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 چکیده
 شناختیوانراضطراب پیشرفت تحصیلی در رابطه بین کنترل  گریمیانجیاین پژوهش با هدف بررسی نقش 

آموزان سال آخر مقطع متوسطه دانشجامعۀ آماری شامل کلیه  .انجام شد والدین و درگیری تحصیلی،
نفر  353ها ورود به دانشگاه بودند که از بین آن داوطلب 1397 -98شهرستان اهواز بود که در سال تحصیلی 

 شناختیروانکنترل  یهاپرسشنامهبه  ؛ وانتخاب شدند ایچندمرحله یاخوشه تصادفی گیرینمونهبه روش 
ل یابی معادالت با استفاده از روش مد هاداده .پاسخ دادندحصیلی والدینی، اضطراب پیشرفت و درگیری ت

 ده شد. نتایج نشان داد رابطهتعیین پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفا منظوربه ؛ وساختاری تحلیل شدند
رابطه اضطراب  و (P, 28/0= β ≥01/0والدین با اضطراب پیشرفت تحصیلی ) شناختیروانکنترل مستقیم 

بود. همچنین اضطراب پیشرفت  دارمعنی (،P, 20/0- = β ≥01/0) یلیتحصیشرفت تحصیلی و درگیری پ
 کرد. گریمیانجیکامل  صورتبهوالدین و درگیری تحصیلی را  شناختیروانتحصیلی رابطه بین کنترل 

حصیلی را کاهش و اضطراب پیشرفت تمیزان  توسط والدین شناختیروانکاهش کنترل با  توانیم جهیدرنت
 .آموزان را بهبود بخشیددانش تحصیلی آن درگیری جهیدرنت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (. نویسنده مسئول) واحد اهوازدانشگاه آزاد اسالمی  استادیار گروه روانشناسی* -3
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 .یلیتحص یریدرگ ن،یوالد یشناختکنترل روان ،یلیتحص شرفتیاضطراب پ :هاکلیدواژه

 مقدمه

ثباتی و عدم قطعیت یک دوره رشد بسیار مهم است که طی آن افراد با بی 1اواخر نوجوانی
 ،2واکر، سان و نلسون-در ابعاد مختلف از زندگی مانند هویت و تحصیل مواجه هستند )پادیال

آموزان در این دوره ممکن است، سبب اختالالت (. کمبود توجه به نیازهای دانش2019
ها شود و امکان مولد و ایمن بودن جوامع ران زندگی آنمدت در دوروانی با اثرات طوالنی

(. در همین دوره 1397را کاهش دهد )جوادی نژاد، حیدری، نادری، بختیارپور، حافظی، 
های اصلی و پایدار آموزان که سرمایهتوجهی از دانشساله بخش قابلسنی در ایران همه
ای و کمک به توسعه ر زندگی حرفههای روشن دآیند، به امید کسب افقکشور به شمار می

شوند. از جمله پیامدهای مهم تحصیلی در فردی و اجتماعی، داوطلب ورود به دانشگاه می
آموزان دارد. است که نقش حیاتی در پیشرفت تحصیلی دانش 3این دوران، درگیری تحصیلی

بر مطالب آموزانی که به لحاظ تحصیلی درگیر نیستند زمان کمتری را برای تسلط دانش
احتمال بیشتری در معرض رفتارهای پرخطر شوند و بهگذرانند، در مدرسه کمتر موفق میمی

های طور فعال در آموزشآموزان به(. الزم است دانش4،2019هستند )اسکارت، میلر و بدسم
های آمیز به برنامههای الزم برای انتقال موفقیتمدارس خود درگیر شوند تا دانش و مهارت

 (.2012، 5بعد از مقطع متوسطه، دانشگاه و یا مشاغل را کسب کنند )وانگ و اِکسلز
سازی کرده و در های متفاوتی مفهومپردازان مختلف درگیری تحصیلی را به گونهنظریه

ها درزمینه ماهیت چندبعدی درگیری اند. همه نظریهبندی کردهابعاد مختلفی آن را تقسیم
ها روابطی درونی و دانند و بین آنه اما این ابعاد را جدا از هم نمینظر داشتتحصیلی اتفاق

(. در پژوهش حاضر درگیری 6،2004پویا قائل هستند )فردریکس، بلومنفیلد و پاریس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. emerging adulthood  

2. Padilla-Walker, L. M., Son, D., & Nelson, L. J. 

3. academic engagement 
4. Schardt, A. A., Miller, F. G., & Bedesem, P. L. 

5. Wang, M. T., & Eccles, J. S. 

6. Fredricks, J., Blumenfeld, P. & Paris, A. 
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های آموز در زمینه فعالیتگذاری دانش)مقدار سرمایه 1تحصیلی از اجزا درگیری شناختی
های تحصیلی(، درگیری برای انجام فعالیت تحصیلی و توانایی او در برانگیختن خویش

های مدرسه(، ها نسبت به افراد و فعالیت)برداشت یا احساسات مثبت و منفی آن 2عاطفی
)مشارکت  4)مشارکت فراگیران در رفتارهای یادگیری( و درگیری عاملی 3درگیری رفتاری

یل خواهد شد )ریو کند(، تشکآموز در جریان آموزشی است که دریافت میی دانشسازنده
(. در ادبیات پژوهش درگیری تحصیلی متأثر از عوامل مربوط به 5،2011و تیسینگ

های فردی و نیز متغیرهای بافتی و تأثیرات بیرونی مانند خانواده، مدرسه و همساالن ویژگی
صورت تعامل عوامل موردبررسی قرارگرفته است )شاکرمی، صادقی، قدم پور، و یا به

1396.) 

عنوان یک معضل رو به رشد شان بهوالدین در زندگی فرزندان 6روزه فرا درگیریام 
 8ویژه اصطالح والدگری هلیکوپتری(. به7،2017باشد )دارلو، نورویلیتیس و شوتزمطرح می

است، فرد از کنترل والدین به رسمیت شناخته شدهشکل منحصربهعنوان یکتازگی بهکه به
کند. با وجودی که در فرزندان در سنین مختلف محدود می های رشد مهارتی رافرصت

عنوان پدر و مادر عاشق که با توجه زیاد ها اغلب کاریکاتور والدین هلیکوپتری را بهرسانه
اند اند، مطالعات انجام شده شواهدی را نشان دادهشوند، نشان دادهشان شناخته میبه فرزندان

گونه رفتارها مطلوب ناسازگارانه بوده و پیامد این که برخی اشکال والدگری هلیکوپتری
 (.2019واکرو همکاران، -است )پادیالنبوده

 9شناختی والدینبرند، کنترل رواننوع خاصی از شیوه والدگری که این والدین به کار می
های والدگری است که باشد که حاالت خاصی از ابعاد والدگری و نوع مخربی از شیوهمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. cognitive engagement 

2. emotional engagement 

3. behavioral engagement 

4. agentic engagement 

5. Reeve, J. & Tseng, M. 

6. over involvement 
7. Darlow, V., Norvilitis, J. M., & Schuetze, P. 

8. helicopter parenting  

9. parental psychological control 
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شان را با انتظارات خود منطبق کنند )کاستا، کنند تا فرزندانز آن استفاده میوالدین ا
-(. در این شیوه والدین، رشد روانی2019، 1گاگلیاندولو، باربریس، کوزوکریا و لیگا

شان برای استقالل و رشد ازحد تحلیل برده و تواناییاجتماعی فرزندشان را با دخالت بیش
باشد: کنترل دهند. این سازه دارای دو مؤلفه میا کاهش میسالمت خود و هویت شخصی ر

شناختی وابسته . کنترل روان3شناختی پیشرفت مدارو کنترل روان 2شناختی وابسته مدارروان
فرزند، -شناختی در حوزه ارتباط نزدیک و مرزدار والدصورت استفاده از کنترل روانمدار به

داشتن فرزند در محدوده هیجانی و جسمانی گهاست که این کنترل برای نتعریف شده
صورت شناختی پیشرفت مدار بهگیرد. کنترل رواننزدیک والدین مورداستفاده قرار می

شناختی پیشرفت تعریف شده که این کنترل روان ٔ  شناختی درزمینهاستفاده از کنترل روان
لدین برای عملکرد مطلوب منظور وادار کردن فرزند برای پذیرش معیارهای سطح باالی وابه

(. توجه به این نکته ضروری 2010، 4گیرد )سوننز، وانستنکیست و لویتنمورد استفاده قرار می
شناختی والدین با نوع انطباقی والدگری کنترل رفتار فرزندان که کنترل است که کنترل روان

باشد و برخالف یشود، متفاوت ماز طریق وضع قوانین و نظارت بر رفتار فرزند انجام می
کنترل رفتاری نوجوانان توسط والدین که منجر به پیامدهای مثبت رشدی و تحصیلی و 

باشد )بلیس، سونس، کلیس، ولیجن، شود، مینفس باال در نوجوانان میچنین عزتهم
 (.52018لویتن

گوید از چه چیزی و اضطراب نوعی واکنش برای ادامه زندگی و بقا است که به ما می 
، به نقل از کشاورز افشار و 2015، 6ا چه روشی اجتناب کنیم )تاش، واسیلسکی و ویتشیرب

های ویژه در این دوره حساس رشدی اضطراب در بین نوجوانان در زمینه(. به1397میرزایی، 
باشد. مختلف از جمله هویت خود، تحصیل، حرفه و شغل و موضوعات دیگر بسیار رایج می

ای مملو از تعارضات درونی، عدم تعادل روانی فروید دوره نوجوانی را دورهکه آنا طوریبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Costa, S., Gugliandolo, M. C., Barberis, N., Cuzzocrea, F., & Liga, F. 

2. dependency psychological control 

3. achievement psychological control 
4. Soenens, B., Vansteenkiste, M., & Luyten, P. 

5. Bleys, D., Soenens, B., Claes, S., Vliegen, N., & Luyten, P. 

6. Tush, A., Wasilewski, S. H., & Wiltshire, E. 
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(. پس از پشت سر گذاشتن 2019و همکاران،  1کند )دیتونبا رفتارهای ناپایدار توصیف می
های ها و پیشرفتباره با انتظارات و توقعات زیادی بر موفقیتیککودکی، نوجوانان به

(. 2008، 2شوند )بانسالی و تریودیان و همساالن مواجه میتحصیلی از جانب والدین، معلم
اضطراب پیشرفت نوعی از هراس و اضطراب اجتماعی در خصوص تردید افراد در مورد 

مانند امتحان و نیز با هایی هایشان است که با کاهش توان مقابله با موقعیتتوانمندی
-پارکسه آینده همایند است )های منفی و غیر سازنده تحصیلی و نگرانی نسبت برقابت

صورت ترس زیاد از عواقب این اضطراب همچنین به(. 2010، 3استام، گولویتزر و اتینجن
شود شکست تعریف شده است که استرس ارزیابی یا اضطراب عملکرد نیز نامیده می

رسد که وحشت از گرفتن نمره (. در ایران به نظر می1398)صالحی، عابدی، نیلفروشان، 
ویژه ف و سرزنش خانواده، تمسخر همساالن، ترس از ناتوانی برای ادامه تحصیل و بهضعی

سازد آموزان مقطع دبیرستان را درگیر میویژه دانشآموزان بهورود به دانشگاه همواره دانش
است )محبی، تبرایی، شریفی راد، مطلبی، و به همین دالیل اضطراب پیشرفت پر رنگ شده

کنند، الزم از آنجایی که والدین معموالً شرایط محیط خانواده را فراهم می (.1390سیاه، شاه
های والدین یا والدگری، در ایجاد اضطراب نقش دارند است که بدانیم که چگونه ویژگی

دهد عوامل درون (. بررسی پیشینه پژوهش نشان می2012، 4)ناندا، کوتچیک و گروور
مکن است بر اضطراب اثر داشته باشند و اضطراب فردی، خانوادگی و اجتماعی مختلفی م

، 1395باشد )یوسفی، امانی و حسینی،آموزان مرتبط مینیز با پیامدهای تحصیلی دانش
آبادی و ، حاجی1394عبدالمحمدی، احمدی، محمدزاده، غدیری صورمان آبادی،

کیست و ، سوننز، پارک، وانستن2012، ناندا و همکاران، 1390، سمیع پور،1394نیوشا،
 (.2012، 5موراتیدیس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Deighton, J. 

2. Bhansali, R., & Trivedi, K. 
3. Parks-Stamm, E. J., Gollwitzer, P. M., & Oettingen, G. 

4. Nanda, M. M., Kotchick, B. A., & Grover, R. L. 

5. Soenens, B., Park, S. Y., Vansteenkiste, M., & Mouratidis, A. 
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(، اسکیل، موریس، کانایا و 1994) 1های بسیاری از جمله باربر، اولسن و شاگلپژوهش
(، ناندا و همکاران 2006) 3(، باالش، لیفر، بوکلی و وودروف بوردن2003) 2استینبرگ

(، 2019(، کاستا و همکاران )2018(، بلیس و همکاران )2012(، سوننز و همکاران )2012)
شناختی والدین با اند که کنترل روان(، نشان داده1396نجفی، بادان فیروز، ناجی و شیخی )

باشد. مشکالت درونی سازی شده فرزندان از جمله اضطراب و افسردگی همبسته می
شناختی والدینی ادراک شده با پیامدهای منفی های دیگر نیز از رابطه کنترل روانپژوهش

کنند )بلوسوم، فیت، فرازر، کولی ناسازگارانه در نوجوانان حمایت می تحصیلی و رفتارهای
، پتیت، لیرد، داج، باتس و 2013، 5، نلسون، یانگ، کوین، السن و هارت2016، 4و ایوانس

 (.1396االسالمی،، اشرف و شیخ2001، 6کریس

ضریب  تواندحال با در نظر گرفتن این نکته که زیاد بودن اضطراب پیشرفت تحصیلی می
ویژه داوطلبان ورود به دانشگاه را کاهش دهد و با توجه آموزان و بهموفقیت تحصیلی دانش

ل بر درگیری به رایج بودن رفتارهای کنترل روانی در بین والدین و تأثیر ادراک این کنتر
 که چنین پژوهشی تاکنون در جامعه داوطلبان ورود به دانشگاه انجامتحصیلی و با توجه به این

 شوند.های زیر آزمون میرضیهاست، در این پژوهش فنشده
گری اضطراب پیشرفت تحصیلی در رابطه بین کنترل . مدل نقش میانجی1فرضیه 

 شناختی والدین و درگیری تحصیلی در داوطلبان ورود به دانشگاه برازش دارد.روان
لدین و درگیری شناختی وا. اضطراب پیشرفت تحصیلی رابطه بین کنترل روان2فرضیه 

 کند.گری میتحصیلی را در داوطلبان ورود به دانشگاه، میانجی

 روش 
 گیریجامعه، نمونه و روش نمونه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Barber, B. K., Olsen, J., & Shagle, S. 

2. Silk, J. S., Morris, A. S., Kanaya, T., & Steinberg, L. 

3. Ballash, N., Leyfer, O., Buckley, A. F., & Woodruff-Borden, J. 
4. Blossom, J. B., Fite, P. J., Frazer, A. L., Cooley, J. L., & Evans, S. C. 

5. Nelson, D. A., Yang, C., Coyne, S. M., Olsen, J. A., & Hart, C. H. 

6. Pettit, G. S., Laird, R. D., Dodge, K. A., Bates, J. E., & Criss, M. M. 
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آموزان سال آخر مقطع متوسطه شهرستان جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش 
داوطلب ورود به دانشگاه و شرکت در کنکور  1397 -98اهواز بود که در سال تحصیلی 

کنندگان در این پژوهش شامل تحصیل در سال آخر مقطع های ورود شرکتبودند، مالک
ی د به دانشگاه، مجرد بودن و نداشتن سابقهمتوسطه و شرکت در کنکور سراسری ورو

پزشکی مستلزم مصرف دارو بود که با کمک مشاور های جدی پزشکی و روانبیماری
آموزان مورد انجام شد. جهت آزمون مدل پیشنهادی و مدرسه و بررسی پرونده دانش

نفر با استفاده  400ای به حجم های پژوهش، با در نظر گرفتن تعداد متغیرها جمعاً نمونهفرضیه
ترتیب انتخاب شد که پس از اینبه 1ایای چندمرحلهگیری تصادفی خوشهاز روش نمونه

وپرورش شهر وپرورش اهواز، از کل نواحی آموزشکسب مجوز کتبی از مدیریت آموزش
صورت تصادفی انتخاب گردید؛ سپس از میان مدارس ناحیه منتخب دو اهواز یک ناحیه به

صورت نه و دو مدرسه پسرانه و از هر مدرسه دو یا سه کالس پایه دوازدهم بهمدرسه دخترا
 تصادفی برگزیده شدند.

نامه و اطمینان خاطر در خصوص پس از تشریح اهداف پژوهش و پرکردن فرم رضایت 
های ها را تکمیل کردند. با حذف پرسشنامهها پرسشنامهمحرمانه بودن اطالعات، آزمودنی

 353های پرت تک متغیری و چند متغیری، تعداد و همچنین حذف داده ناقص و مخدوش
 وتحلیل قرار گرفت.پرسشنامه باقیمانده، مورد تجزیه

و  06/18کنندگان در پژوهش به ترتیب برابر با میانگین و انحراف استاندارد سنی شرکت
ها با استفاده دادهیابی معادالت ساختاری بود. پژوهش حاضر همبستگی و از نوع مدلبود.  4/1

افزار تحلیل و نرم 23( نسخه SPSS) 2افزاری آماری برای علوم اجتماعیاز بسته نرم
 .تحلیل شدند 23( نسخه AMOS) 3ساختارهای گشتاوری

 ابزار پژوهش
(، ساخته شد و میزان کنترل 2010شناختی: توسط سوننز و همکاران )پرسشنامه کنترل روان

گویه  16سنجد. این مقیاس شامل شناختی والدینی ادارک شده از سوی نوجوانان را میروان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. cluster random sampling  

2. Statistical Package for Social Scientists (SPSS) 

3. Analysis of moment structures  
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شناختی گویه دیگر کنترل روان 8شناختی وابسته مدار و گویه آن کنترل روان 8است که 
( به شدت مخالفم 1امتیازی از ) 5سنجد. سؤاالت در یک طیف لیکرت یپیشرفت مدار را م

ها را برای کنترل اند. سازندگان، ضریب اعتبار خرده مقیاسشدت موافقم تنظیم شده( به5تا )
گزارش  81/0شناختی پیشرفت مدار و برای کنترل روان 73/0شناختی وابسته مدار روان

باشد؛ و همچنین روایی مطلوبی ها میطلوب خرده مقیاسکردند که نشان از همسانی درونی م
(، در 1396فیروز، طباطبایی و ناجی ) اند. در ایران نیز بادانبرای این مقیاس گزارش کرده

شناختی بـا اسـتفاده از ضـریب آلفای پژوهش خود نشان دادند اعتبار مقیـاس کنترل روان
آموزان این مقیاس در جامعه دانش، به دست آمد و 88/0کرونباخ برای کل مقیاس 

سـنجی قابل قبولی برخوردار بود. در پژوهش حاضر نیز دبیرسـتانی از خصوصـیات روان
 ، به دست آمد.79/0پایایی این ابزار به روش آلفای کرونباخ 

منظور ارزیابی (، به1960) 1پرسشنامه اضطراب پیشرفت تحصیلی: توسط آلپرت و هابر
یشرفت تحصیلی ساخته شد. این مقیاس یک ابزار خودگزارشی است اضطراب مربوط به پ

 4تا  0گذاری آن در یک طیف لیکرت از است. نحوه نمرهعبارت تشکیل شده 19که از 
اند )آلپرت و هابر، باشد. سازندگان پایایی و روایی مطلوبی را برای مقیاس گزارش کردهمی

، 51/0ق همبسته نمودن با مقیاس اضطراب امتحان در ایران نیز روایی پرسشنامه از طری (.2007
، 81/0و  80/0های آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب گزارش شد و پایایی پرسشنامه با روش

(. در پژوهش حاضر 1392است که نشان از پایای باالی پرسشنامه بود )پاکی، دست آمدهبه
 دست آمد.به  83/0نیز پایایی این ابزار به روش آلفای کرونباخ 

سؤال  17(، ساخته شد. این مقیاس شامل 2012پرسشنامه درگیری تحصیلی: توسط ریو ) 
ای از کامالً درجههای خود را بر روی یک طیف لیکرت هفتدهندگان پاسخاست که پاسخ

کنند. این پرسشنامه از چهار خرده مقیاس عاملی، بندی میمخالفم تا کامالً موافقم درجه
 9تا  6درگیری عاملی،  5تا  1های است. سؤالتی و عاطفی تشکیل شدهرفتاری، شناخ

سنجد. ریو درگیری عاطفی را می 17تا  14درگیری شناختی و  13تا  10درگیری رفتاری، 
(، در تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل به دست آورد. عالوه بر این او پایایی خرده 2013)

، 84/0و  90/0، 86/0، 86/0شناختی را به ترتیب  های عاملی، رفتاری، عاطفی ومقیاس
های دهنده همسانی درونی مطلوبی است. همچنین در ایران یافتهدست آورد؛ که نشانبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Alpert, R., & Haber, R. N. 
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(، 92/0نامه از پایایی مطلوبی )(، نشان داد که پرسش1396پژوهش رمضانی و خامسان )
ه درگیری تحصیلی ریو با برخوردار است و همچنین تحلیل عامل تأییدی نشان داد پرسشنام

ی درگیری عنوان ابزاری مناسب برای سنجش سازهتواند بهمعرفی درگیری عاملی می
تحصیلی در ایران استفاده شود. در پژوهش حاضر نیز پایایی این ابزار به روش آلفای کرونباخ 

 دست آمد.به 86/0
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 هایافته
 های توصیفی و همبستگی متغیرها. شاخص1جدول 

 شاخص
 مقیاس

 میانگین
انحراف 

 معیار
کمترین 

 نمره
بیشترین 

 نمره
کنترل 

 شناختیروان

اضطراب 
پیشرفت 
 تحصیلی

درگیری 
 تحصیلی

کنترل 
شناختی روان

 والدین
31/49 85/10 32 72 

1   

   

اضطراب 
پیشرفت 
 تحصیلی

18/48 03/12 31 70 
**25/0 1  

001/0   

درگیری 
 تحصیلی

92/61 46/15 32 98 
**15/0- **20/0- 1 

003/0 001/0  

  *05/0  p ≤ و    **01/0  p ≤ 

های توصیفی )میانگین، انحراف معیار و حداقل و حداکثر نمره( نمونه . شاخص1جدول 
کننده در پژوهش حاضر و نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین شرکت

دهد. نتایج حاکی از آن است که تمام نشان میبین، میانجی و مالک را متغیرهای پیش
 داری هستند.متغیرهای پژوهش، دارای همبستگی معنی

یابی معادالت ساختاری، ابتدا ها با استفاده از روش آماری مدلقبل از تحلیل داده
های بهنجاری چند متغیری، خطی بودن، هم خطی چندگانه و استقالل خطاها فرضپیش

توان برازندگی مدل پیشنهادی را ها مید. با توجه به رعایت این مفروضهآزمون و تأیید شدن
. برازش مدل آزمون شده پیشنهادی را 2بر اساس معیارهای برازندگی ارزیابی کرد. جدول 

 دهد.های برازندگی نشان میبر اساس شاخص
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 های برازندگی. برازش الگوی آزمون شده بر اساس شاخص2جدول 

 شاخص
 برازندگی

𝛘𝟐 df 
𝛘𝟐

𝐝𝐟
 IFI TLI CFI NFI GFI RMSEA 

 04/0 98/0 97/0 98/0 98/0 98/0 67/1 12 09/20 پیشنهادی مدل

های برازندگی دارای برازش آمده، مدل پیشنهادی در تمام شاخصدستمطابق با مقادیر به
 مطلوبی است.

 دهد.شده نشان می. ضرایب استاندارد مسیرها را در الگو پیشنهادی آزمون 1نمودار 

 
 . ضرایب استاندارد مسیر مدل پیشنهادی آزمون شده1نمودار 

می 3ها در مدل پیشنهادی مطابق جدول الگوی ساختاری، مسیرها و ضرایب استاندارد آن
 باشد.

 . ضرایب مسیر استاندارد مربوط به اثرهای مستقیم متغیرها در مدل پیشنهادی3جدول 
 مدل پیشنهادی

 β P مسیر

 001/0 29/0 اضطراب پیشرفت تحصیلی ←شناختی والدین کنترل روان

 06/0 -12/0 درگیری تحصیلی ←شناختی والدین کنترل روان

 004/0 -17/0 درگیری تحصیلی ←اضطراب پیشرفت تحصیلی 
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. مسیر 3بر اساس ضرایب پارامتر استاندارد و سطح معناداری متناظر ارائه شده در جدول 
دار شناختی والدین به درگیری تحصیلی در مدل پیشنهادی معنیروان مستقیم کنترل

شود. بر این اساس مدل اصالح و برازندگی الگوی نهایی باشند و لذا از مدل حذف مینمی
. برازش الگوی نهایی بر اساس 4بر اساس معیارهای برازندگی مجدداً ارزیابی گردید. جدول 

 ؛ که از برازش مطلوبی برخوردار است.دهدهای برازندگی را نشان میشاخص

 های برازندگی. برازش الگوی نهایی آزمون شده بر اساس شاخص4جدول 

 شاخص
 برازندگی

𝛘𝟐 df 
𝛘𝟐

𝐝𝐟
 IFI TLI CFI NFI GFI RMSEA 

 05/0 98/0 96/0 98/0 97/0 98/0 83/1 13 83/23 نهایی مدل

 دهد.نهایی آزمون شده نشان می. ضرایب استاندارد مسیرها را در الگو 2نمودار 

 
 . ضرایب استاندارد مسیر مدل نهایی آزمون شده2نمودار 

ها در مدل نهایی پس از حذف مسیر الگوی ساختاری، مسیرها و ضرایب استاندارد آن
 باشد.می 5شناختی والدین به درگیری تحصیلی، مطابق جدول کنترل روان
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 مربوط به اثرهای مستقیم متغیرها در مدل نهایی. ضرایب مسیر استاندارد 5جدول 

 مدل پیشنهادی

 β P مسیر

 001/0 28/0 رفت تحصیلیاضطراب پیش ←شناختی والدین کنترل روان

 001/0 -20/0 درگیری تحصیلی ←اضطراب پیشرفت تحصیلی 

باشند. به این صورت دار می. تمام مسیرهای باقیمانده در مدل نهایی معنی5مطابق با جدول 
شناختی والدین با اضطراب پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیم، مثبت و که بین کنترل روان

(. رابطه مستقیم بین اضطراب پیشرفت تحصیلی و β= 28/0و ≥ p 01/0دار وجود دارد )معنی
(؛ اما رابطه مستقیم بین β= -20/0و ≥ p 01/0دار است )یز منفی و معنیدرگیری تحصیلی ن

(. در P>05/0دار نبود. )شناختی والدین و درگیری تحصیلی از نظر آماری معنیکنترل روان
گری داری رابطه غیرمستقیم متغیرها و بررسی نقش میانجیاین پژوهش برای تعیین معنی

و بوت استرپ سوداری تصحیح  1بوت استرپ صدکی اضطراب پیشرفت تحصیلی، از آزمون
دهد. به این منظور ابتدا اثر . نتایج این آزمون را نشان می6است. جدول استفاده شده 2شده

بین به مالک بدون حضور میانجی تعیین شد که نتایج نشان داد بین کنترل کلی متغیر پیش
 دار وجود دارد.نجی رابطه معنیشناختی والدین با درگیری تحصیلی بدون حضور میاروان

 گری از روش بوت استرپ. آزمون میانجی6جدول 

 اثر کلی مسیر
اثر 

 غیرمستقیم
اثر 

 مستقیم
 نتیجه

شناختی والدین به درگیری کنترل روان
 تحصیلی از طریق اضطراب پیشرفت تحصیلی

008/0 p 

= 

17/0- = 
β 

001/0 p = 

06/0- = β 
06/0 p = 

12/0- = β 
میانجی 

 کامل

          

بین و ی مستقیم بین متغیر پیششود، رابطهگر وارد مدل میاگر وقتی متغیر میانجی
است؛ اما اگر این  گرکاملشود در این حالت متغیر مورد نظر، میانجی غیرمعنادار مالک

چنان معنادار باقی بماند، نقش متغیر گر همرابطه در حضور متغیر میانجی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. percentile bootstrap 

2. bias-corrected bootstrap 
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شد که با . در مسیر غیرمستقیم، نشان داده5مطابق با جدول  خواهد بود. 1جزئی گر،میانجی
شناختی والدین با حضور متغیر میانجی اضطراب پیشرفت تحصیلی، رابطه کنترل روان

دار نبود. این بدان معنی است که اضطراب پیشرفت تحصیلی درگیری تحصیلی دیگر معنی
درگیری تحصیلی را جذب کرده و اصطالحاً شناختی والدین بر تمام تأثیر کنترل روان

شناختی والدین و درگیری تحصیلی را اضطراب پیشرفت تحصیلی رابطه بین کنترل روان
 کند.گری میطور کامل میانجیبه

 گیریبحث و نتیجه
گری اضطراب پیشرفت تحصیلی در رابطه بین های پژوهش حاضر مدل میانجیمطابق با یافته
منظور بررسی نقش ها بود. بهوالدین و درگیری تحصیلی برازنده داده شناختیکنترل روان

گری اضطراب پیشرفت تحصیلی مسیرهای مربوطه به تفکیک بررسی شد. نخستین میانجی
شناختی والدین با اضطراب پیشرفت تحصیلی بود. در مسیر، رابطه مستقیم کنترل روان

واکر و همکاران، -پیشین همسو بود )پادیالهای های پژوهشخصوص مسیر اول نتایج با یافته
، 2001، پتیت و همکاران، 2013، نلسون و همکاران، 2016، بلوسوم و همکاران، 2019

ها حاکی از (. در تبیین این یافته همین بس که نتایج پژوهش1396االسالمی،اشرف و شیخ
اثرات بلندمدتی بر رفتار های تربیتی شان و روشاین است که شیوه برخورد والدین با فرزندان

صورت هوشیارانه های مختلف در آینده دارد؛ و حتی اگر والدین بهو عملکرد افراد در زمینه
صورت ناهشیار از ها ممکن است بهشناختی فرزند خود نپردازند، این روشبه کنترل روان

)باربر و طریق فشار درونی بر عملکرد فرزندشان و ایجاد حس شرم و گناه اعمال شوند 
توان شناختی والدین و اضطراب می(. در خصوص رابطه بین کنترل روان2002، 2هارمون

شناختی باالیی را از جانب والدین خود ادراک آموزان کنترل روانگفت زمانی که دانش
ها دارند ازحد توان آنشان انتظاراتی بیشکنند، این برداشت را خواهند داشت که والدینمی

شود اضطراب پیشرفت تحصیلی باالیی را تجربه کنند. سپس مسیر سئله سبب میو همین م
مستقیم اضطراب پیشرفت تحصیلی به درگیری تحصیلی بررسی شد. در تبیین رابطه بین 

های پیشین )پکران، گوتز و اضطراب پیشرفت تحصیلی و درگیری تحصیلی، همسو با یافته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Partially 

2. Barber, B. K., & Harmon, E. L. 
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 2توان گفت، به باور ساراسون(، می1397، وکیلی، نقش، رمضانی خمسی، 2005، 1پری
انگاری و تردید در باشد که با خود کم(، اضطراب تحصیلی نوعی اشتغال خود می2006)

های خود همراه بوده و معموالً به ارزیابی شناختی منفی، نداشتن تمرکز حواس، مورد توانایی
طورکلی شواهد نشان شود. بههای فیزیولوژیک نامطلوب و افت تحصیلی منجر میواکنش

دهد که اضطراب، درگیری شناختی در تکالیف پیچیده و مشکل که الزمه آن منابع می
های تحصیلی شناختی هستند را مختل کرده و با درگیری تحصیلی و پیشرفت در حیطه

 (.2005پکران و همکاران، همبستگی منفی دارد )
صیلی در رابطه بین کنترل گری اضطراب پیشرفت تحمنظور بررسی نقش میانجیبه 
که یکی از شروط بررسی نقش شناختی والدین و درگیری تحصیلی، با توجه به اینروان

باشد؛ نشان داده شد بین بین به مالک میدار بودن رابطه مستقیم متغیر پیشمیانجی، معنی
ان ورود شناختی والدین و درگیری تحصیلی بدون حضور متغیر میانجی در داوطلبکنترل روان

های قبلی )باربر و دار بود. در تبیین این یافته، همسو با پژوهشبه دانشگاه رابطه منفی و معنی
، ناندا و همکاران، 2006، باالش و همکاران، 2003، اسکیل و همکاران، 1994همکاران، 

، نجفی 2019، کاستا و همکاران، 2018، بلیس و همکاران، 2012، سوننز و همکاران، 2012
شده بر درگیری تحصیلی شناختی ادراکتوان گفت کنترل روان(، می1396همکاران،  و

ویژه در بعد عاملی درگیری تحصیلی آموزان اثر داشته و آن را کمتر خواهد کرد. بهدانش
شان و رشد سالمت خود و هویت توان گفت، والدین با کنترل روانی باال، توانایی فرزندانمی

آموزانی که کنترل روانی باالیی را ادراک زنند؛ در نتیجه دانشآسیب میها شخصی را در آن
آموز سازی و مشارکت سازنده دانشکنند، در بعد عاملی درگیری تحصیلی که به شخصیمی

کند، درگیری کمتری خواهند داشت. در خصوص بعد عاطفی درگیری تحصیلی تأکید می
، کنترل روانی والدین نگرش منفی نسبت به توان گفتهای پیشین مینیز همسو با پژوهش

کند؛ زیرا والدینی که فرزندان خود را کنترل آموزان ایجاد میتحصیل و مدرسه را در دانش
شان های تحصیلی مطابق با میل و خواسته خود، به فرزندانکنند برای انجام فعالیتروانی می

(، از 2010سوننز و همکاران، نند )ها را سرزنش ککنند و ممکن است حتی آنفشار وارد می
شان گونه رفتارها از سوی والدینجایی که فرزندان نیز مدرسه و تحصیل را عامل اینآن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pekrun, R., Goetz, T., & Perry, R. P. 

2. Sarason, I.G. 
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( 1396االسالمی،دانند، نسبت به مدرسه و تحصیل عواطف منفی پیدا کرده )اشرف و شیخمی
 و در نتیجه به لحاظ عاطفی درگیری تحصیلی کمتری را خواهند داشت.

های پژوهش نشان داد، در حضور متغیر میانجی اضطراب پیشرفت طور که یافتهنهما
دار نبود که حاکی از شناختی والدین به درگیری تحصیلی معنیتحصیلی، رابطه کنترل روان

گری کامل گری کامل اضطراب پیشرفت تحصیلی بود. در تبیین نقش میانجیمیانجی
شناختی والدین و درگیری تحصیلی کنترل رواناضطراب پیشرفت تحصیلی در رابطه بین 

شناختی والدین تمام اثر خود را بر درگیر دهد، کنترل روانتوان گفت، این رابطه نشان میمی
ها واسطه اضطراب پیشرفت تحصیلی در آنآموزان در تحصیل بهبودن یا نبودن دانش

دار فرزندان خود را کنترل روانی صورت وابسته مکه والدینی که بهگذارد. با توجه به اینمی
گذارند و نیز والدینی که به شیوه ها تأثیر منفی میکنند در روابط بین فردی و هیجانات آنمی

کنند سبب ایجاد احساس شرم و گناه شده و شان را کنترل روانی میپیشرفت مدار فرزندان
ا سبب ایجاد اضطراب در ازحد توان از فرزندان خود دارند، لذتوقع عملکرد تحصیلی بیش

آموزان خواهد شد. ها شده و اضطراب ایجاد شده منجر به درگیری تحصیلی کمتر دانشآن
با توجه به اینکه تجربه روابطی ایمن و پایدار با والدین و پرورش در فضایی آرام و منظم 

ها به بچهشناختی باشد، والدین با کنترل روانپذیری کودکان و نوجوانان میالزمه جامعه
آورند و های زورگویانه و آمرانه فشار میها از طریق روشبرای اجابت کردن دستورالعمل

با افزایش اضطراب پیامدهای تحصیلی از جمله درگیری دانش آموزان در تحصیل را متأثر 
 سازند.می

توان گفت با توجه به اینکه اضطراب تحصیلی در مقطعی که دانش در مجموع می 
ناپذیر است الزم است با کنترل داوطلب ورود به دانشگاه هستند، امری اجتنابآموزان 

ای از اضطراب را داشته باشند تا پیامدهای مثبت تحصیلی را به پیشایندهای آن، سطح بهینه
ها های والدگری آنشناختی والدین و شیوهدنبال داشته باشد. با توجه به اینکه کنترل روان

های تحصیلی، از جمله اضطراب تحصیلی و به تبع آن بر درگیری تحصیلی تواند بر پیامدمی
تواند جهت آگاهی افزایی دانش آموزان، دانشجویان، اثرگذار باشد، نتایج این پژوهش می

وپرورش بکار رود و از نتایج آن در کمک به هرچه بیشتر درگیر ها و متولیان آموزشخانواده
 یم و تربیت استفاده شود.شدن دانش آموزان در فرآیند تعل
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های پژوهش حاضر الزم داند که یافتهگر ذکر این نکته را ضروری میدر پایان پژوهش
های آن تفسیر و تعمیم شود. اجرای پژوهش با استفاده صرف از است در بافت محدودیت

حداقل های انجام شده، یا دهی به جای مطالعه رفتار و وجود خأل پژوهشابزار خود گزارش
های پژوهش و جامعه پژوهش که داوطلبان ورود به دانشگاه گزارش شده در چارچوب متغیر

ها بود که تعمیم و تفسیر نتایج بودند و با چالش کنکور مواجه بودند، از جمله این محدودیت
 -های آزمایشی و علیهای مکمل با روشنماید. انجام پژوهشرا نیازمند احتیاط ویژه می

های طولی مانند آموزان، همچنین انجام پژوهشویژه با کنترل جنس دانشای بهمقایسه
بررسی پنل زمانی، در چهارچوب مدل یابی معادالت ساختاری در این زمینه پژوهشی، 

 گردد.پیشنهاد می
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