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چكیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش انگیزش پیشرفت ،صفات شخصیت و سرسختی روانشناختی در پیشبینی
اضطراب اجتماعی دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر انجام شد .پژوهش حاضر مقطعی از نوع همبستگی
بود .جامعه پژوهش همه دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر شهر ورامین در سال تحصیلی  1396-97بودند
که از میان آنها  130نفر با روش نمونهگیری تصادفی س��اده انتخاب ش��دند .همه آنان پرسش��نامههای انگیزش
پیشرفت (هرمانز ،)1970 ،صفات شخصیت (کاستا و مککری ،)1992 ،سرسختی روانشناختی (کوباسا)1979 ،
و اضط��راب اجتماعی (کانور و همکاران )2000 ،را تکمیل کردند .دادهها با روشهای همبس��تگی پیرس��ون
و رگرس��یون چندگانه با مدل همزمان تحلیل ش��دند .یافتهها نش��ان داد که بین انگیزش پیشرفت ،برونگرایی،
پذیرش ،س��ازگاری ،وظیفهشناسی و سرسختی روانش��ناختی با اضطراب اجتماعی دانشآموزان کمتوان ذهنی
آموزشپذی��ر رابطه منفی و معنادار و بین روانرنجورخوی��ی با اضطراب اجتماعی دانشآموزان کمتوان ذهنی
آموزشپذی��ر رابطه مثبت و معنادار وجود داش��ت .همچنین متغیرهای انگیزش پیش��رفت ،روانرنجورخویی،
برونگرایی ،پذیرش ،س��ازگاری ،وظیفهشناس��ی و سرسختی روانش��ناختی توانایی پیشبینی معنادار اضطراب
اجتماع��ی دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر را داش��تند ( .)p>0/05با توجه ب��ه یافتههای این پژوهش
مشاوران و متخصصان باید به نشانههای متغیرهای انگیزش پیشرفت ،صفات شخصیت و سرسختی روانشناختی
توجه کرده و بر اساس آنها برنامههایی برای کاهش اضطراب اجتماعی دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر
طراحی و اجرا کنند.
واژه های کلیدی :انگیزش پیشرفت ،صفات شخصیت ،سرسختی روانشناختی ،اضطراب اجتماعی
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 .2استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران
 .3دکتری تخصصی ،گروه روانشناسی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول)
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مقدمه
استثنای��ی بودن منش��أ بسیاری از اختاللهای رفت��اری است و این افراد معم��وال دارای اضطراب و
افسردگ��ی 2فراوان��ی هستند ،لذا برای ورود آنان به عرصههای اجتماع��ی و برقراری تعامالت پایدار باید
ویژگیهای روانشناختی آنها را ش��ناخت و برای بهبود آنه��ا برنامههای مناسبی تدارک دید (سبیسی و
آلپاسالن .)2015 ،3یکی از گروههای استثنایی ،گروه کمتوان ذهنی آموزشپذیر 4هستند .کمتوان ذهنی
اختاللی است که در طول دوره رشد شروع میشود و شامل نقصهایی در عملکردهای ذهنی و سازگاری
میباش��د .کمتوان ذهنی آموزشپذیر به افرادی با هوش��بهر  55تا  70اطالق میشود که نقصهایی در
تواناییهای ذهن��ی مثل استدالل ،حل مساله ،برنامهریزی ،تفکر انتزاع��ی ،قضاوت ،یادگیری آکادمیک
و یادگی��ری از تجربه دارن��د (کاجائو ،پریرا ،سیل��وا ،لورنکو ،گیل و کول��ون .)2016 ،5یکی از مشکالت
دانشآم��وزان کمت��وان ذهنی آموزشپذی��ر ،اضطراب است .اضط��راب یکی از ش��ایعترین اختاللهای
روانپزشکی و اختاللهای عاطفی – روانی کودکان و نوجوانان است که حالتی فراگیر ،ناخوشایند ،مبهم
و هم��راه با برانگیختگی دستگاه عصبی خودکار ،س��ردرد ،عرق کردن ،تپش قلب ،گرفتگی ماهیچههای
سینه ،ناراحتی گوارش��ی و بیقراری میباش��د (کرافورد و ماناسیس .)2001 ،6اضطراب به صورت حالت
نگرانی ذهنی و افراطی غیرقابل کنترل تعریف میشود که در آن فرد حداقل سه عالمت بدنی را حداقل
به مدت ش��ش ماه داشته باش��د (سایولس و واریس .)2010 ،7ویژگیهای اصلی اختالل اضطراب شامل
نگرانی شدید در مورد چندین رویداد یا فعالیت در اکثر روزها حداقل به مدت  6ماه ،اختالل در عملکرد
اجتماعی و ش��غلی ،دش��واری در کنترل نگرانی و فراوانی ،ش��دت و مدت نگرانی فراتر از احتمال وقایع
تهدیدزا است (هرینگ ،کلین و اکانور .)2015 ،8یکی از ابعاد اضطراب ،اضطراب اجتماعی 9است .اختالل
اضطراب اجتماعی با ترس بارز یا ش��دید از اجتماعی یا موقعیتهای مبتنی بر عملکرد که در آن ممکن
اس��ت فرد مورد بررسی دقیق دیگران قرار بگیرد ،مشخص میش��ود (گودمن ،استیکسما و کاش��دان،10
 .)2018این اختالل عموما یک تخریب اساسی در فرایند پردازش اطالعات ،افکار ،نگرشها و اعتقادات
اس��ت که باعث تحری��ک و نگهداری عواطف و رفتاره��ای وابسته به ترس اجتماعی میش��ود (پورتر و
چامبلس .)2017 ،11اختالل اضطراب اجتماعی بهعنوان یک وضعیت ناتوانکننده دارای اثرات نامطلوبی
بر کیفیت روابط اجتماعی ،پیشرفت تحصیلی و تندرستی است (الکوتا.)2018 ،12
بررس��ی عوامل موثر بر اضط��راب دانشآموزان حاکی از تاثیر عوامل جسمانی ،عوامل مربوط به دوران
رش��د ،عوامل اجتماعی ،عوامل خانوادگی و عوامل عاطفی بر اضطراب میباش��ند (مگل ،بلک ،کالرک،
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کارستینز ،جنکینز 1و همکاران .)2012 ،یکی از عوامل مرتبط با اضطراب اجتماعی ،انگیزش پیشرفت
اس��ت (تی��ان .)2011 ،3انگیزه یک تمای��ل یا گرایش به عمل خاص اس��ت و انگیزش پیشرفت بر نقش
هدف در موفقیت و ش��کست تاکید دارد (دینکلمان و باف .)2016 ،4انگیزش پیشرفت به معنای ش��وق
و عالق��ه به موفقیت در همه زمینهها یا در فعالیتی خاص میباش��د (زان��گ ،زانگ ،زانگ ،لیو ،زانگ 5و
همکاران .)2015 ،انگیزش پیشرفت ،انگیزهای است که منجر به تالش برای غلبه بر موانع میشود (آهوآ
و ژین��گ .)2014 ،6اف��رادی دارای انگیزش پیشرفت باال تکالیف و موقعیته��ای چالشانگیز را ترجیح
میدهند و تالش و پشتکار بیشتری برای موفقیت دارند و معموال در چنین تکالیفی موفق میشوند ،اما
افراد دارای انگیزش پیشرفت پایین تکالیف نسبتا ساده یا نسبتا دش��وار را انتخاب میکنند و در هنگام
مواجه ش��دن با تکالیف و موقعیته��ای چالشانگیز ،تالش و پشتکاری کمتری ب��رای موفقیت دارند و
معموال در چنین تکالیفی ش��کست میخورند (بیپ و وندام .)2014 ،7نتایج پژوهشها حاکی از رابطه
معنادار انگیزش پیشرفت و اضطراب اجتماعی میباشند .برای مثال تیان ( )2011ضمن پژوهشی به این
نتیجه رسید که بین انگیزش و اضطراب اجتماعی رابطه معنادار معکوس وجود داشت .در پژوهشی دیگر
کادر )2016( 8گزارش کرد که اضطراب با انگیزش و پیشرفت دانشآموزان رابطه معنادار منفی داش��ت.
همچنین اردونی ،مرزیه و پورقاز ( )1396ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین انگیزش تحصیلی
و راهبردهای خودتنظیمی با اضطراب رابطه معناداری وجود داشت .در پژوهشی دیگر فارسیان ،رضائی و
پناهنده ( )1394گزارش کردند که انگیزش پیشرفت با اضطراب دانشجویان رابطه معنادار منفی داشت.
یک��ی دیگ��ر از عوامل مرتبط با اضطراب اجتماعی ،صفات ش��خصیت 9اس��ت (راهم-نیگی ،پرینس و
کان��ر .)2018 ،10ش��خصیت متشکل از ویژگیهای نسبت��ا پایدار است که در یک ط��رح یا کل وحدت
پی��دا ک��رده و ش��کل گرفته اس��ت (ک��ازان و ش��یوپکا .)2014 ،11صفات ش��خصیت ش��امل پنج بعد
روانرنجورخویی ،12برونگرایی ،13پذیرش ،14سازگاری 15و وظیفهش��ناسی 16است (کاستا و مک کری،17
 .)1992روانرنجورخویی به تمایل فرد برای تجربه اضطراب ،تنش ،ترحمجویی ،خصومت ،تکانشورزی،
افسردگ��ی و ع��زت نفس پایین اش��اره دارد .برونگرایی به تمایل فرد برای مثب��ت بودن ،جرأتطلبی،
پران��رژی و صمیمی بودن اش��اره دارد .پذیرش به تمایل فرد ب��رای کنجکاوی ،عشق به هنر ،هنرمندی،
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انعطافپذی��ری و خردورزی اش��اره دارد .سازگاری ب��ه تمایل فرد برای بخشندگ��ی ،مهربانی ،سخاوت،
همدل��ی ،همفکری ،نوع دوستی و اعتمادورزی اش��اره دارد .وظیفهش��ناسی به تمای��ل فرد برای منظم
بودن ،کارا بودن ،قابلیت اعتماد و اتکا بودن ،خودنظمبخشی ،پیشرفتمداری ،منطقی و آرام بودن اشاره
دارد (فل��س و الک��ی .)2017 ،1نتایج پژوهشها حاک��ی از رابطه معنادار صفات ش��خصیت و اضطراب
اجتماعی میباش��ند .برای مثال راهم-نیگی و همک��اران ( )2018ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند
که روانرنجورخویی با اضطراب تعامالت اجتماعی رابطه معنادار مثبت و برونگرایی ،پذیرش ،سازگاری
و وظیفهش��ناسی با اضطراب تعامالت اجتماعی رابطه معنادار منفی داش��تند .در پژوهشی دیگر کاپالن،
لوینس��ون ،رودباق ،مناتی و ویک��ز )2015( 2گزارش کردند که روانرنجورخوی��ی با اضطراب اجتماعی
رابطه مثبت و برونگرایی ،سازگاری و وظیفهشناسی با اضطراب اجتماعی رابطه منفی داشتند .همچنین
تمنائیف��ر و تولی��ت ( )1394ضمن پژوهشی به ای��ن نتیجه رسیدند ک��ه روانرنجورخویی با اضطراب
اجتماع��ی رابطه معنادار مثبت و برونگرایی ،پذیرش ،سازگاری و وظیفهش��ناسی با اضطراب اجتماعی
رابطه معنادار منفی داش��تند .در پژوهشی دیگر رضوی ،کاظمی و محمدی ( )1390گزارش کردند که
روانرنجورخویی با اضطراب اجتماعی در افراد نابینا و عادی رابطه معنادار مثبت و برونگرایی ،سازگاری
و وظیفهشناسی با اضطراب اجتماعی در افراد نابینا و عادی رابطه معنادار منفی داشتند.
یکی دیگر از عوامل مرتبط با اضطراب اجتماعی ،سرسختی روانشناختی 3است (نیسی ،ش��هنی ییالق
و فراشبن��دی .)1384 ،سرسخت��ی یک مولفه ش��خصیتی است که اولین بار توس��ط کوباسا)1979( 4
مطرح گردید .سرسختی روانشناختی گروهی از ویژگیهای شخصیتی است که یک منبع مقاومت را در
مواجه��ه با رویدادهای است��رسزای زندگی فراهم میکند .افراد سرسخت قدرت کنترل بر وقایع زندگی
را دارن��د و ب��ه جای دوری از مشکالت آنها را فرصت پیشرفت میدانند (ش��یرد و گلبی .)2007 ،5افراد
دارای سرسختی قادر به حل کارآمد چالشها و استرسهای بینفردی هستند و در مواجهه با حوادث از
آن بهعنوان منبع مقاومت مانند سپری محافظ استفاده میکنند .همچنین آنان به آنچه انجام میدهند
متعهدترن��د و وقت خود را صرف هدف میکنند ،احساس میکنند بر اوضاع مسلط هستند و خودش��ان
تعیینکننده هستند و تغییرات زندگی را چالش و فرصتی برای رشد و پیشرفت (نه تهدید و محدودیت)
میدانند (سندویک ،هانسن ،هیستاد ،جانسن و بارتون .)2015 ،6نتایج پژوهشها در زمینه رابطه معنادار
سرسختی روانشناختی و اضطراب اجتماعی متناقض میباشند .برای مثال سندویک و همکاران ()2015
ضم��ن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که اضطراب با سرسخت��ی روانشناختی رابطه معکوس و معنادار
داش��ت .در پژوهش��ی دیگر هانتون ،نی��ل و ایوانز )2011( 7گزارش کردند ک��ه رابطه منفی و معناداری
بین سرسختی و اضطراب وجود داش��ت .همچنین وطن خ��واه و نیک آمال ( )1388ضمن پژوهشی به
این نتیجه رسیدند که سرسختی روانشناختی با اضطراب دانشجویان رابطه منفی و معنادار داش��ت .در
پژوهش��ی دیگر نیسی و همکاران ( )1384گزارش کردند که عزت نفس ،حمایت اجتماعی و سرسختی
روانشناخت��ی ب��ا اضطراب اجتماعی رابطه منفی و معنادار و اضطراب عمومی با اضطراب اجتماعی رابطه
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مثبت و معنادار داش��ت .در مقابل مرادی و آلیاسین ( )1394ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که
بین سرسختی روانشناختی و اضطراب معلمان مدارس استثنایی رابطه معناداری وجود نداشت.
دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر در آیندهای نزدیک باید مسئول مراقبت از خود باش��ند و در
اجتم��اع حضور یابند ،لذا بررسی اضط��راب اجتماعی آنها و ارائه راهکارهای��ی برای کاهش آن ضروری
است .همچنین همان طور که در باال اشاره شد گاهی نتایج پژوهشها بهویژه در زمینه رابطه سرسختی
روانشناختی و اضطراب متناقض میباشند .عالوه بر آن در کشور پژوهشهای اندکی درباره دانشآموزان
کمتوان ذهنی آموزشپذیر انجام ش��ده و پژوهشی به بررسی نقش انگیزش پیشرفت ،صفات ش��خصیت
و سرسخت��ی روانشناخت��ی در پیشبینی اضطراب اجتماعی آنها نپرداخت��ه و با توجه به نقش اضطراب
اجتماع��ی در سای��ر ویژگیهای ش��خصیتی ،روانشناخت��ی و تحصیلی پژوهش حاضر ب��ا هدف بررسی
نق��ش انگیزش پیشرفت ،صفات ش��خصیت و سرسختی روانشناخت��ی در پیشبینی اضطراب اجتماعی
دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر انجام شد.
روش پژوهش
این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود .جامعه پژوهش همه دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر
شهر ورامین در سال تحصیلی  1396-97بودند .حجم جامعه  167نفر بود که بر اساس جدول کرجسی
و مورگ��ان 1حج��م نمونه  117نفر برآورد ش��د که با توجه ب��ه ریزشهای احتمال��ی  130نفر با روش
نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونه انتخاب ش��دند .در ای��ن روش نمونهگیری پس از تهیه لیست
هم��ه دانشآم��وزان به هر یک از آنان یک کد اختصاص داده ش��د و سپس ب��ه صورت تصادفی با روش
قرعهکشی  130نفر انتخاب ش��د .مالکهای ورود به مطالعه ش��امل داشتن هوشبهر  55تا  70بر اساس
پرونده تحصیلی ،عدم مصرف داروهای روانپزش��کی ،امضای رضایتنامه شرکت در پژوهش توسط یکی
از والدین و عدم رخدادهای تنشزا مثل طالق ،مرگ و غیره در شش ماه گذشته و مالکهای خروج از
مطالعه شامل عدم تمایل به همکاری و دستیابی به پرسشنامههای ناقص تکمیل شده بود .نحوه اجرای
پژوه��ش به این گونه ب��ود که پس از بیان هدف برای رئیس سازمان آموزش و پرورش ش��هرستانهای
استان تهران ،از آنان اجازه پژوهش و همکاری با پژوهشگر گرفته شد و سپس به اداره آموزش و پرورش
ش��هر ورامین مراجعه و لیس��ت دانشآموزان کمتوان ذهن��ی آموزشپذیر تهیه و پ��س از نمونهگیری،
پرسشنامهها توسط معلمان درباره دانشآموزان تکمیل ش��د .الزم به ذکر است که در این پژوهش اصل
رازداری ،محرمان��ه ماندن اطالعات ش��خصی ،تحلیل دادهها به صورت کل��ی برای اولیای دانشآموزان و
معلمان بیان و رضایتنامه شرکت در پژوهش از آنان گرفته شد .ابزارهای پژوهش به شرح زیر میباشند.
پرسشنامه انگیزش پیشرفت :2پرسشنامه انگیزش پیشرفت توسط هرمانز )1970( 3ساخته ش��د .فرم
نهایی این ابزار  29گویه دارد که به صورت جمالت نیمهتمام است .هر گویه با استفاده از مقیاس چهار
درج��های لیک��رت (=1کامال مخالفم تا =4کامال موافقم) نمرهگذاری میش��ود و نمره این ابزار با مجموع
نم��ره گویهه��ا بدست میآید ،لذا دامنه نم��رات بین  29تا  116است و نمره باالت��ر به معنای انگیزش
پیشرف��ت بیشتر میباش��د .هرمانز ( )1970برای به دست آوردن روای��ی ابزار از روش اعتباریابی سازه و
اعتباریابی افتراقی استفاده کرد و همبستگیهای بدست آمده در سطح  0/05معنادار بودند و پایایی ابزار
1. Krejcie & Morgan
2. achievement motivation questionnaire
3. Hermans
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را با روش آلفای کرونباخ  0/82گزارش کردند .همچنین محمدزاده ادمالیی ،شهنی ییالق و مهرابیزاده
هنرمن��د ( )1388پایای��ی آن را به روش آلفای کرونباخ  0/76گ��زارش کردند .در این پژوهش پایایی با
روش آلفای کرونباخ  0/79محاسبه شد.
پرسشنامه صفات ش��خصیت :1پرسشنامه صفات ش��خصیت توسط کاستا و مککری ( )1992ساخته
ش��د .این ابزار یک آزمون ش��خصیتی با دو فرم کوتاه ( 60سوالی و  44سوالی) است که در این پژوهش
از فرم کوتاه  60سوالی استفاده ش��د که ش��امل بعد روانرنجورخویی ،برونگرایی ،پذیرش ،سازگاری و
وظیفهشناسی (هر بعد  12گویه) میباشد .این ابزار با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت (=1کامال
مخالف��م تا =5کامال موافقم) نمرهگذاری میش��ود .نمره ابعاد با مجموع نم��ره گویههای آن بعد بدست
میآید ،لذا دامنه نمرات هر بعد بین  12تا  60است و نمره باالتر در یک بعد به معنای بیشتر داش��تن
آن ویژگ��ی است .کوزاک��و ،سافین و عبدالرحی��م )2013( 2ضمن تایید روایی سازه اب��زار ،پایایی ابعاد
روانرنجورخوی��ی ،برونگرایی ،پذیرش ،سازگاری و وظیفهش��ناسی را ب��ا روش آلفای کرونباخ بهترتیب
 0/83 ،0/79 ،0/81 ،0/89و  0/88گ��زارش کردن��د .همچنین ش��کری ،دانشورپور و عسکری ()1387
پایایی ابعاد مذکور را با روش آلفای کرونباخ به ترتیب  0/79 ،0/80 ،0/75 ،0/83و  0/79گزارش کردند.
در ای��ن پژوهش پایایی ابعاد مذکور با روش آلفای کرونباخ بهترتیب  0/81 ،0/78 ،0/73 ،0/79و 0/83
محاسبه شد.
3
پرسشنامه سرسختی روانشناختی  :پرسشنامه سرسختی روانشناختی توسط کوباسا ( )1979ساخته
شد .این ابزار دارای  50گویه است که با استفاده از مقیاس چهار درجهای لیکرت (=1اصال صحیح نیست
ت��ا  =4کامال صحیح است) نمرهگذاری میش��ود و نمره ابزار با مجموع نم��ره گویهها بدست میآید ،لذا
دامن��ه نمرات بین  50تا  200است و نم��ره باالتر به معنای سرسختی روانشناختی بیشتر است .کوباسا
( )1979روای��ی پیشبین ،محتوایی و صوری اب��زار را تایید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ 0/78
گ��زارش کرد .همچنین حمید ( )1389پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ  0/87گزارش کرد .در این
پژوهش پایایی با روش آلفای کرونباخ  0/85محاسبه شد.
5
پرسشنامه اضطراب اجتماعی :4پرسشنامه سرسختی روانشناختی توسط کانور ،دیویدسون و چرچیل
( )2000ساخت��ه ش��د .این اب��زار دارای  17گویه است ک��ه با استفاده از مقیاس پن��ج درجهای لیکرت
(=1کامال مخالفم تا  =5کامال موافقم) نمرهگذاری میش��ود و نم��ره ابزار با مجموع نمره گویهها بدست
میآی��د ،لذا دامنه نم��رات بین  17تا  85است و نمره باالتر به معنای اضط��راب اجتماعی بیشتر است.
کانور و همکاران ( )2000روایی همگرا ابزار را تایید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ  0/93گزارش
کردند .همچنین حسنوند عموزاده و روش��ن چسلی ( )1392روایی ابزار را تایید و پایایی آن را با روش
آلف��ای کرونباخ بین  0/82ت��ا  0/97گزارش کردند .در این پژوهش پایایی با روش آلفای کرونباخ 0/89
محاسبه شد.
ب��رای تحلیل دادهه��ا در سطح توصیفی از ش��اخصهای گرایش مرک��زی و پراکندگی برای توصیف
متغیره��ا و در سطح استنباطی از روشهای همبستگ��ی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان
برای بررسی فرضهای آماری استفاده شد.
1. personality traits questionnaire
2. Kozako, Safin& Abdul Rahim
3. psychological hardiness questionnaire
4. social anxiety questionnaire
5. Connor, Davidson & Churchill
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يافتههای پژوهش
در این پژوهش  130دانشآموز کمتوان ذهنی آموزشپذیر حضور داشتند؛ به طوری که  76نفر پسر
( )58/46%و  54نفر دختر ( )41/54%بودند .همچنین از میان آنان  68نفر در دوره ابتدایی (،)52/31%
 45نفر در دوره اول متوسطه ( )34/61%و  17نفر در دوره دوم متوسطه ( )13/08%مشغول به تحصیل
بودند .ش��اخصهای توصیف��ی میانگین ،انحراف استان��دارد ،کمترین مقدار ،بیشتری��ن مقدار ،کجی و
کشیدگی متغیرهای انگیزش پیشرفت ،صفات شخصیت ،سرسختی روانشناختی و اضطراب اجتماعی در
دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر در جدول  1ارائه شد.
جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

کجی

30/504

4/412

14

40

-0/123

-0/348

35/352

5/136

-0/066

-0/647

انگیزش پیشرفت

63/318

برونگرایی

33/840

روانرنجورخویی
پذیرش

سازگاری

وظیفهشناسی

سرسختی روانشناختی
اضطراب اجتماعی

36/924

37/068

127/050
25/846

9/217
3/840

35
24
24

4/452

26

22/350

81

4/140
4/650

94
41
46

0/327

-0/194

کشیدگی
0/741

-0/698

45

-0/314

-0/337

174

0/348

0/793

27

45

5

43

-0/204
-0/249

-0/447
-0/438

در جدول  1نتایج ش��اخصهای توصیفی متغیرهای انگیزش پیشرفت ،صفات ش��خصیت ،سرسختی
روانشناخت��ی و اضطراب اجتماعی در دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر قابل مشاهده است .پیش
از تحلی��ل دادهها با روش رگرسیون چندگانه ،پیش فرضهای آن بررسی ش��دند .بر اساس مقدار کجی
و کشیدگ��ی جدول  1فرض نرمال بودن تایید ش��د .چون اگر مقدار کج��ی و کشیدگی در دامنه  +1تا
 -1باشد ،فرض نرمال بودن تایید میشود .مقدار عامل تورم واریانس 1متغیرهای پیشبین در دامنه بین
 1/237تا  2/430قرار داش��ت که همه آنها از  10فاصله زیادی دارند ،بنابراین فرض همخطی چندگانه
رد ش��د .چون اگر مقدار عامل تورم واریانس بزرگتر از  10باشد فرض همخطی چندگانه تایید میشود.
همچنی��ن مق��دار دوربین – واتسون 2برابر  1/856است ک��ه از  0و  4فاصله زیادی دارد ،بنابراین فرض
همبستگ��ی پسماندها نیز رد ش��د .چون اگر مقدار دوربین – واتسون به  0و یا  4نزدیک باش��د ،فرض
همبستگ��ی پسماندها تایید میش��ود (مومنی و قیومی .)1389 ،بنابراین ش��رایط استفاده از رگرسیون
چندگان��ه وجود دارد .برای بررسی رابطه انگیزش پیشرفت ،صفات ش��خصیت و سرسختی روانشناختی
با اضطراب اجتماعی در دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر از همبستگی پیرسون استفاده ش��د که
نتایج آن در جدول  2ارائه شد.

1. Variance Inflation Factor
2. Durbin-Watson
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جدول  .2نتایج همبستگی انگیزش پیشرفت ،صفات شخصیت و سرسختی روانشناختی
با اضطراب اجتماعی در دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر
متغیرهای پیشبین  /متغیر مالک

اضطراب اجتماعی

معناداری

روانرنجورخویی

0/361

0/001

انگیزش پیشرفت

-0/291

برونگرایی
پذیرش

0/001

-0/317

0/001

-0/375

0/001

-0/483

0/001

-0/296

سازگاری

وظیفهشناسی

0/001

-0/274

سرسختی روانشناختی

0/001

بر اساس نتایج جدول  2انگیزش پیشرفت ،برونگرایی ،پذیرش ،سازگاری ،وظیفهشناسی و سرسختی
روانشناخت��ی ب��ا اضطراب اجتماعی دانشآم��وزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر رابط��ه منفی و معنادار و
روانرنجورخوی��ی با اضطراب اجتماعی دانشآموزان کمتوان ذهن��ی آموزشپذیر رابطه مثبت و معنادار
دارد ( .)P<0/05ب��رای بررسی نقش انگیزش پیشرفت ،صفات ش��خصیت و سرسختی روانشناختی در
پیشبین��ی اضطراب اجتماع��ی دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذی��ر از رگرسیون چندگانه با مدل
همزمان استفاده شد که نتایج آن در جدول  3ارائه شد.
جدول  .3نتایج رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیشبینی اضطراب اجتماعی در دانشآموزان
کمتوان ذهنی آموزشپذیر بر اساس انگیزش پیشرفت ،صفات شخصیت و سرسختی روانشناختی
متغيرهای پيشبين

R

R2

انگیزش پیشرفت

تغيير  Fمعناداری

روانرنجورخویی
برونگرایی
پذیرش

سازگاری

وظیفهشناسی

سرسختی روانشناختی

B

SE

-0/420

0/073

-5/753 -0/294

0/001

0-/370

0/038

-9/728 -0/402

0/001

-0/235

0/058

-4/081 -0/155

0/001

0/043

0/001 -11/534 -0/460

0/568

0/781

0/609

23/756

0/001

Βeta

آماره  Tمعناداری

-2/158
-0/351
-0/496

0/063
0/362

0/058

0/421

8/977

-5/957 -0/208
-6/049 -0/237

0/001
0/001
0/001

بر اساس نتایج جدول  3متغیرهای انگیزش پیشرفت ،روانرنجورخویی ،برونگرایی ،پذیرش ،سازگاری،
وظیفهشناسی و سرسختی روانشناختی توانایی پیشبینی معنادار اضطراب اجتماعی دانشآموزان کمتوان
ذهنی آموزشپذیر را دارند و توانستند  60/9درصد از واریانس اضطراب اجتماعی آنان را پیشبینی کنند
( .)R2=0/609 ,P>0/001با توجه به میزان بتا متغیر روانرنجورخویی اثر مثبت و معنادار و متغیرهای
انگی��زش پیشرفت ،برونگرایی ،پذیرش ،سازگاری ،وظیفهش��ناسی و سرسختی روانشناختی اثر منفی و
معنادار بر اضطراب اجتماعی دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر دارند.
بحث و نتیجهگیری
یکی از اختاللهای ش��ایع اضطراب اجتماع��ی است که دارای پیامده��ای روانشناختی منفی زیادی
است ،لذا باید عوامل مرتبط با آن را برای طراحی برنامههایی جهت کاهش آن شناسایی و سهم یک را
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مشخص نمود .در نتیجه هدف این پژوهش بررسی نقش انگیزش پیشرفت ،صفات شخصیت و سرسختی
روانشناختی در پیشبینی اضطراب اجتماعی دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر بود.
یافتهه��ا نشان داد انگیزش پیشرف��ت با اضطراب اجتماعی دانشآموزان کمت��وان ذهنی آموزشپذیر
رابط��ه منفی و معنادار داش��ت .این یافته با یافته پژوهشهای ک��ادر ( ،)2016تیان ( ،)2011اردونی و
همکاران ( )1396و فارسیان و همکاران ( )1394همسو بود .برای مثال تیان ( )2011ضمن پژوهشی به
این نتیجه رسید که بین انگیزش و اضطراب اجتماعی رابطه معنادار معکوس وجود داشت .در پژوهشی
دیگ��ر اردونی و همکاران ( )1396گزارش کردند که انگیزش تحصیلی با اضطراب رابطه منفی و معنادار
داشت .در تبیین این یافته میتوان گفت که انگیزش پیشرفت باعث تحرک ،پویایی و برنامهریزی صحیح
در حی��ن تحصیل و زندگی میش��ود و دانشآموزان دارای انگیزش پیشرف��ت باال برخالف دانشآموزان
دارای انگیزش پیشرفت پایین دارای خودکارآمدی و عزت نفس باالتری هستند و برای تحقق هدفهای
خ��ود برنامهری��زی میکنند که این عوامل از طری��ق افزایش مهارتهای ارتباط��ی و کاهش خجالت و
کمرویی باعث کاهش اضطراب اجتماعی میشوند.
همچنی��ن یافتهه��ا نش��ان داد روانرنجورخویی با اضط��راب اجتماعی دانشآم��وزان کمتوان ذهنی
آموزشپذیر رابطه مثبت و معنادار و برونگرایی ،پذیرش ،سازگاری و وظیفهشناسی با اضطراب اجتماعی
دانشآم��وزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر رابطه منفی و معنادار داش��ت .این یافته با یافته پژوهشهای
راهم-نیگ��ی و همک��اران ( ،)2018کاپالن و همک��اران ( ،)2015تمنائیفر و تولیت ( )1394و رضوی و
همک��اران ( )1390همسو بود .برای مثال راهم-نیگی و همکاران ( )2018ضمن پژوهشی به این نتیجه
رسیدند که روانرنجورخویی با اضطراب اجتماعی رابطه معنادار مثبت و برونگرایی ،پذیرش ،سازگاری
و وظیفهشناسی با اضطراب اجتماعی رابطه معنادار منفی داشتند .در پژوهشی دیگر تمنائیفر و تولیت
( )1394گ��زارش کردن��د که روانرنجورخویی با اضطراب اجتماعی رابط��ه معنادار مثبت و برونگرایی،
پذیرش ،سازگاری و وظیفهش��ناسی ب��ا اضطراب اجتماعی رابطه معنادار منفی داش��تند .در تبیین این
یافت��ه میت��وان گفت که افراد روانرنجورخ��و نسبت به سایر افراد وقایع زندگ��ی منفی را بیشتر تجربه
میکنن��د و ع�لاوه بر آن وقایع را منفیتر ارزیابی میکنند .زیرا آنان خود را در ش��رایطی قرار میدهند
ک��ه خودپن��داره منفی خود را تقوی��ت کنند .هر چه اف��راد روانرنجورخو این ش��رایط را بیشتر تجربه
کنند ،اضطراب اجتماعی باالتری خواهند داشت .در مقابل افراد دارای ویژگیهای برونگرایی ،پذیرش،
سازگ��اری و وظیفهش��ناسی وقایع زندگی مثب��ت را بیشتر تجربه میکنند و چنی��ن تجربهای احساس
رضای��ت از زندگ��ی و در نتیجه اضطراب اجتماعی کمتری را در آن��ان ایجاد می کند .تبیین دیگر اینکه
اف��راد دارای ویژگیهای برونگرایی ،پذیرش و سازگاری دوستان بیشتری دارند و اکثر اوقات خود را در
جم��ع دوستان سپ��ری کرده و انگیزه بیشتری برای برقراری رواب��ط صمیمانه با دوستان بهویژه اعضای
خان��واده خود دارند و به همین دالیل نگاه خوشبینانهتری به خود ،خانواده ،دوستان و زندگی دارند که
این عوامل باعث کاهش اضطراب اجتماعی میش��وند .همچنین افراد وظیفهش��ناس تمایل زیادی برای
انجام کارهای خود و وظایف محوله به نحو احسن دارند و این امر باعث افزایش شانس آنان برای دریافت
پاداش و تقدیر از سوی دیگران میشود که این عوامل از طریق افزایش احساس احترام و کمال و داشتن
دوستان صمیمی باعث کاهش اضطراب اجتماعی میشود.
دیگ��ر یافتهها نش��ان داد سرسختی روانشناختی ب��ا اضطراب اجتماعی دانشآم��وزان کمتوان ذهنی
آموزشپذیر رابطه منفی و معنادار داشت .این یافته با یافته پژوهشهای سندویک و همکاران (،)2015
هانت��ون و همکاران ( ،)2011وطن خواه و نی��ک آمال ( )1388و نیسی و همکاران ( )1384همسو و با
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یافته پژوهش مرادی و آلیاسین ( )1394بود .برای مثال سندویک و همکاران ( )2015ضمن پژوهشی
به این نتیجه رسیدند که اضطراب با سرسختی روانشناختی رابطه معکوس و معنادار داشت .در پژوهشی
دیگ��ر نیسی و همکاران ( )1384گزارش کردند ک��ه سرسختی روانشناختی با اضطراب اجتماعی رابطه
منفی و معنادار داش��ت .در مقاب��ل مرادی و آلیاسین ( )1394ضمن پژوهش��ی به این نتیجه رسیدند
که بین سرسختی روانشناختی و اضطراب معلمان مدارس استثنایی رابطه معناداری وجود نداش��ت .در
تبی��ن ناهمسویی نتایج پژوهش حاضر و پژوهشهای گذش��ته با پژوهش م��رادی و آلیاسین ()1394
میتوان گفت که علت احتمالی میتواند متفاوت بودن جامعه پژوهشی باشد .زیرا جامعه پژوهش حاضر
و پژوهشهای گذشته معلمان مدارس استثنایی نبوده ،اما پژوهش مرادی و آلیاسین ( )1394بر روی
معلم��ان مدارس استثنایی انجام ش��ده اس��ت .سایر گروهها میتوانند بر روی محی��ط تاثیر بگذارند و تا
ح��دودی محی��ط را تغییر دهند ،اما معلمان مدارس استثنایی ب��ا دانشآموزانی کار می کنند که دارای
مشکالت ذهنی و ش��ناختی هستند که قابل تغییر نیست و به اصالح میتوان گفت آنان به شکلی دچار
درماندگی ش��دند که این امر باعث میش��ود با افزایش یا کاهش سرسختی روانشناختی در آنان میزان
اضط��راب اجتماع��ی تغییر معناداری پیدا نکن��د .همچنین در تبیین رابطه منف��ی و معنادار سرسختی
روانشناختی با اضطراب اجتماعی میتوان گفت افراد سرسخت دارای گروهی از ویژگیهای ش��خصیتی
هستند که بهعنوان یک منبع مقاومت در مواجهه با رویدادهای استرسزای زندگی عمل میکنند .افراد
سرسخ��ت ق��درت کنترل بر وقایع زندگی را دارند و به ج��ای دوری از مشکالت ،آنها را بهعنوان فرصت
پیشرف��ت ارزیابی میکنن��د که این عوامل باعث کاهش اضطراب اجتماعی آنان می ش��ود .تبیین دیگر
اینک��ه اف��راد با سرسختی باال در مقایسه با افراد با سرسختی پایین رویدادهای تنشزا را مثبتتر و قابل
کنترلتر ارزیابی میکنند و این امر باعث میش��ود تا برانگیختگی فیزیولوژیکی که در اثر ارزیابی منفی
رویدادها ایجاد میش��ود و به بروز نشانگان تنش میانجامد در افراد سرسخت کمتر باشد که این عوامل
از طریق افزایش سالمت و رضایت از زندگی باعث کاهش اضطراب اجتماعی میشوند.
ع�لاوه بر آن یافتهها نش��ان داد که متغیره��ای انگیزش پیشرف��ت ،روانرنجورخوی��ی ،برونگرایی،
پذی��رش ،سازگ��اری ،وظیفهش��ناسی و سرسخت��ی روانشناختی توانای��ی پیشبینی معن��ادار اضطراب
اجتماع��ی دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر را داش��تند .در تبیین این یافتهها میتوان گفت که
دانشآموزانی که دارای شوق و عالقه به موفقیت در همه زمینهها یا فعالیتی خاص هستند (افراد دارای
انگیزش پیشرفت باال) ،یا دانشآموزانی که در ویژگیهای ش��خصیتی مثبت یعنی برونگرایی ،پذیرش،
سازگاری و وظیفهش��ناسی نم��ره باالتری میگیرند و یا دانش آموزانی که در ویژگی ش��خصیتی منفی
یعن��ی روانرنجورخویی نمره پایینتری میگیرند (ویژگیهای ش��خصیت) و یا دانشآموزانی که توانایی
زیادی برای مقابله با رویدادهای استرسزای زندگی دارند و برای حل رویدادها و یا گذر از آنها پافشاری
میکنن��د (افراد دارای سرسخت��ی روانشناختی) در زندگی و روابط با دیگ��ران مشکالت کمتری دارند،
بیشت��ر از طنز استفاده و معموال ش��وخ طبع هستند ،استرس کمت��ری را تجربه میکنند ،با چالشها و
مشکالت اجتماعی کمتری روبرو میش��وند ،حتی هنگامی که در کار یا زندگی خود با مسائل استرسزا
مواجه میشوند به تنهایی و یا با کمک دیگران به خوبی بر آنها چیره میشوند و از راهبردهای مقابلهای
سازگار استفاده میکنند که در نهایت این عوامل باعث میشوند که انگیزش پیشرفت ،صفات شخصیت
و سرسختی روانشناختی توانایی پیشبینی اضطراب اجتماعی را داشته باشند.
در این پژوهش میتوان به محدودیتهای استفاده از ابزارهای خودگزارشدهی ،حجم جامعه و نمونه
نسبت��ا کوچک و تعداد زیاد گویههای پرسشنامهها اش��اره کرد .بنابراین پیشنهاد میش��ود برای تدوین
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برنامهه��ای کاربردی ای��ن پژوهش بر روی گروه بزرگتری از دانشآم��وزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر
انجام ش��ود .همچنین ب��رای جمعآوری دادهها میت��وان از مصاحبه ساختاریافته ی��ا نیمهساختاریافته
استفاده کرد .پیشنهاد دیگر این است زمانی که تعداد گویهها و پرسشنامهها زیاد هستند ،پرسشنامهها
در دو زمان با یک فاصله زمانی منطقی اجرا شوند.
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