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Abstract

In this study, the quality of teacher-student
relationship is presented as attachment to
teacher (secure attachment, avoidant
attachment, and anxious attachment) as
contextual variable and as factors
influencing test anxiety in female students
through academic engagement, are
examined using the method of structural
equation modeling. 289 female students
were selected as the sample in Hamedan in
the field of Mathematics-Physics and
Empirical Sciences in chemistry and
physics by the method of multistage
cluster sampling and completed Rio and
Tseng questionnaire of aspects of
academic
engagement
(2011)
and
researcher-made three-dimensional scale
of attachment to teacher, and Test Anxiety
Inventory of Abolqasemi et al. (2002).
According to the results and the model
presented, secure attachment has no
significant direct effect on test anxiety,
But, through the mediating role of
academic engagement, reduces test
anxiety. Anxious and Avoidant attachment
to the teacher leads to increased test
anxiety.
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چکیده
 دانشآموز- بررسي کیفیت رابطه معلم،هدف این پژوهش
 دلبستگي،تحت عنوان دلبستگي به معلم (دلبستگي ایمن
اجتنابي و دلبستگي اضطرابي) به عنوان متغیر بافتي
اثرگذار بر اضطراب امتحان به واسطه درگیري تحصیلي
در دانشآموزان دختر به روش مدلیابي معادالت
 دانشآموز دختر از شهر همدان در289 .ساختاري است
رشته ریاضي فیزیک و علوم تجربي در دروس شیمي و
فیزیک به عنوان نمونه به روش نمونهگیري خوشهاي
چندمرحلهاي انتخاب شدند و پرسشنامههاي ابعاد درگیري
) و مقیاس محققساخته2011( تحصیلي ریو و تسنگ
سهبعدي دلبستگي به معلم و سیاهه اضطراب امتحان
.) را تکمیل کردند2002( اهواز ابوالقاسمي و همکاران
نتایج حاصل از مدلیابي معادالت ساختاري نشان داد که
دلبستگي ایمن به معلم بر کاهش اضطراب امتحان اثر
 ولي از طریق میانجيگري درگیري،مستقیم معنادار ندارد
تحصیلي اثر غیرمستقیم معنادار بر کاهش اضطراب
 دلبستگي اضطرابي و اجتنابي به معلم نیز.امتحان دارد
.منجر به افزایش اضطراب امتحان شد
 دلبستگي، دلبستگي ایمن به معلم:واژههای کلیدی
 درگیري تحصیلي و، دلبستگي اضطرابي،اجتنابي
اضطراب امتحان
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ﻣﻘﺪﻣﻪ درﮔﯿﺮي ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ورود ﻓﻌﺎل ﻓﺮد در ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ (رﯾﻮ ،ﺟﺎﻧﮓ ،ﮐﺎرل ،ﺟﺎون و ﺑﺎرچ .)2004،در
ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ،اﻫﻤﯿﺖ درﮔﯿﺮي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﯿﯿﻮﻣﻦ1992،؛ اﺳﺘﯿﻦ ﺑﺮگ ،ﺑﺮاوﻧﻮ درن ﺑﻮش .)1996،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم درﮔﯿﺮي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﻼﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎس و رﻓﺘﺎر
(ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (ﻓﺮدرﯾﮑﺲ ،ﺑﻠﻮﻣﻨﻔﯿﻠﺪ و ﭘﺎرﯾﺲ .)2004،در اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻦ ( )1989اراﺋﻪ ﺷﺪ ،درﮔﯿﺮي داراي
دو ﻣﻮﻟﻔﻪ رﻓﺘﺎري" و ﻋﺎﻃﻔﯽ" اﺳﺖ .ﻧﯿﻮﻣﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ( ،1992ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﭘﻠﺘﻮن و ﻫﻤﮑﺎران )2006 ،و
ﻣﺎرﮐﺲ ( )2000درﮔﯿﺮي را ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺟﺰء ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻫﺎﻧﺪ .ﺟﺰء رﻓﺘﺎري ،ﺟﺰء ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺟﺰء ﻋﺎﻃﻔﯽ.
آﭘﻠﺘﻮن و ﻫﻤﮑﺎران" (" )2006
ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ درﮔﯿﺮي داراي ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ" ،رﻓﺘﺎري" ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ" و
روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ" اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ" از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ،اﻋﺘﺒﺎر درﯾﺎﻓﺖ
"
ﺷﺮﮐﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در" ﮐﻼس و
درﺟﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮد و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻨﺰل ،ﻣﻮﻟﻔﻪ رﻓﺘﺎري" از ﺗﻮﺟﻪ،
ﮐﻼسﻫﺎي ﻓﻮقﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻮﻟﻔﻪ "
ﺷﺮﮐﺖ در "
"
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ" از ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ،ارزش ﯾﺎدﮔﯿﺮي ،اﻫﺪاف ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﻮد
ﮐﺎري و ﻣﻮﻟﻔﻪ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ" از اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط و رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن و "
ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .رﯾﻮ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان درﮔﯿﺮي ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ1
و ﺗﺴﻨﮓ ( )2011ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ و رﻓﺘﺎري ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮي "
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻫﺎﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﮕﺎ ( )2016درﮔﯿﺮي در "ﻣﺪرﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ آن (ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ،رﻓﺘﺎري و
ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ) را ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﻬﺎرم آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﻌﺎل داﻧﺶآﻣﻮز ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﮐﺴﺐ داﻧﺶ اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ درﮔﯿﺮي را داراي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪ در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،آن را ﻣﺘﻐﯿﺮي ﭘﻮﯾﺎ ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮔﻠﺪﯾﻦ ،اﭘﯿﺴﺘﯿﻦ واﺳﭽﺮو وارﻧﺮ ،
 .)2011ﺷﺮﻧﻮف و ﻫﻤﮑﺎران ( )2016ﻣﺤﯿﻂ ﭼﺎﻟﺶاﻧﮕﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ (ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و زﺑﺎن ،اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ،
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ،ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺘﻈﺎرات و اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ) و ﻣﺤﯿﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪه (ﺣﻤﺎﯾﺖ از
(اﻧﮕﯿﺰش ،ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،رواﺑﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻣﻮزﺷﯽ) را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﮐﻨﻨﺪه
درﮔﯿﺮي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻠﻢ -داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ درﮔﯿﺮي
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ رواﺑﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪه را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .از ﻧﻈﺮ واﺗﺮز و ﮐﺮاس ( ،)2010اﺣﺴﺎس داﻧﺶ -
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الگوي ساختاري رابطه دلبستگي به معلم ،درگیري تحصیلي و اضطراب امتحان

آموزان از ارتباط با معلم کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است .مسلم است که کیفیت رابطه معلم شاگرد تا
حد زیادي روي یادگیري او تاثیر ميگذارد .به عنوان شاگرد ،وقتي معلم خود را دوست داشته باشیم یا به
آنها عشق بورزیم ،در خواندن درسها تالش بیشتري ميکنیم (زندي .)1382،کیفیت رابطه معلم -شاگرد
منجر به ایجاد نوعي دلبستگي ميشود .این دلبستگي شامل درک شدن و حمایت شدن بهوسیله معلمان
ميباشد (سرنکوویچ ،جوردانو1992،؛ ویلیامز1994،؛ مادوکس پرنیز ،20031،به نقل از رضایي شریف،
 .)1391دلبستگي اشاره به نوع خاصي از رفتار دارد که کودک در ارتباطات خود هنگام کاوش محیط به
آن شکل ميدهد و آن نوع رفتار را انتخاب ميکند (اسروف و واترز .)1977،با بزرگتر شدن کودک و تغییر
محیط او از خانه به مهدکودک و پیشدبستاني ،دلبستگي به معلم نیز اهمیت بیشتري پیدا ميکند .مقیاس
دلبستگي کودک به معلم ،توسط سوگماس ( )2009با در نظر گرفتن سه مولفه دلبستگي ایمن ،دلبستگي
اجتنابي و دلبستگي اضطرابي معرفي شد .دلبستگي به معلم شامل رفتارهاي بینفردي معلم با دانش-
آموزان ،مانند خلق و خوي معلم ،عدم تنبیه و تهدید ،احترام به نظرات افراد ،انتظارات معلم ،همدلي و
انگیزه دادن به دانشآموزان و عدم تبعیض در برخورد با دانشآموزان ،دانش علمي معلمان ،روش تدریس،
شیوه ارزشیابي معلم و مدیریت معلم در کالس ميباشد (رضایي شریف ،قاضيطباطبایي ،حجازي و اژه-
اي .)1391،دلبستگي منجر به ایجاد احساس امنیت در کالس درس ميشود .بنابراین ،دانشآموزان مي-
توانند با آزادي تمام به جستجوگري بپردازند .در حالي که همه دانشآموزان در جستجوي احساس امنیت
هستند ،دلبستگي به آنها کمک ميکند تا بین این نیاز و انگیزه درونيشان براي کاوش محیط تعادل
برقرار کنند .عالوه بر این ،دلبستگي زیربنایي براي معاشرت پذیري دانشآموزان است (برگین .)2009،در
سبک دلبستگي ایمن ،دانشآموزان تعامل مثبت و گستردهاي با معلم برقرار ميکنند .آنها در مواقع
استرسزا از معلمان حمایتکننده خود کمک ميگیرند و زماني که احساس امنیت ميکنند ،با آزادي به
کاوشگري ميپردازند .در سبک دلبستگي اجتنابي ،دانشآموزان زماني که در معرض آسیبپذیري و
اضطراب و ارتباطات استرسزا هستند ،در جستجوي برقراري ارتباط با معلم خود نیستند و از افشاکردن
مشکالت و احساسات خود اجتناب ميکنند و در سبک دلبستگي اضطرابي ،دانشآموزان در ارتباطات خود
با معلم احساس پریشاني و آشفتگي ميکنند .ممکن است آنها به صورت بیشفعال مسیر خود را از سویي
به سوي دیگر تغییر دهند ،ممکن است در شرایط استرسزا نسبت به معلم خود احساس نیاز شدیدي ابراز
کنند و زماني که معلم ميخواهد به آنها کمک کند ،به شدت احساس عصبانیت کنند .دانشآموزان با این
سبک در یک لحظه دو احساس متضاد نسبت به معلم خود دارند.
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ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ اﺣﺘﺮام آﻣﯿﺰ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را در ﮐﻼس درس ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ
اذﯾﺖ و آزار ،اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و ارﺗﺒﺎط را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ (ﺑﻠﻮم ،ﻣﮏ ﻧﯿﻠﯽ و رﯾﻨﻬﺎرت .)2002،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻫﻤﯿﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط
ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮي را ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮد ﺳﭙﺮي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ در ﺳﻄﺢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮﮔﯿﻦ ( )2009در ﻣﻮرد ﻣﻌﻠﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻌﻠﻢ او ﺑﺮ
اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ،درﮔﯿﺮي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ دوﺗﺮ و ﻟﻮ ،)2011،اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮاي
( ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺴﺖ (ﻫﻤﺒﺮي .)1988،اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻌﻒ در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻤﺮات درﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﻬﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ داﻧﺶآﻣﻮز را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،دﻟﯿﻞ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺑﺴﯿﺎري از داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (ﺧﺴﺮوي و ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ،
 .)1387اﻓﺮاد دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ-ﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ از ﺧﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم
اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺨﺘﻞ ﮔﺮدد (ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ ،اژﻫﺎي و داودي .)1392،اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ و
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﯾﺎدآوري ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮﺧﺘﻪﺷﺪه را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮوز دﻫﻨﺪ ﺳﺎراﺳﻮن .)1988 ،اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ" و ﻫﯿﺠﺎن" ﻣﻔﻬﻮم-ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ""دﻏﺪﻏﻪ "
(
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻗﺐ
"
ﻣﻮﻧﯿﺲ ،)1967،و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ
ﺷﮑﺴﺖ (ﻟﯿﺒﺮت و
ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﺖ (اﺳﭙﯿﺎﻟﺒﺮﮔﺮ وواگ .)1995 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﻮﻗﻊ اﻣﺘﺤﺎن ،ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶآﻣﻮزان را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ (ﮐﺮﯾﺴﺎن و ﮐﻮﭘﺎﺳﯽ.)2015 ،
اﻓﺮاد دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ از ﺧﻮد دارﻧﺪ (ﺳﺎرﺳﻮن .)1984،ﻃﺒﻖ ﻣﺪل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﺪورا ( )1997داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻀﻄﺮب ،ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ از ﺧﻮد ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ را ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﺮواﮔﺒﻮ .)2013،ﺗﻌﺪادي از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﻣﻘﺪم ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب
(
اﺳﺖ ( اﺣﻤﺪ،
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میناارت ،کویپر ،ورف .)20121،دانشآموزان داراي خودپنداره تحصیلي مثبت ،با استفاده از راهبردهاي
خودتنظیمي ،بیشتر در فرآیند تحصیل درگیر ميشوند و در نتیجه اضطراب کمتري را تجربه ميکنند که
این بر عملکرد تحصیلي آنها تاثیر خواهد گذاشت (گونزالز،رودریگواز ،فایلده وکارررا .)2016،عالوه بر
این ،با توجه به اینکه خودتنظیمي از مولفههاي شناختي درگیري تحصیلي است ،بنابراین درگیري
تحصیلي ميتواند افکار ناکارآمد و خودپنداره تحصیلي منفي را تغییر دهد و پیشبینيکننده اضطراب
امتحان پایین باشد .در تحقیق رینگیسن وراف الدر ( )2015رابطه بین مهارکردن اضطراب امتحان و
درگیري تحصیلي با نقش واسطهاي حمایت والدین در نوجوانان میانجيگري شد.
با وجود تحقیقات فراوان در رابطه با اضطراب امتحان در نوجوانان ،پژوهشهاي اندکي در زمینه
اضطراب امتحان و درگیري تحصیلي صورت گرفته است (رائوفلدر ،هوفریچدر ،رینگیسن ،رنجر و
جاکه .)2015،محققان در تالش براي یافتن رابطه اضطراب امتحان و درگیري تحصیلي در رابطه با بافت
اجتماعي هستند (اکلز و روسر .)2009،پژوهش حاضر ،بافت تاثیرگذار بر درگیري تحصیلي (دلبستگي به
معلم) و رابطه درگیري تحصیلي با اضطراب امتحان را مورد بررسي قرار ميدهد .با توجه به نتایج
فوقالذکر این روابط را در قالب مدل علي بیان ميکنیم که در آن درگیري تحصیلي به عنوان متغیر
واسطهاي تحت تاثیر دلبستگي به معلم بوده و بر اضطراب امتحان اثر ميگذارد.

درگیری تحصیلی
دلبستگی به معلم

اضطراب امتحان

شکل  -1رابطه بین دلبستگی به معلم ،درگیری تحصیلی و اضطراب امتحان

روش
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فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،علمي -پژوهشي ،شماره  ،3سال هشتم

پژوهش حاضر غیرآزمایشي و طرح آن از نوع همبستگي به روش مدلیابي معادالت ساختاري ميباشد.
وقتي محقق بخواهد مدل خاصي را از لحاظ روابط بین متغیرهاي تحت بررسي بیازماید ،از روش
معادالت ساختاري استفاده ميکند (اسفیداني و محسنین.)1393 ،

جامعه و نمونه آماری پژوهش
جامعه آماري این پژوهش ،کلیه دانشآموزان دختر سال دوم و سوم متوسطه رشتههاي ریاضي فیزیک
و علوم تجربي دبیرستانهاي شهر همدان در سال تحصیلي  94-95ميباشد .در این پژوهش از روش
نمونهگیري خوشهاي چندمرحلهاي استفاده شد .بدین صورت که از نواحي دوگانه شهر همدان از هر ناحیه
 2دبیرستان به صورت تصادفي انتخاب شده و  289دانشآموز دختر در رشته ریاضي فیزیک و علوم
تجربي در درس شیمي و فیزیک به عنوان نمونه مورد بررسي قرار ميگیرد.
ابزار
1
مقیاس دلبستگی به معلم :مقیاس محققساخته دلبستگي به معلم ،جهت اندازهگیري ابعاد سهگانه
دلبستگي (دلبستگي ایمن ،دلبستگي اجتنابي و دلبستگي اضطرابي) به معلم تهیه و تدوین شده است.
بدین منظور پرسشنامه اولیه با  33سوال تهیه شد و بعد از تحلیل عاملي اکتشافي به شیوه چرخش مولفه-
هاي اصلي ،سواالتي که بار عاملي کمتر از  0/50داشتند ،حذف گردید و در نهایت  12سوال نهایي باقي
ماند که  4گویه آن مربوط به دلبستگي ایمن 4 ،گویه مربوط به دلبستگي اجتنابي و  4گویه مربوط به
دلبستگي اضطرابي است .به عنوان مثال ،گویه "بهراحتي ميتوانم با معلم خود ارتباط برقرار نمایم" ،یکي
از گویههاي دلبستگي ایمن ،گویه "معلم من بسیار مغرور و خودخواه است" ،از گویههاي دلبستگي
اجتنابي و گویه "گاهي اوقات معلم خود را دوست دارم و گاهي اوقات او را دوست ندارم" ،مربوط به گویه
دلبستگي اضطرابي ميباشد .گویهها بر اساس لیکرت پنج درجهاي از کامال نادرست است " "1تا کامال
درست است " "5تنظیم شدهاند .پس از مشخص شدن مولفههاي دلبستگي به معلم براي ساخت
پرسشنامه چندبعدي دلبستگي به معلم از تحلیل عاملي استفاده شد .ضریب  KMOبراي این تحلیل
 0/89و مقدار آزمون کرویت بارتلت برابر  2817.359بهدست آمد که معناداري این مقدار در
سطح  P<0/01مورد تایید واقع گردید .پس از اطمینان از کیفیت ماتریس همبستگي سؤاالت
پرسشنامه ،سؤاالت پرسشنامه دلبستگي به معلم به شیوه ایکوآماکس چرخش داده شد .نتایج حاصل از
تحلیل عاملي اکتشافي نشان داد 3 ،عامل دلبستگي اضطرابي ،دلبستگي ایمن و دلبستگي اجتنابي
1
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مجموعا  66/79درصد از واریانس کل را تبیین ميکنند .در این تحلیل مشخص گردید ،عامل اول ،دوم و
سوم به ترتیب تبیینگر 18/35، 17/07و  31/36درصد واریانس کل ميباشند .در ادامه جهت برازش
مدل از تحلیل عاملي تأییدي استفاده گردید که (, CFI=0/98 , AGFI=0/92, GFI=0/95
 )RMSEA=0/06برازش مطلوب مدل را نشان داد .ضریب آلفاي کرونباخ براي دلبستگي ایمن،
اجتنابي و اضطرابي به ترتیب  0/62 . 0/87 ،0/81بهدست آمد.
پرسشنامه ابعاد درگیری تحصیلی 1:این پرسشنامه براي اندازهگیري ابعاد چهارگانه درگیري
تحصیلي (شناختي ،رفتاري ،عاطفي و عاملیت) توسط ریو و تسنگ ( )2011تهیه و تدوین شده است و
داراي  22سوال بهصورت یک طیف لیکرت  7درجهاي (بسیار مخالفم ،مخالفم ،تا حدودي مخالفم،
متوسط ،تاحدودي موافقم ،موافقم ،بسیارموافقم) است .ریو تسنگ ( ) 2011پنج گویه را براي اندازهگیري
درگیري رفتاري دانشآموزان در نظر گرفته و پایایي2این پنج مورد را با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ
 ./94بهدست آوردند .براي ارزیابي درگیري هیجاني از مقیاس (اسکینر و همکاران20093،؛ به نقل از ریو و
تسنگ )2011 ،که یک مقیاس خودگزارشي است ،استفاده شده است .این مقیاس چهار گویه دارد و
هیجانهاي دانشآموزان را ضمن انجام تکالیف مدرسه و کالس منعکس ميکند .ریو و تسنگ ()2011
پایایي این چهار گویه را با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ  0/78بهدست آوردند .همچنیین ریو و تسنگ
( )2011براي ارزیابي درگیري شناختي از پرسشنامه راهبردهاي یادگیري (ولترز2004 4،؛ به نقل از ریو و
تسنگ )2011،استفاده کردند .این ابزار اندازهگیري اقتباس شده از ویژگيهاي دو خرده مقیاس ،یکي
شامل موارد ارزیابي راهبردهاي پیچیده یادگیري بر مبناي بسط و گسترشدادن (موارد  15-18مادههاي
مربوط به درگیري شناختي) ،و دوم شامل موارد ارزیابي راهبردهاي فراشناحتي و خودنظمدهي نظیر
برنامهریزي ،نظارت و اصالح یک کار (موارد  19-22ماده هاي مربوط به درگیري شناختي) .ریو و تسنگ
( )2011پایایي این  8ماده را با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ  ./88بهدست آوردند و بیان کردند به
دلیل اینکه درگیري عاملیت ،مقیاس جدیدي بود ،نتوانستند به یک اندازهگیري از قبل معتبر تکیه کنند.
بنابراین ،آنها بر اساس نظام مشاهدهاي (مشاهده اهداف کالس درس) ،مقیاس خودگزارشي و چهارچوب
مفهومي که از قبل وجود داشت ،پنج گویه را براي اندازهگیري این مقیاس در نظر گرفتند و پایایي این
پنج گویه را با استفاده از ضرب آلفاي کرونباخ  0/82بهدست آوردند .جهت برآورد قابلیت اعتماد مقیاس
درگیري تحصیلي در پژوهش حاضر ،روش آلفاي کرونباخ بهکار برده شد .با توجه به ضریب آلفاي محاسبه شده
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( )α = 0/71مقیاس درگیري تحصیلي از قابلیت اعتماد خوبي برخوردار است .همچنین براي بررسي اعتبار
این ابزار از تحلیل تاییدي استفاده شد که شاخصهاي برازش (, AGFI=0.97 , GFI=0.99
 )RMSEA=0.04 , CFI=1بهدست آمد.
آزمون سیاهه اضطراب امتحان اهواز :این سیاهه با استفاده از روش آماري تحلیل عوامل براي
سنجش عالئم اضطراب امتحان توسط ابوالقاسمي ،اسدي مقدم ،نجاریان و شکرکن ( )1375ساخته شد.
این پرسشنامه ،یک مقیاس خودگزارشي مداد -کاغذي با  25ماده است .آزمودنيها یکي از چهار گزینه
(هرگز ،بندرت ،گاهي اوقات ،و اغلب اوقات) را انتخاب ميکنند .پرسشنامه مقدماتي اضطراب امتحان که
 93ماده داشت ،روي  581دانشآموز دختر و پسر پایه سوم راهنمایي شهر اهواز به صورت تصادفي
اجرا شد .براي سنجش همساني دروني از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد .بر اساس  TAIدروني
نتایج ضرایب آلفا براي کل نمونه ،آزمودنيهاي دختر و پسر به ترتیب  0/92 ،0/95 ،0/94گزارش شد.
جهت برآورد قابلیت اعتماد مقیاس اضطراب امتحان در پژوهش حاضر ،روش آلفاي کرونباخ بهکار برده شد .با
توجه به ضریب آلفاي محاسبه شده براي مقیاس ( )α = 0/93مقیاس اضطراب امتحان از همساني دروني
خوبي برخوردار بود و مقدار آلفا نشان داد که مقیاس براي اندازهگیري اضطراب امتحان دانشآموزان مناسب
ميباشد .همچنین براي بررسي اعتبار این ابزار از تحلیل تاییدي استفاده شد که شاخصهاي برازش
( )RMSEA=0.08 CFI=0.98 AGFI=0.93 , GFI=0.97بدست آمد.
يافتهها
قبل از پرداختن به آزمون الگوي ساختاري ،در جدول 1شاخصهاي توصیفي (میانگین ،انحراف معیار،
چولگي و کشیدگي) متغیرها جهت بررسي پراکندگي مناسب و نرمال بودن توزیع دادهها ارائه شده است.
شاخصهاي چولگي و کشیدگي نشانگر نرمال بودن توزیع دادهها ميباشند .همبستگي بین متغیرهاي
پژوهش در جدول  2نشان داده شده است .به منظور بررسي روابط علي بین متغیرها ،از روش مدلیابي
معادالت ساختاري استفاده شد .در الگوي پژوهش حاضر ،متغیر دلبستگي به معلم بهعنوان متغیر برونزا و
متغیرهاي درگیري تحصیلي و اضطراب امتحان به عنوان متغیرهاي درونزا در نظر گرفته شدهاند.
جدول  -1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها
دلبستگي ایمن
دلبستگي اجتنابي
دلبستگي اضطرابي
درگیري تحصیلي
اضطراب امتحان

میانگین
2/62
2/07
3/28
3/57
1/27

انحراف معیار
1/02
0/99
0/83
0/54
0/70
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چولگی
0/15
0/78
-0/42
-0/18
0/25

کشیدگی
-0/86
-0/09
0/41
-0/27
-0/56

الگوي ساختاري رابطه دلبستگي به معلم ،درگیري تحصیلي و اضطراب امتحان

جدول  -2ماتريس همبستگی متغیرهای پژوهش
دلبستگی اجتنابی

متغیرها
دلبستگي ایمن
دلبستگي اجتنابي

دلبستگی ايمن
**-0/44

-

دلبستگي اضطرابي
درگیري تحصیلي
اضطراب امتحان

*-0/12
**0/46
**-0/18

**0/25
**-0/23
**0/20

دلبستگی اضطرابی

0/07
**0/21

درگیری تحصیلی

**-0/20

*P<0/05, **P<0/01

با توجه به جدول  ،2باالترین میزان همبستگي در متغیرها ،مربوط به رابطه میان درگیري تحصیلي و
دلبستگي ایمن به معلم ( )0/46است .شکل  2مدل برازش شده پیشبیني اضطراب امتحان را همراه با
مشخصههاي برازندگي نشان ميدهد .اعداد روي مسیرها و پارامترها استانداردشده و مسیرهاي معنيدار
مشخص شدهاند .در میان متغیرهاي موجود در این مدل دلبستگي ایمن به معلم ( )0/61بیشترین اثر
مستقیم را بر درگیري تحصیلي دارد.
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شکل  .2مدل برازش شده پیش بینی اضطراب امتحان

براي بررسي برازش مدل از شاخصهاي  AGFI,GFI,CFIاستفاده شد .دامنه این مقادیر ميتواند از
صفر تا یک تغییر کند .مقادیر نزدیک به یک نشاندهنده نیکویي برازش مدل است .مجذور میانگین مربع
خطاي تقریب ) ،(RMSEAکه مقادیر کمتر از  0/08نشانگر برازش مناسب مدل هستند
(هومن ،)1387،نسبت خي دو به درجه آزادي ( )χ2/dfکه مقادیر قابل قبول باید کمتر از  3باشد
(کالین .)2011،همانگونه که در جدول  3مشاهده ميشود ،کلیه شاخصهاي نیکویي برازش مدل در
سطح مطلوبي هستند.
جدول .3شاخصهای برازش مدل
RMSEA
0/07

AGFI
0/84

GFI
0/88

CFI
0/93

χ2/df
2/42

Df
163

χ2
394/74

در جدول  4ضرایب اثر مستقیم ،غیرمستقیم ،کل ،واریانس تبیین شده و سطح معناداري بین متغیرهاي
پژوهش آورده شده است.
جدول  .4ضرايب استاندارد مستقیم ،غیرمستقیم و کل مدل و ضرايب تبیین
مسیرها

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

بر روي اضطراب امتحان از:
درگیري تحصیلي

**-0/16

**-0/10
-

**-0/16
**-0/10
**0/20
**0/17

**0/61
-

-

**0/61
-

دلبستگي ایمن
دلبستگي اضطرابي
دلبستگي اجتنابي
بر درگیري تحصیلي از:
دلبستگي ایمن
دلبستگي اجتنابي
دلبستگي اضطرابي

ضريب تبیین
0/14

**0/20
**0/17

0/38

: P< 0/05، ** : P< 0/01

*

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  4ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﺮوﻧﺰاي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻌﻨﯽ-
دار ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ درﮔﯿﺮي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ( )0/61و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ( )0/20و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻣﻌﻠﻢ ( )0/17اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ درﮔﯿﺮي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ اﺛﺮ
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن دارد (. )-0/10
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اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎري راﺑﻄﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ،درﮔﯿﺮي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن

ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،آزﻣﻮن ﮐﺮدن ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺳﺒﮏﻫﺎي
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ و درﮔﯿﺮي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در اﺿﻄﺮاب داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺪلﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﻣﺪل اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎ دادهﻫﺎ ﺑﺮازش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  14درﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل-ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب
اﻣﺘﺤﺎن اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺪارد ،وﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮي درﮔﯿﺮي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺛﺮ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺮ
ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻬﺮان ( )1393ﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي او،
داﻧﺶآﻣﻮزان دﻟﺒﺴﺘﻪ اﯾﻤﻦ ارﺗﺒﺎط ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن از ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺶ رﯾﺎن و ﮐﻮﭘﺮ ( )2000ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮐﻼس درس،
ﻧﺤﻮﻫﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن اﺳﺖ .ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎﯾﻞ ،ﭘﺮﯾﺲ ،ﺑﻮرل و آﻟﻦ ( )2006ﻧﺸﺎن
داد ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ-ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
و ﻋﺎﻃﻔﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دارد و ﻣﺴﺌﻮل اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ
درﮔﯿﺮي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ درﮔﯿﺮي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎي
ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻢ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ
اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶآﻣﻮز ،ﺑﺎ اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺮ درﮔﯿﺮي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان ،اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﭘﮋوﻫﺶ ﻟﺮﻧﺮ و ﮐﺮوﮔﺮ ( ،)1997ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻠﻢ-
داﻧﺶآﻣﻮز ﭘﯿﺶﺑﯿﻦ ﻗﻮيﺗﺮي ﺑﺮاي ﺑﯿﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﮐﻼﺳﯽ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻮد .آﺛﻮر ،ﮐﺎﭘﻼن و
روث ( )2002رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﮐﻨﻨﺪه درﮔﯿﺮي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار
دادﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﻨﺘﺮﯾﭻ و دي ﮔﺮوت ( )1990ادراك از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻠﻢ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮﻗﻊ
ﮐﻤﮏ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ،اﺿﻄﺮاب داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻮرد درﮔﯿﺮي در ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺗﺤﻘﯿﻖ
رﯾﻨﮕﯿﺴﻦ و راف اﻟﺪر ( )2015راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن و درﮔﯿﺮي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ
واﺳﻄﻪاي ﺣﻤﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮي ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﺷﻮد .داﻧﺶآﻣﻮزان
دﻟﺒﺴﺘﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ،در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي و اﺿﻄﺮاب و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺘﺮﺳﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺶ راف اﻟﺪر و
ﻫﻤﮑﺎران ( ،)2015در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺣﺴﺎس ﻓﺸﺎر و اﺟﺒﺎر از ﺳﻮي واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺿﻄﺮاب
اﻣﺘﺤﺎن آنﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺣﺴﺎس داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ در ﮐﺎﻫﺶ
اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ،دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻓﺖ اﺛﺮﮔﺬار ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮز دارد ،ﻣﯽ -
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 از وظایف مهم مدارس و معلمان طراحي برنامههایي.تواند پیشبینيکننده اضطراب امتحان باال باشد
 با توجه به اهمیت سبکهاي دلبستگي در.است که احتمال درگیرشدن دانشآموزان را افزایش دهد
 معلمان باید به دانشآموزان احترام بگذارند و نشان دهند،درگیري تحصیلي و کاهش اضطراب امتحان
- ممکن است دانش. ارتباط با معلم متفاوت از احساس نسبت به معلم است.که واقعا نگران آنها هستند
 ولي ویژگيهاي رفتاري معلم منجر به ایجاد،آموزي در زمینه درسي ارتباط موثر با معلم خود داشته باشد
 درگیري تحصیلي و اضطراب امتحان تحت تاثیر، در چنین شرایطي،دلبستگي اضطرابي یا اجتنابي گردد
 پژوهش حاضر در میان دانشآموزان سال دوم و سوم رشتههاي ریاضي و تجربي.قرار خواهد گرفت
 چنین پژوهشي در میان دانشآموزان، لذا پیشنهاد ميشود براي تعمیمپذیري بیشتر نتایج.انجام شده است
.رشتههاي دیگر و در دورههاي دیگر تحصیلي انجام گیرد
منابع
Abolqasemi, A., Asadi Moghaddam, A. , Najarian, B., & Shekarkan, H.(1996).
Construction and Validation of a Scale to measure test anxiety in the third grade
students of Ahvaz Study. Research Journal of Education and Psychology, Faculty
of Psychology, University of martyr Chamran, (4) 3, 61-74.
Ahmed, W., Minnaert, A., Kuyper, H., & van der Werf, G. (2012). Reciprocal
relationships between math self-concept and math anxiety. Learning and
Individual
Differences,
22(3),385-389.
doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2011.12.004
Appelton, J. J., Chestenson, S. L., Kim, D., & R eschly, A. (2006). Measuring
cognitive andpsychological engagement: Validation of the student engagement
instrument. Journal of School Psychology44, 427-445.
Assor, A., Kaplan, H., & Roth, G. (2002). Choice is good, but relevance is excellent :
Autonomy-enhancing and suppressing teacher behaviours predicting students’
engagement in schoolwork. British Journal of Educational Psychology, 72, 261278.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York, NY US: W H
Freeman/TimesBooks/Henry Holt & C Bergin,C.,& Bergin,D.(2009).Attachment
in Classroom.Educational psychological Review,21,141-170.
Blum, R. W., McNeely, C., Rinehart, P. M. (2002). Improving the odds: The
untapped power of schools to improve the health of teens. Minneapolis: Center
for Adolescent Health and Development, University of Minnesota.

80

 درگیري تحصیلي و اضطراب امتحان،الگوي ساختاري رابطه دلبستگي به معلم

Crişan, C., & Copaci, I. (2015). The Relationship between Primary School Childrens’
Test Anxiety and Academic Performance. Procedia - Social and Behavioral
Sciences, 180, 1584-1589. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.311.
Cugmas,Z.(2009).Construction of The scale of Childs Attachment to his/her
kindergarden teacher.Horizons of Psychology,18,17-24.
Dotterer, A. M., & Lowe, K. (2011). Classroom context, school engagement, and
academic achievement in early adolescence. Journal of Youth and Adolescence,
40, 1649–1660.doi:10.1007/s10964-011-9647-5.
Eccles, J. S., & Roeser, R. W. (2009). Schools, academic motivation, and stageenvironment fit. In R. M.Lerner & L. Steinber (Eds.),Handbook of adolescent
psychology (pp. 404–434). Hoboken NJ: Wiley.
Esfydany, R., & Mohsenin, Sh. (2014). Structural equation modeling using
LISREL software, Tehran, book publishers mehraban.
Finn, J. D. (1989). Withdrawing from school. Review of Educational Research, 59,
17-142.
Fredericks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement:
Potential of the concept, state of the evidence. Review of EducationalT Research,
74, 59-109.
Gayle, B. M, Preiss, R. W., Burrell, N., & Allen, M. (2006). Classroom
communication and instructional: Advances through Meta-Analysis processes.
Mahwah, New Jersey,Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Gholamali Lavassani, M., Ezhei, J.,& Davoodi, M. (2013). The impact of selfregulated learning strategies on academic engagement and test anxiety selfregulation skills. Psychology, 2, 169-181.
Goldin, G. A., Epstein, Y. E., Schorr, R. Y., & Warner, L. B. (2011). Beliefs and
engagement structures: behind the affective dimension of mathematical learning.
ZDM Mathematics Education, 43, 547-560 http://dx.doi.org/10.1007/s11858011-0348z
González, A., Rodríguez, Y., Faílde, J. M., & Carrera, M. V. (2016). Anxiety in the
statistics class: Structural relations with self-concept, intrinsic value, and
engagement in two samples of undergraduates. Learning and Individual
Differences, 45, .214-221doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2015.12.019
Hembree, R.(1988). Correlate, causes, and effects of test anxiety. Review of
Educational Resaerch, 58, 47-77.
Hooman, H., A. (2008). Structural equation modeling using LISREL software,
Second Edition, Tehran side.
81

 سال هشتم،3  شماره، پژوهشي- علمي،فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي

Iroegbu, M.N., 2013. Effect of test anxiety, gender and perceived self-concept on
academic performance of Nigerian students. International Journal of Psychology
and Counselling. 5 (7), 143–146.
Khosravi, M.,& Bigdeli,I.(2008). Relationship between personality traits in students
with test anxiety. Behavioral Science, 2 (1), 13-24.
Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (Second
Edition). NewYork, NY:The Guilford Press.
Learner, D., & Kruger, L. (1997). Attachment, self-concept, and academic
motivation in high-school students. The American Journal of Orthopsychiatry,
67(3), 485–492.
Liebert, R. M. & Morris, L. W. (1967). Cognitive and Emotional Components of
Test Anxiety: A Distinction and some Initial Data.Psychological Reports, 20,
975978. Anxiety Research, 1, 3-8.
Marks, H. M. (2000) . Student engagement in situational activity: Patterns in the
elementary ,middle, and high school years. American Educational Research
Journa,37(1), 84-153.
Mohsen, M. (2013). The relationship between contextual factors (teachers)
, academic engagement and achievement. Master's thesis, Tehran University.
Newman, F. M. (1992). student engagement and achievement in american secondry
schools. New York: teachers college press Columbia university. Pintrich, P . R.,
& De Groot, E.(1990). Motivated and self –regulated learning components of
academic performance . Journal of educational Psychology,82,3340
Raufelder, D., Hoferichter, F., Ringeisen, T., Regner, N.,& Jacke,C. (2015). The
Perceived Role of Parental Support and Pressure in the Interplay of Test Anxiety
and SchoolEngagement Among Adolescents: Evidence for Gender- Specific
Relations, Journal of Child and Family studies.1-15.
Reeve, J., Jane, H. ,Carrell, D., Jean, S., & Barch, J. (2004). Enhancing students
Engagement by increasing teachers, autonomy support. Motivation & Emotion,
28(2), 69-147.
Reeve, J., & Tseng, C.-M. (2011). Agency as a fourth aspect of students’ engagement
during learning activities. Contemporary Educational Psychology, 36(4), 257-267.
doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.cedpsych.2011.05.002.
Rezaei Sharif, A. (2012). Factors affecting school bond between students from
primary school to secondary school, a combined study, PhD Educational
Psychology, Tehran University.

82

 درگیري تحصیلي و اضطراب امتحان،الگوي ساختاري رابطه دلبستگي به معلم

Ringeisen, T., & Raufelder, D. (2015). The interplay of parental support, parental
pressure and test anxiety – Gender differences in adolescents. Journal of
Adolescence, 45, 67-79. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence. 2015.08.018
Ryan, K., & Cooper, J. M. (2000). Those who can teach, teach (9th ed ). Boston.
MA Houghton Mifflin.
Sarason ,I.G.(1984). Stress ,anxiety and cognitive interference: Reactions to tests.
Personality and Social Psychology. 46: 929-938.
Sarason, I. G. (1988). Anxiety, self-preoccupation and attention. Anxiety Research,
1, 3-8.
Shernoff, D. J., Kelly, S., Tonks, S. M., Anderson, B., Cavanagh, R. F., Sinha, S., &
Abdi, B.(2016). Student engagement as a function of environmental complexity
in
High school classroom. Learning and
Instruction.doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc2015.12.003.
Spielberger, C. D. & Vagg, P. R. (1995). Test Anxiety: Theory, Assessment and
Treatment.Washington,DC: Taylor & Francis Publishing.
Sroufe,L.A. , & Waters ,E.(1977).Attachment as an organizational contract.Jounal of
Child Development ,48,1184-1199.
Steinberg, L. B., Brown, B. B., & Dornbusch, S. M. (1996). Beyond the classroom
Why school reform has failed and what parents need to do. New York:Simon &
Schuster.
Veiga, F. H. (2016). Assessing Student Engagement in School: Development and
Validation of a Four-dimensional Scale. Procedia - Social and Behavioral
Sciences, 217, 813-819. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.02.153.
Waters, S & Cross, D.(2010). Measuring students’ connectedness to school, teachers,
and family: validation of three scales. School Psychology Quarterly, 25 , 164 –
177.
Zandi, A. (2003). Intimate relationship between teacher and student,
teacher and student, 178, 33-34.

83

