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   چکیده
گري پیشرفت تحصیلی با واسطه در دلبستگی به والدین نقش تعیینپژوهش حاضر هدف : هدف

آموزان دانش 6530شامل  يآمار ۀجامعروش پژوهش از نوع همبستگی و : روش .بودخودکارآمدي 
 147(نفر  301اي  اي چندمرحله گیري تصادفی خوشه که براساس روش نمونهراز بود یشهر ش یرستانیدب

زاد، عنوان متغیر بروندلبستگی به والدین بهپژوهش در این . از انتخاب شد) دختر 154پسر و 
. زاد درنظر گرفته شدعنوان متغیر دروناي و پیشرفت تحصیلی بهمتغیر واسطهعنوان خودکارآمدي به

ي و مقیاس خودکارآمد) 1987(مقیاس دلبستگی به والدین آرمسدن و گرینبرگ خرده پژوهشابزار 
الگوي فرضی پژوهش با استفاده از روش رگرسیون چندگانه  .بود) 1992(عمومی شوآرزر و جروسلم 

نتایج نشان داد دلبستگی به : هایافته. آزمون شد) 1989(ش مراحل بارون و کنی همزمان بر طبق رو
مثبت و  ةکنندبینیخودکارآمدي پیش وبت و معنادار پیشرفت تحصیلی مث ةکنندبینیوالدین پیش

-عنوان متغیر واسطهتواند بهدر مجموع، خودکارآمدي می: گیرينتیجه. معنادار پیشرفت تحصیلی است

توانند با می اساس والدیناینبر. دلبستگی به والدین و پیشرفت تحصیلی درنظر گرفته شود اي میان
ها من سطح پیشرفت تحصیلی فرزندان را ازطریق ارتقا سطح خودکارآمدي آنفراهم کردن فضایی ا

  .  بهبود بخشند
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   مقدمه
تعلیم و تربیت به نهاد آموزش و پرورش، افت  ۀدن وظیفشمحول و جوامع گسترش با همزمان
این  .ه استدش مطرح آموزش و شناخت ۀحیط در هاترین موضوعیکی از مهم عنوانبه تحصیلی

خود معطوف و ذهن بسیاري از پژوهشگران و متخصصین امر را پدیده توجه دنیاي امروز را به
هاي لحاظ هزینهاست؛ چرا که تبعات فردي، خانوادگی و اجتماعی آن بهخود مشغول کرده به

بر  د عالوهشوفردي که با افت تحصیلی مواجه می. پوشی نیستمادي و معنوي، قابل چشم
دهد که هرگز عمر خود را هدر می ۀنظام آموزشی، سرمایمادي به هايواردآوردن خسارت

که  است هاي اجتماعی همواره نشان دادهآسیب ۀعهمچنین، مطال. پذیر نخواهد بودجبران
بنابراین انجام . اندتري قرار داشتهدرصد زیادي از منحرفین اجتماعی در جایگاه تحصیلی پایین

از اهمیت  ،کندنحوي پیشایندهاي مرتبط با عملکرد تحصیلی را بررسی که به هاییپژوهش
یافته است ی اختصاص هایبه موضوع نیز هاپژوهشحجم قابل توجهی از . اي برخوردار استویژه

 ۀهاي رابطپژوهشبه  توانمی جمله از. انددهکرکه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی را بررسی 
، ی، کریک، بامهارت، هریس، مجسکپارکر؛ 1385پور، بشارت، شالچی و شمسی(هوش هیجانی 

خادمی و نوشادي، (گیري هدف جهت ،)2003، 2، گارا و شویر؛ الیاس2004، 1باند و هگان
 از متغیرهايو بسیاري ) 1384نژاد، عابدي، عریضی و سبحانی(هاي شخصیتی ، ویژگی)1385

   .اشاره کرددیگر با پیشرفت تحصیلی 
رشد  ةترین نهاد اجتماعی، اولین نظام مؤثر بر نحوعنوان عمدهدیگر، خانواده بهسوياز   

متفاوتی بر  یک به شیوه شود و عوامل مختلف موجود در آن هرکودکان و نوجوانان محسوب می
موضوع  میان این عوامل در. گذارندعنوان محصول خانواده تأثیرفرایند تحول فرزندان به

شناسی را هاي روانخود معطوف داشته و حجم وسیعی از پژوهشتوجه بسیاري را به 3دلبستگی
سازي و سنجش کیفیت اي است که براي مفهومهدلبستگی شیو. خود اختصاص داده استبه

پیوندي عاطفی بین دو فرد است که  آن ویژگی بارز و رودکار میروابط عاطفی بین دو نفر به
یکی از تحوالت بسیار  4نظریه دلبستگی بالبی .آوردوجود میهشناختی را بیک حس ایمنی روان

کودك با مراقب خود  ۀتجارب هیجانی اولیشناختی معاصر است که اهمیت روان ةمهم در حوز
این نظریه، تنها نظریه تحول کودك . سازدبرجسته می ويرا در رشد هیجانی و شناختی 

 دلبستگی روابط )1973(نظر بالبی طبق. تحول در گستره حیات نیز هست ۀنیست، بلکه نظری

_______________________________ 
1. Parker, Creque, Barnhart, Harris, Majeski, Bond & Hgan  
2. Elias,  Gara & Schuyere 
3. attachment 
4. Bowlby 
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که سوابق روابط عاطفی  معنااینزندگی فعال هستند، به ۀسراسر چرخ و در موجود همیشه
 که آثارش تا سنین بزرگسالی نیز به ندکمیایجاد را کودك با مراقب خود پیامدهاي بلندمدتی 

. آثار بلندمدت عملکرد تحصیلی است شک، یکی از اینبی). 2004، 1گودوین(خورد چشم می
خانواده برآورده ها و تأمین دیگر نیازها در دوران کودکی که توسط که رشد سائق معنااینبه

 این بر). 2004شارپ، (سازد طریق پیشرفت تحصیلی خود را نمایان میمعموالً از ،دشومی
به ضعف اند که سطوح پایین دلبستگی به والدین منجرمتعددي نشان داده يهاپژوهشاساس، 

- آتش؛ 2002، 3الرنت- تی؛ ماس و اس2002، 2توبمن و فاس(شود میآموزان تحصیلی در دانش
  ).2010، 4اریسوو دي1387روز، پاکدامن و عسگري، 

بر  ،يخودکارآمد همچون یزشیانگ يرهایمتغ بر ریتأث با یدلبستگ م،یمستق رابطه بر عالوه
 نیو ا است خانواده ،يخودکارآمد مهد )1997( 5بندورا دید از .تأثیرگذار است یلیتحص شرفتیپ

است  یین جایخانه و خانواده نخستواقع به .استشرفت یپ رفتار انواع در يقو یانجیم کی ریمتغ
گوي نیازهاي که والدین، پاسخ، جاییبخشدیم يو خودباور یستگیکه به کودك تجارب شا

زد پردامیکننده، کودك به اکتشاف در یک محیط تحریک). 1997بندورا، ( هستندفرزندانشان 
-ترتیب حسی از خودکارآمدي را شکل میایندنبال دارد و بهبرد اعمالش پیامدهایی بهپی می و

خودکارآمدي را ادراك و داوري ) 1997(بندورا  .)2008، 6نقل از زوال؛ به1997بندورا، (دهد 
اساس خودکارآمدي افراد سطح  این بر. دکرهاي خویش تعریف ها و توانمنديفرد درباره مهارت

. کندرو تعیین میبرابر موانع پیش پایداري درها را با کنترل میزان کوشش و زمان انگیزش آن
از کوشش خود  دارندباور نرا  هاي خودهاي تحصیلی آنان که تواناییهنگام رویارویی با چالش

هاي که افراد خودکارآمد فعالیتحالیدهند درپایین تن میهاي دستحلکاهند و زود به راهمی
کنند براي انجامشان توانایی دارند و که حس می گزینندمیهایی را برانگیز و محیطچالش

اساس و با تکیه بر دستاوردهاي  همین بر. آوردبار میهمین امر برایشان موفقیت تحصیلی به
بینی عملکرد توان متغیري احتمالی در پیشهاي پیشین، خودکارآمدي را نیز میپژوهش

  .شمار آوردتحصیلی به
گروه اول،  .دم کریسه گروه تقس بهتوان یرا م موضوع پژوهشمورد  در یپژوهشهاي یافته

را بررسی کرده  خودکارآمديموثر بر  یخانوادگ يندهاایشیاست که پ ییهارنده پژوهشیبرگدر

_______________________________ 
1. Goodwin 
2. Tobman & Fass 
3. Moss & St-Laurent 
4. D'Arrisso 
5. Bandura 
6. Zulla 
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نفري از دانشجویان سال اول  31 ۀنمون در) 2008( 1االین شانتایج پژوهش براي مثال . است
. دکرهاي فرزندپروري و خودکارآمدي تحصیلی را نسبتاً تأیید  بین سبک ۀرابط، مهندسی ۀرشت

 بود،مادر و خودکارآمدي تحصیلی دانشجویان معنادار  ۀبین فرزندپروري مقتدرانرابطۀ طوري به
 2همچنین چائو. معنادار نبوداما رابطه میان سبک فرزندپروري پدر و خودکارآمدي تحصیلی 

باالتري  هاينمرههاي مقتدر،  افت که دانشجویان متعلق به خانوادهدر پژوهش خود دری) 2001(
هاي تحصیلی نشان  تري براي رویارویی با چالش و توانایی بیش نندکمیدر تحصیل کسب 

 ةمنفی معناداري را بین شیو ۀخود رابط ۀدر مطالع) 2001(همچنین لیم و لنگ لو . دهند می
دست و میزان خودکارآمدي دانشجویان به) پایین کنترل باال و محبت(فرزندپروري مستبد 

به  ۀها نشان داد افراد داراي خودکارآمدي پایین، والدینی دارند که چندان توج بررسی. آوردند
  .فرزندان نداشته و میزان توقعشان بسیار باال است

است که پیامدهاي خودکارآمدي را بر متغیرهاي شناختی و  ییهاپژوهشگروه دوم، شامل  
لر، ی، م؛ گرین2001، یو رگال ی، پاستورلیباربارانل ،بندورا،کاپرارا(اند دهکرتحصیلی بررسی 

زاده و کریم). 2004، و کارلستروم  یس، النگلی، الور، داو؛ رابینز2004، یکروسان، دوك و آک
عنوان یکی از ابعاد متغیر خودکارآمدي بیشترین شش بهنشان دادند سازه کو) 1385(محسنی 

) 2011( 3کسکوینگر و استوی، مارهان، سواسیل. بینی پیشرفت تحصیلی داردبهره را در پیش
   .دندکررا تأیید  4خودکارآمدي تحصیلی و بارگیري شناختی ۀرابطنیز 

و  يحجاز(اند کرده یرا بررس يخودکارآمد يگراست که اثر واسطه ییهاپژوهشگروه سوم 
حال، نیابا .)2011، 5نیوس، آندرسون و استی، ددی، هرمان، هاجرتیاکیها و 1387نقش، 

 يگرواسطهنقش و به  یلیشرفت تحصیگروه سوم به پ يهاپژوهشدر دهد یها نشان میبررس
اساس  این بر. توجه الزم نشده استعوامل خانوادگی و تحصیلی ن یدر رابطه ب يخودکارآمد
 ین ابعاد دلبستگیبۀ در رابط يخودکارآمد يگرنقش واسطه تعیینپژوهش حاضر  یهدف اساس

 بر. است یلیشرفت تحصیو پ یو عاطف یمهم خانوادگ يرهایاز متغ یکیعنوان ن بهیبه والد
 یز برخیو ن) 1997بندورا، ( یاجتماع یدگاه شناختیو د )1973( یبالب یه دلبستگیاساس نظر

  :حاضر عبارتند از پژوهش يهاهین، فرضیشیپ يهاافتهیاز 
 .استکننده مستقیم پیشرفت تحصیلی بینیابعاد دلبستگی به والدین پیش .1

_______________________________ 
1. Elaine Shaw 
2. Chao 
3. Vasile., Marhan, Singer, & Stoicescu 
4. cognitive load 
5. Hayaki, Herman, Hagerty,  de Dios,  Anderson & Stein 
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 .استکننده خودکارآمدي بینیابعاد دلبستگی به والدین پیش  .2

اي در رابطه بین ابعاد دلبستگی به والدین و پیشرفت تحصیلی خودکارآمدي نقش واسطه .3
 .دارد

 

  روش
به  یدلبستگ. ر استیل مسیبر تحل یمبتن یهمبستگ يهاطرحپژوهش حاضر از نوع طرح 

 .زاد استدرونر یمتغ یلیشرفت تحصیو پ يار واسطهیمتغ يزاد، خودکارآمدر برونین متغیوالد
دبیرستانی شهر شیراز در سال تحصیلی  آموزدانش 6530شامل  حاضر پژوهش آماري  ۀجامع
هاي که از بین آنها با توجه به تعداد متغیرهاي مورد پژوهش و نیز تعداد گویه بود 90-1389

 ةشیوبهافراد نمونه . نفر انتخاب گردید 301اي برابر با درنهایت نمونه پژوهشهاي پرسشنامه
ناحیه  4 بین تمامی که ابتدا ازصورت؛ بدینبرگزیده شدنداي  مرحلهاي چند گیري خوشه نمونه
و سپس از هر مدرسه ) مدرسه دخترانه 2مدرسه پسرانه و  2(درسه م 4تصادف به شیرازشهر 

   .دگردیتحصیلی انتخاب  ۀتصادف یک کالس از هر پایبه
  

  ابزارهاي پژوهش
منظور تعیین چگونگی این پرسشنامه به: 1پرسشنامه دلبستگی والدین و همسال.1

) 1987( 2همساالن، توسط آرمسدن و گرینبرگپیوندهاي عاطفی میان نوجوان با والدین و با 
 آندو زیرمقیاس از و  مقیاس فرعی دلبستگی به والدیناز در این پژوهش تنها  .تدوین شد

و ) 20و 18، 16، 14، 12، 10، 8، 6، 4، 2هاي سؤال(گویه  10شامل دلبستگی به مادر 
 20در مجموع  )19، 17، 15، 13، 11، 9، 7، 5، 3، 1هاي سؤال(گویه  10 دلبستگی به پدر

قسمتی هاي لیکرت پنج مقیاس با سنجیخود پرسشنامه کی پرسشنامه نیا. گویه استفاده شد
 يهابرخی سؤال. ددار 5=تا کامالً درست  1=نادرست اي از کامالً  و طبقات پاسخ دامنه است

کمترین و بیشترین  ).20تا  13سواالت ( شوندگذاري میصورت معکوس نمرهاین پرسشنامه به
باال در مقیاس دلبستگی، کیفیت  ةکسب نمر. است 100و  20ترتیب این پرسشنامه به ةنمر

از روش تحلیل عامل  3منظور تعیین رواییدر این پژوهش به. دهد باالي دلبستگی را نشان می
و عامل هاي اصلی، با چرخش واریماکس وجود دروش مؤلفهنتایج تحلیل عاملی به. استفاده شد

مقدار . باالتر از یک بود ةمالك استخراج عوامل شیب نمودار اسکري و ارزش ویژ. را تایید نمود

_______________________________ 
1. inventory of parent and peer attachment (IPPA) 
2. Armesden & Greenberg 
3. validity 
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) P> 0001/0( 2541و ضریب کرویت بارتلت برابر با  87/0 برابر 1اولکین -مایر – شاخص کایزر
و  14 ،13، 7هاي گویه. ها داشتگیري و ماتریس همبستگی گویهبود که نشان از کفایت نمونه

در این . شدگویه حذف  4گویه،  20درنهایت از مجموع  ودلیل پایین بودن بار عاملی  به 19
براي دلبستگی به پدر و مادر از روش آلفاي کرونباخ استفاده  2منظور تعیین پایاییپژوهش به
دست آمد به پدر به یدلبستگ يبرا 84/0ب یبه مادر و ضر یدلبستگ يبرا 87/0ب یشد که ضر

  .مطلوب پرسشنامه داشت ییایت از پایحکاو 
ساخته شده و داراي ) 1992( 3این مقیاس توسط شورآرزر: مقیاس خودکارآمدي عمومی. 2

در این . استزا  آمیز فرد با یک موقعیت مشکل گویه و درمجموع بیانگر سازگاري موفقیت 10
به ) کامالً موافقم ( 4تا ) مخالفم کامالً ( 1اي بین  گذاري هر عبارت درجه پرسشنامه براي نمره

و بیشترین  10بنابراین، کمترین نمره این پرسشنامه براي هر فرد . گیرد هر آزمودنی تعلق می
نتایج . منظور تعیین روایی از روش تحلیل عامل استفاده شددر این پژوهش به. است 40آن 

. دکریید أیک عامل را ت هاي اصلی، با چرخش واریماکس وجودروش مؤلفهعاملی بهتحلیل
مقدار شاخص کایزر . باالتر از یک بود ةمالك استخراج عوامل شیب نمودار اسکري و ارزش ویژ

که نشان از کفایت  بود 46/648و ضریب کرویت بارتلت برابر با  83/0 برابر اولکین - مایر –
ها از بار تمامی آند و شاي حذف نگویههیچ .ها داشتگیري و ماتریس همبستگی گویهنمونه

منظور تعیین پایایی پرسشنامه، از روش آلفاي در این پژوهش به. عاملی باالیی برخوردار بود
   .دست آمدبه 78/0کرونباخ استفاده شد و ضریب حاصله براي این مقیاس 

عنوان شاخص به یرستانیآموزان دبمعدل دانشدر این پژوهش . پیشرفت تحصیلی. 3
  .آنان مدنظر قرار گرفت یلیشرفت تحصیپ

ها  دهی به پرسشنامهتوضیحاتی دربارة پاسخابتدا سازي شیوة اجرا،  منظور یکسانبه .شیوه اجرا
و غلط  درستها پاسخ  هاي پرسشنامه یک از گویهکه در هیچو لزوم صداقت با تأکید بر این

هاي خودکارآمدي عمومی و دلبستگی به  ها پرسشنامه سپس آزمودنی .دشوجود ندارد، ارائه 
براي . صورت چرخشی بودها بهترتیب ارائه پرسشنامه. دندکرتکمیل صورت گروهی بهوالدین را 

ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان و  تحلیل داده
  .شداستفاده گام بهگام
  

_______________________________ 
1. Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) 
2. reliability 
3. Schwarzer 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 محبوبه فوالدچنگو مینا مهبد 

                                         1391بهار ) / 21( 1شماره /  6سال /  کاربردي شناسیفصلنامه روان                                               94 
 

  هاافتهی
 سال 17 -14آنان  یو دامنه سن 85/0ار یسال، انحراف مع 95/15آموزان دانش ین سنیانگیم

پلم و فوق یدرصد د 7/59پلم، یر دیدرصد ز 4/15سواد، یب نیدرصد از والد 3/0ن یهمچن. بود
ت ینظر وضع از. سانس و باالتر بودندیدرصد در سطح فوق ل 2/8سانس و یدرصد ل 4/16پلم، ید

 يهاخانوادهبه % 4/28درآمد، کم يهاخانوادهبه آموزان از دانش %1/23 ياداقتص- یاجتماع
  .نداشتدتعلق متوسط  يهاخانواده به  %5/48پردرآمد و 

  

  هاي توصیفی متغیرهاي پژوهشیافته. 1جدول 
  حداکثر نمره  حداقل نمره  انحراف معیار  میانگین  متغیرها

  
گی

ست
دلب

  

  35  7  98/5  38/26  دلبستگی به پدر
  45  9  70/6  92/36  دلبستگی به مادر

  40  10  42/4  79/30  خودکارآمدي      
  20  50/10  85/1  03/17  پیشرفت تحصیلی           

  .دهدمی نشان پژوهش متغیرهاي در آموزان رادانش نمره حداکثر و حداقل ،انحراف معیار ،میانگین 1 جدول
  

  ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش .2جدول
  پیشرفت تحصیلی  خودکارآمدي  دلبستگی به مادر  دلبستگی به پدر  رهایمتغ

        1  دلبستگی به پدر
58/0  دلبستگی به مادر ** 1      

26/0  خودکارآمدي * 25/0 ** 1    
30/0  پیشرفت تحصیلی * 36/0  34/0 ** 1  

P< 05/0   P< 01/0  

مادر، بهدلبستگی ترتیببه پژوهش متغیرهاي ازمیان ،شودمی مالحظه 2در جدول  کهطورهمان
 براي .استتحصیلی پیشرفت همبستگی باضریب باالترین داراي پدربهدلبستگیو  خودکارآمدي

منظور در مرحله اول نیهمر استفاده شد و بهیل مسیتحلپژوهش از روش  هايبررسی فرضیه
  . دیمحاسبه گرد نیی به والدبراساس ابعاد دلبستگ یلیشرفت تحصیون پیرگرس

  

  بینی پیشرفت تحصیلی براساس ابعاد دلبستگی به والدینپیش. 3جدول
  R R2 β  t  بینمتغیرهاي پیش

13/0  14/0  38/0  دلبستگی به پدر  09/2  
29/0  دلبستگی به مادر  60/4  

P< 05/0   P< 01/0  
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مثبت و معنادار پیشرفت تحصیلی  ةکنندبینیدلبستگی به مادر و به پدر پیش 3جدول در 
  .دشن محاسبه یاساس ابعاد دلبستگی به والد بر يون خودکارآمدیمرحله دوم رگرسدر . است

   
  براساس ابعاد دلبستگی به والدین يبینی خودکارآمدپیش. 4جدول
  R R2 β  t  بینمتغیرهاي پیش

16/0  08/0  29/0  دلبستگی به پدر  56/2  
16/0  دلبستگی به مادر  44/2  

          P< 01/0  
مثبت و معنادار خودکارآمدي  ةکنندبینیپیش پدردلبستگی بهو مادر دلبستگی به 4 جدول در

ن و یاساس ابعاد دلبستگی به والد بر یلیشرفت تحصیون پیدر مرحله سوم رگرس .است
  . محاسبه گردید يخودکارآمد

  

  يو خودکارآمد بینی پیشرفت تحصیلی براساس ابعاد دلبستگی به والدینپیش. 5جدول
  R R2 β  t  بینمتغیرهاي پیش

  دلبستگی به پدر
45/0  20/0  

09/0  43/1 
24/0  دلبستگی به مادر  05/4  

11/0  خودکارآمدي  12/5  
P< 05/0   P< 01/0  

پیشرفت مثبت و معنادار  ةکنندبینیدلبستگی به مادر و خودکارآمدي پیش 5جدول در 
ان یکامل م يانقش واسطه يخودکارآمددهد یر نشان میل مسیج تحلینتا. است تحصیلی
شرفت یبه مادر و پ یان دلبستگیم ینسب ياو نقش واسطه یلیشرفت تحصیبه پدر و پ یدلبستگ

  .تآورده شده اس 1در شکل  ییجه نهاینت. کندیفا میا یلیتحص
  
  

  

  

  
  

دلبستگی 
 به مادر

دلبستگی 
 به پدر

 پیشرفت تحصیلی خودکارآمدي

16/0 

16/0 

11/0 

24/0 

 بيني پيشرفت تحصيليالگوي برازش شده پيش. ۱شکل 
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 يریگجهینت بحث و

مثبت و  ةکنندینیبشیپ دوهرپدرانه  یو دلبستگ مادرانه یداد که دلبستگ نشان يهاافتهی
، )2004(هاي جاناتان و والتر افته همسو با پژوهشین یا .هستند یلیشرفت تحصیمعنادار پ

تواند سطوح پایین دلبستگی به والدین می. است) 2007( 2کارتنیمکو  رانکاُ و )2005( 1ارویتو
در این میان روابط ضعیف  .آموزان گرددبه افزایش خطر ضعف عملکرد تحصیلی در دانش منجر

 تشویق وي از سوي والدینآموز و همچنین عدماز وضعیت درسی دانشي والد و ناامید-کودك
  ).2002توبمن و فاس، (تواند احتمال بروز این خطر را افزایش دهد می

پیوندي عاطفی است و پناهگاهی امن را براي  دلبستگی گفت توانمی یافته این توجیه در
 فائق هاي محیطو بر چالش زدپردامیکاوش آن به کند که کودك با تکیه برریزي میکودك پایه

بیرونی را  این پناهگاه یابدمی رشد کودك که رفتهرفته). 1973 بالبی،؛ 1982، 3اینثورث( آیدمی
هاي اجتماعی و این احساس امنیت روانی را با خود به محیط کندمیدر وجود خود درونی 

 از. جویداز فرصت هاي آموزشی سود می یريگبرد و از آن در راستاي بهرههمچون مدرسه می
یافته و پشتکار و جدیت او براي  هاي شناختی ارتقاویی با چالشطریق توان فرد براي رویار این

 دوران در ها و تأمین دیگر نیازهابنابراین، رشد سائق. شودهاي علمی تضمین میکسب جایگاه

  ). 2004شارپ، (سازد میطریق پیشرفت تحصیلی خود را نمایان از معموالً کودکی
 ینیبشیبه مادر و به پدر هر دو قادر به پ ینشان داد دلبستگ این پژوهشج ینتا نیهمچن

، گرین و همکاران )2001(هاي بندورا و همکاران یافته با پژوهشاین . هستند يخودکارآمد
ه یدر توج. همسو است) 2009( 4، گوردون و باوری، هوگتان، وود، آنسورث، هاتو کرول) 2004(
اعتماد، امن جهانی قابل) پدرانه و چه مادرانهچه (دلبستگی ایمن ح کرد که ید تصریافته باین یا

گو و حساسی است چنین محیط پاسخ کشد، درتصویر میپذیر را براي فرزندان بهبینیو پیش
رسد میبه این باور  اولذا کنند میانتظار را در برابر رفتار فرزندشان فراهم که والدین پیامد مورد

 جا است که خودکارآمدي شکلکنترل کند، اینرا و آن  دگذارب محیط خویش تأثیر بر تواندکه می
) 2007( 5الرن در همین زمینه پژوهش گمز و مک .کندهایش را باور میو فرد توانمندي گیردمی

با پرخاشگري،  اي مثبت و  نفس، رابطه نشان داد هم دلبستگی به مادر و هم دلبستگی به پدر با عزت
. اي دارد نقش واسطهبین دلبستگی به مادر و پرخاشگري  ۀعزت نفس، در رابط اي منفی و رابطه

ان یم ياطور کل نقش واسطهبه يخودکارآمد ن نشان داد کهیج پژوهش حاضر همچنینتا

_______________________________ 
1. Vitaro 
2. O'Connor & McCartney 
3. Ainsworth 
4. Carroll, Houghton, Wood,  Unsworth,  Hattie,  Gordon,  & Bower 
5. Gomes & Mc Laren  
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گري خودکارآمدي در رابطه با نقش واسطه. کندیفا میا یلیشرفت تحصین و پیبه والد یدلبستگ
حجازي، (ه است شدپیشین تایید  هايپژوهشبینی پیشرفت تحصیلی از سوي شماري از پیش

مثبت را  يمن، خودباوریا هايهواقع تجرببه. )1385نقش، ؛ 1386نژاد و عسگري، فارسی
من گاه ایگر پایدعبارتبه. زندیرا رقم م یلیتحص يهاتین واسطه موفقیو به اکند می يرسازیز

کند میش یامد رفتار خویاغناکننده نوجوان را متوجه پ یطیآوردن محدیبا پد یخانوادگ
ن یو اکند میك درت حاصل از آن را یان تالش و موفقیم ۀرابطدین طریق بهو ) 1997بندورا، (

باورهاي  .است آننیازمند  رشد يبرا ياست که خودکارآمد یتیموقعهمان  درست
دهد که تهدیدهاي خانوادگی به فرد امکان میت گرفته از شرایط مساعد أخودکارآمدي نش

کننده و منفی، حالت اداره تفسیر و با کاستن از افکار نگرانهاي قابلعنوان چالشبالقوه را به
د براي تقاضاي حمایت این باورها همچنین با توانا ساختن افرا. هیجانی خود را تنظیم کند

   .کندیلی هموار میهاي تحصاجتماعی راه را براي رسیدن به موفقیت
به پدر  یان دلبستگیکامل م يانقش واسطه يکه خودکارآمد ن بودیج پژوهش ایگر نتایاز د

فا یا یلیشرفت تحصیبه مادر و پ ین دلبستگیب ینسب ياو نقش واسطه یلیشرفت تحصیو پ
مادران  واقعبه. اشاره داردنوع ارتباط عاطفی پدرانه و مادرانه  افته به تفاوت درین یا .کندیم

ق یطر نیا فرزندان دارند و از یآموزش يهاتیدر فعال يترشیب يرینسبت به همسران خود درگ
 1میجنن و دکوي برویان، ادي، ۀگفت به بنا دیگر سوي از .زنندیم رقم راآنان یلیتحص شرفتیپ
میان والدین و فرزندان  ۀاي را در چگونگی رابطشرایط فرهنگی و خانوادگی نقش عمده) 2003(

با فرزندان  یلیف تحصیش از پدران در انجام تکالیدر فرهنگ ما مادران ب مثال يبرا. کندایفا می
نوجوانان  یآموزش يو فضا مدرسه نیولئمس ن،یمعلم با خود همسران ازشیب و دارند مشارکت خود

 یزشیو انگ یتیشخص يهایژگین وییتع ۀواسطرسد که پدران بهینظر ماما به. هستندنوس أم
 دخالتو بدون ) ستهیشا يها، ارائه بازخورد مثبت و الگوهاییتوانا برد یکأت ها وقیق تشویازطر(

  .کنندیم يزیرینوجوانان را پ یشناخت ةندیآ فرزندان، یلیتحص يهاتیفعال در میمستق
آموزان و آموزش و متعدد براي آموزگاران، دانش یحاتیتواند تلوهاي این پژوهش مییافته

هایی جهت بهبود کیفیت روابط هیجانی میان والد ضروري است که آموزش. پرورش داشته باشد
- شکل آموز برايگیري دلبستگی ایمن پایگاهی عاطفی در دانشو کودك ارائه شود تا با شکل

در پژوهش گر ید يسو از. شوداهم هاي علمی فرتصاحب جایگاه مثبت و يهايخودباور يریگ
 این .کند بینیطرز مثبت و معنادار پیشحاضر خودکارآمدي نیز توانست پیشرفت تحصیلی را به

وقوع خودباوري مثبت در شرایطی به. آموزش و پرورش دارد ةتلویحات مفیدي در حوز نیز یافته
_______________________________ 
1. Eddy, Bruyn, Dekovi, & Meijnen 
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منظر  این یابد، ازعمل می ۀاي آشکار میان سطح تالش خود و نتیجپیوندد که فرد رابطهمی
ایجاد آموزان دانشدر آموزگاران موظفند تا چنین موقعیتی را خلق کنند و این تصور مثبت را 

راین بناب. ماندپاسخ نمیها بیهاي کم آنکه حتی کوشش کننداطمینان  دیباآموزان دانش. کنند
آموز محدود شود، بلکه این دانش هاينمرهتنها به نتایج و  تقویت در مقاطع تحصیلی نباید

  .    شود ج نهادهآموز است که باید ارسطح تالش دانش
هاي سنی نظیر دانشجویان در سایر گروه پژوهشد شوپیشنهاد می حاضر پژوهش راستاي در

 از با استفاده بعدي هايپژوهش در و تکرار دانشگاهیپیش و راهنمایی ةدور آموزاندانش دانشگاه،

استاندارد  هايبراي مثال از آزمونو ها ارزشیابی آزمودنی تحصیلی پیشرفت مختلفی هايروش
شود با توجه به اهمیت، کاربرد و نقش پیشنهاد مین یهمچن .پیشرفت تحصیلی استفاده شود

هاي هاي ضمن خدمت و کارگاهتأثیرگذار دلبستگی و خودکارآمدي بر پیشرفت تحصیلی دوره
  .آموزان برگزار شوداندرکاران تعلیم و تربیت دانشآموزشی براي دست

  
  منابع
بینی پیشرفت تحصیلی براساس پیش). 1387. (و عسگري، علی ،.پاکدامن، شهال ،.روز، بهروزآتش

  .193-203): 14(4، پژوهیخانواده. میزان دلبستگی
بررسی رابطۀ هوش هیجانی با ). 1385( .پور، حمیدشمسیو  ،.، شالچی، بهزاد.بشارت، محمدعلی

  .73-84): 4(3، هاي نوین تربیتیاندیشه. آموزانموفقیت تحصیلی دانش
: سبکهاي هویت و پیشرفت تحصیلی ).1386. (، و عسگري، علی.نژاد، معصومه، فارسی.حجازي، الهه

  .413-394): 4(11، شناسیمجله روان. نقش خودکارآمدي تحصیلی
ادراك از ساختار کالس، اهداف پیشرفت،  رابطه ساختاري الگوي ).1387( .زهرا نقش، و ،.الهه حجازي،

  .27-38): 4(10، هاي علوم شناختیتازه. بخشی در درس ریاضیخودکارآمدي و خودنظم
گیري هدف با خودتنظیمی بررسی رابطه بین جهت). 1385. (و نوشادي، ناصر ،.خادمی، محسن

مجله علوم . دانشگاهی شهر شیرازآموزان دوره پیشر دانشیادگیري و پیشرفت تحصیلی د
  .63-78): 4(25اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 

بررسی رابطه بین انگیزش ). 1384. (نژاد، مهديسبحانیو  ،.، عریضی، حمیدرضا.عابدي، احمد
 دو. هاي شخصیتی آنانآموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگیپیشرفت تحصیلی دانش

  .29-38: )1(12، پژوهشی دانشور رفتار- ماهنامه علمی
بررسی خودکارآمدي تحصیلی با پیشرفت ). 1385. (چهرهو محسنی، نیک ،.زاده، منصورهکریم

  .29-45): 2( 4، مطالعات زنان. آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهرانتحصیلی در دانش
کالسی و متغیرهاي انگیزشی با پیشرفت تحصیلی و یادگیري  ادراك رابطه). 1385. (نقش، زهرا

فیزیک شهر  -بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان سوم ریاضیارایه مدل پیش: خود نظم بخش
www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 .....نقش دلبستگی به والدین در پیشرفت تحصیلی با 

99                                                 
 
 

تربیتی و دانشکده علوم. دانشگاه تهران. تحقیقات آموزشی ارشدکارشناسی نامهپایان .ناصفها
  .شناسیروان

  
  

Ainsworth, M. D. S. (1982). Attachment: Retrospect and prospect. In C. M. 
Parkes & J. Stevenson-Hinde (Eds.), The place of attachment in human 
behavior. New York: Basic Books. 

Armesden, G. C., & Greenberg, M. T. (1987). The inventory parent and peer 
attachment: Individual differences and their relationship to psychological 
well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 16(1): 427-
453. 

Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. USA: W. H. 
Freeman. 

Bandura, A., Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Pastorelli, C., & Regali, C. 
(2001). Sociocognitive selfregulatory mechanisms governing transgressive 
behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 80(1): 125-135. 

Bowlby, J. (1973). Attachment and Loss (vol.II). Separation. New York: Basic 
Books. 

Carroll, A., Houghton, S., Wood, R., Unsworth, K., Hattie, J., Gordon, L., & 
Bower, J. (2009). Self-efficacy and academic achievement in Australian high 
school students: The mediating effects of academic aspirations and 
delinquency. Journal of Adolescence, 32(4): 797-817. 

Chao, R. K. (2001). Extending research on the consequences of parenting style 
for Chinese Americans and European Americans. Child Development, 72(6): 
1832-1843. 

D'Arrisso, A. (2010). Academic achievement in first nations adolescents: The 
role of parental and peer attachment in promoting successful outcomes. 
Master's Thesis. McGill university. 

Eddy, H., Bruyn, D., Dekovi, M., & Meijnen, G. W. (2003). Parenting, goal 
orientations, classroom behavior, and school success in early adolescence. 
Journal of Applied Developmental Psychology, 24(4): 393- 412. 

Elaine shaw, N. B. A. (2008). The relationships between perceived parenting 
style, academic self-efficacy and college adjustment of freshman engineering 
students. Master's thesis. University of North Texas. 

Elias, M. J., Gara, M., & Schuyere, B. (2003). The promotional of social 
competence: Longtudinal study of aprevontive school-based program. 
American Journal of Orthopsychiatry, 61(3): 409-417. 

Goodwin, I. (2004). The relevance of attachment theory to the philosophy, 
organization, & practice of adult mental health care. Clinical Psychology 
Review. 23(1): 35-56. 

Gomez, R., McLaren, S. (2007). The inter–relations of mother and father 
attachment , self–esteem and aggression during late adolescence. Aggressive 
Behavior, 33(2): 160-169. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 محبوبه فوالدچنگو مینا مهبد 

                                         1391بهار ) / 21( 1شماره /  6سال /  کاربردي شناسیفصلنامه روان                                               100 
 

Greene, B. A., Miller, R. B., Crowson, M., Duke, B. L., & Akey, K. L. (2004). 
Predicting high school students’ cognitive engagement and achievement: 
contributions of classroom perceptions and motivation. Contemporary 
Educational Psychology, 29(4): 462-482. 

Hayaki, J.,  Herman, D. S., Hagerty C. E., de Dios, M. A.,  Anderson, B.J., 
& Stein, M. D. (2011). Expectancies and self-efficacy mediate the effects of 
impulsivity on marijuana use outcomes: An application of the acquired 
preparedness model. Additive behavior, 36(4): 389-396. 

Jonathan, P. S., & Walter, C. (2004). Relationship between attachment to 
parents and psychological separation in college students. Journal of College 
Student Development, 45(5): 566-577. 

Lim, V. K. G., & Leng-Loo, G. (2001). Effects of paternal job insecurity and 
parenting behaviors on youths self-efficacy and work attitudes. Journal of 
Vocational Behavior, 63(2):86-98. 

Moss, E., & St-Laurent, D. (2002). Attachment at School Age and Academic 
Performance. American Psychological Association, 37 (6): 863-874. 

O'Connor, E., & McCartney, K. (2007). Attachment and cognitive skill: An 
investigation of mediating mechanisms. Applied Developmental Psychology, 
28(5): 458-476.  

Parker, J. D. A., Creque, R. E., Barnhart, D. L., Harris, J. H., Majeski, L. M., 
Bond, B. J., & Hgan, M. J. (2004). Academic achievement in high school: 
Does emotional intelligence matter? Personality and Individual Difference, 
37(7): 1321-1330. 

Robbins, S. E., Lauver, K., Le, H., Davis, D., Langley, R., & Carlstrom, A. 
(2004). Do psychosocial and study skill factors predict college outcomes? A 
meta-analysis. Psychological Bulletin, 130(2): 261-288. 

Schwarzer, R. (1992). Self-efficacy: Thought control of action. Washington, DC: 
Hemisphere. 

Sharpe, K. (2004). Parental influence on the development of children [On-Line]. 
Available:https://people.creighton.edu/idc24708/Genes%20Poster/Papers/Par
enting Sharpe.doc. 

Tobman, J., & Fass, M. (2002). The influence of parent and peer attachment on 
college students' academic achievement. Psychology in the Schools, 39 (5): 
561-573 . 

Vasile, C., Marhan, A. M., Singer, F. M., & Stoicescu, D. (2011). Academic 
self-efficacy and cognitive load in students. Social and Behavioral Sciences, 
12(1): 478-482. 

Vitaro, F. (2005). Linkages between early childhood, school success, and high 
school completion [On-Line]. Available: www.excellence-earlychildhood.ca 

Zulla, R. (2008). Parental attachment, caretaking responsibilities and self-
efficacy in the adjustment of Canadian immigrants. Master’s thesis. 
University of Alberta.   

 
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 .....نقش دلبستگی به والدین در پیشرفت تحصیلی با 

101                                                 
 
 

 )IIPPA(پرسشنامه دلبستگي والدين و همسال
صلً

ا
ت 

رس
ا د

ست
نی

 

ست
ت نی

رس
د

 

ارم
 ند

ري
نظ

ست 
ت ا

رس
د

 

مالً
کا

 
ست

ت ا
رس

د
 

 هاالؤس

  .گذارممن مشکالت را با پدرم در میان می .1     
  .گذارممن مشکالت را با مادرم در میان می. 2      
درمورد آن از من است اگر پدرم بفهمد چیزي مرا ناراحت کرده . 3     

 کندال میؤس

من  درمورد آن ازاست اگرمادرم بفهمد چیزي مرا ناراحت کرده  .4     
  .کندل میؤاس

 .کند که خودم را بهتر بفهممپدرم به من کمک می. 5     
  .کند که خودم را بهتر بفهمممادرم به من کمک می .6     
 .که هستم قبول داردطورپدرم مرا همان .7     
  .هستم قبول داردطورکه مادرم مرا همان .8     
  .گذاردپدرم به احساسات من احترام می .9     
  .گذاردمادرم به احساسات من احترام می .10     
کند مرا درك شوم پدرم سعی میکه از چیزي عصبانی میزمانی .11     

 .کند

کند مرا شوم مادرم سعی میکه از چیزي عصبانی میزمانی. 12     
 .درك کند

احساس خجالت یا حماقت  میگویممشکالتم را با پدرم  وقتی .13     
  .کنممی

احساس خجالت یا حماقت  میگویممادرم  هوقتی مشکالتم را ب. 14     
  .کنممی

  .پدرم چندان توجهی به من ندارد -15     
 .مادرم چندان توجهی به من ندارد - 16     
 .کنممن با پدرم احساس عصبانیت می -17     
  .کنممن با مادرم احساس عصبانیت می --18     
 شوموقتی پهلوي پدرم هستم دچار ناراحتی می -19     

  شوموقتی پهلوي مادرم هستم دچار ناراحتی می -20     
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تنهایی را به مشکالت زندگی خود  توانم همیشه، کنم می خوبی تالشهاگر ب .1
  .کنم حل

        

هایی براي  توانم راه هایم مخالف باشند باز هم می حتی اگر افرادي با خواسته .2
  .ها پیدا کنمدستیابی به آن

        

          .ها برسمتوانم براي دستیابی به اهدافم تالش کنم و به آن می .3
بینی زندگی  پیشقابلتوانم با رویدادهاي غیر خوبی میهمطمئن هستم ب .4

  .مقابله کنم
        

بینی را مهار پیش دانم که چگونه شرایط غیرقابل با داشتن کاردانی الزم، می .5
  .کنم

        

          .توانم بسیاري از مشکالتم را حل کنم اگر سخت تالش کنم می .6
هاي سازگاري خود در مواجهه با مشکالت توانم با اتکاء به توانایی می .7

  .خونسردي خود را حفظ کنم
        

          .کنم وقتی با مشکلی مواجه شوم معموالْ راه حل هایی پیدا می .8
          .توانم راه حلی برایش پیدا کنم افتم می هرگاه به دردسر می .9

توانم از سر راه خود  هر مانعی که در سر راهم وجود داشته باشد می .10
  .بردارم
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