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آزمون روابط علی اضطراب تحصیلی بر اساس ادراک محیط کالس
با میانجی سبکهای مقابلهای در دانشآموزان
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چکیده
هدف مطالعه حاضر ارائه الگوی ساختاری بهمنظور پیشبینی اضطراب تحصیلی بر اساس ادراک محیط
کالس با میانجی سبکهای مقابلهای در دانشآموزان بود .روش پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی و
جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه مدارس دولتی تهران در سال تحصیلی -31
 4933بود .روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و حجم نمونه شامل  120دانشآموز بوده است.
دانشآموزان به پرسشنامههای ادراک محیط کالس فراسر ،فیشر و مکروبی ( ،)4331سبکهای مقابله اندلر
و پارکر ( )4330و اضطراب مدرسه ابوالمعالی و همکاران ( )4331پاسخ دادند .برای تحلیل دادهها از روش
الگویابی معادالت ساختاری و برای بررسی روابط علّی میان متغیرهای مکنون موردبررسی قرار گرفت .نتایج
نشان داد مؤلفههای ادراک محیط کالس و مؤلفههای اضطراب تحصیلی بهصورت منفی همبسته بودند و
سبک مقابله هیجان مدار بهصورت مثبت با مؤلفههای اضطراب تحصیلی همبسته بود ،اما بین سبک مقابله
مسئله مدار و اجتنابی با اضطراب تحصیلی رابطه معناداری یافت نشد .همچنین ادراک محیط کالس با
میانجی سبکهای مقابله ،اضطراب تحصیلی در دانشآموزان دختر را پیشبینی میکنند.
واژههای کلیدی :ادراک محیط کالس ،اضطراب تحصیلی ،سبکهای مقابله
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مقدمه
ارتقای بهداشت روانی در محیط تحصیلی بهعنوان یکی از مهمترین ابعاد توسعه و بهسازی
منابع انسانی است و در چند دهة اخیر توجه سازمانهای آموزشی را در خصوص پرورش
نیروهای سالم از نظر جسمی و فکری را به خود جلب کرده است (رستگار ،زارع،
سرمدی و حسینی .)4939 ،اضطراب از دیرباز بهعنوان عکسالعمل طبیعی در مقابل تنش
قلمداد میشد (شونرت ریچی و هیمل .)8043 ،4یکی از انواع اضطراب ،اضطراب
تحصیلی 8است که بهصورت یک حالت هیجانی نامطلوب که با پریشانی و تشویش همراه
است ،دیده می شود و منبع اصلی آن ترس از شکست و فقدان اعتمادبهنفس است
(ابوالمعالی ،درتاج ،سلکی و صالح 4978 ،نقل از بهمن ،کیامنش و ابوالمعالی.)4938 ،
اضطراب تحصیلی (مدرسه) از  1مؤلفه اضطراب امتحان ،ترس از ابراز وجود ،واکنشهای
فیزیولوژیک و فقدان اعتمادبهنفس تشکیل میشود (اباذری .)4930 ،ازجمله عواملی که
در محیطهای تحصیلی میتواند بهعنوان پیشایند اضطراب تحصیلی در نظر گرفته شود،
ادراک محیط کالس است .محیط کالس ،نقش حیاتی و نیرومندی در عملکرد تحصیلی،
روانشناختی و رفتاری دانشآموزان بر عهده دارد (آندرمن و میگلی .)4337 ،9زمانی که
دانشآموزان برای یادگیری ،حمایتهای معلم و همکالسان را در کالس بیشتر ادراک
کنند ،اضطرابشان برای یادگیری کاهش مییابد (هوانگ .)8040 ،1نتایج مطالعه (حسنی،
فتحی آشتیانی و رسولزاده طباطبایی )4934 ،نشان میدهد تفاوتهای شخصیتی و
روانشناختی میتواند عامل تأثیرگذاری باشد که منجر به واکنشهای متفاوت افراد نسبت
به موقعیتهای استرسزا گردد .ازجمله این عوامل شخصیتی سبکهای مقابلهای 3است.
علیرغم تأثیر مستقیم سبکهای مقابلهای ناسازگارانه بر اختالل اضطراب ،به اعتقاد برخی
از صاحبنظران درک بهتر فرآیندهای مقابلهای در نوجوانان ،نیاز به بررسی عوامل و
بافتهای تأثیرگذار آموزشگاهی ،فردی و اجتماعی دارد (واینر و کارتون .)8048 ،1برای
در نظر گرفتن سبکهای مقابلهای بهعنوان متغیر میانجی در ارتباط با ادراک محیط کالس،
درک بهتر فرآیندهای مقابلهای در کودکان و نوجوانان ،نیاز به بررسی عوامل و بافتهای
تأثیرگذار اجتماعی دارد (هاشمی و جوکار .)4938 ،ضرورت توجه به عوامل و
موقعیتهایی فردی و آموزشگاهی ،که میتوانند منجر به بروز اضطراب شوند تا حدی
4. Huang, Sh.
5. coping style
6. Weiner, B. A., & Carton, J. C.

1. Schonert-Rechel, K. A., & Hymel, A.
2. academic anxiety
3. Andermen, E. M. & Midgley, C.
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است که در سالهای اخیر موردتوجه پژوهشگران بوده اما رابطه متغیر ادراک محیط
کالس با سبکهای مقابلهای ،عنوان متغیر میانجی در ارتباط با اضطراب تحصیلی قرار
میگیرد ،تا کنون موردبررسی قرار نگرفته است ،بنابراین نیاز بیشتری برای پژوهش در
این زمینه احساس میشود .پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا مدل ساختاری
ارائه شده از برازش خوبی برای پیشبینی اضطراب تحصیلی بر اساس ادراک رابطه والد
فرزند ،ادراک محیط کالس و وضعیت اقتصادی اجتماعی با میانجی سبکهای مقابلهای
در دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران برخوردار است؟
روش
روش پژوهش در مطالعه حاضر توصیفی  -همبستگی است .و بهمنظور تحلیل دادهها و
پاسخ به پرسشهای پژوهش از روش مدل یابی معادالت ساختاری و برای بررسی روابط
علّی موجود میان متغیرهای مکنون موردبررسی قرار گرفت .جامعه موردمطالعه
دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی -31
 4933مشغول به تحصیل بودند .برای تعیین حجم نمونه ،با توجه به تعداد پارامترهای
مدل پژوهش (مسیر ،خطای درونزاد ،خطای برونزاد و کوواریانس) که درمجموع شامل
 38پارامتر است ،به ازا هر پارامتر  3برابر ،آزمودنی انتخاب شدند (بنتلر)8001 ،4؛ و حجم
نمونه  120نفر دانشآموز برآورد شدند .اما پس از بررسی دادهها مشخص شد که سه
پرسشنامه از  120پرسشنامه ،دارای داده پرت چند متغیره بود و حذف شد .روش
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای است .از هر حوزه شهر تهران (شمال ،شرق ،جنوب،
غرب) ،دو منطقه و از هر منطقه  1مدرسه و از هر مدرسه  9کالس و از هر کالس
بهتصادف  3دانشآموز انتخاب شدند.
جهت جمعآوری دادهها از  9پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامه اضطراب تحصیلی
(مدرسه) فیلیپس )4372( 8با  71ماده و  1زمینه ترس از ابراز وجود ،اضطراب امتحان،
فقدان اعتمادبهنفس و واکنشهای فیزیولوژیک را مورداندازهگیری قرار میدهد .در این
پژوهش برای محاسبه پایایی از روش باز آزمایی و میزان پایایی کل  0/20دست آمد.
همچنین با استفاده از آلفای کرونباخ ،پایایی ترس از ابراز وجود  ،0/20اضطراب امتحان
2. Philips, B.

1. Bentler, P. M.
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 ،0/27فقدان اعتمادبهنفس  0/70و واکنشهای فیزیولوژیک  0/72بهدستآمده .اعتبار این
آزمون توسط روشهای اعتبار عاملی؛ اعتبار مالکی همزمان و اعتبار صوری محاسبه
گردیده است.
پرسشنامه ادراک از محیط کالس «در این کالس چه میگذرد» ساختهی فراسر ،فیشر
و مکروبی ( )4331برای سطح دبیرستان طراحی و تحلیل عاملی و اعتباریابی شده است.
این پرسشنامه شامل  31سؤال و در  7خرده مقیاس شامل وابستگی دانشآموزان ،حمایت
معلم ،درگیری دانشآموزان ،تحقیق ،جهتگیری تکلیف ،همکاری و عدالت (انصاف)،
در طیف پنجدرجهای لیکرت از «تقریباً هرگز» ( )4تا «همیشه» ( )3تدوین گردید .نیکدل
( )4923برای تعیین روایی این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده
کرد و روایی قابلقبول گزارش شد .در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ،
پایایی وابستگی دانشآموزان  ،0/21حمایت معلم  ،0/29درگیری دانشآموزان ،0/22
تحقیق  ،0/22جهتگیری تکلیف  ،0/21همکاری  0/22و عدالت (انصاف) ،0/39برآورد
شد.
پرسشنامه سبکهای مقابلهای جهت مقابله با موقعیتهای استرسزا کـه بهوسیله اندلر
و پارکر ( )4330تهیهشده با سه سبک مقابلهای مسئله مدار ،هیجان مـدار و اجتنـابی را
در افراد بر اساس مقیاس  3گزینهای لیکرت ،شامل  12گویه استفاده شد .بهمنظور بررسی
اعتبار روش بازآزمایی استفاده شد .ضریب اعتبار کل مقیاس  0/29بود (رحیمی.)4938 ،
پایایی بـرای سـبکهای مسئله مدار ،اجتنابی و هیجان مدار به ترتیب 0/72 ،0/79 ،0/22
به دست آمده است.
یافتهها
بر اساس نتایج جدول  4و منطبق بر انتظار هر هفت مؤلفه ادراک محیط کالس با هر
چهار مؤلفه اضطراب تحصیلی بهصورت منفی و در سطح  0/04همبسته بودند.
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جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد و ضریب همبستگی بین مؤلفه های ادراک محیط کالس،
اضطراب تحصیلی و سبک های مقابله
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همچنین سبک مقابله مسئله مداری بهصورت منفی و دو سبک مقابله اجتنابی و هیجان
مداری بهصورت مثبت و در سطح معناداری  0/04با هر چهار مؤلفه اضطراب تحصیلی
همبسته بودند.
مفروضه نرمال بودن توزیع دادههای تک متغیری بهوسیله ،مقادیر کشیدگی و چولگی،
برای همه متغیرها در محدوده  ± 8نرمال است .چگونگی برازش مدل اندازهگیری بهوسیله
تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرمافزار  AMOS 18.0و برآورد بیشینه احتمال ()ML
مورد ارزیابی قرار گرفت .شاخص مجذور کای در سطح  0/04معنادار بود .اگرچه این
موضوع بیانگر عدم برازش مطلوب مدل اندازهگیری با دادهها بود ،با وجود این به دلیل
حساسیت شاخص کای اسکوئر به حجم نمونه باال قضاوت بر اساس آن امری معقول به
نظر نمیرسد .ارزیابی دیگر شاخصها نشان داد که بهاستثنای شاخص برازندگی تطبیقی

4

( ،)CFI=0/387دیگر شاخصهای برازندگی مانند مجذور کای نرم شده،)2/df=1/32( 8
شاخص نکویی برازش ،)GFI=0/232( 9ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب

1

( )RMSEA=0/403و شاخص تعدیلشده برازندگی )AGFI=0/219( 5از برازش
قابلقبول مدل با دادهها حمایت نمیکنند .به همین دلیل شاخصهای اصالح 1بررسی و
بر اساس آن مدل اندازهگیری در دو مرحله به شرح جدول  8اصالح شد.
جدول  .2شاخصهای برازندگی مدل اولیه و اصالح شده اندازهگیری
شاخصهای برازندگی

8

2/df

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

مدل اولیه

828/71

1/32

0/403
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0/219

0/387

888/74

3/90

/031

0/341

0/212

0/313

413/77

1/01

/020

0/310

0/303

0/318

P<0/03

>3

>0/02

<0/30

<0/23

<0/30

مدل اصالح شده دوم (ایجاد کوواریانس بین
نشانگرهای همبستگی و تحقیق)
مدل اصالح شده سوم (ایجاد کوواریانس بین
نشانگرهای همکاری و عدالت)
نقاط برش قابل قبول
(میرز و همکاران) 8001 ،

5. adjusted goodness of fit index
6. modification indices

1. comparative fit index
2. normed chi squre
3. goodness of fit index
4. root mean square error of
approximation
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پس از اصالح مدل ،چنین نتیجهگیری شد که متغیرهای مشاهدهشده از توان الزم
برای سنجش متغیرهای مکنون برخوردارند .جدول  9بارهای عاملی استاندارد نشده

4

( ،)Bو استانداردشده ،)β( 8خطای استاندارد ( )SEو نسبت بحرانی ( )CRرا برای هر
یک از نشانگرهای متغیرهای مکنون نشان میدهد.
جدول  .3پارامترهای مدل اندازهگیری پژوهش در تحلیل عاملی تأییدی
متغیرهای مکنون  -نشانگر

B

β

ادراک محیط کالس  -همبستگی

4

0/217

CR

SE

ادراک محیط کالس  -حمایت معلم

0/797

0/712

0/097

**80/01

ادراک محیط کالس  -درگیری با کالس

0/337

0/211

0/014

**

ادراک محیط کالس  -تحقیق

0/381

0/288

0/034

**42/03

ادراک محیط کالس  -جهتگیری تکلیف

0/300

0/211

0/097

**

ادراک محیط کالس  -همکاری

0/313

0/231

0/014

**89/13

ادراک محیط کالس  -عدالت

4/421

0/233

0/030

**89/78

اضطراب تحصیلی  -فقدان اعتماد به نفس

4

0/333

81/98
81/43

اضطراب تحصیلی  -ترس از ابراز وجود

4/923

0/110

0/414

**2/13

اضطراب تحصیلی  -اضطراب امتحان

4/024

0/309

0/414

**

اضطراب تحصیلی  -واکنش فیزیولوژیک

0/288

0/393

0/409

**7/31

7/11

P >0/04

**

در جدول  9روابط بین عاملها و نشانگرهای مربوط به آنها معنادار و در جهت مورد
انتظار است .با توجه به بارهای عاملی نسبتاً باالی هر یک از نشانگرها ،میتوان ادعا کرد
همه نشانگرها از توان مطلوبی برای سنجش دو متغیر مکنون برخوردارند .در مدل
ساختاری فرض شده است که متغیر مکنون ادراک محیط کالس هم بهصورت مستقیم و
هم بهصورت غیرمستقیم با میانجی سبکهای مقابله با استرس متغیر مکنون اضطراب
تحصیلی را پیشبینی می کند .چگونگی برازش مدل کلی با استفاده از روش مدلیابی
معادالت ساختاری ارزیابی و نتایج نشان داد که بهاستثنای شاخص مجذور کای ،همه

2. standardized parameters

1. unstandardized parameters
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شاخصهای برازندگی از برازش مطلوب مدل با دادهها حمایت میکنند .جدول  1ضرایب
مسیر کل ،مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری را نشان میدهد.
جدول  .4ضرایب مسیر کل و مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری
b

S.E

β

P

ضریب مسیر کل بین ادراک محیط کالس  -اضطراب تحصیلی

-0/943

0/013

-0/133

0/004

ضریب مسیر بین ادراک محیط کالس  -اضطراب تحصیلی

-0/491

0/037

-0/880

0/089

ضریب مسیر بین ادراک محیط کالس  -سبک مقابله اجتنابی

-4/101

0/443

-0/310

0/004

ضریب مسیر بین ادراک محیط کالس  -سبک مقابله هیجانمدار

-0/371

0/403

-0/830

0/004

ضریب مسیر بین ادراک محیط کالس  -سبک مقابله مسئلهمدار

8/444

0/030

0/770

0/004

ضریب مسیر بین سبک مقابله اجتنابی  -اضطراب تحصیلی

0/099

0/043

0/490

0/408

ضریب مسیر بین سبک مقابله هیجان مدار  -اضطراب تحصیلی

0/483

0/084

0/130

0/004

ضریب مسیر بین سبک مقابله مسئله مدار  -اضطراب تحصیلی

-0/094

0/084

-0/410

0/417

-0/423

0/014

-0/822

0/004

مسیرها

ضریب مسیر غیر مستقیم بین ادراک محیط کالس  -اضطراب
تحصیلی

جدول  1نشان می دهد که ضریب مسیر کل بین ادراک محیط کالس و اضطراب
تحصیلی منفی و در سطح  0/04معنادار است .این یافته بیانگر آن است که درمجموع
ادراک محیط کالس بهصورت منفی و معنادار اضطراب تحصیلی را پیشبینی میکند .از
بین سبکهای مقابلهای ،تنها ضریب مسیر مربوط به سبک مقابله هیجان مدار معنادار بود.
رابطه مزبور مثبت و در سطح  0/04معنادار بود .این یافته بیانگر آن است که برخالف
دیگر سبکهای مقابلهای ،سبک مقابله هیجان مدار بهصورت مثبت و معنادار اضطراب
تحصیلی را در دختران دانشآموز پیشبینی میکند .ضریب مسیر غیرمستقیم بین ادراک
محیط کالس و اضطراب تحصیلی منفی و در سطح  0/04معنادار بود .این یافته بیانگر آن
است که ادراک محیط کالس با میانجیگری سبکهای مقابله ،اضطراب تحصیلی در
دانشآموزان دختر را پیشبینی میکند .اما با توجه به عدم معناداری ضریب مسیر بین
سبک مقابله مسئله مداری و اجتنابی با اضطراب تحصیلی ،میتوان گفت تنها سبک مقابله
هیجان مداری رابطه بین ادراک محیط کالس و اضطراب تحصیلی را میانجیگری میکند.
در ادامه شکل  4مدل ساختاری پژوهش را نشان میدهد.
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شکل  .1مدل ساختاری پژوهش در پیشبینی اضطراب تحصیلی بر اساس ادراک محیط کالس با
میانجیگری سبکهای مقابلهای در دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی از مطالعه حاضر ارائه الگوی ساختاری بهمنظور پیشبینی اضطراب تحصیلی
بر اساس ادراک محیط کالس با میانجی سبکهای مقابلهای در دانشآموزان است .نتایج
بیانگر آن است که ادراک محیط کالس با میانجی سبکهای مقابله ،اضطراب تحصیلی در
دانشآموزان دختر را پیشبینی میکند .یافتههای پژوهش حاضر ،همخوان با پژوهش
اینگول و نوردال8049 ،4؛ نقش و رمضانی خمسی 4931 ،است .طبق این الگو ،وقایع و
محیطهای پراسترس تأثیر شدیدی روی سالمت روانی نوجوانان دارند .کسانی که از
طریق حل مسئله با اضطراب مقابله میکنند ،در مقایسه با افرادی که رویکرد اجتنابی و
هیجانی در مواجهه دارند ،الگوهای رفتاری منطبقتری دارند .در پژوهش حاضر رابطهی
معناداری بین سبک مقابلهی مسئله مـدار با اضطراب تحصیلی بـه دسـت نیامد .معنادار
نبودن این رابطـه میتواند بـه ایـن دلیل باشد که سبک مقابله مسئله مدار بیشتر جنبه
شناختی دارد و ممکن است افراد خود را مسئله مدار توصیف کنند و ممکن است به
مهارتهایی رسیده باشند که چگونه مشکل را حل کنند ولی ممکن است آن راهکارها
را اصالً به کار نبرند و عملی نکنند ،از طرفی اجتنابیها کالً از حل مسئله اجتناب میکنند
1. Ingul, J. M,. & Nordahl, H. M.
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و بنابراین ادراک محیط ضعیفی ممکن است داشته باشند و به همین علت استرس را
ادراک نکنند .دانشـجویانی کـه از مقابلـهی مسئله مـدار اسـتفاده میکنند ،هنگام
رویارویی با امتحان ،اضطرابی نداشته و یا اضطراب کمتـری دارنـد به دلیل این اینکه،
این سـبک مقابلـه منجـر بـه حـس مهـارت افزایش یافته و برنامهریزی دقیق بـرای
آمـادگی در امتحـان میشود (کـاپالن ،میدگلی 4333 ،4نقل از فریـدل ،کورتینـا ،تیـورنر،
میگلـی .)8007 ،8طبق نظریه الزاروس)4321( 9؛ میتوان چنین استنباط کرد که در سبک
مقابله مسئله مدار ،افراد مهارتهای شناختی برای حل مسئله را بهمنظور مقابله با
مشکالت روانشناختی مورداستفاده قرار میدهند و اضطراب کمتری تجربه میکنند .از
طرفی باید گفت افرادی که از سبک هیجان مدار استفاده میکنند چون هیجانات خود را
بهدرستی تفسیر و تبیین نمیکنند ،اضطراب باالیی را تجربه میکنند .اما افراد با سبک
اجتنابی از روش مسئله مدار استفاده نمیکنند و چون هیجان خاصی را تجربه نمیکنند با
استرس مواجه نمیشوند .از طرفی افراد سبک مسئله مدار چون استدالل باالیی دارند
عملکرد غیرمنطقی پایینی دارند و استرسی را تجربه نمیکنند .در پژوهش حاضر رابطهی
معناداری بین سبک مقابلهی اجتنابی با اضطراب تحصیلی بـه دسـت نیامد که این یافته
همسو با نتایج پژوهش متیوس ،هیلیارد ،و کمپل )4333( 1بود .معنادار نبودن این رابطـه
شـاید بـه ایـن دلیل باشد که راهبردهای مقابلهای استفاده شده بهوسیلهی افراد در موقعیت
امتحان ،بهوسیلهی ماهیت موقعیـت و نیـاز استرسورها تعیین میشود و ازآنجاییکه
جمـعآوری داده برای این پژوهش در شروع نیمسال و قبل از هرگونه امتحان اصلی بوده
است و زمان انجـام پـژوهش فاصـلهی زیـادی بـا امتحانات داشته ،ممکن است
دانشآموزانی که از سبک مقابله اجتنابی اسـتفاده میکنند ،ازآنجاییکه هنـوز سـطح
اضطرابشان باال نرفتـه اسـت ،مقابلـهی اجتنـابی را گـزارش نکرده باشند و بهعبارتدیگر،
شاید اگر نزدیک بـه امتحـان ارزیـابی و پـژوهش صـورت مـیگرفـت ،بـه دلیـل
افـزایش اضطراب برخی از دانشجویانی که از مقابلهی اجتنابی استفاده میکردند ،بهدرستی

3. Lazarus, R. S.
4. Matthews, G., Hillyard, E. J., Cambell,
S. E.

1. Kaplan, A., Midgley, C.
2. Friedel, J. M., Cortina, K. S. Turner, J.
C., Midgley, C.
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اضـطراب خـود را گـزارش مـیکردنـد؛ بنابراین به نظر میرسد که عامل زمان
تعیینکننده باشد.
پژوهشهای زیادی از این نظریه حمایت میکنند که درک محیط یادگیری روی
احساسات و رفتار دانشآموزان مؤثر است (آندرمن و مائر4331 ،؛ برلینر4323 ،4؛ مائر و
میجلی 4334 ،8نقل از کاپالن و میجلی .)4333 ،9هنگامیکه دانشآموزان مشاهده کنند
که محیط یادگیری روی تالش ،همکاری ،همبستگی ،حمایت معلم ،مشارکت در انجام
تکالیف تأکید میکند ،احساسات مثبتی نسبت به مدرسه خواهند داشت .از طرفی وقتی
دانشآموزان محیط یادگیری را منفی ادراک کنند ،اضطراب امتحان و عدم اعتمادبهنفس
پیدا میکنند و مهارتهای ابراز وجود را نمیآموزند (کلیفورد .) 8049 ،1این پژوهش از
رابطة بین درک محیط یادگیری و راهکارهایی که دانشآموزان برای مقابله در مدرسه بکار
میبرند حمایت کرد .همچنین نشان میدهد روابط پیچیدهای میان درک محیط ،سبکهای
مقابله و احساسات وجود دارند .درحالیکه ممکن است درک محیط ،راهکارهای مقابلهای
و احساسات را ارتقا دهد ،شاید احساسات مثبت نیز توجه را به آن دسته از ویژگیهای
محیط که به نظر مثبت و لذتبخش هستند جلب کنند .اما ممکن است احساسات منفی
حساسیت به آن دسته از ویژگیهای محیط که موجب افزایش حس خطر میشوند را
تسهیل کنند .با توجه به نتایج میتوان گفت سبکهای مقابله ،تعدیلکنندة رابطة بین محیط
و احساسات هستند .یعنی ،ما اظهار داریم که ادراک محیط یادگیری با نوع راهکارهای
مقابلهای که استفاده میشوند در ارتباط است .و در این زمینه میتوان گفت اگر
دانشآموزان در برخورد با عوامل محیطی نامناسب تجزیهوتحلیل منطقی داشته باشند و
در مواردی که الزم است از راهنمایی و حمایت همساالن و معلمان برخوردار باشند،
میتوانند عملکرد بهتری داشته باشند؛ همچنین میتوان گفت بکار بردن راهبردهای
مقابلهای دوری گزینی مانند تخلیه هیجانات مانند نشان دادن خشم و پرخاشگری در
مقابل جو حاکم در مدرسه و کالس ،باعث نفرت پیدا کردن نسبت به درس ،کالس و
مدرسه خواهد شد .درنتیجه به مدارس پیشنهاد میشود به ایجاد یک محیط مناسب
بپردازند و بر تمرکز دانشآموزان بر محیط یادگیری و کالس درس کوشش کنند تا
دانشآموزان نسبت به تجارب مربوط به مدرسة خود احساس مثبتتر و اضطراب کمتر
3. Kaplan, A., Midgley, C
4. Clifford, G. K.

1. Bentler, P. M.
2. Maer & Midgly
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و رویکرد مقابلهای کارآمدتری را به کار ببرند .همچنین اگر دانشآموزان راهکارهای
مقابلة تطبیقی نامناسبی را بکار میبرند ،آموزش آنها برای مقابله با استفاده از روشهای
تطبیقیتر میتواند مفید باشد .در مقابل ،این پژوهش از این دیدگاه حمایت میکند که
راهکارهای مقابلهای که دانشآموزان برای غلبه بر دشواریها در مدرسه بکار میبرند به
درک آنها از محیط یادگیری وابسته است .پژوهش حاضر به دلیل اینکه از نوع همبستگی
بوده نمیتوان از روابط به دست آمده استنباط علی کرد .همچنین برای متغیر ادراک محیط
کالس از ابزار خودگزارشدهی توسط دانشآموزان استفاده شد که میتوان برای تأیید
دادهها از نظرات معلمان استفاده کرد ،همچنین برای سنجش دقیق اضطراب تحصیلی
میتوان از مصاحبه بالینی و مشاهدات یک روانشناس بهره گرفت .اجرای این پژوهش
در دانشآموزان با مقاطع تحصیلی متفاوت و در بین پسران پیشنهاد میگردد و درنهایت
با دختران مقایسه صورت گیرد.
منابع
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بهمن ،ب.؛ کیامنش ،ع .ر .و ابوالمعالی ،خ .)4938( .مقایسه اضطراب مدرسه و مؤلفههای آن در
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تبریز.
حسنی ،م.؛ فتحی آشتیانی ،ع .و رسولزاده طباطبایی ،ک .)4934( .مقایسه طرحوارههای ناسازگار
اولیه و شیوههای فرزندپروری ادراکشده در زوجین با سبکهای مقابله مسئله مدار و
هیجان مدار .مجله علوم رفتاری.893-894 ،)9(1 ،
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آموزش عالی ارم شیراز .ارمغان دانش ،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
یاسوج.913-933 ،)1(47 .
غضنفری ،ف .و قدم پور ،ع .)4927( .بررسی رابطه راهبردهای مقابلهای و سالمت روانی در

ساکنین شهر خرمآباد .فصلنامه اصول بهداشت روانی.31-17 ،)97(40 ،
قریشی راد ،ف ،)4923( .اعتباریابی مقیاس مقابله با موقعیتهای استرسزای اندلر و پارکر ،مجله
علوم رفتاری.7-4 ،)4(1 ،
میر کمالی ،م .)4979( .روابط انسانی در مدرسه .فصلنامه مدیریت در آموزشوپرورش-1 ،)4(7.
.48
نقش ،ز .و رمضانی خمسی ،ز ،)4931( .ادراک از محیط یادگیری کالس و هیجان تحصیلی:
تحلیل چند سطحی کالس ریاضی .فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی،)4(2 ،
.443-403
نیکدل ،ف.؛ کدیور ،پ.؛ فرزاد ،و .و کریمی ،ی .)4923( .بررسی شاخصهای روانسنجی
پرسشنامه ادراک از کالس ،فصلنامه علمی-پژوهشی اندازهگیری تربیتی.39-94 ،)4(4 ،

هاشمی ،ن .)4939( .ارتباط ادراک از ساختار کالس و هیجانات پیشرفت با اضطراب امتحان
ریاضی دانشآموزان سال اول متوسطه دبیرستانهای دولتی شهر شیراز .پایاننامه
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی .دانشگاه آزاد واحد مرودشت
هاشمی ،ز .و جوکار ،ب .)4938( .مدل یابی علی تابآوری هیجانی :نقش دلبستگی به والدین

و همساالن؛ راهبردهای مقابلهای و تنظیم شناختی هیجانات .مجله مطالعات روانشناختی،
.83-88 ،)4(3
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