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پایه   با اضطراب مدرسه دانش آموزان  شده ادراک   یستگیشابررسی ارتباط بین  

 ششم شهر یزد 
 

 مژگان مسعودی زاد 

 کارشناس ارشد، گروه مشاوره و راهنمایی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسالمی، یزد، ایران 

 

 چکیده 

و یکی از مشکالت عمده دانش آموزان اضطراب مدرسه یک واکنش منفی هیجانی است که با پریشانی و تشویش همراه بوده  

توانایی و استعداد کافی، جهت ادامه تحصیل دچار عالئم اضطرابی شده    باوجوددانش آموزان زیادی    هرساله .  گرددمیمحسوب  

آن الزم و ضروری است.   های همبستهمقابله با چنین رفتاری، تبیین علل و    منظوربه. لذا  شودمی  ها آنکه باعث افت تحصیلی  

ششم   هیبا اضطراب مدرسه دانش آموزان پا   شدهادراک یستگی شا  نیارتباط ب یدر این راستا، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررس

منظور،  باشدمی  زدیشهر   بدین  بر    اینمونه .  شیوه    351مشتمل  به  یزد  شهر  ششم  پایه  پسر  و  دختر  آموزان  دانش  از  نفر 

ش  ایچندمرحله   ایخوشه   گیرینمونه  فیلیپس   آوریجمع  منظوربهدند.  انتخاب  مدرسه  اضطراب  پرسشنامه  از    اطالعات، 

( استفاده شد.  1982)  ( و مقیاس ادراک شایستگی هارتر2002)  (، پرسشنامه ابعاد ارتباطی خانواده کوئرنر و فیتزپاتریک1978)

با    یارتباط منف  یدارا  شدهراکاد  یستگیپژوهش نشان داد که شا  ج یروش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی بود. نتا

فرد است    یخودارزشمند  زانیهمان قضاوت فرد در مورد خود و م  شده ادراک  یستگی. شا باشدمیاضطراب مدرسه دانش آموز  

که هر چه   میریگ  یم  جهیپژوهش حاضر نت   ی ها  افتهی  طبق  .دارد  ی خود بستگ  ی ها  یی و توانا  ت یکه به نظرش نسبت به ظرف

  ی برا  یباشد و شخص ارزش باالتر  شتریخود ب  یکل  یو ارزشمند  یشناخت  ،یاجتماع  ،یجسمان  یها  نهیمدرک فرد از ز  زانیم

م  یها  ییتوانا باشد،  قائل  کاهش چشمگ  زانیخود  آن  عالئم  و  مدرسه  داشت  یریاضطراب  ب  جینتا.  خواهند    نیا  انگریحاصله 

که در    ییها  تیخود، توان مقابله با موقع  یها  ییتوانانسبت به خود و    یشناخت و آگاه  یکه دانش آموزان دارا  باشدمیمسئله  

 پردازند.  ی دارند و به حل مسئله م زیرا ن رندیگ  یقرار م یابیمعرض ارزش
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 مقدمه -1

روز بیماری هایی همچون سکته های قلبی و مغزی، سرطان و غیره  امروزه دانش بشر از تأثیر اضطراب به عنوان عامل مهم در ب

یاد می کند و می توان رد پای استرس را در اغلب بیماری های جسمی و روانی مشاهده کرد. گرچه مقدار معینی از اضطراب 

  ر انجام کارها ایجاد می کند برای فعالیت های روزمره الزم و ضروری است، اما اگر اندازه ی آن از حد طبیعی فراتر رود، مانعی د

همکاران،   و  مشاهده  1994)ابوالمعالی  تحصیل  دوران  در  که  است  اضطرابی  مدرسه،  اضطراب  راپی،   شودمی(.  و   1)هادسون 

دانش    (. گاه این اضطراب ها از چنان شدتی برخوردار است که زندگی روزمره و تحصیلی دانش آموز را دشوارمی سازد.2001

 .باشد میدرسه باال، توانایی کافی در ابراز وجود نداشته و از اعتماد به نفس و خودکارآمدی الزم نیز برخوردار نآموز با اضطراب م

آموز در مدرسه مشخص   دانش  به صورت عدم حضور منظم  اضطراب  فیزیولوژیکی   گردد میاین  و  اضطرابی  عالئم  با  اغلب  و 

است و همکاران،    همراه  مدرسه1390)منصوری  اضطراب  و    (.  بگذارد  جای  بر  فرد  زندگی  سرتاسر  در  منفی  آثاری  تواند  می 

سالمتی روانی کودک را تهدید کند. بنابراین شاخص پیش بین های این متغیر ضروری به نظر می رسد. عوامل متعددی می  

مل مهم در اجتماعی  تواند بر اضطراب مدرسه و میزان آن مؤثر باشد که در این پژوهش خانواده یا محیط خانه به عنوان یک عا

 مورد بررسی قرار گرفته است.   هاآنشدن کودکان و نوجوانان، و یک عامل کلیدی مؤثر بر نگرش ها و رفتارهای 
جو ارتباطی خانواده نقش عمده ای در رشد و پرورش ویژگی های شخصیتی کودکان و نوجوانان و رفتارهایشان بازی می کند.  

فکر، احساس و رفتار کودکان اثر می گذارد و بسته به نوع الگوهای ارتباطی که کودک در    خانواده محیطی است که بر چگونگی

معرض آن قرار می گیرد، ویژگی های شخصیتی خاصی را پرورش می دهد. کنش های متقابل میان والدین و فرزندان، اساس  

را نشان می دهد. از جمله مراحل بسیار    و این کنش متقابل در تمام مراحل عمر وی، خود   گرددمیتحول عاطفی کودک تلقی  

و تأثیرات والدینی در طی کردن این    باشدمیمهم، دوره  نوجوانی است. این دوره مرحله ای استرس آور برای والدین و نوجوان  

 مرحله و توسعه ی تغییرات نرمال آن بسیار حائز اهمیت است. 

ان و ابعاد ارتباطی خانواده که شامل جهت گیری گفت و شنود و جهت  بنابراین پرداختن به ارتباط اضطراب مدرسه دانش آموز

از ویژگی های خویش، نوع روابط خود با  باشدمیگیری همنوایی   ، بسیار مهم است. به نظر می رسد هنگامی که دانش آموز 

ائل روزمره خود داشته باشد،  دیگران و توانایی های خود آگاهی داشته باشد، عالوه بر این که می تواند برخورد متفاوتی با مس

یاد می   شده ادراک( از این توانایی ها به نام شایستگی 1982)  توانایی ذهنی بیشتری نیز در هماهنگی فعالیت هایش دارد. هارتر 

میزان  گیرد،  می  قرار  توجه  مورد  آموزان  دانش  مدرسه  اضطراب  با  آن  ارتباط  که  دیگری  متغیرهای  جمله  از  بنابراین  کند. 

 گی ادراکی دانش آموزان است.  شایست

توانایی و استعداد خوب جهت ادامه تحصیل دچار حالت های هیجانی نامطلوب    باوجوددانش آموزان زیادی در مدارس    هرساله

. این احساس تنش و فشار روانی که دانش  شودمی  هاآنمی شوند که با پریشانی و تشویش همراه است و باعث افت تحصیلی  

هنگام   بروز  آموزان  از  مانع  حتم  طور  به  مدرسه  اضطراب  است.  مدرسه  اضطراب  همان  کنند  می  تجربه  مدرسه  در  حضور 

او   استعدادهای  و شکوفایی  یادگیری  فرایند  در  آموز  دانش  اضطراب مدرسه شودمیتوانمندی های  بر  مؤثر  عوامل  . شناسایی 

پیامدهای منف از  این عوامل  با شناسایی  زیرا  روانی، تحصیلی و هزینه های مادی  اهمیت فراوان دارد،  ی آن در زمینه مسائل 

پرداختن به چنین مسأله ای ضروری  شودمیپیشگیری   بنابراین  به اضطراب مدرسه و شناخت باشدمی.  پرداختن  به دنبال    .

افزایش یا کاهش اض نهاد شکل گیری شخصیت فرد که نقش مهمی در  به عنوان مهم ترین  طراب پیشایندهای آن،  خانواده 

تواند محیطی   ارتباط می  این  بوده و  اهمیت  والدین و فرزندان در خانواده بسیار حائز  ارتباط  یافت شد.  ایفا می کند،  مدرسه 

را قادر سازد با موقعیت های بین فردی به طور مؤثر برخورد   ها آنفراهم کند که فرزندان بتوانند مهارت هایی را یاد بگیرند که  

 کنند. 

رزندی به عنوان یکی از مهم ترین عواملی که می تواند بر رشد ویژگی های شخصیتی افراد تأثیر بگذارد، در نظر ف  -ارتباط والد

که می تواند تحت تأثیر این روابط قرار گیرد.    باشد می  شدهادراک. یکی از این ویژگی های شخصیتی، شایستگی  شودمیگرفته  

 
1 Hadson & Rapee 
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فر  شدهادراکشایستگی   است که  آگاهی هایی  گاه   همان  دارد.  با دیگران  روابط خود  نوع  و  ویژگی های خود  توانایی ها،  از  د 

بنابراین در پژوهش حاضر   افراد آگاه به این ویژگی ها می توانند واکنش های متفاوت تری به مسائل روزمره خود نشان دهند.

 است.مورد بررسی قرار گرفته با اضطراب مدرسه دانش آموزان  شدهادراکرابطه ی شایستگی 

 

 پیشینه پژوهش   -2

ارتباط شایستگی  2015)  1هترس برگ و زبروسکی  را در مورد  پژوهشی  اجتماعی کودکان دارای   شدهادراک(  پذیرش  خود و 

فرد در کودکان دارای لکنت در مقایسه با کودکانی که لکنت    شدهادراکلکنت انجام دادند. این مطالعه به بررسی شایستگی  

پرداخته است و   نتایج  ندارند  فرد است.  ادراکی  بینی کننده شایستگی  زبان و محیط خانه پیش  توانایی  تا چه میزان  این که 

نشان داد که داشتن لکنت و نداشتن آن به طول قابل توجهی در میزان شایستگی ادراکی فرد تأثیر گذار است. همچنین توان  

تأثیر شایستگی ادراکی    2014در سال    2سیموئس و آالرکائو  .باشدمیبیان بهترین پیش بینی کننده شایستگی ادراکی کودکان  

را بر یادگیری و عملکرد دانش آموزان بررسی کردند. هدف از این پژوهش بررسی این نکته بود که آیا شایستگی ادراکی دانش  

ایستگی ادراکی دانش  در مدرسه مؤثر است. تجزیه و تحلیل کوواریانس نشان داد که ش  ها آن آموزان در نتایج عملکرد یادگیری  

ایفا   بهبود نمرات ریاضی  ادراکی نقش تعدیل گری در  تأثیر داشته است. همچنین شایستگی  غیبت ها  آموز در کاهش تعداد 

 کرده است.  

در پژوهشی اضطراب مدرسه و مؤلفه های آن را در دانش آموزان پایه چهارم در دو سیستم    1392در سال  و همکاران    بهمن

و توصیفی مقایسه کردند. نتایج نشان دادکه دانش آموزان دو گروه در میزان اضطراب مدرسه، اضطراب امتحان، ارزشیابی سنتی 

واکنش های فیزیولوژیک، ترس از ابراز وجود و فقدان اعتماد به نفس با یکدیگر تفاوتی ندارند. دانش آموزان دختر و پسر، تنها  

پسران است. همچنین سوابق تحقیق در این  و این اضطراب در دختران بیشتر ازدر میزان اضطراب امتحان با یکدیگر متفاوتند  

پژوهش مشخص کرده است که نظام ارزشیابی بر عزت نفس دانش آموزان نیز مؤثر است و در میزان عزت نفس دانش آموزان 

پژوهشی به بررسی روابط    در 1392صفاری و همکاران در سال    طرح ارزشیابی توصیفی و سنتی تفاوت معناداری وجود دارد.

سن،   تأهل،  همچون  عواملی  که  دادند  نشان  ها  یافته  پرداختند.  دانشجویان  در  تحصیلی  پیشرفت  و  خودکارآمدی  شادکامی، 

مقطع و رشته تحصیلی و همچنین شاخص پیشرفت تحصیلی دارای ارتباط معنی داری با شادکامی بوده و عواملی همچون سن، 

خ با  تحصیلی  معدل  و  اصلی مقطع  متغیر  سه  بین  داری  معنی  و  مثبت  همبستگی  همچنین  هستند.  ارتباط  در  ودکارآمدی 

 مطالعه یعنی شادکامی، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی یافت گردید. 

( پژوهشی را با عنوان رابطه بین شایستگی اجتماعی، انگیزه یادگیری و اضطراب مدرسه در 2013و همکاران )  3مگلین اسکیت

ن ابتدایی انجام دادند. نتایج مطالعه نشان داد که هر چه میزان شایستگی اجتماعی باالتر باشد، انگیزه یادگیری آنان  دانش آموزا

 4. از طرفی اضطراب بیشتر مدرسه با انگیزه کمتر یادگیری ارتباط دارد. دانباشدمیباالتر و همچنین اضطراب مدرسه پایین تر  

باط با شایستگی های ادراکی فرد در مدرسه و ورزش انجام دادند. تجزیه و تحلیل ها نشان  ( پژوهشی در ارت2013)  5و مکدونالد 

با شایستگی   افراد  از موفقیت در مدرسه و ورزش برخوردارند. صالحی و سیف    شدهادراکدادند که  از سطح قابل توجهی  باال 

و ابعاد ادراک شایستگی در میان نوجوانان با و    ( الگوی پیش بینی احساس تنهایی برمبنای تعامل معلم با دانش آموز1391)

بدون نقص بینایی را کارکردند. این تحقیق به روش همبستگی به انجام رسید. یافته ها مبین آن بود که با فزونی یافتن هر یک  

یابد. تنهایی کاهش می  ادراک شایستگی، احساس  ابعاد  اجتم از  نشان داد که شایستگی  اعی مهم  تحلیل رگرسیون چندگانه 

احساس  با  مستقیم  ای  رابطه  که  آموز،  دانش  و  معلم  تعامل  در  تعارض  است.  تنهایی  احساس  کننده  بینی  پیش  عامل  ترین 

افروز و  خوشنویسان  شد.  شناخته  متغیر  این  کننده  بینی  پیش  عامل  دومین  داشت،  رابطه  1390)  تنهایی  پژوهشی  در   )

 
1 Hetrsberg and zebrowski 
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ب با سالمت بیشتر، موفقیت  خودکارآمدی را با افسردگی و اضطراب و استرس  ررسی کردند. نتایج نشان داد که خودکارآمدی 

باالتر و یکپارچگی اجتماعی رابطه دارد. رابطه خودکارآمدی با اعتماد به نفس و خوش بینی، مثبت و با اضطراب، افسردگی و  

خودکارآمدی با نمره کل    نشانه های مرضی جسمانی، منفی گزارش شده است. در تمامی ضرایب همبستگی محاسبه شده بین

 مقیاس، اضطراب، استرس و افسردگی همبستگی منفی معناداری وجود دارد.

پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش ابراز وجود بر سالمت روان شناختی و عزت نفس نوجوانان    1389جاللی و احمدی در سال  

ت روانی و زیرگروه های آن )نارساکنش روی اجتماعی،  انجام دادند. یافته ها نشان داد که نمره عزت نفس و نمره کلی سالم

( پژوهشی با  1388)  اضطراب و افسردگی( به صورت معناداری با آموزش های داده شده تغییر یافته است. طباییان و همکاران

فعال بیش   / توجه  کمبود  اختالل  به  مبتال  کودکان  اجتماعی  شایستگی  بر  اجتماعی  های  مهارت  آموزش  تأثیر  انجام  عنوان  ی 

و گروه کنترل در چهار زیر مقیاس )تکانشگری، رفتار    2و  1دادند. نتایج بیانگر وجود تفاوت معنادار میان گروه های آزمایشی  

  1385پسندیده اجتماعی، روابط با همگنان و مهارت های ارتباط( در دو سطح پس آزمون و پیگیری بود. سلیمان نژاد در سال  

پایه سوم راهنمایی شهر ارومیه انجام داد. نتایج به  تحقیقی با عنوان مقایسه ا دراک لیاقت دانش آموزان تیزهوش و عادی در 

دست آمده نشان داد که دانش آموزان پسر مدارس استعداد های درخشان در مقایسه با دانش آموزان پسر مدارس عادی، در  

کف با  و  برتر  را  خود  خود،  از  مندی  رضایت  و  شناختی  شایستگی  مدارس ادراک  دختران  بین  ولی  اند،  کرده  توصیف  تر  ایت 

استعدادهای درخشان وعادی تفاوت معنی دار نبود. به طور کلی دختران در مقایسه با پسران به طور معنی داری در سه مؤلفه  

 شناختی، اجتماعی و فیزیکی ) به جز رضایت از خود ( خودرا باالتر توصیف کرده اند.  

پور) بررس  (1384لشکری  زاهدان به  شهر  راهنمایی  مقطع  آموزان  دانش  تحصیلی  عملکرد  با  امتحان  اضطراب  بین  ارتباط  ی 

نبوده است.   امتحان برعملکرد تحصیلی دانش آموزان یکسان  اضطراب  اثر  انجام شده، در مورد  نتایج مطالعات  پرداخته است. 

طح اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی رابطه شیوع اضطراب امتحان بین دختران و پسران تفاوت معنی داری داشت و بین س

(  1999)  معکوس وجود داشت. همچنین نتایج نشانگر شیوع باالی اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع راهنمایی بود. هارتر

کند،   می  هدایت  شناختی  و  اجتماعی  فیزیکی،  های  حوزه  در  را  افراد  که  بعدی  چند  محرکی  عنوان  به  را  شایستگی  ادراک 

ف نمود. براساس این دیدگاه، ادراک شایستگی و لذت درونی که از موفقیت به دست می آید، منجر به افزایش تالش برای توصی

موفقیت  شودمیموفقیت   برای  تالش  کاهش  و  اضطراب  به  منجر  نارضایتی  و  شایستگی  عدم  ادراک  که  حالی  در  .  گرددمی. 

یزهوش و عادی نشان داد که ابعاد ادراک شایستگی شامل شایستگی  ( درمیان دانش آموزان ت1383پژوهش سیف و همکاران )

اجتماعی، تحصیلی، ورزشی، اداره ی رفتار و خود ارزشمندی کلی، رابطه منفی با احساس تنهایی دارند اما مطالعه تأثیر همزمان  

در   حساس تنهایی نوجوانان بود.این ابعاد براحساس تنهایی، بیانگر اهمیت بیشتر شایستگی اجتماعی و تحصیلی در پیش بینی ا

مجموع پژوهش های ذکر شده نشان دادند که الگوهای ارتباطی خانواده نقش بسزایی در میزان اضطراب، سازگاری، انطباق و  

سرزندگی دانش آموزان دارد. عالوه بر این، الگوهای ارتباطی خانواده به ویژه ارتباط مؤثر والدین با فرزندان و حاکیمت فضای  

 .  باشد میفرزندان مؤثر   شدهادراکمی در خانه که امکان ابراز وجود فرزندان را فراهم کند در میزان شایستگی صمی

 

 نظری   مبانی  -3

 اضطراب مدرسه  -1-3

اجتماعی، سالمت و بیماری، نتیجه دخالت همزمان عوامل بیولوژیکی، روان شناختی و اجتماعی است -روانی -در مدل زیستی 

(. از جمله رایج ترین مسایل روانی و عاطفی در دوران نوجوانی، اضطراب و استرس است که اغلب 1390افروز،  )خوشنویسان و  

برای  مناسبی  را مالک  بیرونی  از محققان، میزان کنترل درونی و  اثر می گذارد. بعضی  افراد  عاطفی  برکنش های شناختی و 

ا انواع  از  یکی  اند.  داده  قرار  هیجانی  اختالالت  این  تشخیص  حقیقت  در  است.  مدرسه  اضطراب  کودکی،  دوران  های  ضطراب 

( اضطراب 1978)  . فیلیپسگرددمیاضطراب، یک ترس واقعی نیست و بیشتر به علت اضطراب جدا شدن از مادر و منزل واقع  

پیشرفت منبع تنش زای مدرسه یعنی تنیدگی های  به دو  پاسخ  را یک واکنش منفی هیجانی می داند که در  مانند    مدرسه 
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تنیدگی و  رقابتی  های  موقعیت  و  هام  1های امتحانات  الین  نماید.  می  بروز  معلم  طرد  یا  تأیید  مانند  همکاران  اجتماعی    2،و 

یافته2008) تعمیم  اضطراب  شامل  که  قائلند  سازه  دو  مدرسه  اضطراب  برای  اضطراب   3(  اختالل  است.  اجتماعی  اضطراب  و 

مه جانبه ای بدون احساس خطر آشکار است که گاهی اوقات تحت عنوان اضطراب مواج تعمیم یافته غالباً اضطراب وسیع و ه

به ترس آشکار و پیوسته از موقعیت های اجتماعی یا عملکردی اشاره دارد و از 5. اختالل اضطراب اجتماعیشودمینامیده    4آزاد 

 حقیر آمیزی عمل خواهد کرد.که او در این موقعیت ها به طرز خجالت آور یا ت شودمیاین باور فرد ناشی 

 

 مؤلفه های اضطراب مدرسه    -1-1-3

که عبارتند از: اضطراب امتحان، ترس از ابزار وجود، واکنش های فیزیولوژیک و    شودمیمؤلفه تشکیل    4اضطراب مدرسه از   

 فقدان اعتماد به نفس.  

 اضطراب امتحان 

د  آموزان  دانش  اغلب  است که  پدیده شایعی  امتحان  در  اضطراب  اضطراب  این  اند.  تجربه کرده  را  آن  ر دوران تحصیل خود 

هنگام مواجهه با یک موقعیت ارزشیابی بروز می کند که یکی از پیامدهای آن می تواند ضعف عملکرد در موقعیت مورد نظر 

اضطراب امتحان را   (2011)  دردی نژاد و همکاران  آغازشد.   (1980)  6باشد. بررسی ها پیرامون اضطراب امتحان با کار ساراسون 

های   واکنش  تمرکز،  فقدان  نگرش،  این  نتیجه  است.  نفس  آن ضعف عزت  که مشخصه  داند  می  اشتغالی ذهن  از خود  نوعی 

اغلب دانش آموزان اظهار می دارند که موقع امتحان دچار استرس، هیجان    فیزیولوژیک نامطلوب و عملکرد ضعیف در آزمون است.

وند. اضطراب امتحان اصطالح کلی است که به نوعی از اضطراب با هراس اجتماعی خاص اشاره دارد  زدگی و احساس درماندگی می ش 

که فرد را درباره توانایی هایش دچار تردید می کند و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیت هایی مانند موقعیت امتحان است. این  

، به وجود می آید.  باشد می رار می دهند و مستلزم حل مشکل یا مسأله  اضطراب در موقعیت هایی که فرد را در معرض ارزشیابی ق 

که    شود می بنابراین می توان چنین اظهار داشت که فرد دچار اضطراب مواد درسی را می داند اما شدت اضطراب وی مانع از آن  

تنها با دیدن چند سوال اول در مورد   دانش آموزانی که اضطراب امتحان باالیی دارند،معلومات خود را هنگام امتحان نشان دهد.  

پایین است، این قضاوت را به   ها آن کل آزمون به قضاوت می پردازند. اما دانش آموزانی که هراسی از امتحان ندارند یا اضطراب  

 (. 2000 ،7انتهای آزمون موکول می کنند )استکاتز و دیویس 

 

 ابراز وجود 

ابراز وجود به فرد احساس خودکارآمدی و کنترل درونی می دهد و این حس،    .مؤلفه دیگر اضطراب مدرسه، ابراز وجود است 

الزمانی تقویت می کند )صاحب  با دیگران  روابط متقابل  را در  و عزت نفس فرد  به نفس  بوباک، 2010،  و همکاران  اعتماد   8؛ 

گفتن« به تقاضاهایی که فرد نمی خواهد    ابزار وجود به عنوان توانایی که یک فرد برای دفاع از خود و نیز توانایی »نه  (.2004

روان    (. 2008و همکاران،    9. در دهه های اخیر مفهوم ابراز وجود گسترده تر شده است )بکرشودمیانجام بدهد، در نظر گرفته  

ناتوانی    رشناسان در بررسی اختالالت روانی و انحرافات اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختالالت و آسیب ها د

افراد، در تحلیل نادرست از خود، موقعیت خویش، عدم احساس کنترل و کفایت شخصی برای رویارویی با موقعیت های دشوار 

ابراز وجود مهارتی است    (.  1378)طارمیان،    و عدم آمادگی برای حل مشکالت و مسائل زندگی به شیوه ای مناسب ریشه دارد

 
1 Strain 
2 Lyneham 
3 Generalized anxiety 
4 Free-Floating anxiety 
5 Social anxiety disorder 
6 sarason 
7 Schults& Davis 
8 Bubock 
9 Becker 
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  مت رفتاری و اجتماعی افراد و به طور کلی داشتن عملکردی موفق در زندگی، ضروری است که میزان برخورداری از آن در سال

 (. 2008و همکاران، 1؛ کاراگوزوغلو 2000)شهنی ییالق و رضایی،

 

 فقدان اعتماد به نفس 

و وضع   طیاز ابعاد دیگر اضطراب مدرسه فقدان اعتماد به نفس است. مفهوم اعتماد به نفس از یک سو تحت تأثیر شرایط محی

 مظلومی و همکاران  های شخصیتی افراد مرتبط است.  زیست شناختی افراد قرار دارد و از سوی دیگر با شناخت ها و ویژگی

(، بیان می کنند که افراد دارای اعتماد به نفس پایین مشکالت بهداشت روانی بیشتری نسبت به افراد با اعتماد به نفس  2006)

( در آمریکا با هدف بررسی تأثیر سن و جنس و عزت نفس برمیزان از عهده  1995) 2و همکاران  رستوباال دارند. در تحقیقی که 

برآیی موفق نوجوانان انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که اعتماد به نفس باال، نوجوان را به سمت یافتن راه حل مشکل سوق  

د در تمامی مراحل زندگی نقش بسزایی دارد. ضعف اعتماد به  رامی دهد. اعتماد به نفس در چگونگی کیفیت اعمال و رفتار اف

نفس یکی از متداول ترین اختالالت روان شناختی در میان زنان و مردان جامعه و یکی از عالئم شایع بیماری های روانی است.  

شود، بلکه  رد با خود میف  ضعفی که روی همه جنبه های زندگی تأثیر منفی به جا می گذارد و نه تنها باعث اختالل در رابطه

والدین، همکاران و دوستان   ارتباطات بین فرد و خانواده، فرزندان،  )زفرقندی و همکاران،    گرددمیباعث صدمات شدیدی در 

1379.) 

 

 واكنش های فیزیولوژیک 

اغ دانش آموز سر  که در موقعیت های اضطراب آور به  باشدمیواکنش های فیزیولوژیک نیز مؤلفه دیگری از اضطراب مدرسه  

دارد. موریس  اشاره  زانو و تپش قلب  نامطلوب بدنی مانند لرزش  بازتاب های  به  آید و  لیبرت  3می  اسپیلبرگر   4( 1969)  و   5و 

( برای اضطراب امتحان دو مؤلفه مهم نگرانی و هیجان پذیری را مطرح کرده اند. مؤلفه نگرانی، دلواپسی شناختی زیاد  1980)

مربوط به تحقیر و سرزنش خود و انتظارات منفی از عملکرد و خود ابرازی به گونه ای منفی را شامل   کارراجع به عملکرد، اف

. مؤلفه هیجان پذیری به برانگیختگی هیجانی و واکنش های فیزیولوژیک خود مختار مانند تپش قلب، آشفتگی معده،   شودمی

اشاره دارد.   غیره  تعریق، لرزش و  فیزی  سردرد،  به دو دسته واکنش های درونی و واکنش های  ولوواکنش های  ژیک هیجانی 

برمی  در  را  بدن  واکنش های درونی، همه دستگاه های  تقسیم می شوند.  و حرکتی  تنفس،  نگرشی  گیرد مثل گردش خون، 

ن  شد  هاضمه و غدد. از جلوه های واکنش های نگرشی و حرکتی می توان به پریدگی رنگ صورت، گود افتادن گونه ها و بزرگ

 (. 1388چشم ها اشاره کرد )ایزدی فر و آشتیانی، 

 

   شدهادراکشایستگی    -2-3

قضاوت کلی فرد و ارزش گذاری در مورد خود است و به فرآیند آگاهی فرد از ویژگی های شخصیتی اش،    شده ادراکشایستگی  

)هارت دارد  اشاره  او  های  توانایی  و  ظرفیت  به  نسبت  نظرش  و  دیگران  با  روابط  اساس  1982ر  نوع  شده  ادارک  شایستگی   .)

در نظریه ی اریکسون عبارت است از احساس   شده ادراک( است. شایستگی  1950)6پیدایش سالمت روان در نظریه ی اریکسون 

با   تعامل  طریق  از  که  است  معینی  های  مهارت  از  برخورداری  مستلزم  که  تکالیفی  آمیز  موفقیت  دادن  انجام  برای  توانمندی 

سالگی،    12تا    9در طول دوره پیش نوجوانی، حدود    (.1383  ،و همکاران  فیزیکی به وجود می آید )سیف  ی ومحیط اجتماع 

. برخالف سال های میانی کودکی، نوجوانی زمانی است که ادراک خود  شودمیتغییرات کیفی و مهمی در ادراک خود پدیدار  

 
1 Karagozoglu 
2 Torres 
3 Morris 
4 Liebert 
5 Spilberger 
6 Erikson 
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ییر جهت به سمت خود ارزیابی مثبت صورت می گیرد و با شکل  تغ  بیشتر حالت واقع گرایانه و انتقاد ازخود دارد. دراین دوره

آغاز   اجتماعی  های  نقش  و  اجتماعی  پایگاه  محبوبیت،  براساس  خود  به  کردن  فکر  انتزاعی،  تفکر  )سومرلین،    شودمیگیری 

1997)1. 

 

  شدهادراکمؤلفه های شایستگی    -1-2-3

از سازه  1998)  نظر هارتر  از به اعتقاد وی    های( شایستگی ادراکی یکی  انگیزش فرد به حساب می آید.  مهم و اساسی برای 

  میانجی های مهمی در سوگیری انگیزشی محسوب می شوند.  2سازه هایی از قبیل ادراک شایستگی، عزت نفس و ادراک کنترل

و از آن جا    شود می ی آغاز  مان وی معتقد است که رشد شایستگی ادراکی از تجربیات اولیه کودکان در ارتباط با دنیای اجتماعی و جس 

که کودک اولین تجارب خود را در خانواده و هنگام ارتباط با والدین کسب می کند، بنابراین متغیر شایستگی ادراکی اهمیت بسزایی  

مثبت یا  گی  در متن خانواده می یابد. از نظر هارتر کودکانی که از والدین، همساالن و معلمان خود باز خورد می گیرند، ادراک شایست 

 منفی در آنها به وجود می آید.  

 

 شایستگی جسمانی 

سازمان بهداشت جهانی، سالمتی روانی را نه تنها فقدان بیماری، بلکه سالمت کامل جسمانی، روانی و اجتماعی می داند که به  

روزه روانشناسان به خوبی . ام (1384)آیوویل،    قابلیت ارتباط و هماهنگی با دیگران یا تغییر و اصالح محیط فردی اشاره دارد

می دانند روان انسان به طور مستقیم تحت تأثیر شرایط بدنی و جسمانی او است و متقابالً جسم انسان و اعمال اندام ها تحت  

و همکاران،   )بهرام  است  و ذهنی  روانی  تمرینی، درک    (. 1381تأثیر فضای  ای  برنامه  در  نتیجه شرکت  در  افراد  هنگامی که 

ز خود را تجربه می کنند، احساس بهتری در مورد خود می یابند و برای مدت طوالنی تری به فعالیت ادامه می  ری امطلوب ت

 دهند.  

 

 شایستگی اجتماعی 

مهارت های اجتماعی در بسیاری از زمینه های عملکردی یک کودک مانند رفتار مناسب، عزت نفس باال و میزان و کیفیت شاد 

به این نکته اشاره دارد که مهارت های اجتماعی نه  (  1372)  4، و میلبرن3گی وی نقش دارد. کارتلج ز زندبودن و میزان رضایت ا

تنها امکان شروع و تداوم روابط متقابل و مثبت را با دیگران فراهم می آورد بلکه توانایی نیل به اهداف ارتباط با دیگران را در 

جه عملکرد ناکافی رفتارهای اجتماعی همانند تعامل با گروه همگنان  ن نتیشخص ایجاد می کند. مشکالت اجتماعی را می توا

برطبق الگوی    (. 2006  ،6و پرینز  5در نظر گرفت. از این عملکرد ناکافی می توان به عنوان عدم شایستگی اجتماعی نام برد )دیبو

ای مناسب برای اجرای اعمال  ارت ه، فاقد مهباشدمینقص مهارت های اجتماعی، کودکی که دارای عدم شایستگی اجتماعی  

مناسب در یک فعالیت اجتماعی است. همچنین در مدل شایستگی اجتماعی مؤثر که توسط هالبرست، دنهام و داسنمور در 

پیام و تجربه کردن نتیجه را سه عنصر مهم شایستگی اجتماعی    2001سال   پیام، دریافت مؤثر  ارائه شده است، ارسال مؤثر 

 .  ه اند مؤثر معرفی کرد

 

 

 
 

 
1 Sumerlin 
2Perception of control 
3 Cartledge 
4 Milbern 
5 Deboo 
6 Prins 
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 شایستگی شناختی  

در سال های اخیر توجه روان شناسان به رویکردهای انسان گرایی و انسان سالم بیشتر شده است. یکی از بنیان گذاران اصلی 

جاوید حیطه،  او همه 1392)  این  نظر  به  است.  دانسته  را سالمت  زندگی  غایت  و  پرداخته  سالم  انسان  تعریف  به  که  است   )

این تمایل خود شکوفایی  اتی  یل ذتما  هاآن انس نام  ببرند.  را  بهره  بیشترین  بالقوه خود،  توانایی های  استعداد ها و  از  دارند که 

ی سالم می توانند از این تمایل حداکثر استفاده را ببرند. این افراد قادرند استعدادهای خود هاآناست و تنها تعداد اندکی از انس

  (.2003  ،1؛ فتزر1997)سومرلین،    الش کنند و به سطوح بهینه عملکرد فردی برسندت  ها آن   را بشناسند و برای شکوفا ساختن

اگر کسی بخواهد خود را بفهمد و واقعیت ها را درباره خود بداند تا بتواند تحول را آغاز کند، دیگر با خشم یا گریز واکنش نشان  

شنود خواهد بود. اما بیشتر مردم میلی به دگرگونی ندارند  گذار و خ نخواهد داد. از شنیدن حقایقی که به رشد او کمک می کند سپاس 

انسان باید نیازها وویژگی هایش را خوب و به درستی بشناسد و پاسخ مناسبی را  و دیگران را نیازمند تغییر و تحول می دانند.  

)جاوید،    ود را بیاموزدتار با خبرای کیستی و هستی خود، زندگی و جهان هستی دریافت کند و راه و روش زندگی سالم و رف

1392.) 

 

 خودارزشمندی 

یکی از نتایج    2. خودارزشمندیشودمیخودارزشمندی به مثابه شاخص سازگاری روانشناختی و کارکرد مناسب اجتماعی تلقی  

شخصیت   و  خود  ذهن،  بین  تعامل  تحلیل  و  بررسی  از  دا  (.2003  ،3)دیمیتریو   باشدمیناشی  بها  و  خود  از  به قدردانی  دن 

نفس  خوی است که موجب شکل گیری عزت  ارزشمندی  نظریه خود  از مصادیق مهم  مثابه شودمیشتن  به  ارزشمندی  خود   .

می تلقی  انگیزشی  بالقوه  ولف،  نیروی  و  )کروکر  کند  می  نمایان  را  خود  نفس  عزت  در  که  کروکر  2001شود  همکاران  و   ،و 

عموم  (20034 سطح سالمت  ارتقا  موجب  ارزشمندی  تنخود  خود  رفتار ی،  اصالح  و  افسردگی  کاهش  انگیزش،  منبع  ظیمی، 

 (. 2004، 5و همکاران  )کروکر شودمیاجتماعی، چگونگی درست و مناسب مواجهه با حوادث و وقایع روزمره زندگی 

 

 خانواده   -3-3

یک عامل مهم در  به عنوان  خانواده همواره به عنوان مهم ترین سیستم انسانی مورد توجه بوده است. خانواده یا محیط خانه  

، بنابراین جو ارتباطی شودمیشناخته    هاآناجتماعی شدن کودکان و نوجوانان و یک عامل کلیدی مؤثر برنگرش ها و رفتارهای  

خانواده، نقش عمده ای در رشد و پرورش ویژگی های شخصیتی کودکان و نوجوانان و رفتارهایشان بازی می کند. محیطی که  

رفتار کودکان اثر می گذارد و بسته به نوع الگوهای ارتباطی که کودک در معرض آن قرار می گیرد،    ، احساس وبرچگونگی فکر

دهد. می  پرورش  را  خاصی  های شخصیتی  نظریه  ویژگی  )بوئن،  در  خانواده  کل  1913  سیستمی  به  وابسته  فرد  هر  رفتار   ،)

ت رفتاری فرد نیز ناشی از تعامل عناصری است که در جه، مشکالسیستم و رفتار سایر اعضا و عناصر توصیف شده است. در نتی

خانواده یا محیط های دیگر اجتماعی در حالت تعادل قرار دارند. لذا فرآیند های درونی انسان، پدیده هایی کامالً درونی نبوده و  

د اثر دارد، خانواده است که  ررفتار فرمتأثر از عوامل بیرونی است که بریکدیگر تأثیر متقابل دارند وسیستمی که بیش از همه ب

 (.1379)ثنایی، امینی،  هم رفتارهای سازشی و بهنجار و هم رفتارهای نابهنجار افراد را شکل می دهد
 

 

 

 

 
1 Fetezer 
2 Self-Worth 
3 Demetriou 
4 Bouvertte 
5 Samers 
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 ابعاد ارتباطی خانواده    -1-3-3

ارتباطات(  2004)  فیتزپاتریک الگوهای  در  را  همنوایی  گیری  جهت  و  شنود  و  گفت  گیری  جهت  زیربنایی  خانوادگی    دوبعد 

 اسایی کردند.  شن

 

 جهت گیری گفت و شنود  

آزادانه و  بیانگر میزان فراهم شدن شرایطی است که در آن همه اعضای خانواده تشویق به شرکت  جهت گیری گفت وشنود 

زیا وشنود  گفت  دارای  که  هایی  خانواده  در  شوند.  موضوعات  از  وسیعی  طیف  درباره   نظر  تبادل  و  بحث  تعامل،  در  د راحت 

زمان زیادی را صرف تعامالت می کنند و    ها آنی آن به طور آزادانه، فراوان و خود انگیخته با یکدیگر تعامل دارند.  هستند، اعضا

در مورد دامنه وسیعی از موضوعات بحث می کنند. افراد خانواده، فعالیت ها، افکار و احساسات خود را با یکدیگر در میان می  

فعالیت و  اعمال  خانو  گذارند.  که  طرحهایی  تصمیمات  اده  و  گرفته  قرار  بحث  مورد  خانواده  اعضای  تمام  با  کنند،  می  ریزی 

در این خانواده ها ارتباطات باز هم ازنظر فراوانی و هم از    (.2004)فیتزپاتریک،    شودمیخانواده با همفکری همه اعضا گرفته  

 (.1997 رام قائل اند )کوئرنرو فیتزپاتریک،گر ارزش و احتو برای عقاید و نظرات یکدی  شودمینظر موضوع ترویج داده 

 

 جهت گیری همنوایی 

جهت گیری همنوایی عبارت است از میزانی که خانواده ها شرایط همسان بودن نگرش ها، ارزش ها و عقاید را مورد تأکید قرار 

دهند  فیتزپاتریک،   می  و  همنوایی  (.1997  )کوئرنر  گیری  جهت  با  هایی  خانواده  ان  در  فرزندان  و  از  عقاید  رود  می  تظار 

پیروی کرده و با آنان همنوایی کنند، برنامه های خود را متناسب با نیاز   از تلقینات والدینشان  احساساتشان را فرو نشانند و 

کنند  رسیدگی  خانواده  به  اول  و  کنند  هماهنگ  وفیتزپاتریک،  خانواده  خانواده   (.2002)کوئرنر  ساختار  با  باال  های    همنوایی 

ارتب روابط درون خانواده    اط دارد. یعنی خانواده هایی که منسجم و دارای سلسله مراتب هستند، سنتی  برای  اعضای خانواده 

  از یکدیگر انتظار دارند تا نسبت به عالیق خانواده، عالیق خود را در درجه دوم اهمیت قرار دهند  هاآناهمیت بیشتری قائل اند.  

که    (1994  )فیتزپاتریک و ریچی،   ب این دو بعد، چهار طرحواره ارتباطات خانواده را شکل می دهد ترکی  (.2004)فیتزپاتریک،  

با توجه به مبانی پیش گفته شده، فرضیه   (.2002،  1997  الگوهای ارتباطات خانواده خوانده می شوند. )کوئرنرو فیتزپاتریک، 

 پژوهش به صورت زیر مطرح و مورد آزمون قرار گرفته است: 

 

 با اضطراب مدرسه دانش آموزان ارتباط دارد.   شدهادراکشایستگی  فرضیه پژوهش:  

 روش شناسی  -4

ابعاد    و  پژوهش حاضر در مقوله مطالعه توصیفی از نوع همبستگی قرار می گیرد. در این پژوهش، اضطراب مدرسه متغیر وابسته

مطالعه این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر و پسری    دارتباطی خانواده متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. جامعه مور 

  ها آنمشغول به تحصیل بوده اند که تعداد    94-95تشکیل می دهند که در مدارس شهر یزد در پایه ششم درسال تحصیلی  

پسرو    178نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه ششم است. این نمونه شامل    366. نمونه پژوهش شامل  باشدمینفر    8171

 گیری نمونه. الزم به ذکر است که حجم نمونه مبتنی برفرمول کوکران محاسبه گردید. در پژوهش حاضر از  باشدمیدختر    167

شهر یزد تهیه شد و به   2و  1استفاده شده است. بدین ترتیب ابتدا لیست تمام مدارس ابتدایی ناحیه    ایچندمرحله   ایخوشه 

تصادفی   و  3طور  دخترانه  تمام  دم3مدرسه  آموزان  دانش  اختیار  در  ها  پرسشنامه  بعد  مرحله  ودر  انتخاب شدند  پسرانه  رسه 

پرسشنامه به دلیل عدم بازگشت و مخدوش بودن حذف گردید و در نهایت    21کالس های پایه ششم آن مدارس قرار گرفت.  

 پرسشنامه برای هرکدام از متغیرها مورد بررسی قرار گرفت.  345
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پر از  پژوهش  این  )سدر  فیلیپس  مدرسه  اضطراب  )  ( 1978شنامه  هارتر  شایستگی  ادراک  مقیاس  پرسشنامه  و  (  1982و 

پرداخته شده است.    ها آن استفاده شد که در ذیل به معرفی    (2002پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده کوئرنر و فیتزپاتریک )

زمینه را در  4ماده دارد و    74ت. این پرسشنامه  ستهیه و تدوین شده ا  1978پرسشنامه اضطراب مدرسه توسط فیلیپس درسال  

مقیاس   هنجاریابی  و  یابی  اعتبار  پایاسازی،  عنوان  تحت  تحقیقی  در  همکاران  و  ابوالمعالی  دهد.  می  قرار  سنجش  مورد  فرد 

ا با عالمت  رماده کاهش داده اند که فرد بعد از خواندن سؤال، درستی و یا نادرستی    52اضطراب مدرسه، تعداد سواالت آن رابه  

زدن بلی یا خیر یا گاهی اوقات مشخص می کند. فیلیپس منبع اصلی اضطراب مدرسه را ترس از شکست و فقدان اعتماد به  

 شودمی مؤلفه تشکیل    4نفس می داند که اغلب دانش آموزان در دوران تحصیل خود آن را تجربه کرده اند. اضطراب مدرسه از  

امتحان اضطراب   : از  عبارتند  نفس.   ،که  به  اعتماد  فقدان  و  فیزیولوژیک  های  واکنش  وجود،  ابزار  از  طبق    ترس  اساس  براین 

با توجه به شواهد سه    (1994ابوالمعالی و همکاران )  جدول زیر، میزان اضطراب مدرسه آزمودنی مورد قضاوت قرار می گیرد.  

یید کردند. همچنین پایایی پرسشنامه اضطراب مدرسه أ گانه اعتبار صوری، مالکی همزمان واعتبار سازه، روایی این آزمون را ت

( با  1386)  به دست آمده است. اعتبار این پرسشنامه در تحقیق میری و اکبری  89/0در پژوهش حاضر از طریق آلفای کرونباخ

شد که    هنشان داد  (1389)   و اباذری  (1377)  گزارش شده است.در پژوهش سلطانی فتوت86/0استفاده از ضریب آلفای کرونباخ

 این ابزار از روایی و اعتبار الزم برخوردار است. 

 

 نتیجه پایایی پرسشنامه اضطراب مدرسه فیلیپس   -1جدول  

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر 

 89/0 اضطراب مدرسه

 

 5امنه ای  دپرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده یک مقیاس خودسنجی است که درجه موافقت یا عدم موافقت پاسخ دهنده را در  

گزاره که در زمینه ی ارتباطات خانوادگی او هستند، می سنجد. این ابزار ابعاد گفت و شنود و همنوایی را   26درجه ای درباره  

در    گزاره ی بعد مربوط به بعد همنوایی است.    11گزاره ی اول مربوط به بعد گفت و شنود و    15می سنجد. بدین صورت که  

آزمودنی   پرسشنامه،  موافقم  ناین  کامالً  از  شده  بیان  عبارات  به  نسبت  را  خود  ندارم–موافقم    –ظر  کامالً    -نظری  و  مخالفم 

 به او تعلق می گیرد.   5تا 1مخالفم با زدن عالمت، اعالم می کند. بدین ترتیب نمره ی 

برای بعد همنوایی گزارش   79/0برای بعد گفت و شنود و    89/0کوئرنر وفیتزپاتریک اعتبار )ضریب آلفای کرونباخ( مقیاس را  

 را گزارش کرد.   81/0و برای بعد همنوایی آلفای  87/0( برای بعد گفت وشنود آلفای 1385) کوروش نیا کردند. 

روایی )تحلیل عاملی( و پایایی )آلفای کرونباخ( مطلوبی برای این مقیاس    (1388)  ( و رحیمی و خیر1386)  جوکار و رحیمی

حاضر جهت تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتایج آن جدول زیر  ش بدست آورده اند. در پژوه

 آورده شده است.  

 

 نتایج پایایی پرسشنامه ابعاد ارتباطی كوئرنر و فیتزپاتریک   -2جدول  

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر 

 85/0 گفت و شنود

 81/0 همنوایی

 

ش1982هارتر) ادراک  مقیاس  را  ا(  کودکان  جسمانی،    منظوربهیستگی  اجتماعی،  های  زمینه  در  شایستگی  ادراک  ارزیابی 

شناختی و ارزشمندی کلی فرد تهیه کرد. این مقیاس به عنوان یک آزمون خودگزارشی معرفی شده است که عمدتا سه ناحیه 
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برخورد با همساالن و شایستگی جسمانی    ، مجزا را مورد ارزیابی قرار می دهد : ادراک شایستگی شناختی، شایستگی اجتماعی 

خرده آزمون چهارم این مقیاس متمرکز برخود ارزشمندی کلی است که    با تمرکز بر بازی و فعالیت های ورزشی در هوای آزاد.

  ه نمره دارد که نمر  4تا  1عبارت دارد. هر عبارت از    28عبارت است و کل مقیاس    7. هر مقیاس دارای  باشد میمهارتی مستقل  

پایین و نمره    1 از مقیاس برتعداد عبارت های آن بعد تقسیم    4توانایی  توانایی باال را منعکس می کند. جمع نمرات هر بعد 

 و میانگین حاصل از ابعاد مختلف، نقاط قوت و ضعف آزمودنی در ادراک شایستگی را نشان می دهد.   شودمی

در پاسخ به سؤاالت و ارائه پاسخ های اجتماعی مطلوب، هارتر به جای   جلوگیری از سوگیری مثبت یا منفی آزمودنی  منظوربه

نمره  روش  از  بعد  استفاده  است. دو  باالتری  ارزش  و  کارایی  دارای  نمود که  ارائه   را  لیکرت، روش ساختاری جایگزین  گذاری 

هر دو جمله را خوانده و یکی    شودمیو هریک از دو بعد در دو سمت پرسشنامه قرار دارند و از آزمودنی خواسته    شودمیمطرح  

را که در مورد او درست تر است، انتخاب کند. سپس یکی از دو گزینه ای را که در زیر هر جمله آورده شده عالمت گذاری کند.  

 (.1982)هارتر، شودمیاین نوع گزینه، دامنه انتخاب را وسعت داده و پاسخ غلط ندارد و از انتخاب پاسخ های حد وسط اجتناب 

روایی مقیاس با استفاده از تحلیل عوامل اصلی و به دنبال آن چرخس واریماکس و ابلیمن حاصل شد که هر دو روش منجر به  

گردید)شهیم، مشابه  عوامل  ابلیمن    (.2004استخراج  چرخش  داشت،  وجود  همبستگی  بنایی  زیر  عوامل  بین  که  این  به  نظر 

( و آزمون بارتلت معنی  85/0برای ماتریس همبستگی عوامل است، )  گیریهنمونکه معرف کفایت   1KMOانتخاب شد. مقدار  

ابعاد شایستگی شناختی، شایستگی    (P<0/00001)دار   آلفا برای  پایایی خرده آزمون های مقیاس با استفاده از ضریب  بود. 

برابر   ترتیب  به  کلی  ارزشمندی  خود  و  جسمانی  شایستگی  و  است اگز83/0و  83/0،  78/0،  76/0اجتماعی  شده   رش 

 به دست آمد.  91/0ازطریق آلفای کرونباخ  شدهادراکدرپژوهش حاضر، پایایی مقیاس شایستگی  (.1982)هارتر،

در این پژوهش از روش های آماری توصیفی و استنباطی در تحلیل استفاده گردید. شاخص های آماری مورد استفاده شامل  

معیار   انحراف  و  میانگین  فراوانی،  همچنین  باشد میمحاسبه  های    منظوربه.  آزمون  از  پژوهش  های  فرضیه  به  پاسخگویی 

 پارامتریک استفاده شد. به عالوه رابطه متغیرها با نمودار پراکندگی و تحلیل مسیر چند متغیره مشخص گردید.  

 

 نتایج  -5

  13تا  11آموزان بین دانش دهند. یگروه نمونه را پسران و مابقی را دختران تشکیل م %52حدود بر اساس نتایج آمار توصیفی، 

نتایج بیانگر آن است که بیشترین طبقه مربوط به پدران دارای   سال بوده است.    88/11اند و میانگین سن آنها  سال سن داشته 

 تحصیالت دیپلم است و کمترین حوزه مربوط به تحصیالت فوق لیسانس و باالتر است. نتایج بیانگر آن است که بیشترین طبقه 

میانگین و انحراف   3در ادامه جدول    مربوط به مادران دارای تحصیالت دیپلم است و کمترین حوزه مربوط به بیسوادان است.

 دهد. نیز ماتریس همبستگی مرتبه صفر متغیرهای پژوهش را نشان می 4دهد. جدول استاندارد متغیرهای پژوهش را نشان می

 

 ( n=351غیرهای پژوهش ) تمیانگین و انحراف استاندارد م   -3جدول  

 میانگین  ابعاد  متغیر
انحراف 

 استاندارد
 حداکثر حداقل

ابعاد  

ارتباطی 

 خانواده

و   گفت 

 شنود 
98/58 98/7 26 73 

 51 14 43/7 97/34 همنوایی

 107 43 61/12 23/86 شده ادراکشایستگی 

 134 63 35/15 37/98 اضطراب 

 
1 Kaiser-Meyer-Ollcin 
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 مدرسه

 

جدول   ا  4نتیجه  که  است  آن  از  و  بحاکی  منفی  همبستگی  یکدیگر  با  همنوایی  و  شنود  و  گفت  یعنی  خانواده  ارتباطی  عاد 

شده مثبت و با اضطراب مدرسه منفی است. در حالی دار برقرار کرده اند. در ادامه رابطه گفت و شنود با شایستگی ادراکمعنی

برعکس می برای بعد همنوایی  روابط  این  رابطه همنوایکه  اضطراب   شدهادراکو شایستگی    یباشد. بدین معنا که  با  منفی و 

 دار است.   و اضطراب مدرسه منفی و معنی شدهادراکباشد. در نهایت رابطه شایستگی مدرسه مثبت می

 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش  -4جدول  

 1 2 3 4 

    1 گفت و شنود .1

   1 -20/0* همنوایی .2

  1 -33/0* 33/0* شایستگی  .3

 1 -50/0* 39/0* -41/0* اضطراب مدرسه .4

**p<0.01     

 

 های استنباطی یافته  -1-5

شود. در همین راستا ابتدا نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش توسط های پژوهش پرداخته میدر این بخش به آزمون فرضیه

 دهد. نتایج این آزمون را نشان می 5شود. جدول اسمیرنف بررسی می-آزمون کلموگروف
 

 ج آزمون نرمالیتیینتا  -5جدول  

 متغیر
 اسمیرنف -کلموگروف

 داریمعنی  درجه  آزادی  آماره

 12/0 351 91/0 گفت و شنود

 15/0 351 92/0 همنوایی

 09/0 351 89/0 شایستگی 

 47/0 351 96/0 اضطراب مدرسه

 

جدول   بر  معنی5مبتنی  تفاوت  پژوهش  متغیرهای  تمام  توزیع  ب،  ندارد.  نرمال  توزیع  با  فرضیهن داری  بررسی  در  های  ابراین 

می بررسی  پژوهش  پراکندگی  نمودار  مشاهده  با  نیز  متغیرها  رابطه  بودن  بعالوه خطی  برد.  بهره  پارامتریک  آزمونهای  از  توان 

پیش از  تخطی  عدم  از  حاکی  نتایج  و  فرضیه گردید  ادامه،  در  بود.  رگرسیون  نوع  فرضهای  از  مدل  یک  قالب  در  پژوهش  های 

مورد بررسی و    AMOSگیرند. الزم به ذکر است که مدل تحلیل مسیر مذکور در نرم افزار  ورد آزمون قرار میمتحلیل مسیر  

ارتباطی خانواده به عنوان متغیرهای برونزا، اضطراب مدرسه و شایستگی   ابعاد  به     شدهادراکتعیین برازش قرار گرفته است. 

 دهد.  ایج رگرسیون مربوط به خطوط مدل مفهومی پژوهش را نشان میتن 6عنوان متغیر درونزا در نظر گرفته شدند. جدول  
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 شده ادراکبینی اضطراب مدرسه توسط ابعاد ارتباطی خانواده و شایستگی  پیش  -6جدول  
 b β S.E. C.R. P متغیر پیش بین  متغیر مالک 

شایستگی  

 شده ادراک

 001/0 74/5 07/0 28/0 44/0 گفت و شنود

 001/0 -60/5 08/0 -27/0 -46/0 همنوایی 

اضطراب  

 مدرسه 

 001/0 -50/5 08/0 -24/0 -47/0 گفت و شنود

 001/0 11/5 09/0 23/0 47/0 همنوایی 

شایستگی  

 شده ادراک

42/0- 34/0- 05/0 36/7- 001/0 

 

جدول   در  که  ادراکشودمیدیده    6همانگونه  شایستگی  مثبت  کننده  بینی  پیش  شنود  و  گفت  حالی،  در  است.  که    شده 

ادراک شایستگی  میهمنوایی،  بینی  پیش  منفی  بصورت  را  فرد  شده  خانواده،  در  شنود  و  گفت  افزایش  با  عبارتی  به  کند. 

و در ادامه اضطراب مدرسه وی کاهش می یابد. این توصیف برای بعد همنوایی    شودمیشایستگی بیشتری برای خود متصور  

و اضطراب مدرسه در دختران و پسران، از دو   شدهادراکایسه شایستگی  بصورت معکوس قابل تصور است. در نهایت جهت مق

جدول در  آن  نتایج  که  شد  گرفته  بهره  مستقل  تی  جدو  7  آزمون  در  که  همانطور  است.  دختران   7ل  آمده  است،  مشهود 

از نظر اضطراب مدرسه، تفاوت معنی دار ی بین دختران و شایستگی بیشتری نسبت به پسران برای خود متصور بوده اند، اما 

 پسران وجود ندارد.

 

 مقایسه دختران و پسران از نظر شایستگی و اضطراب مدرسه  -7جدول  

 t df p میانگین  تعداد  جنسیت  متغیر

شایستگی  

 شده ادراک 

 40/83 181 پسر
46/4- 349 001/0 

 25/89 170 دختر 

اضطراب 

 مدرسه

 87/97 181 پسر
61/0- 349 53/0 

 89/98 170 دختر 

 

 بحث و نتیجه گیری -6

شایستگی   که  داد  نشان  پژوهش  آموز    شدهادراکنتایج  دانش  مدرسه  اضطراب  با  منفی  ارتباط  شایستگی  باشدمیدارای   .

توانایی های    شدهادراک  به نظرش نسبت به ظرفیت و  همان قضاوت فرد در مورد خود و میزان خودارزشمندی فرد است که 

ستگی در تعامل با دیگران شکل می گیرد و مشکالت رفتاری کودکان موجب کاهش تعامل مثبت ادراک شای  خود بستگی دارد.

طبق یافته های پژوهش حاضر نتیجه می گیریم که هر چه    (. 1999)هارتر،    شودمیبا دیگران و توقف رشد ادراک شایستگی  

بیشتر باشد و شخص ارزش باالتری برای  میزان درک فرد از زمینه های جسمانی، اجتماعی، شناختی و ارزشمندی کلی خود  

این   بیانگر  حاصله  نتایج  داشت.  خواهند  کاهش چشمگیری  آن  عالئم  و  مدرسه  اضطراب  میزان  باشد،  قائل  خود  های  توانایی 

که دانش آموزان دارای شناخت و آگاهی نسبت به خود و توانایی های خود، توان مقابله با موقعیت هایی که در    باشدمیمسئله  

 رض ارزشیابی قرار می گیرند را نیز دارند و به حل مسئله می پردازند. مع

(، عقیده داشت که سازه ی ادراک شایستگی اگر چه سازه ای چند بعدی است، اما این ابعاد از انسجام درونی و  1999)  هارتر

یک از ابعاد ادراک شایستگی،    ارتباطی مستحکم بین مؤلفه های تشکیل دهنده ی خود برخوردارند. بنابراین، متحول شدن هر

با حفظ استقالل آن بعد، می تواند به رشد دیگر ابعاد نیز کمک کند. بر اساس مدل هارتر، تجربه های مثبت اجتماعی، تحصیلی  



 مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

 1-18، صفحات  1401 پاییز، 3، شماره 8دوره 

14 

 

. همچنین این باور که رفتارهای فرد، وی را در مقابل  شودمیو ورزشی منجر به رشد خودپنداره ی مثبت و احساس ارزشمندی  

سوی  اجتما از  و  نماید  می  عمل  خود  همساالن  گروه  با  همسو  و  دهد  نمی  قرار  به    ها آن ع  منجر  است،  شده  پذیرفته 

. از این رو، دانش آموزانی که از لحاظ اجتماعی، تحصیلی و ورزشی احساس شایستگی می کنند،  گرددمیخودارزشمندی کلی  

از محبوبیت بیشتری در بین همساالن محتمل است که رفتارهای جامعه پسندانه تری نیز نشان می ده ند و به همین دلیل 

خود برخوردار شوند. این عوامل با احساس ارزشمندی بیشتر همراهی می کند و در نتیجه اضطراب مدرسه و مؤلفه های آن را 

ادی و همچنین (، در میان نوجوانان تیزهوش و ع 1383)  این نتایج با یافته های پژوهش سیف و همکاران  کمتر نشان می دهد. 

همچنین نتایج یافته ها نشان    . باشدمی(، نیز همسو  2009)  3(، و بلک 2006)2(، هنریچ و گالون2004)1با پژوهش های الهاگین 

بیشتری برای خود قائل بوده اند ولی اضطراب مدرسه در بین    شدهادراک دادند با این که دختران نسبت به پسران شایستگی  

 مگیری نداشته است.دخترها و پسرها تفاوت چش

آگاه سازی والدین در قالب آموزش های خانواده و تربیت فرزندان در خصوص عواقب داشتن اضطراب مدرسه و   شودمیپیشنهاد 

توصیه   آمده،  به دست  نتایج  به  توجه  با  گیرد.  آموزان صورت  دانش  ادراکی  شایستگی  بودن سطح  ها    شودمیپایین  خانواده 

ادانه احساسات و عقاید فرزندان خود در محیط خانه فراهم آورند. استفاده از روش ها و تجارب با ساختار  محیطی را برای ابراز آز

 توسط معلم در کالس)صندلی توانایی، صندلی صمیمیت و...(، که سطح شایستگی های دانش آموزان ارتقا یابد. 

 
1 Elhageen 
2 Henrich & Gullane 
3 Black 
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Investigating the relationship between perceived competence and 

school anxiety of sixth grade students in Yazd 
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Abstract 

School anxiety is a negative emotional reaction that is associated with anxiety and worry and is considered one 

of the major problems of students. Every year, despite having enough ability and talent, many students suffer 

from anxiety symptoms to continue their education, which causes them to fail in their studies. Therefore, in order 

to deal with such behavior, it is necessary and necessary to explain its causes and correlates. In this regard, the 

purpose of this research is to investigate the relationship between perceived competence and school anxiety of 

sixth grade students in Yazd. For this purpose, a sample of 351 male and female sixth grade students in Yazd 

city was selected by multi-stage cluster sampling method. In order to collect information, the Phillips School 

Anxiety Questionnaire (1978), Koerner and Fitzpatrick Family Communication Dimensions Questionnaire 

(2002) and Harter Competence Perception Scale (1982) were used. The present research method was descriptive 

and correlational. The results of the research showed that the perceived competence has a negative relationship 

with the student's school anxiety. Perceived competence is a person's judgment about himself and the level of 

self-worth of a person, which depends on his opinion about his capacity and abilities. According to the findings 

of the present research, we conclude that the more a person's understanding of his physical, social, cognitive and 

overall worth and the more he values his abilities, the more school anxiety and its symptoms will decrease 

significantly. The results show that students who have knowledge and awareness about themselves and their 

abilities have the ability to deal with the situations that are exposed to evaluation and solve problems . 

 

Keywords: school anxiety, family communication patterns, perceived competence . 

 


