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 ییاستثنا کودکان یتوانمندساز یۀنشر
  1400 زمستان، 37شماره پیاپی ، 4 ۀشمار ،12 سال

 78-86 صفحة

 بادهی تحصیلی در کودکان مقایسه خودپنداره تحصیلی، اضطراب امتحان و خودنظم 

 و عادی شهر تبریز یفعالشیب یتوجهکم اختالل
  *آیالر بهلولیان

 ** علی شاکر دولق
 

 چکیده
فعالی و عادی شهر تبریز بیش یتوجهکم اختالل با دهی تحصیلی و اضطراب امتحان کودکانخودپنداره تحصیلی، خودنظمهدف پژوهش حاضر مقایسه 

و کودکان عادی پایه اول تا ششم  نفر  45به تعداد  فعالیبیش یتوجهکم اختالل باجامعه آماری شامل کودکان ای بود و مقایسه -یروش پژوهش علّ بود.
 اختالل بانفر کودک  35نمونه آماری شامل  مشغول به تحصیل بودند 1394-95در نیمسال دوم تحصیلی  نفر 1000حدودا  شهر تبریز کهابتدایی مدارس 

فعال سطح شهر تبریز گیری در دسترس از مراکز و مدارس کودکان بیشباشد که با استفاده از روش نمونهنفر کودک عادی می 35فعالی و بیش یتوجهکم
 یبخش( و پرسشنامه خودنظمSCSI، پرسشنامه خودپنداره مربوط به مدرسه )(CCAQ) نیکودکان زاتر و چاس یانتخاب شدند و به پرسشنامه ارزیابی شناخت

ستفاده ا  SPSS-16 نرم افزاربه وسیله  (MANOVA)چندمتغیری از تحلیل واریانس  هاپاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده (SRQ-A) یلیتحص
 اختالل باهای کودکان دهی تحصیلی در بین گروهبه دست آمده نشان داد متغیرهای خودپنداره تحصیلی، اضطراب امتحان و خودنظم هاییافته شد.
عادی بیشتر فعالی در مقایسه با کودکان بیش یتوجهکم بااضطراب امتحان در کودکان  ای کهگونه، بهعادی متفاوت هستند وفعالی بیش یتوجهکم
فعالی نسبت به کودکان بیش یتوجهکم اختالل بادهی تحصیلی نیز بین کودکان خودپنداره تحصیلی و خودنظم بیان نمود کهتوان می ،همچنین .باشدمی

، بیشتر تالش به هاآن یقتشو، مدرسه و به خود اعتماد افزایش و آموزاندانش این برای پیشرفت یهافرصت کردن . در نتیجه فراهمباشدعادی کمتر می
 شود.میها پیشنهاد برای بهتر شدن مشکالت آن آموزش  محیط ساختن جذاب

  های کلیدی:واژه
 یلیتحص یدهخودنظم یلی،، اضطراب امتحان، خودپنداره تحصیفعالیشب یتوجهاختالل کم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران ایرانکارشناس ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد  *

 .استادیار گروه روان شناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی، ارومیه، ایران مسئول: نویسندۀ **
Email:ali.shaker2000@gmail.com 

 

1400 مهر 3: یرشپذ تاریخ       1400 مرداد 19: اصالحیه یختار        1400مرداد  10 :یافتدر یختار

DOI: 10.22034/CECIRANJ.2021.265039.1519 

D
o
w

n
lo

a
d
ed

 f
ro

m
 w

w
w

.c
ec

ir
a
n
j.

ir
 

mailto:ali.shaker2000@gmail.com
https://dx.doi.org/10.22034/ceciranj.2021.265039.1519


 آیالر بهلولیان، علی شاکر دولق

  

  79  |  1400 زمستان(، 37، )4 ةشمار، 12، سال استثنایی توانمندسازی کودکان نشریة

 مقدمه
 -عصب اختالل نیترعیشا  1یفعالشیب یتوجهکم اختالل

 یروانپزشک یهادرمانگاه به مراجعان در که است یرفتار
 کودک(. 2004 ،2لنزی)و شودیم مشاهده نوجوان و کودک
 دهدیم نشان یعالئم یفعالشیب یتوجهکم اختالل به مبتال

 باشدیم ینظمیب و یپرتحواس ،یتوجهیب انگریب آشکارا که
 نشان را یذهن معلول کودک کی یمعمول عالئم یول
 تیاهم به محققان از یبرخ(. 1394 ،ی)گنج دهدینم

 تأکید یفعالشیب یتوجهکم اختالل در یهمبود ییشناسا
(. 2014 ،3آلوارز و کابزا ،سیولی گز،یرودر گونزالس،) دارند

 اختالل جمله از مختلف اختالالت با شده گزارش یهمبود
 اختالالت ن،یهمچن و یامقابله ینافرمان، یافسردگ، یریادگی

 ،4بوش ،یبارکل ،یمورف) است ارتباط در وخوخلق و یاضطراب
 اختالل به مبتال بزرگساالن و نوجوانان، کودکان(. 2002

 عملکرد، کیآکادم عملکرد در معموالً یفعالشیب یتوجهکم
 نیا دارند، دیشد ییهانقص یفردانیم روابط و یاجتماع

 یدبستانشیپ نیسن در معموالً ناسازگارانه یرفتارها مجموعه
 اختالل ریس اگرچه(. 1394 ،ی)گنج شودیم داده نشان

 گرید فرد به یفرد از است ممکن یفعالشیب یتوجهکم
 یتوجهکم اختالل دهد،یم نشان قاتیتحق باشد، متفاوت

 تظاهرات که یطوربه است؛ مزمن اختالل کی یفعالشیب
 یکودک یهاسال طول در معمول طوربه آن یشناخت و یرفتا

 و خانتوپوس د،یکر ،یدال ؛2006 ،5ی)بارکل گرددیم ظاهر
 (.2007 ،6براون
 20 یفعالشیب یتوجهکم با اضطراب اختالل یهمبود 

 ،7سادوک و سادوک) است شده زده نیتخم درصد 25 یال
 نیا عالئم تداخل لیدل به یمتنوع مطالعات(. 2007

 گرفته صورت( اضطراب و یفعالشیب یتوجهکم) اختالالت
 به یکودک که موضوع نیا کردن مشخص ن،یبنابرا. است

 ای شده یفعالشیب یتوجهکم اختالل دچار اضطراب لیدل
ی توجهکم اختالل دچار کودکان در نییپا نفس عزت نکهیا
 است مشکل آورده، وجود به یاضطراب یرفتارها ،یفعالشیب
 اختالل صیتشخ دییتأ یبرا(. 2007، سادوک و سادوک)

-شیب ای و یتوجه یب از یناش بیتخر یفعالشیب یتوجهکم
 کارکرد با و باشد داشته وجود نهیزم دو در حداقل دیبا یفعال

 تداخل مدرسه از خارج تیفعال و یآموزش ،یاجتماع مناسب
 (.1394 ،یپورافکار) دینما

                                                                                                                                                                                                                               
1. attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)  

2. Wilens  
3. González, Rodríguez, Fernández, Cueli & Alvarez  

4. Murphy, Barkley & Bush  

5. Barkley  
6. Daly, Creed, Xanthopoulos, & Brown  

7. Sadock & Sadock  

 در یفعالشیب یتوجهکم  به مبتال نوجوانان و کودکان
 و یروح فراوان مشکالت از یتوجه قابل خطر معرض
 یخودکش شیافزا، یشغل و یلیتحص اُفت جمله از ،یاجتماع

 ،یفردنیب مشکالت اد،یاعت ،یافسردگ ،یریپذسکیر رفتار و
و سادوک  سادوک(. 2006 ،ی)بارکل هستند خانواده یناآرام و

 و ندیناخوشا اریبس یاحساس رااضطراب  (2015)  8و روئیز
 احساس چند ای کی با که اندگرفته نظر در مبهم اغلب
 تپش، دل شدن یخال احساس مانند. گرددیم همراه یجسم
 اضطراب( 1975) 9گمنیسل اعتقاد به. قیتعر و سردرد، قلب
 که است یزیچ منزلهبه و آورنده ستوه به یانتظار غالباً

 اتفاق نامیب اغلب و موحش و گسترده یتنش در است ممکن
 به ندیناخوشا یجانیه واکنش کی امتحان اضطراب. افتد
 تنش، از ینوع احساس با جانیه نیا. است یابیارز تیموقع
 مشخص خودکار یعصب ستمیس یختگیبرانگ و شیتشو

(. 1385 درتاج، و اپورانیآر ،یامرثیک ،ی)ابوالقاسم شودیم
 دیتهد را آموزاندانش یروان سالمت امتحان، اضطراب

 یریگشکل استعداد، ییشکوفا ،یخودکارآمد بر و کندیم
 ،10نری)وا گذاردیم سوء ریتأث آنان یاجتماع تیهو و تیشخص
 دچار امتحان یجلسه در آموزاندانش از یاریبس(. 2004

 اشکال به است ممکن اضطراب نیا. شوندیم اضطراب
 عرق قلب، ضربان رفتن باال ،یعضالن تنش رینظ مختلف
(. 2001 ،11)مکدونالد کند ظهور لرزش و تهوع حس کردن،

 دیتأک استاندارد یهاآزمون بر ندهیفزا طوربه که آنجا از
 شوند،یم مواجه یشتریب یهاآزمون با آموزاندانش شود،یم

 ابدی شیافزا ییجا تا اضطراب زانیم دارد، امکان جهینت در
 آن از یحاک هاگزارش. شود آنان یعلم شرفتیپ از مانع که

 یتیفعال با یوقت آموزاندانش کل درصد 30 تا 10 که است
 احساس شوند،یم مواجه کندیم یابیارز را هاآن عملکرد که

(. 1389 ،یانیآشت یسپاس و فردیزدیا) ندینمایم اضطراب
 است باالتر اختالل دچار آموزاندانش مورد در درصد نیا
 آموزاندانش رودیم احتمال ب،یترت نیهم به(. 1980 ،12بور)

 باشند داشته یترفیضع عملکرد امتحان جلسات در مضطرب
 (.  2002، 13پاپکو -)پلگ

 اختالالت یدارا آموزاندانش گرید مشکالت جمله از
 تجربه را آن آموزاندانش ریسا ازتر شیب رودیم احتمال که
 یلیتحص یدهخودنظم و یلیتحص خودپنداره کنند،یم
 ازمندین که توجه کمبود یهایدشوار یدارا کودکان. باشدیم

 نیا بدون کودکان  با سهیمقا در هستند، ژهیو یهاآموزه

8 Sadock & Sadock & Ruiz 

9. Seligman 
10. Wiener  

11. McDonald  

12. Boor  
13. Peleg-Popko  
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ک) دارند ینییپا خودپندارهها یدشوار لمن،  ؛1974 ، 1بل
 خودپنداره (.2011 ، 2جیوالکنبورگ، گودمن، فورد وبور

 لیتحص ریدرگ مهارت مقدار مورد در فرد باور را یلیتحص
 از نقل)به  کنندیم فیتعر شیهایهمکالس به نسبت شدن

 یاجتماع یشناخت یالگو طبق(. 2012 ،3کوسلگو و وانیپل
 و مثبت یهاجانیه انیم ینظر لحاظ از( 2006) 4پکران

 اساس بر که است نییتب قابل یارابطه خودپنداره و یمنف
 خودپنداره نیب یمثبت( رابطه 1982) 5یتهاو هنسفورد گفته
، 6مارشنقل از  به) دارد وجود یلیتحص شرفتیپ و یعموم
 ای و داشتن درباره آموزدانش یلیتحص خودپنداره(. 2006

 یهاتیفعال و یریادگی بر کنترل اعمال یبرا ییتوانا نداشتن
 در. دارد یادیز نقشها جانیه نوع نییتع در خود شرفتیپ

 شکل به هم روشن، و ثابت نسبتاً  خودپنداره فرد اگر قتیحق
 باشد داشته یلیتحص خودپنداره مانند ژهیو بُعد در هم و یکل
 به منجر ت،ینها در شود، لینا خود از یدرست درک به و

 فرزاد، ور،یکد کدل،ین) شد خواهد یبهتر یلیتحص عملکرد
 با سهیمقا در افراد که یهنگام(. 1392 ان،یکاووس و عربزاده

 نیا باشند برخوردار یترمثبت یلیتحص خودپنداره از گرانید
 عدم و فرد یآت یلیتحص شرفتیپ و رشد باعث خودپنداره

 ،یبلوچ ارفع و یغفار) شودیم او در یمنف یهاجانیه بروز
1390 .) 
 ارهخودپند تفاوت تعیین پژوهش این از هدف رو،نیا از

 کودکان امتحان اضطراب و تحصیلی دهیخودنظم، تحصیلی
 .است تبریز شهر عادی و یفعالشیب یتوجهکم اختالل
 روش

 چون. باشدیم یاسهیمقا - یعلّ نوع از پژوهش روش
کودکان  گروه دو لیتشک و تصرف و دخل امکان پژوهشگر

و  اردند را کودکان عادی و فعالیبیش توجهیکم اختاللبا 
 اضطراب هسیمقا یبرا ن،یبنابرا ها از قبل موجود بودند.گروه

 با کودکان یلیتحص یدهخودنظم و خودپنداره امتحان،
 زا زیتبر شهر یعاد کودکان و یفعالشیب یتوجهکم اختالل

 .شد استفاده یاسهیمقا - یعلّ قیتحق روش
 اختالل با کودکان شامل پژوهش یآمار جامعه

 هیپا یعاد کودکان ونفر  45ی به تعداد فعالشیب یتوجهکم
 نفر 1000که حدوداً  زیتبر شهر مدارس ییابتدا ششم تا اول
 نمونه. بودند لیتحص 1394-95 یلیتحص دوم مسالین در

 یتوجهکم اختالل با کودک 35 شامل پژوهش نیا یآمار
 از استفاده با که باشدیم یعاد کودک نفر 35 و یفعالشیب

                                                                                                                                                                                                                               
1. Black  
2. Lemmens, Valkenburg, Goodman, Ford & Beveridge  

3. Pehlivan & Koseoglu  

4. Pekrun  
5 Hansford & Hattie  

6  . Marsh 

 یتوجهکم اختالل مراکز از دسترس در یریگنمونه روش
 انتخاب زیتبر شهر سطح یعاد کودکان مدارس و یفعالشیب

 . شدند
 کودکانعبارتند از  ورود یهامالکدر پژوهش حاضر، 

 یفعالشیب یتوجهکم اختالل صیتشخکه  ششم تا اول هیپا
جهت شرکت در  نیوالد تیرضا ن،یهمچن. شدند داده

الزامی  هابه همه سواالت پرسشنامه ییپژوهش و پاسخگو
 به ییپاسخگو در یهمکار عدم خروج یهامالکبود. 

 زمان در یتینارضا احساس انیب و هاپرسشنامه االتؤس
  بود. هاپرسشنامه یاجرا

 سنجش ابزار
 و زاتر کودکان یشناخت یابیارز پرسشنامه. 1

 کودکان یشناخت یابیارزپرسشنامه  :(CCAQ) 7نیچاس
 40که از است شده ساخته( 1983) 8نیچاس و زاتر توسط

 یابیارز ناکارآمد، افکار ،یمنف یابیارز اسیمقخرده 4و  هیگو
 منظور به که است شده لیتشک ناکارآمد افکار و مثبت

 کاربه امتحان اضطراب با مرتبط یهاشناخت سنجش
 داده جواب غلط و درست پاسخ با هیگو 40 هر. رودیم
 را امتحان اضطراب با مرتبط افکار باالتر، نمرات و شودیم

آزمون در منابع  نیو اعتبار ا ییای. پاکنندیم منعکس
 . است دهیرس دییتأبه  یمتعدد یمطالعات

 آلفا، بیها با استفاده از ضراسیمقپرسشنامه خرده این در
مثبت=  یابیارز .داشتند یخوب تا متوسط یدرون یهمسان

، افکار 67/0، افکار کارآمد= 82/0= یمنف یابی، ارز74/0
 مدت در ییبازآزما ییایپا یهایهمبستگ ،72/0ناکارآمد= 

 یابیارز، 71/0=  مثبت یابیارز هفته 6 یزمان دوره کی
 63/0= ناکارآمد افکار، 69/0= کارآمد افکار، 69/0= یمنف

 دوره نیا یط کودکان یریگاندازه ابزار کی یبرا که بودند،
 .هستند یقو یطوالن

ه به مربوط خودپنداره پرسشنامه. 2  9مدرس
(SCSI): پس ،10چن توسط 2004 سال در پرسشنامه نیا 
. شد ساخته دبستان دوره آموزدانش 1612 یرو بر اجرا از

 یآموزشگاه خودپنداره سنجش بر پرسشنامه نیاتمرکز 
، اساس نیا بر و است ییراهنما و ییابتدا دوره آموزاندانش

 و یآموزشگاه ،یعموم سطح سه در را خودپنداره
 از پرسشنامه نیا. دهدیم قرار سنجش مورد یرآموزشگاهیغ

 به هاپاسخ و بوده هیگو 15 شامل که است یخودگزارش نوع
 پرسشنامه، نیا در. اندشده یطراح یکرتیل اسیمق صورت

7. Children's Cognitive Assessment Questionnaire  
8. Zatz & Chassin  

9. Self -Concept of School  Inventory 

10. chen 
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 بودن باالتر. است 60 آن حداکثر و 15 یآزمودن نمره حداقل
 دهندهنشان هایآزمودن ریسا به نسبت یآزمودن نمره

 و ییروا. است نیریسا به نسبت یوتر مثبت خودپنداره
 امر نیا دهندهنشان یآمار یهایبررس در ابزار نیا ییایپا

 دست به نمرات یدگیکش و یچولگ ار،یمع انحراف که است
. دارد قرار یبهنجار تیوضع در آزمون نیا یاجرا از آمده
 یآموزشگاه ،یعموم خودپنداره عامل سه یهمبستگ بیضر
 82/0 و 82/0، 75/0برابر با  بیبه ترت یرآموزشگاهیو غ

 عبارات یدرون یهمبستگ دهنده نشان که یخ بیضر. است
 یمعنادار سطح یآمار نظر از مختلف حاالت در است، آزمون

ضریب پایایی در پژوهشی (. 2004)چن،  دهدیم نشان را
زاده، پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ توسط افشاری

 گزارش شده است. 78/0(، 1392کارشکی و ناصریان )
 :(A-SRQ) 1یلیتحص یدهخودنظم پرسشنامه. 3

 کانل و انیر توسط دهی تحصیلی خودنظمپرسشنامه 
 مقطع کودکان یزشیانگ یباورها سنجش یبرا( 1989)

 و است دهیگرد هیته یلیتحص امور در ییراهنما و ییابتدا
 یهمانندساز ،یفکندرون ،یرونیب یمیتنظ سبک چهار شامل

 نوع چهار اساس بر یمیتنظ سبک هر. باشدیم یدرون و
 رفتار داشتن لیدال ،یدرس فیتکال انجام لیدال) تیفعال

 لیدال ،یکالس یکارها انجام لیدال مدرسه، در خوب
 مورد سؤال 8 توسط( کالس در سؤاالت به ییپاسخگو

 فیط صورتبه پرسشنامه یگذارنمره. ردیگیم قرار یابیارز
 از پرسشنامه ییمحتوا ییروا. باشدیم یانهیگز 4 کرتیل

 با پرسشنامه اعتبار. است شده محاسبه یعامل لیتحل قیطر
 . است آمده بدست 85/0 یباال کرونباخ یآلفا
 انسیوار لیتحلاز روش  زین هاداده لیتحل و هیتجز یبرا

 .دیگرداستفاده  یریچندمتغ
 شیوه اجرای پژوهش

توجهی کم اختالل با کودک نفر 35 شامل پژوهش این
که پس از کسب  باشدمی عادی کودک نفر 35 و فعالیبیش

مجوز اجرا از معاونت پژوهشی و مراجعه به اداره آموزش و 
 توجهیو شناسایی کودکان اختالل کم تبریز 1پروش ناحیه 

های پژوهش فعالی و کسب رضایت والدین، پرسشنامهبیش
آموز عادی هم پس از همتاسازی دانش 35تکمیل گردیده و 

ها را تکمیل فعالی پرسشنامهبیش یتوجهبا گروه کودکان کم
 ها تجزیه و تحلیل گردیدند.نمودند و سپس داده

 هاافتهی
 یبرا پژوهش، در کنندهشرکت آموزاندانش یسن دامنه
 یدارا آموزاندانش( و ینفر 35)نمونه  یعاد آموزاندانش

 12 تا 7 نیب( ینفر 35)نمونه  یفعالشیب یتوجهکم اختالل
. باشدیم ییاول تا ششم ابتدا یلیتحص یهادوره و سال

 یعاد آموزاندانشدر  ،یتیجنس کیحسب تفک بر ن،یهمچن
نفر  15دختر و  آموزدانشدرصد(  14/57)معادل  نفر 20

نسبت در  نیکه هم باشدیمپسر  آموزدانشدرصد(  86/42)
 وجود زین یفعالشیب یتوجهکم اختالل یدارا آموزاندانش
 یتوجهکمبا اختالل  آموزاندانشدر  یعبارت به. داشت

دختر و  آموزدانشدرصد(  14/57نفر )معادل  20  یفعالشیب
 .باشدیمپسر  آموزدانشدرصد(  86/42نفر )معادل  15

 یپژوهش یرهایمتغ نرمال عیتوز. 1 جدول
 یداریمعن سطح ارزش رهایمتغ

 41/0 953/1 امتحان اضطراب
 14/0 579/1 یلیتحص خودپنداره

 06/0 025/2 یلیتحص یدهخودنظم

دهد سطح ینشان ماسمیرنوف  –کولموگروف آزمون  جینتا
 رو،نیا ازاست.  05/0از  شتریب قیتحق یرهایمتغ یمعنادار

  قرار  دییأمورد ت رهاینرمال نبودن متغ یعنیصفر  هیفرض

   دییأت رهاینرمال بودن متغ یعنیو فرض مقابل  ردیگینم
  .شودیم

 انسیکوار -انسیوار سیماتر یهمگن یباکس برای بررس زمونآ. 2 جدول
Box’s M F یدار یمعن سطح 2 یآزاد درجه 1 یآزاد درجه 

898/3 199/1 3 000/141120 308/0 

محاسبه شده در  F دهد کهینشان م فوقجدول  یهاداده
 ستیدار نیمعن یاز لحاظ آمار 05/0 یسطح آلفا

                                                                                                                                                                                                                               
1. Self-Regulation Questionnaires  

(199/1F= ،05/0<Pبنابرا )یفرض تساوشیپ ن،ی 
 .ها برقرار استانسیکوار
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 نیدر ب یلیتحص یدهخودنظم و امتحان اضطراب ،یلیتحص خودپنداره اریمع انحراف و نیانگیم. 3 جدول

  یفعالشیبی توجهکم اختالل دچار و یعاد آموزاندانش
 اریمع انحراف نیانگیم  

فه
مول

ها
 ی

ب
طرا

ض
ا

 
ان

تح
ام

 

 کارآمد افکار
 23/0 83/7 یعاد آموزاندانش

 12/0 62/4 یفعالشیب یتوجهکم آموزاندانش

 ناکارآمد افکار
 29/0 12/3 یعاد آموزاندانش

 23/0 77/5 یفعالشیب یتوجهکم آموزاندانش

 مثبت یابیارز
 15/0 38/8 یعاد آموزاندانش

 38/0 28/4 یفعالشیب یتوجهکم آموزاندانش

 یمنف یابیارز
 37/0 33/4 یعاد آموزاندانش

 28/0 92/5 یفعالشیب یتوجهکم آموزاندانش

 یلیتحص خودپنداره
 29/5 51/49 یعاد آموزاندانش

 28/3 43/28 یفعالشیب یتوجهکم آموزاندانش

 یلیتحص یدهخودنظم
 22/8 68/78 یعاد آموزاندانش

 34/6 22/50 یفعالشیب یتوجهکم آموزاندانش

بین میانگین  شودمی مشاهده جدول فوق، در که طورهمان
در  فعالیتوجه بیشاختالل کم کودکان با کودکان عادی و

 و امتحان اضطراب تحصیلی، متغیرهای خودپنداره
تحصیلی تفاوت وجود دارد. به منظور اینکه آیا  دهیخودنظم

آموزان از لحاظ تفاوت مشاهده شده بین دو گروه از دانش
دار است یا نه از آزمون تحلیل واریانس آماری معنی

چندمتغیری استفاده شد.

 یتوجهکم اختاللو  یعاد آموزاندانشدو گروه  نیب در چندمتغیری انسیوار لیآزمون تحل جینتا. 4 جدول

 یلیتحص یدهخودنظم و امتحان اضطراب ،یلیتحص خودپنداره یرهایمتغ لحاظ از  یفعالشیب
 ss Df MS F P روابستهیمتغ اثر

 ریمتغ
 001/0 57/45 44/12148 1 44/12148 یلیتحص خودپنداره
 001/0 08/125 71/3931 1 71/3931 امتحان اضطراب

 001/0 31/28 14/15236 1 14/15236 یلیتحص یدهخودنظم

نشان داد که نمرات  چندمتغیری،نتایج تحلیل واریانس 
 لحاظ از یفعالشیب -یتوجهکم اختالل و عادی آموزاندانش

 اضطراب (،=57/45Fتحصیلی ) خودپنداره متغیرهای

( =31/28Fتحصیلی) دهیخودنظم و (=08/125Fامتحان )
باشد. به داری میدارای تفاوت معنی P<01/0سطح در 

آموزان در تر با توجه به میانگین نمرات دانشعبارت دقیق
آموزان عادی توان گفت، میانگین نمرات دانشمی 3جدول 

دهی تحصیلی، خودپنداره تحصیلی به نسبت در خودنظم
بیشتر است  یفعالشیب یتوجهکم آموزان دارای اختاللدانش
آموزان دارای ز لحاظ اضطراب امتحان نمرات دانشولی ا

آموزان عادی به نسبت دانش یفعالشیب یتوجهکم اختالل

                                                                                                                                                                                                                               
1  . Davids, & Gastpar 

داری بیشتر است و این تفاوت از لحاظ آماری در سطح معنی
 باشد.معنادار می 01/0

 یریگجهینت و بحث
خودپنداره  ،یلیتحص یدهخودنظم در یعاد آموزاندانش
 یتوجهکماختالل  یدارا آموزاندانشبه نسبت  یلیتحص

از لحاظ اضطراب  یقرار دارد ول یسطح باالتر در یفعالشیب
 یتوجهکماختالل  یدارا آموزاندانشامتحان نمرات 

 یدر سطح باالتر یعاد آموزاندانشنسبت  به یفعالشیب
 از یکی عنوانبه یفعالشیب یتوجهکم اختاللقرار دارد. 

 نوجوانان و کودکان در یپزشکروان اختالالت نیترعیشا
 به انیمبتال(. 2005 ،1گاستپار و سیوید) است شده شناخته

 سه در یدیشد و مدتیطوالن نافذ، مشکالت از اختالل نیا
 و( 1394 ،یگنج) برندیم رنج تکانه و تیفعال توجه، یحوزه

 یجانیه ،یرفتار همراه اختالالت به کودکان نیا از یاریبس
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 جینتا با همسو پژوهش نیا. هستند مبتال زین یریادگی و
 و یمانینر خرام، ییعال(، 2006) 1برونسما و احمد یهاافتهی

 و والک فرال،(، 2010) 2ویر و ویبوناس(، 1391) خرام ییعال
 .است( 2002) 4مارش و( 2009)3یکا
 آموزانشدان نمود، مطرح توانمی یافته این تبیین راستای در

 و رندبرخوردا کمتری حواس تمرکز از معموالٌ اختالل دارای
       اختالل دچار یادگیری در تمرکز عدم همین اساس بر

 عدم ینا لذا رسد،ینم تسلط حد به هاآن یادگیری و شوندمی
 علمی توانمندی احساس کاهش باعث خود تسلط و یادگیری

 سألهم این که شودمی تحصیلی باعث اُفت دیگر، عبارت به و
 اضطراب امتحان هنگام آموزاندانش که شودمی باعث

 راباضط دارای آموزاندانش. دهند نشان خود از را بیشتری
 لتمای مضطرب، کمتر آموزاندانش به نسبت باال، امتحان
 وجهت هاآن. دارند امتحان و تکلیف انجام برای تریضعیف

 ریفک اشتغال تکلیف، به نامربوط هایفعالیت به را خود
 نموده جسمانی یهانگرانی و خود از انتقاد نگرانی، با همراه

 ند؛دار محورتکلیف هایکوشش به کمتری توجه نتیجه در و
 .شودمی آنان عملکرد کاهش سبب امر این که

 به مبتال آموزاندانش معموالً نمود، عنوان توانیم ن،یهمچن
 یمنف یهابازخورد مدرسه در یفعالشیب یتوجهکم اختالل

 یخودکارآمد منابع به یکمتر زانیم به و کرده افتیدر
 تواندیم تینها در امر نیا. کنندیم دایپ یدسترس

. دهد قرار ریتأثتحت را هاآن یلیتحص یخودپنداره
 اب سهیمقا در یفعالشیب یتوجهکماختالل  با آموزاندانش
 شتریب در یاندک زیآمتیموفق تجارب یعاد آموزاندانش
. رنددا... و یلیتحص شرفتیپ ،یاجتماع تیکفا رینظها حوزه

 یهاآزمون در یفیضع نمرات اغلب هاآن ن،یا بر عالوه
 یهاشکست نیا که یزمان. رندیگیم یلیتحص شرفتیپ

 ژهیو به بودن فیضع یباورها به، شودیم یسازیدرون مکرر
 که شودیم منجر خود در یمنف انتظارات و لیتحص امر در
 یلیصتح الزامات به پاسخ در یکمتر استقامت و تالش هاآن

 .باشند داشته
 هااز پژوهش یاریهمانند بس زیپژوهش ن نیا گر،ید ییسو از

به  توانیمهمراه بود. از جمله آن  ییهاتیمحدودبا 
 لیدل به گرید جوامع ریسا به پژوهش جینتا میتعم تیمحدود
 یهاپرونده اطالعات از استفاده پژوهش، جامعه بودن محدود
 یفعالشیب یتوجهکم کودکان یبرا یعاد مدارس در موجود

 تعداد بودن کم لیدل به و یپزشکروان صیتشخ یجا به
 ریسا حجم یفعالشیب توجهیبا اختالل کم آموزاندانش
 حجم به توجهبا  ن،یهمچن. شد کم زین کودکان عادی گروه

 مدارس در که است الزم آن، زانیم و یعاطف مشکالت
                                                                                                                                                                                                                               

1. Ahmed & bruinsma  

2. Bonaccio  & Reeve  

 و مشاوره نهیزم در یکاف تخصص با و تجربه با نیمشاور
 و مدرسه. به شود گرفته کار به کودکان یشناسروان مسائل

 یتوجهکم به مبتال کودکان آموزش امر اندرکاراندست به
 چون یاقدامات دادن انجام با گرددیم هیتوص یفعالشیب

 و آموزاندانش نیا یبرا شرفتیپ یهافرصت کردن فراهم
 تالش به هاآن قیتشو، مدرسه و خود به اعتماد شیافزا

 یراهبردها آموزش آموزش، طیمح ساختن جذاب، شتریب
 آموزاندانش یلیتحص خودپنداره تیتقو به...،  و یریادگی

 .کند کمک هاآن یریادگی بر مهم رگذاریتأث ریمتغ عنوانبه
 منابع 

. دیسع ،درتاج و.، س اپوران،یآر.، آ ،یامرثیک.، ع ،یابوالقاسم
 و نقش تعارض نقش، ابهام ارتباط یبررس(. 1385)

 یلیتحص شرفتیپ و یورزش عملکرد با یرقابت اضطراب
 در یزیربرنامه و پژوهش فصلنامه. ورزشکار انیدانشجو
 .53-39 ،(2)12. یعال آموزش

 بررسی(. 1392. )ح، ناصریان و.، کارشکی، ح .،ا. زاده، سافشاری
 پرسشنامه خودپنداره تحصیلی روانسنجی هایویژگی
های ها و مدلروش شهر تهران، آموزان دبستانیدانش
 .66-53، (11)3 ،شناختیروان

 -یشناخت درمان یاثربخش(. 1389. )م ،یسپاس و.، ر فرد، یزدیا
 میعال کاهش در مساله حل مهارت آموزش با یرفتار

 .27-23 ،(1) 4. یرفتار علوم مجله. امتحان اضطراب
 یبرا: یروان یهایماریب یشناسنشانه(. 1394ن. ا. ) ،یپورافکار

 نشر: تهران. یشناسروان و یپرستار ،یپزشک انیدانشجو
 .آزاده

 روان خالصه (.1394. )پ ز،یروئ.، آ. و سادوک،.، ج. ب سادوک،
 یپزشک روان /یرفتار علوم سادوک و کاپالن یپزشک

 انتشارات: تهران. یرضاع نیفرز ترجمه. اول جلد ،ینیبال
 (.2015 ،یاصل زبان به کتاب انتشار خی. )تارارجمند

و  شرفتیپ زشی(. رابطه انگ1390ف. ) ،یا.، و ارفع بلوچ ،یغفار
 انیبا اضطراب امتحان در دانشجو یلیخود پنداره تحص

 یهاپژوهشمشهد.  یدانشگاه فردوس یلیتکم التیتحص
 .121-136 (،2)1. مشاوره و ینیبال یشناسروان

. دوم جلد ،DSM-5 یروان یشناسبیآس(. 1394م. ) ،یگنج
 .ارسباران: تهران

. ج ان،یکاووس و.، م عربزاده،.، ا. و فرزاد،.، پ ور،یکد.، ف کدل،ین
 یلیتحص هایجانیه ،یلیتحص خودپنداره رابطه(. 1391)

 ،یکاربرد یروانشناس. خودگردان رییادگی با یمنف و مثبت
6(2)، 103-119. 

(. 1391عالیی خرایم، ر.، نریمانی، م.، و عالیی خرایم، س. )
مقایسه باورهای خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت در میان 

   فصلنامه، آموزان با و بدون ناتوانی یادگیریدانش
  .104-85، (3)1. یادگیری هایناتوانی

3. Ferla, Valke & Cai  

4. Marsh  
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Abstract 

 The purpose of this study was to compare the academic self-concept, academic self-regulation and exam stress 

in children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) and normal children in city of Tabriz. The 

method of research in this study was causal-comparative. Statistical population of this study included children 

with ADHD (45 people) and normal children between first grade to grade sixth of elementary schools in Tabriz 

city where about 1,000 people were studying in second semester of 2015-2016 academic year (April and May). 

The sample of this study included 35 children with ADHD and 35 normal children who were selected using 

available randomly from centers and schools of hyperactive children in city of Tabriz and answered CCAQ, Self 

-Concept of School (SCSI) and Self-Regulation Questionnaires (SRQ-A). Data analysis was done using SPSS 

software for Multiple ANOVA Analysis of Variance (MANOVA). The results show significant difference in the 

variables of academic self-concept, exam stress and academic self-regulation between groups of children with 

ADHD and normal children. The result show us that academic self-concept and academic self- regulation in 

ADHD children are lower than normal children and also test-stress in higher than normal children in them. So we 

can suggest providing development opportunities for these students and increasing their confidence about school 

and themselves and also encouraging them to work hard and make school an enjoyable environment for them can 

make their problems a little bit better.  

Keywords: Academic Self-Concept, Academic Self-Regulation, Exam Stress, Attention Deficit/Hyperactivity 

Disorder. 
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