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 چکيده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین صمیمیت خانواده و تحمل پریشانی با اضطراب 

پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان انجام شده است این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی 

 0011به تعداد بوده و جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر آشخانه 

تشکیل داده اند که  دانش آموزاننفر از این  010و نمونه مورد نظر را تشکیل داده اند نفر 

. مطابق جدول مورگان و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند

و  پرسشنامه سالمت خانواده اصلی هاوسات، ابزارهای جمع آوری اطالعات در این پژوهش

 ( و اضطراب پیشرفت آلپرت و هابر0118) اهرتحمل پریشانی سیمونز و گ، (0158) همکاران

تجزیه و تحلیل داده ها نیز بر اساس ضریب همبستگی پیرسون و . بوده است( 0191)

از خرده آزمون  انجام شده و نتایج نشان داد SPSS 24رگرسیسون گام به گام مطابق نرم افزار 

آموزان  فت تحصیلی دانشفقط ارزیابی قادر به پیش بینی اضطراب پیشر، های تحمل پریشانی

بوده و همچنین متغیر صمیمیت نیز قادر به پیش بینی اضطراب پیشرفت تحصیلی دانش 

 .می باشد 18/1آموزان می باشد و سطح معناداری آنها کمتر از 

 ،اضطراب پیشرفت تحصیلی، تحمل پریشانی، صمیمیت خانواده :واژگان کليدي

 .دانش آموزان
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 2 محمد محمدي پور، 1مرضيه جهانی

 .کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد 0
 .دکترای روانشناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 0

 

  نام نویسنده مسئول:

 مرضيه جهانی

 اضطراب با پریشانی تحمل و خانواده صميميت بين رابطه

 آموزاندانش در تحصيلی پيشرفت

 02/1/0215 تاریخ دریافت:

 01/00/0215 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
در دانش آموزان است و در هر رشته تحصیلی دانش آموزان  2الزمه احساس توانمندی تحصیلی 0ت تحصیلیو کسب موفقی 0یادگیری

به عنوان حالت  4اضطراب پیشرفت تحصیلی. نیاز مبرمی به احساس موفقیت و پیشرفت در دروس برای افزایش توانمندی تحصیلی خود دارند

های ویژگی. (0101، 8محمد و ترمیزی) تعریف شده است، تکالیف مدرسه را انجام دهند ناراحتی ایجاد شده در هنگامی که دانش آموزان باید

هنگام  9نظمیناتوانی و بی، پریشانی، ناکامی، نگرانی و ترس با تظاهرات رفتاری خاص مانند تنش، عمده این حالت ناراحتی شامل ناخشنودی

عدم توانایی برای ، شرم، ناتوانی، تواند منجر به هراسهای اضطراب میوه احساسبه عال. (0001، 7 همکاراناشکراف و ) برخورد با تکالیف است

و  های آموزش و یادگیری به طور مستقیمی جنبهفقدان توانایی برای تمرکز و غیره گردد که اضطراب پیشرفت تحصیلی متاثر از همه، مقابله

 . (1002، ؛ به نقل از شریف0155، و همکاران 5سوین) غیرمستقیم است

 

 هاي تحقيقفرضيه
 . کنند ینیب شیپ یدانش آموزان را به طور معنادار یلیتحص شرفتیتوانند اضطراب پ یم تیمیو صم یشانپری تحمل .0

  کند ینیب شیپ یآنها را به طور معنادار یلیتحص شرفتیتواند اضطراب پ یدانش آموزان م یشانیتحمل پر .0

 . وزان ارتباط وجود دارددانش آم یلیتحص شرفتیو اضطراب پ تیمیصم نیب .2

 

 پيشرفت تحصيلی
مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی در سال های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و یافته های پژوهشی نشان می 

، و انگیزه پیشرفتدهد که پیشرفت تحصیلی هم از ساختارهای دانش و فرایندهای پردازش اطالعات و هم از عوامل محیطی تأثیر می پذیرد 

شرایط  ،عالقه و تمایل بیشتر به جستجو و کنجکاوی حاکی از جهت گیری درونی فراگیر بر یادگیری و کسب تبحر است، رضایت از تحصیل

قوتی  ،سهرابی) محیط و امکانات آموزشی نامطلوب نیز باعث کاهش انگیزش شده و افت عملکرد تحصیلی را به دنبال خواهد داشت، نامساعد

 . (0218، و همکاران

، کتهدی، اصطالح پیشرفت تحصیلی به میزان یادگیری آموزشگاهی فرد به صورتی که توسط آزمون های مختلف درسی مثل حساب

و همکارانش عالقه ای  1میالدی با تحقیقات مک کلند0181جغرافیا ونظایر این ها سنجیده می شود اشاره می شد تا اینکه قبل ازسال ، تاریخ

تی و شناخ روانشناسان را با متغیرهای مهمتر از آزمون های هوشی یعنی عوامل، د انگیزش در تحصیل پیدا شد و نتایج این تحقیقاتبه بع

 . (0212، مرادیان) انتطارات آشنا نمود

یشرفت ز انگیزه پمک کله لند می گوید برحسب دو مفهوم رقابت و برتری جویی پیشرفت را می توان تعریف کرد به نظر او افرادی که ا

اهداف باال وعالی به کار گیرند یا کوشش های خویشتن را جهت نیل به  خواهان آنند که تالش خود را برای دست یابی به، باالیی برخوردارند

ن یل رسیدرفتار اساسا هدف مدار است و عمدتا با مجهت خویش وضع کرده اند به کار بندندبه اعتقاد وی  ترازهایی از برتری جویی که خود

 . (0218، بستان پیر و همکاران) به هدف خاصی برانگیخته می شود اما شخص همیشه به این هدف خاص بطور آگاهانه واقف نیست

کسب قدرت و سعی در انجام دادن کارهای مشکل ، ( نیاز به پیشرفت را به عنوان تمایل به غلبه بر موانع و مشکالت0155) 01مورای

پیشرفت را سائقی برای پیشی گرفتن بر دیگران به دستیابی به پیشرفت با توجه به مالک های مشخص و تالش جهت  تعریف می کند و انگیزه

کسب موفقیت می داند و معتقد است کسی که دارای انگیزش پیشرفت است این تمایل را دارد که کارش را به خوبی انجام دهد و به صورت 

وی نگیزه پیشرفت را عبارت از آرزو برای پیشی گرفتن در یک رفتار ویژه می داند که آن رفتار . خودجوش به ارزیابی عمل کرد خود بپردازد

 . (0214، دلیر ناصر و همکاران) ویژه به صورت مالک یا معیار در آمده باشد

                                                           
1 Learning 
2 Educational accomplishment 
3 Feeling the academic ability 
4 Academic Achievement Anxiety 
5  Mohamed & Tarmizi 
6 Tension, frustration, distress, disability and disorder 
7  Ashcraft & Krause 
8  Suinn 
9 McClelland's 
10 Henry Murray 
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ن به ویژه معلمان به درآموزش و پرورش شرایط متنوعی درحوزه تعلیم و تربیت وجود دارد که متفاوت از یکدیگر بوده و برنامه ریزا

یکی از این شرایط ویژه وجود مدارس کوچک یا کالس های چند پایه است . مقتضای شرایط می بایست کار یاددهی و یادگیری را پیش ببرند

تایی ق روساین موقعیت ها نسبتاً رایج ند و معموالً در مناط. که یک معلم مجبوراست چند پایه را به طور همزمان و در یک کالس تدریس کند

  . (0218، قوتی و همکاران، سهرابی)یا در مدارس کپری و مدارس خاص روی می دهند

 

 اضطراب پيشرفت تحصيلی
طراب پیشرفت اض. اهمیت و نقش اساسی پیشرفت تحصیلی در تاریخ اندیشه علوم و حتی سیر تحوالت صنعتی و فنی غیرقابل انکار است

باشد که باعث کاهش عملکرد به رو شدن با دروس و حل تکالیف درسی و به ویژه امتحان می احساس تنش و نگرانی ناشی از رو، تحصیلی

، های رفتاری همچون احساس تنشنگرانی و ترس همراه با مشخصه، همچنین آن را به صورت تنفر. شوددانش آموز در یک درس می مؤثر

برخی محققین اضطراب پیشرفت تحصیلی را احاس تنشی . اندز بیان کردهنی، ناباوری و به هم ریختگی ذهنی که یک فرد در هنگام درس دارد

ز های اجتماعی بروتواند در کالس درس و یا در دیگر موقعیتکنند که میتعریف می، کندکه در تحصیل یا زندگی روزمره ایجاد مزاحمت می

 . (0115، 00سوسا) کند

به دروس به حساب آید که اغلب با نگرانی و اشتغاالت ذهنی به افکار  تواند نوعی نگرش منفی نسبتاضطراب پیشرفت تحصیلی می

های نامطلوب فیزیولوژیکی همراه است که در نهایت جریان تفکر دانش اموز را با اختالل روبرو دلهره و واکنش، ناآرامی، تنش روانی، نامربوط

عملکرد در دروس و ، هایی همچون پیشرفت در دروسیامدهای آن در حوزهتر بُعد عاطفی و پبرجسته تأثیرتوان به می، بر این اساس. سازدمی

 . (0101،  00آرم) کارآمدی در دروس اشاره کرد

و  درس، نگرانی شدید نسبت به کالس، درس و امتحان، خصوصیات مهم اضطراب پیشرفت تحصیلی شامل؛ دوست نداشتن کالس

  . (0211، نوری) درماندگی و آشفتگی روانی است، یپریشان، ناکامی، ترس و رفتارهایی نظیر تنش، امتحان

 

 در اضطراب پيشرفت تحصيلی مؤثرعوامل انگيزشی 
برند عوامل دهند دانش آموزانی که از اضطراب پیشرفت تحصیلی رنج می( نشان می0212، به نقل از نوری ؛0119) 02جین و داوسون

انگیزش  .بینی کننده اضطراب پیشرفت تحصیلی استفاده کردها به عنوان عوامل پیشتوان از آنای دارند که میانگیزشی و عاطفی شناخته شده

صرف انرژی در تکالیف و چگونگی احساس فرد ، گذاریمیزان سرمایه، ای از رفتار انسانی است که چگونگی انتخابفراگیران بخش پیچیده

های نظری است که نقش آن به عنوان یک ف پیشرفت از جمله چهارچوبگیری هددر این رابطه جهت. دهدقرار می تأثیردرباره آنها را تحت 

گیری هدف پیشرفت دالیل و مقاصد فراگیران برای درگیری در تکالیف جهت. قرار گرفته است تأکیدسازه کلیدی در مطالعه فراگیران مورد 

آنها مطالب درسی را به منظور رشد توانائی و درک و فهم برخی از . کننددانش آموزان اهداف متفاوتی را دنبال می. تحصیلی تعریف شده است

گیری جهت. شودتبحرگرائی یا مبتنی بر تکلیف نامیده می، گیری هدفاین نوع جهت. نمایندو پیشرفت به سوی یک معیار مطلق مطالعه می

الش به چالش کشیدن چیزی و ت، رساندن کاری تالش برای به انجام، تسلط بر یک مهارت جدید، تبحرگرائی به عنوان توسعه یک تواناییهدف

 . (0101، 04آرم) برای درک مواد آموزشی تعریف شده است

این دانش آموزان اغلب بر عملکرد دیگران به عنوان معیاری ، برخی دیگر ممکن است تالش کنند تا توانائی خود را به دیگران نشان دهند

زان دارای دانش آمو. شودگیری عملکردگرا یا مبتنی بر توانائی نامیده میجهت، گیریع جهتاین نو، کنندبرای مقایسه عملکرد خود تمرکز می

، بارون) گیری عملکردگرا درباره عملکرد خودشان در ارتباط با همساالن خود درگیر هستند و بر عملکرد بهتر از دوستان خود تکیه دارندجهت

گیری هدف عملکردگرایی دارند به دنبال انجام بهتر تکالیف نسبت به دانش آموزانی که جهت به طور کلی. (0119، 08باراینک و بوینگر، ایوانز

، 09یگالیم و اُرت، اینرنیمک، لی) به عنوان افرادی شایسته شناخته شوند، معلمان و والدین، ها هستند و دوست دارند از طرف همساالنهمکالسی

0101) .  

 

                                                           
11  Sausa 
12 Arem 
13  Jane & Dawson 
14 Arm 
15  Barron, Evans, Baranik & Buvinger 
16  Lee, Mcinerney, Liem &  Ortiga 
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 پيشينه پژوهش در داخل کشور
( پژوهشی را با عنوان رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و صمیمت و همدلی اعضا با اضطراب دانش آموزان انجام 0210) زمجومحدثی و ر

به ، نفر(080) و پسر، نفر(027) شامل دو گروه دختر، نفر 055 که تعداد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه مشهد بود. دادند

صمیمیت و اضطراب ، های الگوهای ارتباطی خانوادهاطالعات توسط پرسشنامه. ای انتخاب شدندای چندمرحلههگیری خوشصورت نمونه

ها نشان داد بین رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و یافته. مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت، ها با استفاده از روش رگرسیون خطیآوری و دادهجمع

شواهد نشان می داد الگوهای ارتباطی خانواده همچون الگوی گفت و شنود با صمیمیت . ان رابطه وجود داردو صمیمت با اضطراب دانش آمو

  . رابطه مثبت داشته و با اضطراب دانش آموزان رابطه منفی معنا دار دارد
 

 کشور خارجپيشينه پژوهش در 
ه بین دریافتند ک، با سبک های یادگیری و تحمل آشفتگی ( در تحقیقی با عنوان رابطه بین اضطراب امتحان0109) 07آیالپ و اوزدیمیر

های یادگیری و تحمل آشفتگی ارتباط و های متفاوت دوران تحصیلی همچون اضطراب امتحان ریاضی با سبکاضطراب امتحان در درس

ای هاضطراب امتحان در درس بینی و تبیین معنادارهای یادگیری و تحمل آشفتگی توانایی پیشهمبستگی معناداری وجود داشته و سبک

 . متفاوت دوران تحصیلی همچون اضطراب امتحان ریاضی دارند

( در پژوهشی به رابطه بین صمیمت و تحمل فشار روانی اشاره کرده و عنوان داشت صمیمت می تواند 0101) و همکاران 05ساندبرگ

  داشته باشد  با توانایی تحمل فشارهای روانی از جمله اضطراب و استرس رابطه معکوس
 

 روش تحقيق
خانواده  تیمیصم نیرابطه ب یبررسهای بنیادی است و با توجه به اینکه هدف از تحقیق حاضر این تحقیق از حیث هدف از نوع تحقیق

یفی توص هایکه در مقوله طرح، باشداین تحقیق از نوع همبستگی می، است در دانش آموزان یلیتحص شرفتیبا اضطراب پ یشانیو تحمل پر

م مورد ها را با هارتباط بین متغیر، ها را داشته باشدمحقق بدون اینکه قصد تغییر در هیچ یک از متغیر روش تحقیقیدر این . گیردقرار می

  . دهدبررسی قرار می
 

 يجامعه آمار
د که تعداد آنها بر اساس می دهتشکیل  0219-17دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر آشخانه در سال  هیکلرا  جامعه آماری پژوهش

  . نفر می باشد 0011آمار رسمی اداره آموزش و پرورش شهرستان آشخانه 
 

 گيري و حجم نمونه روش نمونه
جدول استاندارد کرجسی که این تعداد نمونه بر اساس  می باشددانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر آشخانه نفر از  010نمونه شامل 

مدرسه  2 کهصورت این به . استفاده شد نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ایبرای انتخاب نمونه از روش . ندشد انتخاب (0171) 01و مورگان

 برای آموزاندانش از تعداد بیشتری. انتخاب گردید آنها نیاز ب یکالس به صورت تصادف 8و از هر مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد 

 ردنک پر الگویی، مختلف دالیل به هانامه پاسخ از بعضی استفاده عدم دلیل به نهایت در ولی (201) شدند ها انتخابپرسشنامه به پاسخگویی

  . شد گذاری و نمره بررسی دقیق صورت به آموزان دانش از نفر 010 های پرسشنامه تعداد ها پرسشنامه از بعضی دادن جواب ناقص و یا

 

 ابزار گردآوري اطالعات
اضطراب  پرسشنامهی و شانیتحمل پر اسیمق، سالمت خانواده اصلیپرسشنامه ها در پژوهش حاضر از ادهآوری دبرای گردآوری و جمع

 . استفاده شد شرفتیپ

 (FOX) و همکاران هاوستات یپرسشنامه سالمت خانواده اصلپرسشنامه  -0

 (DTS) و گاهر مونزیس یشانیتحمل پر اسیمق -0

 وری اطالعات گردآروش  -2

                                                           
17  Ayalp & Ozdemir 
18 Sandberg 
19 Krejcie & Morgan  
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پایان نامه ها و نشریات داخلی و خارجی و نیز جهت ، نظری موضوع و دستیابی به اطالعات اولیه از کتبجهت بررسی و مطالعه مبانی 

نامه در این راستا از سه پرسشهمچنین . از سایت های مختلف اینترنتی بهره گرفته شده است، دستیابی به مقاالت مرتبط با موضوع پژوهش

اطالعات الزم ، در بدو امر بوده وکور به عهده دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر آشخانه پاسخگویی پرسشنامه های مذ. استفاده شده است

دردادامه با هماهنگی با مدیریت آموزش و پرورش مدارس . از واحد پژوهش دانشگاه اتخاذگردیدو مجوزهای مربوطه  یجامعه آماری جمع آور

س پسپس با مراجعه . ری خوشه ای چند مرحله ای در بین اعضای نمونه تقسیم شددخترانه انتخاب و بر اساس حجم نمونه از طریق نمونه گی

در . کمیل شدتشرکت کنندگان توزیع و بین  شرفتیاضطراب پ پرسشنامهی و شانیتحمل پر اسیمق، تیمیپرسشنامه صم، هااز انتخاب نمونه

ی برای رعایت اصول اخالق. دادهای احتمالی پاسخ میابهام و اشکالبه ، پژوهشگر در تعامل نزدیک با شرکت کنندگان بوده، تمام مراحل اجرایی

اطالعاتی درباره موضوع و هدف پژوهش تا آنجا که در نتایج پژوهش پیش از اجرای آزمون ، و به منظور جلب همکاری شرکت کنندگان

 ها به هیچ عنوان بصورتورد اینکه اطالعات آندر م، کنندگانپس از جلب اطمینان شرکت و کنندگان داده شد؛تأثیرگذار نباشد به شرکت

توانند از پژوهش کنند و هر زمان که خواستند میها مختار هستند که در پژوهش شرکتفردی مورد تجزیه و تحلیل قرار نخواهد گرفت و آن

ام کار آماری از طریق نرم افزار پس از تکمیل پرسشنامه ها تمامی اطالعات بدست آمده جهت انج. وارد نمونه پژوهش شدند، خارج گردند

SPSS استفاده شد .  

 

  ها روش تجزیه و تحليل داده

 یافته هاي توصيفی 

ابتدا به محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش پرداخته شدکه به شرح ، برای توصیف داده های مربوط به نمونه

  زیر است:

 هششاخص هاي توصيفی متغيرهاي پژو -1-4جدول 

 متغيرها تعداد ميانگين انحراف استاندارد کجی کشيدگی

 تحمل 010 9140/7 91154/0 051/1 -801/1

 جذب 010 5484/5 18291/0 217/1 077/1

 ارزیابی 010 7284/05 01271/4 -085/1 -205/1

271/1- 202/1 

020/1 

 تنظيم 010 0188/7 98804/0

 تسهيل 010 2180/01 87704/4 104/0

 تضعيف 010 4715/01 20089/4 -000/1 019/1

 اضطراب 010 1250/85 15287/8 280/1 298/0

 صميميت 010 1001/000 94872/8 914/1 184/0

 

جذب ، 91/0و انحراف معیار  91/7تحمل دارای میانگین ، های جدول باال در خرده آزمون های متغیر تحمل پریشانی با توجه به داده 

 98/0و انحراف معیار   01/7و تنظیم پریشانی میانگین  01/4و انحراف معیار  72/05ارزیابی میانگین ، 18/0معیار  و انحراف 54/5میانگین 

با توجه به میانگین ها میانگین نمره دانش آموزان در ارزیابی تحمل پریشانی بیشترین مقدار و تنظیم تحمل پریشانی کمترین مقدار . می باشد

 . می باشد

و اضطراب   85/4و انحراف معیار  21/01اضطراب تسهیل کننده دارای میانگین ، خرده آزمون، ضطراب پیشرفت تحصیلیدر متغیر ا

در متغیر صمیمیت . با توجه به میانگین ها هر دو متغیر در یک سطح هستند. می باشد 20/4و انحراف معیار  47/01تضعیف کننده میانگین 

می باشد که نشان از  -0+ تا 0از طرف دیگر مقدار کجی و کشیدگی متغیرها بین . می باشد 94/8معیار  و انحراف 10/000میانگین ، خانواده

 .  هاست نرمال بودن داده

 

 مفروضه هاي تحليل رگرسيون
شود که ابتدا مفروضه های تحلیل رگرسیون از طریق  برای بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده می

پس از توصیف متغیرهای . شده استشیب رگرسیون و آزمون دوربین واتسون استفاده، مقدارهای تشخیص همخطی، باکس Mآزمون های 

http://www.psyj.ir/


 39 -39، ص  8931 زمستان، 02فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
اری رگرسیون چندمتغیره از روش آم، های تحقیقجهت آزمون فرضیه. پردازیمهای مربوط به این متغیرها میپژوهش به استنباط از داده

 .در صورتی که مفروضات چهارگانه رعایت شود از رگرسیون استفاده می شود. تحلیل رگرسیون دارای چهار مفروضه اساسی است. استفاده شد

ی پیش بین و ارتباط خطی بین متغیرها) همگنی رگرسیون -2، یکسانی واریانس ها -0، هانرمال بودن داده -0 :این چهار مفروضه عبارتند از

  ابتدا به بررسی مفروضه های آنها پرداخته می شود:، ها و اجرای آزمون تحلیل رگرسیونقبل از بررسی فرضیه. استقالل خطاها -4مالک( و 

 

 تعيين استقالل خطاها
 . ارائه شده است 0-4خطاها در جدول  استقالل تعیین جهت واتسون -نتایج مربوط به آزمون دوربین

 واتسون جهت تعيين استقالل خطاها -مون دوربينآز -2-4جدول 

 مقدار آماره

 18/0 واتسون –دوربین 

 

تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادلۀ رگرسیون( را انجام داده ) آزمون استقالل خطاها، آماره دوربین واتسون

قرار دارد فرض عدم وجود همبستگی بین خطا ها رد نمی شود و استفاده از  8/0تا  8/0و چون مقدار آمارۀ آزمون دوربین واتسون در فاصلۀ 

 . رگرسیون بالمانع است

 

 بررسی نرمال بودن داده ها
شاخص های توصیفی ) 0-4همانطور که در جدول . بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش با روش کجی و کشیدگی محاسبه شد 

لذا جهت تحلیل نتایج پژوهش . هاست می باشد که نشان از نرمال بودن داده -0+ تا 0ها بین متغیرها( آمد مقدار کجی و کشیدگی متغیر

 . استفاده نمود پارامتریک رگرسیون چند متغیره توان از آزمونمی

 

 یکسانی واریانس ها
 که نتایج به شرح زیر است:، باکس استفاده شد Mها از آزمون برای بررسی یکسانی واریانس

 باکس جهت یکسانی واریانس خطا Mنتایج آزمون  -3-4جدول 

 M 412/0 باکس

F 740/1 

 8 درجه آزادی صورت

 058 درجه آزادی مخرج

 827/1 سطح معناداری

 

 می باشد تأییدمورد  های پزوهشنشان می دهد مفروضه یکسانی واریانس خطا در مرحله پس آزمون مربوط به متغیر 2-4نتایج جدول 

(18/1P > ؛ بناب) می باشد تأییدراین اعتبار و پایایی نتایج بعدی مورد .  

 

 (:اضطراب پيشرفت تحصيلی) بين و متغير مالکتشخيص همخطی بين متغيرهاي پيش

مقدارهایی هستند که برای نشان دادن ارتباط خطی بین متغیرها استفاده می شوند که ، 00و مقدار تورم واریانس 01مقدارهای اغماض

 ق به شرح زیر است:های فونتایج آماره

 

                                                           
20 Tolerance value 
21 VIF 
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 ضریب هاي آماره تشخيصی -4-4جدول 

 متغيرهاي پيش بين
 آماره تشخيصی

 تورم واریانس مقدار اغماض

 718/0 887/1 تحمل

 751/0 881/1 جذب

 880/0 948/1 ارزیابی

 004/0 515/1 تنظیم

 172/0 120/1 صمیمیت

 

 نمی باشد و مقدار تورم واریانس 10/1بین کمتر از امی متغیرهای پیشمقدار اغماض در تم، آمده است 4-4همانطور که در جدول 

(VIF نیز از )جه به نتایج لذا با تو. می شود تأییدبنابراین این فرض نیز . که نشان دهنده ارتباط خطی بین متغیرهاست، بیشتر نمی باشد 01

 . تفاده کردهای تحقیق اسمفروضات فوق می توان از روش رگرسیون برای آزمون فرضیه

 

 آمار استنباطی
  .های مربوط به این متغیرها پرداخته شدپس از توصیف و بررسی مفروضات روش آماری رگرسیون چند متغیره به استنباط از داده

 

را به طور معناداري  اضطراب پيشرفت تحصيلی دانش آموزان می توانندتحمل پریشانی و صميميت  پژوهش: 1فرضيه 

 . پيش بينی کنند

تفاده از معادله رگرسیون همزمان اس، اضطراب پیشرفت تحصیلی دانش آموزانبر واریانس  تحمل پریشانی و صمیمیت تأثیررای تعیین ب

 . نتایج آماری رگرسیون همزمان در جداول زیر ارائه شده است. شد

 تحمل پریشانیو  صميميت از روي اضطراب پيشرفت تحصيلی خالصه مدل رگرسيون -5-4جدول 

 ينبمتغير پيش متغيرهاي مالک لمد
ضریب 

 (R) رگرسيون

ضریب 

 (2R) تعيين

ضریب تعيين تنظيم 

 (ARS) شده
F 

سطح 

 معناداري

1 
اضطراب پیشرفت 

 تحصیلی

صمیمیت و 

 تحمل پریشانی
085/1 199/1 18/1 15/4 110/1 

 

رفت تحصیلی از روی صمیمیت و تحمل مدل رگرسیونی برای پیش بینی اضطراب پیش، نشان می دهد 8-4همانطور که نتایج جدول 

بر اساس نتایج مشاهده می شود که همبستگی بین صمیمیت و تحمل پریشانی با اضطراب پیشرفت تحصیلی دانش . پریشانی معنادار است

ن مقادیر با درصد از واریانس اضطراب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تبیین می کنند که ای 9/9می باشد که می توانند  085/1آموزان 

 . دار است و در ادامه به بررسی تک تک متغیرها پرداخته شده است( معنی > 18/1P) توجه به سطح معناداری

 تحمل پریشانیو  صميميتاز روي  اضطراب پيشرفت تحصيلیضرایب رگرسيون  -6-4جدول 

 متغير مالک مدل
 متغير پيش بين

 ضرایب استاندارد ضرایب غيراستاندارد
T 

ی سطح معن

 B SE β  داري

 111/1 258/00  014/4 181/80 مقدار ثابت اضطراب پیشرفت تحصیلی 1

  

 022/1 018/0 110/1 071/1 014/1 تحمل

 097/1 254/0 019/1 088/1 008/1 جذب

 102/1 -411/0 -075/1 111/1 -047/1 ارزیابی

 055/1 -201/0 -151/1 029/1 -051/1 تنظیم

 117/1 704/0 090/1 105/1 179/1 صمیمیت
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فقط ارزیابی قادر به پیش بینی اضطراب پیشرفت ، از خرده آزمون های تحمل پریشانی، نشان می دهد 9-4همانطور که نتایج جدول 

 چون .همچنین متغیر صمیمیت نیز قادر به پیش بینی اضطراب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد. تحصیلی دانش آموزان می باشد

، خرده آزمون های تحمل پریشانی اما. می شود تأییددرصد اطمینان فرضیه تحقیقی  18لذا با . می باشد 18/1سطح معناداری آنها کمتر از 

می  18/1چون سطح معناداری آنها بیشتر از . جذب و تنظیم قادر به پیش بینی اضطراب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نمی باشند، تحمل

 با توجه به ضرایب بتای متغیرهای پیش بین می توان معادله خط رگرسیون را به شرح زیر نوشت: بنابراین. باشد
 (نمره صمیمیت) (179/1)  + (مره ارزیابی)ن (-047/1) + 181/80 =  اضطراب پیشرفت تحصیلی 

 

 ناداري پيش بينیتحمل پریشانی دانش آموزان می تواند اضطراب پيشرفت تحصيلی آنها را به طور مع پژوهش: 2فرضيه 

 . کند
بین و اضطراب پیشرفت تحمل پریشانی به عنوان متغیر پیش، تحمل پریشانی بر واریانس اضطراب پیشرفت تحصیلی تأثیربرای تعیین 

 نتایج آماری رگرسیون چندمتغیره بین میانگین نمره تحمل. به عنوان متغیر مالک در معادله رگرسیون چندمتغیره تحلیل شدند، تحصیلی

 . پریشانی و اضطراب پیشرفت تحصیلی در جداول زیر ارائه شده است

 تحمل پریشانی از روي اضطراب پيشرفت تحصيلی خالصه مدل رگرسيون -7-4جدول 

 متغيرهاي مالک مدل
متغير 

 بينپيش

ضریب 

 (R)رگرسيون 

ضریب 

 (2R)تعيين 

ضریب تعيين تنظيم 

 (ARS)شده 
F 

سطح 

 معناداري

1 
اضطراب پیشرفت 

 صیلیتح

تحمل 

 پریشانی
089/1 198/1 19/1 109/2 10/1 

 

مدل رگرسیونی برای پیش بینی اضطراب پیشرفت تحصیلی از روی صمیمیت معنادار ، نشان می دهد 7-4همانطور که نتایج جدول 

 8/9می باشد که  089/1مشاهده می شود که همبستگی بین تحمل پریشانی با اضطراب پیشرفت تحصیلی  00-4بر اساس نتایج جدول . است

دار است و در ادامه ( معنی > 18/1P) درصد از واریانس اضطراب پیشرفت تحصیلی را تبیین می کند که این مقدار با توجه به سطح معناداری

 . به بررسی آن پرداخته شده است

 تحمل پریشانیو  صميميتاز روي  اضطراب پيشرفت تحصيلیضرایب رگرسيون  -8-4جدول 

متغير پيش  الکمتغير م مدل

 بين

 ضرایب استاندارد ضرایب غيراستاندارد
T 

سطح معنی 

 B SE β   داري

1 

اضطراب 

پیشرفت 

 تحصیلی

 111/1 114/29  911/0 807/90 مقدار ثابت

  

 204/1 151/1 179/1 070/1 071/1 تحمل

 021/1 454/0 008/1 087/1 020/1 جذب

 118/1 -522/0 -010/1 011/1 -050/1 ارزیابی

 118/1 -974/0 -010/1 029/1 -005/1 تنظیم

 

فقط ارزیابی قادر به پیش بینی اضطراب پیشرفت ، از خرده آزمون های تحمل پریشانی، نشان می دهد 5-4همانطور که نتایج جدول 

. می شود تأییدفرضیه تحقیقی  درصد اطمینان 18لذا با . می باشد 18/1چون سطح معناداری آن کمتر از . تحصیلی دانش آموزان می باشد

چون  .جذب و تنظیم قادر به پیش بینی اضطراب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نمی باشند، تحمل، خرده آزمون های تحمل پریشانی اما

رح ون را به شبنابراین با توجه به ضرایب بتای متغیرهای پیش بین می توان معادله خط رگرسی. می باشد 18/1سطح معناداری آنها بیشتر از 

 زیر نوشت:

 (نمره ارزیابی) (-050/1) + 807/90 =  اضطراب پیشرفت تحصیلی 
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 . اط وجود داردببين صميميت و اضطراب پيشرفت تحصيلی دانش آموزان ارت: پژوهش 3فرضيه 

شود محاسبه می ییا پاره 00با روش همبستگی سهمیصمیمیت و اضطراب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در این فرضیه ارتباط بین 

 باشد:نتایج به شرح زیر می. که در آن نقش متغیر تحمل پریشانی در ارتباط بین این دو متغیر کنترل می شود

 همبستگی بين تحمل پریشانی و اضطراب پيشرفت تحصيلی دانش آموزان -9-4جدول 

 اضطراب پيشرفت تحصيلی  متغير کنترل

 صمیمیت تحمل پریشانی

 081/1 همبستگی

 117/1 سطح معناداری

 058 درجه ازادی

 

. ماری معنادار می باشداز نظر آ ( بین صمیمیت و اضطراب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان081/1) ضریب همبستگی، 1-4در جدول 

 . می شود تأییددرصد اطمینان فرضیه تحقیقی  18لذا با . کمتر می باشد 18/1نها از آچون سطح معناداری 

 

 هاي مربوط به فرضيه هاي تحقيق  تبيين یافته

تحمل پریشانی و صميميت می توانند اضطراب پيشرفت تحصيلی دانش آموزان را به طور معناداري  پژوهش:اول  فرضيه

 . پيش بينی کنند
د جوو همانطور که در فصل قبل مشاهده گردید همبستگی بین صمیمیت و تحمل پریشانی با اضطراب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فقط ارزیابی قادر به پیش بینی ، دار بود اما از خرده آزمون های تحمل پریشانی( معنی > 18/1P) داشت که که با توجه به سطح معناداری

جذب و تنظیم قادر به پیش بینی اضطراب پیشرفت ، تحمل، اضطراب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوده و خرده آزمون های تحمل پریشانی

 .آموزان نبودند همچنین متغیر صمیمیت نیز قادر به پیش بینی اضطراب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بودتحصیلی دانش 

 

: تحمل پریشانی دانش آموزان می تواند اضطراب پيشرفت تحصيلی آنها را به طور معناداري پيش پژوهش فرضيه دوم

 .بينی کند
و از خرده  .ینی اضطراب پیشرفت تحصیلی از روی صمیمیت معنادار بودمدل رگرسیونی برای پیش ب، همانطور که نتایج نشان می دهد

فقط ارزیابی قادر به پیش بینی اضطراب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوده و دیگر خرده آزمون های تحمل ، آزمون های تحمل پریشانی

 .وزان نبودندقادر به پیش بینی اضطراب پیشرفت تحصیلی دانش آم، جذب و تنظیم، پریشانی مثل تحمل

 

 . : بين صميميت و اضطراب پيشرفت تحصيلی دانش آموزان ارتباط وجود داردپژوهش فرضيه سوم
ضریب همبستگی بین صمیمیت و اضطراب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از نظر آماری معنادار می ، همانطور که نتایج نشان داد

 . می گردد تأییدحصیلی دانش آموزان ارتباط وجود دارد لذا این فرضیه که بین صمیمیت و اضطراب پیشرفت ت. باشد

 

 محدودیت هاي پژوهش 
 مشکالت عمده ای که پژوهشگر با آنها روبرو شد عبارتند از:

 .محدود بودن جامعه آماری به دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر آشخانه -0

 ،سایر تحقیقات انجام شده با استفاده از این نوع ابزارهادر نتیجه همسو با . محدودیت دیگر استفاده از ابزارهای خودگزارشی است -0

برای مثال ممکن است عده ای بهتر از آنچه هستند خود را نشان دهند یا نسبت به آنچه ابزار خودسنجی . امکان سوگیری هایی وجود دارد

 . بینش درستی نداشته باشند، می سنجد

از جمله محدودیت های پژوهش حاضر بود که بهتر بود از روش ، پاسخ گوید هایی که هر فرد باید به آن سؤالزیاد بودن تعداد  -2

 . مصاحبه نیز استفاده می شد

                                                           
22 Partial Correlation 
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 پيشنهادهاي پژوهشی 

شود پژوهش های گسترده ای برای ارزیابی وضعیت اضطراب پیشرفت تحصیلی در مدارس و مقاطع تحصیلی دیگر پیشنهاد می -0

اب پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تعیین شده و با استفاده از نتایج آن بتوان برنامه ریزی انجام گیرد تا عوامل مربوط به مشکالت اضطر

 . مناسبی جهت بهبود ارتقاء توان تحصیلی آنان انجام داد

 . این پژوهش با جامعه آماری پسران نیز صورت گیرد، پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت تفاوت های جنسیتی -0

 

 پيشنهادهاي کاربردي

شنهاد می گردد دوره ها و کارگاه هایی به منظور آشنایی خانواده ها با الگوهای ارتباطی و صمیمت خانواده بر موفقیت تحصیلی پی -0

 . توسط متخصصان و مسئولین امر برگزار گردد

ش آن تبیین نقآموزان با پیشنهاد می گردد متخصصان و مسئولین امر به آموزش و تفهیم تحمل پریشانی در افراد به ویژه دانش  -0

  .در کاهش اضطراب پیشرفت تحصیلی بپردازند
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