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بررسی رابطه سبک های اسنادی و ابعاد کفایت اجتماعی با اضطراب امتحان در دانش  

 آموزان پسر دوره ی دوم متوسطه شهر تبریز
 

  2بهزاد شالچی،  *1راهب جعفری
 ، تبریز، ایرانشرقیدانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان 
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 چكیده 
های اسنادی با اضطراب امتحان در دانش آموزان بوود  اسوتر رو    و سبک اجتماعی ابعاد کفایت هدف این پژوهش بررسی رابطه

جامعوه   باشدر ها در جامعه، جزء تحقیقات توصیفی/ همبستگی میبه دلیل بررسی وضع موجود متغیرهای تحقیق و روابط آنتحقیق حاضر 

که با استفاد   بود 1397-98آموزان پسر دور  دوم متوسطه منطقه چهار شهر تبریز در سال تحصیلی  آماری این پژوهش شامل کلیه دانش

به منظور  ربه عنوان نمونه انتخاب شدندنفر از این دانش آموزان  200گیری تصادفی ساد  و با توجه به جدول مورگان، تعداد  از رو  نمونه

و اضوطراب امتحوان    پیترسوون و سولیگمن  هوای اسونادی   کفایت اجتماعی فلنر، سوبک های هی متغیرهای مورد نظر از پرسشنامگیرانداز 

هوا نشوان   ر یافتهبکار برد  شد تگی پیرسون و رگرسیون چند متغیر ها رو  ضریب همبساد  شدر برای تجزیه و تحلیل داد ساراسون استف

در  ابعاد کفایت اجتماعی با اضوطراب امتحوان   بین (2طه وجود داردر آموزان رابدر دانش با اضطراب امتحان های اسنادیسبک بین( 1داد: 

رت شوناتتی، مهوارت هیجوانی و    مهوا ابعاد کفایت اجتمواعی ) های اسنادی )اسناد درونی/بیرونی( و سبک (3آموزان رابطه وجود داردردانش

توانود اشوارات کواربردی بورای     یجه تحقیق حاضور موی  نتبینی کندر را پیش تواند اضطراب امتحان در دانش آموزانهای انگیزشی( میآمایه

 رها داشته باشدتانواد  اندرکاران امر آموز  و پرور  ودست

 

 های اسنادی، ابعاد کفایت اجتماعی و اضطراب امتحانرسبکهای کلیدی:  واژه
 

  مقدمه -1
 اما کنند،می تجربه ات مختلفدرج به زندگیشان طول در هاانسان همه تقریبا که است شناتتیروان حالت اضطراب

شودر  می شناتته اتتالل یک عنوان به شود،می تعارض و موجب پریشانی که رسدمی سطحی به و یابدمی افزایش کهزمانی

  قرار تود تأثیر در جهان در سراسر را دانشجو و آموز دانش هامیلیون مهم آموزشی، مشکل یک صورت به امتحان اضطراب

 که شودمی گرفته نظر در اضطراب از نمونۀ ویژ  یک امتحان، شودر اضطرابمی آنها در تحصیلی عملکرد کاهش باعث و دهدمی

، 3)کاسادی است رفتاریو  فیزیولوژیکی عاطفی شناتتی، هایمؤلفه شامل افتد ومی اتفاق ارزیابی هایبافت یا هادرموقعیت

 احساسات فیزیولوژیکی، عاطفی مؤلفۀ گردد؛می شکست بر عواقب دربارۀ انینگر و کنند افکار نگران به شناتتی مؤلفۀ (ر2010

 امتحان طول در نداشتن تمرکز که رفتاری جز به است همرا  اضطراب که با کندمی بیان را (غیر  و سردرد و لرز ) فیزیکی –

 رغیر  و کالس اطراف به کردن نگا  مداد، با مانند بازی دهد؛می نشان را

                                                           

 یمدن دیدانشگا  شه ،یو روانشناس یتیدانشکد  علوم تربگرو  روانشناسی، (، یشناتت ی)روان شناس یارشد علوم شناتت یکارشناس -1

 رانیا ز،یتبر جان،یآذربا

 رانیا ز،یتبر جان،یآذربا یمدن دیدانشگا  شه ی،و روانشناس یتیدانشکد  علوم تربگرو  روانشناسی،  استادیار، -2
3 Cassady 
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 که شودمی رفتاری تعریف و فیزیولوژیکی شناسانه، پدیدار هایاز پاسخ ایمجموعه صورت به امتحان اضطراب ور این از 

 (ر2009)پاتوین، است مشابه شرایط ارزیابی یا امتحان در شکست هنگام ممکن پیامدهای منفی دربارۀ نگرانی با همرا 

اضطراب  شودرمیان دانش آموزان سرتاسر جهان می اضطراب پدید  رایجی است که موجب عملکرد تحصیلی ضعیف در

 شودترسند تجربه میامتحان احساس پریشانی، بیم و ناآرامی است که توسط دانش آموزانی که از افتادن در امتحان می

ترس جزء اس(ر افراد مبتال به اتتالالت اضطرابی، اضطراب صفتی دارند، بدان معنی که وجود سطح باالی 2016 )شراداها و ناندا،

شود، اما افراد مبتال به اضطراب امتحان دارای ها آشکار میها و موقعیتشخصی آنها هستند که در همه زمینههای ویژگی

(ر 2010)کاسدی، کنندخص سطوح باالی استرس را تجربه میهای مشتند بدین معنی که آنها در موقعیتاضطراب موقعیتی هس

 نشاط دوست و عابدی، )چینی فروشان، کودکان و نوجوانان بود  روانی-رین اتتالالت عاطفیتاتتالالت اضطرابی یکی از شایع

 30تا  25(ر طوری که حدود 2016)پلگ،دیوچ و دان، ( و اضطراب امتحان یکی از مسائل جدی جامعه امروزی است1395

تتالل یادگیری دارند این میزان بیشتر نیز کنند و در بین دانش آموزانی که اموزان اضطراب امتحان را تجربه میدرصد دانش آ

آموزان دتتر نتایج آموزان پسر و دانشتفاوت میزان اضطراب در بین دانش(ر همچنین از نظر 2006 )ارباچ و همکاران، است

 ها نشان داد  است که میزان اضطراب امتحان دانش آموزاناستر طوری که نتایج بعضی پژوهشپژوهشی متفاوتی بدست آمد  

ها ( اما برتی از پژوهش1999)فراندو ووارا، کنندمتحان را با شدت بیشتری تجربه میدتتر بیش از پسران است و آنها اضطراب ا

 داری وجود نداردر میزان اضطراب امتحان تفاوت معنی ( حاکی از آن است که بین دو گرو  از نظر2012) نیز از جمله فیوری

نی، دلهر  و شوند در طول امتحان و شرایط ارزیابی سطح باالیی از فشار روایمتحان مدانش آموزانی که دچار اضطراب ا

موجب نگر  منفی نسبت به مدرسه کنند که با عملکرد، بهزیستی عاطفی و رفتاری تداتل پیدا کرد  و عصبانیت را تجربه می

ب امتحان از باورهای شناتتی بتال به اضطراآموزان مپژوهش نیز بیانگر آن است که دانشنتایج  (ر2009 )هابرتی، شودمی

(ر نتایج پژوهش 1394 )بیرامی و همکاران، آموزان عادی برتوردارندشناتتی بیشتری نسبت به دانشتر و نگرانی آسیبمختل

 ثیر منفی بر کیفیت نتایج تحصیلی کهتحصیلی است و سطح اضطراب باال تأ بیانگر رابطه منفی بین سطح اضطراب و موفقیت

 (ر2014 ، آلوکا و نانگی،)اسیوکا شود داردموز کسب میتوسط دانش آ

آموزانی که در هنگام آماد  شدن برای شناسایی دانش آموزان،رب اضطراب بر عملکرد تحصیلی دانشبا توجه با آثار مخ 

ین برای کمک به چنتواند اولین قدم کنند میاضطراب شدید و زیان بخش تجربه میامتحان و همچنین در طول امتحان 

 ذهن های آموز گرو  ( بین1391) براساس پژوهش گل پور چمرکوهی و محمدامینی (ر2009 )پلگ، آموزانی باشددانش

 کاهش رو  آموز  ردارد وجود داریمعنی تفاوت امتحان اضطراب و ابراز وجود و آگاهی ذهن متغیرهای در گوا  و آگاهی

  برنستین و لوتان تانی، .بود مؤثر امتحان اضطراب و وجود ابراز افزایش ذهن آگاهی، دبهبو بر آگاهی ذهن بر مبتنی استرس

 بالینی و آماری ظ لحا به آگاهی ذهن هایمهارت آموز  که کردند بیان آگاهی ذهن ( در بررسی پیامدهای  آموزشی2012)

 .شودمی اضطراب و پذیر آسیب تلق هاینشانه کاهش موجب داریمعنی به طور

     دربار  را فرد که دارد اشار  تاص اجتماعی هراس با اضطراب از نوعی به که است کلی اصطالح امتحان ضطرابا

 که هاییموقعیت است، امتحان موقعیت مانند هاییموقعیت با مقابله توان کاهش آن پیامد و کندمی تردید هایش دچارتوانایی

 فرد که داشت اظهار چنین توانمی بنابراین هستند، مسئله یا مشکل حل تلزممس و دهندمی قرار معرض ارزشیابی در را فرد

 نشان امتحان هنگام را تود معلومات که شودمی آن از مانع وی اضطراب شدت اما داندمی را مواد درسی امتحان اضطراب دچار

 را آن یا رساند  آسیب عملکرد به رفتارها این هک شوندمی واداشته نامربوط هایفعالیت به باال اضطراب امتحان دارای افراد ردهد

 که دارد اضطراب کنند  ناتوان تجربیات بر داللت شود،می محسوب اضطراب انواع از یکی که امتحان ر اضطراب میکنند مختل

 دهدرمی رخ امتحان حین در یا امتحان یک برای شدن آماد  هنگام اندرکرد  تعریف صورت این به را امتحان اضطراب در

 یا امتحان یک در شکست یا منفی پیامدهای از نگرانی با که رفتاری و روانشناتتی پدیدارشناتتی، هایپاسخ از ایمجموعه

 استر همرا  مشابه ارزیابانه هایموقعیت
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بود  روند همیشه مورد توجه محققان های شناتت اجتماعی به شمار میهای اسنادی یکی از مولفهدر این میان که سبک

و براساس اطالعاتی  ( چرا که برای ایجاد درک متقابل، افراد باید بتوانند علت رفتار دیگری را حدس بزنند2010، 1)آکرا است

ها مایل به حدس زدن یا استنباط زنندر به همین دلیل است که انسانکه در مورد او یا آن رفتار تاص دارند دست به استنباط ب

کنند، چرا افراد به شیو  تاصی رفتار میشان هستند و بر همین اساس ما برای فعهمیدن اینکه علت اتفاقات دنیای اطراف

گیریم، در واقع اسنادهای علی اساس قدرتمندی برای پیش بینی و کنترل هستندر اگر ما بفهمیم اسنادهای علی را به کار می

تاص را نشان تواهند  م آنها در چه صورتی و کی یک رفتاربینی بکنیتوانیم پیشرفتار دیگران شد  است، میچه عواملی باعث 

د بدونیم هر توانیم بر آن رفتار تاثیر بگذاریمر اسنادهای علی همچنین برای دنبال کردن اهداف مهم هستند؛ ما بایداد و می

 ی دو نوع اسناد اصلی یا شیو ها داراانسان افتد تا بتوانیم شرایط به وقوع پیوستن آنها را فراهم کنیمرچیزی چگونه اتفاق می

و در سبک اسناد  درونی، پایدار و کلی رفتار به تصوصیات فردی، عللتفسیر رفتار، درونی و بیرونی هستند، در اسناد درونی، 

افرادی که برای رویدادهای بد، ر شودبیرونی به فشارهای محیطی و اجتماعی، علل بیرونی، ناپایدار و اتتصاصی نسبت داد  می

 بر را که رویدادهای بد ی بدبینانه هستندر برعکس، افرادیدهند، دارای سبک تبیینهای درونی، ثابت و کلی ارائه مییینتب

 رتوشبینانه دارند کنند، سبک اسنادهای بیرونی، متغیر و تاص تبیین میعلت اساس

دهندر عموماً به علل مختلفی اسناد می ی تود راهاها و شکستاند که اغلب مردم موفقیتروانشناسان اجتماعی دریافته

دهندر ها( را به عوامل بیرونی نسبت میپذیرند اما رویدادهای منفی )شکست ها( را میمسئولیت رویدادهای مثبت )موفقیت افراد

اندر  توصیف کرد گذاریدانند و برتی آن را تود تدمتمی بعضی از روانشناسان این روند را حفظ تود پندار  یا عزت نفس

 کنندر های تود را اینچنین توصیف میها و شکسترا دارند و موفقیت اسان اعتقاد دارند که اکثر افراد این سوگیرینروانش

افراد های آموز  و پرور  از اهمیت تاصی برتوردار استر دالیلی که مطالعه اسناد در زمینه (ر1395فرتی و مصطفی پور، )

تواهد بودر  شان تاثیرگذار  تبط با پیشرفت آیندورند به طورمستقیم روی رفتارهای مرآبرای موفقیت و شکست تود می

دهد که دانش آموزان علت شان نشان میمورد پیامدهای تحصیلی های دانش آموزان درتحقیقات انجام شد  دربار  واکنش

ونی و دانش آموزان ناموفق بر علل بیرونی کنندر دانش آموزان موفق عموماً بر علل درموفقیت و شکست تود را شناسایی می

 (ر1390،توکلی زاد  و همکارانتاکید دارند )

 توانایی، جمله از یا رویداد حادثه یک علی عوامل مورد در آن اساس بر افراد که شودمی گفته فرآیندی به اسناد سبک

 نوع دو دارای ها( انسان2013)3اد هایدربه اعتق (ر2،2013)واینر کنندگیری میمسئولیت، تصمیم و دشواری سطح کوشش،

 کلی و پایدار درونی، علل فردی، تصوصیات به رفتار بیرونی هستندر در اسناد درونی، و درونی رفتار، تفسیر شیو  یا اصلی اسناد

 که رادیاف رشودمی داد  نسبت اتتصاصی و ناپایدار بیرونی، علل و اجتماعی، محیطی فشارهای به بیرونی اسناد سبک در و

 افرادی که برعکس، هستندر بدبینانه تبیینی سبک دارای دهند،می ارائه کلی و ثابت درونی، هایبد، تبیین رویدادهای برای

کفایت اجتماعی  دارندر اسناد توشبینانه سبک کنند،می تبیین تاص و متغیر بیرونی، هایعلت اساس بر را بد رویدادهای

های انگیزشی، توانایی شناتتی، کفایت و از سائقانایی فرد در مدیریت هیجانات ارتباط دارد ای است که با تومتغیر پیچید 

در کفایت اجتماعی به معنای توانایی عملکرد انسان  ر(2014)پورگراوند،  های رفتاری ترکیب شد  استاجتماعی، و مهارت

و همکاران،  4)رانتانین نایی مراقبت از تود استپذیری اجتماعی یا به عبارت بهتر توااجرای استقالل شخصی و مسئولیت

  (ر2012

                                                           
1 Aakre 
2 Weiner 
3 Heider 
4 Rantanen 
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ای از کاست که کفایت اجتماعی را مجموعهنامه انجمن روانشناسی آمریتعریف از کفایت اجتماعی از واژ  جدیدترین

د، تعریف کرد  امل کنسازد تا با قابلیت و شکل مناسبی در یک زمینه اجتماعی تعای آموتته شد  که فرد را قادر میهتوانایی

های ارتباطی، دوست یابی، حل مسئله، روابط میان فردی را ابراز وجود، کنار آمدن، مهارتترین کفایت اجتماعی است و معمول

(رکفایت اجتماعی 2014)کرمی و همکاران، و توانایی تنظیم کردن شناتت ها، احساسات و رفتارهای فردی معرفی کرد  است

 گیری استهای ارتباطی و مسئولیت تصمیمگاهی اجتماعی، مدیریت تود، مهارتودآگاهی، آدربرگیرند  عواملی چون ت

 (ر2016)صلیبی و مدرسی، 

های دیگر کسب     های ارتباطی مولفهارتباطی است؛ زیرا از طریق مهارتهای هسته مرکزی کفایت اجتماعی مهارت

  طیفی از پیامدهای مطلوب از قبیل اعتماد به نفس، رفا چنین کفایت اجتماعی پایه و اساسی برای گستر شودر هممی

ر (2010)چانگ و لی،  های کاری استپذیری جنسی، پذیر  توسط همساالن و شایستگیاجتماعی، کیفیت دوستی، مسئولیت

 داشته باشدردهد با دیگران تعامل کند و عملکرد موثری در شرایط گوناگون فردی و اجتماعی کفایت اجتماعی به فرد اجاز  می

به  شود تا حد زیادی نسبتی مسائل نوجوانان داشته و سبب میشناسای در سببفایت اجتماعی نقش عمد نقص در ک

ها پدید آورد و از طرف دیگر کمبود روانی، اجتماعی و رفتاری برای آنپذیرتر شوند و مشکالت فشارهای بیرونی و درونی آسیب

( معتقدند برای تقویت کفایت 2006)1گرین و رچیس کندرفتاری در افراد بروز میمشکالت ر کفایت اجتماعی به صورت

های ای دوستانه و دیگر شیو لیت اجتماعی، رفتار کردن به شیو دهی و تاثیر پذیری، پذیر  مسئواجتماعی باید همکاری، پاسخ

های ایتی یا مکمل رفتار والدین، شیو منبع حم(  به عنوان یک 2010)2تعامل مثبت در دانش آموزان را تقویت کردر چانگ و لی

و تمرین کفایت  های را برای یادگیریدانند زیرا فرصتو تعامل با معلم را با اهمیت می آموز  در مدرسه، تعامالت بین فردی

 کنندر اجتماعی ایجاد می

 

 روش -2
باشد می 1397-98یز در سال تحصیلی آموزان دور  دوم متوسطه شهر تبرکلیه دانشجامعه آماری این پژوهش شامل 

به عنوان نمونه نفر از این دانش آموزان  200گیری تصادفی ساد  و با توجه به جدول مورگان، تعداد که با استفاد  از رو  نمونه

ها، اطالعات بدست آمد  با آوری داد پس از جمع باشد،ش حاضر توصیفی از نوع همبستگی میرو  پژوهر انتخاب شدند

از های آمار استنباطی رو  ها و ازاف استانداردها، نمودارها و درصدهای آمار توصیفی مانند: میانگین، انحرستفاد  از رو ا

های زیر ها از پرسشنامهآوری داد برای جمع همچنین رو رگرسیون چند متغیر  استفاد  شد ضریب همبستگی پیرسونجمله 

 استفاد  شد  استر

 

 ک اسنادیپرسشنامه سب. 2-1

گیوری اسونادهای افوراد بورای رویودادهای      اسوت و نخسوتین بوار برای انوداز  دهوی یک ابزار توودگزار  این پرسشنامه

برگیرند  دوازد  موقعیت فرضوی   ( ساتته شدر پرسشنامه سبک اسنادی در1984) 3غیرقابل کنترل توسط پیترسون و سلیگمن

 -رای هر رویداد چهار پرسوش مطورح شود  اسوتر ایون مووارد شووامل درونووی        )شش رویداد توب و شوش رویداد بد( استر ب

توان برای هر یک از سه بعد یاد شود  در نظر گرفت، بورای  ها را میباشدر نمر جزئی رویداد می -ناپایدار و کلی -بیرونوی، پایدار

 در بریووودجسآیووووهووووای پرسووووش اول بووووه دسووووت مووووی   بیرونووووی از مجموووووع نموووور   -درونووووینمونوووه بعووود  

( 1990گوزار  نموود  استر اسوالمی شوهر بوابکی )    80/0( برای پرسشنامه سبک اسنادی ضوریب آلفوای کرونبواخ را 2001)

 طووووووووی پژوهشووووووووی ضووووووووریب آلفووووووووای کرونبوووووووواخ آن را بوووووووورای موقعیوووووووووت شکسوووووووووت     

                                                           
1 Green&Rechis 
2 Cheung& Lee 
3 Peterson and Seligman 
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، موقعیوت  74/0رونی و در موقعیوت موفقیوت د 73/0، موقعیوت شکسوت کلوی 43/0، موقعیوت شکسوت پایودار 75/0درونی  

؛ بوه نقوول از اشووکانی و   2002همچنوین سلیمانی نژاد )  بوه دسوت آوردر 76/0و موقعیت موفقیت کلوی  56/0موفقیت پایدار 

 ( آلفوووووووووووای کرونبووووووووووواخ بووووووووووورای کووووووووووول پرسوووووووووووش هوووووووووووای  2014حیووووووووووودری، 

 گزار  کردر 74/0پرسشنامه را 

 

 پرسشنامه کفایت اجتماعی. 2-2

ر این هنجار شد  استدر ایران  (1385) ( ساتته و که توسط پرندین1990اعی که فلنر )پرسشنامه کفایت اجتم

شوندر پرسشنامه سشنامه کفایت اجتماعی سنجید  میشامل چهار عامل است که بر اساس بعضی از سئواالت پرپرسشنامه 

بر  .گیردمیهای انگیزشی را در بر ایههای هیجانی و آمناتتی، مهارتکفایت اجتماعی که چهار بعد مهارت رفتاری، مهارت ش

الزم به ذکر  جمع کرد  و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنیدرهای به دست آمد  را اساس این رو  از تحلیل شما نمر 

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمد  ر باشدسواالت دارای نمر  بندی معکوس میاست که تعدادی از 

 :است

 باشدرتماعی در این جامعه بسیار توب میباشد،  میزان کفایت اج 117تا  47در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشدرکفایت اجتماعی در سطح متوسطی می باشد، میزان 188تا  117در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 شدرباد، میزان کفایت اجتماعی ضعیف  میباش 188در صورتی که نمرات باالی  -

اینکه ابزار  گیرد یعنییری هر آنچه انداز  میگت است از درجه ثبات آن در انداز قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبار

( با 1385پایایی این پرسشنامه توسط پرندین ) دهدرگیری در شرایط یکسان تا چه انداز  نتایج یکسانی به دست میانداز 

 ربدست آمد  است SPSS  88/0د  از نرم افزار  باالی آزمون آلفای کرونباخ با استفا

  

 (1957) (TAQ) ساراسون امتحان اضطراب پرسشنامه. 3-2

 یک مقیاس ر ایناست ماد  37 دارای و شد ساتته ساراسون توسط 1957 سال در ساراسون امتحان اضطراب مقیاس

 اساس بر توانمی ترتیب این به و دهند پاسخ غلط/تدرس صورت به ماد  هر به باید هاآزمودنی که کوتا  است پرسشنامه

ر یافت دست آن از بعد و قبل امتحان، جریان در فرد فیزیولوژیکی تجربیات و روانی به حاالت دهی تودگزار  شیو  یک

 یک نمر  داد 33-29-27-26-15-3تسواال برای خیر جواب به باید ساراسون امتحان اضطراب پرسشنامه گذارینمر  برای

 امتحان اضطراب نمر  نمرات، کردن جمع از پس ربدهید نمره یک باید نیز سواالت سایر به بلی جواب هر برای همچنین و

 از یکی در شد  کسب نمر  به توجه با فرد همچنین راست بیشتر امتحان اضطراب نشانگر بیشتر نمر  درآیمی بدست فرد

 گیرد:می قرار طبقه سه این

  ترپایین و 12 نمر  :تفیف اضطراب

  20 تا 13 نمر  :متوسط اضطراب

 باالتر و 21 شدید: نمر  اضطراب

گزار   91/0کردن  نیمه دو رو  با کرد و گزار 80/0مجدد آزمون طریق از را مقیاس پایایی ضریب (1980) تراین

 بدست آمدر 90/0میزان این که شد استفاد  کرانباخ آلفای ضریب از درونی همسانی بررسی ایران برای در ایمطالعه در کردر

 گزار  کردر 95/0و همسانی درونی آن را  88/0پرسشنامه را  این کرونباخ ( آلفا1391) توسط یزدانی ایران در دیگری مطالعه

 

 

 . روش اجرا4-2
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های اسنادی، کفایت های سبکر در مدارس و سپس اجرای پرسشنامههای الزم جهت حضونامهبعد از أتذ معرفی

صورت شهر تبریز، اجرای آزمون به  4ی دوم متوسطه مدارس پسرانه منطقه دور آموزان در دانش اعی و اضطراب امتحاناجتم

رد آورد ، پس از استقرار های تالی آموزشگا  گجهت آزمون انتخاب شدند، در اتاق آموزانی کهگروهی بودر ابتدا کلیه دانش

دهی به سواالت ضطراب توضیحاتی دربار  نحو  پاسخد آمادگی در آنان و کاهش اها در سر جای تود، به منظور ایجاآزمودنی

ها بین آنها توزیع شدر در ضمن به منظور تسهیل در برقراری ارتباط در کلیه مدارس از وجود در سپس پرسشنامهارائه داد  ش

 کادر مدیریتی و معاونتی آن مراکز استفاد  شدر

 

 های تحقیقیافته -3
 های توصیفیه. یافت1-3

های آماری مانند میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای مورد مطالعه های توصیفی این پژوهش شامل شاتصیافته

  ارائه شد  استر 2و  1است که در جدول 

 
های اسنادیهای پرسشنامه سبکهای آماری مولفه: شاخص1جدول   

 تعداد انحراف معیار میانگین متغیر

 بیرونیاسناد درونی/

 اسناد موقت/پایدار

 اسناد اختصاصی/کلی

05/27 

37/28 

79/28 

05/3 

91/5 

  62/4 

200 

200 

200 

 

ود که میانگین و انحراف معیار نفر ب 200آموزان در این پژوهش تعداد کل دانششود مشاهد  می 1همانطور که در جدول 

، اسناد موقت/ 05/3و  05/27مقیاس اسناد درونی/ بیرونی  های اسنادی به این ترتیب حاصل شد: دردر پرسشنامه سبکها آن

 استر 62/4، 79/28، اسناد اتتصاصی/ کلی 91/5و  37/28پایدار 

 
 های پرسشنامه کفایت اجتماعیهای آماری مولفهشاخص. 2جدول 

 تعداد انحراف معیار میانگین متغیر

 مهارت رفتاری

 مهارت شناختی

 مهارت هیجانی

یهای انگیزشآمایه  

23/146  

78/16  

16/12  

66/28  

78/26  

17/4  

  10/4  

03/7  

200 

200 

200 

200 

 

ود که میانگین و انحراف معیار نفر ب 200آموزان شود در این پژوهش تعداد کل دانشمشاهد  می 2همانطور که در جدول 

، مهارت شناتتی 78/26و  23/146ها در پرسشنامه کفایت اجتماعی به این ترتیب حاصل شد: در مقیاس مهارت رفتاری آن

 استر 03/7و  66/28، آمایه های انگیزشی 10/4و  16/12، مهارت هیجانی 17/4و  78/16

 

 های پژوهشهای مربوط به فرضیهیافته. 3-2

 رابطه وجود داردر دور  دوم متوسطه شهر تبریز در دانش آموزان با اضطراب امتحان های اسنادیسبک بین فرضیه اول:
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های بهنجاری، تطی بودن و همگنی پراکنش اطمینان حاصل مقدماتی انجام شد تا از عدم تخطی مفروضه هایتحلیل

شود، ضریب همبستگی محاسبه شد  بین اسناد درونی/بیرونی، موقت/پایدار و مشاهد  می 3شودر همانطور که در جدول 

 کلی/اتتصاصی با اضطراب امتحان معنادار استر 

 
 های اسنادی با اضطراب امتحان: رابطه سبک3جدول 

   اضطراب امتحان 

**186/0 

000/0 

*153/0 

03/0 

*123/0 

01/0 

 ضریب همبستگی پیرسون

 معناداری

 ضریب همبستگی پیرسون

 معناداری

 ضریب همبستگی پیرسون

 معناداری

 اسناد درونی/بیرونی

 

 اسناد موقت/پایدار

 

 استناد کلی/اتتصاصی

 

 

رابطه وجود  آموزان دور  دوم متوسطه شهر سمناندر دانش یت اجتماعی با اضطراب امتحانابعاد کفا بینفرضیه دوم: 

های بهنجاری، تطی بودن و همگنی پراکنش اطمینان حاصل های مقدماتی انجام شد تا از عدم تخطی مفروضهتحلیل داردر

رفتاری، شناتتی، هیجانی و  هایهارتیب همبستگی محاسبه شد  بین مشود، ضرامشاهد  می 4همانطور که در جدول  شودر

 های انگیزشی با اضطراب امتحان معنادار استر آمایه

 
 : رابطه ابعاد کفایت اجتماعی با اضطراب امتحان4جدول 

   اضطراب امتحان 
*164/0 

03/0 

**477/0 

000/0 

**536/0 

000/0 

**382/0 

000/0 

 ضریب همبستگی پیرسون

 معناداری

 ضریب همبستگی پیرسون

 معناداری

 ضریب همبستگی پیرسون

 معناداری

 ضریب همبستگی پیرسون

 معناداری

 مهارت رفتاری

 

 مهارت شناتتی

 

 مهارت هیجانی

 

 های انگیزشیآمایه

 

 

ن دور  دوم متوسطه آموزارا در دانش تواند اضطراب امتحانهای اسنادی میابعاد کفایت اجتماعی و سبکفرضیه سوم: 

 ر دبینی کنشهر سمنان پیش

زشی و اسناد درونی/بیرونی های انگیارت شناتتی، مهارت هیجانی، آمایه، درصد واریانس مشترک مهR2با توجه به اینکه 

بینی را پیش درصد واریانس اضطراب امتحان 6/8بینی اضطراب امتحان است در گام اول رگرسیون، مهارت شناتتی در پیش

وم کنند و در گام سرا تبیین می درصد واریانس اضطراب امتحان 1/12ی مشترکا کند، در گام دوم مهارت شناتتی و هیجانمی

کنند و در گام بینی میرا پیش درصد واریانس اضطراب امتحان 8/16های انگیزشی مشترکا مهارت شناتتی، هیجانی و آمایه

را  درصد واریانس اضطراب امتحان 2/18های انگیزشی و اسناد درونی/بیرونی مشترکا نی، آمایهچهارم مهارت شناتتی، هیجا

معنادار است، لذا  001/0در سطح  Fچون در گام چهارم سطح معناداری محاسبه شد  در آزمون  5کنندر در جدول تبیین می

های انگیزشی و اسناد درونی/بیرونی رابطه تطی یهمدل رگرسیون تطی معنادار است و در نتیجه مهارت شناتتی، هیجانی، آما
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های انگیزشی و ی )مهارت شناتتی، هیجانی، آمایهبیندار بودن رابطه بین متغیرهای پیشر داردر بنابراین با توجه به معنامعنادا

  6اسناد درونی/بیرونی( و متغیر مالک )اضطراب امتحان( نتایج برآورد مدل معنادار در قالب جدول ضرایب رگرسیون در جدول 

 ارائه شد  استر 
 

 بینی اضطراب امتحانعناداری مدل رگرسیون برای پیش: نتایج م5جدول 

درجه  مجموع مربعات منبع تغییرات مدل

 آزادی

R R2 F  سطح

 معناداری

 گام اول

 )مهارت شناختی(

 رگرسیون

 باقیماند 

 جمع

944/151 

783/100236 

727/100388 

1 

231 

232 

 

039/0 86/0 35/0 000/0 

 گام دوم

)مهارت شناختی و مهارت 

 هیجانی(

 رگرسیون

 باقیماند 

 جمع

604/12115 

123/88273 

727/100388 

2 

230 

232 

 

347/0 121/0 78/15 000/0 

 گام سوم

)مهارت شناختی، مهارت 

 هیجانی و آمایه های انگیزشی(

 

 گام چهارم

)مهارت شنلختی، مهارت 

هیجانی، آمایه های انگیزشی و 

 اسناد درونی/بیرونی(

 رگرسیون 

 باقیماند 

 جمع

 

 

 یونرگرس

 باقیماند 

 جمع

764/16837 

963/83550 

727/100388 

 

 

018/18308 

709/82080 

727/100388 

3 

229 

232 

 

 

4 

228 

232 

41/0 

 

 

 

 

427/0 

168/0 

 

 

 

 

182/0 

38/15 

 

 

 

 

71/12 

000/0 

 

 

 

 

000/0 

 

گیری متغیر پیش  بنابراین تحت تأثیر مقیاس اندازضریب رگرسیون حاصل از نمرات تام است و  bبا توجه به این که 

که در گام است، استفاد  شدر با توجه به اینکه ضریب رگرسیون حاصل از نمرات استاندارد  Betaبین قرار دارد بنابراین، از 

های های شناتتی، هیجانی، آمایهمعنادار است، مهارت 05/0کمتر از برای معناداری رگرسیون در سطح  tچهارم آزمون 

سهم مهارت شناتتی دهد که نشان می Betaبینی کنند  اضطراب امتحان است، ضرایب /بیرنی پیشانگیزشی و اسناد درونی

( و اسناد 147/0) (، مهارت هیجانی274/0) های انگیزشیبیشتر از سهم آمایه بینی اضطراب امتحان( در پیش310/0)

 ( استر 129/0درونی/بیرنی )

 

 گیری. بحث و نتیجه4

)اسوناد درونی/بیرونوی، اسوناد موقت/پایودار و      های اسنادیسبکهای این پژوهش نشان داد که بین د نتایج حاصل از تحلیل دا

یافته بدسوت آمود  در ایون پوژوهش بوا نتوایج کارشوکی و         اتتصاصی( با اضطراب امتحان رابطه معنادار وجود داردر اسناد کلی/

در تبیوین   باشودر همسوو موی   (2008و چانگ و همکواران )  (2011(، رایس )1386زاد  )(، قلی1392(، درتاج )1396کاران )هم

زنودگی   پیامدهای مثبت و منفی یا موفقیوت و شکسوت   ای است که افرادسبک اسناد شیو توان گفت که نتایج بدست آمد  می

گران و دالیلوی  کنیم علل پایدار و زیربنایی رفتار دیوسیله آن تال  می ای است که بهسبک اسناد شیو ر کنندتود را تبیین می

بینانوه و سوبک تبیوین بدبینانوه     تبیین تو  اسناد شامل دو نوع سبکر کنند، درک کنیمعمل می های معینکه افراد به شیو 
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: الف(رویودادهای مثبوت و   گیرنود های اسنادی دو نوع رویوداد را در برموی  معتقدند که سبک( 2014) پترسون و همکارانر است

 -ناپایودار و اسوناد کلوی    -بیرونی، اسوناد پایودار   -درونی ها نیز سه مؤلفه دارندر اسناداز این مؤلفه هر کدامب(رویدادهای منفیر 

نسبت دادن علل موفقیت و شکست به عوامل درون شخص، در مقابول نسوبت دادن    بیرونی عبارت است از -جزئیر اسناد درونی

شکسوت بوه عوامول     پایدار شامل نسوبت دادن علول موفقیوت و   نا -تارج از شخص، محیط یا موقعیتر اسناد پایدار آن به عوامل

جزئوی بوه نسوبت دادن علول موفقیوت و       -کلوی  پایدار و همیشگی، در مقابل علل کوتا  مدت و ناپایدار استر همچنوین، اسوناد  

ه آمووزان بوا نگور  توشوبینان    دانوش ر یک موقعیت تاص مربووط اسوت   ها در برابر نسبت دادن آن بهشکست به تمام موقعیت

ود و در بو  که آنها مطمئن هستند آن پیامد مثبوت قابول دسوتیابی تواهود     یافتنی است، چراپیامد تحصیلی دست معتقدند یک

 (ر  1394)رستم اوغلی و همکاران،  نتیجه این نگر  توشبینانه، عملکرد تحصیلی بهتری دارند

 : ضرایب رگرسیون برای پیش بینی اضطراب امتحان6دول ج

 سطح معناداری tآماره  Beta ی معیارخطا b متغیر مدل

 ثابت گام اول

 مهارت شناتتی

661/85 

095/1 

295/3 

131/0 

 

 

121/0 

99/25 

67/6 

000/0 

001/0 

 ثابت گام دوم

 مهارت شناتتی

 مهارت هیجانی 

564/26 

701/0 

966/0 

 

029/11 

743/1 

173/0 

 

125/0 

345/0 

 

40/2 

40/0 

58/5 

01/0 

002/0 

000/0 

 گام سوم

 

 

 

 ام چهارمگ

 ثابت

 مهارت شناتتی

 مهارت هیجانی

 آمایه های انگیزشی

 

 ثابت

 مهات شناتتی

 آمایه های انگیزشی

 مهارت هیجانی

 اسناد درونی/بیرنی

870/13 

750/0 

723/0 

295/0 

 

249/3- 

821/0 

765/0 

390/0 

181/0 

318/11 

669/1 

182/0 

082/0 

 

076/14 

688/1 

182/0 

094/0 

089/0 

 

127/0 

259/0 

234/0 

 

 

310/0 

274/0 

147/0 

129/0 

22/1 

44/0 

97/3 

59/3 

 

23/0- 

48/0 

2/4 

14/4 

02/2 

000/0 

002/0 

000/0 

000/0 

 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

004/0 

 

 تود تأثیر در جهان در سراسر را دانشجو و آموز دانش هامیلیون مهم آموزشی، مشکل یک صورت به امتحان اضطراب

    گرفته نظر در اضطراب از نمونۀ ویژ  یک امتحان، شودر اضطرابمی آنها در تحصیلی عملکرد باعث کاهش و دهدمی قرار

 است رفتاریو  فیزیولوژیکی عاطفی شناتتی، هایمؤلفه شامل افتد ومی اتفاق ارزیابی هایبافت یا هادرموقعیت که شودمی

 فیزیولوژیکی، عاطفی مؤلفۀ گردد؛می شکست بر عواقب دربارۀ نگرانی و کنند افکار نگران به شناتتی (ر مؤلفۀ2010)کاسادی، 

 در نداشتن که تمرکز رفتاری جز به است همرا  اضطراب که با کندمی بیان را( غیر  و سردرد و لرز ) فیزیکی -احساسات

 صورت به امتحان باضطرا رو این غیر  از و کالس اطراف به کردن نگا  مداد، با مانند بازی دهد؛می نشان را امتحان طول

 پیامدهای منفی دربارۀ نگرانی با همرا  که شودمی رفتاری تعریف و فیزیولوژیکی شناسانه، پدیدار هایاز پاسخ ایمجموعه

همچنین با توجه به نتایج بدست آمد  در این  (ر2009)پاتوین، است مشابه شرایط ارزیابی یا امتحان در شکست هنگام ممکن

های انگیزشی( با اضطراب امتحان رت شناتتی، مهارت هیجانی و آمایه)مهارت رفتاری، مها ایت اجتماعیپژوهش بین ابعاد کف

(، میرسمیعی و 1394یافته بدست آمد  در این پژوهش با نتایج تحقیقات محمدی و همکاران ) رابطه معنادار وجود داردر
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کفایت توان گفت که در تبیین نتایج بدست آمد  می باشدرهمسو می( 1389( و فرجی و همکاران )1387ابراهیمی قوام )

اجتماعی یک مفهوم قابل استفاد  برای تنظیم و فراهم کردن انسجام ابعاد نسبتاً متمایز روابط دوستانه استر کفایت اجتماعی 

یاس، کرین برگ و (ر با توجه به زینس، ال1994باشد )گرونیگ، ها میرفتارهای کلیدی بر اساس رشد بچه متشکل از گروهی از

ها برای سازگاری باشد که بچههای اجتماعی، عاطفی و شناتتی مییت اجتماعی شامل رفتارها و مهارت(، کفا2000ویسبرگ )

های ون مهارتدش اساسی داردر بنقموفق نیاز دارندر کفایت اجتماعی در چگونگی گذر سالم فرد از کودکی به بزرگسالی 

افتدر کار ل و مشارکت در جامعه به دردسر میهای زندگی روزانه، زندگی مستقهایی از کار، مهارتاجتماعی الزم، فرد در عرصه

 (ر1390است )ابوالقاسمی و همکاران،  ترمهم کار هایمکان در واقعی تجربه از اجتماعی کفایت که کنندمی فرمایان اغلب ادعا

اضطراب  شودرآموزان سرتاسر جهان میر میان دانشملکرد تحصیلی ضعیف داضطراب پدید  رایجی است که موجب ع

)شراداها  شودترسند تجربه میافتادن در امتحان میآموزانی که از بیم و ناآرامی است که توسط دانش امتحان احساس پریشانی،

استرس جزء     وجود سطح باالی (ر افراد مبتال به اتتالالت اضطرابی، اضطراب صفتی دارند، بدان معنی که2016 و ناندا،

شود، اما افراد مبتال به اضطراب امتحان دارای ها آشکار میها و موقعیتشخصی آنها هستند که در همه زمینههای ویژگی

(ر 2010)کاسدی، کنندخص سطوح باالی استرس را تجربه میهای مشتند بدین معنی که آنها در موقعیتاضطراب موقعیتی هس

 نشاط دوست و عابدی، )چینی فروشان، و نوجوانان بود روانی کودکان -ترین اتتالالت عاطفییعاتتالالت اضطرابی یکی از شا

 30تا  25طوری که حدود ب(ر 2016 دیوچ و دان، )پلگ، ( و اضطراب امتحان یکی از مسائل جدی جامعه امروزی است1395

 کنندرموزان اضطراب امتحان را تجربه میدرصد دانش آ

های انگیزشی و ارت شناتتی، مهارت هیجانی، آمایهکه مههای این پژوهش نشان داد که ل داد نتایج حاصل از تحلی

بینی اضطراب است، که سهم مهارت شناتتی در پیشبینی کنند  اضطراب امتحان آنان اد درونی/بیرونی دانش آموزان پیشاسن

یافته بدست آمد  در این پژوهش با نتایج  نی/بیرنی استرهای انگیزشی، مهارت هیجانی و اسناد دروبیشتر از سهم آمایه امتحان

(، میرسمیعی و ابراهیمی قوام 1394(، محمدی و همکاران )1386(، قلی زاد  )1392(، درتاج )1396کارشکی و همکاران )

ت آمد  در تبیین نتایج بدس باشدرهمسو می (2008( و چانگ و همکاران )2011(، رایس )1389(، فرجی و همکاران )1387)

ای موفقیت و های آموز  و پرور  از اهمیت تاصی برتوردار استر دالیلی که افراد برمطالعه اسناد در زمینهتوان گفت که می

تواهد بودر تحقیقات انجام شد   گذارشان تاثیر  رفتارهای مرتبط با پیشرفت آیندآورند به طورمستقیم روی شکست تود می

موفقیت و شکست تود را آموزان علت دهد که دانششان نشان میزان درمورد پیامدهای تحصیلیش آموهای داندربار  واکنش

توکلی زاد  و آموزان ناموفق بر علل بیرونی تاکید دارند )موفق عموماً بر علل درونی و دانشکنندر دانش آموزان شناسایی می

 (ر1390 ،همکاران

با سن و ی متناسب ی سازگارانهشیو  وان توانایی افراد برای عمل بهدهد که کفایت اجتماعی به عننشان می تحقیقات

گاهی اجتماعی، مدیریت تود، برگیرند  عواملی چون تودآگاهی، آ در شودر کفایت اجتماعی،توانایی شناتتی تعریف می

طریق  ی است زیرا ازهای ارتباطی مرکزی کفایت اجتماعی، مهارتگیری استر هستهتصمیم مسئولیت های ارتباطی ومهارت

اجتماعی، پایه و اساسی برای گستر  طیفی از پیامدهای مطلوب از ر کفایت شودهای دیگر کسب میهای ارتباطی مولفهمهارت

 های کاریی، پذیر  توسط همساالن و شایستگیاجتماعی، کیفیت دوستی، مسوولیت پذیری جنس به نفس، رفا  قبیل اعتماد

   ها در نظر گرفته بیماری های موفقیت در درمانبینی کنند ماعی به عنوان یکی از بهترین پیشی کفایت اجتاستر توسعه

 شود تا حد زیادی نسبتمسایل فردی داشته و سبب می ای در سبب شناسیا نقص در کفایت اجتماعی نقش عمد شود زیرمی

ها پدید آورد؛ از طرفی دیگر، ی و رفتاری برای آنماعشوند و مشکالت روانی، اجت پذیرتربه فشارهای بیرونی و درونی آسیب

انتخاب رفتارهای  فرد را قادر بهر کفایت اجتماعی کندشکالت رفتاری در بیماران بروز میاجتماعی به صورت م کمبود کفایت

مد رفتارها ی پیابینهای مختلف و پیشاجتماعی در موقعیت هایلف برای تفسیر موثرانه این نشانههای مختمناسب در زمینه

 ر دهدر اجتماع و تانواد  را به فرد میبا ارز  بودن و فرصت شرکت د کند و احساسبرای تود و دیگران می
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   دربار  را فرد که دارد اشار  تاص اجتماعی هراس با اضطراب از نوعی به که است کلی اصطالح امتحان اضطراب

 که هاییموقعیت است، امتحان موقعیت مانند هاییموقعیت با مقابله توان اهشک آن پیامد و کندمی تردید هایش دچارتوانایی

 فرد که داشت اظهار چنین توانمی بنابراین هستند، مسئله یا مشکل حل مستلزم و دهندمی قرار معرض ارزشیابی در را فرد

 نشان امتحان هنگام را تود معلومات که شودمی آن از مانع وی اضطراب شدت اما داندمی را مواد درسی امتحان اضطراب دچار

 را آن یا رساند  آسیب عملکرد به رفتارها این که شوندمی واداشته نامربوط هایفعالیت به باال اضطراب امتحان دارای افراد ردهد

 که دارد اباضطر کنند ناتوان تجربیات بر داللت شود،می محسوب اضطراب انواع از یکی که امتحان کنندر اضطرابمی مختل

 دهدرمی رخ امتحان حین در یا امتحان یک برای شدن آماد  هنگام اندرکرد  تعریف صورت این به را امتحان دراضطراب

 یا امتحان یک در شکست یا منفی پیامدهای از نگرانی با که رفتاری و روانشناتتی پدیدارشناتتی، هایپاسخ از ایمجموعه

 استر را هم مشابه ارزیابانه هایموقعیت

 

 گیری. نتیجه5

ی دوم آموزان دور دانشاز آنجا که جامعه آماری به  هایی به شرح زیر روبرو بود  است:حاضر با محدودیتپژوهش 

ها عدم شناتت و آگاهی نسبت به پژوهششود، امکان تعمیم نتایج به سایر شهرها وجود نداردر محدود میمتوسطه شهر تبریز 

و از قبول همکاری و اجرای آن نشناسی سبب شد  برتی از افراد در اجرای تست مقاومت نشان دهند های رواتصوصا پژوهش

 الگوهای وجود عدم توان این اثر را نادید  گرفترهای واقعی ندهند که نمیی کنند و یا در صورت همکاری پاسخدارتود

 های مورد نظرر ساز  گیریای تودگزارشی برای انداز ابزاره حاضر و استفاد  از پژوهش موضوع با ارتباط در مشابه تحقیقی

این پژوهش به منظور تأمین  ها اجرا شود تا قابلیت تعمیم بیشتری داشته باشدرپژوهش در سایر شهرشود بنابراین پیشنهاد می

 آموزانمی در دانشردهای یادگیری تودتنظیهای اسنادی با راهبو سبک اجتماعی ابعاد کفایت بررسی رابطهشواهد اولیه از 

تر به منظور تکرار این تحقیق و تعیین ثبات های بیشتر و وسیعتبریز صورت گرفتر بنابراین پژوهشدور  دوم متوسطه شهر 

ار این های آیند  آثر افزایش دقت طرح تحقیق در پژوهشتوان به منظورسدر مین برنامه الزم و ضروری به نظر میآثار آن ای

ی و کنترل متغیرهای مزاحم به رابطهشود با حذف د و همچنین پیشنهاد میهای موجود مقایسه کرگر برنامهبرنامه را با دی

 واقعی بین متغیرها پی بردر

 

 مراجع
 

رابطه سبک اسناد و تودتنظیمی دانشجویان دانشکد  پرستاری و مامایی دانشگا  علوم "، رآهنچیان، مررر، ارفع، فر و بهمن آبادی، س. 1

 ر1394، 362-350 ،2سال چهاردهم، شمار   ، آموز  در علوم پزشکی،"ی مشهدپزشک
اثربخشی آموز  راهبردهای یادگیری تودتنظیمی بر وضعیت سالمت "فرتی، نرعر و گلزار، مر،  ر توکلی زاد ، جر، ابراهیمی قوام، صر،2

، دانشگا  عالمه دانشکد  روانشناسی و علوم تربیتیناسی، روانشپایان نامه دکتری  ،"آموزان پسر روان، سبک اسناد و تودکارآمدی دانش

 ر1390طباطبائی، 

پایان نامه  ،"با راهبردهای یادگیری دانشجویان های اسنادی و باورهای انگیزشی، سبکرابطه بین باورهای هوشی" ،رر حبیب تلق، س3

 ر1395تی، دانشگا  پیام نور مرکز تبریز، کارشناسی ارشد روانشناسی تربی

 شناتتی زنان سرپرست های اسنادی و سبک کنارآمدن با استرس با سرمایه روانرابطه سبک"(ر 1395)، رر تدائی، لر، و انتصار فومنی، غ4

 ر1395، 50-39، 4، شمار  6سال های نوین روانشناسی، مجله اید  "تانوار شهر زنجان

اص، آموزان با اتتالل یادگیری تآوری در دانشهای اسنادی و تابی سبکهمقایس"ر رستم اوغلی، زر، طالبی جویباری، مر، و پرزور، پر، 5

 ر1394، 39-55، 3های یادگیری، ساا چهارم، شمار  مجله ناتوانی "نابینا و عادی
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رستی، ، فصلنامه نسیم تند"های اسنادی با هراس اجتماعی و سازگاری اجتماعیبررسی رابطه بین سبک" ر فرتی، حر، و مصطفی پور، ور،6
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