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  .کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی )4(
1 Achievement 
2Academic Performance 

  آموزاندانش تحصیلی عملکرد بینی پیش

  سازگاري مختلف سطوح و دلبستگی هايسبک اساس بر

  )4(سعید پورعبدل، )3(رازقی السادات فاطمه ،)3(زراعتی رقیه ،)2(سراوانی شهزاد ،)1(آقایوسفی علیرضادکتر 

  چکیده
 سـازگاري  مختلـف  سـطوح  و دلبسـتگی  هـاي سبک اساس رب آموزاندانش تحصیلی عملکرد بینی پیش با هدف بررسیپژوهش حاضر  :هدف

 منطقـه  دبیرستانی پسر و دختر آموزاندانش کلیه این پژوهش، شامل آماري جامعه .استاز نوع همبستگی این پژوهش  :روش. است انجام شده
گیـري  نمونـه بـه روش   اسـت کـه   )پسـر  216دختـر و   167( آمـوز دانـش  383شـامل   مـورد تحقیـق   نمونه. می باشد 94- 93 سال در تهران شهر 2

 دلبسـتگی  مقیـاس  شـده  نظـر  تجدیـد  ينسـخه  و به انتخاب شدندشهر تهران  دوهاي منطقه آموزان دبیرستاندانشبین از ، ايچندمرحله اي خوشه
ي سـنجش عملکـرد   بـرا . پاسخ دادنـد  (AISS)آموزان دبیرستانی سینها و سینک سازگاري دانشپرسشنامه و  (RAAS)ز و رید لینکو بزرگساالن
 تحلیـل رگرسـیون   همبسـتگی پیرسـون و   روشهـا بـا اسـتفاده از    تجزیـه و تحلیـل داده  . آموزان اسـتفاده شـد  دانش گذشته ترم معدل از تحصیلی
ــه ــه. انجــام شــد چندگان ــایافت ــا عملکــرد تحصــیلی، همبســتگی منفــی     :ه ــین ســبک دلبســتگی اجتنــابی و اضــطرابی ب   نتــایج نشــان داد کــه ب

بــین ســبک دلبســتگی ایمــن و عملکــرد تحصــیلی همبســتگی مثبــت و معنــاداري و ) p>05/0(دار  او معنــ)  =r- 56/0و  =r - 43/0بــه ترتیــب (
)56/0r=  ،05/0<p (رابطه معناداري بـا عملکـرد تحصـیلی     تحصیلی، عاطفی و اجتماعیهمچنین سازگاري  .وجود دارد)   66/0بـه ترتیـب r= ،

67/0  r=، 71/0 r= 05/0و<p (دلبسـتگی و  هـاي سـبک  متغیرهـاي  طریق از تحصیلی عملکرد درصد واریانس 62حدود  .موزان داشتآدانش 
عنـوان   هاي دلبستگی و سطوح مختلف سازگاري را بـه هاي این مطالعه باید اهمیت سبکبا توجه به یافته :گیرينتیجه .بود سازگاري قابل تبیین

  . ورد تأکید قرار دادآموزان معوامل تأثیرگذار در پیشرفت تحصیلی دانش
   سازگاري ؛هاي دلبستگیسبک ؛عملکرد تحصیلی :کلیدواژه

  
  ] 24/11/1394: ؛ پذیرش مقاله24/12/1393: دریافت مقاله[

   

  
  مقدمه

یکی از اهداف و وظایف مهم آمـوزش و پـرورش ایجـاد    
هـاي سـالم،   زمینه براي رشد همـه جانبـه فـرد و تربیـت انسـان     

ــرا  ــئول ب ــد و مس ــردي و   کارآم ــدگی ف ــاي نقــش در زن ي ایف
 یکـی از ارکـان  آمـوزان  دانشاز آنجـایی که . اجتماعی اسـت

از ، توجـه بـه ایـن قشـر     هسـتند،  اساسی نظام آموزشـی کشـور  
لحـاظ آموزشـی و تربیتـی، بـاروري و شکوفایی هر چه بیشـتر  

، بـا ایــن وجــود  . در پی داردنظام آموزشی و تربیتی جامعه را 

آمــوزانی کــه وارد سیســتم آمــوزش و  دانــش تعــداد کمــی از
توانند استعدادهاي خود را شکوفا سازند شوند، میپرورش می

ــد   ــق گردن ــه موف ــن عرص ـــطالح   و در ای ـــه اص ــرفت و ب پیش
  .)1(داشته باشند  خوبی 1تحـصیلی

یکـی   2عملکرد تحصـیلی  ،در طی حدود یک قرن گذشته
ایـن  . ده اسـت از مسائل مهم در روانشناسی و علـوم وابسـته بـو   

هاي انجام شده در این زمینه، در مقوله تقریبـاً در اکثـر پژوهش
دانشگاه یا هـر   ،ی آن با معدل دروس فرد در مدرسـهمشکل ک
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کنــد  محیط آموزشی دیگــر کــه فــرد در آن تحــصیل مــی     
اي از متغیرهــاي  دامنـۀ بسـیار گسـترده   ). 2(شـود سـنجیده مـی

دگی و فرهنگی با عملکرد تحصـیلی  خـانوا ،فـردي، اجتمـاعی
بعضی از پـژوهشگــران بــر اهمیــت متغیرهــاي     . مرتبط است

و  1یـر مبه عنـوان مثـال کمل  . کنندفردي در این زمینه تأکید می
فـرد در دنیـاي امـروزي بـراي      اعتقاد دارنـد کـه  ) 3(همکاران 

هـاي مختلــف آن،  و شدن بـا موقعیـترورود به جامعه و روبه
ایــن  ؛هــاي شخصــیتی و فــردي خاصــی اســت ژگــیداراي وی
-هاي فردي و شخصیتی هم تحت تأثیر مسائل گستردهویژگی

در جامعــۀ  . گـذارد هـا تـأثیر مـی   تر جامعـه بـوده و هـم بـر آن    
یکـی از  تحصیالت و به تبع آن عملکرد تحصیلی به  ،امـروزي
دکــان و نوجوانـان   کـو  در مـورد هـاي اصـلی والـدین دغدغه

توان گفـت بـراي جوامـع    در حقیقت می. است خود بدل شده
هـاي  دستیابی بـه موقعیـت   جهتتحـصیالت مناسب  ،امـروزي

یکــی از اهــداف اصــلی  ،اجتمــاعی، شــغلی و اقتصــادي بــاالتر
شــود و مــالك   والدین و سیاسـتگذاران کشـورها تلقـی مــی    

ــرد     ــز عملکـ ــوزش نیـ ـــت آمـ ـــشی موفقیـ ــیلیاثربخـ  تحصـ
هد که صورت گرفته نشان میهاي بررسی. آموزان است دانش

تواند منجر بـه افـزایش عـزت نفـس،     عملکرد تحصیلی باال می
ــاري و     ــکالت رفت ــاهش مش ــازگاري و ک ــدي، س خودکارآم

  ).4-6(آموزان شود در دانش 2فرسودگی تحصیلی
ــایی کــه مــی  ــر عملکــرد تحصــیلی یکــی از متغیره ــد ب  توان

ــوزان  دانــش ــأثیآم . اســت 3هــاي دلبســتگیبگــذارد، ســبک رت
افـراد   بـا فـرد   دلبستگی پیونـد عـاطفی نیرومنـدي اسـت کـه هـر      

تجارب دلبستگی اولیـه بـا . کندمی برقرارش اخاصی در زندگی
احـساسات، افکـار و رفتـار را در روابـط بعدي هدایت  ،مراقبـان

ســه   )8( 4ینسـورث ابه دنبال خـط پـژوهش بـالبی،    ). 7( کندمی
ـــد  ـــستگی را توصـــیف نمودن / ، اضــطرابی5ایمــن :ســـبک دلب

هاي دلبسـتگی   نقش این سبک. 7اجتنابی/ و اضطرابی6دوسوگرا 
مورد پـژوهش قـرار    )9( 9و شیور 8در روابط بزرگساالن را هازن

در زمینـۀ دلبسـتگی سـه    ) 10( 11و ریـد  10همچنین کولینز. دادند

_______________________________________ 
1 Kemmelmeier 
4 Academic burnout  
3 Attachment Styles 
4 Ainsworth 
5 Safe 
6 Ambivalent 
7 Avoidance 
8 Hazan 
9 Shaver 
10 Collins  
11 Read 

 :ســبک ایمـن  . 1: انـد نوع دلبستگی را از یکدیگر متمـایز کـرده  
افـراد داراي ایـن سـبک آسـان     ک، بـراي  برقراري ارتبـاط نزدیـ  

که به دیگران تکیه کنند و نیـز اجـازه دهنـد کـه      و از این ،است
ایـن  . کنند، احـساس راحتی میداشته باشنددیگران به آنها تکیه 

کننـد یـا خیلـی بــه آنهــا    كها را ترکه دیگران آن افراد از این
افـراد داراي   :سبک اجتنابی. 2. شوند نگران نمینزدیـک شوند، 

توانند به طـور کامـل بـه دیگـران اعتمـاد کننـد و       نمیاین سبک 
کـه بــه    از ایـن تکیه کردن به دیگران برایشان مشـکل اسـت، و   

، یا کسی بخواهـد بـه آنهـا نزدیـک شـود      دیگران نزدیک شوند
کننـد کـه دیگـران اغلـب     و فکـر مـی   کننـد احساس ناراحتی می

کننـد،  س راحتـی مـی  خواهند بیش از حـدي کـه آنهـا احسـا     می
افـراد داراي ایــن    :سبک مضطرب ـ دوسوگرا . 3.صمیمی باشند

آنقـدر کـه آنهـا دوســت      ،دیگـران کـه  کننـد  مـی  فکر ،سـبک
 ایـن افـراد  . نیسـتند به برقراري رابطه نزدیک با آنها  ، مایلدارنـد

کــه همــسرشان واقعــاً آنهــا را دوسـت نداشـته        نداغلب نگـران
آنها مایلند کـه  . آینده با آنها زندگی کند که درو نخواهد باشد 

این خواسته بعضـی اوقـات   ، اما با بعضی افـراد کـامالً یکی شوند
  ).10(گردد میو دوري مردم از آنها  حتیباعث نارا

 بـا  نوجـوان  برخـورد  نحـوه  در سـزایی  بـه  نقـش  دلبستگی
 ناســالم الگوهــاي کــه طــوري بــه دارد؛ نوجــوانی هــايچـالش 

 در رفتـاري  مشـکل  باعـث  کـودکی  يدوره طـی  در دلبستگی
ــی نوجــوانی ـــف ).11-13( شــودم ـــات مختل  )15، 14( مطالع

بـین سـبک دلبسـتگی نوجـوان و بـروز      حاکی از آن است که 
بــه  .وجــود دارد رابطــهمشــکالت رفتــاري در دورة نوجــوانی 

انـد کـه سـبک نـشان داده )16، 15( هـاعبارت دیگر، پژوهش
نوجوانـــان بـــا الگوهـــاي    کـــان ودلبـــستگی نـــاایمن کود 

ارتبـاط  هـاي بعــدي زنــدگی    رفتارهاي سازش نایافته در سال
در . از این قضـیه مسـتثنی نیسـت   نیز که عملکرد تحصیلی  دارد

، پژوهشــگران نشــان دادنــد کــه )18، 17(بعضــی از مطالعــات 
ــی ســبک ــاي دلبســتگی م ــل مهمــی در پیشــرفت  ه ــد عام توان

ــش  ــدي دان ــد تحصــیلی و خودکارآم ــوزان باش ــات . آم مطالع
اند که سبک دلبستگی ایمن در نیز نشان داده) 20، 19(دیگري 
آموزان، بهزیستی روانشناختی باالتر در دوران مدرسه را دانش
نشـان  ) 21(نتایج مطالعه نـادري و همکـاران   . کندبینی میپیش

 دلبسـتگی  هايسبک طریق از 12سازگاري مختلف دادکه ابعاد
 دلبسـتگی  افـزایش  کـه  طوري به است؛ بینی یشپ و قابل تبیین

  . بیشتر را به همراه دارد سازگاري ایمن،

_______________________________________ 
12 adjustment 
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تواند بر نحوه برخورد سازگاري متغیر دیگري است که می
 .شان تـأثیر بگـذارد   آموزان با مدرسه و عملکرد تحصیلیدانش

ه سازگاري عبارت است از تطبیق با محیط وگروهی که فرد بـ 
 :عبارتنـد از  ابعـاد مختلفـی دارد کـه    يسـازگار . ن تعلق داردآ

ســازگاري تحصــیلی یــا  ،1ســازگاري بــین فــردي یــا اجتمــاعی
ــاطفی و  2آموزشــی ــا ع ــانوادگی ی ــازگاري خ ــازگاري . 3س س

ارزیابی  .هاي ذهنی و عینی استاجتماعی در برگیرنده ارزیابی
شـود  ذهنی از میزان رضایت فرد در ارتباط با دوستان ناشی می

. ، پــذیرش فــرد توســط همســاالن وي اســت و ارزیــابی عینــی
ویـژه سـازگاري   ه خـانواده، بـر سـازگاري بـ     دوستان، جامعه و

یعنـی سـازگاري    ،بعـد دیگـر سـازگاري    .تأثیر دارندعی اجتما
هـایی کـه توسـط    عبارت است از مجموعه واکـنش  ،آموزشی

دهد تا با شرایط مدرسـه  تغییر مییک فرد ساختار خود را  ،آن
همخوان خواهد آموز میآن محیط از دانش هایی کهو فعالیت

 ،را دچار مشکل نماید جریاندر نتیجه هر عاملی که این . باشد
. زمینه را براي ناسازگاري فرد در محیط فراهم خواهد سـاخت 

رضــایت از مدرســه، : اجــزاي ســازگاري تحصــیلی عبارتنــد از
در نهایــت،  .حضــور مــنظم در محــیط، دوســت داشــتن معلــم 

عبارت است از مکانیسمی کـه فـرد توسـط    ، یسازگاري عاطف
اعضاء خـانواده و سـایر    به آن احساس اعتماد و اطمینان نسبت

. کنـد بـا وي دارنـد را کسـب مـی     یکسانی که ارتبـاط نزدیکـ  
سـازگاري   در ترین عاملی است کهاحساس امنیت عاطفی مهم

تحـت تـأثیر قـرار    نیز و دو بعد دیگر را  فرد موثر استعاطفی 
 زیـاد فشار محیطی که معتقدند  )23(پژوهشگران. )22(دهدمی

شــی ممکــن اســت در مشــکالت آمــوز نامناســب و تقاضـاهاي 
را  هــاي نوجــوانرفتــاري و هیجــانی ســهیم بــوده و شایســتگی

  .کاهش دهد
ــات     ــایج بعضــی مطالع ــی ) 25، 24(نت ــان م ــه  نش ــد ک ده

آمـوزان  اي مناسـب را در دانـش  سازگاري، راهبردهاي مقابلـه 
در . بخشـد ده و بهزیستی ذهنی را در آنهـا ارتقـا مـی   افزایش دا

، محققان دریافتند که هـر چـه سـازگاري    )26(پژوهشی دیگر 
گیـري در شـرایط خـاص بیشـتر و     بیشتر باشد، قـدرت تصـمیم  

 . تر خواهد بودهاي دشوار نیز آسانپاسخ به وضعیت
ــه ــر پیشــرفت    در مجمــوع، ب ــه ام ــل ضــرورت توجــه ب دلی

در نظام آموزشی و همچنین با توجه بـه   آموزانتحصیلی دانش
هیجـانی،   -وري روانـی هاي دلبسـتگی در کـنش  اهمیت سبک

_______________________________________ 
1 Social adjustment 
2 Educational Compatibility 
3 Emotional adjustment 

ــتی روان  ــدي و بهزیس ــش   خودکارآم ــین نق ــناختی و همچن ش
سازگاري در افـزایش راهبردهـاي مقابلـه و بهزیسـتی ذهنـی و      

گیري در شرایط دشـوار، پـژوهش حاضـر در پـی     توان تصمیم
ــه ایــن پاســخ اســت  ــا ســبک: دســتیابی ب  و دلبســتگی هــايآی

بینی  آموزان را پیشدانش تحصیلی عملکرد تواندمی سازگاري
  کند؟
  

 روش 
در ایــن پــژوهش . از نــوع همبســتگی اســت تحقیــقایــن 
بین و به عنوان متغیرهاي پیش سازگاري دلبستگی وهاي  سبک

 .اندعملکرد تحصیلی به عنوان متغیر مالك در نظر گرفته شده
دبیرسـتانی  دختر و پسر  آموزاندانشکلیه  لشامجامعه آماري 

نفـر   8700که تعداد آنهـا  ، 94-93در سال شهر تهران  2منطقه 
گیــري نمونــه بــا اسـتفاده از  لـذا . باشــد بـرآورد شــده بـود، مــی  

از طریق فرمول برآورد حجـم  نفر  375 اياي چندمرحله خوشه
بـه ایـن صـورت     .به عنوان نمونه انتخاب شـدند نمونه کوکران 

ه ابتدا محقق کل منطقه دو شهر تهران را به سه منطقه شمال، ک
هـاي هـر   مرکز و جنوب تقسیم کرده و سپس از میان دبیرستان

مدرسـه و از هـر مدرسـه سـه کـالس را بـه صـورت         8منطقه، 
 37هـا،  آموزان ایـن کـالس  از بین دانش .تصادفی انتخاب کرد

گـرفتن  بـا در نظـر    .نشـدند  پژوهش مشارکت در به حاضر نفر
از  هـاي جمـع آوري شـده   تعدادي از داده ناقص بودناحتمال 

انتخــاب ) پســر 207دختــر و  196( نفــر 403، طریــق پرسشــنامه
نفر به دلیل نـاقص بـودن پرسشـنامه از     18از این تعداد،  .شدند

بـه عـالوه بـا اسـتفاده از آزمـون       .مطالعه کنـار گذاشـته شـدند   
حـذف  وند مطالعه از راز شرکت کنندگان  نفر 2 هوشی ریون

عنـوان   بـه  )پسـر  216دختر و  167(نفر  383 شدند و در نهایت
  .باقی ماندند پژوهش نمونه

تحصـیل در  : معیارهاي ورود به این مطالعه عبـارت بـود از  
مقطع دبیرستان، تحصیل در مدارس دولتـی، دارا بـودن هـوش    

کـه از طریـق تسـت هوشـی ریـون مـورد آزمـون قـرار         (نرمال 
رهاي خروج شامل عـدم تمایـل بـه مشـارکت در     معیا ).گرفت

 . پژوهش بود
 پـس ، محقـق  اجراي پژوهش به این صورت بود که روش

در مـدارس   تهـران،  شهر و پرورش  آموزش از مجوز کسب از
یافـت و پـس از   انتخاب شده به صورت تصادفی، حضـور مـی  

کتبــی از  رضــایت کســب توضــیح در مــورد هــدف تحقیــق و
هـا را در  به همکاري بودنـد، پرسشـنامه   آموزانی که مایلدانش
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آمـوزان بـراي   در مـواردي کـه دانـش   . داداختیار آنها قرار مـی 
شـدند، محقـق بـه    االت با مشکل مواجـه مـی  ؤپاسخگویی به س

 در بخشـی  اطمینـان . کـرد همراه معلمین، آنها را راهنمایی مـی 
 شـرکت  براي انتخاب آزادي و اطالعات ماندن محرمانه مورد
  .بود پژوهش این شده رعایت اخالقی نکات از پژوهش در

ــراي جمــع آوري داده  ــر  ب ــژوهش از ابزارهــاي زی هــاي پ
  :استفاده شد
(RAAS) بزرگسـاالن  دلبسـتگی  مقیاس تجدیدنظرشده نسخه

 1: 
 و گردید تهیه رید و کولینز توسط 1990 سال در پرسشنامه این
. )10( گرفـت  قـرار  بـازنگري  مورد هاآن توسط 1996 سال در

ــه نظــري آن، آزمــون کــه مبنــاي ایــن  اســت، دلبســتگی نظری
 ارتبـاط  سبک و ارتباطی هايمهارت از فرد ارزیابی چگونگی
 داراي ایـن مقیـاس   .دهدمی قرار بررسی مورد را وي صمیمانه

اي هر عبارت روي یک مقیاس پنج درجه که است عبارت 18
 پرسشـنامه  ایـن  مقیـاس  زیـر  سـه  .شـود لیکرت درجه بندي می

 کــردن تکیــه و اطمینـان  میــزان کـه  ،2وابســتگی .1: عبارتنـد از 
 میـزان  کـه  ،3نزدیکـی . 2. دهدمی نشان را دیگران به آزمودنی
و  سنجد می را دیگران با آزمودنی عاطفی نزدیکی و صمیمیت

 مـورد  را شـدن  طـرد  از فـرد  نگرانـی  میـزان  کـه  ،4اضطراب .3
را شــامل  عبــارت 6 مقیــاس، زیــر هــر. دهــد مــی قــرار ارزیــابی

  .)10(شود  می
 سـه  از یـک  هـر  براي آزمون این بازآزمایی پایایی ضریب

 بـه  )A(اضـطراب   و )D(وابسـتگی   ،)C(نزدیکـی   مقیـاس  زیر
ــب، ــزارش 52/0 و 71/0 ، 68/0 ترتی ــده گ ــت  ش  در. )10(اس

 آزمـون  – آزمـون  روش از بـا اسـتفاده   پایایی آزمون نیز ایران
 بـا  اينمونـه  روي بـر  رااج دو بین همبستگی صورت به مجدد،
 یکـدیگر،  از مـاه  یک زمانی فاصله با آزمودنی، نفر 100 حجم
 ،)C(نزدیکـی   مقیـاس  اجراي دو بین تفاوت که بود آن بیانگر

اسـت   نبـوده  معنادار RASS در )A(اضطراب  و )D(وابستگی 
)27(.   

ایـن   :(AISS)5 آموزان دبیرسـتانی پرسشنامه سازگاري دانش
طراحـی شـده اسـت،     7و سـینگ  6سـینها  پرسشنامه کـه توسـط  

آموزان با سازگاري خـوب را، در سـه حـوزه سـازگاري     دانش
آموزان ضعیف، جدا ، از دانش)اجتماعی، هیجانی و تحصیلی(

_______________________________________ 
1 Revised Adult Attachment Scale 
2 Dependence 
3 Closeness 
4 Anxiety 
5 Adjustment Inventory for high School Students 
6 Singha  
7 Sing 

سوال است که به صـورت بلـی یـا     60این ابزار داراي . کندمی
هاي نشـانگر سـازگاري در   شود، براي پاسخخیر پاسخ داده می
منظـور   1صـورت نمـره   و در غیـر ایـن   0ره هر سـه حـوزه، نمـ   

ضریب پایـایی نسـخه خـارجی ایـن آزمـون بـا       ). 28(گردد می
ــب    ــه ترتی ــایی ب ــردن و بازآزم ــه ک  93/0و  95/0روش دو نیم

ضریب پایایی براي فرم فارسـی ایـن   ). 28(گزارش شده است 
بـا اسـتفاده از    ،)29( و همکـاران  در پژوهش رجبـی پرسشنامه 

ون و دو نیمـــه کــردن بــراي کـــل   ریچاردســ  -روش کــودر 
هـاي عـاطفی   و براي مقیـاس  70/0و  81/0ترتیب  پرسشنامه به

ــاعی 64/0و  66/0 ــی  58/0و  62/0، اجتمــ و  67/0و آموزشــ
ي همسـانی درونـی   دهنـده که نشـان  به دست آمده است 58/0
روایـی صـوري ایـن ابـزار توسـط      . است هاي مقیاس فوقماده

  ). 30(ئید قرار گرفته است گروهی از روانشناسان مورد تا
 سـنجش  منظـور  بـه  حاضـر  پـژوهش  در :تحصیلی عملکرد

 نظـر  آنها در معدل ترم گذشته آموزان،دانش عملکردتحصیلی
  .شد گرفته

 SPSS-22از نرم افـزار   استفاده با شده آوري جمع هاي داده
 رگرسـیون  تحلیل و پیرسون همبستگی ضریب و روش آماري

 قـرار  آمـاري  وتحلیـل  تجزیـه   مـورد  )ورود همزمان( چندگانه
  . گرفت
  
  ها یافته

آمــوزان مــورد ســنی دانــش) انحــراف معیــار ±(میــانگین 
 167. سال بود 16-19 و طیف سنی آنها )±6/10( 3/18مطالعه

ــودناز ) درصــد 8/42(نفــر  ــر و  هــا یآزم  4/55(نفــر  216دخت
-نمـره ) معیـار  انحـراف  ±( میانگین. از آنها پسر بودند) درصد

 سـازگاري  دلبستگی، هايها در متغیرهاي سبکآزمودنی يها
 عملکـرد  و) اجتماعی سازگاري عاطفی، سازگاري تحصیلی،(

 .است درج شده 1 جدول در تحصیلی
هـاي دلبسـتگی و سـطوح    براي بررسی ارتباط بـین سـبک  

سازگاري با عملکرد تحصـیلی از ضـریب همبسـتگی پیرسـون     
ایمـن بـا    دلبسـتگی  سـبک  بـین  که داد نتایج نشان. استفاده شد
 وجـود  دارمثبـت معنـی   رابطه آموزانتحصیلی دانش عملکرد

 دلبسـتگی  به این معنی کـه بـا افـزایش سـبک    ). >05/0p(دارد 
. یابـد آمـوزان نیـز افـزایش مـی    تحصیلی دانـش  ایمن، عملکرد

ــا  دلبســتگی هــايهمچنــین بــین ســبک اجتنــابی و اضــطرابی ب
). p>05/0( دارد وجود رداتحصیلی رابطه منفی معنی عملکرد

   دلبستگی ايــها در سبکــهافزایش نمرات آزمودنی با یـیعن
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  مطالعه مورد متغیرهاي هاي آزمودنی درنمره) معیار انحراف ±(میانگین  -1 جدول

  )انحراف معیار(+میانگین   متغیر  
  ) ±17/3( 94/17  سبک دلبستگی ایمن  هاي دلبستگیسبک

  )±43/4( 89/17  سبک دلیستگی اجتنابی  
 )±93/1( 20/17  سبک دلبستگی اضطرابی  

 )±22/3( 64/30  سازگاري تحصیلی  سازگاري

 )±21/5( 09/29  سازگاري عاطفی  

 )±25/3( 14/31  سازگاري اجتماعی  

 )±75/2( 91/16    عملکرد تحصیلی

  
ـ تعـارض   بـین  همبسـتگی  ضرایب -2جدول هـاي   هـاي سـبک  همؤلف

 آموزانکرد تحصیلی دانشعمل دلبستکی و سازگاري با

  
  متغیر پیش بین

  عملکرد تحصیلی
  داري سطح معنی  )r(میزان همبستگی 

 >05/0  56/0  سبک دلبستگی ایمن

   >05/0  -43/0  سبک دلبستگی اجتنابی
   >05/0  -56/0  سبک دلبستگی اضطرابی

   >05/0  66/0  سازگاري تحصیلی
   >05/0  67/0  سازگاري عاطفی

   >05/0  71/0  سازگاري اجتماعی
  
کاسـته   آموزاندانش تحصیلی عملکرد اضطرابی، از و اجتنابی

تحصـیلی، عـاطفی و   ( دیگر، بـین سـازگاري   از سوي. شودمی
آموزان رابطه مثبت و تحصیلی این دانش با عملکرد) اجتماعی

عبارت دیگر با افـزایش   به). >05/0p( داري وجود داشتمعنی
آمـوزان نیـز افـزایش    شتحصیلی ایـن دانـ   سازگاري، عملکرد

  ).2جدول(یابد می

 عملکـرد  بینـی  پـیش  در متغیرهـا  از یـک  هـر  نقـش  تعیـین  براي
ــه رگرســیون تحلیــل از آمــوزاندانــش تحصــیلی ــه ب  روش چندگان
 درصـد واریـانس   62حـدود   که داد نشان نتایج .شد استفاده همزمان
ــق از تحصــیلی عملکــرد ــاي طری ــايســبک متغیره ــتگی ه  و دلبس

 43/0برابر بـا   Rهمچنین مقدار  ).R2=62/0( شودمی یینسازگاري تب
 یـک  هر سهم از اطالع براي. بود 32/221دست آمده برابر با  به Fو 

 تحصـیلی،  عملکـرد  متغیـر  واریـانس  تبیین در بین پیش از متغیرهاي

 ایمـن  دلبسـتگی  سـبک  بتا، مقادیر به توجه با .شد ضرایب بتا بررسی
)519/0=β( رابی اضـــط دلبســـتگی ، ســبک)530/0 -=β( و ســـبک 

تـرین  تـرین تـا ضـعیف   قوي ترتیب به )β=- 296/0(اجتنابی دلبستگی
ــاس خــرده ــاي دلبســتگی در مقی ــی  ه ــیش بین  تحصــیلی عملکــرد پ
تـرین تـا   هـاي سـازگاري، قـوي    همؤلفـ از بـین  . بودنـد  آمـوزان  دانش
سـازگاري  : ترتیـب عبارتنـد بودنـد از    ها بـه مقیاسترین خردهضعیف
و سـازگاري  ) β=382/0( ، سازگاري اجتمـاعی )β=609/0(تحصیلی
  ).3 جدول( )β=309/0( عاطفی

  :خطی چندگانه رگرسیون معادله
Y=a+b1X1+b2X2+… + bnXn 

  

  وابسته متغیر عنوان به عملکرد تحصیلی با هاي دلبستگی و سازگاريچندگانه سبک رگرسیون تحلیل -3 جدول

 SE B β t p  متغیر پیش بین

 001/0 701/9 519/0 410/0 058/0  نسبک دلبستگی ایم

 046/0 -34/2 -296/0 -523/0 133/0  سبک دلبستگی اجتنابی

 001/0 -214/3 -530/0 -394/0 239/0  سبک دلبستگی اضطرابی

 001/0 822/5 609/0 541/0 052/0  سازگاري تحصیلی

  001/0  54/12  309/0  371/0  025/0  سازگاري عاطفی
  001/0  64/14  382/0  699/0  037/0  سازگاري اجتماعی
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   بحث
 تحصــیلی عملکــرد بینــیپــیشهــدف از پــژوهش حاضــر 

 مختلـف  سـطوح  و دلبستگی هايسبک اساس بر آموزاندانش
ایمـن،  هاي دلبسـتگی  نتایج نشان داد که سبک. بود سازگاري
ــابی و ــدل   مــی اضــطرابی اجتن ــه مع ــوط ب ــرات مرب ــد تغیی توانن

آموزان بـا  دانشري که به طو .آموزان را پیش بینی کنند دانش
تر معدل نمرات پایین و اضطرابی، هاي دلبستگی اجتنابیسبک

ایمـن، معـدل نمـرات     سـبک دلبسـتگی   دارايآموزان دانش و
هاي این پـژوهش هـم   بنابراین یافته ؛کنندباالتري را کسب می
هاي دهد که سبکنشان می) 17-21(ها راستا با دیگر پژوهش

آمــوزان و وران تحصــیلی دانــشدلبســتگی نقــش مهمــی در د
در تبیین این یافتـه  . پیشرفت یا افت عمکرد تحصیلی آنها دارد

تـوان گفـت کـه دلبسـتگی ایمـن پناهگـاهی امـن را بـراي         می
کنــد کــه بــا تکیــه بــر آن بــه کــاوش ریــزي مــی کــودك پایــه

کودك، ). 8، 7(آید هاي محیط فائق میپردازد و بر چالش می
را رفته رفته به محیط اجتماعی و بـه  این احساس درونی امنیت 
ــرد و از آن در راســتاي فرصــتخصــوص مدرســه مــی هــاي ب
ــب از طریــق همــین  . کنــدآموزشــی اســتفاده مــی بــه ایــن ترتی

هـاي مدرسـه و   هاي دلبستگی، فرد با چالشها و سبکمهارت
تواند از توان علمـی  کند و میتعارضات ناشی از آن مقابله می

، 8(د و از لحاظ تحصیلی پیشرفت نماید خود بهره بیشتري گیر
31.(  

ــراي    ــاد را بـ ــل اعتمـ ــانی قابـ ــین، جهـ ــتگی، همچنـ دلبسـ
رسـند  ها به این بـاور مـی  آورد و آنآموزان به وجود می دانش
توانند بر محیط خـویش تـأثیر بگذارنـد و آن را تحـت     که می

 نشان )20، 19(بعضی مطالعات  نتایج. کنترل خویش در آورند
 در تواننــدمــی ایمـن،  دلبســتگی کودکــان دارايکـه   دهــدمـی 

 برقـرار  ارتباط اطرافیان با زودتر و ترراحت جدید هايموقعیت
 در موضـوع  ایـن . دهنـد  وفـق  جدیـد  شرایط با را خود و کنند
 حضـور  بـدون  کـودك  زیـرا  اسـت  ترمحسوس مدرسه دوران
 بتواند و کند برقرار دیگران با خوبی ارتباطی حلقه باید والدین

هـاي  همچنین دلبستگی. کند تعامل همساالن با مطلوبی نحو به
 در کـردن  مشـارکت  مدرسـه،  بـه  کودك تعلق اولیه، احساس

 و آمـوزش  نحـوه  بـه  مربـوط  هايگیري مدرسه، و تصمیم امور
 و معلمـان  بـا  خاص ارتباطات برقراري احتمالی، تغییرات انجام
  . )13 ،7(کند را پیش بینی می آموزشی کادر

ین ســطوح یــن پــژوهش همچنــین نشــان داد کــه بــنتــایج ا
معــدل نمــرات  و) اجتمــاعی، عــاطفی و آموزشــی(ســازگاري 

تغییـر در   و دار وجـود دارد  آموزان، رابطه مثبت و معنـی  دانش
آمـوزان را  تواند تغییرات مربوط به معـدل دانـش  سازگاري می
آموزان که هر چه سازگاري دانش یین معنه اب. پیش بینی کند

این نتیجـه بـا    .بودها بیشتر خواهد اشد، معدل نمرات آنبیشتر ب
همسـو بـوده و نشـانگر آن    ) 24-26( بعضی مطالعات هايیافته

ــا    اســت کــه ســطوح مختلــف ســازگاري در نحــوه برخــورد ب
در . ثر اسـت ؤرویدادهاي مدرسه و عملکـرد تحصـیلی فـرد مـ    

 و کودکــان هــا بایــد چنــین ذکــر کــرد کــه توجیــه ایــن یافتــه
 یـاد  خـوبی  به را همساالن گروه اجتماعی قواعد که نوجوانانی

 و خـانواده  اعضـاي  با مستحکمی و روابط قوي نیز و گیرندمی
از  بــاالیی ســطح زیــاد، احتمــال بــه کننــد،مــی برقــرار اجتمــاع

ــازگاري ــاعی ســ ــود از را اجتمــ ــروز خــ ــد بــ  داد؛ خواهنــ
 آورنـد و مـی  دست به را سازگاري خوبی به که آموزانی دانش

دهند، می نشان خود از تري مطلوب رفتارهاي اجتماعی نظر از
 هـاي توانایی و هامحدودیت و از خود دارند تري مثبت مفهوم
کنند می پذیرش و درك ارزیابی، تريشیوه صحیح به را خود

آمـوزان  و این خود باعث ارتقاي عملکرد تحصیلی این دانـش 
  ).22(گردد  می

انطبـاق فـرد بـا     از آنجا کـه سـازگاري، هـم شـامل فراینـد     
شرایط موجود و هم شامل فرایند تغییر محیط بـراي انطبـاق بـا    

سـازد تـا از راه اصـالح    نیازهاي فردي است، فـرد را قـادر مـی   
محیط یـا رفتـار خـویش بـه ایجـاد تعـادل بـین خـود و محـیط          

هاي وارده از سوي محیط بر بپردازد و این موجب کاهش تنش
آمـوز بـا   ود کـه دانـش  شـ کاهش تنش باعث مـی . شودفرد می

آرامـش بیشــتر بــه تکــالیف درســی خــود پرداختــه و عملکــرد  
ــري را داشــته باشــد  ــاالتر  . تحصــیلی بهت ــابراین ســازگاري ب بن

آموزان همراه باشد تواند با عملکرد تحصیلی بهتر در دانش می
)32.(  

هـایی از  آموز سازگار همچنین بـا توجـه بـه ویژگـی    دانش
ــار از خویشــ    ــتن انتظ ــه داش ــدوده امکانــات و  جمل تن در مح

بینانه نسبت ها، شناسایی اهداف زندگی و رویکرد واقع توانایی
به آنها، اهداف تحصیلی مناسب و در حد توان خود را انتخاب 

کند و نهایت تالش خود را جهت رسیدن به این اهداف بـه  می
هـاي تحصــیلی بـه دســت   گیــرد و در نتیجـه موفقیــت کـار مـی  

  ).32(آورد  می
تـوان گفـت   موع، با توجه به نتایج این پژوهش مـی در مج

آموزان با که سبک دلبستگی و همچنین میزان سازگاري دانش
تواند بر پیشرفت تحصـیلی  شرایط بحرانی مختلف زندگی، می
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ها بـه  این پژوهش ضرورت توجه خانواده. آنها تأثیرگذار باشد
ي نوع تعامل مناسب بـا فرزندانشـان و ایـن کـه چگونـه نیازهـا      

ــبک  ــودکی و س ــا   دوران ک ــازگاري آنه ــتگی و س ــاي دلبس ه
تواند باعث بروز یا عدم بروز مشکالت تحصـیلی گـردد را    می

تواند بـراي  نتایج این پژوهش همچنین می. سازدخاطرنشان می
متخصصان مربوط به این حوزه و همچنین مسئوالن آموزش و 

 روانشناســان و مشــاوران. پــرورش، کاربردهــایی داشــته باشــد 
ها، زمینه بهبـود در  هاي متناسب به خانوادهتوانند با آموزش می

  .آموزان را فراهم آورندعملکرد تحصیلی دانش
هاي این پژوهش، نمونه مـورد مطالعـه   محدودیت از جمله

منطقه دو تهـران   هايآموزان دبیرستاندانشنمونه شامل . است
صـادي  اقت و هاي فرهنگی، اجتمـاعی و با توجه به تفاوت است
و همچنین تفاوت بـین ایـن   آموزان مناطق مختلف تهران دانش

در تعمیم نتایج این پـژوهش بـه   منطقه با سایر شهرهاي کشور، 
، بایـد  مناطق دیگر تهران و سایر شهرهاي کشـور  آموزاندانش

به عـالوه، شـرکت کننـدگان ایـن پـژوهش، در      . احتیاط نمود
براین تعمـیم نتـایج   مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل بودند، بنا

عدم . آموزان دیگر مقاطع باید با احتیاط صورت گیردبه دانش
کنترل متغیرهـاي مداخلـه کننـده از جملـه وضـعیت اقتصـادي       

آموزان و همچنین اسـتفاده از پرسشـنامه بـه عنـوان ابـزار      دانش
هـاي پـژوهش حاضـر اسـت کـه      پژوهش از دیگر محـدودیت 

. ه آنهـا پرداختـه شـود   گـردد در مطالعـات آتـی بـ    پیشنهاد مـی 
اي در مـورد  هاي مداخلـه شود که پژوهشهمچنین پیشنهاد می

ســبک دلبســتگی هــاي افــزایش ســازگاري و بهبــود در  شــیوه
  . آموزان صورت گیرددانش
  

 سپاسگزاري
 آموزان ودانش از مدارس و همچنین معلمین مدیران و از

 د،انـ داشته پژوهش همکاري این اجراي در که سایر دوستانی

  .شودمی سپاسگزاري صمیمانه
پـژوهش و   از مـالی  حمایـت بنا به اظهار نویسـنده مسـئول مقالـه،    [

  .]تعارض منافع وجود نداشته است
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Prediction of Students’ Academic Performance Based  
on Attachment Styles and Different Levels of Adjustment  

 
Abstract 
Objectives: The aim of the present study was to predict students’ academic 
performance based on attachment styles and different levels of adjustment. 
Method: This is a correlational study. Samples included 383 students (167 
girls and 216 boys) who were chosen using multi-stage cluster sampling from 
high school students of district 2 in Tehran; they completed Collins and Read’s 
Revised Adult Attachment Scale (RAAS) and Singha and Sing’s Adjustment 
Inventory for high School Students (AISS). Students' grade-point averages 
were used to measure their academic performance. Data were analyzed using 
Pearson’s correlation and analysis of regression. Results:  The results revealed 
a significant negative correlation between avoidant and anxiety attachment 
styles with academic performance (p<0.05; r=-0.43, r=-0.56, respectively), and 
significant positive correlation (p<0.05, r=0.56) between safe attachment style 
and academic performance. Also, academic, emotional and social adjustment 
had a significant relationship with students’ academic performance (r=0.66, 
r=0.67, r=0.71, respectively; p<0.05). About 62% variance of academic performance 
was predictable by attachment and adjustment styles. Conclusion: Considering 
the results of the current study, the importance of attachment styles and 
different levels of adjustment should be considered as important factory in 
academic achievement of students. 
 
Key words: academic  performance; attachment styles; Adjustment 
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