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Abstract 
The aim of this study is to compare motivation, 
metacognitive and mathematic emotion regulation in 
normal and mathematically anxious students. This 
research is applied in terms of purpose and comparative in 
terms of data collection. The statistical population includes 
all fifth grade students of state schools in Lahijan in 2017–
2018, which was 580 people. The sampling method was 
counting sampling and using the mathematical anxiety 
scale, a screening was performed on the student. Based on 
the cut score of this scale, 142 students who obtained the 
lowest and highest scores were classified in two equal 
groups as mathematically anxious and normal. The main 
instruments of this study are Children’s Emotion 
Regulation Scale in Mathematics (CERS-M), Corter 
Mathematical Motivation Questionnaire (CMMQ), 
Metacognitive Ability in Mathematics Questionnaire 
(MAMQ), and diagnostic instruments including 
Mathematics Anxiety Scale for Children (MASC), Tabrizi 
Mathematical Disorder Scale (TMDS) and Raven 
Progressive Matrices (RPM). Data were analyzed using 
SPSS software, MANOVA statistical methods and 
independent T-test. The results showed that the group with 
mathematical anxiety scored lower in all three variable) 
p<0.05). In addition, there was no significant difference 
between the two groups in the motivation component in 
metacognition and help-seeking and maintaining attention 
and concentration in the CERS-M. Generally, Due to the 
importance of metacognitive, motivational and emotive 
variables in students’ mathematical anxiety, special 
attention in this field is essential in education. 
Keywords: Students with Mathematical Anxiety, Normal 
Students, Mathematical Motivation, Metacognitive 
Mathematics, Mathematic Emotion Regulation. 

 دهیچک
 یاضیر جانیه میفراشناخت و تنظ زش،یانگ ۀسیهدف پژوهش حاضر مقا

است. روش پژوهش  یو عاد یاضیاضطراب ر یآموزان دارادر دانش
است.  یاسهیاطالعات، مقا یو از لحاظ گردآور یبرحسب هدف کاربرد

 یپنجم مدارس عاد یۀآموزان دختر پادانش یشامل تمام یآمار ۀجامع
 یریگنهنفر و روش نمو 580و شامل  1397-1398در سال  جانیاله

 یرو یغربالگر ،یاضیاضطراب ر اسیشمار است. با استفاده از مقتمام
نفر از  142 اس،یمق نیبرش ا ۀآموزان صورت گرفت و براساس نمردانش
نمره را کسب کردند، در دو گروه  نیشتریو ب نیکه کمتر یآموزاندانش
 نیا یاصل یگرفتند. ابزارها قرار یو عاد یاضیاضطراب ر یدارا یمساو

 زشی(، انگCERS-Mکودکان ) یاضیر جانیه میتنظ اسیپژوهش، مق
 ی( و ابزارهاMAMQ) یاضی(، فراشناخت رCMMQ) یاضیر

اختالل  اسی(، مقMASCکودکان ) یاضیشامل اضطراب ر یصیتشخ
( RPM) ونیر ۀروندشیپ یهاسی( و ماترTMDS) یزیتبر یاضیر

 t( و آزمون MANOVAمانوا ) یآمار یهاروشها با است. داده
نشان داد گروه  جیشدند. نتا لیو تحل هیتجز SPSSافزار مستقل در نرم

اند کسب کرده یکمتر ۀنمر ریدر هر سه متغ یاضیاضطراب ر یدارا
(05/0<Pهمچن .)در بعد فراشناخت و  زشیانگ ۀدو گروه، در مؤلف نی

تفاوت  جانیه میاس تنظیو حفظ توجه و تمرکز در مق یخواهکمک
 ،یفراشناخت یرهایمتغ تیبا توجه به اهم یطورکلندارند. به یمعنادار
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 مقدمه
 و دارد انآموزدانش یلیبر عملکرد تحص یقیعم ریاست که تأث یلیتحص یهاجانیهاز  یکی 1یاضیر اضطراب
 ،دارند سروکار اتیاضیر با افراد کهیهنگام ،کیولوژیزیف واکنش شیافزا و دلهره ،ینیبدب احساس یدر معنا

 یادهیپد یاضیاضطراب ر .(2017 ،یپاپوسک و مریوا ،یلیچویمارسکو مارت چر،یم ،چتریپ) است شده فیتعر
 درصد 17 یعموم تیجمع در و درصد 11 دانشگاه انیدانشجو در آن وعیش زانیم .است عیشا اریو بس یجهان
 و یاضیر اضطراب مدرسه در انآموزدانش از یاریبس .(2019 فو،یتر و لیوستف ،نیاسترگر اسکاگلند،) است

 زانیم تواندیم ژهیطور وبه یاضیر اضطراب .(2018 و،یگیشیشکنند )یم تجربه را اتیاضیربه  یگعالقیب
 یهاندیفراو  یذهن یاختالل در ساختارها جادیدهد و با ا شیو هجوم افکار نامربوط را به ذهن افزا یپرتحواس

 ،یخسرو فر،یمحمد ،یشود )تراب یاضیر یهاو مقوله هادهیادراک افراد از پد فیتحر موجب پردازش اطالعات،
 یاضیمرتبط با ر طیو شرا یاضیاز ر اجتناب سبب اغلب اضطراب نیا نیهمچن .(1392، یمحمدجانو  انیشا
در  فیاز: عملکرد ضع اندعبارت یاضیر اضطراب یمنف یامدهایپ درمجموع. (2016 لوک،یو ب چانگ) شودیم

 بخشدر  فیعملکرد ضع ،(1990 همبر،) یاضیر ۀمسئلدر حل  یو مشکل اساس یاضیر استاندارد یهاآزمون
 ۀساددر حل مسائل  ییکاهش کارا نیو همچن ،(2013 بونو، و یچونیپل-رزیسوا نا،یپ-نونز) یعدد استدالل

 ،فوگلسانگ و یصارنا ،یمالون ؛2010 فوگلسانگ، و یرانصا سکو،یر ،یمالون) یعدد پردازش در مشکل و یاضیر
 (2017) نگیش .است مطالعه شده یاریبس یهاپژوهش در یلیبا عملکرد تحص یاضیر اضطراب ۀرابط (.2011

. کرد یبررس سوم تا دوم کالس از ینیچ کودک 246 در را یاضیر عملکرد و یاضیر اضطراب نیب یطول ۀرابط
 ۀحافظ ،یرکالمیغ هوش از مستقل که دارد یاضیر عملکرد در یخاص سهم ،یاضیر اضطراب داد نشان جینتا

 است ممکن یاضیر یباال اضطراب به مبتالافراد  .است و امتحان یعموم اضطراب ،یعدد یهامهارت ،یکار
( 1990) همبر راستا، نیا در. رندیبگ نظردر یمنف نگرش معادل رشته، نیا به را خود یکیولوژیزیف یهاپاسخ

 ،یاضیر یسودمند ،یاضیر ۀپندارخود ات،یاضیر در خود به اعتماد ،یاضیر از بردنلذت نیب یمنف یهمبستگ
 .است دهکر عنوان را یاضیر ۀزیانگو  یاضیر معلمان به نگرش
 ریتأث اطالعات پردازش یهاندیفرادانش و  یاز ساختارها تنهانه یاضیدرس ر در یلیتحص شرفتیپ 

 ه،ی)رضو شودیم مربوط زینها ها و اضطرابها، ارزشباورها، نگرش جمله از یزشیانگ عوامل به بلکه رد،یپذیم
 شودیم حفظ و ختهیبرانگ محورهدف تیفعال ،آن یط که است یندیفرا زشیانگ (.1384 ،یطاهر و فیص
 که مسائل حل یبرا یفکر لذت با اتیاضیر ۀمطالع در یدرون ۀزیانگ(. 1395 ،یگرج نژادیمهد و زادهحسن)

 ۀزیانگ شیافزا (.2019 گان،یلیو م نشپانیگر ،چیابراموو) است مرتبط ،است یرونیب پاداش هرگونه از مستقل
 رفتار و زهیانگ با یاضیر شرفتیپ کهیهنگام ژهیوبه است، معلمان یبرا یمهم موضوع ،کالس در انآموزدانش

 یبررس به هک( 2017) هان و وانگ ۀگفت بقاطم .(2019 حسن، و ی)عل باشد ارتباط در انآموزدانش یاضیر
 شیافزا هستند، برخوردار کم یاضیر ۀزیانگ از که یکودکان یبرا ،پرداختند یاضیر ۀزیانگ و یاضیر اضطراب

                                                           
1. mathematic anxiety 



 185                                    ازدهمدو، سال 1پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیهای کاربردی روانفصلنامه پژوهش

 ۀرابط دارند، یادیز یاضیر ۀزیانگ که یکودکان یبرا. است همراه فیضع عملکرد با یاضیر اضطراب سطح
 ابدییم شیافزا عملکرد با اضطراب سطح. است معکوس شکلU نمودار به هیشب ،عملکرد و یاضیر اضطراب

 .کندیم دایپ کاهش یاضیر عملکرد رود،یباالتر م اوج نیا از اضطراب سطح کهیهنگام. درسیم اوج به نکهیا تا
 دهدیم نشان که افتندی یشواهد (2018) نیلو و لوکیب ،یمالون پارک، ،سونرگوند زین و( 2004)ما و زو 

 انآموزدانش یخودکارآمد زانیم بر یسوئ راتیتأث ات،یاضیر نییپا سطح یهاتیموفق و فیضع یهامهارت
 و 1یفراشناخت یهایتوانمند یارتقا ،مطالعات سراساب .شودیم هاآن در یاضیر اضطراب جادیا موجب و دارد
 یخودکارآمدو  (2018 ،یل انگیج فانگ و یای ان،یت) دهدیم شیافزا را 3یکارآمدخود ،2یراهبرد یهایآگاه

 به کمک و استقامت تالش، مانند انآموزدانش یزشیانگ یهاتیفعال بر خود ۀنوببه زین یاضیر یریادگی در
 یهامهارت درواقع .(2015 ،کالسنو  کیدریفر ،کیاسکالو) گذاردیم ریتأث یاضیر یریادگی در یدرون ۀزیانگ

 ندیفرااز  باشند وداشته  یمیو خودتنظ یگرتیهدا خود ،یتیمسئولخود دکنیم کمک انآموزدانش به یفراشناخت
 یهالفهؤم از یکی یمیخودتنظ .(2016 ،گلتل) باشند آگاه یراهبرد یهایریادگیخود در زمان  یریادگی

رفتار را  یابیو ارز یدهجهت ،یزیربرنامهو اشاره دارد  یمرکز ییاجرا یهاتیفعال به که است فراشناخت
 از یمشخص شیافزا دهدیم نشان یمیخودتنظ یهامهارت تحول خصوص در موجود شواهد .ردیگیبرمدر

 (.1396 شوارتز، و پرفکت) خوردیم چشم به ینوجوان تا یکودک اواسط
 رزیرا ت،یسوئید)است  شده دییتأ کامالً نیشیپ مطالعات در اتیاضیر مانند ییهاحوزه در فراشناخت نقش 

فرد در خصوص  دانشرا  آنبار ارائه کرد و  نیاول ی( برا1976) فالول را فراشناخت اصطالح (.2001 ،سیبا و
 یریادگی با که هاداده و اطالعات یهایژگیو از دسته آن مثل هاآن به وابسته زیچهر  ای خود یشناخت یهاندیفرا
 6یفراشناخت ۀتجرب ،5یدانش فراشناخت شامل فراشناخت از (1979) 4فالول یکرد. الگو فیتعر ،هستند ارتباط در
 دانش ات،یاضیر بحث در .است راهبرد و فیتکل فرد،خود شامل  دانش ۀطبق و است 7راهبردها ای اهدافو 

 اشاره اتیاضیر تیماه مورددر هاآن یهادهیا و انآموزدانش یهاکیتکن و یاضیر یهاندیفرا به یفراشناخت
 نظارت، یهادارد، مهارت تیاهم یاضیر یریادگی یدانش فراشناخت برا کهیدرحال (.2011 ،یاوزسو) دارد

در  یطور خاصباالتر به نیسن و کودکانخردسال  اما کودکان به همان اندازه مهم هستند، زین یابیارزتأمل و 
 .(1396 ن،یالکر) دانجامیم اتیاضیر در هاآن فیضع عملکرد بهضعف دارند که  یابیارزنوع نظارت و  نیا

 به ای نندیبینم اتیاضیر در یضرور ییهامؤلفه را یابیارز و نظارت کودکان معتقدند (1985) لسترو  گاروفالو
 یهاندیفرا .نندیبیم مرحلهمرحلهرا  آن ،اتیاضیر به یکل دید کی تنداش یجابه کودکان (1999) لدیشونف انیب

 اگر ،حالنیباا. دباش سودمند کامالً یاضیر ۀمسئل حل ۀنیزم در دتوانیم یزیربرنامه و نظارت رینظ یفراشناخت

                                                           
1. ability metacognitive 

2. strategic awareness 

3. efficacy 

4. Flavell 

5. metacognitive knowledge 

6. metacognitive experience 

7. goals or strategies 
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 شوند، داده سوق اضطراب بر متمرکز افکار به ای باشد یمنف هاراهبرد یابیارز ای ینظارتخود رینظ ییهاندیفرا
 و یاضیر ۀمسئل حل نیب .(2009 لوکر، و یلج) شود منجر یمنف جینتا به شدتبه تواندیم یفراشناخت پردازش

 ،اورسون) دارد وجود یوندیپ یکالم پردازش ۀحوز در حداقل فراشناخت، و اضطراب نیب نیهمچن و فراشناخت
 سطح که ادیز یفراشناخت یتوانمند یدارا افراد. (1997 ،بوسکو و یکو ،یلوکانجل ؛1994 ،اسیتوب و اسمدالکا
 در یسع ،آوراضطراب فیتکل به دادنانیپا یبرا افراد نیا. دارند یکمتر دقت ،دارند ییباال یاضیر اضطراب

 و کردنچک از شتریب ۀاستفاد سبب احتماالً ادیز فراشناخت و کم اضطراب .دارند مشکل ترعیسر هرچه حل
 اشکرافت،) دکنیم تریطوالن را واکنش زمان نیبنابرا و شودیم قیدق یهایابیارز و راهبردها رفتارها، بر نظارت
 مثبت ۀرابط یریادگی با یفراشناخت دانش داشتند اظهار زین( 2008) ویاسپارتار و هافمن .(2007 هپکو، و کراس

. هستند ترموفق مسئله حل در و دارند اضطراب کمتر ،دانندیم را یفراشناخت یراهبردها که یآموزاندانش و دارد
 در کالس درس را یاضیر درک یذهن ساختار ،هاآن یاضیدانش ر نیهمچن و اتیاضیر به انآموزدانش نگرش

 ایمانند خشم  یجانیمتفاوت ه یهاتجربه موجبکوچک در دانش و باورها  یهاو تفاوت ددهیم لیتشک
 و یمیمهم خودتنظ ۀکنندینیبشیپ توانندیم هاجانیه پس. شودیم یمتفاوت رفتار یامدهایاضطراب با پ

 (.2013 ،پریکا و واندرورف ،نارتسیم ،)احمد باشند انآموزدانش تیموفق
 (.2006 پکران،دارند ) انآموزدانش یو سالمت تیهو رشد، عملکرد، زش،یانگ بر یادیز ریتأث هاجانیه

و رشد  یریادگی یراهبردهانوع  ،یریادگی یبرا یرونیو ب یدرون ۀزیانگموجود،  یمنابع شناخت زانیبر م جانیه
وان و ،هاول-ینیفانت ،ژاکیکوالیم گور،یگر ،نیهان) گذاردیم ریتأث یشناخت ابعادو  ،یمیخودتنظ یهامهارت

وابسته به  یاجتماع یهاجانیه. کنندیمرا در مدرسه تجربه  یادیز یهاجانیه کودکان .(2017 ،وونهونین
 به مثبت یهاجانیه .(1395 لم،مک) کنندیم رییتغ هاتیموقع رایز ،رندییتغقابل نیبنابرا ؛هستند تیموقع

 و (2007 ،انگیگول و انی) کنند حفظ زمان طول در یریادگی به را خود ۀعالق تا کندیم کمک انآموزدانش
 تیتقو را یمیخودتنظ یهاو رفتار یشناخت قیو خالقانه، پردازش عم ریپذانعطاف یریادگی یراهبردها از استفاده

 شوندیم یسطح یپردازش شناخت سبب ریناپذانعطاف یراهبردهابا استفاده از  یمنف یهاجانیهمقابل،  در. کنند
است  نیکمتر به آن توجه شده باشد ا دیشا که یمهم ۀنکت(. 2006 ،پکران؛ 2013 ،هال و لوتکه ،جیب گوتز،)

بگذارند  اثر مثبت بر آن یمنف یهاجانیهو  یاثر منف یلیتحص شرفتیمثبت ممکن است بر پ یهاجانیهکه 
 تیموجب رضا ادیز مثبت یختگیمربوط به برانگ یهاجانیهاست که  آناثر  نیا لیدل .(2001 شاللرت، و ترنر)

 بهبود را یریادگی ۀزیانگ ،یزشیانگ یروین کیفشار به  لیتبد با دتوانیم یمنف یهاجانیهو  دشویماز خود 
 (.2017 ،نها و وانگ) دبخش
و  انیب ۀنحوبر  یرگذاریتأث یبرا که است افراد اریهوشو نا اریهوش یهاتالش یمعنابه جانیه میتنظ 
و براساس اهداف  جانیه میتنظ .(2015 ،تاکسر و یهارل ،پکران ،گراس) دهندیمانجام  شانیهاجانیه ۀتجرب

 کول،) است جانیهو خط اتصال شناخت و  رگذاریتأث و گسترده یهاندیفرااز  یکیو  شودیم یبندطبقه عملکرد
 یهاطرحواره شود، منجر ناسازگارانه عملکرد و شناخت و یجانیه احساسات نیب ارتباط به یریادگی اگر (.2009

 اضطراب .(2008 ،و همکاران زاردیا) وارد کنند یروان بیآس فرد به است ممکن و شوندیم یانطباقریغ یجانیه
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 نیهمچن و خواندن سرعت کاهش موجب یاضیر اضطراب. است آموزش ۀنیدر زم یمنف جانیه نیاثرگذارتر
 یاضیر یمحتوا یشناخت یهاندیفرا یفراموش دهدیم نشان ریاخ مطالعات .شودیم فیتکل دادنانجام در اشتباه

 کمک موجب یجانیه میتنظ مناسب یراهبردها (.2007 ،همکاران و اشکرافت) است یاضیر اضطراب از یناش
 شوندیم یلیتحص یهاتیموقع در آنان یواقع دانش و هامهارت اثبات یبرا انیدانشجو و آموزاندانش به
 .(2009 ،شوتز و ،اولتمان ،سیپرا ،یبگان-کرید)

 گوناگون یهاحوزه در عملکرد محسوس افت موجب یمنف یجانیه تجارب نکهیا به توجه با درمجموع،
 اریبس تیاهم ،جانیه میتنظ یبرا انآموزدانشکمک به  ،شودیم یاجتماع و یجانیه ،یعاطف ،یادراک ،یشناخت

 ،شواهد براساساست.  یاقتصاد ۀو توسع یعلوم، فناور یبرا یاپشتوانه یاضیتفکر ر یاز طرف .دارد یادیز
 یلیتحص تیموفق به یریناپذجبرانو صدمات  ردیگیمشکل  لیتحص یۀاول یهاسالدر  یاضیاضطراب ر

 نیا بر یادیز اریبس ریتأث ،یریادگی زشیانگ خاطربه یجانیو ه یفراشناخت عواملکه  کندیم وارد انآموزدانش
مثبت در  یهاجانیه جادیا و باورها نظام یبازساز و یفراشناخت یبا بهبود راهبردها گفت توانیم .دارند ندیفرا
 خأل لیدلو بهموضوع  نیا تیتوجه به اهم با. ابدییمارتقا  انآموزدانش یلیتحص تیوضع ،اتیاضیر ۀنیزم

 دهدیم پاسخ سؤال نیا به پژوهش نیا ،یپژوهش در مراکز آموزش نیا جینتا و کاربرد نهیزم نیدر ا هاپژوهش
 زشیانگ فراشناخت، در ،یاضیر اضطراب بدون انآموزدانش و یاضیر اضطراب یدارا انآموزدانش نیب ایآ که
 .دارد وجود یتفاوت ،اتیاضیر ۀحوز در جانیه و

 

 یشناسروش
 اجرا روش و نمونه ،جامعه پژوهش، طرح

 یتمام آن شامل یآمار ۀجامع .است یاسهیمقا هاداده یگردآور ثیح از و یکاربرد هدف نظر از حاضر پژوهش
که  است 1397-1398 یلیدر سال تحص جانیاله شهرستان یعادمدارس  پنجم یۀپادختر  انآموزدانش

 524 نیاز ب ،یاضیاضطراب ر اسیمق براساس .است شمارتمام یریگنمونه روش .ندهستنفر  580 ،براساس آمار
 ییانتها فیط دو ۀنمر 142 صورت گرفت و یغربالگر ،دنکامل پاسخ داد طوربه انآموزدانشکه  پرسشنامه

 انجام پژوهش یبرا یو عاداضطراب  یدو گروه دارا درو  شدند انتخاب هانمره نیو کمتر نیشتریب یعنی اسیمق
در دو سطح  یاضیر بمستقل اضطرا ریمتغ ،پژوهش نیا در. نفر بود 71 هر گروه یاعضا تعداد که قرار گرفتند

 جانیه میتنظ و یاضیر فراشناخت ،یاضیر زشیانگاند از: عبارت وابسته یرهایمتغ واست  یعادو  بضطرم
  .یاضیر

 یغربالگر ،(1990)یهنر و ویچ کودکان یاضیر اضطراب اسیمق از استفاده با ابتدا ،پژوهش یاجرا منظوربه
 هاو پرسشنامه بودندحضور محقق در مدرسه حاضر  یروزها یطنفر  524که  گرفت انجام انآموزدانش ۀهم یرو
 براساس یو روان یمشکالت جسم و یاضینداشتن اختالل ر ،پژوهش به ورود کمال .پاسخ دادند کامل طوربه را

 یخاص یو روان یسمجمشکل  نشان داد هایبررسبود.  90از  شتریب یهوش ۀبهرو داشتن  آموزدانش یبهداشت ۀپروند
کنار  از پژوهشنفر  89 ،یزیتبر یاضیاختالل ر اسیمق براساساما  ،نداردوجود  شود آموزدانش لیمانع تحص که
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 نیکمتر که (درصد 5/16نفر ) 72 یاضیاضطراب ر اسیمق برش ۀنمر براساس ماندهینفر باق 435 ازگذاشته شدند و 
 72 ،باالبودند به متوسط اضطراب یدارا که (درصد 45نفر ) 196 و از یعاد گروه عنوانبه ،بودند کرده کسب را نمره

که  از هر گروه نفر کی ،ونیر یبا استفاده از آزمون هوش سپس شدند، انتخاب اضطرابپرگروه  عنوانبه نفر هم
 .شدند یهمتاساز یهوش ۀبهربا استفاده از  زین انآموزدانش یۀبق و شدند حذف پژوهش از بودند یمرز هوش یدارا

 (یاضیر فراشناختو  یاضیر زشیانگ جان،یه می)تنظ هاپرسشنامه گرید یاجرا یبرا ینفر 71 گروه دو تیدرنها
 سؤاالتبه  ییپاسخگو یبرا یدعوت به همکار ،قیتحق هدف مورددر یاطالعات نسب دادن نیهمچن انتخاب شدند.

 یاصول اخالق تیرعا ۀنیزمدر  شدهانجاماز موارد  شانهوشبهر ۀنمر ماندنمحرمانه مورددر هاآنبه  دادننانیو اطم
 پژوهش بود. نیدر ا

 
 یصیتشخ یابزارها

 پرسشنامه نیا( 1990) یهنر و ویچ(: MASC) 1کودکان یاضیر اضطراب استاندارد ۀپرسشنام -1
 22 از متشکل پرسشنامه. گرفتند کاربه هشتم تا چهارم یهاهیپا کودکان یاضیر اضطراب یبنددرجه یبرا را

 کیهر در را خود اضطراب زانیم یآزمودن. کندیم حیتشر را یاضیر با مرتبط یهاتیفعال که است کوتاه عبارت
پرسشنامه  نیا در. زندیم عالمت( ادیز اریبس= 4 اد،یز=3 کم،= 2 چ،یه= 1) کرتیل اسیمق براساس هاتیموقع از

: 29 تا 22 نیب -الفاز:  اندعبارتهم  نمرات ۀدامن. است 44 متوسط ۀنمر و 88 حداکثر ۀنمر ،22 حداقل ۀنمر
 اضطراب پرسشنامه، نیا. ادیز اضطراب: 58 از ترشیب -ج و متوسط؛ اضطراب: 58 تا 29 نیب -ب ؛اندک اضطراب

 اضطرابو  یاضیر معلم اضطراب ،یاضیر ۀمسئل حل اضطراب ،یاضیر یریادگی اضطراب بعد چهار در را یاضیر
 او. کرد گزارش 84/0 کرونباخ یآلفا از استفاده با را پرسشنامه ییایپا( 1393) یریام .سنجدیم یاضیر امتحان

 نظر مورد اهداف دنیسنج یبرا پرسشنامه یهاهیگو و سؤاالت ایآ نکهیا دییتأ و محتوا ییروا نییتع یبرا
 ذکر انیشا. کرد استفاده حوزه نیا انمتخصص چند نفر از و راهنما استاد یهادگاهید از ر،یخ ای هستند مناسب

 عنوانبه 88 تا 44 نمرات و اضطراب بدون گروه عنوانبه 29 از کمتر نمرات ،اسیمق نیا برش ۀنمر بقاطم است
 .شدند انتخاب یاضیر یدارا گروه

 یزیتبر توسط که پرسشنامه نیا (:TMDS) 2یزیتبر یاضیر اختالل استاندارد ستیلچک -2
سؤال،  37 یسالگسؤال، سه تا شش 50 یسالگسهتا  یاست: کودک شدهلیتشک ریز یهااز بخش شد، یابیاعتبار

 45 پنجم یۀپا و سؤال 38چهارم  ۀیپا ،سؤال 57 سوم یۀپا ،سؤال 40 دوم یۀپا ،سؤال 40 دبستان لاو یۀپا
صفر  ۀنمر ریو به خ 1 ۀنمر یکه به بل است صفر=  ریو خ 1=  یبل صورتبهپرسشنامه  نیا یگذارنمره. سؤال

آموزگار  را ستیلچک نیااست.  کمتر یاضیر اختالل ،باشد شتریب شدهکسب ۀنمر چه. هرردیگیتعلق م
 یدارا ،باشند کرده کسب را پرسشنامه نیا مفاد درصد 50 از کمتر که یآموزاندانش. دکنیم لیآموز تکمدانش

 ییروا. دست آمدبه 96/0 یآزمون با آزمون مواز نیاعتبار ا بی. ضرشوندیداده م صیتشخ یاضیاختالل ر
                                                           
1. Mathematics Anxiety Scale for Children (MASC) 
2. Tabrizi Mathematical Disorder Scale (TMDS) 
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شد  گزارش 7/0 از باالتر کرونباخ یآلفا با آن ییایپا و شد سنجش حوزه نیا متخصصان توسط آن ییمحتوا
 (.1389 ،یزیتبر)

 در ینهذ شدر سنجش یابر ونیر توسط نموآز نیا (:RPM) 1ونیر ۀروندشیپ یهاسیماتر -3
 اهیس) دوم مفر. ستا روندهشیپ سیماتر ای ریتصو کنیآ 60 شامل نموآز. شد ساخته انگلستان در 1938 لسا
 تا 9 نیسن نیب را کارکرد نیبهتر یول ،است لسا 65تا  5 نیسن در شهوسنجش  یبرا آزمون نی( ادیسف و

 یدرون یهمسان بی( است. ضرییتا 12 یسر 5) تمیآ 60 یو دارا ،فرهنگ به وابستهنا آزمون نی. ادارد سال 18
 یرحمان پژوهش در. است شده برازش 82/0 نیانگیبا م ییبازآزما ییایپا بیو ضر 90/0 نیانگیآزمون با م نیا
آزمون با آزمون  یمالک ییآمد. روا دستبه 82/0سؤاالت  یدرون یو همسان 91/0 ییبازآزما ییایپا ،(1386)

 .شد گزارش 73/0وکسلر بزرگساالن  یهوش
 

 یاصل یابزارها
 در کودکان جانیه میتنظ اسیمق (:M-CERS) 2کودکان یاضیر جانیه میتنظ اسیمق -1
 اسیمق نیا. است شده ابداع( 2017)همکاران  و نیتوسط هان که است یگزارشخود اسیمق کی ،اتیاضیر

 ۀمسئلحل  در جانیه تیریمد یبرا ییباالتر ابتدا یهاهیپا انآموزدانشرا که  هاجانیه میتنظ یهاراهبرد
 ت،یوضع اصالح ت،یوضع انتخاب: زا اندعبارت اسیمق نیا راهبرد شش. کندیم یابیارز ،دکننیم استفاده یاضیر

 .است ناکارآمد و یعملکرد راهبرد شامل دو گروه. هر یجانیه انیپاسخ و ب اصالح ،یشناخت رییتغ توجه، استقرار
= 4 ،اوقات شتری=ب3 ،ی=گاه 2 ،هرگز= 1) یادرجهچهار کرتیل اسیدر مق تا شودیمخواسته  انآموزدانشاز 
 ۀنمر یداخل یاست. همسان یاضیر ۀمسئلدر حل  هاآن رفتار انگریب اندازه چه تا کنند ینیبشیپ( شهیهم باًیتقر
 که لوتیپا ۀمطالع کیدر  آموزدانش 43است که  ذکر انیشا نیهمچن. است α= 82/0 هااسیمقخرده کل

-آزمون قیاز طر نانیاطم تیقابل .دداشتن شرکتبود  مهپرسشنا یهاسؤال درک و وضوح از نانیاطم آن هدف
 1و  63/0 تا 39/0 رسونیپ ۀمحدود)بود  بخشتیرضا جینتا و شد یریگاندازه ماههسه ۀفاصلدر  آزمونباز
00/0 < P) (2017 همکاران، و نیهان) .(3و  2 ،1 سؤاالت) یجانیه انیباند از: عبارت اسیمق یهامؤلفه، 

 ،10 سؤاالت) یخواهکمک ،(9و  8 ،7 سؤاالت) یمنف ییگوخود ،(6و  5 ،4 سؤاالتمطلوب ) یمتقاعدسازخود
 (.18و  17 ،16 )سؤاالتناکارآمد  اجتناب( و 15و  14 ،13 سؤاالت) 3توجه مختصر آرامش ،(12و  11

 که بود فرانسه زبان به آن یاصل ۀنسخ .استفاده شد مطالعه نیا در ،رانیا دربار  نیاول یپرسشنامه برا نیا 
 یشناسروان استادان از نفر سه توسط آن ییرواو  شد ترجمهدو کارشناس زبان فرانسه ترجمه و باز توسط ابتدا
 شد که ان اجراآموزدانشاز  ینفر 70 ۀنمون کی یرو ،ییایپا نییتع یبرا نیهمچن. شد دییأت یفارس اتیو ادب
 انیب: از است عبارت هامؤلفهکرونباخ  یآلفا ریمقاد .آمد دستبه 71/0کرونباخ آن مطلوب بود و عدد  یآلفا

                                                           
1. Raven’s Progressive Matrices (RPM) 

2. Children’s Emotion Regulation Scale in Mathematics (CERS-M) 

3. brief attentional relaxation 
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 5/0 مختصر توجه آرامش ،6/0 یخواهکمک، 4/0 یمنف ییگوخود ،5/0 مطلوب یمتقاعدسازخود ،7/0 یجانیه
 .6/0 ناکارآمد اجتناب و

 به عالقهرا  آنپرسشنامه که  نیا :(2005) (CMMQ) 1 کورتر یاضیر زشیانگ ۀسشنامپر -2
 ،یاضیر به عالقه اند از:عبارت هااسیمقخرده نی. اشودیم اسیمقخرده 3ماده و  18شامل  ،دنامنیم زین 2یاضیر

 صورتبهاست و  یاضیعالقه به ر اسیمقخردهمربوط به  10تا  1 یها. مادهیدرون زشیانگو  یاضینفس رعزت
نمره  نیکمتر ،اسیمقخرده نی. در اشودیم یگذارنمره 5= ادیز یلیخ ؛4= ادیز؛ 3= کم ؛2=کم یلیخ، 1اصالً=

 صورتبه و است یاضینفس رعزت اسیمقخردهمربوط به  15تا  11 یهااست. ماده 50نمره  نیشتریو ب 10
نمره در  نیکمتر. شودیم یگذارنمره 4؛ کامالً موافقم =3= موافقم؛ 2= موافقم ی؛ کم1= ستمیاصالً موافق ن

 است یدرون زشیانگ اسیمقخردهمربوط به  18تا  16 یهااست. ماده 20نمره  نیشتریو ب 5 اسیمقخرده نیا
 یهمسان بیضر .ردیگیم صورت یادرجهچهار کرتیدر ل یاضینفس رعزت اسیمقخرده مانندآن  یگذارنمرهو 

 86/0 و 78/0 ،87/0 بیترتبه یاضیر نفسعزتو  یدرون زشیانگ ،یاضیعالقه به ر یهااسیمقخرده یدرون
 کورترآمد )اوم،  دستبه 83/0کرونباخ  یروش آلفا با هااسیمقخرده ییایپا بیضر نیهمچن. است شده گزارش

 (.1388 ،یو نور ینقل از نعمت به 2005 ،3تاتوسکا و

و  پانورا (MAMQ) 4یاضیر شناختافر یهامهارت یابیارزو  سنجش ۀپرسشنام -3
 یهاراهکار ،یمیتنظدخو ،یاضیر ۀخودپندار عامل چهاراز  یسؤال 30 ۀپرسشنام نیا :(2007) پویلیف

. دشویم یهدنمره 4 تا صفر از تکریل یادرجهپنج صورتبهها . پاسخستا شده لیتشک شزینگا و یشناختافر
 صفر ۀنمر صورت نیا ریغ در و 4 ۀنمر دارد شهیهم یسدر فیتکال دادنانجام در را نظر ردمو رفتار دفر چنانچه

 است 5/2 نموآز نیا در نیانگیم. است شده ینیبشیپ 3و  2 ،1 ادعدا ،نینابیب یهایبنددرجه یابر و ردیگیم
 نموآز نیا ییایپا ،رانیا در. دارد اللتد یاضیر در یشناختافر یهامهارت داشتن بر شتریب ای 5/2 ۀکسب نمر و
 یعامللیتحل روش به پرسشنامه نیا ییروا نیهمچن. ستا دهش ارشگز 86/0 ،خنباوکر یلفاآ روش از دهستفاا با
 (.1391 ،یگلشن و یشوشتر ،یآبادنجف یقادر ،ی)عابد ستا شده گزارش مناسب و شده یبررس یدییتأ

ها آن لیو تحل هیتجزو  یاستنباط ،یفیتوص ،یشناختتیجمع یهاافتهیمربوط به  یهاولجد ،بخش نیا در
 .شودیارائه م انجام شده SPSS افزارنرممستقل با استفاده از  tمانوا و آزمون  یآمار یهاروش باکه 

 

 هاافتهی
 یشناختتیجمع فی( توصالف

  

                                                           
1. Corter Mathematical Motivation Questionnaire (CMMQ) 

2. interest in mathematics 

3. Um, E.K., Corter, J.E., & Tatsuoka, k. 

4. Metacognitive Ability in Mathematics Questionnaire (MAMQ) 
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 یشناختتیجمع یهاافتهی -1 جدول
 شاخص

 یآمار
 درصد تعداد هاگروه 

ن
س

 
 23/4 6 ریاضی اضطراب بدون سال 10

 23/4 6 ریاضی اضطراب با 
 21/35 50 ریاضی اضطراب بدون سال 11

 21/35 50 ریاضی اضطراب با 
 56/10 15 ریاضی اضطراب بدون 

 56/10 15 ریاضی اضطراب با سال 12

ب
ترتی

 
تولد

 

 58/29 42 ریاضی اضطراب بدون 
 58/29 42 ریاضی اضطراب با اول
 23/18 26 ریاضی اضطراب بدون 
 23/18 26 ریاضی اضطراب با دوم
 44/1 2 ریاضی اضطراب بدون 
 44/1 2 ریاضی اضطراب با سوم

 67/0 1 ریاضی اضطراب بدون چهارم
 67/0 1 ریاضی اضطراب با 

بهر
 ۀ

هوش
 ی

 75/7 11 ریاضی اضطراب بدون متوسط

 75/7 11 ریاضی اضطراب با 109-90
 62/36 52 ریاضی اضطراب بدون باهوش

 62/36 52 ریاضی اضطراب با 129-110
 63/5 8 ریاضی اضطراب بدون پرهوش

 63/5 8 ریاضی اضطراب با 149-130 
 

 هاشاخص فی( توصب
 پژوهش یرهایمتغ یفیتوص یهاافتهی. 2 جدول

 نیانگیم هاگروه رهایمتغ
 انحراف

 استاندارد

 حد

 نییپا
 K-S باال حد

 سطح

 یمعنادار

 ریاضی انگیزش
 544/0 800/0 8 5 00/1 63/6 اضطراب هاینشانه بدون

 476/0 476/0 5 1 05/1 74/2 اضطراب هاینشانه با

 ریاضی فراشناخت
 864/0 600/0 99 65 25/8 45/83 اضطراب هاینشانه بدون

 566/0 786/0 59 25 30/8 74/41 اضطراب هاینشانه با

 هیجان تنظیم
 ریاضی

 696/0 709/0 67 49 74/3 74/65 اضطراب هاینشانه بدون

 650/0 737/0 51 34 91/3 12/40 اضطراب هاینشانه با

 جانیه میتنظ و فراشناخت زش،یانگ ریمتغ سه در یاضیر اضطراب بدون گروه نیانگیم ،2توجه به جدول  با
 ریدر هر سه متغ رنفیاسم کولموگروف ۀآمار نبودنمعنادار نیچنهم .است اضطراببا گروه از شتریب یاضیر

 .است گروه دو در نرمال عیتوز ۀدهندنشان
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 هاهیفرض( آزمون ج

 
 پژوهش یرهایدو گروه در متغ مقایسۀ برای مستقل تیآزمون  یجنتا -3جدول 

 مجذور اتا
اختالف 

 میانگین
Sig. 

 (2-tailed) 

 درجۀ

 آزادی
t 

سطح 

 معناداری
F متغیر 

 ریاضی انگیزش 927/1 167/0 066/32 140 000/0 366/27 880/0

 ریاضیفراشناخت  098/0 754/0 002/30 140 000/0 707/41 865/0

 هیجان تنظیم 608/0 437/0 98/23 140 000/0 408/15 804/0

 
گروه  یانگینم ،یگرد عبارت به .تفاوت وجود دارد یاضیر یزشدو گروه در انگ ینب ،3با توجه به جدول 

و با توجه  (t (140)= 066/32و  >05/0Pاست ) بیشتر ریاضی انگیزشاضطراب در بدون اضطراب از گروه با
دو گروه  بیناست.  ریاضی انگیزشمتقابل  یراز تأث یناش ،دو گروه واریانس تغییراتدرصد از  88اتا  به مجذور

اضطراب در گروه بدون اضطراب از گروه با یانگینم ،یگرد عبارت به .تفاوت وجود دارد یاضیفراشناخت ر در
 تغییراتدرصد از  5/86 ،اتا و با توجه به مجذور (t (140) = 00/30و  >05/0P) است یشترب یاضیفراشناخت ر

 یاضیر یجانه تنظیم دو گروه در بین یاز طرفاست.  یاضیمتقابل فراشناخت ر یراز تأث یدو گروه ناش واریانس
 ریاضی هیجان تنظیماضطراب در گروه بدون اضطراب از گروه با یانگینم ،یگرد بیان به .تفاوت وجود دارد

دو گروه  واریانس تغییراتدرصد از  4/80 ،اتا توجه به مجذور با .(t (140) = 98/23 و >05/0P) است بیشتر
 است. ریاضی هیجان تنظیممتقابل  یراز تأث یناش

 
 ریاضی انگیزش یهامؤلفه مقایسۀ برای متغیریچند واریانس تحلیل یجنتا -4جدول 

 F مقدار نام آزمون
 آزادی درجۀ

 هایهفرض

 خطای

 آزادی درجۀ
P 

مجذور 

 اتا

توان 

 آماری

 000/1 944/0 001/0 138 3 817/781 944/0 پیالییاثر 

 000/1 944/0 001/0 138 3 817/781 056/0 ویلکز المبدای
 000/1 944/0 001/0 138 3 817/781 996/16 هتلینگاثر 

 000/1 944/0 001/0 138 3 817/781 996/16 خطا ریشۀ ینتربزرگ

 
 یهادو گروه در مؤلفه بیننشان داد  متغیریچند یانسوار یلتحل ،شودیم مشاهده 4طور که در جدول همان

 ینهمچن .P ،817/781=3/138F=001/0برابر است با  یلکزو المبدی اندازۀوجود دارد و  یتفاوت معنادار یزشانگ
نشان  یجنتا ینا .شماردیرا مجاز م متغیریچند یانسوار یلاستفاده از تحل یتها قابلآزمون همۀ یسطوح معنادار

 یبکه درواقع مجذور ضراتا  مجذور وجود دارد. معنادارها تفاوت از مؤلفه یکی حداقل در ،گروهدر دو  دهدیم
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 یهادو گروه در مؤلفه ینتفاوت ب آن است که بیانگر، است یت گروهعضویوابسته و  یرهایمتغ ینب یهمبستگ
مربوط به اختالف دو  یانسدرصد وار 4/94 یعنیاست،  944/0تفاوت  ینن ایزامطالعه معنادار است و م مورد

 است. یرمتغ ینا یهامؤلفه متقابل یراز تأث یگروه ناش
 

 ریاضی انگیزش یهادر مؤلفه نمرات دو گروه میانگین آزمودنی بیناثرات  یجنتا -5جدول 
توان 

 شدهمشاهده

 ضریب

 اتا

سطح 

 یمعنادار
F 

 میانگین

 مجذورات
Df 

مجموع 

 مجذورات
 منبع وابسته متغیر

 ریاضیعالقه به  951/4207 1 951/4207 967/189 000/0 576/0 1

 یاضینفس رعزت 606/5729 1 606/5729 584/1541 000/0 917/0 1 گروه

 درونی انگیزش 803/505 1 803/505 026/475 000/0 772/0 1

 ریاضیعالقه به  127/3101 140 151/22    

 یاضینفس رعزت 338/520 140 3/717     خطا

 درونی انگیزش 070/149 140 065/1    

 
 ریاضی انگیزش یهامؤلفه در یاضیبا و بدون اضطراب ر آموزاندانش بیندر  دهدینشان م 5جدول  نتایج 

مربوط به عالقه به  تغییراتدرصد  6/57 دهدیاتا نشان م یب(. ضرP>001/0وجود دارد ) یتفاوت معنادار
 یدرون یزشمربوط به انگ ییراتدرصد تغ 2/77 و یاضینفس رعزت مرتبط با ییراتدرصد تغ 7/91 ،ریاضی

 است.دو گروه  ییراتاز تغ یناش ییراتمربوط به تغ
 

 ریاضیفراشناخت  توانایی یهامؤلفه مقایسۀ برای متغیریچند واریانس تحلیل یجنتا -6جدول 

 F مقدار نام آزمون
 آزادی درجۀ
 هایهفرض

 خطای
 آزادی درجۀ

P آماریتوان  مجذور اتا 

 000/1 888/0 001/0 137 4 743/270 888/0 پیالییاثر 
 000/1 888/0 001/0 137 4 743/270 112/0 ویلکز المبدای

 000/1 888/0 001/0 137 4 743/270 905/7 هتلینگاثر 

 000/1 888/0 001/0 137 4 743/270 905/7 خطا ریشۀ ینتربزرگ

 
 یهادو گروه در مؤلفه بیننشان داد  متغیریچند یانسوار یلتحل ،شودیمشاهده م 6طور که در جدول همان

 ینهمچن .P ،743/270=4/137F=001/0برابر است با  یلکزو المبدی اندازۀوجود دارد و  معنادارفراشناخت تفاوت 
نشان  یجنتا ینا .شماردیرا مجاز م متغیریچند یانسوار یلاستفاده از تحل یتها قابلآزمون همۀ یسطوح معنادار

 مجذوربا توجه به  تفاوت معنادار وجود دارد. ،فراشناخت یرمتغ یهامؤلفه از یکی حداقل در ،در دو گروه دهدیم
 8/88 یعنیاست،  888/0تفاوت  ینن ایزامطالعه معنادار است و م مورد یهادو گروه در مؤلفه ینتفاوت ب ،اتا

 است. یرمتغ ینا یهامؤلفه متقابل یراز تأث یمربوط به اختالف دو گروه ناش یانسدرصد وار
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 ریاضیفراشناخت  یهادر مؤلفه نمرات دو گروه میانگین آزمودنی بیناثرات  یجنتا -7جدول 

توان 

 شدهمشاهده
 اتا ضریب

سطح 

 یمعنادار
F 

 میانگین

 مجذورات
df 

مجموع 

 مجذورات
 منبع وابسته متغیر

  ریاضی خودپندارۀ 514/4428 1 514/4428 369/483 000/0 775/0 1

  یمیخودتنظ 352/4175 1 352/4175 835/491 000/0 778/0 1

 گروه فراشناختی یهاراهکار 093/13611 1 093/13611 429/365 000/0 723/0 1

  ریاضی انگیزش 451/0 1 451/0 061/0 805/0 00/0 1 057/0

  یاضیر ۀپندارخود 648/1282 140 162/3    

  یمیخودتنظ 507/1188 140 489/8    

 خطا فراشناختی یهاراهکار 569/5214 140 247/37    

  ریاضی انگیزش 845/1030 140 363/7    

 
 انگیزش مؤلفۀاز  یربه غ) ریاضیفراشناخت  توانایی یهادر مؤلفه در دو گروه دهدینشان م 7 جدول نتایج

 مؤلفۀ ییراتدرصد از تغ 5/77 دهدیاتا نشان م یب(. ضرP>001/0وجود دارد ) یمعنادار( تفاوت یاضیر
 فراشناختی یهاراهکار مؤلفۀ ییراتدرصد تغ 3/72 یمی،خودتنظ مؤلفۀ ییراتدرصد از تغ 8/77 یاضی،ر ۀخودپندار

 یاضیبا و بدون اضطراب ر آموزاندانشدو گروه از  ییراتاز تغ یناش یاضیر انگیزش مؤلفۀ ییراتدرصد تغ 1/0و 
 است.
 

 ریاضی هیجان تنظیم یهامؤلفه مقایسۀ یبرا متغیریچند واریانس تحلیل یجنتا -8جدول 

 F مقدار نام آزمون
 آزادی درجۀ

 هایهفرض

 خطای

 آزادی درجۀ
P آماریتوان  مجذور اتا 

 1 977/0 001/0 135 6 369/940 977/0 پیالییاثر 

 1 977/0 001/0 135 6 369/940 0/0 23 ویلکز المبدای

 1 977/0 001/0 135 6 369/940 794/41 هتلینگاثر 

 1 977/0 001/0 135 6 369/940 794/41 خطا ریشۀ ینتربزرگ

 
 یهادو گروه در مؤلفه بین ،متغیریچند یانسوار یلتحل براساس ،شودیمشاهده م 8طور که در جدول همان

 .P ،369/940=6/135F=001/0برابر است با  یلکزو المبدی اندازۀوجود دارد و  معنادارتفاوت  یجانه یمتنظ
 .شماردیرا مجاز م متغیریچند یانسوار یلاستفاده از تحل یتها قابلآزمون همۀ یسطوح معنادار ینهمچن 

 تفاوت معنادار وجود دارد. یجانه تنظیم یهامؤلفه از یکی حداقل در ،در دو گروه دهدینشان م یجنتا ینا
 977/0 تفاوت ینن ایزامطالعه معنادار است و م مورد یهادو گروه در مؤلفه ینتفاوت ب ،اتا مجذوربراساس 

 یجانه تنظیم یهامؤلفه متقابل یراز تأث یمربوط به اختالف دو گروه ناش یانسدرصد وار 7/97 یعنی، است
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 است.
 

 یاضیر یجانه یمتنظ یهادر مؤلفه نمرات دو گروه میانگین آزمودنی بیناثرات  یجنتا -9جدول 
توان 

 شدهمشاهده

 ضریب

 اتا
 F یمعنادارسطح 

 میانگین

 مجذورات
df 

مجموع 

 مجذورات
 منبع وابسته متغیر

 هیجانی بیان 669/6503 1 669/6503 489/2242 000/0 941/0 1

 گروه

 خودمتقاعدسازی 169/6436 1 169/6436 939/2033 048/0 936/0 1
 مطلوب

 منفی ییگوخود 042/265 1 042/265 825/191 002/0 578/0 1

 خواهیکمک 852/164 1 852/164 981/85 347/0 006/0 155/0

 آرامش توجه مختصر 606/5729 1 606/5729 584/1541 065/0 024/0 456/0

  اجتناب ناکارآمد 803/505 1 803/505 026/475 000/0 772/0 1

  هیجانی بیان 028/406 140 900/2    

    
 خودمتقاعدسازی 014/443 140 164/3

 مطلوب
 

 خطا منفی ییگوخود 437/193 140 382/1    

  خواهیکمک 423/268 140 917/1    

    
 آرامش توجه 338/520 140 717/3

 مختصر
 

  اجتناب ناکارآمد 070/149 140 065/1    

 
 گوییخود مطلوب، یمتقاعدسازخود هیجانی، بیان یهادر مؤلفه ،در دو گروه دهدینشان م 9 جدول نتایج 
 ،و آرامش توجه مختصر خواهیکمک مؤلفۀدر  ،اما در دو گروه، وجود دارد معناداراجتناب ناکارآمد تفاوت  و منفی

درصد  6/93 هیجانی، بیان مؤلفۀ ییراتدرصد تغ 1/94 ،اتا ضریببراساس د. وشمیمشاهده ن یتفاوت معنادار
 مؤلفۀ ییراتدرصد تغ 6/0 منفی، گوییخود مؤلفۀ ییراتدرصد تغ 8/57مطلوب،  یمتقاعدسازخود مؤلفۀ ییراتتغ

اجتناب  مؤلفۀ ییراتدرصد تغ 2/77و  آرامش توجه مطلوب مؤلفۀمربوط به  ییراتدرصد تغ 4/2 خواهی،کمک
 .دو گروه است تغییراتاز  ناشیناکارآمد 

 

 یریگجهینت و بحث
و با اضطراب  انآموزدانشدر دو گروه  یاضیر جانیه میو تنظ فراشناخت زش،یانگ ریسه متغ ،پژوهش نیا در

از  دو گروهدر  زشیانگ معنادارتفاوت  بیانگر 5و  4، 3 هایولجد براساس جهینت نیاول .شد سهیمقا یعاد
اضطراب  نیب معنادار یمنف ۀرابطبر وجود  یمبن (1388واصل ) یمحمداری پژوهش ۀجینت با که بود انآموزدانش

 اضطراب نیب زین (1393) یعسکرسو است. در پژوهش هم انآموزدانش در( -55/0) یاضیر زشیو انگ یاضیر
 (1396) دوستوطن و زادهحسن پژوهش .رددا وجود معنادار تفاوت شرفتیپ ۀزیانگ و یاضیر نگرش ،یاضیر
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 نییتب در .شودیم یلیتحص یسرزندگ و هخودپندار شیافزا موجب زشیانگ تیریمد آموزش کهبود  اساسنیبرا
 ؛ارتباط دارد یریادگیبا  زشینگا گفت توانی( م1395) ینژاد گرجیو مهد زادهحسننظر  براساس ،افتهی نیا
 و همکاران لوکیب نظر نیهمچن .است هو آگاهان یاست که مستلزم کوشش عمد یفعال ندیفرا یریادگی رایز
 درس یبرا نیاربناب ؛مهم است اریمعلمان بس یبرادرس  کالسدر  انآموزدانش ۀزیانگاست که  نیا بر (2010)
 وانگ .است یضرور اریبس یریادگی یبرا زهیانگ و حفظ جادیا ،دارد سروکار یانتزاع میفاهبا م غالباًکه  یاضیر

 نیا رایز ؛شودیمافت عملکرد  سبب ینیاز سطح مع شیاضطراب ب شیدارند که افزا دهی( عق2014) و همکاران
با کمبود منابع حافظه مواجه  نیبنابرا ؛ندنکیماضطراب  کردنصرف برطرف را خود توجه نیشتریب انآموزدانش

 نگرشرا  درس نیبه ا خود کیولوژیزیف یهاپاسخندارند و  یاعتماد خود ۀحافظ از مطالب یابیزبا به ،شوندیم
 از اجتناب به است ممکن یاضیر اضطراب و یاضیر به یمنف یهانگرش مجموعپس  .کنندیم یتلق یمنف
 اتیاضیر به و باشد نداشته دوست را اتیاضیر یکس گرا .شودمنجر  یعدد درسی یهانهیزم و یاضیر طیشرا

 و کندیم طرد است ممکن که آنجا تا را یاضیر احتماالً است، یوحشتناک موضوع که کند احساس و نپردازد
 آن از یزاریب به اتیاضیر یگذارارزش عدم نیبنابرا ؛ردیگیفرانم یلیالتحصفارغ الزامات از فراتر را اتیاضیر

 انجام تیوضع بهبود یبرا یتالش گرید آموزدانشو  شودیم لیزا اتیاضیر نفسعزت درواقع .شودیم منجر
 گونهچیه ،ندارد تیموقع از یعل درک گونهیچه آموزدانش ،حالت نیادر  .شودیم زهیانگیب یقتحق در و دهدینم

 خاص اینمونه ۀدهندنشان نیو ا دهدینم نشان خود از درس نیا به نسبت یگذارارزش ورقابت  ،یمیخودتنظ
 .است لیتحص با ارتباط در اضطراب یمنف ریتأث از

 ریمتغ در انآموزدانشدو گروه از  نیب یتفاوت معنادار هاافتهی بخشدر  7 و 6، 3 یهاولجد به توجه با
 اظهار که است (1396) پورقاز و هیمرز ،یاردوت پژوهش یراستا در افتهی نیا .است هشد حاصل فراشناخت

 یمنف ۀرابط ،آمار درس اضطراب با ،یفراشناخت و یشناخت یراهبردها ،یدرون و یرونیب زشیانگ نیب» داردیم
 یشناختآموزش فرا ریتأثبر  یمبن (1391) ورزنه یزدانیپژوهش  جینتا ،بیترت نیهم به .«دارد وجود معنادار و

 توانیم افتهی نیا نییتب رد .است افتهی نیا بر یدییتأ زین انیبر حل مسئله بر کاهش اضطراب دانشجو یمبتن
 بر رگذاریتأث عوامل ۀدربار فرد یباورها از متشکل درواقع یفراشناخت دانش( 1976) فالول نظر براساس گفت

 اتیاضیر ۀخودانگار و ردیگیم قرار اضطراب ریتأث تحت شناخت نیا ،مضطرب انآموزدانش در .است شناخت
در  پژوهشگران .است رگذاریتأث یخودکارآمد بر یفراشناخت دانش یطورکلبه .شودیم ریپذبیآس و فیضع

 سهیمقا در و کندیم ینیبشیپهوشمندانه  اریبس را یلیتحص شرفتیپ هخودپندار که افتندیدر یمتعدد مطالعات
 ۀخودپندار که یآموزاندانش. است مدرسه نمرات از یبهتر نیبشیپ کار، ارزش مانند یزشیانگ یهاسازه ریسا با

 که کندیم کمک یاضیر میمفاه از هاآن بهتر ادراک به ،مثبت نگرش نیا ،دارند اتیاضیر درس در یمثبت
 یدهجهت ،یزیرو برنامه است فراشناخت یهامؤلفه گرید از یمیخودتنظ. شودیم آنان تیموفق و شرفتیپ سبب
 ینوجوان تا یکودک اواسط از یمیخودتنظ ،(1396) شوارتز و پرفکتنظر  بنا به .ردیگیدربرمرفتار را  یابیو ارز
 دایپ تداوم ینوجوان ۀدور تا و افتدیم اتفاق دبستان یهاسال یط آورالزام اریبس یهاتیموقع در ،ابدییم شیافزا

 از. شد انجام است سال 11 حدود هاآن یسن نیانگیم که پنجم یۀپا انآموزدانش در حاضر پژوهش. کندیم
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 ،هستند متوسط یمیخودتنظ مهارت یدارا سن نیا در انآموزدانش گرفت جهینت توانیم مطالعه نیا ۀمجموع
 موضوع هر دانندیم بیترتنیبد. ابندی یآگاه خود یهاقوت و هاضعفاز و  کنند یبررس را خود عملکرد قادرند

 ،هستند کنندهشروع معموالً یریادگی ندیفرا در کنندهمیخودتنظ انآموزدانش .رندیبگ ادی چگونه را یدرس
 موفق ۀاستفاد انیم یهمبستگ ینوع درهرحال .کنندیماستفاده  یفراشناخت یهاراهکار از و دارند فعال ارکتمش
 شبردیپ در که اندمهم لیدل نیا به یشناختفرا یراهبردها درواقع. دارد وجود فراشناخت و یدرون یراهبردها از

 کندیم کمک دانش رشد به یشناختفرا دانش از حیصح ۀاستفاد. دارند نقش آموزدانش به یشناخت یهاندیفرا
ضعف  لیدلبه یشناختفرا یتوانمند بدون انآموزدانش اما. شودیم راهبردها از مجدد ۀاستفاد موجب تیدرنها و

نداشتن اعتماد  لیدلبه و شوندیم یسردرگم و اشتباه دچار ردهاراهب انتخاب در ،یابیارز و نظارت یریکارگبهدر 
 ددار یشتریب ۀحافظبه منابع  ازیکه ن آورندیم یرو یاهیرو یراهبردها از استفاده به شتریب ،خود ۀحافظبه 

 یفراشناخت ۀتجرب یاندازراه در تواندیم یجانیه و یانجسم تیوضع که آنجا از (.2007 ،همکاران و اشکرافت)
 .دنکیم بیآس دچار را ندیفرا نیا ،یمنف جانیه هرگونه ،باشد مؤثر

 نشان (2018)و همکاران  انیت ،یاضیر زشیانگ یعنی یاضیر فراشناخت گرید ۀمؤلف نبودنمعنادار نییتب در
 طارتبا و شود ینیبشیپ یدرون زشیانگ و یخودکارآمد ،یفراشناخت دانش توسط تواندیم اتیاضیر عملکرد دادند

 قیتحق نیا به استناد با. است شده متمرکز زهیانگ و یخودکارآمد بر اتیاضیر عملکرد و یفراشناخت دانش نیب
 یریادگی در ،هستند یفراشناخت یراهبردها درمجموع که یفراشناخت کنترل و یفراشناخت اتیتجرب گفت توانیم
 فراشناخت از یجزئ که یفراشناخت دانش اما ،(2015 ،پونز و یکفسکیچا ،ترنر) اندشده داده نشان بارها اتیاضیر
 قاتیتحق در ،ستا راهبردها به مربوط دانش و ،فیتکال به مربوط دانش ،خود دانش شامل ودهد یم لیتشک را
 دانش. (2011 ،دریاشنا و نگلیارتلت، ل ،هوس نوان) است شده واقع توجه مورد کمتر یاضیر یریادگی

 دانش ،یمیخودتنظ یریادگی ۀینظر اساسبر. دارند رابطه هم با یاضیر ۀنیزم در زهیانگ و هامهارت ،یفراشناخت
 نیا از استفاده یبرا یازهیانگ زین رندگانیادگی که شودیم درک یزمان فقط یفراشناخت یهاراهبرد ۀنیزم در

و  آموزشدر  اتیاضیر سیتدر ۀتجرب هاسالکه  یافراد دید از. (2014 چتر،یر و ریما) باشند شتهدا هاراهبرد
البته ممکن است  .کمرنگ است ای یخالدر مدارس  یفراشناختدانش  یهاآموزش یجا ،اندداشتهرا  پرورش

 دانش به یتوجهیب لیدلبه دیشانبوده است.  سامانمند صورتبهاما  ،باشد گرفته انجام حاًیتلو هاآموزش نیا
 نییتب نیچن بتوان مؤلفه نیا یهاهیگو یفراشناخت بعد لیدلبه نیهمچن ،دارد ارتباط زهیانگ با که یفراشناخت

 حال آنکه ؛است نکرده جادیا یمعنادار تفاوت گروه دو درفراشناخت  اسیدر مق یاضیر زشینگا ۀمؤلف که کرد
 .دارد معنادار تفاوت دو گروهدر  یاضیر زشیانگ ریمتغ

 جانیه میاضطراب در تنظ یاثر منف انگریبمنتج شده  9 و 8، 3 یهاولجد از که پژوهش نیا گرید ۀافتی 
 نشان که است سوهم (1395) یخان و یابانیب ،انیکاووس ،ییبفرو برزگر پژوهش جینتا با افتهی نیا .است یاضیر
 انسیوار صددر 18 مجموعاً خاص طوربه جانیه ییجونظم یمنف یراهبردها و مسئله حل ییتوانا دهدیم

 یبرا یرونیب و یدرون ۀزیانگ موجود، یشناخت منابع زانیم بر هاجانیه .دهدیم لیتشک را یاضیر اضطراب
 .(2017 همکاران، و نی)هان گذاردیم ریتأث یمیخودتنظ یهامهارت رشد و یریادگی یهاراهبرد نوع ،یریادگی
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 یعدد فیتکال در خود اشتباهات به یشتریب یجانیه واکنش ،هستند ادیز یاضیر اضطراب یدارا که یافراد
 دارد یناتوان فیتکل انجام در که یزمان در باال، یاضیر اضطراب به مبتال شخص اگر حالنیباا. دهندیم نشان

 یاضیر به مربوط یهاتیموقع از اجتناب و یاضیر به او یمنف نگرش باشد، یجانیه واکنش هرگونه یدارا
  .ابدییم شیافزا

 ،ناکارآمد اجتناب و یمنف ییگوخود مطلوب، یمتقاعدسازخود ،یجانیه انیب ۀمؤلف چهار یمعنادار نییتب در
 یبرا هم جانیه و شور از سرشار یمکان ،دبستان ژهیوبه مدرسه: کرد اشاره نکات نیا به توانیم بیترتبه

 و یمنف یهاجانیه ،یلیتحص تجارب هب طوبمر احساسات انآموزدانش. است انآموزدانش یبرا هم و معلمان
 یراحتبه نیبرابنا ؛کنندیم انیب خاص ۀنیزم کی ایبه معلم و دوستانشان  نسبت را خود مثبت یهاجانیه
 یمتقاعدسازخود نیتمر. دکر زیمتما گریکدیاز  را اتیاضیر ۀنیزم در هاآن یمثبت و منف یهاجانیه توانیم

 کردنمتقاعد یعنی ،شودیم شناخته مشکل حل به اقدام یبرا یریگمیتصم و تیموقع انتخاب ۀمؤلف دو با مطلوب
 .باشد سودمند یشناخت راتییتغ و یمنف یهاجانیه جادیا رغمیعل تواندیم فیتکل دادنانجام کهنیا مورددر خود

 لیدلبه و تمرکزتوجه  ستمیس خوردنبرهمو  دارد ازین تمرکز و دقت به یاضیر فیتکل دادنانجام یهرروبه
 که کندیم لیتبد ندیناخوشا و کنندهخسته یکار به انآموزدانش یبرا را یاضیر فیتکل دادنانجام اضطراب،

  .شودیم مسئله حل تیموقع از اجتناب موجب تیدرنها
 خود کردنمتقاعد با تیوضع رییتغ -1: کندیم اشاره جانیه دیتول ندیفرا ۀمؤلف سه به یمنف ییگوخود

 -3 و ؛یمنف یهاجانیه و افکار بر توجه استقرار -2 ؛است دهیفایب و دکنندهیناام یفعل تیوضع نکهیا مورددر
 ریتأخ و یافتادگعقب اجتناب، سبب یاضیر اضطراب. تیموقع کردنقلمداد زیآمفاجعه جهت در یشناخت راتییتغ

 آموزدانش ،صورت نیا در .است درس نیا در شکست آن ۀجینت که شودیم اتیاضیر ۀنیزم در یلیتحص
 تیوضع نیا هب یمنف یهاییخودگو و افکار با و پنداردیم فاجعه را اتیاضیر با مرتبط ۀندیآ و یفعل یهاتیموقع
 یهاجانیه منبع ،یاضیر فیتکال از اجتناب یامعنبه یاضیر جانیه میتنظ در ناکارآمد اجتناب. بخشدیم تداوم

 که است ییهاتیموقع از سامانمند اجتناب ،ناکارآمد اجتناب درواقع .دارد ارتباط تیموقع انتخاب با و است یمنف
. هستند سودمند بلندمدت در هاتیموقع آن کهیدرحال ؛شوندیم یمنف مدتکوتاه یهاجانیه جادیا سبب

 ممکن یاضیر اضطراب و یاضیر به یمنف یهانگرش مجموع که کردند عنوان (2007) همکاران و اشکرافت
 نبود و عالقه و زشیانگ نبود در بیترتنیبد .شود منجر یعدد یهانهیزم و یاضیر طیشرا از اجتناب به است

 .کندیم تیهدا اتیاضیر از اجتناب یسوبه را آموزدانش یاضیر اضطراب ،یفراشناخت یهامهارت
 یفرد یهاتفاوت به تواندیم یحدود تا مسئله نیا گفت توانیم یخواهکمک نبودنمعنادار نییتب در 
 توسط شدنریتحق ای هایهمکالس توسط شدنمسخره از ترس خجالت، ای شرم ،ییروکم مانند انآموزدانش
 است ممکن ای باشد مرتبط ،یقو انآموزدانش یبرا یخواهکمک عدم و غرور ای فیضع انآموزدانش یبرا معلم

 ییابتدا ۀدور در یاجتماع یهاتیحما جلب جهت در مناسب یهاآموزش نبود و مشکل انیب در یناتوان به
 یباورها نقش مورددر که زین (2017) مویک رلیپ و یگابل جمله از هاپژوهش یبرخ جینتا .باشد ارتباط داشته

 نیکمتر یخواهکمک و استفاده نیشتریب ینیتمر یهاراهبرد داد نشان بود یلیتحص عملکرد در یزشیانگ
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 نکته نیا به (1396) یرامیب و یواحد ،یرامیب ،یهاشم پژوهش نیهمچن .ندردا انآموزدانش انیم در را استفاده
 لیتعد را یلیتحص زشیانگ و استرس بر یخواهکمک آموزش یهاروش اثر ،یاسناد یهاسبک که دارد اشاره

از  تواندیم زین گرانیکمک از جانب د رشیبه پذ یعالقگیبو  انآموزدانش یاسناد یهاسبک. پس کندیم
 اصالح یبرا تواندیم جانیه میتنظ در مختصر توجه آرامش .باشدمؤلفه  نیا نبودنمعنادار یعلل احتمال گرید

 و یخستگ رفع یبرا یکشش حرکات شامل و شود استفاده بدن یهااندام لیتعد نیچنهم و توجه و تمرکز
 کوتاه مدت یبرا ،مثبت یپرتحواس .است فیتکل دادنانجام ضمن در کوتاه یهامکث نیهمچن و بدن آرامش

 عمداً ردیگیم میتصم آموزدانش که یزمان ،حالنیباا .باشد یکاربرد یراهبرد تواندیم استراحت منظورو به
 یپرتحواس ،کند مشغول دهکر شنهادیپ معلم از آنچه ریغ یگرید تیفعال دادنانجام ای یگرید زیچ با را خود ذهن
 مضطرب انآموزدانش که باشد نیا گروه دو در مؤلفه نیا تفاوت نبودنمعنادار لیدل دیشا. است مخرب یروش
 لیدلبه هم اضطراب بدون انآموزدانش و دهندیم انجام یعمد یپرتحواس ،اتیاضیر یامحتو از شدندور یبرا
 با بدن یهااندام به یبخشآرامش مورددر. شوندیم تیوضع نیا دچار مسائل یرو کامل تمرکز در یتواننا

 یبخشآرامشو  یرفع خستگ یبرا یکشش حرکات آموزش رسدیم نظربه زین کالس یفضا در یکشش حرکات
 .است شده دهیدکمتر  شرو پرو شآموز در درس، کالس در یریادگی یهاتیفعال نیح در بدن یهااندام به

و شدند  یهمتاساز یهوش ۀبهراز نظر  انآموزدانشاز  گروه دو که است نیپژوهش ا نیا یهاتیاز مز
 زین پژوهش یهاتیمحدود از .کار گرفته شدبه ربا نیاول یبرا (2017) همکاران و نیهان جانیه میتنظ اسیمق
 که آن وجود دارد و احتمال بود یگزارشخود قیتحق نیا در اضطراب اسیمق نکته اشاره کرد که نیبه ا توانیم

در  شودیم شنهادیپ .باشند کرده گزارش یواقع ۀاندازاز  شتریب ایاضطراب خود را کمتر  زانیم انآموزدانش
 استفاده کنند. ،کنندیم لیتکم زین نیوالد ایمعلم  که ییهافرممحققان از  ،یآت یهاپژوهش

 

  یقدردانتشکر و 
 کردند مشارکت قیتحق نیا درکه  پنجم یۀپا انآموزدانشو  ییمدارس ابتدا کارکنان یتمام از مقاله سندگانینو

 .ندنکیم یقدردان
 
 

 منابع
 ییابتدا ششم یۀپا دختر انآموزدانش یاضیر اضطراب کاهش بر مسئله حل یراهبردها ریتأث یبررس(. 1393. )س ،یریام

 .ییدانشگاه عالمه طباطبا .یتیترب علوم یشناسروان ۀدانشکد .ارشد یکارشناس ۀنامانیپا. نیقزو شهرستان

 آمار درس اضطراب با یمیخودتنظ یو راهبردها یلیتحص زشیانگ ۀرابط(. 1396. )ع پورقاز، و.، ا ه،یمرز. س ،یاردوت
 .37-62 ،(26)14 .یتیترب یشناسروان مطالعات ۀفصلنام. انیدانشجو

 و یشناخت جانیه یشناخت ییجونظم(. نقش 1394ر. ) ،یو خان.، ، حآبادیعل یابانی، ب.ج ان،یکاووس .،ک ،ییبرزگر بفرو
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 .53–60 ،(4و 3)3 .شناسی شناختینروا ۀفصلنامان. آموزدانش یاضیحل مسئله در اضطراب ر ییتوانا

 ارجمند. . تهران:یکارشک نیحسو  صفتنادر آزاد ۀترجم. یفراشناخت کاربرد(. 1396. )ل .شوارتز، ب و ،.ج .ت ،پرفکت

 .فراروان: تهران. یاضیر اختالالت درمان(. 1389م. ) ،یزیتبر

بر  یاضینقش اضطراب ر ی(. بررس1392) .، هیانجو محمد.، ن ،انیشا ،.م ،یخسرو.، ع فر، م.یمحمد ،.ی .س ،یتراب
 .97-102 ،(2)7 .آموزش یفناور ۀفصلنام .تیو نقش جنس یاضیرد در درس رکعمل

 نشر روان. :تهران .پروش ودر آموزش  زشیانگ یهاهی(. نظر1395گ. ) ،ینژاد گرجیمهد.، زاده، رحسن

 یلیتحص ۀخودپندارو  یلیتحص یبر سرزندگ زشیانگ تیریآموزش مد ی(. اثربخش1396) دوست، ل.وطن و.، زاده، رحسن
 .67-72 ،(3)5 .یو مجاز یآموزشگاه یریادگیدر  یپژوهش-یعلم ۀفصلنام .انآموزدانش

 یلیشرفت تحصیبر پ یاضیاضطراب و نگرش ر یهامؤلفه ریتأث یبررس (.1384) .ح. ع ،یو طاهر.، د ف،یس ،.ا ه،یرضو
 .8-34 ،(2)21 .تیترب و میتعل ۀفصلنام .یاضیدر درس ر یرستانیان دبآموزدانش

دانشگاه  انیدر دانشجو شرفتهیپ ونیر ۀروندشیپ یهاسیماترآزمون  یابیو هنجار ییروا ،ییای(. پا1386ج. ) ،یرحمان
 .61-74 ،(34)9 .کاربردی یشناسروانو پژوهش در  دانشآزاد واحد خوراسگان. 

 پویلیپانورا و ف فراشناخت ۀبرنامآموزش  ی(. اثربخش1391ف. ) ،یگلشن و.، م ،یشوشتر.، م ،یآبادنجف یقادر .،ا ،یعابد
 ۀفصلنام. یاضیر در ژهیو یینارسا با انآموزدانشبر بهبود عملکرد حل مسئله و دانش و مهارت فراشناخت 

 .125-143 ،(5)2 .ییافراد استثنا یشناسروان

 یفن یهارشته انیدر دانشجو شرفتیپ ۀزیانگبا  یاضینگرش ر ،یاضیاضطراب ر نیب ۀرابط(. 1393پ. ) ،یعسکر
 .275-293 ،(24)8 ،یآموزش یهادر نظام پژوهش ۀفصلنام. اهواز واحد یاسالم آزاد دانشگاه انیدانشجو

 .ژییآ :تهران .یریسهراب ام و یعبدالله نیمحمدحس ۀترجم .فراشناخت در کودکان .(1396) .ش ن،یالکر

 ارجمند. :تهران .یفاطمه بهرام و یانیاحمدرضا ک ۀترجم .کودکان جانیه میتنظ(. 1395لم، گ. )مک

 ییابتدا یۀپادر  یاضیبه درس ر انآموزدانش یمندعالقه زانیم لیو تحل سهی(. مقا1388م. ) ،ینور و.، ز ،ینعمت
 http://pelleh20.blogfa.com/category/1از:  افتیردقابل ،یشهرستان زنجان. اقدام پژوهش

در  یخواهکمک یآموزش راهبردها یاثربخش(. 1396ن. ) ،یرامیو ب .،ش ،یواحد ،.م ،یرامیب .،آباد، تنصرت یهاشم
. انآموزدانشدر  اسناد یهاسبک یگرلیتعدبا  یلیتحصزش یرد و انگک، عملیلیتحصاسترس  یهابهبود نشانه

 .139-158 ،(8)5 .یریادگیدر  یشناخت یراهبردها ۀدوفصلنام

 ۀفصلنام. یاضیر یلیتحصآن با افت  ۀرابطو  یاضیاضطراب ر یهاکنندهینیبشیپعوامل (. 1388واصل، م. ) یارمحمدی
 .19-38 ،(14)5 ،یتیترب یشناسروان

با اضطراب  یاضیر یخودکارآمد و یفراشناخت یراهبردها ۀرابط یمدل ساختار (.1391) ج. .ورزنه، م یزدانی

 .7-17 ،4 ،یشناختبرخط دانش روان ۀمجل. یاضیر
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