انتخاب نمونه مشغول به تحصیل بودند 0939-30ی در سال تحصیلدادند که تشکیل می

ناحیۀ  0ای ابتدا از بین ای چندمرحلهگیری تصادفی خوشهبا استفاده از روش نمونه
تصادف انتخاب، سپس از بین مدارس این ناحیه وپرورش شهر اردبیل یک ناحیه بهآموزش

انتخاب و درنهایت از هر مدرسه تصادف مدرسه پسرانه( به 9مدرسه دخترانه و  9مدرسه ) 6
نفر بود.  011ها آموزان این کالستصادف انتخاب شدند که مجموع دانشکالس به 0

. بعد از تحلیل آموزان اجرا گردیدبر روی این دانش 0اضطراب امتحان اسپیلبرگرپرسشنامۀ 
نمرۀ  اسپیلبرگرآموزانی که در پرسشنامۀ اضطراب امتحان نفر از دانش 11ها، نتایج پرسشنامه

آموزانی که در نفر از دانش 11آموزان با اضطراب امتحان و عنوان دانشباالیی داشتند به
با اضطراب  آموزانعنوان دانشپرسشنامۀ اضطراب امتحان اسپیلبرگر نمرۀ پایینی داشتند به

ه اینکه با توجه بنفر شد.  061امتحان پایین، انتخاب شدند که در مجموع حجم نمونۀ آماری 
نفر به  91ای توصیه شده است که به ازای هر گروه حداقل مقایسه-های علّیدر پژوهش

ری پذی( انتخاب شوند، در پژوهش حاضر به منظور افزایش تعمیم0936عنوان نمونه )دالور، 
ها از ابزارهای ذیل آوری دادهبرای جمعنفر در نظر گرفته شد،  11نتایج برای هر گروه 

 ردید.استفاده گ
و همکاران  0هیجانی باکر پردازش مقیاس :و همکاران هیجانی باکر پرسشنامۀ پردازش

های پردازش گیری سبکآیتمی است که برای اندازه 91مقیاس خودگزارشی  ( یک0112)
توسط باکر ساخته  0101نسخۀ تجدیدنظر شدۀ این مقیاس در سال شود. هیجانی استفاده می
ویژه در رابطه با تشخیص سنجی در نسخۀ تجدیدنظر شده بهنهای رواشده است. ویژگی

                                                           
1. Spielberger 

2. Backer 
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سؤال است که هر سؤال  01شده دارای . نسخۀ اصالحها امیدوارکننده استتفاوت بین گروه
شود. این بندی میای )کامالً مخالفم تا کامالً موافقم( درجهدرجه 1بر اساس مقیاس لیکرت 

(، سرکوب 03، 02، 0های از مزاحمت )سؤالاند مؤلفه است که عبارت 1مقیاس دارای 
، 00، 2های (، عدم کنترل )سؤال00، 01، 3های (، فقدان آگاهی )سؤال00، 0، 0های )سؤال

ها (، آشفتگی00، 00، 9های ها )سؤال(، اجتناب01، 6، 0های (، جدایی )سؤال09، 01
 روایی، این تعیین منظوربه (.09، 00، 1های ( و عوامل بیرونی )سؤال01، 00، 01های )سؤال

 منفی همبستگی مقیاس دو این بین که داد نشان شد. نتایج همبسته هیجان با تنظیم مقیاس

. پایایی این مقیاس با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ و (r= -10/1وجود دارد ) معناداری
 (.0930، )نریمانی شده است گزارش 23/1و  30/1ترتیب  بازآزمایی به

( 0332پنتریچ ) و ریان توسط پرسشنامه طلبی ریان و پنتریچ: اینِی کمکشنامهپرس
 لیکرت مقیاس در را هر گویه دهندگانپاسخ. است سؤال 00 شامل که شده است ساخته

 از اجتناب بعد دو دارای و کنندبندی میموافقم( درجه کامالً (1( تا مخالفم کامالً) 0

 اجتناب عامل 00و  01، 3، 1، 6، 0، 0های سؤال .تاس و پذیرش کمک طلبی طلبیکمک

 ارزیابی را طلبیکمک پذیرش عامل 00و  09، 00، 2، 1، 9، 0های و سوال طلبیکمک از

 روایی تعیین ( جهت0922) پور قدم .است 21 تا 00 این مقیاس در هادامنۀ نمره کنند.می

کرده استفاده واریماکس چرخش با اصلی هایروش مؤلفه به عاملی تحلیل از مقیاس این
و  30/0 ویژه ارزش با طلبیکمک از عامل اجتناب که بود دهندۀ ایننشان نتایج است.

 2/00و  066/0 ویژه ارزش با کمک طلبی پذیرش کل، عامل واریانس درصد 0/03
 عنوان با پژوهشی ( در0910) پور و سرمد قدم کنند.می تبیین را کل واریانس درصد

روی  بر آموزاندانش تحصیلی پیشرفت و طلبی رفتار کمک بر انگیزشی ایباوره نقش
 کرونباخ آلفای روش از این پرسشنامه پایایی تعیین جهت نفر 011 حجم با اینمونه

 از های اجتنابعامل برای آلفا ضرایب این پژوهشگران، نظر طبق کردند. استفاده

 است. بوده 61/1 طلبیکمک پذیرش طلبی وکمک

یپیشرفت میگلی و همکاران: پرسشنامۀ اهداف شنامۀ اهدافپرس و  1پیشرفت میگل
ای لیکرت مرتب شده درجه 1شده و بر اساس مقیاس گویه تشکیل 01( از 0111همکاران )

اند از اهداف تبحری شامل سه خرده مقیاس است که عبارت است. این پرسشنامه

                                                           
1. Midgley 
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آموزان به به کسب یادگیری توسط دانش گرایی تبحری جنبه بسیار مثبتی دارد، چونهدف)
های جدید، کنجکاوی و حل مسئله خاطر رضایت شخصی، درک و فهم، کسب مهارت

گیری عملکردی دائماً جهترویکرد )-، اهداف عملکرد6تا  0های ( سؤالشودمربوط می
 های( سؤالها، والدین و معلمان باهوش جلوه دهنددر تالش هستند تا خود را نزد همکالسی

گیری عملکردی در رسیدن به اهداف بیرونی جهتاجتناب )-و اهداف عملکرد 00تا  2
. طبق گزارش 01تا  09های سؤال کنند(های اجتناب میکند و از برخی موقعیتکمک می

سازندگان، این پرسشنامه از روایی مطلوبی برخوردار است. پایایی این پرسشنامه در مطالعۀ 
( با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای 0111گلی و همکاران )صورت گرفته توسط می

اجتناب به -رویکرد و اهداف عملکرد-های اهداف تبحری، اهداف عملکردخرده مقیاس
زادگان، محمودی، عیسیگزارش شده است. همچنین، در مطالعۀ  20/1و  13/1، 11/1ترتیب 

بدست  10/1و  12/1، 30/1ها به ترتیب س( پایایی خرده مقیا0930) بگلو و کتابیامانی ساری
 آمده است.

شده ( ساخته0311این پرسشنامه توسط اسپیلبرگر )پرسشنامۀ اضطراب امتحان اسپیلبرگر: 
های فردی پذیری و نگرانی است که تفاوتمقیاس هیجاندو خردهماده و  01که دارای 

پذیری و ربوط به مؤلفۀ هیجانسؤال اوّل م 01سنجد. ها را در اضطراب امتحان میآزمودنی
صورت های این پرسشنامه بهسؤال شود.سؤال دوّم مربوط به مؤلفۀ نگرانی می 01

حداقل نمره شوند. ( مطرح می0و همیشه= 9، اغلب=0اوقات=، گاهی0ای )هرگز=چهارگزینه
مه، ی باال در این پرسشناباشد. گرفتن نمرهمی 11و حداکثر نمره  01در این پرسشنامه 

ی باالترین نشان دهنده 11ی باشد. به عبارتی نمرهی اضطراب امتحان بیشتری میدهندهنشان
ن، باشد. بنابرایی کمترین میزان اضطراب امتحان مینشان دهنده 01ی میزان اضطراب و نمره

های سنتی برخالف مقیاسدر نظر گرفته شده است.  01ی ی برش این پرسشنامه نمرهنقطه
ک مؤلفه کند که نگرانی یب امتحان، پرسشنامۀ اضطراب امتحان اسپیلبرگر بیان میاضطرا

انی و های نگرتری نیست که با عملکرد امتحان تداخل کند، بلکه ترکیبی از نمرهمهم
و  ها در خصوص رواییگذارد. پژوهشپذیری باال است که بر عملکرد امتحان اثر میهیجان

ون اند. این پرسشنامه با مقیاس اضطراب امتحان ساراسبخش بودهپایایی این پرسشنامه رضایت
همبستگی دارد. همچنین  19/1و  10/1( در پسران و دختران به ترتیب 0321و استوپز )

رتیب صفت در پسران و دختران به ت-همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامۀ اضطراب حالت
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های ی کرونباخ این پرسشنامه در نمونهگزارش شده است. ضریب آلفا 22/1و  16/1برابر با 
بوده است. ضرایب پایایی بازآزمایی این پرسشنامه نیز بعد از سه هفته  30/1دختر و پسر باالی 

(. 0910، به نقلِ ابوالقاسمی، 0330گزارش شده است )ریجستر و همکاران،  11/1و یک ماه 
فراوانی، میانگین و  ها در بخش آمار توصیفی از گزارشوتحلیل دادهبرای تجزیه

 معیار و در بخش آمار استنباطی از تحلیل واریانس استفاده گردید.انحراف

 هایافته
، انحراف معیار 21/06آموز با اضطراب امتحان باال )میانگین سنی دانش 11در پژوهش حاضر 

نگین آموز اضطراب امتحان پایین )میادانش 11( و 31/0، انحراف معیار 20/00و معدل  20/1
( شرکت داشتند. در 06/0، انحراف معیار 92/02و معدل  62/1، انحراف معیار 01/06سنی 

 های توصیفی و استنباطی پرداخته شده است.ذیل به ارائۀ یافته

 های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش. آماره1جدول 
 انحراف معیار میانگین هاگروه متغیرها

 پردازش هیجان
 92/3 11/29 االاضطراب امتحان ب

 10/1 11/11 اضطراب امتحان پایین

 طلبیپذیرش کمک
 01/0 01/06 اضطراب امتحان باال

 01/1 01/01 اضطراب امتحان پایین

 طلبیاجتناب از کمک
 00/6 00/01 اضطراب امتحان باال

 10/1 02/03 اضطراب امتحان پایین

 اهداف تبحری
 01/9 12/01 اضطراب امتحان باال

 60/2 11/00 ضطراب امتحان پایینا

 رویکرد -اهداف عملکرد
 20/9 01/02 اضطراب امتحان باال

 30/6 10/09 اضطراب امتحان پایین

 اجتناب -اهداف عملکرد
 01/0 10/02 اضطراب امتحان باال

 13/1 12/09 اضطراب امتحان پایین

عیار پردازش هیجانی شود، میانگین و انحراف ممشاهده می 0طور که در جدول همان
، میانگین و انحراف 92/3و  11/29آموزان با اضطراب امتحان باال به ترتیب برابر با دانش

، 10/1و  11/11آموزان با اضطراب امتحان پایین به ترتیب برابر با معیار پردازش هیجانی دانش
ه ترتیب باال بآموزان با اضطراب امتحان طلبی دانشمیانگین و انحراف معیار پذیرش کمک

اب آموزان با اضطرطلبی دانش، میانگین و انحراف معیار پذیرش کمک01/0و  01/06برابر با 
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ی طلب، میانگین و انحراف معیار اجتناب از کمک01/1و  01/01امتحان پایین به ترتیب برابر با 
ن و انحراف ، میانگی00/6و  00/01آموزان با اضطراب امتحان باال به ترتیب برابر با دانش

 02/03آموزان با اضطراب امتحان پایین به ترتیب برابر با طلبی دانشمعیار اجتناب از کمک
آموزان با اضطراب امتحان باال به ، میانگین و انحراف معیار اهداف تبحری دانش10/1و 

آموزان با ، میانگین و انحراف معیار اهداف تبحری دانش01/9و  12/01ترتیب برابر با 
، میانگین و انحراف معیار اهداف 60/2و  11/00طراب امتحان پایین به ترتیب برابر با اض

، 20/9و  01/02آموزان با اضطراب امتحان باال به ترتیب برابر با رویکرد دانش-عملکرد
آموزان با اضطراب امتحان پایین به رویکرد دانش-میانگین و انحراف معیار اهداف عملکرد

اجتناب -، میانگین و انحراف معیار اهداف عملکرد30/6و  10/09ترتیب برابر با 
، میانگین و انحراف 01/0و  10/02آموزان با اضطراب امتحان باال به ترتیب برابر با دانش

آموزان با اضطراب امتحان پایین به ترتیب برابر با رویکرد دانش-معیار اهداف عملکرد
 ، است.13/1و  12/09

وتحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد. قبل از اجرای از تجزیه هابرای آزمون فرضیه
تفاده ها( با اسهای خطا )برابری واریانسوتحلیل واریانس، مفروضۀ همگنی واریانستجزیه

 از آزمون لوین بررسی شد که نتایج آن در جدول ذیل آمده است.

 . نتایج آزمون لوین برای متغیرهای موردمطالعه2جدول 
 سطح معناداری 0درجۀ آزادی  0درجۀ آزادی  F متغیرها

 13/1 011 0 03/1 پردازش هیجانی

 01/1 011 0 11/0 طلبیپذیرش کمک

 91/1 011 0 11/1 طلبیاجتناب از کمک

 11/1 011 0 01/9 اهداف تبحری

 00/1 011 0 16/0 رویکرد-اهداف عملکرد

 01/1 011 0 00/0 اجتناب-اهداف عملکرد

شود، سطح معناداری آزمون لوین برای تمامی مشاهده می 0در جدول  طور کههمان
های خطا )برابری است؛ بنابراین، مفروضۀ همگنی واریانس 11/1متغیرها بزرگتر از 

وتحلیل واریانس استفاده نمود. در جداول ذیل توان از تجزیهها( برقرار است و میواریانس
 ها ارائه شده است.ن فرضیهوتحلیل واریانس برای آزمونتایج تجزیه
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 های متغیرهای مورد مقایسه دروتحلیل واریانس چندمتغیری برای مقایسۀ میانگین نمره. تجزیه3جدول 
 های موردمطالعهگروه

 اندازه اثر Sig خطا DF فرضیه F DF مقادیر هاآزمون
 91/1 110/1 016 9 06/00 91/1 اثر پیالیی

 91/1 110/1 016 9 06/00 21/1 المبدای ویلکز

 91/1 110/1 016 9 06/00 09/1 اثر هتلینگ

 91/1 110/1 016 9 06/00 09/1 ترین ریشۀ رویبزرگ

وتحلیل واریانس چندمتغیری شود، نتیجۀ تجزیهمشاهده می 9طور که در جدول همان
(، المبدای 11/1P ,06/00=Fحاکی از آن است که هر چهار آزمون یعنی اثر پیالیی )

ترین ریشۀ روی ( و بزرگ11/1P ,06/00=F(، اثر هتلینگ )11/1P ,06/00=Fز )ویلک
(11/1P ,06/00=Fمعنادار می ،)گردد که حداقل از لحاظ باشند. بدین ترتیب مشخص می

ه ها تفاوت معناداری وجود دارد؛ بنابراین، با استفادیکی از متغیرهای مورد مقایسه، بین گروه
شود تا معلوم های پژوهش پرداخته میمتغیری به بررسی فرضیهیانس تکوتحلیل واراز تجزیه

 گردد که تفاوت مشاهده شده در ترکیب خطی، مربوط به کجا است.

های های پردازش هیجانی در گروهتحلیل واریانس برای مقایسۀ میانگین نمره و تجزیه. 4جدول 
 موردمطالعه

 اندازه اثر F Sig یانگین مجذوراتم درجات آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات
 09/1 110/1 09/00 0361 0 0361 گروه

    09/11 011 01/00626 خطا

وتحلیل واریانس حاکی از آن شود، نتیجۀ تجزیهمشاهده می 0طور که در جدول همان
( در P ,09/00=F<10/1های موردمطالعه از لحاظ پردازش هیجانی )است که بین گروه

ی های توصیفتفاوت معناداری وجود دارد؛ بنابراین، با مراجعه به یافته 10/1سطح آلفای 
اب آموزان با اضطرآموزان با اضطراب امتحان باال نسبت به دانشتوان گفت که دانشمی

 امتحان پایین از پردازش هیجانی کمتری برخوردار هستند.
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 های موردمطالعهطلبی در گروهی کمکهاوتحلیل واریانس برای مقایسۀ میانگین نمرهتجزیه. 5جدول 
منبع 

 تغییرات
 متغیرها

مجموع 
 مجذورات

درجات 
 آزادی

میانگین 
 F Sig مجذورات

اندازه 
 اثر

 گروه

پذیرش 
 طلبیکمک

01/616 0 01/616 21/02 110/1 01/1 

اجتناب از 
 طلبیکمک

01/0006 0 01/0006 26/06 110/1 00/1 

 خطا

پذیرش 
 طلبیکمک

9290 011 60/09    

اجتناب از 
 طلبیکمک

31/1960 011 30/10    

وتحلیل واریانس حاکی از آن شود، نتیجۀ تجزیهمشاهده می 1طور که در جدول همان
( و P ,21/02=F<10/1طلبی )های موردمطالعه از لحاظ پذیرش کمکاست که بین گروه

تفاوت معناداری وجود  10/1( در سطح آلفای P ,26/06=F<10/1طلبی )اجتناب از کمک
اضطراب  آموزان باتوان گفت که دانشهای توصیفی میدارد؛ بنابراین، با مراجعه به یافته

ی کمتری و طلبآموزان با اضطراب امتحان پایین از پذیرش کمکامتحان باال نسبت به دانش
 طلبی بیشتری برخوردار هستند.اجتناب از کمک

های مورد های اهداف پیشرفت در گروهوتحلیل واریانس برای مقایسۀ میانگین نمرهزیهتج. 6جدول 
 مطالعه

منبع 
 تغییرات

 متغیرها
مجموع 

 مجذورات
درجات 
 آزادی

میانگین 
 F Sig مجذورات

اندازه 
 اثر

 گروه

 06/1 110/1 22/11 10/0306 0 10/0306 اهداف تبحری

اهداف 
-عملکرد
 رویکرد

60/0601 0 60/0601 20/10 110/1 01/1 

اهداف 
-عملکرد
 اجتناب

11/310 0 11/310 01/96 110/1 03/1 

 خطا

    13/90 011 91/1109 اهداف تبحری

اهداف 
-عملکرد
 رویکرد

01/0121 011 10/91    
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منبع 
 تغییرات

 متغیرها
مجموع 

 مجذورات
درجات 
 آزادی

میانگین 
 F Sig مجذورات

اندازه 
 اثر

اهداف 
-عملکرد
 اجتناب

01/9302 011 23/00    

اریانس حاکی از آن وتحلیل وشود، نتیجۀ تجزیهمشاهده می 6طور که در جدول همان
(، اهداف P ,22/11=F<10/1های مورد مطالعه از لحاظ اهداف تبحری )است که بین گروه

( P ،01/96=F<10/1اجتناب )-( و اهداف عملکردP ,20/10=F<10/1رویکرد )-عملکرد
یفی های توصتفاوت معناداری وجود دارد؛ بنابراین، با مراجعه به یافته 10/1در سطح آلفای 

اب آموزان با اضطرآموزان با اضطراب امتحان باال نسبت به دانشان گفت که دانشتومی
-رویکرد کمتری و اهداف عملکرد-امتحان پایین از اهداف تبحری و اهداف عملکرد

 اجتناب بیشتری برخوردار هستند.

 گیریو نتیجه بحث
طلبی و اهداف پیشرفت در پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ پردازش هیجانی، کمک

انجام گرفت. یافتۀ اوّل پژوهش نشان داد که بین  ن با اضطراب امتحان باال و پایینآموزادانش
آموزان با اضطراب امتحان باال و پایین تفاوت های پردازش هیجانی دانشمیانگین نمره

های پردازش هیجانی صورت که میانگین نمره(. بدینP<10/1معناداری وجود دارد )
آموزان با اضطراب امتحان پایین، ن باال در مقایسه با دانشآموزان با اضطراب امتحادانش

اد، علیلو و های کبیرنژطور معناداری کمتر بود. نتایج پژوهش حاضر در این زمینه با یافتهبه
( و 0116) و همکاران 0(، کانستانس0101(، مگان و همکاران )0911آبادی )هاشمی نصرت

( در بررسی خود دریافت، کسانی که 0110) باشد. هارتمن(، همسو می0110)  0هارتمن
شتری داشتند. پذیری بیتری داشتند، نسبت به اضطراب امتحان آسیبپردازش شناختی پایین

( در پژوهشی نشان دادند که فرآیندهای پردازش هیجانی 0101همچنین مگان و همکاران )
داری از یر و نگههای تفکر و ...( در تعممثال آگاهی شناختی، روشعنوانمختلف )به

                                                           
1. Constans, 

2. Hartman 
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اط های اجتماعی در ارتبتری در موقعیتاضطراب نقش داشته و همچنین با عملکرد ضعیف
 است.

-براساس نظر ساراسون اضطراب امتحان نوعی خودتوان بیان نمود در تبیین این یافته می
 شودهای خود مشخص میانگاری و تردید دربارۀ تواناییاشتغالی ذهنی است که با خودکم

های جسمانی نامطلوب و افت تمرکز حواس، واکنش شناختی منفی، عدمو غالباً با ارزیابی
که وجود این عوامل، منجر به افزایش ( 0910عملکرد تحصیلی فرد همراه است )ابولقاسمی، 

گردد و بر اساس دیدگاه رویکرد هیجانات منفی و درنهایت پردازش ضعف هیجانات می
ص پردازش هیجانی، تجربۀ استرسورهای عمده باعث بازداری مواجهه در خصو-بازداری

کند. واداشتن افراد به رویارویی با شود و بازداری از فهم و جذب تجربه جلوگیری میمی
در این  یابد.شود و فرد از مشکل رهایی میزا باعث تسهیل فرآیند جذب میتجربۀ آسیب

داشتن قابله را تسهیل نمود و مکانیسم آن نیز واتوان فرآیند مدیدگاه اعتقاد بر این است که می
افراد به رویارویی و ابراز هیجانی است، اما در افراد دارای اضطراب امتحان وجود طیف 

های جسمانی تمرکز حواس، واکنش ای از مشکالت، ارزیابی شناختی منفی، عدمگسترده
، 0گردد )راچمنف پردازش مینامطلوب و ... امکان این فرآیند را کاهش داده و منجر به ضع

الل اضطراب امتحان اساساً نوعی اخت که توان بیان کردهمچنین در تبیین دیگری می(. 0311
های منفی )مثل ترس و خود و نامناسب هیجانهای خودبههیجانی است و ریشه در شلیک

ی و یجاننمایی شدت پریشانی هازحد یا بزرگغمگینی و ...( دارند. در واقع برآورد بیش
نشانگان روانی جسمی در افراد دارای اضطراب امتحان، سبب الگوی سوگیری پردازش 

شود که این سوگیری ضمنی در مواد هیجانی گردد و تصور میاطالعات در معنای کلّی می
( و تأثیر سوء بر 0111، 0پذیری بوده )میکلوس و وراناکنندۀ یک عامل آسیبمنفی منعکس

 گذارد.اد میپردازش هیجانی افر
ا آموزان بطلبی دانشهای کمکیافتۀ دوّم پژوهش نشان داد که بین میانگین نمره

صورت که (. بدینP<10/1اضطراب امتحان باال و پایین تفاوت معناداری وجود دارد )
 طورآموزان با اضطراب امتحان باال بهطلبی دانشهای اجتناب از کمکمیانگین نمره

ز طور معناداری کمتر اشان بهطلبیهای پذیرش کمکمیانگین نمرهمعناداری بیشتر و 

                                                           
1. Rachman 

2. Miklus & Vrana 
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های آموزان با اضطراب امتحان پایین بود. نتایج پژوهش حاضر در این زمینه با یافتهدانش
(، همسو است. 0100(، کوتون، باکر و اسکافتی )0101(، اوکن و یاماچی )0930احمدی )مال

آموزانی که در عملکردهای ود نشان دادند دانش( در بررسی خ0100کوتون و همکاران )
طلبی داشتند از موفقیت تحصیلی بیشتری برخوردار بودند. اوکن و تحصیلی خود کمک

های باالتری در آموزان دارای اضطراب امتحان نمره( نشان دادند دانش0101یاماچی )
مقابل گیری اهداف عملکردی دریافت نمودند. در طلبی و جهتاجتناب از کمک

گیری اهداف تبحری های باالتری در جهتآموزان با اضطراب امتحان پایین نمرهدانش
 کسب نمودند.

ضطراب آموزان با اطلبی در دانشهای اجتناب از کمکمیانگین نمرهدر تبیین باال بودن 
با  که است اضطراب از خاصی امتحان، نوع اضطرابتوان بیان نمود که امتحان باال می

 هاآزمون انجام و امتحان شدن برای آماده شرایط در رفتاری و جسمی، شناختی هاینشانه

آموزان دارای اضطراب امتحان همواره دارای نوعی اشتغال شود؛ بنابراین، دانشمی مشخص
 شود آنان هنگامها هستند که این عوامل موجب میفکری و ترس در خصوص آزمون

دیگران  از کنند و تمرکز نتیجۀ آن کار، بر فرآیند یجابه درسی ابهام با شدن روهروب
، 0کنند )باتلریا از این مورد هم اجتناب می بگویند آنان به را مسئله پاسخ تا خواهندمی

 متفاوت مراحل آموزان دردانش طلبی( کمک0111) 0نیومن نظر (. عالوه بر این به0116

 شدن عقیدۀ وی درگیر به. است مهارت کسب مراحل از متأثر و نیست یکسان یادگیری

 بستگی عوامل متعددی به دشواری با مواجهه هنگام به خواستن کمک در آموزاندانش

بر  که موقعیتی یا ایزمینه شرایط و آموزشدان شخصیتی هایویژگی جمله دارد. از
عنوان مانعی برای تواند بهگذارد و وجود اضطراب امتحان میمی تأثیر طلبیکمک
ودن میانگین دربارۀ بیشتر بآمده دستلبی باشد. همچنین، در خصوص تبیین یافتۀ بهطکمک

 توان گفت که بر اساسمیآموزان بدون اضطراب، طلبی در دانشهای پذیرش کمکنمره

 کمک آموزشدان به توانمندتر فرد از وجوسپر و طلبیمفاهیم نظریۀ ویگوتسگی، کمک

 میان است ایفاصله رشد منطقۀ تقریبی. کند پیشرفت رشد منطقۀ تقریبی تا در کندمی

 پتانسیل با شودمی تعیین کودک مستقل مسئله حل توانایی طریق از رشد که فعلی سطح

                                                           
1. Butler 

2. Neuman 
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 توانمندتر کودک یا سالبزرگ یک همکاری و راهنمایی مسئله با حل طریق از که رشد

ن خصوص مشکلی گردد و کودکان با اضطراب امتحان پایین در ایمی مشخص خود از
حمودیان، مکه در این خصوص طوریباشند. بهنداشته و بیشتر راغب به دریافت کمک می

 رفتارهای ( نشان دادند که میانگین0930فر و میرمحمدتبار )صفری، آقایی، رضوانی

 اضطراب تفاوت دارای آموزانبا دانش مقایسه در عادی آموزاندانش در طلبیکمک

 .دارد معناداری وجود
موزان با آهای اهداف پیشرفت دانشیافتۀ سوّم پژوهش نشان داد که بین میانگین نمره

صورت که (. بدینP<10/1اضطراب امتحان باال و پایین تفاوت معناداری وجود دارد )
طور آموزان با اضطراب امتحان باال بهاجتناب دانش-های اهداف عملکردمیانگین نمره

طور رویکردشان به-های اهداف تبحری و اهداف عملکردنمره معناداری بیشتر، میانگین
آموزان با اضطراب امتحان پایین بود. نتایج پژوهش حاضر در این معناداری بیشتر از دانش

فریلیچ (، 0911زاده، شکرکن و حقیقی )ی(، قل0913و همکاران ) های لواسانیزمینه با یافته
( 0911زاده و همکاران )قلی(، همسو است. 0101) زلئو، مینج و ایکسکیو( و 0101و شچتمن )

منفی  امتحان همبستگی اضطراب و تبحرگرا هدف بین کهبررسی خود نشان دادند در 
 دارد و وجود معنادار مثبت همبستگی امتحان اضطراب و تبحرگریز هدف معنادار، بین

ندارد.  ار وجودمعناد همبستگی امتحان اضطراب با عملکردگریز و اهداف عملکردگرا بین
( در بررسی خود نشان دادند ارتباط معناداری بین اهداف پیشرفت 0101فریلیچ و شچتمن )

آموزان وجود دارد. همچنین، تفاوت معناداری و کنترل هدفمند با اضطراب امتحان در دانش
آموزان دارای اضطراب امتحان و بدون بین اهداف پیشرفت و کنترل هدفمند در دانش

 امتحان وجود داشت.اضطراب 
 آموزانِ دارای اضطراب امتحان باال به سببتوان گفت که دانشدر تبیین این یافته می

های اجتماعی ترس داشته و درصدد اجتناب کردن ماهیت این اضطراب همواره از قضاوت
دارد که توانمندی کمتری نسبت به آموزان بیان میاز آن هستند. به همین دلیل این دانش

آموزان در اهداف های باالی این دانشساالن خود دارند و این عامل در دریافت نمرههم
آموزان به سبب عوامل بیان شده همواره اجتناب تاثیرگذار است. در واقع این دانش-عملکرد
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 0(. بر اساس عقیده الیوت0111، 0کنند )شانک، پینتریچ و میساز عملکرد اجتناب می
کنند، بر رشد و گسترش قابلیت و ه اهداف تبحری را اتخاذ میآموزانی ک( دانش0333)

-کردآموزانی که اهداف رویکنند و دانششایستگی در یک تکلیف تحصیلی تکیه می
عملکرد باالیی دارند تمایل دارند به دیگران نشان دهند که توانمندتر از همساالنشان هستند 

و بیشتر  ته و به طبع آن فعالیت خود را بهترکه این عوامل تأثیر بسزایی در پیشرفت آنان داش
کوشش  و تالش و کنداستقبال می انگیزشچال تکالیف آموزان ازاین دانشنمایند. می

 دهند.انجام می خود هایآموخته و هامهارت برای پیشرفت را بسیاری
، پردازش هیجانیتوان نتیجه گرفت که آمده میدستدر کل با توجه به نتایج به

آموزان دارای طلبی و اهداف پیشرفت از جمله متغیرهای مورد توجه در دانشککم
 مدیریت صحیح این متغیرهاآموزشِ هایی برای اضطراب امتحان باال بوده و نیازمند برنامه

ر آموزان دختهای این پژوهش انتخاب نمونه صرفاً از میان دانشباشند. از جمله محدودیتمی
گردد رو پیشنهاد میسازد. از اینپذیری نتایج را محدود میکه تعمیم دورۀ متوسطۀ دوّم است

 آموزان پسر و سایر مقاطع تحصیلی نیز انجام پذیرد.هایی از این نوع روی دانشکه پژوهش

 منابع
های مقابلۀ مبتنی بر (. اضطراب امتحان، تشخیص، علل و شیوه0910ابوالقاسمی، عباس. )

 .آموزپژوهش. اردبیل: نیک

گرایی و رویکرد دانشجویان به (. بررسی رابطۀ هدف0916خرمائی، فرهاد و خیّر، محمد. )
 .000-091، 0(2، )شناختیهای نوین روانفصلنامۀ پژوهشیادگیری هدف. 

ای (. رابطۀ ارزش تکلیف و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه0930درتاج، فریبرز. )
 .31-009، 3(02، )بیتیفصلنامۀ روانشناسی ترگیری هدف. جهت

 (. روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.0936دالور، علی. )
های آموزشی (. مقایسۀ تأثیر روش0939االسالمی، علی و سیداسماعیلی قمی، نسترن. )شیخ

های مطالعه بر اضطراب امتحان آگاهی و مهارتکاهش استرس مبتنی بر ذهن
 .010-000، 9(0، )مجلۀ روانشناسی مدرسه آموزان.دانش

                                                           
1. Schunk, Pintrich & Meece 

2. Elliot 
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(. تأثیر 0930قوام، صغری. )االسالمی، علی؛ درتاج، فریبرز؛ دالور، علی و ابراهیمیشیخ
زان. آموآگاهی بر اضطراب امتحان دانشآموزش برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهن

 .0-01، 6(01، )های آموزشیفصلنامۀ پژوهش در نظام
(. رابطۀ انگیزش پیشرفت و خودپندارۀ 0931بلوچی، فاطمه. )و ارفعغفاری، ابوالفضل 

تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد. 
 .000-096، 0(0، )های روانشناسی بالینی و مشاورهپژوهش

(. 0913. )احمدی، احسانآذر، هلمن؛ امانی، جواد و ماللواسانی، مسعود؛ خضریغالمعلی
نقش خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت در تنیدگی، اضطراب و افسردگی 

 .002-090، 0(00، )مجلۀ روانشناسیدانشجویان. 
طلبی و (. نقش باورهای انگیزشی در رفتار کمک0910اله و سرمد، زهره. )پور، عزتقدم

 .000-006، 2(06، )مجلۀ روانشناسیآموزان. پیشرفت تحصیلی دانش
(. بررسی روابط ساده و چندگانۀ 0911زاده، مظفر؛ شکرکن، حسین و حقیقی، جمال. )قلی

موزان آچهارگانه پیشرفت با اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانشهای هدف
 مجلۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه های شهرستان ایذه.پسر سال اوّل دبیرستان

 .003-066، 00(9) شهید چمران اهواز،
بینی (. پیش0911آبادی، تورج. )کبیرنژاد، ساناز؛ علیلو، مجیدمحمود و هاشمی نصرت

 های مزاحم نگرانی، کمالوارههای پردازش هیجانی مبتنی بر شناختتغییرات شاخص
 .02-11، 0(0، )مجلۀ روانشناسی بالینیگرایی و نوع اختالل. 

های تنظیم هیجان در (. تنکیک0939لیزا. ) دی؛ و ناپولیتانو،ال؛ تیرچ، دنیسلیهی، رابرت
(. 0100راد، تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، درمانی. )ترجمه عبدالرضا منصوریروان

 تهران: انتشارات ارجمند.
طلبی از (. تأثیر اهداف پیشرفت و اهداف اجتماعی بر کمک0930احمدی، احسان. )مال

 کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه تهران. نامۀهمساالن در یک بافت آموزشی. پایان
(. 0930بگلو، جواد و کتابی، افسانه. )زادگان، علی؛ امانی ساریمحمودی، حجت؛ عیسی

آموزان مدارس بررسی رابطۀ بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی در دانش
-مجلۀ علمیهای تفکر. گرایانۀ سبکتیزهوشان و مدارس عادی: نقش میانجی

 .03-61، 9(0، )رفتاری و شناختی علوم هایپژوهش پژوهشی



 777                                                           ....   در شرفتیپ اهداف و یطلبکمک ،یجانیه پردازش ۀسیمقا 

 

 

 

 

فر، شیرین و میرمحمدتبار، محمودیان، حسن؛ صفری، هادی؛ آقایی، حدیث؛ رضوانی
 عادی آموزاندانش در تحصیلی طلبیکمک (. مقایسۀ رفتارهای0930سیدعبداله. )

، 0(0، )یادگیری هایمجلۀ ناتوانیریاضی.  یادگیری ناتوانی آموزان دارایدانش و
003-012. 

(. اثربخشی آموزش کنترل تکانه بر پردازش هیجانی، تکانشوری و 0930نریمانی، محمد. )
، 0(0، )یادگیری هایمجلۀ ناتوانیآموزان مبتال به اختالل ریاضی. پرتی دانشحواس

000-010. 
هبردهای (. را0913ای، جواد. )لواسانی، مسعود، حجازی، باقر و اژهوکیلی، رقیه، غالمعلی
آموزان نابینای مقطع های هدف و اضطراب امتحان در دانشگیرییادگیری، جهت

 .91-96، 01(0، )پژوهش در حیطۀ کودکان استثناییمتوسطۀ شهر تهران. 
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