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Abstract
The purpose of this study was to determine role
of self-efficacy beliefs and achievement
motivation in predicting test anxiety in students
with learning disabilities. This research is a
correlation study. From among all students of
primary school (girl and boy) with learning
disabilities in Ardabil in 2015, and using a
stratified sampling procedure a sample of 60
students with LD was selected. Data were
collected
using
general
self-efficacy
questionnaire of Scharer and et al. and
achievement motivation questionnaire (AMQ) of
Hermans and Ahvaz test anxiety inventory. The
result of inter regression showed that selfefficacy and achievement motivation explained
43 percent of variance of test anxiety in students
with LD. The result indicated that strength of
self-efficacy beliefs and high levels of
achievement motivation increases test anxiety in
students with LD. The findings imply that
improvement of self-efficacy beliefs and
achievement motivation should be important in
the educational and counseling services provided
for students with LD.
Keywords: self-efficacy beliefs, achievement
motivation, test anxiety, learning disability,
students of primary school.
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چکیده
 بررسی نقش باررهشاخ دکاراردمشدخ ر ینۀ ش،هدف مطالعه
پ شرفت ار پ ب نی یضطریب یمتحشا اینش دمشکای متشتب بشه
. ررش یین پژره یا نکع همتستۀی بشکا.ناتکینی یااگ رخ بکا
جامعۀ دمارخ پژره شامل رل ۀ این دمشکای مقطشا یبتشدییی
- ادتر ر پسر ایریخ ناتکینیهاخ یااگ رخ ششرر یراب شل ار سشا
 نفشر یا06  نمکنشۀ ییشن پشژره. بکاه یسشت31۴1-۴۹ تحص لی
این دمکای ادتر ر پسر با ناتکینی یااگ رخ بکاند رشه یا م شا
مریجعهرنندگا به مررش مششتبو ریشژ یشااگ رخ شررسشتا
.یراب ل بهصکرو نمکنهگ رخ تصشاافی بتقشهیخ ینتخشاب ششدند
 یا مق اس دکاراردمدخ عمکمی ششرر،بریخ جمادررخ ایاهها
ر همتاری ر مق اس ینۀ پ شرفتِ هرمنس ر مق اس یضطریب
 نتشای تحل شل رگرسش ک دنشدمتغ رخ.یمتحا یهکیا یستفااه شد
) ر ینۀ شش پ شششرفتP>6/63( نشششا ایا رششه دکاراردمششدخ
) بریخ پ ب نشی یضشطریب یمتحشا اینش دمشکای بشاP>6/60(
 یین نتای ب شا مشیرنشد رشه بشا.ناتکینی یااگ رخ معناایر هستند
،تقکیششت باررهششاخ دکاراردمششدخ ر یف ش یی ینۀ ش پ شششرفت
 ییشن نتشای.یضطریب یمتحا یین این دمکای راه مشییابشد
میتکیند تلکیحاو مرمی ار ام نۀ دمکاش ر ددماو مشاررهیخ
.یین این دمکای ایشته باشد
، ینۀ ش پ ششرفت، باررهاخ دکاراردمشدخ:واژههای کلیدی
. این دمکای یبتدییی، ناتکینی یااگ رخ، یضطریب یمتحا
alaei.rog@fh.lu.ac.ir : نویسندۀ مسؤول.*
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مقدمه
اختالل یادگیری به گروه ناهمگنی از اختالالت گفته میشوود
که دارای مشخصههایی نظیر دشواری در فراگیری و کوارکرد
گوش دادن ،سخن گفتن ،خواندن ،نوشتن و محاسوهه هتوتند
که پیش از دبتتان شروع و تا بزرگتالی ادامه پیودا مویکننود

میکند که نگرانی ،خوداشتغالی و خوداشتغالی ذهنی 6بایود از
ه تفسیک شوند .اضطراب امتحان نوعی خوداشتغالی ذهنوی
است که با خودک انگاری و تردید درباره توانواییهوای خوود
مشخص میشود و غالهواً بوه ارزیوابی شوناختی منفوی ،عود
تمرکز حواس ،واکنش هوای فیزیولووکیسی نوامطلوب و افوت

(گارتلند و استروس مندر .)2002 ،1نواتوانی در یوادگیری بوه

عملسوورد تحصوویلی منجوور موویگووردد و ن ووش مخوورب و

روش های مختلفی مشهود است .ناتوانی خواندن ،یک ناتوانی

بازدارندهای در سالمت روانی و تحصیلی دانوشآمووزان ایفوا

در یادگیری مهتنی بر زبان است که معموالً به نوا دیتستویا

میکند (متیوز و آدرین .)2016 ،

2

2

نامیده می شود .برای اکثور کودکوان دارای نواتوانی یوادگیری،
خواندن حوزه اصلی مشسل است .برآوردها نشان می دهد که

امتحان یک صفت شخصیتی اسوت و از سواختار شوناختی و

بین  5تا  20درصد از افراد در ایاالتمتحوده دارای معلولیوت

شخصیتی فرد نشأت میگیرد که عوامل مختلفی بر کاهش یوا

یادگیری هتتند و  90درصود از ایون نواتوانیهوا مربووب بوه

افزایش آن مؤثر است و در این میوان خودکارآمودی یسوی از
عناصر مؤثر بر اضطراب فرد است کوه مشوتمل بور باورهوا و

با توجه به نتایج پژوهشها ،به نظور مویرسود اضوطراب

خواندن است (کافمن ،هاالهان و پولن.)293 :2012 ،3
کودکان با ناتوانیهوای یوادگیری دارای ویژگویهوایی از

انتظاراتی است که به طور مؤثر در رابطه با وظایف و نیازهای

جمله مشسل پیشرفت تحصویلی ،اشوسال در زبوان گفتواری،

فردی است (بوارون و بورن1992 ،؛ بوه ن ول از ابوال اسومی،

مشسالت ادراکی ،ادراکی -حرکتی و هماهنگی کلی ،اخوتالل

.)1382

توجه و بیشفعالی ،مشسالت حافظه ،شناخت و فراشوناخت،

هانتووولی ( ،)1985همهوووری ( ،)1988زایووودنر (،)1992

مشسالت هیجانی -اجتماعی و مشسالت انگیزشی هتتند .در
این میان ،انگیزش و یادگیری با سازههوای هیجوانی مثهوت و

بنتووون و همسوواران ( ،)1994پینتووری و مووارتو(یو (،)1994
کیوماکی ( )1995و باندالوس و یتز ( )1995نیز بین اضطراب

منفی ارتهاب دارند .یسی از ایون هیجانوات منفوی کوه سوه

امتحووان و خودکارآموودی رابطووه منفووی معنوواداری بووه دسووت

جلوگیری از عملسرد و یادگیری بهینه در ایون دانوشآمووزان

آوردند .این پژوهشگران معت دنود کوه خودکارآمودی تجربوه
مهارتهای قابل دسترس دانشآموزان را افزایش و اضوطراب

میشود ،اضطراب امتحان اسوت (شوانک و پینتوری 2014 ،4؛
شهرآرا.)1386 ،
ترس و اضطراب بهطور آشسار بهعنوان جنهوههوای مهو

آنها را کاهش میدهد.
بنابراین ،افوراد دارای اضوطراب امتحوان معمووالً سوطوح

رفتار انتان شناسایی شده اند .کودکان و نوجوانان در جریوان

پایینی از خودکارآمدی را دارند .بدین معنا که فورد مهوتال بوه

رشد انواع مختلفی از اضطرابها را تجربه میکنند که یسی از

اضطراب امتحان احتاس درماندگی و ناتوانی میکنود و نیوز

انواع این اضطرابها ،اضطراب امتحان است.
اضطراب امتحان ،از اوایل قرن بتوت  ،بوهعنووان یسوی از

قادر نیتت که رویدادهای امتحان را تحت کنترل و نفوذ خود
درآورد (شانک1991 ،؛ به ن ل از حتوینی .)2015 ،بوهعنووان

متائل جدی در حوزه آموزشوپرورش مطرح بووده و موورد

یک نتیجه ،فرد در سطح شناختی بواور دارد کوه هور تالشوی

مطالعه و بررسی قورار گرفتوه اسوت (لووفی و آواد.)2013 ،5

برای موفق شدن در امتحانات ،بیهوده و محسو بوه شستوت
است و (نانچوه توالشهوای اولیوه بورای غلهوه بور موانوع و

درواقع ،یک پدیده جهانی و یک مشسل آموزشی مهمی است
که دانشآموز را در تحت تأثیر قرار میدهد.

مشسالت امتحان غیرمؤثر باشوند ،افوراد مهوتال بوه اضوطراب

نگرانی ،مضرترین بخشِ اضطراب شناسایی شوده اسوت.

امتحان احتماالً به سرعت تتلی مویشووند .در م ابول ،افوراد

اما نگرانی ،به اشسال مختلف دیده میشود .ساراسون ،اشواره

دارای خووودکارآمووودی بوواال در م ووایته بووا افوراد دارای

2. dyslexia
4. Schunk & Pintrich
6. Self-Preoccupation

1. Gartland & Strosnider
3. Kauffman, Hallahan & Pullen
5. Lufi & Awwad
7. Matthews & Adrian

نقش باورهای خودکارآمدی و انگیزۀ پیشرفت در پیشبینی اضطراب امتحان دانشآموزان 111 / ...

خودکارآمدی پایین ،قادر به م ابله بهتر بوا موانوع موجوود در

(هاالهان و همساران .)1995 ،در نتیجۀ ایون تمایول ،کودکوان

موقعیت امتحان هتتند .آنها احتماالً بیشتر تالش میکنند کوه

ناتوان در یادگیری از موف یوتهوای خوود احتواس غورور و

بوور موانووع موجووود بوور امتحووان غلهووه کننوود .سووطوح بوواالتر
خودکارآمدی در افراد به اضطراب امتحان کمتر منجر میشود

خودکارآمدی نمیکنند و متتعدند که هرگونه موف یت خوود
را به حداقل رسانده یا نادیده بگیرند .این افراد میآموزند کوه

میشود که آنها بوه توانواییهوای خوود اعتمواد

هرقدر ه که سخت توالش کننود ،بایود انتظوار شستوت را

و این موج

داشته باشند ،بنابراین احتاس ،این کودکان انگیز پیشرفت را

بیشتری کنند.
افراد دارای اضطراب ک به تمرکز بر خود تمایل کمتوری

نیز از دست میدهند و درنتیجه ناتوانی در یادگیری منجر بوه

دارند و بهراحتی رفتارهای تسلیف محور را بهکار مویگیرنود

ناسازگاری های عاطفی و هیجانی شده و احتاس ارزشمندی

افوزایش پیشورفت و موف یوت در آنوان

و خودکارآمدی را در این افراد کاهش میدهد .طهوق تئووری

میگردد ،در حالیکه افراد دارای اضطراب بواالتر پاسو هوا و

انگیزشی می توان بیان داشت کوه جهوتگیوری انگیزشوی بوا

رفتارهای نامربوب به تسلیف که با احتاسات و هیجانواتی از

اضووطراب امتحووان فوورد تعاموول دارد .بوودین معنووی کووه بوور

درماندگی پیشبینی و انتظار تنهیه و توبی  ،اعتمادبهنفس کو ،
خودکارآمدی پوایین و توالش هوای ضومنی بورای رهوایی از

خودکارآمدی و اضطراب امتحان تأثیر مویگوذارد .پینتوری و
دگوورت ( )1990انگیووزه پیشوورفت را بووا مطالعووه متغیرهووای

موقعیت امتحان را از خود نشان میدهنود .درواقوع ،افوراد بوا

شناختی ترکی

کورده انود .بواتلر ( )1988بیوان مویکنود کوه

اضطراب امتحانی باال در مورد تواناییشان د(ار تردید هتتند

انگیزش پیشرفت و اضطراب امتحان با تفاوتهای فوردی در

و پیامد آن کاهش تووان م ابلوه بوا موقعیوت هوای امتحوان و

پاس دهی به موقعیت های امتحان مرتهط هتوتند .زیمورمن و

ارزیابی است .اضطراب همچنین ممسن اسوت در ارتهواب بوا

پووونز ( )1990جهووتگیووری انگیزشووی شوورایط فیزیسووی و

این حس باشد که آنها احتاس مویکننود کوه خودکارآمودی

خودکارآمدی را به عنوان پیشگوهای اضوطراب امتحوان ذکور

پایینی دارند

کرده اند .در رابطوه بوا اضوطراب امتحوان و انگیوزه پیشورفت

که ایون امور موجو

هولنوودورو و همسووواران ( )1989نیووز معت دنووود کوووه

تح ی ات گوناگونی صورت گرفته اسوت .بورای مثوال نتوایج

خودکارآموودی بوواال بووه بههووود عملسوورد کمووک موویکننوود و
تتهیل کننده تسلیف هتتند ،درحالیکه خودکارآمدی پایین به

پژوهش های فیدر ،رافلتون ،اتسینتون و لیتون نشان دادهانود
که بین انگیزه پیشرفت و اضطراب امتحوان همهتوتگی منفوی

رسانده از بازدارنوده هوای تسلیوف محتووب

وجود دارد .همچنین این پژوهشگران بین اضطراب امتحان و

میشوند .بنوابراین ،عملسورد ضوعیف افوراد دارای اضوطراب

انگیزه شستت رابطه مثهت معناداری به دست آوردهاند .ایون

امتحانی زیاد تا اندازهای موی توانود مربووب بوه شایتوتگی و

نتایج حاکی است که آزمودنیهای دارای انگیزه پیشرفت بواال

لیاقت انجا امتحان و تا حدی ه ناشی از ظرفیت عملسردی

در م ایته با آزمودنی های دارای انگیزه اجتناب بورای انجوا

پایین و تفسر نامربوب به تسلیف باشد (کیومواکی1995 ،؛ بوه

تسلیف پافشاری بیشتری دارند ،اما وقتی احتمال موف یوت در

ن ل از ابوال اسمی.)1382 ،

حد متوسط است پافشاری کمتری برای انجا تسلیوف دارنود

عملسرد آسی

درهرحال ،بنابرآنچه بیان شد بوین اضوطراب امتحوان کوه

و شستت در اولوین کوشوش باعوی مویشوود کوه احتموال

دانش آمووزان مهوتال بوه نواتوانی یوادگیری آن را بوه احتموال
بیشتری تجربه میکنند و خودکارآمدی رابطه وجود دارد.

موف یت خود را کمتر برآورد کننود (بوه ن ول از ابوال اسومی،
.)1382

عووالوه بوور تووأثیر خودکارآموودی و احتاسووات دربووار

پژوهش عالئی خرای  ،نریمانی و عالیی خورای (،)1391

توانمندی در برخورد با متائل زندگی ،یسوی دیگور از منوابع

نیز نشوان داد کوه بوین خودکارآمودی و انگیوز پیشورفت در

مشسالت دانشآموزان نواتوان در یوادگیری ،انگیوزش اسوت

دانش آموزان مهتال به ناتوانی یادگیری رابطۀ مثهوت معنواداری

(احدی و کاکاوند .)1389 ،مشسالت انگیزشی در این دانش-

وجود دارد .دانشآموزان با ناتوانی یادگیری بهدلیل انتظوارات

آموزان ممسن است به اشسال مختلف بروز نماید :افراد ناتوان

پایین از خوود ،سوطوح پوایینی از باورهوای خودکارآمودی و

در یادگیری به احتمال بیشتری مسوان کنتورل بیرونوی دارنود
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انگیز پیشرفت را تجربه میکنند .بنودورا (1993؛ بوه ن ول از

روش
روش پژوهش ،نمونه و جامع ة آم اری :پوژوهش حاضور

احتاس ،فسر ،رفتار و انگیوز فراگیوران را تحوتتوأثیر قورار

توصیفی و از نوع همهتتگی بود .جامعۀ آماری این پوژوهش،

میدهد .این یافته با پژوهشهای خرازی و همساران (،)1382

شامل کلیّۀ دانشآموزان دختر و پتر م طع ابتودایی مهوتال بوه

عهاسوویانفوورد ،بهرامووی و اح وور ( ،)1389زیموورمن ( )2006و

ناتوانی یادگیری نواحی دوگانۀ آموزشوپرورش شهر اردبیول

مووککووان ( ،)1999نیووز همتووو اسووت .بوودین معنووی کووه

بود که در سالتحصیلی  1393 -94در م طع ابتدایی مشوغول

دانشآمووزی کوه از سوطح خودکارآمودی بواالیی برخووردار

تحصیل بودند .با توجه به هد

است ،نتهت به نتایج کار خود دیدگاه مثهتی داشته و درنتیجه

کنندگان به مرکز مشسالت ویژ یادگیری  60دانشآموز دختر

سطح خودکارآمدی بواال باعوی افوزایش انگیوز پیشورفت و

( 21نفر) و پتر ( )49پایه سو ( ،هار و پونج ابتودایی کوه

زیمرمن )2006 ،بیان مویکنود کوه باورهوای خودکارآمودی،

برانگیختگی درونی در فرد میگردد.

پوژوهش ،از میوان مراجعوه-

مالک تشخیصی ناتوانی یادگیری را کتو

کورده بودنود ،بوا

1

ناتوانیهای یوادگیری تنهوا بوه افوت تحصویلی و اتوال

روش نمونهگیری تصادفی طه های انتخاب شدند ( 35درصد

بودجه پایان نمیپذیرد ،بلسه بوه سورزنش ،تح یور از جانو

دختووران و  65درصوود پتووران) .در ایوون روش ،جامعووه بووه

سایر دانشآموزان ،بهوجود آمدن خودباوری ضعیف و کاهش

گروههای متجانس ت تی میشود و از هر گروه از افرادی که

عزتنفس آنها میانجامد و سالمت روان آنان را بوه مخواطره

دارای ویژگیهای مشابه هتتند ،نمونوهای انتخواب مویشوود

میاندازد .این مشسالت از دانشآمووز و مدرسوه بوه خانوه و

(دالور .)1395 ،با توجه به اینسه ابتال به ناتوانی یوادگیری در

خانواده نیز راه مییابد و اضطراب را در هور فضوای زنودگی

پتووران نتووهت بووه دختووران بیشووتر اسووت ،ایوون نتووهت در

گتترش میدهد .حاصل این امر ،آسیهی است که به بهداشت

نمونهگیری نیز رعایت شده است.

روانی فرد ،خانواده و جامعه وارد مویشوود (کارگرشوورکی،

در مورد انتخاب  60نفر نمونوه بایود اشواره کورد کوه در

ملکپور و احمدی .)1389 ،از آنجا که ناتوانیهای یوادگیری

تح ی ات همهتتگی حداقل نمونه باید  30نفور باشود (دالور،

برای کودکان ،خانواده و جامعه میتواند یک مشوسل اساسوی

 ،)1395در این تح یق بهخاطر افزایش اعتهار بیرونی و داشتن

بهحتاب آید ،اهمیت متغیرهوای موورد مطالعوه در پیشورفت

دو متغیر پیشبین 60 ،نفر بوهعنووان نمونوه تح یوق انتخواب

تحصیلی ایون دانوش آمووزان از یوکسوو و نامنتوج بوودن

شدند.

مطالعات در ایون زمینوه و اسوتفاده از نتوایج ایون مطالعوه در
کاهش اضطراب این دانشآموزان از سوی دیگر ،نشاندهنوده

ابزار سنجش
پرسشنامة خودکارآمدی عمومی :که توسط شرر و همساران

که کودکان مهوتال بوه نواتوانی یوادگیریِ دارای خودکارآمودی

در سال  1982ساخته شوده اسوت و ع ایود فورد مربووب بوه

پایین و کمهود انگیزه پیشرفت ،به علت سواب ه شستوتهوای

تواناییاش برای غلهه بر موقعیتهای مختلف را اندازهگیوری

مسرر د(ار اضطراب امتحانی بواالیی شووند .ایون پوژوهش،

میکند (عزیزی ابرقویی )1382 ،و دارای  12مواده اسوت کوه

بهدنهال پاس گویی به این فرضیات است که:

پاسخگو بر اساس م یاس لیسرت پنج درجهای به آنهوا پاسو

اهمیت این پژوهش است .به طورکلی (نین به نظر مویرسود

 .1خودکارآمدی ،اضطراب امتحان دانشآمووزان ابتودایی

میدهد .پایینترین نمر خودکارآمدی در این پرسشنامه  12و

مهتال به ناتوانی یادگیری را بوهصوورت معنواداری پویشبینوی

باالترین نمره  85است .براتوی (1326؛ بوه ن ول از کرامتوی و

میکند.

شهرآرای )1383 ،برای بوه دسوت آوردن روایوی سوازه ،ایون

 .2انگیز پیشرفت ،اضطراب امتحان دانشآموزان ابتودایی

آزمون را همراه با آزمون م یاس عزتنفس در یک گروه 100

مهتال به ناتوانی یادگیری را بوهصوورت معنواداری پویشبینوی

نفره اجرا و همهتتگی  0/61را گوزارش کورده کوه در سوطح

میکند.

 0/05معنادار بوده است .دلیل اسوتفاده پژوهشوگر از م یواس
1. stratifed sampling
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عزتنفس این است که شرر و همساران ( )1982آن را یسوی

* دوست دار آن را انجا ده

از متغیرهای همهتته با خودکارآمودی معرفوی کوردهانود .وی

* خیلی زیاد دوست دار آن را انجا ده .

برای بررسی پایایی آزموون خودکارآمودی ،از روش دو نیموه
کردن استفاده کورده اسوت .ضوری

پایوایی آزموون بوا روش

 .2در مدرسه/دانشگاه فسر میکنند من فردی…
* بتیار سختکوش هتت

اسپیرمنبراون با طول برابر  0/26و با طول نوابرابر  0/26و بوا

* سختکوش هتت

روش دو نیمه کردن گاتمن برابر با  0/26بهدست آمده است.

* نتهتاً راحتطل

هتت

* خیلی راحتطل

هتت

آلفای کرونهاخ یا همتانی کلی سؤاالت برابر  0/29بوهدسوت
آمده که رضایتبخش است .در تح یق کرامتوی و شوهرآرای
( ،)1383برای بهدست آوردن ضری
کرونهاخ استفاده شده و ضری

پایوایی از روش آلفوای

پایوایی  0/85بوهدسوت آموده

است .کرامتی ( )1380آلفوای کرونهواخ آن را در نمونوههوای
ایرانی  0/86به دست آورد .در این تح یق نیز ضری

پایوایی

پرسشنامۀ خودکارآمدی با استفاده از روش آلفوای کرونهواخ،
 0/26بهدست آمد.
برخووی سووؤاالت ایوون پرسشوونامه عهارتنوود از )1( :وقتووی
طرحی میریزی مطمئن هتت که میتوان آن را انجا دهو .
( )2یسی از مشسالت من این است که وقتی میبایتت کاری
انجا ده نمیتوان از عهده آن برآی و . ...
پرسشنامة انگیزۀ پیش رفت :1کوه در سوال  1920توسوط
هرمنس ساخته شد .سؤاالت پرسشنامه بوهصوورت جموالت
ناتما بیان شده و بهدنهال هر جمله( ،هوار گزینوه داده شوده
است .نمرات این گزینههوا برحتو

ایونکوه شودّت انگیوز

پیشرفت از زیاد به ک یا از ک بوه زیواد باشود ،تعیوین شوده
است و دامنۀ تغییرات نمرات از  29تا  116است .در پژوهش
هومن و عتگری ( ،)1329کوه بور روی گوروه نمونوهای بوه
حج  1023نفر ( 560دختر و  513پتر) ،اجرا شوده اسوت.
ضری

اعتهار آزمون با استفاده از فرمول آلفای کرونهاخ برابور

با  0/803بهدست آمد .نتایج آزمونهای آماری نشان میدهود
که دختران در تما پایههای تحصیلی انگیز پیشرفت بیشتری
نتهت به پتران دارنود (هوومن و عتوگری .)1329 ،در ایون
تح یق نیز ضری

پایایی با استفاده از روش آلفوای کرونهواخ،

 0/82بهدست آمد.
برخی سؤاالت این پرسشنامه عهارتند از:
 .1کار کردن (یزی است که ...
* اصالً دوست ندار آن را انجا ده
* دوست ندار آن را انجا ده

و ...
پرسش نامة اض طراب امتح ان اه واز :کووه پرسشوونامۀ
اضطراب امتحان توسط ابوال اسمی ،اسدی م د  ،نجاریوان و
شسرکن ( )1325ساخته شده است .این پرسشونامه 25 ،مواده
دارد و آزمودنی به هر ماده بر اساس انتخواب یسوی از (هوار
گزینه «هرگز ،بهندرت ،گاهی اوقات و اغل اوقوات» پاسو
پایووایی پرسشوونامه اضووطراب امتحووان بووا

موویدهوود .ضوورای

روشهای بازآزمایی (بعد از (هار هفته) ،همتوانی درونوی و
تصنیف به ترتی

 0/94 ،0/22و  0/89گزارش شده است .در

پژوهش حاضر ضری

آلفای کرونهاخ  0/91بوه دسوت آموده

است.
روش اجرا و تحلیل دادهها
برای گردآوری اطالعات موورد نیواز در ابتودا ،جهوت انجوا
پژوهش و نمونهگیری به مرکز مشسالت ویژ یادگیری شوهر
اردبیل مراجعه شد .روند ارزیابی و تشوخیص دانوشآمووزان
 LDبهصورت شناسایی دانشآموز توسوط آموزگوار ،معرفوی
توسط مدیر مدرسه به مرکوز و سوپس مراجعوه بورای انجوا
ارزیابیهای اولیه بووده اسوت .ایون دانوشآمووزان بوهوسویلۀ
گروهی متشسل از دو روانشناس ،پنج مربی و یک کارشناس
گفتاردرمانی ،بر اساس نمر هوش در آزمون وکتلر ،انحرا
از میووانگین کالسووی و فهرسوووت وارسووی نووواتوانیهوووای
یادگیری  DSM-IV-TRاز جمله؛ دارا بودن هوشبهر طهیعوی
و نداشتن مشسالت جتومی -حرکتوی ،بینوایی و شونوایی و
آزمونهای ویژه در سه حوز خواندن ،نوشتن و ریاضی برای
شرکت در تح یوق انتخواب شودند .پوس از جلو رضوایت
والدین و معل مربوطه و توضیح دربار (گوونگی پاسو بوه
سؤاالت ،تسمیل پرسشنامهها در حضور موادر ،معلو و خوود
دانشآموووز (بووه شسل انفوورادی) صورت گورفت .پوس از
1. AMQ

 / 111دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

جمووعآوری اطالعووات ،دادههووای پووژوهش بووا روش آموواری
ضوووری

همهتوووتگی پیرسوووون و رگرسووویون (نووودمتغیری

تجزیهوتحلیل شده است.
یافتهها
میانگین و انحرا

نووواتوانی یوووادگیری میوووانگین و انحووورا
خودکارآمدی به ترتی

معیوووار نمووورات

 49/616و  ،10/204انگیز پیشورفت

 83/416و 11/933؛ و اضووطراب امتحووان  64/250و 19/123
است.

معیار سنی دانشآموزان به ترتیو

 9/86و

 1/12با دامنۀ سنی  8تا  12سال بود .در دانشآموزان مهتال به
جدول  .1خالصة مدل رگرسیون و مشخصههای آماری خودکارآمدی و انگیزۀ پیشرفت بر اضطراب امتحان دانشآموزان مبتال به
ناتوانی یادگیری
متغیرهای پیشبینی

R2

F

b

SEB

Beta

t

Sig

خودکارآمدی

0/186

***13/284

-0/228

0/251

-0/402

**-2/903

0/01

انگیزه پیشرفت

0/188

***6/599

-0/022

0/225

-0/048

-0/341

0/05

نتوووایج ضوووری

همهتوووتگی پیرسوووون نشوووان داد کوووه

بحث و نتیجهگیری
هد پژوهش حاضر ،بررسی ن ش باورهای خودکارآمدی و
انگیز پیشرفت در پیشبینی اضطراب امتحوان دانوشآمووزان

انگیز پیشرفت ( )r=-0/361نیز با اضطراب امتحوان دانوش-

مهتال به ناتوانی یادگیری بوود .نتوایج پوژوهش نشوان داد کوه

آموووزان مهووتال بووه نوواتوانی یووادگیری رابطووۀ معنوواداری دارد
(.)P>0/05

خودکارآمدی با اضطراب امتحان دانشآموزان مهتال به ناتوانی

خودکارآمدی ( )r=-0/432با اضطراب امتحان دانوشآمووزان
مهتال به ناتوانی یادگیری رابطوۀ معنواداری دارد ( )P>0/01و

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،نتایج تحلیول

رابطووه منفووی معنوواداری دارد ( .)P>0/01بووهعهووارتدیگوور،
دانش آمووزانی کوه باورهوای خودکارآمودی بواالتری دارنود،

رگرسیون (ندمتغیری به شیو ورود نشان میدهد که حودود

اضطراب امتحان در آنهوا کمتور اسوت .ایون یافتوه بوا نتوایج

 43درصد از واریانس اضطراب امتحان دانشآموزان مهتال بوه
ناتوانی یادگیری توسط خودکارآمدی و انگیز پیشرفت تهیین

پژوهش هوای دیگور (بورای مثوال ساراسوون1925 ،؛ کوالو و
همسووارن1992 ،؛ هانتوولی1985 ،؛ همهووری1988 ،؛ زایوودنر،

میشود و نتهت معنوادار  Fبیوانگر ارتهواب ایون متغیرهوا بوا

1992؛ بنتووون و همسوواران1994 ،؛ پینتووری و مووارتو(یو،
1994؛ کیوموواکی1995 ،؛ بانوودالوس و یتووز1995 ،؛ شووانک،

پیشرفت برای پیش بینی اضوطراب امتحوان دانوشآمووزان بوا

1991؛ ساراسون1984 ،؛ واین1921 ،؛ پال و اریستن1964 ،؛

ناتوانی یادگیری معنادار هتتند .بنابراین فرضیه اول پوژوهش
مهنی بر اینسه خودکارآمدی قادر به پیشبینی اضطراب امتحان

بووه ن وول از ابوال اسوومی )1382 ،مهنووی بوور ارتهوواب بووین

اضطراب امتحان است ( .)P>0/001خودکارآمودی و انگیوز

دانش آموزان ابتدایی مهتال به نواتوانی یوادگیری اسوت ،تأییود

خودکارآمدی و اضطراب امتحان همتو است .شواهد حواکی
است که هرقودر دانوش آمووزان مهوتال بوه نواتوانی یوادگیری

می شوود .فرضویه دو پوژوهش نیوز مهنوی بور اینسوه انگیوز

باورهای خودکارآمودی بواالتری داشوته باشوند ،از اضوطراب

پیشرفت می تواند اضطراب امتحان دانشآموزان ابتدایی مهوتال
به ناتوانی یادگیری را پیشبینی کند ،مورد تأیید قرار میگیرد.

امتحانی کمتری برخووردار هتوتند .مویتووان بیوان کورد کوه
خودکارآمدی باال توانایی هوا و کفایوت فورد را افوزایش داده،

خودکارآمدی ( )-0/402و

اضطراب امتحان را در آنها کاهش میدهد .دانشآمووزی کوه
درباره خود ،احتاس کارآمدی داشته باشد ،اطمینان دارد کوه

پیشبینی اضطراب امتحوان دانوشآمووزان مهوتال بوه نواتوانی

از عهده مشسالت و تسالیف برمیآیود و درنتیجوه اضوطراب

یادگیری میباشند.

امتحان کمتری را تجربه میکند .درنتیجه میتوان تهیوین کورد

با توجه به م ادیر بتا ،بهترتی

انگیز پیشرفت ( )-0/048بهعنوان قویتورین متغیرهوا بورای
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که خودکارآمدی باالتر می تواند ف دان اضطراب امتحان را در

همچنین نتایج تلویحی پژوهش حاضر ،نشان داد که بوین

این دانشآموزان پیشبینوی کنود .بوهطوورکلی خودکارآمودی

باورهای خودکارآمدی و انگیوزه پیشورفت در دانوش آمووزان

تجربه مهارت های قابل دسترس دانوش آمووزان را افوزایش و
اضطراب آنها را کاهش میدهد.

مهتال به ناتوانی یادگیری رابطه مثهوت معنواداری وجوود دارد.
بندورا (1993؛ به ن ل از زیمرمن )2006 ،بیوان مویکنود کوه

بخش دیگری از نتایج نشان داد کوه انگیوزه پیشورفت بوا

باورهووای خودکارآموودی ،احتوواس ،فسوور ،رفتووار و انگیووز

اضطراب امتحان دانشآموزان مهتال به ناتوانی یادگیری رابطوه

فراگیران را تحتتوأثیر قورار مویدهود .ایون یافتوه بوا نتوایج

منفی معناداری دارد ( .)P>0/05یعنی هرقدر انگیزه پیشورفت

پژوهشهای عالئی خرای  ،نریمانی و عالیی خرای (،)1391

دانش آموزان باالتر باشد ،اضطراب آنهوا از امتحوان پوایین تور

بنوودورا (1993؛ بووه ن وول از زیموورمن ،)2006 ،خوورازی و

است و بالعسس .این یافته با نتایج پژوهشهای دیگور (بورای

همسوواران ( ،)1382عهاسوویانفوورد ،بهرامووی و اح وور (،)1389

مثال پینتری و دگرت1990 ،؛ باتلر1988 ،؛ زیمورمن و پوونز،

زیمرمن ( )2006و مککان ( )1999همتو است .بدین معنی

1990؛ فیوووودر1952 ،؛ رافلتووووون1952 ،؛ اتسینتووووون و

که دانشآموزی که از سطح خودکارآمودی بواالیی برخووردار

لیتون1960،؛ به ن ل از ابوال اسومی )1382 ،مهنوی بور ارتهواب
منفی انگیزه پیشرفت با اضطراب امتحان همتو است .شواهد

است ،نتهت به نتایج کار خود دیدگاه مثهتی داشته و درنتیجه
سطح خودکارآمدی بواال باعوی افوزایش انگیوز پیشورفت و

حاکی است که هرقدر دانشآموزان انگیزه پیشورفت بیشوتری

برانگیختگی درونی در فرد میگردد.

داشته باشند ،اضطراب آنها از امتحان کمتر میشود.
زمانی که تورس از شستوت بور دانوشآمووزان مهوتال بوه
نوواتوانی یووادگیری متووتولی شووود ،از شوورکت در فعالیووتهووا

خودپنداره ن ش مهمی در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
دارای نوواتوانیهووای یووادگیری ایفووا موویکنوود (ربیعووی نووژاد و
همساران.)1395 ،

خودداری کرده و آنچه دیگران را به رقابت برمیانگیزد ،برای

نتووایج تحلیوول رگرسوویون (نوودمتغیره نشووان داد کووه

وی تهدیدانگیز است .همچنین در امتحان ها مضطرب شده و

خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت بهعنوان متغیرهای پویشبینوی

از عهده حل متائل برنمیآید که سورانجا شستوت و افوت

کننده اضطراب امتحوان در دانوش آمووزان مهوتال بوه نواتوانی

تحصیلی را به دنهال دارد .درمجموع انگیز پیشرفت به تالش
و کوشش منجر شده و فورد بوا انگیوز قوویتوری بوهسووی

یادگیری میباشند .این متغیرها  43درصد از واریانس مربووب
به اضطراب امتحان دانشآموزان مهتال به نواتوانی یوادگیری را

موف یت گا برمیدارد .می توان بیان کرد که انگیزه باال در فرد

پیشبینی میکنند .این نتیجه نشوان مویدهود کوه  52درصود

همووواره بوور روی کارکردهووای انتووان تووأثیر مثهتووی بوور جووا

واریانس و عوامل باقی مانده توسط متغیرهای مؤثر دیگور بور

میگذارد .افرادی که انگیزه پیشرفت باالتری دارند ،به احتمال

اضطراب امتحان (نظیر سایر متغیرهای شناختی ،شخصویتی و

زیاد میتوانند با انرکی بیشوتری کارهوا و تسوالیف محولوه را

متغیرهای محیطی) تهیین مویشوود .هر(نود خودکارآمودی و

انجا داده و درنتیجه اعتمادبهنفس بیشتر منجر به پایین رفوتن

انگیزه پیشرفت ،اضطراب امتحان را در دانشآموزان مهتال بوه

اضووطراب امتحووان در آنهووا خواهوود شوود .بوودین معنووی کووه

ناتوانی یادگیری تحت توأثیر قورار مویدهود ،بیشوترین سوه

دانش آمووزان مهوتال بوه نواتوانی یوادگیری کوه دارای انگیوزه

متعلق به متغیرهای دیگر است .همچنوین بوا توجوه بوه نهوود

پیشرفت باال هتتند ،در م ایته با سایرین برای انجا تسلیف
پافشاری بیشتری دارند ،در غیر اینصورت شستت در اولین

یافته های متناظر در پیشینه ،از این یافته میتوان استنهاب کورد
که خودکارآمدی و انگیوزه پیشورفت تأثیرشوان بور اضوطراب

کوشش باعی میشوود کوه احتموال موف یوت خوود را کمتور

امتحان قابلمالحظوه نهووده و یوا حوداقل تأثیرشوان بور روی

برآورد کنند.

دانشآموزان مهتال به ناتوانی یادگیری متفاوت از دانشآموزان

کودکووان نوواتوان در یووادگیری ،بتوویار خودمدارانووه عموول

عادی نهوده است.

میکنند و کمتر از دیدگاه دیگوران توأثیر مویپذیرنود و بوروز

حج پایین تعداد نمونه پژوهش و مختص بوودن آن بوه

در آنها به دلیل ف دان درک دیگران

دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان اردبیل و عد توجه به

برخی رفتارهای نامناس

است (شسوهی یستا و پرند.)1395 ،

متغیرهای دیگر از محدودیت های این پژوهش بوود .از آنجوا
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که میزان شیوع ناتوانیهوای یوادگیری در دخترهوا و پتورها

ربیعی نژاد ،محمدرضا؛ مظاهری ،محمدمهدی؛ عابدی ،احمود؛
کجها  ،محمدباقر؛ طوالهی ،هوشون( ( .)1395بررسوی اثربخشوی

بهطور جداگانه بر روی دانشآمووزان دختور و پتور بررسوی
شود .در این صورت ممسن است ،نتایج متفاوتی بهدست آید.

آموزش مهتنی بر مدل هوش (ندگانوه بور خودپنوداره و پیشورفت

متفاوت است ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،متغیرهوا

همچنووین توجووه بووه متغیرهووای دیگوور و تووأثیر عواموول و
ویژگیهای محیطی باید مورد توجه و پژوهش دیگر مح ان
قرار گیرد توا زوایوا و سوه عوامول مختلوف روشون شوود.
برنامه ریزی های مداخلهای بهویژه آموزش روشهای ت ویوت
باورهای خودکارآمدی و روش های ارت ای انگیوزه پیشورفت

تحصیلی دانش آموزان پتر نارساخوان .مجلوه مطالعوات نواتوانی.
شماره .6
شسوهییستا ،محتن وپرند ،اکر ( .)1395ناتوانیهای یادگیری.
تهران :انتشارات تیمورزاده.
عهاسیانفرد ،مهرنوش؛ بهرامی ،هادی و اح ر ،قدسی.)1389( .
رابطۀ خودکارآمدی بوا انگیوز پیشورفت در دانوشآمووزان دختور
پیشدانشگاهی .فصلنامۀ روانشناسی کاربردی.95 -109 ،)1( 4 ،

(ت ویووت راههردهووای شووناخت ،فراشووناخت و راههردهووای

عزیزی ابرقویی ،محتن .)1382( .رابطۀ بوین خودکارآمودی و

انگیزشی) به منظور کاهش اضطراب امتحان این دانشآمووزان

کیفیووت تجووارب یووادگیری بووا فرسووودگی تحصوویلی دانشووجویان

از پیشنهاد های دیگر این پژوهش است .بوا توجوه بوه شویوع
بوواالی نوواتوانیهووای یووادگیری در جامعووه ،نتووایج ایوونگونووه

کارشناسی ارشود .پایوانناموۀ کارشناسوی ارشود ،دانشوگاه عالموه
طهاطهایی تهران.

پژوهشها ،بایود در اختیوار مراکوز و سوازمانهوای مختلوف

عالیی خرای  ،رقیوه؛ نریموانی ،محمود؛ عالیوی خورای  ،سوارا

ذیربط قرار گیرد تا آنها بتوانند بر اساس یافتههای تح یوق،

( .)1391م ایتۀ باورهای خودکارآمدی و انگیز پیشرفت در میوان
دانشآموزان با و بدون ناتوانی یادگیری .مجلۀ ناتوانیهای یادگیری
دانشگاه مح ق اردبیلی.85 -104 ،)3( 1 .

برنامهریزی مناس

و مثمرثمری داشته باشند.

این مطالعه با توجه به نیاز مرکز مشسالت ویژ یوادگیری
و دانشآموزان مهتال به ناتوانیهای یادگیری شهرستان اردبیول
و با همساری آنها صورت گرفته است و موضوع مهتالبه آنهوا
بوده است .نویتندگان بر خود الز میدانند کوه از همسواری
آنها تشسر و قدردانی نمایند.
منابع
ابوال اسمی ،عهاس ( .)1382اضطراب امتحان ،تشخیص ،علول
و درمان مهتنی بر پژوهش .اردبیل .انتشارات نیکآموز.
احدی ،حتن؛ کاکاوند ،علیرضا .)1389( .اختاللهای یادگیری
(از نظریه تا عمل) بههمراه راهسارهای عملی جهت رفع مشسالت
رایج تحصیلی و یادگیری .تهران :ارسهاران.
پینتری  ،پال آر؛ شانک ،دیل اچ .)1386( .انگیزش در تعلوی و
تربیت (نظریهها ،تح ی ات و راههردها) .ترجمه مهرنواز شوهرآرای،
تهران ،عل ( .تاری انتشارات به زبان اصلی .)2002
خوورازی ،سوویدعلین ووی؛ اکهای ،جووواد؛ قاضووی طهاطهووایی،
سیدمحمود و کارشسی ،حتوین .)1382( .بررسوی رابطوۀ اهودا
پیشوورفت ،خودکارآموودی و راههردهووای فراشووناختی :آزمووون یوک
الگوی علّی .مجلۀ روانشناسی و علو تربیتی.69 -82 ،)38( 3 ،
دالور ،علی .)1395( .مهانی نظری و عملی پوژوهش در علوو
انتانی و اجتماعی .تهران ،انتشارات رشد.

کرامتووی ،هووادی؛ شووهرآرای ،مهرنوواز .)1383( .بررسووی ن ووش

خودکارآمدی ادراک شده در عملسرد ریاضی .مجلۀ علو انتوانی،
نوآوریهای آموزشی.103 -115،)10(4 ،
کمیجانی ،مهرناز ( .)1381افتردگی و اضطراب در کودکان بوا
ناتوانیهای یادگیری .مجله استثنایی.)8-1( 46 .
مهرابی زاده هنرمند ،مهناز؛ ابوال اسمی ،عهاس؛ نجاریان ،بهمن؛
شسرکن ،حتین ( .)1329بررسی میزان همهگیرشناسوی اضوطراب
امتحان و رابطه خود-کارآمدی و جایگاه مهار بوا آن بوا توجوه بوه
متغیر هوش .مجله علو تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید اهواز.
 1( 3و .55-22 ،)2
هومن ،حیدرعلی و عتگری ،علی .)1329( .تهیه و اسوتاندارد
کردن آزمون انگیزه پیشرفت .پژوهش های فصولنامه روان شوناختی.
دوره  ،6شماره  1و  ،2زمتتان.
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