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           چکیده
 آموزانشد -هدف این پژوهش، بررسي کیفیت رابطه معلم

ي تگتحت عنوان دلبستگي به معلم )دلبستگي ایمن، دلبس
 تياجتنابي و دلبستگي اضطرابي( به عنوان متغیر باف

 ليحان به واسطه درگیري تحصیاثرگذار بر اضطراب امت
یابي معادالت آموزان دختر به روش مدلدر دانش

در  آموز دختر  از شهر همداندانش 289 ساختاري است.
رشته ریاضي فیزیک و علوم تجربي در دروس شیمي و 

 ايگیري خوشهبه عنوان نمونه به روش نمونه فیزیک
 رگیريد هاي ابعادو پرسشنامهانتخاب شدند اي مرحلهچند

ساخته ( و مقیاس محقق2011تحصیلي ریو و تسنگ )
 بعدي دلبستگي به معلم و سیاهه اضطراب امتحانسه

 دند.( را تکمیل کر2002) اهواز ابوالقاسمي و همکاران
ه کاد یابي معادالت ساختاري نشان دنتایج حاصل از مدل

ر کاهش اضطراب امتحان اث دلبستگي ایمن به معلم بر
یري رگگري دولي از طریق میانجي ،ادار نداردمستقیم معن

کاهش اضطراب  غیرمستقیم معنادار بر تحصیلي اثر
یز م ندلبستگي اضطرابي و اجتنابي به معل .امتحان دارد

 منجر به افزایش اضطراب امتحان شد.

، دلبستگي دلبستگي ایمن به معلم :های کلیدیواژه

و دلبستگي اضطرابي، درگیري تحصیلي  اجتنابي،
 اضطراب امتحان

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. 

Keywords: Secure attachment, Avoidant 

attachment, Anxious attachment, academic 
engagement , Test anxiety 
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1.

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 

نییومن،1992؛ 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 کالسی چگونه احساس و رفتار 

میکنند )فردریکس، بلومنفیلد و پاریس،2004(. در الگویی که توسط فین )1989( ارائه شد، درگیري داراي 
دو مولفه رفتاري" و عاطفی" است. نیومن و همکاران )1992، به نقل از آپلتون و همکاران، 2006( و 
مارکس )2000( درگیري 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 

درجات تحصیلی از نظر فرد و تکمیل تکالیف منزل، مولفه رفتاري" از توجه، شرکت داوطلبانه در کالس و 
شرکت در کالسهاي فوقبرنامه، مولفه شناختی" از خودتنظیمی، ارزش یادگیري، اهداف شخصی و خود 

کاري و مولفه روانشناختی" از احساس تعلق یا ارتباط و روابط با معلمان و همساالن تشکیل میشود. ریو 
و تسنگ )2011( عالوه بر ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاري بعد دیگري تحت عنوان درگیري عاملیت1 
مطرح کردهاند. همچنین ویگا )2016( درگیري در مدرسه و چهار بعد آن )شناختی، عاطفی، رفتاري و 

عاملیت( را مورد پژوهش قرار میدهد که بعد چهارم آن مربوط به عالقه فعال دانشآموز، اعتماد به نفس 
مربوط به یادگیري و کسب دانش است. محققان عالوه بر اینکه درگیري را داراي چند بعد در نظر 

میگیرند، آن را متغیري پویا، انعطافپذیر و وابسته به بافت میدانند گلدین، اپیستین واسچرو وارنر ،
2011(. شرنوف و همکاران )2016( محیط 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 )2010(، احساس دانش
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ر مورد مطالعه قرار گرفته است. مسلم است که کیفیت رابطه معلم شاگرد تا آموزان از ارتباط با معلم کمت
وقتي معلم خود را دوست داشته باشیم یا به  ،گذارد. به عنوان شاگردحد زیادي روي یادگیري او تاثیر مي

شاگرد  -(. کیفیت رابطه معلم1382کنیم )زندي،ها تالش بیشتري ميدر خواندن درس ،آنها عشق بورزیم
وسیله معلمان هاین دلبستگي شامل درک شدن و حمایت شدن ب .شودنجر به ایجاد نوعي دلبستگي ميم

 ،به نقل از رضایي شریف، 1،2003مادوکس پرنیز ؛1994،ویلیامز ؛1992جوردانو، ،)سرنکوویچ باشدمي
ش محیط به (. دلبستگي اشاره به نوع خاصي از رفتار دارد که کودک در ارتباطات خود هنگام کاو1391

. با بزرگتر شدن کودک و تغییر (1977،)اسروف و واترز کنددهد و آن نوع رفتار را انتخاب ميآن شکل مي
کند. مقیاس دبستاني، دلبستگي به معلم نیز اهمیت بیشتري پیدا ميمحیط او از خانه به مهدکودک و پیش

سه مولفه دلبستگي ایمن، دلبستگي ( با در نظر گرفتن 2009دلبستگي کودک به معلم، توسط سوگماس )
-فردي معلم با دانشاجتنابي و دلبستگي اضطرابي معرفي شد. دلبستگي به معلم شامل رفتارهاي بین

 مانند خلق و خوي معلم، عدم تنبیه و تهدید، احترام به نظرات افراد، انتظارات معلم، همدلي و ،آموزان
دانش علمي معلمان، روش تدریس،  آموزان،برخورد با دانشآموزان و عدم تبعیض در انگیزه دادن به دانش

-طباطبایي، حجازي و اژه)رضایي شریف، قاضي باشدشیوه ارزشیابي معلم و مدیریت معلم در کالس مي

-آموزان ميدانش ،شود. بنابراین(. دلبستگي منجر به ایجاد احساس امنیت در کالس درس مي1391اي،

آموزان در جستجوي احساس امنیت تجوگري بپردازند. در حالي که همه دانشتوانند با آزادي تمام به جس
شان براي کاوش محیط تعادل تا بین این نیاز و انگیزه دروني کندهستند، دلبستگي به آنها کمک مي

(. در 2009آموزان است )برگین،عالوه بر این، دلبستگي زیربنایي براي معاشرت پذیري دانش .برقرار کنند
کنند. آنها در مواقع اي با معلم برقرار ميمثبت و گسترده آموزان تعامللبستگي ایمن، دانشسبک د
با آزادي به  ،کنندگیرند و زماني که احساس امنیت ميکننده خود کمک ميزا از معلمان حمایتاسترس
پذیري و آموزان زماني که در معرض آسیبپردازند. در سبک دلبستگي اجتنابي، دانشگري ميکاوش

در جستجوي برقراري ارتباط با معلم خود نیستند و از افشاکردن  ،زا هستنداضطراب و ارتباطات استرس
آموزان در ارتباطات خود کنند و در سبک دلبستگي اضطرابي، دانشمشکالت و احساسات خود اجتناب مي

فعال مسیر خود را از سویي کنند. ممکن است آنها به صورت بیشبا معلم احساس پریشاني و آشفتگي مي
زا نسبت به معلم خود احساس نیاز شدیدي ابراز به سوي دیگر تغییر دهند، ممکن است در شرایط استرس

آموزان با این احساس عصبانیت کنند. دانش به شدت ،خواهد به آنها کمک کندکنند و زماني که معلم مي
 دارند. سبک در یک لحظه دو احساس متضاد نسبت به معلم خود

1. Maddox,& Prinz
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    معلمانی که روابط احترام آمیز متقابل را در کالس 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 )2009( در 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 مالقات 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، ساالنه 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 باالي اضطراب امتحان میباشد )خسروي و بیگدلی،

1387(. افراد دچار اضطراب امتحان ارزیابی-هاي منفی از خود دارند که باعث میشود توجه آنها در هنگام 
امتحان مختل گردد )غالمعلی 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 
شکست )لیبرت و مونیس،1967(، و مولفه هیجانی تغییرات روانشناختی ناشی از تحریک سیستم عصبی 
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  )1997( دانشآموزان 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 
احمد،  است )
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فاده از راهبردهاي پنداره تحصیلي مثبت، با استآموزان داراي خود(. دانش1،2012میناارت، کویپر، ورف
کنند که شوند و در نتیجه اضطراب کمتري را تجربه ميخودتنظیمي، بیشتر در فرآیند تحصیل درگیر مي

(. عالوه بر 2016ها تاثیر خواهد گذاشت )گونزالز،رودریگواز، فایلده وکارررا،تحصیلي آناین بر عملکرد 
بنابراین درگیري  ،درگیري تحصیلي است هاي شناختيتنظیمي از مولفهبا توجه به اینکه خود ،این

کننده اضطراب بینيپنداره تحصیلي منفي را تغییر دهد و پیشتواند افکار ناکارآمد و خودتحصیلي مي
کردن اضطراب امتحان و ( رابطه بین مهار2015) امتحان پایین باشد. در تحقیق رینگیسن وراف الدر

گري شد. ین در نوجوانان میانجياي حمایت والدبا نقش واسطهدرگیري تحصیلي 
مینه زدکي در ي انهابا وجود تحقیقات فراوان در رابطه با اضطراب امتحان در نوجوانان، پژوهش   

و  جررن ،رینگیسن اضطراب امتحان و درگیري تحصیلي صورت گرفته است )رائوفلدر، هوفریچدر،
افت ببطه با ي در راتحان و درگیري تحصیل(. محققان در تالش براي یافتن رابطه اضطراب ام2015جاکه،

ه )دلبستگي ب حصیلي(. پژوهش حاضر، بافت تاثیرگذار بر درگیري ت2009و روسر، اجتماعي هستند )اکلز
ه نتایج با توجه .  بدهدمعلم( و رابطه  درگیري تحصیلي با  اضطراب امتحان را مورد بررسي  قرار مي

غیر نوان متلي به عکنیم که در آن درگیري تحصیعلي بیان ميوابط را در قالب مدل الذکر این رفوق
گذارد.اي تحت تاثیر دلبستگي به معلم بوده و بر اضطراب امتحان اثر ميواسطه

ابطه بین دلبستگی به معلم، درگیری تحصیلی و اضطراب امتحانر -1 شکل

روش

1. Ahme, Minnaert, Kuyper, &  Werf

اضطراب امتحان

دلبستگی به معلم

درگیری تحصیلی 
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د. باشمي ختاريیابي معادالت ساستگي به روش مدلآزمایشي و طرح آن از نوع همبپژوهش حاضر غیر
ز روش اید، محقق بخواهد مدل خاصي را از لحاظ روابط بین متغیرهاي تحت بررسي بیازما وقتي

 (.1393، و محسنین اسفیداني) کندمعادالت ساختاري استفاده مي

  جامعه و نمونه آماری پژوهش
یزیک في ریاضي هاتهزان دختر سال دوم و سوم متوسطه رشآموجامعه آماري  این  پژوهش،  کلیه  دانش

باشد. در این  پژوهش از روش مي 94-95هاي شهر همدان در سال تحصیلي و علوم تجربي دبیرستان
احیه ناز هر  هر همدانشبدین صورت که از نواحي دوگانه  .شداي استفاده اي چندمرحلهگیري خوشهنمونه

یزیک و علوم فآموز دختر در رشته ریاضي دانش 289 انتخاب شده و دبیرستان به صورت تصادفي 2
 گیرد.تجربي در درس شیمي و فیزیک به عنوان نمونه مورد بررسي قرار مي

 ابزار

گانه گیري ابعاد سهساخته دلبستگي به معلم، جهت اندازهمقیاس محقق :1مقیاس دلبستگی به معلم

ابي و دلبستگي اضطرابي( به معلم تهیه و تدوین شده است. )دلبستگي ایمن، دلبستگي اجتن دلبستگي
-سوال تهیه شد و بعد از تحلیل عاملي اکتشافي به شیوه چرخش مولفه 33بدین منظور پرسشنامه اولیه با 

سوال نهایي باقي  12حذف گردید و در نهایت  ،داشتند 50/0 هاي اصلي، سواالتي که بار عاملي کمتر از
گویه مربوط به  4گویه مربوط به دلبستگي اجتنابي و  4مربوط به دلبستگي ایمن، گویه آن  4که  ماند

یکي  ،"توانم با معلم خود ارتباط برقرار نمایمراحتي ميبه"گویه  ،دلبستگي اضطرابي است. به عنوان مثال
گي هاي دلبستاز گویه ،"معلم من بسیار مغرور و خودخواه است"هاي دلبستگي ایمن، گویه از گویه

مربوط به گویه  ،"گاهي اوقات معلم خود را دوست دارم و گاهي اوقات او را دوست ندارم"اجتنابي و گویه 
تا کامال  "1" اي از کامال نادرست استها بر اساس لیکرت پنج درجهباشد. گویهدلبستگي اضطرابي مي

علم براي ساخت به م هاي دلبستگياند. پس از مشخص شدن مولفهتنظیم شده "5" درست است
براي این تحلیل   KMOبعدي دلبستگي به معلم از تحلیل عاملي استفاده شد. ضریبپرسشنامه چند

دست آمد که معناداري این مقدار در هب 2817.359 و مقدار آزمون کرویت بارتلت برابر 89/0
الت مورد تایید واقع گردید. پس از اطمینان از کیفیت ماتریس همبستگي سؤا  P<0/01سطح

پرسشنامه، سؤاالت پرسشنامه دلبستگي  به معلم به شیوه ایکوآماکس چرخش داده شد. نتایج حاصل از 
دلبستگي ایمن و دلبستگي اجتنابي  عامل دلبستگي اضطرابي، 3تحلیل عاملي اکتشافي نشان داد، 

1. Attachment to teacher
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ل اول، دوم و کنند. در این تحلیل مشخص گردید، عامتبیین مي از واریانس کل را درصد 79/66مجموعا 
برازش باشند. در  ادامه جهت درصد واریانس کل  مي 36/31و 35/18، 07/17گر سوم به ترتیب تبیین

 , GFI=0/95 AGFI=0/92, , CFI=0/98) که گردید استفاده تأییدي عاملي مدل از تحلیل
RMSEA=0/06.ضریب آلفاي کرونباخ براي دلبستگي ایمن ( برازش مطلوب مدل را نشان داد ،

 دست آمد.هب 62/0.  87/0، 81/0اجتنابي و اضطرابي به ترتیب 

 گیري ابعاد چهارگانه درگیريبراي اندازه این پرسشنامه :1پرسشنامه ابعاد درگیری تحصیلی

 و ه و تدوین شده استیته( 2011شناختي، رفتاري، عاطفي و عاملیت( توسط ریو و تسنگ )تحصیلي )
اي )بسیار مخالفم، مخالفم، تا حدودي مخالفم، درجه 7ف لیکرت صورت یک طیهسوال ب 22داراي 

گیري ( پنج گویه را براي اندازه 2011( است. ریو تسنگ )ودي موافقم، موافقم، بسیارموافقممتوسط، تاحد
این پنج مورد را با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ  2و پایایي هآموزان در نظر گرفتدرگیري رفتاري دانش

؛ به نقل از ریو و 3،0092اسکینر و همکاران) براي ارزیابي درگیري هیجاني از مقیاس دست آوردند.هب. /94
گویه دارد و  است. این مقیاس چهار خودگزارشي است، استفاده شده ( که یک مقیاس2011تسنگ، 
( 2011)کند. ریو و تسنگ آموزان را ضمن انجام تکالیف مدرسه و کالس منعکس ميهاي دانشهیجان

تسنگ  دست آوردند. همچنیین ریو وهب 78/0گویه را با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ  پایایي این چهار
؛ به نقل از ریو و 4200، 4( براي ارزیابي درگیري شناختي از پرسشنامه راهبردهاي یادگیري )ولترز2011)

هاي دو خرده مقیاس، یکي از ویژگي گیري اقتباس شدهاین ابزار اندازه( استفاده کردند. 2011تسنگ،
 هايماده 15-18دادن )موارد شامل موارد ارزیابي راهبردهاي پیچیده یادگیري بر مبناي بسط و گسترش

دهي نظیر و دوم شامل موارد ارزیابي راهبردهاي فراشناحتي و خودنظم ،مربوط به درگیري شناختي(
شناختي(. ریو و تسنگ مربوط به درگیري  ماده هاي 19-22ریزي، نظارت و اصالح یک کار )موارد برنامه

بیان کردند به  و دست آوردنده. ب/88را با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ  ماده 8پایایي این ( 2011)
گیري از قبل معتبر تکیه کنند. هنتوانستند به یک انداز ،مقیاس جدیدي بود ،دلیل اینکه درگیري عاملیت

مشاهده اهداف کالس درس(، مقیاس خودگزارشي و چهارچوب اي )اساس نظام مشاهده بر آنها ،بنابراین
پایایي این  و گیري این مقیاس در نظر گرفتندپنج گویه را براي اندازه ،مفهومي که از قبل وجود داشت

د مقیاس جهت برآورد قابلیت اعتمادست آوردند. هب 82/0پنج گویه را با استفاده از ضرب آلفاي کرونباخ 
کار برده شد. با توجه به ضریب آلفاي محاسبه شده هدرگیري تحصیلي در پژوهش حاضر، روش آلفاي کرونباخ ب

1.Questionnaire aspects of academic engagement
2. reliability 
3.Wellborn
4.Wolters
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(71/0  =α مقیاس درگیري تحصیلي  از ) همچنین براي بررسي اعتبار  خوبي برخوردار است.قابلیت اعتماد
 , GFI=0.99 , AGFI=0.97برازش ) هايکه شاخص این ابزار از تحلیل تاییدي استفاده شد

CFI=1 , RMSEA=0.04دست آمد.ه( ب 

براي عوامل تحلیل آماري روش از استفاده با سیاهه این: اهواز امتحان اضطراب سیاهه آزمون

 .شد ساخته (1375) شکرکن و نجاریان مقدم، اسدي ابوالقاسمي، توسط امتحان عالئم اضطراب سنجش
گزینه چهار از یکي هاآزمودني .است ماده 25 با کاغذي -دادم خودگزارشي مقیاس یک پرسشنامه، این

که امتحان اضطراب مقدماتي پرسشنامه .کنندمي انتخاب را اوقات( اغلب و اوقات، گاهي بندرت، )هرگز،
تصادفي صورت به اهواز شهر راهنمایي سوم پایه پسر و دختر آموزدانش 581 روي ،داشت ماده 93
دروني  TAI اساس بر .شد استفاده کرونباخ آلفاي ضریب از دروني مسانيه سنجش براي. شد اجرا

 گزارش شد. 92/0، 95/0، 94/0رتیب هاي دختر و پسر به تآزمودني نمونه، کل براي آلفا ضرایب نتایج
کار برده شد. با هجهت برآورد قابلیت اعتماد مقیاس اضطراب امتحان در پژوهش حاضر، روش آلفاي کرونباخ ب

 همساني دروني ( مقیاس اضطراب امتحان ازα=  93/0به ضریب آلفاي محاسبه شده براي مقیاس ) توجه
آموزان مناسب گیري اضطراب امتحان دانشمقیاس براي اندازهخوبي برخوردار بود و مقدار آلفا نشان داد که 

هاي برازش که شاخص . همچنین براي بررسي اعتبار این ابزار از تحلیل تاییدي استفاده شدباشدمي
(GFI=0.97 , AGFI=0.93 CFI=0.98  RMSEA=0.08.بدست آمد ) 

ها يافته
 ، انحراف معیار،هاي توصیفي )میانگینشاخص 1قبل از پرداختن به آزمون الگوي ساختاري، در جدول

است.  رائه شدهاها ي مناسب و نرمال بودن توزیع دادهچولگي و کشیدگي( متغیرها جهت بررسي پراکندگ
 تغیرهايي بین مباشند. همبستگها ميهاي چولگي و کشیدگي نشانگر نرمال بودن توزیع دادهشاخص

یابي لز روش مدا، ظور بررسي روابط علي بین متغیرهانشان داده شده است. به من 2پژوهش در جدول 
زا و برون ان متغیرعنوبهمعادالت ساختاري استفاده شد. در الگوي پژوهش حاضر، متغیر دلبستگي به معلم 

 د. انشده رفتهزا در نظر گهاي درونوان متغیرمتغیرهاي درگیري تحصیلي و اضطراب امتحان به عن

های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص -1 جدول
کشیدگیچولگیانحراف معیارمیانگینمتغیرها

62/2 دلبستگي ایمن  02/1  15/0  -0/86 

07/2 دلبستگي اجتنابي  99/0  78/0  -0/09 

28/3 دلبستگي اضطرابي  83/0  -0/42 41/0
57/3 درگیري تحصیلي  54/0  -0/18 -0/27 

27/1 اضطراب امتحان  70/0  25/0  -0/56 
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متغیرهای پژوهش ماتريس همبستگی -2 جدول
صیلیدرگیری تح دلبستگی اضطرابیدلبستگی اجتنابیدلبستگی ايمنمتغیرها

-دلبستگي ایمن
- **0/44- دلبستگي اجتنابي

- **0/25*0/12-دلبستگي اضطرابي
- 0/07 **0/23-**0/46درگیري تحصیلي
 **0/20- **0/21 **0/20 **0/18- اضطراب امتحان

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

 صیلي ون درگیري تحیرها، مربوط به رابطه میا، باالترین میزان همبستگي در متغ2 با توجه به جدول
همراه با  حان رابیني اضطراب امتش شده پیشمدل براز 2 شکل ( است.46/0دلبستگي ایمن به معلم )

دار نيرهاي معو مسی شدهاعداد روي مسیرها و پارامترها استاندارد. دهدهاي برازندگي نشان ميمشخصه
( بیشترین اثر 61/0جود در این مدل دلبستگي ایمن به معلم )اند. در میان متغیرهاي مومشخص شده

 .قیم را بر درگیري تحصیلي داردمست
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. مدل برازش شده پیش بینی اضطراب امتحان2 شکل

تواند از یر ميدامنه این مقاد استفاده شد. AGFI,GFI,CFIهاي براي بررسي برازش مدل از شاخص
ربع میانگین مجذور م مدل است.دهنده نیکویي برازش ک به یک نشانصفر تا یک تغییر کند. مقادیر نزدی

 نشانگر برازش مناسب مدل هستند 08/0که مقادیر کمتر از  ،(RMSEA) خطاي تقریب
 باشد 3متر از ( که مقادیر قابل قبول باید کdf/2χزادي )آ نسبت خي دو به درجه ،(1387)هومن،
رازش مدل در بهاي نیکویي کلیه شاخص ،شودشاهده ميم 3که در جدول  گونه(. همان2011)کالین،

سطح مطلوبي هستند.

های برازش مدل. شاخص3جدول
RMSEA AGFI GFI CFI /df2χ Df 2χ

07/0 84/0 88/0 93/0 42/2 163 74/394

 تغیرهايماري بین کل، واریانس تبیین شده و سطح معناد ،، غیرمستقیمضرایب اثر مستقیم 4در جدول 
 ش آورده شده است.پژوه

مستقیم و کل مدل و ضرايب تبیین. ضرايب استاندارد مستقیم، غیر4 جدول
ضريب تبیین اثر کلاثر غیر مستقیماثر مستقیممسیرها

14/0بر روي اضطراب امتحان از:
-16/0** - -16/0** درگیري تحصیلي

-10/0**-10/0**-دلبستگي ایمن
20/0**- 20/0** دلبستگي اضطرابي
17/0**- 17/0** دلبستگي اجتنابي

38/0بر درگیري تحصیلي از:
61/0**- 61/0** دلبستگي ایمن 
---دلبستگي اجتنابي

---دلبستگي اضطرابي

0/01P<    :  **،0/05 <P  :* 

همانطور که در جدول 4 مشاهده میکنیم، متغیرهاي برونزاي دلبستگی ایمن به معلم اثر مستقیم معنی-
دار بر افزایش درگیري تحصیلی )0/61( و دلبستگی اضطرابی به معلم )0/20( و دلبستگی اجتنابی به 

معلم )0/17( اثر 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-(
78
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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 معادالت ساختاري مورد آزمون قرارگرفت. نتایج نشان داد که 
مدل انتخابی با دادهها برازش مناسبی دارد و میتواند 14 درصد از واریانس اضطراب امتحان را تبیین کند. 

نتایج حاصل از مدل-یابی معادالت 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 )1393( همسو 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 )2000( عامل اصلی موفقیت دانشآموزان در کالس درس، 
نحوهی ارتباط معلمان با آنان است. فراتحلیل انجام یافته توسط گایل، پریس، بورل و آلن )2006(  نشان 

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 )1997(، ارتباط معلم- 

دانشآموز پیشبین قويتري براي بیان رفتارهاي کالسی دانشآموز بود. آثور، کاپالن و 
روث )2002( رفتارهاي حمایتکننده را به عنوان پیشبینیکننده درگیري تحصیلی مورد پژوهش قرار 
دادند. طبق تحقیقات پینتریچ و دي گروت )1990( ادراك 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 )2015( رابطه 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 )2015(، در 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
79
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هایي از وظایف مهم مدارس و معلمان طراحي برنامه ب امتحان باال باشد.کننده اضطرابینيتواند پیش
هاي دلبستگي در با توجه به اهمیت سبک آموزان را افزایش دهد.شدن دانشکه احتمال درگیر است

آموزان احترام بگذارند و نشان دهند معلمان باید به دانش درگیري تحصیلي و کاهش اضطراب امتحان،
-ممکن است دانش .ارتباط با معلم متفاوت از احساس نسبت به معلم است .ها هستندآن که واقعا نگران

هاي رفتاري معلم منجر به ایجاد ، ولي ویژگياط موثر با معلم خود داشته باشدآموزي در زمینه درسي ارتب
تاثیر دلبستگي اضطرابي یا اجتنابي گردد، در چنین شرایطي، درگیري تحصیلي و اضطراب امتحان تحت 

هاي ریاضي و تجربي آموزان سال دوم و سوم رشتهر میان دانشپژوهش حاضر د قرار خواهد گرفت.
آموزان نتایج، چنین پژوهشي در میان دانش بیشتر پذیريشود براي تعمیمانجام شده است. لذا پیشنهاد مي

 انجام گیرد. تحصیلي دیگر هايدورهو در  هاي دیگررشته
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