
 

 

 تماعیاج و فردی سازگاری میزان و بستگیدل هایسبک اساس بر تحصیلی زدگیدل بینیپیش  

 انآموزدانش در 

 *1اعظم گلستانی قره اونه

. انایر ،تهران ،تهران شمال واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،دانشکده علوم انسانی و روانشناسی ،ارشد روانشناسی عمومی کارشناسی .1
 (.مسئول نویسنده)

 33-83، صفحات 1041 پنجم، سالو  پنجاه، شماره هفتمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 08/80/1088تاریخ پذیرش:                                                    82/82/1088تاریخ وصول: 

 چکیده

 سئوالنم موردتوجه دیرباز است که از تحصیلی شکست و تاف مسئله مختلف، کشورهای در آموزشی نظام بزرگ هایبحران از یکی

 زدگیدلتبیین  باهدفحاضر  رود. پژوهشمی شمار به وپرورشآموزش مسائل ترینمهم نیز از امروزه و، است بوده آموزشی

 پژوهش، این در است. شدهانجامو سازگاری فردی و اجتماعی  بستگیدل هایسبکآن بر مبنای  بینیپیشان و آموزدانشتحصیلی 

پکران  زدگیدلسؤالی مقیاس  22تحصیلی با استفاده از فرم  زدگیدلاست. میزان  شدهگرفته پرسشنامه بهره ابزار و پیمایش روش از

و سازگاری با استفاده از پرسشنامه  AAI ساالنبزرگ بستگیدل هایسبک پرسشنامه با استفاده از بستگیدل(، 2002و همکاران )

آموزان در مدارس نسبت به تکمیل آن اقدام گردید. ی پرسشگر به دانشاجتماعی کالیفرنیا مستقیماً با مراجعه-فردی سازگاری

نفر تعیین  463نمونه  حجم بوده و 99-99تحصیلی  سال تهران در 1متوسطه دوم منطقه  آموزاندانش شامل تمامی آماری جمعیت

 های تحقیق حاکی از آن است کهای انتخاب شدند. یافتهچندمرحله ایخوشه یری تصادفیگنمونه ها با استفاده از روششد. نمونه

تحصیلی باالیی  زدگیدلدرصد نیز  21تحصیلی متوسط و  زدگیدلدرصد  26تحصیلی پایین،  زدگیدلدرصد از پاسخگویان  34

ی دهد در فرضیهنشان می گامبهگامرگرسیون و رگرسیون های آماری تحلیل همبستگی ها با استفاده از روشاند. تحلیل دادهرا داشته

 بین اند. ازتحصیلی بوده زدگیدل بینیپیش به قادر ، سازگاری فردی و سازگاری اجتماعیبستگیدلهای اصلی تحقیق، سبک

-24/0)ازگاری فردی ، س(=-41/0) بستگیدلهای به ترتیب متغیرهای سبک گامبهگامرگرسیون  معادله به واردشده هایمؤلفه

=)،  و سازگاری اجتماعی(19/0-=) های پژوهش؛ سبک هاییافته بر اساس .باشندمی تحصیلی زدگیدلمعنادار  بینیپیش به قادر

های نمایند. همچنین، سبکبینی میپیش را تحصیلی زدگیدل واریانس درصد از 32، سازگاری فردی و سازگاری اجتماعی بستگیدل

واریانس سازگاری  از درصد 16باشد اما  آموزاندانش سازگاری اجتماعی در برای ایکننده بینیپیش عنوانبه تواندنمی بستگیدل

 نماید.بینی میفردی را پیش

 .انآموزدانش اجتماعی، سازگاری فردی، سازگاری ،بستگیدل هایسبک تحصیلی، زدگیدل کلیدواژه: 

 
 1041 سال، پنجم پنجاه و، شماره هفتمفتاری، دوره ی نوین در علوم رهاشرفتیپمجله 
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 43                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

در حال و آینده بسیار  هاآنهای ترمیم هایی که هزینههای مختلفی در مدارس روبرو هستند، آسیببا آسیب هرسالآموزان دانش

 ست که ازا تحصیلی شکست و افت مسئله مختلف، کشورهای در آموزشی نظام بزرگ هایبحران از یکیبیشتر از حد تصور است. 

، ربیانم بسیاری از. رودمی شمار به وپرورشآموزش مسائل ترینمهم نیز از امروزه و، است بوده آموزشی مسئوالن موردتوجه دیرباز

 تدس هآن ب از نیز گوناگونی تعاریف و اندنگریسته مسئله این به خود خاص هایدیدگاه برحسب... و روانشناسان، شناسانجامعه

 از یبه علل ولی کنند پیدا را آموزشی امکانات از استفاده امکان افرادی است که آن مسئله این از مراد تعاریف از برخی در. اندداده

تعریف  این. بازدارند تحصیل ادامه از را هاآن والدینشان اینکه یا، مردود شوند یا تجدیدی و کنند تحصیل ترک، شوند اخراج مدرسه

های مادی و . هزینهباشد یافتهکاهش قبل سال به نسبت تحصیل در پیشرفت افراد میزان و کیفیت که شودمی نیز اردیمو شامل حتی

 (.1492 شارع پور،ر نقاط مختلف است )احداث چندین مدرسه د اندازهبهناشی از این مسئله ساالنه  غیرمادی

 گیزددلمانند  شناختیروانی مسائل اجتماعی را گرفته و متغیرهای جا شناختیروانخورشیدی، مسائل  40بعد از دهه  هایسالدر 

از  ایوعهزیرمجم عنوانبهو همچنین از تحصیل  طورکلیبه زدگیدلقرار گرفتند.  موردتوجهآموزان بیشتر در مورد دانش خصوصبه

اجتماعی  و شناختیروانعوارض و پیامدهای پنهان  اقتصادی هایهزینهاز  ترمهم. شاید شودمیاقتصادی منتهی ن هایهزینهآن، تنها به 

نشان  هاتهیافتحصیلی،  پیشرفت و یادگیری زمینه . درکنندمیتر روبرو هستند که در طول زمان کل جامعه را با مشکالت اساسی

معترضانه،  رفتار و مدرسه از نارضایتی ناهنجار، رفتارهای پایین، تحصیلی پیشرفت نظیر مختلفی منفی پیامدهای زدگیدلکه  دهدمی

 تحصیلی، زدگیدلساز زمینه عوامل از یکی(. 2010، 1ان را در پی دارد )پکران و دیگرانآموزدانشمدرسه گریزی و ترک تحصیلی 

 محیطی های( عامل2009ارزش )پکران و همکاران،  - کنترل نظریه بر اساس مثالعنوانبه .است کالس محیط به مربوط هایویژگی

برانگیختن هیجانات  در ایحیاتی اهمیت دهند،های تحصیلی شکل میمحیط در را پیشرفت هایارزش و شدهکنترل ادراک که

ارزش  و با کنترل های مرتبططریق ارزیابی از مفروضات پکران عوامل محیطی مطابق .دارند تحصیلی زدگیدل نظیر تحصیلی

احساس خستگی در مدرسه، لذت نبردن از مدرسه و  .(2009پکران، دهند )می ارقر تأثیر تحت را تحصیلی آموزان، هیجاناتدانش

از مدرسه و درس با عملکرد ضعیف تحصیلی و  زدگیدلتحصیلی است.  زدگیدلهای ارزش قائل نشدن برای یادگیری، از نشانه

تگی است در معرض خطر تنیدگی و خس آموزانی که در حال پیشرفت تحصیلی هستند نیز ممکنمرتبط است، اما دانش شناختیروان

ا هتواند چگونگی مقابله با تنیدگیفرد می بستگیدلکیفیت  ( در این میان،2013و همکاران،  2تومیننباشند ) شناختیروانهیجانی و 

 عنوانبهزشی )ار ساختارهای افراد و دیگر با فرد سازگاری( همچنین؛ 1493د )شفیع پور و جعفری اصل، بینی کنپیش و هیجانات را

 تأمین را کندزندگی می آن که در ایجامعه های ارزشیجنبه و دیگران با را مناسبات او و تعامل پیوندها یک نوع مهارت اجتماعی(

 به نیازهای والد دهیپاسخ عوامل، این یکی از که دارند نقش سازگاری بروز در مهمی اجتماعی عوامل (.1492محیط، ) کندمی

 اتالفتحصیلی  زدگیدل(. 1990)بالبی،  شودمی منجر کودک در بستگیدل هایسبک تشکیل به و است کودکی اندور در کودک

                                                           
1. Pekrun 
2. Tuominen 
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 43                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ایی بنابراین بررسی و شناس ؛شودمی جوانان و نوجوانانهای توانمندی مؤثرکه منجر به تحقق غیر  سازدمیمنابع انسانی را منعکس 

ت باعث گردیده است تحقیقا تحصیلی زدگیدلبحث  اهمیت .مهم استبینی آن شو پیآموزان تحصیلی در دانش زدگیدلعوامل 

لف، رابطه های مختبه شیوه گرفتهانجامبا ابزارهای متفاوتی  هرکدامصورت پذیرد. این تحقیقات که  مسئلهبسیاری بر روی این 

 اند.قرار داده موردبررسیتحصیلی را  زدگیدلو سازگاری فردی و اجتماعی با  بستگیدلهای سبک

 تحصیلی عملکرد و روانی سالمت تواندمی مادر فقدان به این نتایج دست یافتند که پژوهشی در( 1493) نیسی و همکاران

 اجتماعی -فردی سازگاری بر اما سازد دچار وخیم افسردگی به را مادر فاقد دختران مخصوصاً و دهد قرار تأثیر را تحت انآموزدانش

( در 1443در تحقیق افشاری ) .اندعهده داشته بر نقشی میان این در اجتماعی نیز حمایت و هوش است. نداشته سویی تأثیر آنان

 آموزانشدزمینه رابطه سازگاری فردی و اجتماعی و عملکرد تحصیلی معلوم شد رابطه مثبتی در این زمینه وجود دارد یعنی هر چه 

(، در پژوهش خود که با جمعیت 1491د تحصیلی وی باالتر است. صفوی و محبوبی )از نظر فردی و اجتماعی سازگارتر باشد عملکر

 رابطه سرپ دانشجویان بین در صفت اضطراب با ایمن بستگیدل سبک اند که بیناست، نشان داده گرفتهانجامنمونه دانشجویان 

 دوسوگرا بستگیدل سبک بین و دارمعنی غیر بطهرا پسر دانشجویان بین در اضطراب صفت با اجتنابی بستگیدل سبک بین دار؛معنی

 دوسوگرا و بیاجتنا ایمن، بستگیدل هایسبک بین همچنین، داشت. وجود داریرابطه معنی پسر دانشجویان بین در صفت اضطراب با

 با گرادوسو و اجتنابی ایمن، بستگیدل هایسبک بین شد. مشاهده داریرابطه معنی پسر دانشجویان بین در حالت اضطراب با

( در پژوهش خود نشان داده است 1491نداشت. زاهد ) وجود داریرابطه معنی دختر دانشجویان بین در حالت - صفت اضطراب

 یادگیری و تحصیلی هیجانی، سازگاری اجتماعی، در آموزاندانش از دو گروه بین چندمتغیریواریانس  تحلیل که در نتایج

 خ باالترینر یادگیری، ناتوانی دارای کودکان گرفت نتیجه توانمی وی عنوان کرده است که .دارد ودمعناداری وج تفاوت خودتنظیمی

و  امانی  هاییافته .شودمی گرفته نادیده مدرسه در اغلب که رادارند تحصیلی و هیجانی اجتماعی، هایناسازگاری و مشکالت از

نس بین ج داریمعنیوجود دارد، رابطه   داریمعنیو میزان سازگاری رابطه  بستگیدل هایسبک( نشان  داد که بین 1491همکاران )

 بستگیلدایمن و سازگاری بهتر وجود دارد. بین سبک  بستگیدلو مثبتی بین سبک  دارمعنیوجود ندارد. رابطه  بستگیدلو سبک 

 میزان سازگاری را دارد. بینیپیشایمن توان  بستگیدلو منفی وجود دارد. سبک  دارمعنیایمن و ناسازگاری رابطه 

 معناداری ورطبه بستگیدل هایسبک داد نشان همزمان رگرسیون تحلیل (، که با روش پیمایش گرفته نتایج1493) انیقرباندر مطالعه 

دق و جعفری اهستند. نتایج تحقیق شفیع پور، ص آموزاندانش در اجتماعی مقبولیت و سازگاری اجتماعی متغیرهای بینیپیش به قادر

 ستگیبدلایمن بودند، پرخاشگری کمتری نسبت به سبک  بستگیدلافرادی که دارای سبک  که(، نشان داده است 1493اصل )

نابی کمترین فراوانی اجت بستگیدلایمن نوجوانان دارای بیشترین فراوانی و سبک  بستگیدلمیزان سبک د. اجتنابی و مضطرب داشتن

ارتباطات وی را در آینده و همچنین میزان رشد، سالمت، چگونگی مقابله با  تواند نوعفرد می بستگیدلکیفیت  د.را دارا بودن

 د.بینی کنپیش ها و هیجانات، استقالل و عدم وابستگی و همچنین ابتال به اختالالت روانی راتنیدگی
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 46                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 دانشجویان شناختیروانمشکالت  با اجتماعی سازگاری بین رابطه عنوان تحت پژوهشی در (2006) 1اسکات و سیاروچی مطالعه

 پایین، پیشرفت و تحصیلی افت مانند مشکالت مختلفی با باشند داشته مشکل اجتماعی سازگاری در که دانشجویانی دادند نشان

 (2011) 2نسانگوا و پونیا .هستند گریبانبهدست قانون با درگیری مواد و سوءمصرف انزواجویی، اضطراب، افسردگی، تحصیل، ترک

 دادند نشان سال 16 تا 13 کودکان از نفری 120ای نمونه با ایمدرسه کودکان اجتماعی سازگاری و هیجانی هوش رابطه بررسی در

 تغییرات درصد 49 و است بوده اثرگذار انآموزدانش فردی و بین فردی و سازگاری اجتماعی انطباق بر هیجانی هوش ابعاد که

 معناداری داشته رابطه تحصیلی و اجتماعی شخصی، سازگاری با هیجانی هوش ابعاد کهطوریبه کند.می بینیشپی را اجتماعی انطباق

  .است

 از حدودی نیمی دادند که نشان آموزانبین دانش در تحصیلی زدگیدل عنوان با پژوهشی ( در2016) 4شارپ و همکاران

 و معلم عادی و سنتی هایسخنرانی، زدگیدل اصلی دلیل .کنندمی تجربه باریک وقت هرچند را تحصیلی زدگیدل دهندگانپاسخ

 را شودمی تحصیلی زدگیدل به منجر که محیطی عوامل( 2012) 3ناهمکار و ووگل .بود پاورپوینت از نامناسب و زیادی استفاده

 فقدان راهنمایی هستند و هیجان و شور از اریع یا تکراری، انتزاعی، که هاییفعالیت در درگیری از: اندعبارت که اندکردهشناسایی 

 عوامل جستجوی عنوان با ایمطالعه در (2013) ینسکیاستاپ و گوئتز داشمن، .تکالیف دشواری نامتناسب سطح و کافی منابع یا

 معلمان با ریق مصاحبهط از که هاپاسخ فراوانی تحلیل از استفاده با ؟هستند زدهدل آموزاندانش چرا که دانندمی آیا معلمان ؛زدگیدل

 کم بسیار تنوع مثل) آموزش هایویژگی آموزان،میان دانش در زدگیدل دالیل بیشترین که دادند نشان آمد، دست به آموزاندانش و

 نسبت خودشان به انآموزدانش که دالیلی ؛(خشک موضوعات) دروس و محتوای مطالب ؛(تدریس راهبردهای کارگیریبه در

وهش ژهدف پلذا  .باشندمی (حالیبی و ازکارافتادگی و وارفتگیمانند ) معلم هایویژگی و( مطالب فهم شکل در)م دمانن دادندمی

 ی باشد.م آموزاندانش در اجتماعی و فردی سازگاری میزان و بستگیدل هایسبک اساس بر تحصیلی زدگیدل بینیپیشحاضر 

 روش پژوهش

باشد، زیرا بوده و از نظر هدف کاربردی است، از نظر نوع دامنه، تحقیق از نوع خُرد می 3روش اصلی این تحقیق از نوع پیمایشی

است. در این  شدهگردآوری 6ی استانداردنامهها با استفاده از پرسشه به ماهیّت تحقیق، دادهبا توجّجا فرد است. واحد تحلیل در این

هایی است که به سنجش متغیّرهای ی پرسشسؤاالت دربرگیرنده از دودستهاست:  شدهاستفادهپرسشنامه از سه مجموعه سؤال 

حصیلی ت زدگیدلپرداخته و سومین دسته از سؤاالت،  یسازگاری فردی و اجتماع و بستگیدلهای مستقل تحقیق یعنی سبک

 1متوسطه دوم منطقه  آموزانآماری تحقیق شامل دانش جمعیت متغیر وابسته مورد پرسش قرار داده است. عنوانبهان را آموزدانش

                                                           
1 . Searochi & Scatt 
2 . Punia &  Sangwan 
3 . Sharp et al 
4 . Vogel et al 
5. survey 

 . پرسشنامه ای است که دارای اعتبار و روایی صوری، محتوایی و ساختاری باشد و در آزمون های مختلف مورد آزمایش قرار گرفته است. 6
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 44                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 نهایتدراست که  شدهاستفادهاست. در این تحقیق، برای تعیین حجم نمونه از فرمول عمومی کوکران  99-99تحصیلی  سال تهران در

 نفر تعیین شد. 463حجم نمونه معادل 

است، که  قرارگرفته مورداستفاده AAI ساالنبزرگ بستگیدل هایسبک پرسشنامه، بستگیدلهای برای سنجش کمّی متغیّر سبک

پکران و همکاران  زدگیلداز مقیاس  تحصیلی، زدگیدلی هارای گردآوری دادهاست. ب شدهساختهسیمپسون  توسط 1990در 

ی کالیفرنیا پرسشنامه سازگاراجتماعی نوجوانان از -است. همچنین برای سنجش سازگاری فردی گویه 22 که شامل شدهاستفاده

 دارد.( و خیر بلی) ایدوگزینه سؤال 190 که است شدهاستفاده( 1934همکاران،  و )کالرک

 شدهاستفادهجهت تعیین پایایی پرسشنامه  1آلفای کرونباخ است. از آماره شدهاستفادهبرای سنجش روایی از روش روایی صوری 

های مختلف شده و پس از آن آلفای کرونباخ برای مؤلفه 24نسخه  SPSS افزارنرمها وارد پرسشنامه اطالعاتاست. بدین شکل که 

های پرسشنامه دارای پایایی و دقّت نسبتًا ست که گویه( حاکی از آن ا499/0) شدهمحاسبهاست. مقدار آلفای کرونباخ  شدهمحاسبه

 باالیی هستند.

 هایافته

سال  19باالترین آن  و 13ترین سنّ پاسخگویان چنین، پایینسال است. هم 23/16دهد که میانگین سنّی پاسخگویان ها نشان مییافته

درصد دارای  30/19درصد دارای یک برادر یا خواهر،  96/32درصد پاسخگویان، تک فرزند،  62/24دهد بوده است. نتایج نشان می

درصد از پاسخگویان؛  69/42ها حاکی از آن است که درصد نیز دارای سه و بیشتر برادر یا خواهر هستند. یافته 13دو برادر یا خواهر، 

اند. از دیگر نتایج االتر خانواده بودهدرصد از پاسخگویان نیز فرزند سوم و ب 30/19درصد فرزند دوم و  90/34فرزند اول خانواده، 

 .اندجداشدهدرصد از پاسخگویان، پدر و مادرشان از یکدیگر  69/4اشاره کرد که  توانیمتحقیق به این نکته 

 های آنمتغیرهای تحقیق و مؤلفه اطالعات توصیفی مربوط به. 1جدول 

 متغیر میانگین انحراف معیار کمترین نمره بیشترین نمره

 تحصیلی زدگیدل 43/32 034/6 19 62

 ایمن بستگیدل 43/14 29/4 3 23

 اجتنابی بستگیدل 96/14 44/4 3 19

 دوسوگرا بستگیدل 63/12 91/2 3 19

 اجتماعی-سازگاری فردی 69/112 194/43 14 134

 سازگاری فردی 93/36 69/9 10 91

 سازگاری اجتماعی 29/33 42/10 4 46

                                                           
1. Cronbach's Alpha 
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 49                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

تحصیلی  زدگیدلدرصد  26تحصیلی پایین،  زدگیدلدرصد از پاسخگویان،  34آید، های توصیفی تحقیق برمیرهطور که از آماهمان

 اند.تحصیلی باالیی را داشته زدگیدلدرصد نیز  21متوسط و 

 دوسوگرای بستگیدلدرصد نیز از  9اجتنابی باال و  بستگیدلدرصد  19ایمن باال،  بستگیدلدرصد از پاسخگویان،  39همچنین 

 باالیی برخوردارند. 

 .شودمی ارائه (2جدول ) در بستگیدل هایسبک با تحصیلی زدگیدل بین همبستگی ماتریس به مربوط نتایج ادامه در

 بستگیدل هایسبکتحصیلی با  زدگیدل همبستگی . ماتریس2جدول

 3 4 2 1 متغیرها

    1 تحصیلی زدگیدل -1

   1 *-036/0 ایمن بستگیدل -2

  1 **-321/0 **439/0 اجتنابی بستگیدل -4

 1 163/0 **-464/0 134/0 دوسوگرا بستگیدل -3
*=p<.05      **=p<.01 

تحصیلی با  زدگیدل باشدمشخص می که گونههمان .دهدمی نشان را متغیرهای تحقیق متقابل همبستگی (،2) جدول در مندرج نتایج

 زدگیدل( 4ی مستقیم معناداری دارد. همچنین طبق جدول )اجتنابی رابطه بستگیدلار و با معناد معکوس ایمن رابطه بستگیدل

 دارد. معکوس معناداری رابطه تحصیلی با سازگاری فردی و سازگاری اجتماعی

 فردی-تحصیلی با سازگاری اجتماعی زدگیدل همبستگی . ماتریس3جدول

 4 2 1 متغیرها

   1 تحصیلی زدگیدل -1

  1 **-439/0 اری فردیسازگ -2

 1 *464/0 **-211/0 سازگاری اجتماعی -4

*=p<.05      **=p<.01 
 هانتایج حاصل از آزمون فرضیه .4جدول

 داریمعنیسطح  مقدار آزمون مورداستفادهآزمون  تحقیق هایفرضیه

 .آموزان استتحصیلی در دانش زدگیدلبینی قادر به پیش بستگیدلهای سبک
 001/0 612/0 گرسیون چندگانهتحلیل ر

 001/0 346/0 تحلیل رگرسیون چندگانه آموزان است.تحصیلی در دانش زدگیدل بینیپیشسازگاری فردی قادر به 

 آموزان است.تحصیلی در دانش زدگیدل بینیپیشسازگاری اجتماعی قادر به 

 

 001/0 494/0 تحلیل رگرسیون چندگانه

 ان است.آموزدانشسازگاری فردی در  بینیپیشقادر به  بستگیدلهای سبک

 

 044/0 313/0 تحلیل رگرسیون چندگانه

 .ان استآموزدانشسازگاری اجتماعی در  بینیپیشقادر به  بستگیدلهای سبک

 

 094/0 432/0 تحلیل رگرسیون چندگانه
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 49                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ری آموزان است سطح معناداتحصیلی در دانش زدگیدلی بینقادر به پیش بستگیدلهای رسد سبکاول به نظر می در فرضیه  

( 03/0) موردنظراست که کمتر از آلفای  001/0است برابر با  آمدهدستبهبرای این رابطه که با تحلیل رگرسیون چندگانه  آمدهدستبه

 معادل چندگانه همبستگی وجود دارد. ضریب معناداری شود، یعنی بین دو متغیّر رابطهتأیید می موردنظر بوده است. بنابراین، فرضیه

 دارد. همبستگی 61/0 تحصیلی زدگیدل با بستگیدل گانهسه هایسبک که است مطلب این دهندهنشان شد که محاسبه R=61/0 با

 متغیر تحصیلی توسط زدگیدلواریانس  درصد از 43 که است مطلب این بیانگر که آمد دست به  2R=43/0 با برابر تعیین ضریب

 در بیشتری سهم بستگیدل هایسبک هایمؤلفه از یککدام اینکه تشخیص جهت است. توضیح قابل بستگیدل هایسبکمستقل 

و سطح  آمدهدستبه نتایج بر اساس که ؛شد استفاده (بتا) استاندارد از ضریب رگرسیون دارند انآموزدانش تحصیلی زدگیدل تبیین

 اجتنابی بستگیدل ایمن و بستگیدل ترتیب به را تحصیلی زدگیدل کنندگی بینیپیش ، بیشترینستگیبدلهای در سبک ،داریمعنی

 .نداشت را تحصیلی زدگیدل کنندگی بینیپیش توانایی دوسوگرا بستگیدل که است ذکر به الزم دارد. ارزشیابی در

 با سازگاری فردی که است مطلب این دهندهنشان هشد ک محاسبه R=34/0با  معادل چندگانه همبستگی ضریبدوم،  در فرضیه

 از درصد 26 که است مطلب این بیانگر که آمد دست به  2R=26/0 با برابر ضریب تعیین دارد. همبستگی 34/0 تحصیلی زدگیدل

 بیینت در سازگاری فردی سهم تشخیص جهت توضیح است. قابل متغیر مستقل سازگاری فردی توسط تحصیلی زدگیدل واریانس

  ،داریو سطح معنی آمدهدستبه نتایج بر اساس که ؛شد استفاده (بتا)رگرسیون استاندارد  ضریب از انآموزدانش تحصیلی زدگیدل

 .داشت تحصیلی زدگیدل برای معناداری منفی و کنندگیبینیپیش قدرت سازگاری فردی

 با سازگاری اجتماعی است که مطلب این دهندهنشان شد که محاسبه R=49/0با  معادل چندگانه همبستگی ضریب سوم، در فرضیه

 از درصد 19 که است مطلب این بیانگر که دست آمد به  2R =19/0 با برابر ضریب تعیین دارد. همبستگی 49/0 تحصیلی زدگیدل

 در ری اجتماعیسازگا سهم تشخیص جهت توضیح است. قابل متغیر مستقل سازگاری اجتماعی توسط تحصیلی زدگیدل واریانس

و سطح  آمدهدستبه نتایج بر اساس که ؛شد استفاده (بتا)رگرسیون استاندارد  ضریب از انآموزدانش تحصیلی زدگیدل تبیین

 .داشت تحصیلی زدگیدل برای (-62/4) معناداری منفی و کنندگیبینیپیش قدرت ،  سازگاری اجتماعیداریمعنی

 بستگیدل هایسبک که مطلب است این دهندهنشانشد که  محاسبه R=31/0 با معادل ندگانهچ همبستگی ضریب چهارم، در فرضیه 

 از درصد 16 که است مطلب این بیانگر که آمد دست به 2R= 16/0 با برابر دارد. ضریب تعیین همبستگی 31/0 سازگاری فردی با

های سبک هایمؤلفه از یککدام اینکه تشخیص جهت است. توضیح قابل بستگیدل هایسبک متغیر واریانس سازگاری فردی توسط

 بر اساس که ؛شد استفاده (بتا)ضریب رگرسیون استاندارد  از دارند انآموزدانش تحصیلی زدگیدل تبیین در بیشتری سهم بستگیدل

 ایمن در بستگیدلا کنندگی در سازگاری فردی ر بینیپیش، تنها بستگیدل هایسبک در ،داریو سطح معنی آمدهدستبه نتایج

 .نداشتند را سازگاری فردی کنندگی بینیپیش توانایی اجتنابی و دوسوگرا بستگیدلداشته و  آزمون فرضیه

( 03/0) موردنظرتر از آلفای بیش (Sig= 094/0داری )چون سطح معنی تحلیل رگرسیون چندگانهطبق نتایج آزمون پنجم،  در فرضیه

 شود.می بوده، رد بستگیدلهای ان توسط سبکآموزدانشبینی سازگاری اجتماعی در که بیانگر پیشی ما بوده است لذا فرضیه
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 90                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

میزان  تا شده برآن ، سعیگامبهگام رگرسیون تحلیل آماری تکنیک کارگیری به باو اما برای پاسخ دادن به فرضیه آخر و ششم   

 گیرد. قرار موردبررسی آموزانی دانشنمونه جمعیت مستقل در وابسته بر اساس متغیّرهای بینی متغیّرپیش

 تحصیلی زدگیدل با و سازگاری فردی و اجتماعی بستگیدل هایسبک گامبهگام رگرسیون تحلیل نتایج .5 جدول

 متغیر مالک
متغیرهای 

 بینپیش
  ضریب همبستگی

(R) 

ضریب 

         R)2(تعیین 
B  )بتا( t sig 

 زدگیدل

 تحصیلی

 هایسبک

 بستگیدل
612/0 439/0 34/0- 30/0- 24/11- 001/0  

های سبک

 313/0 633/0 بستگیدل
44/0- 32/0- 63/9- 001/0  

001/0 -36/6 -44/0 -29/0 سازگاری فردی  

های سبک

 بستگیدل

411/0 323/0 

26/0- 41/0- 99/9- 001/0  

001/0 -91/3 -24/0 -22/0 سازگاری فردی  

سازگاری 

 اجتماعی
16/0- 19/0- 94/2- 001/0  

 به قادر ، سازگاری فردی و سازگاری اجتماعیبستگیدلهای سبک ،گامسه طی ،شودمی مشاهده (3) جدول در طور گههمان

 در نمود. تبیین را تحصیلی زدگیدل درصد از واریانس 43 ،بستگیدلهای سبک اول، گام اند. طیبوده تحصیلی زدگیدل بینیپیش

های سبک سوم گام در و ؛نمودند تبیین تحصیلی را زدگیدل درصد از واریانس 31 سازگاری فردی، و بستگیدلهای وم، سبکد گام

 .بینی نمایندپیش را تحصیلی زدگیدل واریانس از درصد 32 ، سازگاری فردی و سازگاری اجتماعی توانستندبستگیدل

 گیریبحث و نتیجه

ر بین و سازگاری فردی و اجتماعی د بستگیدل هایسبکتحصیلی بر اساس  زدگیدل بینیپیشلی و اص کلیدر این پژوهش هدف 

نوجوانان  در ایمن بستگیدل کلیدی هایویژگی ازکه  دهدمی نشان مطالعه این از حاصل نتایج هرحالبه دنبال شد. انآموزدانش

 احساسات گذاشتن اشتراک به در توانایی و اجتماعی حمایت تجویجس روابط صمیمانه، از بردن زیاد، لذت خودباوری توان بهمی

 نزدیکی یا کوشدطرفین می از یکی  کهطوریبه ،ایجادشده فرد دو بین پایدار پیوند عاطفی ایمن بستگیدلاشاره کرد در  با دیگران

 بستگیدل با نوجوانان، اما یابدمی ادامه ارتباط که مطمئن شود تا کند عمل ایگونهبه و کند حفظ را بستگیدل چهره با مجاورت

 دهدمی، نشان گرفتهانجام هایپژوهش و هستند. این در حالی است که مطالعات مشکوک دیگران به نسبت شدّت به دوسوگرا

 ده بهرهسازن راهبردهای از ایمن دارد. افراد وجود کودکان درصد 13 تا 7در  و تنها است غیرمتداول نسبتاً  دوسوگرا بستگیدل

 از .سازدمی موفق زااسترس با موقعیت درست مواجهه در را هاآن که است هاییویژگی از یکی پیگیری به هاآن تمایل و گیرندمی

 از یکی کرد. خواهد عمل غیرمنتظره وقایع و نامالیمات برابر در مانند سپری زندگی، ایمن به افراد بینانهخوش نگرش هم سویی

 که دارای روانی فردی درون مبانی از یکی منزلۀبه خود به اعتماد است. دیگران به اعتماد و خود به ایمن، اعتماد افراد هایویژگی
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سازد می موفق تحصیلی اُفت و ، شکست تحصیلیزااسترس هایموقعیت با سازنده مواجهه در را وی است، ایمن بستگیدل سبک

 (.1490)بشارت، 

 و است نسبی امری فردی سازگاریتحصیلی دارا است.  زدگیدل برای منفی و معناداریبینی یشسازگاری فردی قابلیت پمتغیر 

 فرد است. بینواقع خود به نسبت که است آن سازگار فرد ویژگی ترینکلی یابند.می دست سازگاری به درجات مختلف به هاانسان

 تمایل دهد. سازگاری شکل دفاعی تغییر هایمکانیزم با را هاآن کهآن دهد بدون تغییر را هایشهدف ها وانگیزه تواندمی سازگار

 افراد وقتی. باشدمی پیرامون محیط تغییرات به پاسخی درواقع که است محیط با انطباق راستای خود در تغییر فعالیت برای ارگانیزم

در این  درواقع بگردند. جایگزین هایموقعیت یا دیگر شرایط دنبال به گیرندمی کنند، تصمیم درک یکنواخت را شرایط ذهنی طوربه

 دهد.رخ می زدگیدلموقعیت 

 که است جریانی اجتماعی سازگاری .تحصیلی دارد زدگیدلبرای  بینی منفی و معناداریقابلیت پیش متغیر سازگاری اجتماعی

 هاگروه و افراد میان روابط یگردعبارتبه؛ باشد برقرار بخشی رضایت وضع در و عناصر فرهنگی هاگروهافراد،  میان روابط آن توسط

 انتقال و حقوق افراد و نمودن وظایف مشخص خاطر به مدرسه .سازد فراهم را هاآن متقابل رضایت که باشد برقرارشده طوری

 رفتاری هایهنجار سلسله یک مدرسه جامعه کوچک در گردد.تلقی می فرد اجتماعی شدن مهم مراکز از یکی اجتماعی یهاارزش

 است. پذیرفته صورت سازگاری دهد وفق انتظارات هنجارها و آن با را بتواند خودش فرد که زمانی دارد. وجود

 گیبستدلبینی کنندگی در سازگاری فردی را ، تنها پیشبستگیدل هایسبک در ،داریو سطح معنی آمدهدستبهنتایج  بر اساس

 .نداشتند را بینی کنندگی سازگاری فردیاجتنابی و دوسوگرا توانایی پیش گیبستدلداشته و  آزمون فرضیه ایمن در

سازگاری  برای ایکننده بینیپیش عنوانبه تواندنمی بستگیدلهای سبک رگرسیون چندگانه مشخص شد متغیر نتایج تحلیل به توجه با

 باشد. آموزاندانش اجتماعی در

زان با روشی آموتحصیلی دانش زدگیدلشود مطالعه بر روی عوامل اثرگذار بر روی شنهاد میهای تحقیق حاضر،  پیبا توجّه به یافته

 از شودمی پیشنهاد دیگر پژوهشگران به بود هاداده گردآوری ابزار تنها نامهپرسش اینکه به توجه باهمچنین  کیفی نیز انجام شود.

 کنند. استفاده دخو پژوهش در نیز مصاحبه و مشاهده همچون دیگری ابزارهای

 ایمن و سازگاری اجتماعی پیشنهاد بستگیدلو سبک  خانواده محتوای و فرایند اساس بر تحصیلی زدگیدل بینیپیش به با توجه

در جلسات مدارس  را موارد این و کنند توجه بیشتری مبذول هامؤلفه این در شناسیروان حوزه متخصصان و مشاوران که شودمی

 دهند. آموزش هاخانواده به
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 منابع

 ،اجتماعی و سازگاری بستگیدل هایسبک میان رابطه (.1490) فاطمه بهرامی، و مریم زاده، فاتحی علیرضا؛ اعتمادی، رزیتا؛ امانی . 

 .13-26 ،(6)19 ،رفتار دانشور مجله

 ،باروری فصلنامه پزشکی نابارور. زوجین در زناشویی مشکالت با بستگیدل هایسبک یرابطه بررسی (.1490) محمدعلی بشارت 

 .9-23، 3ناباروری،  و

 ،رسا کدیور، مترجم(. تهران: و پروین )محمدجعفرجوادی شخصیت روانشناسی (.1493) ای .الرنس پروین. 

 ،تحصیلی پیشرفت با آن  ارتباط و تدریس جریان در معلمان غیرکالمی و کالمی روابط خوانیهم میزان (.1491) عادل زاهد 

 .61-36 ،1، مدرسه شناسی روان. انآموزدانش

 توجه بر ذهنآگاهی بر مبتنی کاهش استرس آموزش اثربخشی .(1494) توحیدی، افسانه ؛پور، مسعودیلتفض ؛زمانی امیرزکریا، رباب 

 .94-44 ،(10) 6،دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیریتحصیلی.  زدگیدل و پایدار

 مجله  در نوجوانان. بستگیدلهای در انواع سبک یپرخاشگر (.1493) اصل، معصومه صادق، رباب و جعفری ؛شفیع پور، زهرا

 .63-33 ،(91) 26پرستاری و مامایی جامع نگر، 

 انآموزدانشدر  اجتماعی و عاطفی سازگاری و هیجانی هوش بین همبستگی بررسی (.1493) صفوی، محبوبه و معروفی، شیرین 

 ،(41)13، مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(پژوهنده ). 94-96 تحصیلی سال در تهران شهر دانشگاهی پیش دختر

231-266. 

 هایسبک بر اساساجتماعی  مقبولیت و اجتماعی سازگاری بینی پیش (.1493) ام؛ محمدلو، هادی و خانبانی مهدیقربانیان، اله 

 ،(64) 14، کاربردی روانشناسی در پژوهش و فصلنامه دانشان. تهر شهر ابتدایی دورة سالۀ 12تا  10 ان دخترآموزدانش در بستگیدل

99-106. 

 ،شیراز روزی شبانه نوجوانان مراکز رفتاری و اجتماعی سازگاری بر خشم مدیریت آموزش اثربخشی (.1492) عبدالحسین محیط. 

 ارسنجان. آزاد اسالمی دانشگاه ،ارشد کارشناسی نامه پایان

 روان در سالمت و بستگیدل هایسبک و شخصیتی هایویژگی با اینترنتی اعتیاد رابطه (.1493) هیدنا رنوسفادرانی، و منتظرالظهور 

 مرودشت. اسالمی آزاد دانشگاه ارشد. کارشناسی نامه پایان. اصفهان شهر جوانان

 ،فردی یروانی، سازگار سالمت مقایسه (.1493) محمدعلی سپهوند، و منیجه ،قییال شهنی ؛حسین شکرکن، ؛کاظملعبدا نیسی 

 هوش و اجتماعی حمایت کنترل با اهواز دبیرستانهای در مادر واجد و فاقد اول پایه انآموزدانش تحصیلی عملکرد و اجتماعی

 .143-162، (14)4 ،روانشناسی و تربیتی علوم مجله ان.آموزدانش

 Bowlby, J. (1980). Attachment and loss: Vol.3. loss. New York: basic books. 

 Bowlby, J. (1982). Attachment and loss. Vol.4. New York: Basic Books; 54-5. 
 Cassidy, F., Berlin, H. (1994). HandBook attachment theory research and clinical application, New 

York: Guliford. 
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59,121-134. 
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