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چکیده
پژژهش حاضژژر بژژا ژ بررس ژ نق ژ میژژان خودکارآم ژ تحصژژی در پژژی بین ژ
خودناتوانساز تحصی بر اساس سبک ا دلبستگ ش ویت تحصژی ان ژا شژ طژر
پهش توصیف از نوع مبستگ بود جامعۀ آمار این پهش شامل تمام دان آمژوزان
دشرۀ اشل متوسطۀ شهرستان بناب در سال تحصژی  9316-9312بودنژ نمونژۀ پژهش 309
نفر بودن که به شیوۀ نمونژهگیژر خوشژها چن مرح ژها  ،از دبیرسژتان ژا دشرۀ متوسژطۀ
شهرستان بناب انتخاب ش بررس ش ن برا جمعآشر داده ا از پرس نامه ا سبک ژا
دلبستگ کولینز ش ری  ،ویت تحصی شاز ش ایزاکسون ،خودکارآم مکی رش ش بانتینژ
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ش خودناتوان ساز تحصی شوینگر ش استینسمر پ ستر استفاده ش ت زیه ش تح یژل داده ژا بژا
 ان ا ش نتایج تح یژل مسژیر نشژان8.8 رشش آمار تح یل مسیر با استفاده از نر افزار لیزرل
داد که خودکارآم تحصی نق میان معنژادار در رابطژۀ بژین سژبک ژا دلبسژتگ
 ناایمن اجتناب ش دشسوگرا) ش خودناتوان سژاز تحصژی دارد ش مسژیر ا مسژتقیم از،(ایمن
سبک دلبستگ ایمن به خودکارآمژ تحصژی ش خودنژاتوانسژاز تحصژی معنژادار ش از
سبک دلبستگ ناایمن دشسژوگرا بژه خودکارآمژ تحصژی ش خودنژاتوانسژاز تحصژی
) سژژبک دلبسژژتگ نژژاایمن دشسژژوگرا نیژژز از طری ژP<0/02( ازنظژژر آمژژار معنژژادار اسژژت
خودکارآم تحصی بهصورت مثبژت خودنژاتوان سژاز تحصژی را پژی بینژ مژ کنژ
 سبک ا دلبستگ ش ویت تحصی با میان گر خودکارآم نق مهم در،بنابراین
خودناتوانساز تحصی دان آموزان دارن
 ویت تحصی،  سبک دلبستگ،  خودناتوانساز،  خودکارآم:کلیدواژهها
The Mediating Role of Academic Self-efficacy in Predicting
Academic self-handicapping on the Basis of
Attachment Styles and Academic Identity1
Samira Solymani2
Ramin Habibi-Kaleybar, PhD3
Abolfazl Farid4
Abstract
This study aimed to investigate the mediating role of academic self-efficacy in
predicting academic self-handicapping based on attachment styles and academic
identity. The research method was descriptive-correlational. The statistical population
of this study included all the first grade high school students in Bonab city in 20162017 academic year. The research sample was 301 students which were selected from
a high school in Bonab by multi-stage cluster sampling. Collins and Reed’s
Attachment Style Scale, Waz and Isaacson’s Educational Identity Questionnaire,
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McIlroy and Bunting’s Self-Efficacy Questionnaire, and Schwinger’s Academic SelfHandicapping Scale were used to collect data. Data analysis was performed by
statistical method of path analysis using LISREL 8.8 software. The results of path
analysis showed that academic self-efficacy has a significant mediating role in the
relationship between attachment styles (safe, unsafe, avoidant and ambivalent) and
academic self-handicapping. Academic self-efficacy and academic self-handicapping
are statistically significant (P <0.05). Ambivalent insecure attachment style also
positively predicts academic self-handicapping through academic self-efficacy.
Therefore, attachment styles and academic identity mediated by self-efficacy play an
importantroleinstudents’academicself-handicapping.
Keywords: self-efficacy, self-disability, attachment style, academic identity.

مقدمه
خودناتوان در یادگیر  ،یک از را برد ا کمتر شناختهش ها است که برا شکسژت بیژان
م شود این اصطال را نخستینبار ،برگالس ش جونز 9بهکار بردن (چان  )5090 ،5تحقیقژات
مخت ف نشان دادهان که استفاده از را برد ا خودناتوانساز تحصی  3م توان زینژه ژا
سژژنگین را در درازمژژ ت بژژرا افژژراد بژژهبژژار آشرد (اسژژبق ش مکژژاران )9316 ،مفهژژو
خودنژاتوانسژژاز تحصژی بژژه ایژن اشژژاره دارد کژه یادگیرنژ گان بژا اسژژتفاده از را برد ژژای ،
کوتا ا تحصی خود را توجیه م کننژ ش بژ ین شسژی ه رابطژۀ بژین عم کژرد تحصژی ش
صفات شخص را مبهم م سازن (شان  )5093 ،4عالشه بر ایژن ،خودنژاتوان سژاز تحصژی
با ا مالکار در ان ا تکالیف درس مرتبط است ش نتایج نشان دادهان که خودنژاتوانسژاز ژا
عم کرد تحصژی ضژعیفتژر در مقایسژه بژا افژراد عژاد دارنژ (اسژتیل )5002 ،2مچنژین
خودناتوانساز نوع اسناد ع ّ توأ با سازشکار ا دفژاع اسژت ش درشاقژع شژامل ژر نژوع
کن یا انتخاب است که امکان اسناد شکست به بیرشن ش اسناد موفقیژت بژه درشن را بژرا فژرد
فرا م م آشرد (کارنر  -وتولیکا )5094 ،6ش سبب کا عم کرد تحصی در دان آمژوزان
م شود برخ محققان عقی ه دارن که خودناتوانساز در کوتاهم ت سبب افژزای حرمژت
خود م شود ،اما خود ناتوانساز ا مکرر در ب ن م ت کا سطح حرمت خود را درپژ
ج
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خوا داشت (احمژ یان ش مکژاران )9318 ،عژالشه بژر مژوارد ذکرشژ ه ،ذاکژرمن ش تسژا
( )5002نشان دادن را برد ا خودناتوانسژاز بژه کژا بهزیسژت رشانژ  ،احسژاس کفایژت
کمتر ،انگیزش ذ ن پایین ،افزای نشانگان خ منف ش احتمژال مصژر مژواد مخژ ر من ژر
م شود پهش دربارۀ خودناتوانساز اخیراً به حیطۀ آموزشگا نیز شارد ش ه است بهنظر
م رس که برخ از دان آمژوزان ،آگا انژه ش عمژ تژالش نمژ کننژ  ،مطالعژۀ خژود را بژه
آخرین لحظه موکول م کنن  ،شب قبل از امتحان را به بطالت م گذراننژ ش یژا از را برد ژا
ژا
خودناتوانساز استفاده م کنن تا از ت ویحات منفژ شکسژت احتمژال بکا نژ پژهش
نشان دادهان که خودناتوانساز اغ ب بژا نگژرش ژا ،عواطژف ش رفتار ژا نامناسژب ش منفژ
مراه بوده است ش خودناتوانساز ش عم کرد بر یک یگر اثر م گذارن ش م یگر را تقویژت
مژ کننژ (مظژژا ر  )9316 ،نتژژایج تحقیقژژات نشژژان دادهانژ کژژه خودنژژاتوانسژژاز تحصژژی
را برد پیشگیرانه ش خژودنظمد نژ ه اسژت کژه بژرا مقاب ژه بژا عم کژرد ضژعیف محتمژل در
تکالیف درس استفاده م شود (برزگر ش خضر  )5095 ،5مچنین ،بین خود نژاتوان سژاز ش
ش اشردان)9112 ،3
عم کرد دان آموزان رابطۀ منف باالی مشا ه ش ه است (می
نگا صحبت از پیشاین ا خودناتوان ساز  ،عژوام مچژون خژانواده در رأس
قرار م گیرن  ،چراکه خانواده بهمنزلۀ عم هترین نهاد اجتماع  ،اشلین پایگاه سازمانیافتها
است که مؤلفه ا آن به شیوها متفاشت بر فراین تحول فرزنژ ان اثژر مژ گژذارد ازنظژر
برگالس ش جونز ( )9128یک از اساس ترین ع ل خودناتوان سژاز  ،سژابقۀ عژ دریافژت
مراقبت ش عش ب قی ششرط است بر مژین اسژاس ،گریژون 4ش مکژاران ( )5000عوامژل
تحول را ک ی در پی ای خودنژاتوان سژاز مژ داننژ ازنظژر بژالب ( )9185دلبسژتگ
نیرشمن بین شال ش فرزنژ سژبب افژزای احسژاس خودارزشژ در بژزر سژال مژ شژود
دلبستگ به مراقبت اشلیه در دشران کودک با گذشت زمان ش در چارچوب نظا ا دیگر
ادامه م یاب (رضای ش مکاران )9318 ،ر مراقب حساس ش پاسژخگژو بژا فژرا م آشردن
محیط غن ش تحریککنن ه به کودک خود احساس مهار ش تأثیر م بخش ش حرمت خود
اش را ارتقا م د در مقابل ،شخصیت ناایمن مراقژب بژا سژرکوب احسژاس ارزشژمن ش
2
ته ی حرمت خود کودک ،خودنژاتوان سژاز را ای ژاد مژ کنژ در ایژن راسژتا ک یژتمن
ج
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( ،5000بژژهنقژژل از مهب ژ ش شژژیخاالسژژالم  )9313 ،بژژر رابطژژۀ منف ژ نزدیک ژ بژژه شال ژ ین بژژا
خودناتوان ساز تأکیژ دارنژ آمرسان شگرینبر  )9182( 9از بررس ا متع د خود نتی ه
گرفتن که کیفیت دلبستگ با شال ین با سالمت عمژژژوم نوجوانژژژان ش رضژژژایت از زنژ ژ گ
ارتباط دارد نوجوانان که رشابط گر ش صژژمیمانه بژژا شالژژ ین خژژود دارنژژ  ،مفهژژو خژژود
عمی تر دارنژ  ،بیشتر به خود اعتماد م کنن ش سازگار رشان باالتر دارن ش با مشکالت

درگیر م شون ش برا یافتن راهحل مناسب تالش م کنن (مژژژالتیز 5ش مکژژژاران )5092 ،از
این رش ،فراین ا شال گر  3نهفقط بهطور مستقیم ،ب که بهشاسطۀ عوامژل انگیزشژ
خودکارآم

قادر به پی بین خودناتوان ساز ان بن شرا ( )5002خودکارآمژ

را ادراک

ش متغیر شاسژطها نیرشمنژ

در انژواع

ش داشر فرد دربارۀ مهارت ا ش توانمن

ا خوی

رفتار پیشرفت م دان از زاشیۀ دی بن شرا ،مه خودکارآم
خودکارآم

با کنترل میزان کوش

 ،خانواده است

ش زمان پای ار در برابر موانع پی رش ،سطح

انگیزش افراد را تعیژین مژ کنژ افژراد دارا خودکارآمژ
تحصی

مچژون

چال برانگیز را برم گزینن ش شکست را پیام

تحصژی

بژاال ،فعالیژت ژا

از میزان توانژای ذاتژ  ،ق مژ اد

نم کنن از سو دیگر آنان که به خودباشر نسبتبه توانژای ژا نرسژی هانژ  ،از کوشژ
خود م کا ن ش به راهحل ژا پژی

پژا افتژاده تژن مژ د نژ ش بژا اسژتفاده از را برد ژا

خودناتوانساز ،پشت نقاب شرایط پنهان م شژون تژا شکسژت خژود را موجژه ج ژوه د نژ
(کودشایل 4ش مکاران)5008 ،؛ به عبارت دیگر ،اگر خودکارآم
یک حوزه مانن حوزۀ تحصی

ش حرمت خود فرد در

در معرض ته ی قرار گیژرد ،ممکژن اسژت فژرد بژهمنظژور

م یریت این ته ی از را برد ای استفاده کن تا از حرمژت خژود دفژاع کنژ کژه یکژ از
مهمترین را برد ا دفاع  ،خودناتوان ساز است (اکین 2ش مکاران )5099 ،پولفورد 6ش
مکژژاران ( )5002در پهش شژ بژژینفر نگژ نشژژان دادنژ کژژه دانژ آمژژوزان انگ یسژ بژژا
خودکارآم

پایین ،خودناتوانساز بیشتر را گزارش م کننژ ش دانژ آمژوزان دختژر

لبنان نسبتبه پسران خودناتوانسازتر ستن
Armsden & Greenberg
Maltaies
parenting processes
Coudevylle
Akin
Pulford
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اعتماد به نفس پایین 9ممکن است به اتخاذ را برد ا خودناتوان سژاز شژامل تژالش
ناکاف  ،به تعوی ان اختن ش ادعا داشتن خ ب یا تنی گ  5ش در پس آن به موفقیت کژم تژر
بین ام (جونز ش رشدشلت ،9185 ،3بهنقل از ذبیحاله ش مکژاران )9319 ،بژر ایژن اسژاس از
مؤلفه ا افراد خودناتوانساز ،خودکارآم پایین آن است فرد از طری خودناتوان سژاز
رابطۀ بین توانای ش عم کرد را تحتالشعاع قرار م د تا در صورت شکست ،حرمژت خژود
اش کمترین آسیب را متحمژل شژود (ذبژیحالهژ ش مکژاران )9319 ،بنژابراین بژاشر نسژبتبژه
توانای ا خود در یک موقعیت خاص ،یک از تعیینکنن ه ا مهم رفتار خودناتوان سژاز
است برا مثال فرد که خودکارآم پایین دارد برا ان ا یژک رقابژت شرزشژ  ،بیشژتر
احتمال دارد که از خودناتوانساز استفاده کن (ذبیحاله ش مکاران)9319 ،
مطالعات مخت ف نشان دادهان دانژ ژ آمژژژوزان کژژژه سطو باالی از خودکارآم
تحصی دارنژژژ  ،احساسات ش افکارشژژژان مثبت اسژژژت که م توان برا تالش جهت کسب
موفقیت ،در آن ا انگیزه ای اد کن این انگیزه سژژژژژبب م شود آن ا برا دستیاب به ا ا
خود در یک مسیر طوالن تالش کننژژژژژژژ  ،احساس شکست نکنن  ،در برابر مشکالت مقاش
باشژژژن  ،زمان را برا رسی ن به موفقیت م یریت کنن  ،تما راه ا ممکن برا حل مسئ ه را
امتحان کنن ش از چال ا ای ادش ه توسط تکالیف دشوار نهراسن در نتی ۀ ایژن شیهگژ ،
آن ا موف مژژژ شژژژون ش پیشرفت تحصی عال خوا ن داشت (گوتا )5095 ،4لواسژژژان ش
مکاران در پهش ش نشژان دادنژ کژه بژین خودکارآمژ ش خودنژاتوانسژاز رابطژۀ منفژ
معنادار شجود دارد ش دریافتن که خودکارآم تحصی دختران بژهطژور معنژادار بژی از
پسران ش خودناتوان ساز تحصی پسران بهطور معنادار بی از دختران اسژت مچنژین در
پهش گادبویس ش استرشجن )5099( 2رابطژۀ خودکارآمژ ش خودنژاتوان سژاز در بافژت
تحصی مطالعه شژ ه اسژت ش آن ژا دریافتنژ افژزای خودکارآمژ تحصژی دانشژ ویان
کانادای با کا خودناتوانساز تحصی آنان مراه است
6
یک دیگر از متغیر ای که با خودناتوان ساز ارتباط دارد ،ویت تحصی اسژت
کژژه م توان از عوامل فرد مؤثر در پژژی آین ا خودنژژاتوانسژژاز تحصی محسوب
low self-confidence
stres
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
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شود تغییرات دشرۀ نوجژوان ش مشژکالت مربژوط بژه آن را ویژتیژاب مژ گوینژ (زارع
بهرا آبژاد ش مکژاران )9312 ،ویت تحصی بازتاب از انواع شایستگ  ،خودمختار ،
فمن  ،باشر ا کارآم ش ت ربژژۀ ی ان ا رای است که نوجوانان در کالس ژژا
درس با مساالن ش مع مان خود دارن ش مؤلفۀ آن چگونه عمل کردن در عرصه ا تحصی
است از آن ا که ویژت ممکژن اسژت بژر انتخژاب ،رفتار ژا کالسژ  ،عم کژرد ش گژرای
دان آموزان در زمینۀ تحصیالت اثر بگذارد ،در پهش ژ ژا مربوط به تع یم ش تربیت نق
محور دارد (غالمع لواسان ش مکاران)9310 ،
پرداختن به مفا یم مثل خودناتوانساز ش خودکارآمژژژژژژ ح اقل از دش نظر قابل
توجه است :نخست اینکه ،این مفا یم ا میت تربیت دارنژ ش دش اینکه ،بژژر شخصیت ش آین ۀ
فرد تأثیر مژژژ گذارنژژژ خودناتوانساز را برد نابهن ار است که در کوتاهم ت تصور از
خود را حفاﻇت م کن  ،در حژژال کژژه احتمال شکست مستمر در درازم ت را که م توان به
تما حوزه ا زن گ تعمیم یاب  ،افزای م د ژ (کاشینگتون )5000 ،9خودنژاتوان سژاز
م توان در ر موقعیت که توانای فرد مورد ته یژ قژرار مژ گیژرد ،اتفژا بیفتژ مژ ارس ش
کالس ا درس زمینۀ مناسب را برا استفاده از رفتار ا خودناتوانساز فرا م م آشرنژ
در چنین محیط ا تحصی  ،دان آموزان مواره با تکالیف ش موقعیت ای مواجژهانژ کژه
توانای ش وش آن ا را در معرض قضاشت دیگران قرار م د ژ (اشردان ش می ژ )5009 ،5
مچنین گرا ا ش ان رسون )5008( 3ویت تحصی را مهمترین عامل در عم کرد تحصژی
ش انگیزۀ پیشرفت م دانن استفاده از را برد ا خودناتوان ساز تحصی یک از موانع مهژم
پیشرفت دان آموزان است ش م رسه ازجم ه مکان ای اسژت کژه دانژ آمژوزان سژال ژا
م ی از زن گ خود را در آن حضور دارن  ،بع از پایانیافتن تحصیل در م رسه بژه دشران
ج ی ژ از زن ژ گ (دانشژژگاه ،کژژار ،ش ازدشاج) شارد م ژ شژژون ش در آن ژژا بژژا چژژال ژژا ش
موقعیت ا استرسزا بیشتر رشبهرش م شون که بایژ منطقژ ش آرا ش بژا درایژت بژ شن
آنکه تس یم شون  ،چارهان یش کنن
خودناتوانساز م موعها از فعالیت است که فرد آن ا را بهکار م گیرد تا بهانه
ش عذر را برا شکست خژود فژرا م آشرد ش موفقیژت را بژه عنژوان درشنژ نسژبت د ژ
بنابراین این عامل نیز سژبب مژ شژود میژزان عم کژرد تحصژی دانژ آمژوزان در مژ ارس
1. Covington
2. Urdan & Midgley
3. Graham & Anderson
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کا یاب ش میل ش رغبت به تحصیل در آن ا کمتر شود ،بهطور کژه خودنژاتوانسژاز
سبب افزای استرس ا تحصی م شود ش عم کرد حافظه را کا م د ش لذا سژبب
ویت تحصی ش خودکارآم م شود ،اما نتایج در این زمینه بهصورت متنژاق
کا
ش نیازمن تحقیقات بیشتر است مچنین محرز ش ن نق سبک ا دلبسژتگ ش ویژت
تحصی بر خودناتوانساز م توان دربردارن ۀ اشارات کاربرد مهژم ش تأثیرگژذار در
عم کرد تحصی دان آموزان باش ش بر مبنا آن م توان را کار ا ع م سودمن را
ارائه داد بنابراین ،با توجه به مبان نظر پژهش  ،سژؤال اساسژ ایژن اسژت کژه آیژا بژین
سژژبک ژژا دلبسژژتگ  ،ویژژت تحصژژی ش خودکارآمژ تحصژژی بژژا خودنژژاتوانسژژاز
تحصی رابطه شجود دارد؟

روش پژوهش
پهش حاضر ازنظر نحوۀ گردآشرد اطالعات توصیف ش ازنظژر رشش اجژرا ژمبسژتگ
بود جامعۀ آمار این پهش شژامل تمژام دانژ آمژوزان دشرۀ اشل متوسژطۀ آمژوزش ش
پرشرش شهرستان بناب در سال تحصی  9316-9312بود ح م جامعۀ آمار موردنظر بر
اساس آمار دریافت از آموزش ش پرشرش  9102نفر است که از این تع اد  128نفر دختژر ش
 152نفر پسر ستن نمونهگیر با استفاده از رشش نمونژهگیژر خوشژه ا تصژادف ان ژا
ش ه است؛ به این صورت که از بین م ارس دخترانه ش پسرانۀ شهر بناب ،از ر ک ا چهژار
م رسه بهصورت تصادف انتخاب ش سپس از بین دان آموزان ر م رسژه تعژ اد کژالس
بر اساس ح م موردنیاز نمونه  929نفر دختر ش  920نفر پسر انتخژاب شژ ن بژرا انتخژاب
نمونۀ پهش با استفاده از ج شل کرجس ش مورگان نمونژها بژا ح ژم  309نفژر انتخژاب
ش در این تحقی خودناتوان ساز تحصژی متغیژر تژابع ش سژبک ژا دلبسژتگ  ،ویژت
تحصی متغیر ا پی بین ش خودکارآم تحصی متغیر میان بودن

ابزارهای پژوهش
بهمنظور گردآشر داده ا در این پهش
ش ه است:

از  4پرس نامژۀ اسژتان ارد بژ ین شژر اسژتفاده

 .9پرسشنامـة سـبکهـای دلبسـتگی :این مقیاس شامل خودارزیاب از مهژارت ژا
ای اد رشابط ش خودتوصیف شیوۀ شکلد رشابط دلبستگ نسبتبه چهره ا دلبستگ
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نزدیک است ش مشتمل بر  98ماده اسژت کژه از طریژ عالمژتگژذار رش یژک مقیژاس 2
درجها (از نوع لیکرت) که از کامالً مخالفم تا کژامالً مژوافقم سژن ی ه مژ شژود بژر اسژاس
دستورالعمل پرس نامه 6 ،ماده مربوط به ر زیرمقیاس مشخص م شژود بژا توجژه بژه اینکژه
درمورد ر جم ه در پاسخنامه ،آزمودن عالمت خود را رش ک ا دایره زده است ،نمرۀ ش
برا ر زیرمقیاس مشخص م شود برا گزینه ا  9تژا  2بژهترتیژب نمژرات  0تژا  4درنظژر
گرفته م شود درمورد پایای ش اعتبار ،کولینز ش ری ( )9110نشژان دادنژ کژه زیرمقیاس ا
نزدیک بودن ،شابستگ ش اضطراب در فاص ۀ زمان  5ماه ش حت در طژول  8مژاه پای ار مان ن
ش درمورد قاب یت اعتماد مقیاس دلبستگ بژژزر سژژال ،کولینز ش ری میزان آلفا کرشنباخ را
برا ر زیرمقیاس این پرسشنامه در  3نمونه از دانش ویان گزارش دادن
با توجه به اینکژژژژه مقادیر آلفا کرشنباخ در تمام موارد مساش یژژژژا بی از 0/80
است ،بنژابراین آزمژون از اعتبار باالی برخوردار است از سو دیگر در پهش پاک امن
( )9380میزان اعتبار آزمون با استفاده از آزمون م د بهصورت مبستگ بین این دش اجرا
مشخص ش ه است نتایج حاصل از اجرا دشبارۀ این پرس نامه با فاص ۀ زمان یک ماه از
یک یگر بیانگر آن بود که این آزمون در سطح  0/12دارا اعتبار اسژت (پاکژ امن)9380،
در پهش حاضر آلفا کرشنباخ محاسبهش ه برا کل پرس نامه  0/2ش برا مؤلفژه ژا
ایمن ،اجتناب ش دشسوگرا بهترتیب  0/6 ،0/6 ،0/2بهدست آم
 .2پرسشنامة خودکارآمدی تحصیلی :پرس نامژۀ خودکارآمژ تحصژی توسژط
مک ای رش ش بانتین ( )5009ساخته ش ه است این پرس نامژه شژامل  90گویژه اسژت ش
افراد بر اساس مقیاس لیکرت فتدرجها از کامالً مخالفم برابر با نمرۀ  9تا کامالً مژوافقم
برابر با نمرۀ  2پاسخ دادن گویه ا معکوس این پرس نامه عبژارتانژ از 2 :ش  6ش ( 1بژه
«کامالً مخالفم» نمرۀ  2ش به «کامالً موافقم» نمرۀ  9داده م شود) برا محاسژبۀ امتیژاز ک ژ
پرس نامه ،نمرۀ مه گویه ا پرس نامه با م جمع ش ن ش دامنۀ امتیاز ایژن پرسژ نامژه
بین  90تا  20خوا بود ر چه امتیاز حاصلش ه از این پرس نامه بیشتر باش  ،نشاند ن ۀ
9
میزان بیشتر خودکارآم تحصی افراد خوا بود ش بالعکس مژک ای ژرش ش بانتینژ
( )5005ضریب اعتبار مقیاس را  0/89اعال کژردهانژ مچنژین ،بژرا اعتبژار سژازۀ آن از
تح یل عام تأیی استفاده ش که شاخص ا بهدستآم ه نشژان از برازنژ گ مناسژب
پرس نامه با داده ا دارد لواسان ش مکژاران ( )9388نخسژتینبژار ایژن ابژزار را ترجمژه ش
1. McIlroy & Bunting
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اعتباریاب کردن ش مسان درشن آلفا کرشنبژاخ را  0/22گژزارش کردنژ در پژهش
حاضر آلفا کرشنباخ محاسبهش ه برا کل پرس نامه  0/24بهدست آم ه است
 .3پرسشنامة هویت تحصیلی :در پهش حاضر از پرس نامۀ ویت تحصژی شاز
ش ایزاکسون )5008( 9که نسخۀ فارس آن را ح از ش مکژاران ( )9310تهیژه کژردهانژ ،
استفاده ش ه است نمونۀ اص این ابزار دارا  4خژردهمقیژاس ش  40مژاده اسژت کژه رش
یک طیف پنج درجها لیکرت از ( 9کامالً مخالفم) تا ( 2کامالً موافقم) قژرار دارد مؤلفژۀ
اشل ،ویت تحصی موف  ،ویت تحصی دیررس ،ویت تحصژی سژردرگم ش ویژت
تحصی دنبالهرش است نسخۀ فارس ابزار شامل  35ماده است کژه مژاده ژا ،52 ،55 ،91
 36در رشای یاب محتوای ش ماده ژا  50 ،99 ،90ش  33در تح یژل عژام حژذ شژ ن
ح از ش مکاران ( )9310بیان کردن مقیاس منزلت ا ویت تحصی دارا رشایژ ش
اعتبار قابل قبول در میان دانژ آمژوزان ایرانژ اسژت در پژهش حاضژر بژرا بژهدسژت
آشردن پایای از آلفا کرشنباخ استفاده ش  :ضریب آلفا کرشنباخ محاسبهش ه برا کژل
پرس نامه  0/62ش برا مؤلفه ا موفژ  ،دنبالژهرش ،سژردرگم ش دیژررس بژهترتیژب ،0/29
 0/6 ،0/2 ،0/22بهدست آم
 .4پرسشنامة خودنـاتوان سـازی تحصـیلی :پرسژ نامژۀ خودنژاتوان سژاز تحصژی
شوینگر ش استینسژمر پ سژتر ( )5090پرسژ نامژها تژکعژام ش دارا  2گویژه اسژت ایژن
پرس نامه بر درجهبن پنجگانۀ لیکرت صورتبن ش ه است برا محاسبۀ امتیاز ک ژ
پرس نامه ،نمرۀ مۀ گویه ا آن را با م جمع م کنن دامنۀ امتیاز این پرس نامه بین 2
تا  32است ر چه امتیاز حاصلش ه از این پرس نامه بیشتر باش  ،نشاند ن ۀ میژزان بیشژتر
خودناتوانساز تحصی افراد خوا بود ش بالعکس
به منظور رشاساز این پرس نامه ،در تحقی تابع بردبار ش رستگار ( )9314نخسژت
مؤلفان این پرس نامه را به زبژان فارسژ ترجمژه کردنژ ش پژس از تأییژ صژحت ترجمژه،
سهولت خوان ن ش فهم ماده ا ازسو چن متخصص رشانشناسژ تربیتژ  ،م ژ داً یکژ از
متخصصان پرس نامۀ فارس را به زبان انگ یس ترجمه کرد ش مشژابهت دش مژتن انگ یسژ
موردتأیی قرار گرفت سپس فر نهای پرس نامه مراه با برخ تغییرات متناسب با جامعۀ
ایرانژ بژژرا اجژژرا تنظژژیم شژ  .شژژوینگر ش استینسژژمر پ سژژتر ضژژریب مسژژان درشنژ ایژژن
پرس ژ نامژژه را برابژژر بژژا  0/80گژژزارش کردن ژ ضژژریب آلفژژا کرشنبژژاخ بژژرا مقیژژاس
1. Was & Isaacson
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خودناتوانساز برابر با  0/22بهدست آم که بیانگر پایا بودن ابزار انژ ازهگیژر اسژت .در
پهش حاضر آلفا کرشنباخ محاسبهش ه برا کل پرس نامه  0/24بهدست آم ه است

یافتهها
در ج شل  9آماره ا توصیف متغیر ژا سژبک ژا دلبسژتگ  ،خودکارآمژ
تحصی ش خودناتوانساز تحصی بر اساس جنس نشان داده ش ه است
جدول  9میانگین ش انحرا

استان ارد متغیر ا پهش

بر اساس جنس

جنسیت
دختر

متغیرها

میانگین

کل

پسر

انحراف
استاندارد

میانگین

 ،ویژت

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

حداقل حداکثر

سبک ا
دلبستگ
ویت تحصی

40/92

6/6

31/62

6/002

31/19

6/39

54

22

905/51

95/60

903/38

90/33

905/84

99/25

29

932

خودناتوانساز

93/52

4/42

92/22

4/33

92/41

4/13

2

51

خودکارآم
تحصی

29/56

6/93

41/22

6/28

20/25

6/41

59

63

به منظور بررس اینکه خودکارآم تحصی نق شاسژطۀ معنژادار در رابطژه بژین
سبک ا دلبستگ ش سبک ا ویت تحصی با خودناتوان ساز تحصی دارد ،از تح یل
مسیر استفاده ش که ابت ا پی فرض ا این رشش به شر ذیل مورد بررس قرار گرفت
با استفاده از آزمون کالموگرش  -اسمیرنو نرمژال بژودن باقیمانژ ه ژا در ژر دش
متغیر شابسته بررس ش که نتی ه نشاند ن ۀ تخط نش ن این پی فرض بود
جدول  2نتایج آزمون کژالموگرش
تحصی
متغیر وابسته
خودکارآم تحصی
خود ناتوانساز تحصی

 -اسژمیرنو

جهژت بررسژ نرمژال بژودن باقیمانژ ۀ خودکارآمژ

کجی

کشیدگی

آماره

درجة آزادی

معناداری

-0/20
0/41

-0/03
0/40

0/029
0/028

309
309

0/06
0/09
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شاخص ا ک ش کشی گ متغیر ا نشان م د ن که توزیع متغیر ا نرمال است
با شجود این ،نتایج آمارۀ  zکالموگرش  -اسمیرنو برا باقیمان ۀ متغیر خودناتوان ساز
حاک از نرمال نبودن توزیع باقیمان ه است لژذا بژا درنظژر گژرفتن شژاخص ژا ک ژ ش
کشی گ مژ تژوان درخصژوص معنژادار شژ ن آمژارۀ  zکژالموگرش  -اسژمیرنو متغیژر
خودنژژاتوانسژژاز چنژژین عنژژوان کژژرد کژژه چژژون ایژژن شژژاخص ،آزمژژون مبتن ژ بژژر تع ژ اد
نمونه است ،بنابراین بژا افژزای تعژ اد نمونژه ژا مژورد مطالعژه ش افژزای درجژۀ آزاد
احتمال معنادار  zمحاسبهش ه بیشتر خوا بود لذا م توان نرمال بودن توزیژع متغیر ژا
فو را خال شاخص ع د بهدست آم ه با توجه به قضیۀ ح مرکژز توجیژه کژرد در
قضیۀ ح مرکز نشان داده م شود که تحت شرایط  ،م موع مقادیر حاصل از متغیر ا
مخت ف ،که ر ک ا میانگین ش پراکن گ متنا دارن  ،با افزای تع اد متغیر ا ،تژوزیع
بسیار نزدیک به توزیع طبیع دارد (مصژرآباد  .)9312 ،لژذا توزیژع باقیمانژ ه ژا ژر دش
متغیر شابسته ،نرمال است
با توجه به برقرار بودن پی فرض ا رشش تح یل مسیر از این رشش جهت بررس
نق میان خودکارآم تحصی در رابطژۀ بژین سژبک ژا دلبسژتگ (ایمژن ،نژاایمن
اجتناب ش دشسوگرا) ش خودناتوان ساز تحصی اسژتفاده شژ کژه نتژایج آن در شژکل  9ش
ج شل ا  3ش  4قابلمالحظه است

شــکل  9م ژ ل اص ژ نق ژ
خودناتوانساز

شاسژژطها خودکارآم ژ

تحصژژی

در رابطژژۀ بژژین سژژبک ژژا دلبسژژتگ ش
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جدول  3شاخص ا برازش م ل پیشنهاد اشل پهش
شاخص ا
م ل پیشنهاد

X2

Df

X2/df

GFI

AGFI

CFI

NFI

RMSEA

Sig.

9/16

3

0/62

9/00

0/11

9/00

0/18

0/0009

0/28

ج شل  3شاخص ا برازن گ م ل پیشنهاد پهش را پس از حذ مسژیر ا
غیر معنادار نشان م د با توجه بژه نتژایح منژ رج در جژ شل  3شژاخص ژا برازنژ گ
شژژامل شژژاخص م ژژذشر خژ ( ،)X2=9/16م ژژذشر خژ نسژژب ( ،)X2/df=0/623شژژاخص
نیکوی برازش ( ،)GFI=9/00شاخص نیکژوی بژرازش انطبژاق ( ،)AGFI= 0/11شژاخص
نیکژژوی بژژرازش مقایسژژه ا ( ،)CFI=9/00شژژاخص بژژرازش بهن ژژار ( )NFI=0/18ش جژژذر
میانگین م ژذشرات خطژا تقریژب ( )RMSEA=0/0009حژاک از بژرازش مط ژوب مژ ل
است
جدول  4مسیر ا مستقیم ش غیرمستقیم ش نتایج آزمون سوبل برا معنادار مسیر ا شاسطها
مسیر ساختاری
خودکارآم ژ خودناتوانساز
ایمن ژ خودکارآم
ایمن ژ خودناتوانساز
ایمن ژ خودکارآم ژ
خودناتوانساز
اجتناب ژ خودناتوانساز
دشسوگرا ژ خودکارآم
دشسوگرا ژ خودناتوانساز
دشسوگرا ژ خودکارآم ژ
خودناتوانساز

)B (SE

β

(t)P>9/12

(-0/92 )0/04
(0/52 )0/08
(-0/56 )0/06

-0/91
0/92
-0/53

-3/41
5/18
-4/58

(-0/04 )0/05

-0/03

-5/56

(0/53 )0/08
(-0/49 )0/90
(0/92 )0/02

0/92
-0/52
0/93

5/26
-4/91
5/30

(0/06 )0/05

0/02

5/22

Sobel Test (Sig.
)Indirect Path

آزمون سوبل

آمارۀ سوبل ()-5/52
معنادار ()p=0/05

آمارۀ سوبل ()5/68
معنادار ()p=0/09

مطژژاب بژژا شژژکل  9ش جژژ شل  4مسژژیر مسژژتقیم از خودکارآمژژ
خودناتوان ساز تحصی

تحصژژی

بژژه

( )β=-0/91 ،P< 0/02ازنظر آمژار معنژادار اسژت مچنژین بژا

توجه بژه نتژایج جژ شل  ،4مسژیر ا مسژتقیم از سژبک دلبسژتگ ایمژن بژه خودکارآمژ
تحصی

( )β=0/92 ،P< 0/02ش خودناتوان ساز تحصی

()β=-0/53 ،P< 0/02؛ از سبک
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دلبستگ ناایمن اجتناب فقط به خودنژاتوان سژاز ( )β=0/92 ،P< 0/02ش مسژیر مسژتقیم از
سژژبک دلبسژژتگ نژژاایمن دشسژژوگرا بژژه خودکارآم ژ
خودناتوانساز تحصی

تحصژژی

( )β=-0/52 ،P< 0/02ش

()β=0/93 ،P< 0/02؛ ازنظر آمار معنادار ستن

مبتن بر مسیر ا ع ّژ بژهدسژت آمژ ه ،بژهمنظژور آزمژون رشابژط شاسژطها مژ ل
معنادار رشابژط غیژر مسژتقیم اسژت،

ساختار از آزمون سوبل که آمارها جهت سن

استفاده ش که نتایج آن در ج شل  4درج ش ه است چنانکه در ج شل  4مالحظه م شود،
تحصی

سبک دلبستگ ایمن ازطری خودکارآم

بهصورت معکوس خودناتوان سژاز

( )β=-0/03 ،t=-5/52 ،P= 0/05را پژی بینژ مژ کنژ سژبک دلبسژتگ نژاایمن

تحصی

تحصی

دشسوگرا نیز ازطری خودکارآم

بهصورت مثبژت خودنژاتوان سژاز تحصژی

( )β=0/02 ،t=5/68 ،P= 0/002را پی بین م کن
بنابراین ،با توجه به نتایج بهدست آم ه م ل نظژر نقژ
تحصی

در رابطه بین سژبک ژا دلبسژتگ ش خودنژاتوان سژاز تحصژی

درص تقویت م شود به عبارت  ،خودکارآمژ

تحصژی

رابطۀ بین سبک ا دلبستگ ش خودناتوان ساز تحصی
سژژبک دلبسژژتگ ایمژژن افژژزای
تحصی

ش ه ش افزای

خود ناتوان ساز تحصی
دشسوگرا افزای
کا

شاسژطها خودکارآمژ

(کا

(کا

دارد درشاقع ر چقژ ر سژطو

) یابژ  ،سژژبب افژژزای

) خودکارآم

تحصی

شاسژطها معنژادار در
(کژژا

) خودکارآمژ

نیز به مراتب به کا

(افزای )

من ر م شود مچنین ،ر چق ر سطو سبک دلبستگ ناایمن
) یاب  ،سبب کا

(افزای ) خودکارآم

تحصی

(کژژا

نقژ

بژه احتمژال 12

تحصی

(افژزای ) خودکارآمژ
نیز بهمراتب به افزای

(کا

تحصژی

شژ ه ش

) خودناتوان ساز

من ر م شود بنابراین ،سژبک ژا دلبسژتگ ایمژن ش دشسژوگرا عژالشه بژر تژأثیر

مستقیم بر خودناتوان ساز تحصی  ،اثر غیر مستقیم نیز ازطری خودکارآم

تحصژی

بژژر رش خودنژژاتوانسژژاز دارن ژ  ،شل ژ تژژأثیر سژژبک دلبسژژتگ نژژاایمن اجتنژژاب بژژر رش
خودناتوانساز تحصی

فقط بهصورت مستقیم بود

با توجه به برقرار بودن پی فرض ا رشش تح یل مسیر از این رشش جهت بررس
نق

میان

خودکارآم

تحصی

در رابطژه بژین سژبک ژا

دنبالهرش ،دیررس ش سردرگم) ش خودناتوان سژاز تحصژی
شکل  5ش ج شل ا  2ش  6قابلمالحظه است

ویژت تحصژی

(موفژ ،

اسژتفاده شژ کژه نتژایج آن در

بررسی نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در ...

شکل  2م ل اص نق شاسطها خودکارآم
خودناتوانساز تحصی

تحصی

جدول  2شاخص ا برازش م ل پیشنهاد پهش
شاخص ا
م ل پیشنهاد

در رابطژه بژین سژبک ژا
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ویژت تحصژی

ش

دش

X2

df

X2/df

GFI

AGFI

CFI

NFI

RMSEA

Sig.

3/29

4

0/15

9/00

0/18

9/00

0/11

0/0009

0/44

ج شل  2شاخص ا برازن گ م ل پیشنهاد پهش را پس از حذ مسژیر ا
غیر معنادار نشان م د با توجه به نتایح من رج در ج شل  2شاخص ا برازن گ شامل
شاخص م ذشر خژ ( ،)X2=3/29م ژذشر خژ نسژب ( ،)X2/df=0/152شژاخص نیکژوی
برازش ( ،)GFI=9/00شاخص نیکوی بژرازش انطبژاق ( ،)AGFI =0/18شژاخص نیکژوی
بژژرازش مقایسژژها ( ،)CFI=9/00شژژاخص بژژرازش بهن ژژار ( )NFI =0/11ش جژژذر میژژانگین
م ذشرات خطا تقریب ( )RMSEA = 0/0009حاک از برازش مط وب م ل است
مطژژاب بژژا شژژکل  5ش جژژ شل  ،6مسژژیر مسژژتقیم از خودکارآمژژ تحصژژی بژژه
خودناتوان ساز تحصی ( )β=-0/92 ،P< 0/02ازنظر آمژار معنژادار اسژت مچنژین بژا
توجه به نتایج ج شل  ،6مسیر ا مستقیم از سبک ویت موف به خودکارآم تحصژی
( )β=0/98 ،P< 0/02ش خودناتوان ساز تحصژی ()β=-0/56 ،P< 0/02؛ از سژبک ویژت
دنبالهرش تنها به خودکارآم تحصژی ( ،)β=0/58 ،P< 0/02از سژبک ویژت دیژرس بژه

242

روانشناسی فرهنگی ،9311 ،سال چهارم ،شماره 9

خودکارآم ژ تحصژژی ( )β=-0/40 ،P< 0/02ش خودنژژاتوانسژژاز تحصژژی (،P< 0/02
)β=0/94؛ ش از سبک ویت سردرگم بژه خودنژاتوان سژاز تحصژی ()β=0/58 ،P< 0/02
ازنظر آمار معنادار ستن
جدول  2مسیر ا مستقیم ش غیرمستقیم ش نتایج آزمون سوبل برا معنادار مسیر ا شاسطها
مسیر ساختاری
خودکارآم ـ خودناتوانساز
موف ژ خودکارآم
موف ژ خودناتوانساز
موف ژ خودکارآم ژ
خودناتوانساز
دنبالهرش ژ خودکارآم
دنبالهرش ژ خودکارآم ژ
خودناتوانساز
دیررس ژ خودکارآم
دیررس ژ خود ناتوانساز
دیرس ژ خودکارآم ژ
خودناتوانساز
سردرگم ژ خودناتوانساز

)B (SE

Β

نمرة استاندارد

بتا

(t)P>9/12

(-0/92 -0/93 )0/04
(0/98 0/92 )0/02
(-0/56 -0/91 )0/04

-3/42
3/56
-4/22

(-0/03 -0/05 )0/09

-5/32

0/58

5/40

(-0/02 -0/06 )0/03

-9/12

(-0/40 -0/64 )0/91
(0/94 0/92 )0/06

-3/45
5/80

(0/08 )0/03

0/02

5/43

(0/91 )0/04

0/58

4/85

(0/46 )0/91

Sobel Test (Sig.
)Indirect Path

آزمون سوبل

آمارۀ سوبل ()-5/36
معنادار ()p=0/092
آمارۀ سوبل ()9/120
معنادار ()p=0/048

آمارۀ سوبل ()5/43
معنادار ()p=0/092

مبتن بر مسیر ا ع ّژ بژهدسژت آمژ ه ،بژهمنظژور آزمژون رشابژط شاسژطها مژ ل
ساختار از آزمون سوبل که آمارها جهت سن

معنژادار رشابژط غیژر مسژتقیم اسژت

استفاده ش که نتایج آن در ج شل  6درج ش ه است چنانکه در ج شل  6مالحظه م شود،
سبک ویت موف ازطری خودکارآم
تحصی

تحصی

بهصژورت معکژوس خودنژاتوان سژاز

( )β=-0/03 ،t=-5/32 ،P= 0/092را پی بینژ مژ کنژ سژبک ویژت دنبالژهرش

ازطری خودکارآم

تحصی

بهصورت معکوس خودناتوانساز تحصژی

(،P= 0/048

 )β=-0/02 ،t=9/12را پژژی بین ژ م ژ کن ژ ش مچنژژین ،سژژبک ویژژت دیژژررس ازطری ژ
خودکارآم

تحصی

بهصورت مثبت خودناتوانسژاز تحصژی

 )β=0/02را پی بین م کن

(،t=-5/43 ،P= 0/092
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بحث و نتیجهگیری
نتایج تح یل مسیر نشان داد که خودکارآم تحصی نق میان معنادار در رابطه بین
سبک ا دلبستگ (ایمن ،ناایمن اجتناب ش دشسوگرا) ش خودناتوان سژاز تحصژی دارد
بهطژور کژه مسژیر ا مسژتقیم از سژبک دلبسژتگ ایمژن بژه خودکارآمژ تحصژی ش
خودناتوان ساز تحصی ؛ از سبک دلبستگ ناایمن اجتناب فقژط بژه خودنژاتوان سژاز ؛ ش
مسژژیر مسژژتقیم از سژژبک دلبسژژتگ نژژاایمن دشسژژوگرا بژژه خودکارآمژژ تحصژژی ش
خودناتوان ساز تحصی ازنظر آمار معنادار ستن ( )P<0/02سژبک دلبسژتگ نژاایمن
دشسوگرا نیز ازطری خودکارآم تحصی بهصورت مثبت خودناتوان ساز تحصژی را
ا ح از ش مکاران ( ،)9386برزشنسژک ش
پی بین م کن این یافته با نتایج پهش
کاک )5002( 9مسو است که نشان دادن خودکارآم با سژبک ژا ویژت اطالعژات
رابطۀ مستقیم ،با سبک ویژت ن ژار رابطژۀ مسژتقیم ش بژا سژبک ویژت اجتنژاب رابطژۀ
معکوس دارد اشم نصرتآباد ش مکاران ( )9314در پهش ش با بررس تأثیر مسژتقیم
ش غیر مستقیم سبک ا پردازش ویت ،خودکارآم تحصی ش شضژعیت اقتصژاد بژر
عم کرد تحصی دان آموزان دریافت سبک اطالعات بهشاسطۀ خودکارآمژ تحصژی
تأثیر غیر مستقیم بژر پیشژرفت تحصژی دانژ آمژوزان دارد شلژ سژبک ژا سژردرگم ش
ن ار ازطری متغیر میان تعه  ،اثر غیر مستقیم ش معنادار بر پیشرفت تحصی دارد
با مطالعۀ منابع ت رب متنوع ،پهش ش مبتن بر اینکژه نقژ شاسژطۀ خودکارآمژ
بین دش متغیر ویت تحصی ش سبک دلبستگ بررس ش ه باش  ،یافت نش  ،اما تحقیقژات
کم در زمینۀ ر یک از متغیر ا به تفکیک صورت گرفته است نتایج پهش ح ژاز ش
مکاران ( )9386نشان داد که سبک ویت اطالعات بهصژورت مسژتقیم ش غیرمسژتقیم بژر
پیشرفت تحصی اثر مثبت دارد سبک ویت ن ار با شاسطۀ خودکارآم بر پیشرفت
تحصی اثر مثبت دارد ش سبک ویت سردرگم  /اجتناب بر پیشرفت تحصی اثژر مسژتقیم
ش منف دارد مچنین مهب ش فوالد چنژ ( )9319در در پژهش خژود نشژان دادنژ کژه
خودکارآم م توان بهمنزلۀ متغیر شاسطها میان دلبستگ به شال ین ش پیشرفت تحصی
درنظر گرفته شود بر این اساس شال ین م توانن با فرا م کردن فضای امن ،سطح پیشرفت
تحصی فرزن ان را از طری ارتقا سطح خودکارآم آن ا بهبود بخشن
بررس نق شاسطها خودکارآم تحصی نشژان داد خودکارآمژ تحصژی
1. Berzonsky & Kuk
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نق شاسطها مهم در دلبستگ به مادر ش خودناتوانساز ایفا م کن این نتژایج مسژو
بژژا پژژهش یامژژاشاک  9ش مکژژاران ( )5099ش نونشژژوان ر 5ش مکژژاران ( )5002اسژژت
ت ربه ا ایمن زیربنا خودباشر مثبت ستن ش بژه ایژن شاسژطه خودنژاتوان سژاز را در
حاشیه قرار م د ن به عبارت  ،پایگاه امن خانواده با ای اد محیط اقناعکننژ ه ،نوجژوان را
متوجه پیام رفتار خوی م کن ش رابطۀ بین تالش ش موفقیژت حاصژل از آن را بژرا ش
شفا م سازد ش در چنین شرایط است که خودکارآم رش م یابژ ایژن یافتژه ژا در
راستا مطالعات قب است که نشان دادن بین خودکارآم افراد دارا سبک دلبسژتگ
ایمن ش ناایمن تفاشت معنادار شجود دارد (امیر ش آشنا )9312 ،افراد با سبک دلبسژتگ
ایمن ،خودکارآمژ بژاالتر را نسژبتبژه افژراد دارا سژبک دلبسژتگ نژاایمن گژزارش
م کنن به عالشه ،یافتۀ حاضر در راستا مطالعات قب ژ اسژت کژه از ارتبژاط معنژادار بژین
دلبستگ ش خودکارآم حمایت کرده ش نشان دادهان که دلبستگ بژه شالژ ین مژ توانژ
خودکارآم ژ را پژژی بین ژ کن ژ (کژژرشل 3ش مکژژاران )5001 ،ش دلبسژژتگ بژژه شال ژ ین
پی بین کنن ۀ مثبژت ش معنژادار بژرا خودکارآمژ اسژت (سژ یم ش جوکژار9319 ،؛
شیزمن ش مکاران9116 ،؛ ش  4ش مکاران )5002 ،مچنین نتایج پژهش نشژان داد کژه
ژا بنژ شرا ش
دلبستگ قادر به پی بین خودکارآم است ش این یافته مسو با پژهش
مکاران ( ،)5009گرین ش مکژاران ( )5004نشژان دادنژ دلبسژتگ بژه شالژ ین مژ تژوان
خودکارآم را پی بین کن که با نتایج پهش اعتماد ش سژعادت ( )9314کژه نشژان
دادن سژالمت خژانواده ش سژبک دلبسژتگ ایمژن سژبب افژزای باشر ژا خودکارآمژ
باشر ژا خودکارآمژ
تحصی دانش ویان ،ش سژبک دلبسژتگ اجتنژاب سژبب کژا
است ،کامالً مسو است طب بخش از یافتژۀ ایژن پژهش کژه بژین خودکارآمژ افژراد
دارا سبک دلبستگ ایمن ش ناایمن تفاشت معنادار شجود دارد ش افراد با سبک دلبستگ
ایمن ،خودکارآمژ بژاالتر را نسژبتبژه افژراد دارا سژبک دلبسژتگ نژاایمن گژزارش
م کنن  ،م توان ت ویحات متع د برا آموزگژاران ،دانژ آمژوزان ش دسژتانژ رکاران
آموزش ش پرشرش مطر سازد ضرشر است که آموزش ای برا بهبود کیفیژت رشابژط
ی ان شال ش کودک ارائژه شژود تژا بژا شژکلگیژر پایگژا عژاطف در دانژ آمژوز ش
Yamawaki
Neuenschwander
Carroll
Wei
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خودباشر مثبت ،زمینژۀ افژزای اسژتفاده از باشر ژا خودکارآمژ را در دانژ آمژوزان
فرا م سازد از آن ا که خودباشر مثبت در شرایط بژهشقژوع مژ پیونژ د کژه فژرد رابطژۀ
آشکار بین سطح تالش خود ش نتی ۀ عمل م یاب  ،آموزگاران موﻇفان تا چنین شژرایط
را خ ش این تصور مثبت را در دان آموزان ای اد کنن شرایط آموزش بایژ بژهگونژها
تنظیم شود که دان آموزان به این سطح از اطمینان برسن کژه حتژ کوشژ ژا انژ ک
آن ا نیز ب پاسخ نم مان بنابراین پیشنهاد م شود تقویت در مقاطع تحصی فقط به نتایج
ش نمره ا دان آموزان مح شد نشود ،ب که این سطح تالش دان آموز است که بایژ ارج
نهاده شود یک از مح شدیت ا این پهش این است که تمام اطالعات دان آموزان
در زمینۀ سبک ا دلبستگ  ،ویت تحصی  ،خودکارآم ش خودناتوان ساز تحصی
از طریژ ابزار ژژا خودگزارشژ جمژژعآشر شژ کژژه مژ توانسژژت در معژژرض سژژوگیر
مط وبیت اجتماع قرار بگیرن
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