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  چکیده
ي دلبستگی با هاسبکتعیین رابطه خودکارآمدي و  باهدفپژوهش حاضر 

تهران  3تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی دختر منطقه انگیزش پیشرفت 
انجام گرفت. در این پژوهش توصیفی، از روش همبستگی استفاده شد. جامعه 

-95آموزان دبیرستانی دختر تهران در سال تحصیلی مورد پژوهش، دانش
ي ریگنمونهبا  تهران 3دبیرستانی دختر منطقه  آموزدانش 60 کهبودند.  1394

. پرسشنامه سبک دلبستگی انتخاب شدندي اچندمرحلهي اشهخوتصادفی 
رید، پرسشنامه خودکارآمدي شرر و پرسشنامه انگیزش  –کولینز  سالبزرگ

وسط ت هادادهفرم دبیرستانی جهت گردآوري  –پیشرفت تحصیلی عبدخدایی 
تکمیل و پاسخ داده شد. در پژوهش حاضر ضرایب آلفاي کرونباخ  هایآزمودن

 78/0، سبک دلبستگی اجتنابی 81/0براي سبک دلبستگی ایمن  دهشمحاسبه
آمد. ضریب آلفاي کرونباخ  به دست 85/0و سبک دلبستگی اضطرابی 

به  92/0براي پرسشنامه خودکارآمدي شرر در تحقیق حاضر  شدهمحاسبه
آمد. بررسی اعتبار پرسشنامه انگیزش پیشرفت با استفاده از روش آلفاي  دست

با استفاده  آمدهدستبهي هادادهرا نشان داد.  90/0بی معادل با کرونباخ ضری
آماري قرار گرفت. یافته بیان  لیوتحلهیتجز، مورد SPSS افزارنرم 16از نسخه 

 ی انگیزش پیشرفت تحصیلی بر اساس خودکارآمدينیبشیپ، امکان کنندیم
)78/0=β ،40/9=t( و سبک دلبستگی ایمن )39/0=β ،53/2=t(  در سطح

در  شدهمحاسبه خطبیشضریب  ازآنجاکه، حالنیدرعوجود دارد.  05/0
 و اجتنابی )β ،02/0=t=-01/0( ي سبک دلبستگی اضطرابیهااسیمقخرده 

)01/0-=β ،14/0=t( ی نمرات نیبشیپآماري معنادار نیست، امکان  نظر از
در انگیزه پیشرفت تحصیلی بر اساس نمراتشان در این خرده  هایآزمودن

رسید  به این نتیجه توانیم هاداده لیوتحلهیتجزبنابراین، با ؛ نیست هااسیمق
که رابطه معنادار و مثبت بین خودکارآمدي و سبک دلبستگی ایمن با انگیزش 
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Abstract 

This study aimed to determine the relationship between 
self-efficacy and attachment styles with achievement 
motivation high school girls in region 3 of Tehran. In this 
descriptive study, the correlation with multistage cluster 
sampling was used. The research community, the high 
school girls in Tehran were academic year 95-1394. The 
sample were 60 high school girls Region 3 Tehran. After 
selecting subjects and consent, Adult attachment style 
questionnaire Collins – Read and general self-efficacy 
questionnaire of Sherer and achievement motivation 
questionnaire Abdkhodai - school forms for data 
collection completed by the participants were answered. 
In this study, Cronbach's alpha coefficient calculated for 
secure attachment 0/81, avoidant attachment style 0/78 
and anxious attachment style 0/85 vary from 
respectively. Self-Efficacy Questionnaire Sherer 
Cronbach's alpha coefficient was calculated for the study 
was 92/0. Validity achievement motivation using 
Cronbach's alpha coefficient showed equivalent to 90/0. 
Data obtained using the version 16 software SPSS, the 
statistical analysis was performed. The findings suggest 
that, forecasts based on achievement motivation, self-
efficacy (t = 9/40, β = 0/78) and secure attachment style 
(t = 2/53, β = 0/39) on the surface there α≤0.05. Because 
of the slope coefficient is calculated in terms of 
attachment anxiety (t = 0/02, β = -0/01) and avoidance 
(t= 0/14, β = -0/01) at a significance level α≤ 0.05 is not 
statistically significant, to predict scores on achievement 
motivation is not based on their scores on the subscales. 
Thus, by analyzing the data, it can be concluded that the 
positive and significant relationship between self-
efficacy and secure attachment with achievement 
motivation subjects.  

Kay Word: Self-Efficacy, Attachment Styles, 
Achievement motivation, High school girls 
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  مقدمه

 هاسانانی و تعیین رفتار نیبشیپعوامل براي  نیترمهمیکی از 
 . بسیاري از محققانهاستآني هازشیانگیا  هازهیانگپی بردن به 

، توصیف تمایل کلی و تالش 1که مفهوم انگیزش انددهیعقبر این 
ی، انگیزه در مورد طورکلبهبراي رسیدن به اهداف معین است. 

 و کندیمبحث  دارجهتتالش براي انتخاب و پیروزي بر اهداف 
براهنی و (داراي سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاري است 

  ).1390همکاران، 

د خو ریتأثي اجتماعی که رفتار آدمی را تحت هازهیانگکی از ی
اعتقاد روان شناسان،  به ، انگیزه پیشرفت است.دهدیمقرار 

انگیزش پیشرفت میل و اشتیاق یا تالش و کوششی است که فرد 
 هاشهیندابراي دستیابی به یک هدف یا تسلط بر اشیاء و یا افراد و 

(کریمی،  داردیمز خود ابراز و رسیدن به یک معیار متعالی ا
ه که توج هاستسال). اثر انگیزش بر یادگیري و عملکرد 1390

 شدهدهیدروان شناسان را به خود جلب کرده است. بارها 
توانایی و استعداد یادگیري بسیار شبیه  ازلحاظی که آموزاندانش

ي زیادي با یکدیگر هاتفاوتهم هستند در پیشرفت تحصیلی 
یادگیري  راهشاه نیتریعال) انگیزش را 1958( 2لویندارند. 
هر چه انگیزه فرد براي آموختن  که. بدین معنی کندیمتعریف 

و تحصیل بیشتر باشد، فعالیت و تحمل رنج و زحمت بیشتري را 
براي رسیدن به هدف نهایی متحمل خواهد شد. (کریمی، 

1390.(  

ي پیشرفت، هازهیانگیکی از  عنوانبه 3انگیزه پیشرفت تحصیلی
د عملکر جانبههمهرا به ارزیابی  آموزدانشنیروي درونی است که 

معیارها، تالش براي موفقیت در  نیتریعالخود با توجه به 
عملکرد و برخورداري از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه 

، از رفتارهاي پیشرفت گر او طورمعمولبه. دهدیماست، سوق 
ز آن، به رفتار پیشرفت تحصیلی در دانش پیامدهاي حاصل ا

ي مختلف، هاتیفعال. دانش آموزان در انجام میبریمآموزان پی 
 ).1390. (کریمی، دهندیمسطوح مختلفی از انگیزش را نشان 

                                                        
1 - motivation 

2 - Levin 

3 - academic achievement 

4 - self- efficacy 

5 - Bandura 

6 - mastery experience 

 –یکی از مفاهیم کلیدي در نظریه شناختی  4ودکارآمديخ
است. این مفهوم همراه با برخی عوامل  5اجتماعی بندورا

اجتماعی دیگر، نقش مهمی در دستیابی به موفقیت و  –شناختی
ي هاییتواناحفظ سالمت فرد دارد. این مفهوم به قضاوت فرد در 

خود در انجام یک کار خاص و یا تطبیق با شرایط خاص مرتبط 
  )2015. (توکلی زاده، تبري و اکبري، شودیم

فتار ربندورا، عملکرد فرد نتیجه تعامل پویاي سه عامل مهم  ازنظر
فرد، عوامل شخصی (مانند افکار، باورها و...) و شرایط محیطی 

در ارتباط متقابل هستند. خودکارآمدي  باهماست. این سه عامل 
که همان  6بندورا، ناشی از چهار نیروست: تجربه تسلط ازنظر

یعنی  7تجربه فرد در تسلط بر یک تکلیف است، تجربه نیابتی
 رطوبهز طریق تقلید یک الگو (ا آمدهدستبه دومدستتجارب 

مثال، مشاهده همسال به هنگام انجام یک تکلیف خاص)، اقناع 
شامل تشویق و حمایت توسط افراد دیگر و حالت  8کالمی

و  شودیمنامیده  9فیزیولوژیکی که همان انگیختگی عاطفی
متشکل از کنترل سطوح خستگی، استرس و اضطراب است 

  ).2012(گوتابش،

 مؤثردانش آموزان  دکارآمدي در موفقیت مدرسهباورهاي خو
ي آینده فرد را در انجام وظایف خاص هاییتوانا تواندیم ؛ واست

زاده،  ی کند. (توکلینیبشیپي آموزشی هاتیفعالو یا موفقیت در 
  ).2015تبري و اکبري، 

ی نیبشیپعامل  عنوانبه تواندیم 10خودکارآمدي تحصیلی
پیشرفت تحصیلی و هیجانات ناشی از آن در نظر گرفته شود. 

 ينهیزم درخودکارآمدي تحصیلی یکی از انواع راهکارهاي فکري 
؛ تاس شانیهاییتواناو  هایستگیشاباورهاي دانش آموزان درباره 

است  شدهفیتعر 12نفساعتمادبهیا نوعی  11یک باور عنوانبه و
به یک هدف علمی خاص یا دستیابی به یک نتیجه  تواندیمکه 

، دهدیمخاص در یک کار علمی ویژه منجر شود. تحقیقات نشان 
ی اختشنروانی کننده پیامدهاي نیبشیپخودکارآمدي تحصیلی 

7 - vicarious experience 

8 - verbal persuasion 

9 - emotional arousal 

10 - academic self-efficacy 

11 - Belief 

12 - self confidence 
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برجسته همچون انگیزش و اضطراب امتحان و همچنین موفقیت 
  ).2013و همکاران،  1تحصیلی است (پوتین

ي هامهارتبر طیف وسیعی از  تواندیملی خودکارآمدي تحصی
کمک  منظوربهي خاص هاچارچوبمربوط به مطالعه و رفتار در 

 به توانایی آموزدانشگذارد. اعتماد  ریتأث، 2میخودتنظبه یادگیري 
 ادیزاحتمالبه میخودتنظي یادگیري هابرنامهخود در شرکت در 

 پرورشوآموزشمنجر به پیشرفت تحصیلی در تمام سطوح 
بیشتر  دیتأکخودکارآمدي،  ریتأث نیتربرجستهاما مسلماً ؛ شودیم

در یادگیري است (پوتین و همکاران،  3بر استقالل و خودراهبري
2013.(  

ي خودکارآمدي ریگشکلیکی از عوامل مهم در  4سبک دلبستگی
است. دلبستگی یک پیوند عاطفی پایدار به افراد خاص در زندگی 
است. شکی نیست که تجربیات اولیه کودك بر ابعاد گسترده 

از فرایندهایی سخن  5. بالبیگذاردیم ریتأثزندگی آتی وي 
پیوند عاطفی در روابط مادر و نوزاد شکل  کیآنکه طی  دیگویم
عاطفی به والدین خود دلبستگی پیدا  ازلحاظو نوزاد  ردیگیم
بر اهمیت ارتباط مادر و کودك معتقد  دیتأکبالبی در  .کنندیم

براي سالمت روانی کودك ضروري است، تجربه یک  آنچهاست 
ارتباط گرم، صمیمی و مداوم با مادر و یا جانشین دائم اوست 

  ).1389و همکاران،  بخشجهان(

نوع شخصیت و خصوصیات روانی هر گروه از والدین با توجه به 
ي متفاوت از سایرین با کودك اگونهبهکه دارند با کودکان خود 

ي تربیتی و رفتاري هاروش در. چنین تنوعی کنندیمخود رفتار 
، 6ن: ایمشودیمي سه سبک دلبستگی ریگشکلوالدین باعث 

سبک دلبستگی ایمن،  .8دوسوگرا منینااو  7اجتنابی منیناا
که مراقب را پایگاهی امن  دهدیماکثریت کودکان را تشکیل 

براي کاوش در محیط دانسته، در غیاب وي اضطراب جدایی 
. والدین این شوندیمبا برگشتن وي آرام  سرعتبهنداشته یا 

و نسبت به نیازهاي  گوپاسخی، در دسترس، طورکلبهکودکان 
اجتنابی،  منیناادلبستگی  . طبقهباشندیمکودك حساس 

کمترین تعامالت فیزیکی و صمیمی را با مراقبشان دارند، بعد از 

                                                        
1 -Putuain 

2 - self-regulated learning 

3 -self-directed 

4 - attachment 

5 - Bowlby 

و در تجدید دیدار با وي از او اجتناب  اندتفاوتیبجدایی مراقب 
و  گرادرون. والدین این کودکان اغلب طرد کننده، کنندیم

. نندکینمهستند و در تعامل با کودك احساس راحتی  ریگگوشه
 منینااعملکرد ناهماهنگ والدین سبک دلبستگی  جهیرنتد

و  موقعبه. عدم پاسخگویی شودیمدوسوگرا در کودك ایجاد 
گاهی پاسخگویی بجا شک و تردید نسبت به مراقب را در کودك 

). خودکارآمدي 1389و همکاران،  بخشجهان( آوردیم به وجود
با سبک دلبستگی ایمن ارتباط دارد. افراد داراي  باالتردر سطح 

ارند یی دهاطیمحي دلبستگی مختلف تمایل به انتخاب هاسبک
  که با باورهایشان در مورد خود و دیگران سازگار است.

دانش آموزان 9در هر نظام تعلیم و تربیت میزان پیشرفت تحصیلی
 هسالهمهیکی از شاخص هاي موفقیت علمی است. بر این اساس 

ی از درآمد ملی خود را صرف توجهقابلکشورها مبالغ 
اما بعضی از عوامل وجود دارند که ؛ کنندیم وپرورشآموزش

. در شودیم هايگذارهیسرماموجب به هدر رفتن بخشی از این 
بررسی علل این پدیده، تحقیقات نشان داده براي شناخت این 

د اختاري باید به بعمشکل عالوه بر عوامل آموزشی، مدیریتی و س
روانی و اجتماعی دانش آموزان نیز توجه شود (زینلی پور و 

  ).1388همکاران، 

انگیزش متغیر فرضی است که روان شناسان تربیتی بود و نبود و 
ي هاطیمحدرجات آن را در دانش آموزان از راه مشاهده رفتار در 

ر و. منظکنندیم استنباط اخذشدهآموزشگاهی یا نمرات درسی 
انگیزه موفقیت یا انگیزه تحصیلی میل و اشتیاق براي کسب 

ه ب هاآنیی است که موفقیت در هاتیفعالموفقیت و شرکت در 
) معتقد 1984کوشش و توانایی شخص وابسته است. استیپک (

 ریتأثبا پیشرفت تحت  و هیجانات مرتبط هاارزشاست عقاید، 
. کودکان در اوایل کودکی ردیگیمتغییرات رشدي و تحولی قرار 

همچنین اعتقاد به توانایی نسبتاً  هاآنکامالً تکلیف محورند، 
اما در مراحل بعدي تحول، اعتقاد به توانایی خود را ؛ باالیی دارند

ي خود با همساالن و از طریق آموزگاران و هایابیارز واسطهبه
  ).1386(سید محمدي،  آورندیموالدینشان به دست 

6 - secure 

7 - avoidant insecure 

8 - ambivalent insecure 

9 -academic achievement  
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 ازجملهعوامل مختلف  ریتأث(انگیزش) تحت  شناختی فهمؤلاین 
ي یادگیري هاییتواناي شخص، هاشیگراي محیطی، هامشوق

. خودکارآمدي به ردیگیمخودکارآمدي دانش آموزان قرار  ژهیوبه
بنیه شخصیتی فرد در رویارویی با مسائل در رسیدن به اهداف و 

 ریتأثاینکه تحت  موفقیت او اشاره دارد. خودکارآمدي بیشتر از
 يهایژگیو ریتأثباشد، تحت  آموزدانشهوش و توان یادگیري 

ن بودن و تسلیم شد گرتالشباور داشتن خود،  ازجملهشخصیتی 
)، وارسی علل عدم موفقیت به هنگام ناکامی 1(خود تهییجی

ي اجتماعی هاروش)، آرایش جدید مقدمات و 2(خودسنجی
 هاتکانه) و تحت کنترل درآوردن 3رسیدن به هدف (خودتنظیمی

) قرار دارد. این عوامل در برخی از دانش آموزان 4(خود رهبري
حتی بیش از توان یادگیري، موجب پیشرفت و موفقیت تحصیلی 

ي خودکارآمدي طی درون هاوارهطرح. پیاژه معتقد است شوندیم
ي غنی رخ هاطیمحي که در شماریبسازي و برون سازي 

  ).1389(بهرامی و عباسیان فرد،  ردیگیمکل ، شدهندیم

میان انگیزه پیشرفت و خودکارآمدي رابطه تداخلی و تعاملی 
دانش آموزان با خودکارآمدي باال به  معموالًوجود دارد. 

ي تحصیلی دست هاتیموقعي چشمگیري در هاتیموفق
. انگیزه پیشرفت با نیاز به تسلط بر تکالیف دشوار، بهتر ابندییم
دیگران عمل کردن و پیروي کردن از معیارهاي باالي برتري  از

  ).2012، 5گوتابش(ارتباط دارد 

که فرد از  شودیمبنابراین، داشتن خودکارآمدي باال موجب 
حداکثر توان خود براي رسیدن به هدف استفاده کند و در ادامه 
به سطح باالیی از پیشرفت تحصیلی و انگیزه موفقیت دست یابد. 

اي خودکارآمدي نقش مهمی در رشد انگیزش درونی دارد. باوره
که تمایل به دستیابی به  ابدییماین نیروي درونی زمانی رشد 

این معیارها در فرد ایجاد شود و در صورت کسب نتیجه، فرد به 
  ). 2013خودسنجی مثبت دست پیدا کند (پوتین و همکاران، 

یی که دانش آموزان هنگام ورود به محیط هاچالش زجملها
نار کدر ارتباط با توانایی  هاآنآموزشی پیش روي دارند، تفکرات 

. دگذاریم ریتأث شانيسازگاربا استلزاماتی است که بر  آمدن

                                                        
1 - self-stimulation 

2 - self-evaluate 

3 - self-regulatory 
4 - Self-monitoring 

ي از زندگی است که در آن تغییرات شناختی ادورهدوران تحصیل 
ی چنین تغییرات. کنار آمدن با افتدیمو اجتماعی سریعی اتفاق 

که فرد از توانایی سازگاري مناسبی برخوردار  آن استمستلزم 
  ).2015باشد (پوتین، 

 مؤثرخودکارآمدي در موفقیت دانش آموزان در مدرسه بسیار 
ت ي اسچندبعدگفته بندورا، خودکارآمدي یک ساختار  است. به

ق مردم از طری میرمستقیغعملکرد مستقیم یا  ریتأثکه تحت 
و  6ی، اسنادمیخودتنظآن بر عوامل دیگر نظیر انگیزه،  ریتأث

ی که آموزاندانش، انددادهعواطف است. مطالعات مختلف نشان 
 سطوح باالیی از خودکارآمدي تحصیلی هستند داراي احساسات،

براي تالش جهت  هاآندر  تواندیمو افکار مثبتی هستند که 
 هاآن ودشیماین انگیزه باعث  ؛ وکسب موفقیت، انگیزه ایجاد کند

براي دستیابی به اهداف خود در یک مسیر طوالنی تالش نمایند 
 و برابر مشکالت مقاومت نمایند و احساس شکست نکنند و در

ي هاراهکنند و تمام  زمان را براي رسیدن به موفقیت مدیریت
 جادشدهیاي هاچالشممکن براي حل مسئله را امتحان کنند و از 

وفق م هاآناین ویژگی،  جهیدرنتتکالیف دشوار نهراسند.  توسط
). 2012شده و پیشرفت تحصیلی عالی خواهند داشت (گوتابش، 

با توجه به اهمیت و نقش نیروهاي کارآمد و توانمند در کشور و 
رسالت مهم والدین در پرورش چنین افرادي و با توجه به 

 است، لزوم تحقیق شدهانجامتحقیقات ناچیزي که در این زمینه 
  .شودیمدر این حیطه احساس 

. تجارب فرد در خانواده است ریتأثانگیزه پیشرفت در ابتدا تحت 
براي توضیح ارتباط میان تجربیات کودك در  هاهینظریکی از 

اجتماعی او نظریه دلبستگی بالبی است.  –خانواده و رشد عاطفی
تگی، بطه دلبساین نظریه بر این فرض استوار است که کیفیت را

از تعامل میان نوزاد و مراقبانش، خصوصاً از میزان حمایت و 
. شودیمبراي کودك فراهم کند، ناشی  تواندیمامنیتی که مراقب 

  ).2007و همکاران،  7(الوو

 عنوانهبآینوورث نیز رفتار دلبستگی در روابط بزرگسالی را     
قرار  دیتأکاساس پدیده ایمنی در هسته زندگی انسان مورد 

5 - Gota Abesh 

6 - attribution 
7 -Lau 
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. وي مشاهدات بالبی را بسط داده و معتقد است که تعامل دهدیم
ی چشمگیري بر رفتار فعل ریتأثمادر با کودك در دوره دلبستگی 

وي، دلبستگی ایمن عملکرد شایستگی  ازنظرو آتی کودك دارد. 
 1آمرسان و گرینبرگ .کندیمرا در روابط بین فردي تسهیل 

عدد خود نتیجه گرفتند که کیفیت ي متهایبررس) از 1987(
و رضایت از  دلبستگی با والدین با سالمت عمومی نوجوانان

زندگی ارتباط دارد. نوجوانانی که روابط گرم و صمیمانه با والدین 
ي دارند، بیشتر به خود اعتماد ترقیعمخود دارند، مفهوم خود 

ت الو از سازگاري روانی باالتري برخوردارند و با مشک کنندیم
 کنندیممناسب تالش  حلراهو براي یافتن  شوندیمدرگیر 
  ).2015و همکاران،  2(مالتیز

ي دلبستگی و پیشرفت تحصیلی از هاسبکارتباط بین 
است.  قرارگرفتهموضوعاتی بوده که مورد توجه اندیشمندان 

ي هامهارتافراد با سبک دلبستگی ایمن،  دهدیممطالعات نشان 
در حل مسئله از افراد با  شانیهامهارتد و ذهنی بیشتري دارن

نتیجه  انتویمي که اگونهبهي دلبستگی دیگر بهتر است، هاسبک
گرفت، این افراد نسبت به دیگران از پیشرفت تحصیلی باالتري 

، دو الگوي ارتباطی بین دلبستگی ایمن و درواقعبرخوردارند. 
دستیابی به پیشرفت تحصیلی وجود دارد. نخستین الگو، به درك 

ارتباط میان دلبستگی ایمن به مادر و  واسطهبهصالحیت علمی 
ن . دومیشودیمي به اهداف تحصیلی، مربوط ریگجهتتسلط در 

ننده ی کنیبشیپکه دلبستگی ایمن  است نیااثر متوالی بیانگر 
هتر ی کننده عملکرد تحصیلی بنیبشیپ جهیدرنتاضطراب کمتر و 

بک س ژهیوبهي دلبستگی هاسبکاست. از طرفی، افراد با سایر 
 نفساعتمادبه، خودکارآمدي پایینی داشته و از منیناادلبستگی 

پایین برخوردار بوده و در ایجاد ارتباط مناسب با دیگران اغلب 
برابر مشکالت توانایی کمی از خود ، در شوندیمدچار مشکل 

 گونهنیانشان داده و در کل نگرش مثبتی به خود ندارند. 
نوجوانان در پیشرفت تحصیلی نیز با مشکالتی همواره روبرو بوده 

ي را ترنییپاو توانایی حل مسائل را ندارند و موفقیت تحصیلی 
انان وبنابراین، دلبستگی نوج؛ نسبت به افراد دلبسته ایمن دارند

به والدین یکی از فاکتورهاي مهم در انگیزش تحصیلی است 
                                                        

1 -Armesden and Greenberg 

2 -Maltaies 

3 -self-concept 
4 -Putuain & Sander & Larkin 

5 -sakiz 

دلبستگی زندگی  کهنیا). با توجه به 2015مالتیز و همکاران، (
آینده فرد را رقم میزند و در مواردي مانند روابط بین فردي، 

ي هامهارت)، 3روابط درون فردي (خودپنداره یا تصور از خود
، سازگاري زناشویی، اضطراب و هایدگیتناجتماعی، مقابله با 

 ریتأثتجارب اضطرابی و برخی موارد دیگر مداخله کرده و 
  . گرددیمی روشن طورکلبه؛ اهمیت مسئله گذاردیم

آن بر  ریتأثي بسیاري در زمینه خودکارآمدي و هاپژوهش
پیشرفت تحصیلی در خارج و داخل کشور صورت گرفته است که 

 )، گوتا2013( 4ساندر و الرکین به تحقیقات پوتین و توانیم

و  6)، وانگ2011( 5)، ساکاز2011)، دایتس (2012بش (
) در خارج از کشور 2010( 7)، رینولدز و ویگاند2010همکاران (

)، جناآبادي 2015و تحقیقات توکلی زاده و تبري و اکبري (
)، بنی اسد و 1391)، طیموري فرد و فوالدچنگ (1392(

)، تجلی و 1389امی و عباسیان فرد ()، بهر1391پورشافعی (
)، زینلی پور، اقبال 1389)، عطاپور و باغبان (1389اردالن (

) در 1388ي و افشاري (ااژه)، لواسانی، 1388زارعی و زندي نیا (
  داخل کشور اشاره کرد.

که  اندگرفتهی، محققان در تحقیقات خود نتیجه طورکلبه
قوي کسب  باورهاي خودکارآمدي تحصیلی از عوامل

، خودکارآمدي داراي رسدیمدستاوردهاي علمی است. به نظر 
ست ا افتهیسازمانانگیزشی قوي از طریق فرایند اهداف  راتیتأث

که بر پایه و اساس یادگیري خودتنظیم با ارائه یک معیار 
ی درازمدت اثربخشاستاندارد جهت قضاوت در مورد کفایت و 

، بدین ترتیب، استي ي مربوط به هدف و استراتژهاتالش
خودکارآمدي انگیزه تحصیلی، یادگیري و موفقیت تحصیلی را 

  ).2012؛ گوتا بش،1997بندورا، ( دهدیمقرار  ریتأثتحت 

ي دلبستگی و ارتباط آن با هاسبکیی در زمینه هاپژوهش
قات تحقی جملهمنپیشرفت تحصیلی نیز صورت گرفته است، 

)، برگن و 2014( 9)، آنا انگلند2015( 8مالتیز، راتل و فینگ

6 Vaong 

7 -Roynolds & Weigand 
8 -Maltais, Ratelle & Feng 

9 -Anna English 
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 3)، ریو، مارکو و ریو2009و همکاران ( 2)، داچسن2009( 1برگن
  است. ذکرانیشا)، 2007( 4) و داچسن و الروس2009(

با  هاآني دلبستگی و ارتباط هاسبکي با موضوع هاپژوهش
 توانیمکه  است شدهانجامپیشرفت تحصیلی نیز در داخل کشور 

)، حیدري خواه 1390قات اسفندآباد، کاکاوند و ترابی (به تحقی
) 1389) و ترزنق (1389)، ارویی (1390)، گل محمدي (1390(

  اشاره کرد.

هدف اصلی ، شدهانجامي هاپژوهشو  با توجه به مطالب فوق
ي دلبستگی با هاسبکتعیین رابطه خودکارآمدي و  پژوهش

 نطقهمانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی دختر 
  تهران است. 3

 :شودیمي زیر مطرح هاهیشد فرضبر اساس آنچه ذکر 

هاي دلبستگی با انگیزش پیشرفت بین خودکارآمدي و سبک -
تهران رابطه  3تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی دختر منطقه 

  وجود دارد.

آمدي و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بین خودکار -
  تهران رابطه وجود دارد. 3دبیرستانی دختر منطقه 

هاي دلبستگی با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش بین سبک -
  تهران رابطه وجود دارد. 3آموزان دبیرستانی دختر منطقه 

  روش
 يریگنمونهی از نوع همبستگی با روش فیتوصاین پژوهش 

  ي است.اچندمرحلهي اخوشهتصادفی 

جامعه آماري این پژوهش، دانش آموزان دبیرستانی  :هایآزمودن
  بودند. 1394 – 95دختر تهران در سال تحصیلی 

روش برآورد حجم نمونه بر اساس مدل همبستگی همزمان و 
ی باید آزمودننفر  45رگرسیون بود. طبق این روش حداقل 

نفر را براي حجم  60عداد انتخاب گردد. محقق بر این اساس ت
  گرفته است. در نظرنمونه آماري خود 

                                                        
1 -Bergin & Bergin 
2 -Duchesne 

ی رانتفاعیغدبیرستان  آموزدانش 60نمونه آماري این پژوهش، 
تهران در سال تحصیلی  3دخترانه در رشته ریاضی فیزیک منطقه 

  بودند. 1394 – 95

 ابزار گردآوري اطالعات

  GSE-17شرر  پرسشنامه خودکارآمدي عمومی
دون، -توسط شرر، مادوکس، مرکاندانت، پرنتیکاین مقیاس 

شده است. نسخه اصلی آزمون ) ساخته1982جاکوبس و راجرز (
هاي اساس تحلیل سؤال بود که سازندگان آن بر 36شامل 

را در هر یک از  0/40شده، سؤاالتی را نگه داشتند که بار انجام
 که سؤال 13عوامل اجتماعی و عمومی داشتند. بر این اساس 

سؤال کاهش  23داراي این ویژگی نبودند. حذف و آزمون به 
سؤال خودکارآمدي عمومی را با  17سؤال  23یافت. از این 

سنجد. ضریب پایایی می 12/08و انحراف معیار  57/99میانگین 
از طریق روش آلفاي کرونباخ براي خرده مقیاس خودکارآمدي 

و  0/86رتیب عمومی و خرده مقیاس خودکارآمدي اجتماعی به ت
شرر، مادوکس، مرکاندانت، (براي هر یک به دست آمد  0/71

  ).1982دون، جاکوبسو راجرز،  -پرنتیک

براي بررسی روایی مالکی مقیاس خودکارآمدي به بررسی     
اي و آموزشی پرداخته حرفه -هاي نظامیهمبستگی آن با حوزه

در  کننده کهشرکت 150اي روي شد. به همین منظور مطالعه
ها در یک بیمارستان بستري بودند انجام شد. بخش درمان الکلی

در بررسی مذکور مشخص شد که نمرات خودکارآمدي عمومی 
اي و حرفه –بینی کننده موفقیت فرد در اهداف نظامی پیش

دون،  -شرر، مادوکس، مرکاندانت، پرنتیک(آموزشی بود 
  ).1982جاکوبس و راجرز، 

(به نقل از وقوي.  1376تی در سال این آزمون توسط برا   
منظور بررسی پایایی ) مورداستفاده قرار گرفت. براتی به1379

مقیاس خودکارآمدي از روش دونیمه کردن استفاده کرد. ضریب 
و با طول  0/76براون با طول برابر  –پایایی از طریق اسپیرمن 

  است. 0/75و از روش نیمه کردن گاتمن، برابر  0/76نابرابر 

  

3 -Reio, Marcus & Reio 

4 -Larose 
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   1پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید

هاي ایجاد روابط و این مقیاس شامل خودارزیابی از مهارت
دهی روابط دلبستگی نسبت به خودتوصیفی شیوه شکل

داده  18هاي دلبستگی نزدیک است. این مقیاس مشتمل بر چهره
از (اي درجه 5گذاري روي یک مقیاس است که از طریق عالمت

  شود.سنجیده می )نوع لیکرت

) نشان دادند که 1990( دیردر مورد پایایی و اعتبار، کولینز و 
ي نزدیک بودن، وابستگی و اضطراب در فاصله هااسیمقزیر 

ماه پایدار ماندند و در مورد قابلیت  8ماه و حتی در طول  2زمانی 
کولینز و رید میزان آلفاي  سالبزرگاعتماد مقیاس دلبستگی 

نمونه از  3راي هر زیر مقیاس این پرسشنامه در کرونباخ را ب
 که مقادیر آلفاي کرونباخدانشجویان گزارش دادند. با توجه به این

است، بنابراین آزمون از  80/0در تمامی موارد مساوي یا بیش از 
اعتبار باالیی برخوردار است. از سوي دیگر در پژوهش پاکدامن 

صورت ده از آزمون مجدد به) میزان اعتبار آزمون با استفا1380(
شده است. نتایج حاصل از همبستگی بین این دو اجرا مشخص

دوباره اجراي این پرسشنامه با فاصله زمانی یک ماه از یکدیگر 
داراي اعتبار است  95/0بیانگر آن بود که این آزمون در سطح 

 ).1380(پاکدامن، 

تحصیلی (عبدخدایی  پرسشنامه انگیزش پیشرفت
  فرم دبیرستانی-گویه اي 53 -)1387

برگرفته از هشت نظریه انگیزش  1387پرسشنامه در سال  این
گرایی، ارزش، هدف -نیاز پیشرفت، انتظار( وپرورشدر آموزش

و انگیزش  انگیزش توانش، خودارزشی، خودکارآمدي اسنادي
روي  سؤال دارد و بر 53بیرونی) است. این پرسشنامه  –درونی 
از دانش آموزان پسر شاغل به تحصیل در نفري  1122نمونه 

هاي دولتی نواحی هفتگانه مشهد مقطع متوسطه دبیرستان
 اعتباریابی و هنجاریابی شده است.

) پایایی این 1393در پژوهش نیکبخت و همکاران (     
 %88و با استفاده از بازآزمایی  %91پرسشنامه با آلفاي کرونباخ 

هاي مقیاس بررسی عبارتبه دست آمد. روایی محتوایی با 
 سنجی مورد تائیدوسیله چندین متخصص روانشناسی و روانبه

 به دست آمد. %33قرار گرفت. روایی مالکی 

                                                        
1 - Revised Adult Attachment Sale (RAAS) 

  هادادهروش اجراي تحقیق و گردآوري 

ي تصادفی ریگنمونهبا روش  هایآزمودنپس از غربالگري 
دبیرستان مزبور  کهنیاي، با توجه به اچندمرحلهي اخوشه

ی نمونه بوده، با مراجعه به پرونده تحصیلی دانش رانتفاعیغ
 آموزان، متوجه شدیم که اکثر دانش آموزان این دبیرستان معدل

ي هایآزمودنبنابراین، ؛ (الف) است 18باالي  شانیلیتحص
معدل و میانگین درسی در  ازلحاظدر این تحقیق  کنندهشرکت

. طی درخواستی اشندبیمسطح باال قرار دارند و تقریباً همگن 
کتبی از این دانش آموزان و والدینشان، کسب رضایت شد که 

را امضا  نامهتیرضا شانخانوادهو  آموزدانش 60خوشبختانه هر 
  و به مدرسه عودت دادند.

، با هماهنگی هایآزمودني توجیهی توسط محقق با اجلسه
. در این جلسه درباره اهداف برگزار شدمدیریت دبیرستان، 

 هاپرسشنامهی به دهپاسخي نحوهو  هاپرسشنامهتحقیق و 
داده شد. الزم به ذکر است،  هایآزمودنتوضیحات الزم و کافی به 

  جداگانه برگزار شد. طوربه هاهیپاجلسه توجیهی براي 

پس از توضیحات محقق، ابتدا پرسشنامه سبک دلبستگی 
توزیع شد. پس از  هایآزمودنید بین ر –کولینز سالبزرگ
ي پرسشنامه سبک دلبستگی، پرسشنامه آورجمعی و دهپاسخ

توزیع شد تا پاسخ دهند.  هایآزمودنخودکارآمدي شرر بین 
فرم  –، پرسشنامه انگیزش تحصیلی عبد خدایی تیدرنها

  ارائه شد. هایآزمودنی به دهپاسخدبیرستانی جهت 

  هاداده لیوتحلهیتجزروش 
 ي گرایش مرکزيهاشاخص، هاافتهدر راستاي تحلیل توصیفی ی

ي دلبستگی و هاسبکو پراکندگی متغیرهاي خودکارآمدي، 
ی بررس منظوربهاست. همچنین،  شدهگزارشانگیزش پیشرفت 

ت تا اس شدهمحاسبهي توزیع، ضریب کجی و کشیدگی هایژگیو
  .از طریق آن نرمال بودن توزیع را مشخص کرد

ژوهش ي پهاهیفرضسپس با استفاده از آمار استنباطی به بررسی 
ي آماري رگرسیون از نوع ورود همزمان و هامدلبا استفاده از 

  .شودیمهمبستگی پرداخته 
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براي  شدهمحاسبهدر پژوهش حاضر ضرایب آلفاي کرونباخ     
و  78/0، سبک دلبستگی اجتنابی 81/0سبک دلبستگی ایمن 

که همگی بیانگر  آمدهدستبه 85/0اضطرابی سبک دلبستگی 
اخ ؛ و ضریب آلفاي کرونبباشندیمضرایب مطلوب براي ابزار مزبور 

براي پرسشنامه خودکارآمدي شرر در تحقیق حاضر  شدهمحاسبه
بررسی اعتبار پرسشنامه انگیزش پیشرفت با  آمد. به دست 92/0

را نشان  90/0استفاده از روش آلفاي کرونباخ ضریبی معادل با 
  .استداد که بیانگر ضریب آلفاي کرونباخ براي این ابزار 

  هایافته
ي گرایش مرکزي و پراکندگی هاشاخصدر تحلیل توصیفی 

ي دلبستگی و انگیزش هاسبکمتغیرهاي خودکارآمدي، 
یع، ي توزهایژگیوبررسی  منظوربهاست، و  شدهگزارشفت پیشر

  است. شدهمحاسبهضریب کجی و کشیدگی 

  

  پایه تحصیلی برحسب هایآزمودن. تحلیل توصیفی 1جدول 
 فراوانی درصدي فراوانی پایه تحصیلی
%70/19 12 اول دبیرستان  
%70/46 28 دوم دبیرستان  
%30/33 20 سوم دبیرستان  

  
  ي دلبستگی در میان دانش آموزانهاسبک. تحلیل توصیفی 2جدول 

 ضریب کشیدگی ضریب کجی انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر
41/15 60 اجتنابی  18/2  08/0-  17/1-  
55/15 60 مضطرب  99/1  28/0-  71/0-  

94/1 27 60 ایمن  04/0  04/1-  
  

 %70/46، دانش آموزان پایه دوم دبیرستان که 1با توجه به جدول 
ین، . همچنانددادهبیشترین فراوانی را به خود اختصاص  باشندیم

کمترین میزان  %70/19دانش آموزان پایه اول دبیرستان با 
  .انددادهفراوانی را به خود اختصاص 

در خرده  هایآزمودني توصیفی نمرات هاشاخص 2در جدول 
 شدهدادهنمایش  ي دلبستگیهاسبکي پرسشنامه هااسیمق

ضریب کجی و کشیدگی متغیرها  ازآنجاکهاست. همچنین، 

مفروضه نرمال بودن رعایت شده و  گفت توانیممعنادار نیست، 
  امکان استفاده از آمار پارامتریک وجود دارد.

در  هایآزمودني توصیفی نمرات هاشاخص 3در جدول 
 ازآنجاکهاست.  شدهدادهخودکارآمدي شرر نمایش  پرسشنامه

 تگف توانیمضریب کجی و کشیدگی متغیر معنادار نیست، 
مفروضه نرمال بودن رعایت شده و امکان استفاده از آمار 

  .پارامتریک وجود دارد

  . تحلیل توصیفی خودکارآمدي در میان دانش آموزان3جدول 
 ضریب کشیدگی ضریب کجی انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

26/77 60 خودکارآمدي  31/4  27/0-  74/0-  
 

. تحلیل توصیفی انگیزش پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان4جدول   
کجیضریب  انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر  ضریب کشیدگی 

06/194 60 انگیزش پیشرفت تحصیلی  18/4  18/0-  80/0-  

در  هایآزمودني توصیفی نمرات هاشاخص 4در جدول 
ت. اس شدهدادهنمایش  انگیزش پیشرفت تحصیلی پرسشنامه

ضریب کجی و کشیدگی متغیر مزبور معنادار نیست،  ازآنجاکه

مفروضه نرمال بودن رعایت شده و امکان استفاده  گفت توانیم
  از آمار پارامتریک وجود دارد.
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ي هامدلي پژوهش با استفاده از هاهیفرضدر این بخش به بررسی 
آماري رگرسیون از نوع ورود همزمان و همبستگی پرداخته 

. تحلیل رگرسیون همزمان مدل آماري است که جهت شودیم
 الك از طریق دو یا چند متغیر وابسته بکاری یک متغیر منیبشیپ
  .رودیم

ي دلبستگی با هاسبکخودکارآمدي و  نیبفرضیه اول:  
انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع 

  .متوسطه رابطه معناداري وجود دارد

عنوان کرد ضریب همبستگی  توانیم، 5با توجه به جدول  
ي دلبستگی و هاسبکمیان  98/0چندگانه معادل با 

خودکارآمدي با انگیزش پیشرفت تحصیلی وجود دارد. همچنین، 
. شودیمبین متغیرهاي موجود دیده  96/0ضریب تبیین معادل با 

درصد از واریانس  96/0گفت، حدود  توانیمبه عبارتی 
انگیزش پیشرفت تحصیلی) از مالك (در متغیر  شدهمشاهده

  .استتبیین قابل  نیبشیپطریق متغیرهاي 

و با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیري از نوع  6جدول  بنا بر
 ≥ 05/0عنوان کرد در سطح معناداري  توانیمورود همزمان، 

α 19/330، میزان=F است؛ آماري معنادار  ازنظر آمدهدستبه
ي هاسبکبنابراین رابطه معناداري میان خودکارآمدي و 

انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر  بادلبستگی 
دبیرستانی وجود دارد. در ادامه به محاسبه ضرایب رگرسیون 

  است. شدهپرداخته نیبشیپمتغیرهاي 

و با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیري از نوع  6جدول  بنا بر
 ≥ 05/0عنوان کرد در سطح معناداري  توانیمورود همزمان، 

α 19/330، میزان=F است؛ آماري معنادار  ازنظر آمدهدستبه
ي هاسبکبنابراین رابطه معناداري میان خودکارآمدي و 

انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر  بادلبستگی 
دبیرستانی وجود دارد. در ادامه به محاسبه ضرایب رگرسیون 

  است. شدهپرداخته نیبشیپمتغیرهاي 

  ي دلبستگیهاسبکجهت تبیین انگیزش پیشرفت از طریق خودکارآمدي و  چندگانه. ضریب همبستگی 5جدول 
  مدل ଶ  ܴଶ Rܴشدهاصالح خطاي معیار

86/0 95/0 96/0 98/0 1 

  
  ي دلبستگیهاسبکی انگیزش پیشرفت از طریق خودکارآمدي و نیبشیپ. تحلیل رگرسیون چندمتغیري جهت 6جدول 

مجذوراتمیانگین  Df مجموع تغییرات منبع تغییرات  F سطح معناداري 
60/993 رگرسیون  4 40/248  19/330  00/0  
37/41 باقیمانده  55 75/0  _ _ 

98/1034 کل  59 _ _ _ 
  

  با استفاده از روش تحلیل رگرسیون به شیوه ورود همزمان نیبشیپ. ضرایب متغیرهاي 7جدول 
 سطح معناداري Beta t خطاي استاندارد B متغیر

93/122 مقدار ثابت  19/6  _ 84/19  00/0  
78/0 خودکارآمدي  08/0  806/0  40/9  00/0  

39/0 ایمن  15/0  184/0  53/2  01/0  
-01/0 مضطرب  09/0  009/0  20/0-  83/0  
01/0 اجتنابی  10/0  008/0  14/0  88/0  

  
 مبدأاست، عرض از  شدهدادهنشان  7که در جدول  گونههمان

برابر با  tکه با توجه به میزان  است 19/6معادله رگرسیون برابر با
. همچنین، استمعنادار  α ≥ 05/0در سطح آماري  19/84
خودکارآمدي  بر اساسی انگیزش پیشرفت نیبشیپامکان 

)78/0B=  40/9وt=) 39/0) و سبک دلبستگی ایمنB=  و
53/2t=05/0سطح  ) در ≤ α  .ازآنجاکه حالنیدرعوجود دارد 

سبک دلبستگی  در خرده مقیاس شدهمحاسبه خطبیشضریب 
و  B=-0/01و اجتنابی ( )t=0/02و  B=-0/01مضطرب (

t=0/14آماري معنادار نیست،  ازنظر 0/05سطح معناداري  ) در
 در انگیزه پیشرفت تحصیلی هایآزمودنی نمرات نیبشیپامکان 

  وجود ندارد. هااسیمقنمراتشان در این خرده  بر اساس
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  . بررسی رابطه خودکارآمدي با انگیزش پیشرفت دانش آموزان دخت دبیرستانی8جدول 
حصیلیانگیزش پیشرفت ت شاخص  سطح معناداري 

97/0 خودکارآمدي  00/0  
  

  هاي دلبستگی با انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر دبیرستانی. ماتریس همبستگی سبک9جدول 
 سطح معناداري انگیزش پیشرفت تحصیلی شاخص
-83/0 اجتنابی  00/0  
-77/0 مضطرب  00/0  

93/0 ایمن  00/0  
  

خودکارآمدي با انگیزش پیشرفت  نیبفرضیه دوم: 
تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه رابطه 

  .معناداري وجود دارد

 05/0در سطح معناداري  r=  97/0و میزان  8با توجه به جدول 
بنابراین، فرض پژوهش ؛ رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

. به عبارتی با افزایش شودیمو فرض صفر رد  دشدهییتأ
خودکارآمدي دانش آموزان انگیزش پیشرفت تحصیلی آنان نیز 

  .ابدییمافزایش 

سبک دلبستگی با انگیزش پیشرفت  نیبفرضیه سوم: 
تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه رابطه 

  .معناداري وجود دارد

میان سبک دلبستگی اجتنابی با توجه به  دهدیمنشان  9جدول 
83/0=r  و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر

وجود دارد. به عبارتی  05/0دبیرستانی رابطه منفی در سطح 
گرایش به سمت سبک دلبستگی اجتنابی با کاهش انگیزش 

  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همراه خواهد بود.

همچنین، میان سبک دلبستگی مضطرب و انگیزش پیشرفت 
که در سطح آماري  -77/0ضریب همبستگی  تحصیلی با توجه به

وجود  مؤلفهمعنادار است. رابطه معکوسی میان این دو  05/0
در سبک دلبستگی  هایآزمودندارد. به عبارتی با افزایش نمرات 

  .ابدییمپیشرفت تحصیلی آنان کاهش  زشیانگمضطرب میزان 

، میان سبک دهدیمي پژوهش نشان هاافتهدر این میان ی
ی ایمن و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دلبستگ

)93/0=r  05/0و ≤ α .رابطه مثبت و معناداري وجود دارد (
در سبک دلبستگی ایمن  هایآزمودني که افزایش نمرات اگونهبه

افزایش نمره آنان در انگیزش پیشرفت تحصیلی همراه خواهد با 
 بود.

  گیريبحث و نتیجه
بر اساس فرضیه اصلی و  هاافتهدر این بخش، به بررسی ی

 کردیم. فرضیه تحقیق بیان میپردازیمفرعی تحقیق ي هاهیفرض
ي دلبستگی با انگیزش پیشرفت هاسبککه بین خودکارآمدي و 

تهران رابطه  3تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی دختر منطقه 
 لیوتحلهیتجزي حاصل از هاافتهوجود دارد. در ادامه، به بررسی ی

  .میپردازیم هاپرسشنامهي حاصل از هادادهاري آم

ي هاسبکخودکارآمدي و  نیبکه  داردیمفرضیه اول بیان      
دلبستگی با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر 

تحلیل  .رابطه معناداري وجود دارد تهران 3دبیرستانی منطقه 
ضریب همبستگی چندگانه معادل  که دهدیمنشان  هادادهآماري 

ي دلبستگی و خودکارآمدي با انگیزش هاسبکمیان  98/0با 
پیشرفت تحصیلی وجود دارد. همچنین، با توجه به ضریب تبیین 

 وانتیم. به عبارتی شودیممعادل که بین متغیرهاي موجود دیده 
مالك در متغیر  شدهمشاهدهگفت درصد باالیی از واریانس 

قابل  نیبشیپرفت تحصیلی) از طریق متغیرهاي انگیزش پیش(
 نتیجه گرفت که بین خودکارآمدي توانیم نیبنابرا. استتبیین 

ي دلبستگی با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش هاسبکو 
تهران رابطه معناداري در سطح  3آموزان دختر دبیرستانی منطقه 

 fوجود دارد، و با توجه به میزان  α≥ 05/0معناداري 
 است، معنادار آمدهدستبهگفته رابطه  توانیم ،آمدهدستبه

  ).6و جدول  5(جدول 

اظهار داشت که عرض از  توانیم، 7همچنین، با توجه به جدول 
با توجه به  α ≥ 05/0معادله رگرسیون در سطح آماري  مبدأ
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، معنادار است. بررسی و تحلیل آماري رابطه آمدهدستبه tمیزان 
خودکارآمدي و سه سبک دلبستگی ایمن، مضطرب و اجتنابی با 

ی انگیزش نیبشیپانگیزش پیشرفت تحصیلی نشان داد که امکان 
پیشرفت بر اساس خود کارآمدي و سبک دلبستگی ایمن در 

  وجود دارد. α ≥ 05/0سطح 

در خرده  شدهسبهمحا خطبیشضریب  ازآنجاکه حالنیدرع
سبک دلبستگی مضطرب و اجتنابی در سطح معناداري  مقیاس

ی نمرات نیبشیپآماري معنادار نیست، امکان  ازنظر 0/005
ر نمراتشان د بر اساسدر انگیزه پیشرفت تحصیلی  هایآزمودن

  وجود ندارد. هااسیمقاین خرده 

فرضیه دوم بیان داشت که بین خود کارآمدي و انگیزش پیشرفت 
تهران رابطه  3تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه 

و میزان  )4 – 8(معناداري وجود دارد. با توجه به جدول 
رابطه مثبت و  05/0در سطح معناداري  آمدهدستبههمبستگی 

تحصیلی معناداري بین خود کارآمدي و انگیزش پیشرفت 
 و فرض دشدهییتأبنابراین، فرض پژوهش ؛ وجود دارد هایآزمودن

. به عبارتی با افزایش خودکارآمدي دانش آموزان شودیمصفر رد 
  .ابدییمانگیزش پیشرفت تحصیلی آنان نیز افزایش 

ي دلبستگی با انگیزش هاسبکفرضیه سوم به بررسی رابطه 
تهران  3انی منطقه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرست

که میان سبک  دهدیمنشان  )4 – 9(. جدول پردازدیم
و  آمدهدستبهدلبستگی اجتنابی با توجه به میزان همبستگی 

انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی رابطه 
وجود دارد. به عبارتی گرایش به سمت  05/0منفی در سطح 

لی گیزش پیشرفت تحصیسبک دلبستگی اجتنابی با کاهش ان
  دانش آموزان همراه خواهد بود.

همچنین، میان سبک دلبستگی مضطرب و انگیزش پیشرفت 
سطح  در که آمدهدستبهتحصیلی با توجه به ضریب همبستگی 

 مؤلفهمعنادار است. رابطه معکوسی میان این دو  05/0آماري 
در سبک  هایآزمودنوجود دارد. به عبارتی با افزایش نمرات 

دلبستگی مضطرب میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی آنان کاهش 
  .ابدییم

                                                        
1 - Tavakolizadeh 

2 - Maljais 

، میان سبک دهدیمي پژوهش نشان هاافتهدر این میان ی
دلبستگی ایمن و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه 

ي که افزایش نمرات اگونهبهمثبت و معناداري وجود دارد. 
با افزایش نمره آنان در  در سبک دلبستگی ایمن هایآزمودن

  انگیزش پیشرفت تحصیلی همراه خواهد بود.

د به این نتیجه رسی توانیم، هاداده لیوتحلهیتجزی، با طورکلبه
که رابطه معنادار و مثبت بین خودکارآمدي و سبک دلبستگی 

؛ وجود دارد هایآزمودنایمن با انگیزش پیشرفت تحصیلی 
ودکارآمدي دانش آموزان باالتر ، هر چه میزان خگریدعبارتبه

باشد و سبک دلبستگی ایمن داشته باشد، میزان انگیزش 
  .شودیمبیشتر  هاآنپیشرفت تحصیلی 

ي دلبستگی هاسبکهمچنین، رابطه معنادار و منفی بین 
 ؛مضطرب و اجتنابی با انگیزش پیشرفت تحصیلی وجود دارد

ا ضطرب یی که سبک دلبستگی مآموزاندانش، گریدعبارتبه
ین پای هاآناجتنابی دارند، میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی 

  است.

نتایج تحقیق حاضر مبنی بر ارتباط مثبت و معنادار خودکارآمدي 
ي دلبستگی با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هاسبکو 

و  1تهران، با نتایج تحقیق توکلی زاده 3دختر دبیرستانی منطقه 
ی کننده خودکارآمدي نیبشیپنقش  باهدف) 2015همکاران (

و همکاران  2ی و فراشناختی، مالتیزستگبدلي هاسبکبراي 
بررسی نقش واسطه شایستگی و رابطه بین  باهدف) 2015(

دلبستگی ایمن به مادر و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال 
بررسی رابطه احساس  باهدف) 2014( 3اول متوسطه، انگلیش

ه، انگیزش تحصیلی و خودپنداره دانش آموزان تعلق به مدرس
بررسی ارتباط بین  باهدف) 2013ایرلندي، پوتین و همکارانش (

و رفتارهاي مربوط به مطالعه  هامهارتخودکارآمدي تحصیلی در 
 ریتأث باهدف) 2011و موفقیت تحصیلی، گوتا بش و همکاران (

 رفتي فرزندپروري، خودکارآمدي علمی و انگیزه پیشهاسبک
 باهدف) 2011تحصیلی در دانشجویان دانشگاه اتیوپی، دایتس (

 4رگینبرگین و ب بررسی رابطه خودکارآمدي و پیشرفت تحصیلی،

3 - English 
4 - Bergin & Bergin 
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و  1بررسی دلبستگی در کالس درس، ریو باهدف) 2009(
، باهمچگونگی دوستی دانش آموزان  باهدف) 2009همکاران (

ان ن دانش آموزي دلبستگی بیهاسبکو  آموزدانش –روابط معلم 
رابطه دلبستگی  باهدف) 2007( 2و داچسن و الواس دبیرستانی

والدین و نوجوانان با انگیزش تحصیلی و عملکرد آنان در اوایل 
نوجوانی، به بررسی رابطه بین دلبستگی نوجوانان به والدین و 

درك  و دارمشکلانگیزه تحصیلی و عملکرد با توجه به رفتارهاي 
  واسطه دلبستگی، همسویی دارد. عنوانبهحمایت معلم 

) با عنوان رابطه 1392تحقیقاتی در این زمینه توسط جناآبادي (
خودکارآمدي و هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان 

) با عنوان 1391دختر شاهد و ایثارگر، بنی اسد و پورشافعی (
 نقش انگیزش و خودکارآمدي تحصیلی و رویکردهاي مطالعه در

ي علوم تجربی و ریاضی هارشتهپیشرفت ریاضی دانش آموزان 
) با عنوان 1391فیزیک شهر قائن، طیموري فرد و فوالد چنگ (

نقش فراشناخت، هوش و خودکارآمدي در پیشرفت تحصیلی 
) 1390دانش آموزان سال اول متوسطه، اسفندآباد و همکاران (

ت با سالمي دلبستگی و هویت هاسبکبا عنوان بررسی رابطه 
هر ی شدانشگاهشیپعمومی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

) با عنوان بررسی رابطه 1389قزوین، بهرامی و عباسیان فرد (
خودکارآمدي با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر دوره 

 باهدف) 1389ی شهر تهران، تجلی و اردالن (دانشگاهشیپ
ي ریگجهتنواده شامل: بررسی رابطه ابعاد الگوهاي ارتباطی خا

و همنوایی با خودکارآمدي و سازگاري تحصیلی  وشنودگفت
بررسی روابط بین  باهدف) 1388فرزندان، لواسانی و همکاران (

باورهاي خودکارآمدي تحصیلی و درگیري تحصیلی با پیشرفت 
ی رشته ریاضی دانشگاهشیپتحصیلی دانش آموزان مقطع 
مطالعه  باهدف) 1388مکاران (فیزیک شهر کرج، زینلی پور و ه

خودکارآمدي عمومی و تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس و 
ارتباط آن با عملکرد تحصیلی، در داخل کشور انجام پذیرفته که 

  نتایجشان با تحقیق حاضر همسو است.

بنابراین نتایج نشان داد که بین خودکارآمدي تحصیلی و سبک 
تحصیلی دانش آموزان دلبستگی ایمن با انگیزش پیشرفت 

تهران، رابطه معنادار و مثبتی وجود  3دبیرستانی دختر منطقه 

                                                        
1 - Reio 

، هر چه میزان خودکارآمدي باالتر باشد و گریدعبارت؛ بهدارد
سبک دلبستگی ایمن باشد، میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی 

ي دلبستگی مضطرب و اجتنابی هاسبکاما بین ؛ باالتر خواهد بود
 ؛فت تحصیلی رابطه معنادار منفی وجود داردبا انگیزش پیشر

ي مضطرب یا آموزدانش، اگر سبک دلبستگی گریدعبارتبه
اجتنابی باشد، میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی وي پایین 

  .دیآیم

دانش آموزان با سطوح باالي خودکارآمدي به علت  کهییآنجا از
از  یخوببهي علمی خود دارند و هاتیقابلباور قوي که نسبت به 

 ، داراي عملکرد تحصیلی وندیآیبرمعهده تکالیف تحصیلی خود 
ا در بنابراین بایسته است ت؛ پیشرفت تحصیلی باالیی هستند

و مدارس توسط اولیا و مربیان عزیز تدابیر و راهکارهایی  هاخانواده
 ژهیوبهاتخاذ شود تا میزان خودکارآمدي دانش آموزان، 

ی که سطح عملکرد تحصیلی ضعیفی دارند و با آموزاندانش
ی، انگیزش پیشرفت تحصیلی الزم را ندارند، درپیپي هاشکست
  باال برند.

خانواده و مدرسه دو بستر مهم در  کهنیاهمچنین با توجه به 
رشد و بالندگی فرزندان هستند و دو منبع مهم و بنیادي در ایجاد 

با  اندموظفو مربیان ، بنابراین اولیاء هاآندلبستگی در 
ي به امر تعلیم و اگونهبهي همدالنه و مقتدرانه خود، هاتیحما

 امنیت کامل و با احساس با هاآنتربیت نسل فردا بپردازند که 
 وظیفه خود که امر یادگیري نیترمهمسبک دلبستگی ایمن، به 

ي خود براي ساختن فردایی آباد هاییتواناو پرورش استعدادها و 
  ي خود و میهنشان است، با طیب خاطر بپردازند.برا

 يهاپرسشنامهو عدم دسترسی محقق به  هایآزمودنسوگیري    
خودکارآمدي و سبک دلبستگی که براي دانش آموزان ایرانی 

ي پژوهش هاتیمحدود جملهمنطراحی و هنجاریابی شده باشد، 
 حاضر بودند.

ي تحقیق، پیشنهاد هاافتهطی اجراي تحقیق و بر اساس ی
حجم نمونه باالتر انجام  ي مشابه تحقیق حاضر باامطالعه، شودیم

یی در زمینه بررسی خودکارآمدي و هاپرسشنامهشود و 
ي دلبستگی دانش آموزان ایرانی طراحی و هنجاریابی هاسبک
  شود.

2 - Duchesne & Lavose 
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  منابع
اتکینسون، ریتا. ال. اتکینسون، ریچارد. اس. هیلگارد، ارنست. ار 

. ترجمه محمدتقی براهنی، جلد دوم شناسی عمومی،روان). 1904(
). تهران. 1390(سعید شاملو، یوسف کریمی و کیانوش هاشمیان 

  انتشارات رشد.

هاي رابطه سبک). 1390اسفند آباد، حسن. کاکاوند، علیرضا ( 
دلبستگی و هویت با سالمت عمومی و پیشرفت تحصیلی 

نامه کارشناسی . پایانندانشگاهی شهر قزویآموزان پیشدانش
، صص: 2، شماره 7هاي نوین تربیتی، دوره ارشد. مجله اندیشه

128-107  

). بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و کمرویی با 1389(ارویی، سارا  
پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران. 

  دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.

). نقش انگیزش و 1391. پورشافعی، هادي (بنی اسد، علی 
خودکارامدي تحصیلی و رویکردهاي مطالعه در پیشرفت ریاضی 

هاي علوم تجربی و ریاضی مقطع متوسطه شهر دانش آموزان رشته
، هاي نوین تربیتینامه کارشناسی ارشد. مجله اندیشهقائن. پایان

  81 -102، صص: 4 ، شماره8دوره 

). بررسی رابطه 1389یان فرد، مهرنوش (بهرامی، هادي. عباس 
خودکارآمدي با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر دوره 

نامه کارشناسی ارشد. مجله رشد، دانشگاهی شهر تهران. پایانپیش
  1دوره ششم، شماره 

). رابطه ابعاد الگوهاي ارتباط 1389تجلی، فاطمه. اردالن، الهام ( 
 نامه کارشناسیسازگاري تحصیلی. پایانخانواده با خودکارآمدي و 

  1، سال چهاردهم، شماره 53ارشد. مجله روانشناسی 

هاي دلبستگی، کمرویی و ). بررسی رابطه سبک1389(ترزنق، علی  
انگیزش پیشرفت با عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال اول 

نامه . پایان89 – 1388آباد در سال تحصیلی هاي پارسدبیرستان
  سی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزيکارشنا

). رابطه خودکارآمدي و هوش هیجانی با 1392جناآبادي، حسن ( 
نامه موفقیت تحصیلی دانش آموزان شاهد و ایثارگر. پایان

  کارشناسی ارشد. پرتال جامع علوم انسانی.

بخش، مرضیه. امیري، شعله. مولوي، حسین و بهادري، جهان 
). رابطه مشکالت دلبستگی دختران با سبک 1389( محمدحسین

  .3دلبستگی مادران. مجله روانشناسی بالینی. سال دوم، شماره 

مقایسه دانش آموزان دبیرستانی دختر  ).1390حیدري خواه، راضیه ( 
هاي فرزندپروري متفاوت ازلحاظ دلبستگی داراي مادران با سبک

ملکرد تحصیلی. به مادر، خودکارآمدي، احساس تنهایی و ع
نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده پایان

  علوم تربیتی و روانشناسی

). انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سید 1990ریو، جان مارشال ( 
  ). تهران. موسسه نشر ویرایش.1386محمدي (

). 1388زینلی پور، حسین. زارعی، اقبال و زندي نیا، زهره ( 
مدي عمومی و تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با خودکارآ

نامه کارشناسی ارشد. پژوهشنامه مطالعات عملکرد تحصیلی. پایان
  روانشناسی تربیتی، شماره نهم.

). بررسی رابطه انگیزش پیشرفت 1385عطاپور، شهال و باغبان ( 
ي راهنمایی تحصیلی با عوامل تحصیلی دانش آموزان دوره

نامه نامه کارشناسی ارشد. فصلیتی آنان. پایانخانوادگی و شخص
  18، ص: 18آموزه، شماره 

ها، مفاهیم و شناسی اجتماعی (نظریه). روان1390کریمی، یوسف ( 
  کاربرد). تهران، انتشارات ارجمند.

هاي دلبستگی و ). رابطه بین سبک1390گل محمدي، حاتم ( 
دانشجویان.  شده با خودکارآمديهاي فرزندپروري ادراكشیوه
نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده پایان
  شناسی.روان

). نقش 1391طیموري فرد، عین اله، فوالد چنگ، محبوبه ( 
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