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آموزان دارای اختالل یادگیری دانش تبیین اضطراب امتحان سرسختی روانشناختی درنقش 

 خاص

 3، شهزاد سراوانی2، سعید پورعبدل1ناصر صبحی قراملکی

 چکیده

 آموزان دارای اختالل یادگیری خاصامتحان دانش در تبیین اضطراب سرسختی روانشناختیهدف پژوهش حاضر بررسی نقش 

آموزان پسر دارای اختالل یادگیری جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش .توصیفی و از نوع همبستگی استبود. این تحقیق 

که به روش  آموزان بودنفر از این دانش 33بود. نمونه پژوهش شامل  33در سال  اردبیلشهر  خاص کالس پنجم ابتدایی مدارس

اضطراب امتحان و پرسشنامه  یهااطالعات از پرسشنامه یآورجمع ای. برده بودنانتخاب شدی اچندمرحله اییری خوشهگنمونه

های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ها از روشداده وتحلیلیهبرای تجز .شداستفاده سرسختی روانشناختی 

 همچنین نتایجه منفی وجود دارد. رابط سرسختی روانشناختیبا  اضطراب امتحاننتایج نشان داد که بین  .چندگانه استفاده شده است

 نتیجه توانمی ،پژوهش نتایج توجه به با اضطراب امتحان است. داریبینی معنشیپ قادر به سرسختی روانشناختی داد کهنشان 

زندگی تحصیلی  خصوصبهاجتماعی در نحوه برخورد افراد با مشکالت زندگی  -های شخصیتی و عوامل روانیکه ویژگی گرفت

 اضطراب امتحان نقش مؤثری دارند. ازجمله افراد

 سرسختی روانشناختی، اضطراب امتحاناختالالت یادگیری،  ها:کلیدواژه

                                                           
 . دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی1 

 saeed.pourabdol@yahoo.com . نویسنده مسئول: کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی2 

 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد واحد قم. .3 
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 مقدمه

ی متداول و مهم آموزشی، رابطه تنگاتنگی با عنوان یك پدیدهها، اضطراب امتحان است. اضطراب امتحان بهیکی از انواع اضطراب 

هیجانی بسیار مهم است که  -کودکان و نوجوانان دارد. این پدیده یکی از متغیرهای شناختی عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی

(. 1331؛ به نقل از ابوالقاسمی،1391شروع شده است )هیل، 1392از سال  1طورجدی توسط ساراسون و مندلرپژوهش درباره آن به

شوند یدانشجویان به آن دچار مو آموزان دانش درصد 33تا  13اضطراب امتحان نوع شایعی از اضطراب عملکرد است که 

( اضطراب امتحان را 1393اضطراب امتحان وجود دارد. ساراسون ) یشناسهای متفاوتی درباره سببدیدگاه (.1331)ابوالقاسمی،

اضطراب  ( معتقدند که1331و همکاران ) 2. اسپیل برگرگیردیکه در تعامل با والدین شکل م داندینوعی ویژگی شخصیتی م

انعطاف در پرورش  یرقابل( به نقش خانواده و الگوی خشك و غ1332) 3دارد. زیو و الز اییصهامتحان، ریشه در اضطراب خص

که بتوان در کل به نقش سه عامل شخصیتی،  رسدیاقتصادی پایین خانواده معتقد هستند. به نظر م -کودك و وضعیت اجتماعی

 و شدت اضطراب امتحان اشاره کرد.خانوادگی و آموزشگاهی در ایجاد 

آموزان دارای اختالل یادگیری خاص مؤثر باشد، یژه دانشوبهآموزان و تواند با اضطراب امتحان دانشمتغیرهایی که می ازجمله

اثرات  کنندهعنوان یك منبع متعادلای را به مفهوم سرسختی روانشناختی بهامروزه محققان توجه ویژه سرسختی روانشناختی است.

(. 1333؛ وستمن،1،1393ریتن هوسو ؛ سولز 1391اند )جنتری و کوباسا،استرس بر روی سالمت روانی و جسمانی مبذول داشته

زندگی عمل  یزاعنوان منبع مقاومت در برابر وقایع استرسشخصیتی است که به هاییژگیاز و یاسرسختی روانشناختی مجموعه

روابط بین استرس، زندگی و سالمت  کنندهیلعنوان تعد؛ بنابراین، سرسختی روانشناختی به(1392)کوباسا و همکاران، کندیم

(. افرادی که سرسختی روانشناختی باالیی دارند احتمال کمتری دارد که در مقایسه 1392همکاران،  )کوباسا و کندیروانی عمل م

ر آسیب جسمانی و یا روانی شوند. همچنین شواهد تجربی نقش با افراد دارای سرسختی روانشناختی پایین در پاسخ به استرس دچا

؛ رودولت و 1392همکاران،  )کوباسا و کندیم یدناشی از استرس تائ یامدهایکننده سرسختی روانشناختی را در مقابل پتعدیل

ی روانشناختی بر سالمت اند که اثرات تعاملی استرس و سرسختبرخی از تحقیقات نشان داده وجودین(. باا9،1391آگوست دویتر

( به بررسی رابطه بین 1331) 3هیلز و نورولدر همین راستا  (.1391، 1)کوباسا، مدی و کورینگون باشدیکمتر از آثار تراکمی م

مربوط به آن را تعدیل  یامدهایاسترس و سرسختی روانشناختی پرداختند و نتیجه گرفتند که سرسختی روانشناختی، استرس و پ

                                                           
1- Sarason & Mandler 

2- Spilberger 

3- Ziv & luz 

4- Suls & Rittenhouse 

9- Rhodewalt & Agustsdottir 

1- Courington 

3- Hills & Norvell 
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( نشان 2333پژوهش رونالد و بالنی )همچنین  .نمودند یدسرسختی روانشناختی را تائ کنندگییلدین ترتیب، نقش تعد. بکندیم

هاماما  .آیندیو از عوامل مؤثر بر کاهش اضطراب در زندگی به حساب م کنندهیلعنوان تعدداده است که سرسختی روانشناختی به

باط مثبت بین اضطراب پایین با سرسختی روانشناختی و ارزیابی شناختی به دست در تحقیق خود ارتنیز ( 2331) 1و سولومون

اجتماعی  -ی داخلی نیز در این زمینه حاکی از نقش مهم مثبت سرسختی روانشناختی در مقابل عوامل روانیهاآوردند. پژوهش

اهش هر دو مؤلفه اضطراب امتحان مؤثر ( نشان داده است که شناخت درمانی در ک1393تحقیق قراملکی و همکاران )بوده است. 

 .نددر پژوهشی بین سرسختی روانشناختی و اضطراب رابطه منفی معنادار به دست آوردنیز ( 1339عطاری و همکاران ) است.

شد )شفایی جوکندان و  ید( رابطه بین اضطراب امتحان و عوامل شخصیت تائ1331پژوه )در تحقیق دادستان و دانشهمچنین 

 .(1393حضرتی، 

موجود در  عواملآموز در کشور ما و لزوم پیشرفت علمی در زمان حاضر، بررسی با توجه به باال بودن جمعیت دانش درمجموع

 یهادر زمینه پیشرفت تحصیلی یکی از شاخص یرگذار، شناسایی عوامل تأثرسدیزمینه اضطراب امتحان الزم و ضروری به نظر م

 نقشبررسی  در این زمینه اشاره کرد. یرگذاربه عوامل شخصیتی تأث توانیکه ازجمله آن عوامل م باشدیموفقیت در این زمینه م

تا چه اندازه  سرسختی روانشناختیکه بدانیم،  دهدیاضطراب امتحان به ما این امکان را م بینییشپسرسختی روانشناختی در 

 سرسختی آیا است: سؤالف پژوهش حاضر، پاسخگویی به این باشد. لذا هدیدر موفقیت و کاهش فشار روانی مؤثر م تواندیم

 خاص نقش دارد؟ یادگیری اختالل دارای آموزاندانش امتحان اضطراب تبیین در روانشناختی

 روش

 پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی بود. نوع و طرح پژوهش:

مبتال به اختالل آموزان پسر شکل از کلیه دانشجامعه آماری پژوهش حاضر مت گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

مشغول به تحصیل  1332-33پایه پنجم مقطع ابتدایی شهر اردبیل است که در سال تحصیلی  در در حال تحصیلیادگیری خاص 

ی اچندمرحله یاخوشه یریگآموز با استفاده از نمونهدانش 333از بین  که باشدیآموز پسر مدانش 91. نمونه پژوهش شامل بودند

منطقه شمال،  3انتخاب شدند. به این صورت که ابتدا محقق کل شهر اردبیل را به  عنوان افراد مبتال به اختالل یادگیری خاصبه

صورت تصادفی انتخاب و کالس را به 2مدرسه و از هر مدرسه  9مرکز و جنوب تقسیم کرده سپس از میان مدارس هر منطقه، 

معیارهای ورود شامل باال بودن نمره هوشی، نداشتن  ینعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. عالوه بر اا بههآموزان آن کالسدانش

 کنندگان پژوهش بود.دیگر بود. همچنین معیارهای خروج شامل عدم همکاری توسط شرکت هاییماریناتوانی ذهنی و نداشتن ب

 

 

                                                           
1- Hamama & soloman 
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 ابزار پژوهش

شنامه با استفاده از روش آماری تحلیل عوامل برای سنجش عالئم اضطراب امتحان این پرس: پرسشنامه اضطراب امتحان اهواز

( ساخته شده است. این پرسشنامه، یك مقیاس خود گزارش دهی 1339توسط ابوالقاسمی، اسدی مقدم، نجاریان و شکرکن )

پاسخ « اغلب اوقات»و « گاهی اوقات»، «بندرت»، «هرگز»ماده دارد و آزمودنی به یکی از چهار گزینه  29کاغذی است که -ومداد

دهنده که گرفتن نمره باال در این پرسشنامه نشان شوندیم یگذارنمره 3و  2، 3،1به ترتیب بر اساس مقادیر  هاینه. این گزگویندیم

ررسی اعتبار این خواهد بود. برای ب 39اضطراب امتحان باالست. همچنین حداقل و حداکثر نمره فرد در این آزمون به ترتیب صفر و 

نفس )کوپر ( و مقیاس عزت1339طور همزمان با آزمون اضطراب عمومی )نجاریان، عطاری و مکوندی، پرسشنامه، این پرسشنامه به

 r=13/3داده شده است. ضرایب همبستگی بین مقیاس اضطراب عمومی و پرسشنامه اضطراب امتحان  های( به آزمودن1313اسمیت،

باشد یم 31/3، 39/3، 31/3دختر و پسر به ترتیب، هاییحاصله، ضرایب آلفا برای کل نمونه، آزمودن است. بر اساس نتایج

 (.1399)ابوالقاسمی و نریمانی،

( تهیه و اعتبار یابی شده است. پرسشنامه سرسختی 1333این پرسشنامه توسط کیامرثی ) مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز:

 یاماده 23این پرسشنامه  یگذار. نمرهباشدیماده م 23کاغذی است که دارای  -د گزارشی مدادروانشناختی اهواز یك مقیاس خو

پاسخ گفته و بر اساس « بیشتر اوقات»و « گاهی اوقات»، «بندرت»، «هرگز»به یکی از چهار گزینه  هایبه این صورت است که آزمودن

 اییوهکه دارای بار عاملی منفی هستند و به ش 21،13،13،13،3،1 یهاماده یاستثنا، بهشوندیم یگذارنمره 3، 2، 1، 3مقادیر 

دهنده سرسختی روانشناختی باال در فرد است و اصوالً سه . احراز نمره باال در این پرسشنامه نشانشوندیم یگذارمعکوس نمره

. جهت سنجش اعتبار این پرسشنامه از چهار باشدی، کنترل و تعهد نیز در این افراد باال مییجومؤلفه اصلی این سازه یعنی مبارزه

سرسختی روانشناختی  یاآزمون مالك یعنی پرسشنامه اضطراب، پرسشنامه افسردگی، پرسشنامه خودشکوفایی و تعریف سازه

رسشنامه (، پr=  12/3(، پرسشنامه افسردگی )r=  99/3استفاده شده است. پرسشنامه سرسختی روانشناختی با پرسشنامه اضطراب )

دارد که این بیانگر اعتبار مطلوب و  داری( رابطه معنr= 91/3سرسختی روانشناختی ) یا( و با تعریف سازهr=  99/3خودشکوفایی )

برای محاسبه پایایی این پرسشنامه از دو روش بازآزمایی و همسانی  (.1399باشند )به نقل از ابوالقاسمی و نریمانی،یم بخشیترضا

و  99/3مؤنث برابر با  هایی، برای آزمودن91/3برابر با  هایده شده است. ضرایب پایایی بازآزمایی برای کل آزمودندرونی استفا

، برای 31/3برابر با  های. همچنین ضرایب آلفای کرونباخ برای کل آزمودنباشدیم 91/3مذکر برابر با  هاییبرای آزمودن

. ضریب همبستگی این مقیاس با پرسشنامه باشدیم 31/3مذکر برابر با  هاییآزمودنو برای  31/3مؤنث برابر با  هاییآزمودن

 (.1399،ی( )به نقل از ابوالقاسمی، نریمانP >31/3) باشدیم داری( معنr=-12/3( و پرسشنامه افسردگی )r=-99/3اضطراب )

توسط پژوهشگر انجام شد به این  آموزانشدانصورت گروهی و در محل تحصیل اطالعات به یآورشیوه جمع : ی اجراء:شیوه

و توضیحات الزم در خصوص  یداکردههای مربوط حضور پکالس در وپرورش،صورت که پس از اخذ مجوز الزم از آموزش

ها در بین پرسشنامه آموزان،دانش ارائه گردید. پس از جلب همکاری آموزاندانشپژوهش و هدف انجام آن و نحوه پاسخگویی 
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ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند  شده بایآورجمعی هادادهسرانجام  .آنان پاسخ داده شد یهازیع شد و به پرسشتو آنها

 وتحلیل قرار گرفت.یهتجزمتغیری مورد 

 نتایج

 با اضطراب امتحانآن  یهامؤلفه و سرسختی روانشناختی نتایج ضرایب همبستگی. 1جدول 

=  -11/3و  p >331/3رابطه منفی وجود دارد. ) روانشناختی سرسختیبین اضطراب امتحان و  دهدینشان م 2طور که جدول همان

rدهد یمهمچنین نتایج نشان  یابد.یمیزان اضطراب امتحان کاهش مروانشناختی،  سرسختیش با افزای یطورکلبهیگر، دعبارت(. به

( r=  -31/3اضطراب امتحان رابطه منفی ) با تعهدبین مؤلفه  ،(r=  -33/3) یاضطراب امتحان رابطه منف با ییجوبین مؤلفه مبارزهکه 

 .(>331/3pدارد ) ( وجودr=  -31/3و اضطراب امتحان رابطه منفی ) کنترلو بین 

سرسختی  یهامؤلفه اضطراب امتحان با استفاده از بینییشپ چندمتغیره نتایج تحلیل رگرسیون .4جدول 

 روانشناختی

برای  کنند.یم بینییشدرصد از واریانس اضطراب امتحان را پ 93/3 سرسختی روانشناختی یهاکه مؤلفه دهدینشان م 1جدول 

یی جومبارزهمؤلفه  داد کهیب بتا بررسی شد. نتایج نشان امتحان ضرادر تبیین واریانس اضطراب  هامؤلفهاطالع از سهم هریك از 

-31/1)به ترتیب کنترل  هامؤلفهسایر  (؛ و=β-31/1)بینی اضطراب امتحان است یشپقادر به ها مؤلفهبیشتر از بقیه  یازنظر آمار

β=)  و تعهد(33/3-β= ) امتحان  اضطراببینی یشپبیشترین سهم را در( 331/3داشتندp<.) 

 گیریبحث و نتیجه

 متغیرها اضطراب امتحان

33/3- (331/3p<) ییجومبارزه 

31/3- (331/3p<) تعهد 

31/3- (331/3p<) کنترل 

11/3- (331/3p<)  کل() یروانشناختسرسختی 

P R2 R t β B متغیر مالك بینمتغیرهای پیش 

 93/3 19/3      

اضطراب 

 امتحان

 جوییمبارزه -31/3 -21/3 -31/1   331/3

 تعهد -21/3 -3/ 11 -33/3   331/3

 کنترل -31/3 -13/3 -1/ 31   331/3
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 آموزان دارای اختالل یادگیری خاص بود.دانش ش سرسختی روانشناختی در تبیین اضطراب امتحانهدف پژوهش حاضر بررسی نق

. این نتیجه با نتایج دیگر تحقیقات ازجمله ارتباط منفی وجود داردبین اضطراب امتحان و سرسختی روانشناختی نتایج نشان داد که 

عطاری و ، (1393قراملکی و همکاران )، (2331اماما و سولومون )ه، (2333رونالد و بالنی )(، 1331هیلز و نورول )تحقیقات 

از آن است که هر چه ویژگی  ( هماهنگی دارد. درواقع نتایج این پژوهش حاکی1331پژوه )دادستان و دانش و (1339همکاران )

اضطراب قرار  یرحت تأثو عملکرد وی کمتر ت کندیشخصیتی سرسختی در فرد باالتر باشد اضطراب امتحان کمتری را تجربه م

 هاییافته . درآیدیحساب مکننده و از عوامل مؤثر بر کاهش اضطراب در زندگی به. سرسختی یکی از عوامل تعدیلگیردیم

( 1331به اعتقاد موریس و لیبرت ) .شودی( سرسختی روانشناختی با تندرستی و سازگاری مربوط م1399پژوهش کیامرثی )

. باشدیو درواقع دارای ابعاد شناختی م شودینگرانی و هیجان پذیری م یهاو شامل مؤلفه باشدیی ماضطراب امتحان دو بعد

. در کنندیم یدعوامل شخصیتی را نیز تائ یرمتعدد مرتبط با اضطراب امتحان اهمیت تأث یهاشده و نتایج پژوهشمطرح هاییدگاهد

 است ممکن و برخوردارند پایینی سرسختی از اختالل یادگیری خاص، دچار که توان چنین بیان کرد که افرادییمتبیین این نتایج 

 و انفعال به است ممکن افراد این ،مثالً کنند؛ استفاده رونده واپس یامقابله یاز راهبردها فشارزا رویدادهای با برخورد در

 قادر تنهانه که است آن در راهبردها نوع این عیب کنند. پیدا تمایل رفتاری و شناختی یریگکناره به یطورکلبه یا و گردانییرو

رسد یم نظربنابراین الزم به ؛ شوندیم نیز عاطفی مشکالت افزایش و ناسازگاری باعث بلکه نیستند مشکل حل و موقعیت تغییر به

بله با عوامل فشارزا ارائه آموزان، راهکارهای مقای مناسب روانشناختی در سطح خانواده، معلمین و خود این دانشهاآموزشتا با 

های پژوهش حاضر، محدود یتمحدود ازجملهگردد تا از بروز این اختالالت پیشگیری و از پیامدهای منفی آن جلوگیری گردد. 

همچنین نمونه پژوهش  کند.یم روروبهبودن نمونه به شهر اردبیل بود که تعمیم نتایج به سایر مناطق جغرافیایی کشور را با مشکل 

کند. لذا پیشنهاد آموزان پسر کالس پنجم ابتدایی بودند که تعمیم نتایج به سایر گروه سنی و جنسی با مشکل مواجه میامل دانشش

آموزان دختر صورت گیرد تا با اطمینان کامل دانش روی سنین مختلف و ی مشابه در سایر نقاط جغرافیایی و برهاپژوهششود، یم

 .بتوان نتایج را تعمیم داد
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