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 چکیده 

دوره دوم دانش آموزان  درا اضطراب امتحان بکنترل هیجانی و احساس تعلق به مدرسه رابطه  یبررسهدف از انجام تحقیق حاضر 

 3850 تعداد به 98-97 سال در  ارومیه  شهردوره دوم متوسطه شامل کلیه دانش آموزان متوسطه می باشد. جامعه ی تحقیق حاضر 

که با استفاده از نمونه گیری تصادفی  حجم نمونهبه عنوان نفر بر اساس جدول مورگان  330با جامعه آماری تعداد  می باشد که نفر

، تعلق به مدرسه بتی و کنترل اضطراب امتحان ساراسون وهش با استفاده از پرسشنامه  ژداده های پ همچنین   شدند.  انتخاب    خوشه ای

داده های پژوهش حاضر توسط همبستگی پیرسون و رگرسیون  مورد تحلیل قرار گرفته  . جمع آوری شدند هیجانی راجر و همکاران

نتایج حاصله است و نتایج پژوهش بیان کننده ی رابطه ی بین احساس تعلق به مدرسه و کنترل هیجانی با اضطراب امتحان می باشد.  

ی دارای قدرت پیش بینی کنندگی اضطراب  دانش از تحلیل رگرسیونی مبین این است که احساس تعلق به مدرسه و کنترل هیجان

آموزان می باشدو دانش آموزان مدارس تیز هوشان دارای انگیزه پیشرفت بیشتری نسبت به دانش آموزان مدارس عادی این شهر 

 بودند و بین اضطراب امتحان دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود نداشت.

 اضطراب امتحان. احساس تعلق به مدرسه، کنترل هیجانی، کلیدي: کلمات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

 عوامل اضطراب  نیا نیاز مهمتر یکیدخالت دارند که  یادیز اریعوامل بس دانش آموزان یلیو شکست تحص تیموفق یدر چگونگ

و مهم  عیشا دهیپد کیاضطراب امتحان به عنوان (. 2016؛ واراسته و همکاران، 1397)فارسی نژاد و همکاران،  باشد یم 1امتحان 

 ی است که آن را از اضطراب عموم  یخاص  یها و مشخصه ها یژگیو  یحال دارا  نیدارد. با ا  یعموم  با اضطراب  یکیزدرابطه ن  یآموزش

  (.2012 ،2)الوجیا و همکاران  کند یمجزا م

بودن   و متشنج  شامل اجزای شناختی و عاطفی است که جزء عاطفی شامل واکنش های جسمانی و احساس عصبی   اضطراب امتحان

به حالتی اشاره دارد که فرد را درباره  امتحان اضطراب است چنینهم ت، بی ربط به کار اس جزء شناختی شامل نگرانی و تفکرو 

 توانایی هایش در انجام یک وظیفه دچار ترس می کند و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیت هایی مانند موقعیت امتحان است. 

خود  اـی یابیارزآن،  وزبری  مرحله معنا که با توجه ینا به ،ستا ارزشیابی ابضطرا نوعی نمتحاا اب ضطرا، (2015)لوو و همکاران، 

و  دعملکردر  کاهش هـب رزا،فشا ربسیا موقعیت به رنابهنجاپاسخ  این (2010، 3تهدیدسازی از موقعیت آزمون است )پوتوین و دانیل

 یابیارز موقعیت یک که هنگامی دفر کـی طـتوس هشد تجربه شفتگیآاز  حالتی نمتحاا ابضطر. امی انجامد لفعا یحافظه کاهش

 ،کند تجربهرا  ابضطرا یابیارز نمادر ز گهگاهی ستا ممکن دیرـف رـه هـگرچا .ستا هشد تعریف ،کند میادراك  هتهدیدکنندرا 

 (.  2014، 4های ارزیابی اشاره دارد )کریسان و همکاران موقعیتدر  ارپاید شخصیتی فتـص به نمتحاا ابضطرا ماا

دادهاند. پژوهشها نشان داده است که برخی   شنهادیپ   انیدرصد دانشجو  22تا    15  اضطراب امتحان را در  یسطوح باال  ریاخ  یبرآوردها

نیست و درضد پیشرفت پایین است، ای افراد  بخش تیرضا رند،یگ که می یا  جهیرا مطالعه میکنند اما نت یادیزمان ز ان،یاز دانشجو

مطلوب  جهیدهند ولی به نت انجام می یریادگی یرا برا یادیکوشش ز ،یریادگیدرست مطالعه و  یها از روشبه علت بی خبری 

 (. 2017، 5)توماس و همکاران ابندی دست نمی

شیرازی تهرانی و همکاران، ؛ 1393و همکاران،  زادگانعیسی) باشد یم 6یکنترل هیجان ز عوامل مرتبط با اضطراب امتحان،ا یکی

کنترل هیجانی با . (2010، 7)لومن و گونار کنترل هیجانی از مهم ترین متغیر های مؤثر بر سطح سالمت روان می باشد .(1392

نتیجه مشکالت تنظیم هیجانی است. الگوهای آسیب شناسی روانی آمیختگی کامل دارد برای مثال، اختالل های اضطرابی و افسردگی  

در واقع، هیجانات و کنترل هیجان از ارزیابی های رتبط با اهداف، استانداردها و ادارکات فرد ناشی می شوند و این ارزیابی ها در طی 

ثبت باعث مراقبه محیطی که فرد با جهان بیرونی برقرار می کند، شکل می گیرند. افزایش در فراوانی تجربه هیجانی م-تبادالت فردی

 (2009، 8گارنفسکی و همکارانمؤثر با موقعیت های استرس زا می شوند )

هیجان  تولید هیجان می نمایند. رویداد ها برای افراد درگیر در آنها به وسیله تغییر احساسات، بر حسب نظریه کنترل هیجانی،

؛ به نقل از 1987، 9)آورت و هیس به هویت فرد مربوط استکارکردی از احساس فرد و تفاوت بین آن احساس و عقیده ای است که 

 (. 1394بدری و همکاران، 

 
1 Test anxiety 
2 Aluja & et al 
3 Putwain & Daniels 
4 Crisan & et al 
5 Thomas & et al 
6 Emotional control 
7 Loman & Gunnar 
8 Garnefski & et al 
9 Averett & Heise 



شدت فرایندهای   یدورهمعنای تالش افراد برای تأثیرگذاشتن روی نوع، زمان و چگونگی تجربه و بیان، تغییر طول  کنترل  هیجان به  

ها است و به طور خودکار یا کنترل شده، هشیار یا ناهشیار و از طریق به کارگیری راهبردهای  رفتاری، تجربی و یا جسمانی هیجان

 (.2005  ،1بازداری )آبلسون و همکاران  ، نشخوارفکری، خوداظهاری، اجتناب و  بازاریابی  گیرد، راهبردهایی مانندتنظیم هیجان انجام می

کند، این مفهوم تلقی شود که تنظیم هیجان به سهولت خروج افراد از یک حالت و وضعیت هیجانی مشخص اشاره می کنترلگرچه ا

 (.7200، 2)ون دیلن وکول هیجان برای سرعت دادن به این فرایند خروج است

توانایی افزایش یا کاهش هیجانات به میزان  . برخی از محققین کنترل هیجان را  تی از کنترل هیجانی بیان شده استتعریف های متفاو

نیاز تعریف کرده اند. برای مثال اگر شما در میانه ی یک جلسه، در محل کار احساس ناراحتی کنید ممکن است سعی کنید با فکر 

رل هیجان می کردن در مورد چیز دیگری خود را از آنچه ناراحتتان می کند جدا کنید. بعضی از متخصصین این را یک مثال از کنت

هیجان یک زمینه مطالعاتی است که  کنترلمعتقد است  (2013، 4؛ به نقل از اسکینر1998) 3گراس(. 1392 )اندامی خشک، دانند

 ( 2004) 5کول و همکاران بررسی می کند چطور افراد بر هیجاناتشان تاثیر می گذارند، کنترلشان می کنند یا آنها را بیان می کنند.

ی شوند تعریف ت ها فعال متنظیم هیجان را به عنوان تغییراتی که مرتبط با هیجانات هستند و به وسیله ی بعضی رخداد ها یا موقعی

 .می کنند

احساس تعلق به مدرسه عالوه بر ایجاد محیطی سالم  .باشد یم به مدرسه 6احساس تعلقامتحان،  از عوامل مرتبط با اضطراب یکی

برای نوجوانان در جهت کسب شخصیت مستقل و اجتماعی شدن به اعتقاد نظریه پردازان دارای بازه های تحصیلی مثبتی نیز می 

 دمیشو  موجب  مسئله  ینو ا  میکنند  یسپر  نمکا  ینرا در ا  دخو  نیانوجوو    کیدکواز    عظمیا  بخش  زانموآنشدا  نکهآ  صبخصو  باشد.

  دیاـیز  تاثیردرس    سکالدر    نهمساالنشاو    نمعلما  به  تعلق  دیجاو ا  شتهدا  نناروی آ  بر  توجهی  قابل   اریذـثرگا  رمذکو  شیزموآمحیط

، 7می باشد )چاپمن و همکاران رنکاا قابل غیر نناانوجو رفتار هیدشکلدر  جتماعیا بافت تاثیر رویناز ا باشد شتهدا نندگیشاز بر

 ،پزشکی یشتههار با که ستا ایشتهر بین زهایسا انعنو به مدرسه به تعلق سحساا(. 1396شریفی و همکاران، ؛ به نقل از 2013

عنوان  هـبرا  مدرسه به تعلق سحسادارد. ا دجواز آن و تعریف بسیاری. میباشد مرتبط تربیتو  تعلیم ،شناسی جامعه ،شناسیروان

 سه رمد به تعلق سحساا همچنین ،ندا دهکرتعریف  دخو نمعلماو  همکالسی ها اـبن زاموآنشدا همبستگی سحساا و کیفیت ارتباط

براساس این رویکرد، (.  1393)ابوالقاسمی،    مدرسه از دانش آموزان بیان می کنند  محیطحمایت  و    امحترا  ش،پذیر  سحساا  انعنو  بهرا  

هنگای که دانش اموزان با قوانین سخت گیرانه از طرف مدرسه روبه رو شوند و با اولین خطا در مدرسه تنبیه یا حتی اخراج شوند، 

به عبارت دیگر .  (2009،  8دارای احساس تعلق کمتری نسبت به دانش آموزان هستند که در مدارس آسان گیر می باشند )الد و دانیال

تعلق به مدرسه عبارت است از: این که دانش آموزان چه احساسی نسبت به مدرسه خود دارندو تعلقی که با همساالن معلمان و کادر 

 (.2012 ،9لی و همکاران(آموزشی مدرسه برقرار می کنند چگونه است 

تعلق به مدرسه داشته باشد خود را در فعالیت های مدرسه معتقد است که دانش آموزی که احساس ( 1993) 10رای مثال گودنوب

سهیم و متعهد می داند و همین امر باعث افزایش انگیزه پیشرفت دردانش آموزان در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر مدرسه می 

تحصیلی دانش آموزان    ( بر این امر معتقد است که برخورداری از این احساس باعث بهبود پیشرفت2003)  11شود. همچنین موریسون 

سپری می کنند و این مسئله   مدرسهدانش آموزان بخشی اعظمی از دوره کودکی و نوجوانی خود را در    از آنجا که  به خصوصمی شود.

 
1 Abelson & et al 
2 Van dillen & koole 
3 Gross 
4 Skinner 
5 Cole & et al 
6 The sense of connectedness with school 
7 Chapman & et al 
8 Ladd & Dinella 
9 Lee & et al 
10 Goodenow 
11 Morrison   



موجب می شود محیط آموزشی مذکور اثر گذاری قابل توجهی بر روی آنان داشته و ایجاد تعلق به معلمان و همساالنشان در کالس 

زیادی بر زندگی شان داشته باشد.از این رو تاثیر بافت اجتماعی مدرسه در شکل گیری رفتار نوجوانان غیر قابل انکار  درس تاثیر

و پیوند با مدرسه  تعلق به مدرسه با عنوان های دیگری همچون تعهد به مدرسه، در ادبیات علمی،(. 2013)چاپمن و همکاران ، است

که اثرات متعدی بر جنبه های شخصی و تحصیلی دانش آموزان  (2011 چاپمن و همکاران،) دلبستگی به مدرسه توصیف شده است

 (.2011 ،1)روفی دارد

 اگر چه احساس تعلق به مدرسه در همه مقاطع تحصیلی ضروری است اما در طول دوران نوجوانی افراد اهمیت بیشتری می یابد

عاطفی و تحصیلی می شود. به همین  ایجاد حجم وسیعی از مشکالت رفتاری،و فقدان آن در دانش آموزان موجب ( 2005 ،2)بلوم

جهت مسئولین و دست اندرکاران مدارس در جهت رشد و ارتقای این نوع تعلق در دانش آموزان خود تالش های زیادی به عمل آورده 

جریان یادگیری  آن ها اهمیت داده و درو تالش می کنند که احساس تعلق به مدرسه را این عقیده که معلمان و همساالنشان به 

قواعد انضباطی در مدرسه عادالنه است و این که تعلیم و تربیت امری الزم و حیاتی برای زندگی می باشد در  ،حمایتشان می کنند

 (.2011 ،3)ایتو دانش آموزان خود ایجاد کرده و آن را تقویت نمایند

نشان دادند که بین توجه آگاهی و تنظیم هیجان به هنگام کنترل نشانه های افسردگی، اضطراب و استرس،   (2005)  4و همکاران  رومر

همبستگی مثبت وجود دارد. آنها همچنین نشان دادند که توجه آگاهی با تنظیم هیجان، کنترل تکانه و مشکل معطوف کردن توجه 

نحصر به فردی وجود دارد. پژوهش ها نشان داده اند که مراقبه توجه آگاهی به مسئله در زمان پریشانی و استرس رابطه معنادار و م

خلق را بهبود بخشیده و آموزش کوتاه مدت آن باعث کاهش نشانه های افسردگی و همچنین کاهش اضطراب در افراد مبتال به اختالل 

 (.1391 )باطبی،اضطراب فراگیر می گردد 

        

  روش

 پژوهشگر به دنبال مشخص کردن رابطه بین  .همبستگی است و از نوع پژوهش های بنیادی است -موجود به روش توصیفی  تحقیق

 دانش آموزان دوره دوم متوسطه جامعه آماری شامل کلیه  .می باشد اضطراب امتحاناحساس تعلق به مدرسه با  کنترل هیجانی و

نفر بر اساس جدول مورگان   300باشد با توجه به جامعه آماری تعداد  میباشد  می   نفر  هزار  3850  تعداد  به  98-97  سال  در  ارومیه  شهر

استفاده خوشه ای به تفکیک رشته و جنسیت شدند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی حجم نمونه انتخاب به عنوان 

 شده است.

 

 (1984)الف( پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون  

این پرسشنامه یکی از ابزارهایی است که گسترده ترین تحقیقات و کاربردها را در زمینه ی سنجش اضطراب امتحان به خود اختصاص 

می گوید و بدین ماده است که به هر ماده به صورت »درست« یا »غلط« پاسخ  25داده است و به صورت پرسشنامه ای کوتاه در 

ترتیب می توان بر اساس شیوه »خودگزارش دهی« به حالت روانی و تجربیات فیزولوژیکی فرد در جریان امتحان، قبل و بعد از آن 

 95/0و همسانی درونی  88/0دست یافت. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعات متعددی سنجیده شده و با ضریب آلفا کرونباخ 

 (2007به دست آمده است که در مجموع قابل قبول می باشد )بیابانگرد،  72/0ر برابر و روایی معیا

 
1 Roffey 
2 Blum & et al 
3 Ito 
4 Roemer & et al 



 

 ب( پرسشنامه کنترل هیجانی

. تـسا هدـش دهتفاـسا( 2005) 1و وات بتیو  یبر سهرمد به تعلق سحساا پرسشنامهاز  سهرمد به تعلق سحساا یگیر ازهندا ایبر

در   لتاعدو    امحترا  عایتر  سحساا  ،معلم  حمایت  ن،همساالمؤلفه شامل احساس تعلق به    6  و دارای  تلیکر  سمقیادر    پرسشنامه  ینا

 توسط  پرسشنامه میباشد سهرمددانش آموز با  کترمشا احساسو  سهرمد با دفر شخصی طتباار ،کت کردن در جامعهرمشا ،سهرمد

 به دست آمد.   85/0به دست آمده است در پژوهش حاضر، ضریب آلفای کرونباخ    75/0( ترجمه و روایی آن  1396شریفی و همکاران )

 

 پرسشنامه احساس تعلق دانش آموزان به مدرسه  ج(

پرسشنامه  .در مقیاس لیکرت طراحی شده است بتی و وات به صورت جمالت مثبت بری،توسط  (2004)این پرسشنامه در سال 

 شامل احساس تعلق   خرده مقیاس  6به طور کلی دارای  که    مورد تجدید نظر قرار گرفته است  بتی و بری  توسط  2005مذکور در سال  

رکت علمی ارتباط فرد با مدرسه و مشا ،مشارکت در اجتماع ،در مدرسه عدالتاحساس رعایت احترام و  ،حمایت معلم ،مساالنبه ه

مولفه های احساس تعلق به و برای  75/0ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه .می باشد

 تعلق فرد با مدرسه   ،84/0  ،مشارکت کردن در جامعه75/0،احساس رعایت احترام و عدالت در مدرسه89/0،حمایت معلم73/0همساالن

 (.2004 )بتی و همکاران، ده استگزارش ش 78/0 و مشارکت علمی 69/0

 

 

 یافته ها

در  صورت توصیفی پرداخته و سپس به بررسی فرضیه ها پرداخته می شود.آموزان به در این بخش به بررسی میزان اضطراب دانش

 به تفکیک وضعیت مدل ارائه شده است. دانش آموزانتوزیع فراوانی و درصد فراوانی  1جدول 

 
  به تفکیک جنسیت نش آموزانتوزیع فراوانی و درصد فراوانی دا -1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی وضعیت جنسیت

 %50 150 پسر

 %50 150 دختر

 %100 300 کل

 

پسر در رشته های علوم پایه و علوم انسانی مشغول به تحصیل   نفر 150دختر و  نفر150  دانش آموزان انیاز م 1جدول  با توجه به

 به تفکیک وضعیت مدل ارائه شده است. دانش آموزان توزیع فراوانی و درصد فراوانی 2بودند . در جدول 

 

 
1 Brew, Beatty & Watt 



 

 

 به تفکیک معدل   دانش آموزان  توزیع فراوانی و درصد فراوانی  -2جدول  

 درصد فراوانی فراوانی وضعیت مدل

 %75/3 15 11زیر  

 %25/16 60 13تا   11بین  

 %20 75 15تا   13بین  

 %5/47 100   17تا   15بین  

 %5/12 50 17باالی  

 %100 400 کل

 

 11و کمترین فراوانی در معدل زیر  5/47با % 17تا  15می توان نتیجه گرفت بیشترین فراوانی بین معدل  2با توجه به نتایج جدول 

 نشان می دهد %75/3با 

: ضرایب هبستگی متغیرهای پژوهش در دانش آموزان3جدول   
 

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

        1 . احساس تعلق به همساالن1

       1 **0/506 . حمایت معلم2

. رعایت احترام و عدالت در 3

 مدرسه

0/478** 0/595** 1      

     1 **0/425 **0/513 **0/421 . مشارکت کردن در جامعه4

    1 **0/401 **0/367 **0/466 **0/459 . تعلق فرد با مدرسه5

   1 **0/297 **0/335 **0/390 **0/397 **0/362 . مشارکت علمی6

  1 **0/637 **0/791 **0/894 **0/780 **0/914 **0/689 احساس تعلق به مدرسه. 7

 1 **0/509 **0/492 **0/274 **0/301 **0/285 **0/367 **0/318 اضطراب امتحان. 8

 

، بین احساس تعلق به مدرسه و همه مولفه های آن شامل احساس تعلق به همساالن، حمایت معلم، رعایت 3با توجه به نتایج جدول 

احترام و عدالت در مدرسه، مشارکت کردن در جامعه، تعلق فرد با مدرسه و مشارکت علمی با اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه  

(. به عبارت دیگر با افزایش احساس تعلق به مدرسه و مولفه های آن، میزان اضطراب دانش P<01/0ادار وجود دارد )مثبت و معن

آموزان افزایش و بالعکس با کاهش احساس تعلق به مدرسه و مولفه های آن، میزان اضطراب امتحان دانش آموزان کاهش می یابد. 

 است. قابل مشاهده  3همچنین نتایج ضرایب همبستگی سایر متغیرها در جدول 



 

 

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان بر اساس احساس تعلق به مدرسه :4جدول   

   معناداری R R2 df1 df2 F متغیر پیش بین

509/0 احساس تعلق به مدرسه  259/0  1 298 367/25  001/0    

 
، متغیر احساس تعلق به مدرسه توانایی پیش بینی معنادار اضطراب امتحان دانش آموزان را دارد. ضریب 4با توجه به نتایج جدول 

درصد از تغییرات اضطراب امتحان دانش  9/25است و به طور معناداری توانست  509/0همبستگی این متغیر با انگیزش پیشرفت 

با توجه به مقدار بتا احساس تعلق به مدرسه اثر مثبت و معناداری بر اضطراب امتحان دانش  آموزان را پیش بینی کند. همچنین

 آموزان دارد. 

 
نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان بر اساس کنترل هیجانی :5جدول   

   معناداری R R2 df1 df2 F متغیر پیش بین

353/0 کنترل هیجانی  336/0  1 298 366/27  001/0    

 

، متغیر کنترل هیجانی توانایی پیش بینی معنادار اضطراب امتحان دانش آموزان را دارد. ضریب همبستگی 5با توجه به نتایج جدول 

درصد از تغییرات اضطراب امتحان دانش آموزان را پیش 33است و به طور معناداری توانست  353/0این متغیر با انگیزش پیشرفت 

 به مدرسه اثر مثبت و معناداری بر اضطراب امتحان دانش آموزان دارد. بینی کند. همچنین با توجه به مقدار بتا احساس تعلق 

 
جنسیت. نتایج تی تست برای مقایسه اضطراب امتحان دانش آموزان بر اساس 6جدول   

(آماره آزمون) اختالف میانگین ها میانگین دوره تحصیلی  T معناداری درجه آزادی 

808/11 دوره دوم ابتدایی  233/0  314/0  298 754/0  

575/11 دوره اول متوسطه      
 

 بین اضطراب دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد. 6با توجه به نتایج جدول

 

 نتیجه گیري

یکی از مسائل مهم در پژوهش های مربوط به اضطراب امتحان توجه به پیشایندها و پیامدهای آن است. اضطراب امتحان حالتی 

اضطراب امتحان   .(2008 ،1)بیوچمن تنش است که با افکار نگران کننده و فعالیت سیستم عصبی خودکار همراه می باشداز هراس و 

با غرق شدن در افکار منفی، مقایسه خود  با دیگران، احساس عدم آمادگی برای امتحان و فقدان خود ارزشی همراه است و به شدت 

از  باشد و بنابراین بررسی اضطراب امتحان با هدف کاهش آن ضرروی می .(1390وی پور،)معن دبر عملکرد تحصیلی تاثیر منفی دار

 
1 Beauchemine 



متغیرهای مرتبط با اضطراب امتحان می توان به کنترل هیجانی و احساس تعلق به مدرسه اشاره کرد. بنابراین این پژوهش با هدف 

 رابطه کنترل هیجانی و احساس تعلق به مدرسه با اضطراب امتحان دانش آموزان انجام شد.

مولفه های آن شامل احساس تعلق به همساالن، حمایت معلم، رعایت با توجه به نتایج یافته ها، بین احساس تعلق به مدرسه و همه 

احترام و عدالت در مدرسه، مشارکت کردن در جامعه، تعلق فرد با مدرسه و مشارکت علمی با انگیزش پیشرفت دانش آموزان رابطه 

ن، میزان انگیزش پیشرفت دانش آموزان  مثبت و معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش احساس تعلق به مدرسه و مولفه های آ

افزایش و بالعکس با کاهش احساس تعلق به مدرسه و مولفه های آن، میزان انگیزش پیشرفت دانش آموزان کاهش می یابد.همچنین  

تحقیق نتایج  نتایج رگرسیون چند گانه بیان کننده ی پیش بینی کنندگی متغیر احساس تعلق به مدرسه و کنترل هیجانی می باشد.

با توجه به نتایج بدست آمده .  همسو می باشد  (2007)  2و بوند و همکاران   (2011)  1رسکی و همکاران  (،1993)  با نتایج تحقیق گودنو

 از تحقیق حاضر نشان دهنده ی این مطلب بوده است که بین اضطراب امتحان دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد.

نظران بر این عقیده هستند که کیفیت روابط والدین با کودك دارای تاثیر قابل توجهی بر میزان تعلق خاطر او به برخی از صاحب 

این افراد بر این عقیده هستند که از نحو ه ی ارتباط کودك با والدین پیش زمینه ی ذهنی در وی شکل می   محیط مدرسه می باشد.

یدا کرده و کیفیت ارتباطات دانش آموز را با همساالن و معلمان تعیین می کند. ولی بر اساس گیرد که در آینده به دیگر افراد تعمیم پ 

نتایج بسیاری از تحقیقات محیط مناسب آموزشی می تواند نقش موثر تر و تعیین کننده تر از تجربیات اولیه دانش آموز چه در خانواده  

ده برای افزایش احساس تعلق به مدرسه می توان به مدل افزایش از جمله مدل های مطرح ش چه در محیط درسی داشته باشد.

( و مدل چک کردن و ارتباطات که به وسیله اداره برنامه های ویژه در ایالت متحده جهت 2007 ،3)رو و همکاران سالمت در مدرسه

آمریکا مطرح شده است اشاره کاهش ترك تحصیل،مشکالت هیجانی و بزهکاری در میان دانش آموزان دبیرستانی در ایالت متحده 

 (.2006 ،4)وایتینیگ کرد
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های حافظه و خودتنظیمی هیجانی بر کاهش  مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت  .(1393سعید )، سعادتمندو عبداله ، وند آدینه ، علی؛زادگانعیسی
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