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 کیدهچ

بینی پیشرفت تحصیلی پژوهش حاضر با هدف پیشهدف: 

-های دلبستگی بزرگسالی، خوددانشجویان براساس سبک

متمایزسازی و سبک زندگی ارتقابخش سالمت در دانشجویان 

سال  دوره کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران در

 انجام گرفت. 5331-5336تحصیلی 

-در پژوهشی با روش توصیفی از نوع همبستگی، نمونهروش: 

نفر از میان تمامی دانشجویان دوره  301ای به حجم 

ر گیری دکارشناسی دانشگاه شهید بهشتی به روش نمونه

کنندگان در مطالعه، پرسشنامه دسترس انتخاب شدند. شرکت

(،  Shaver, 1993 andHazanن  های دلبستگی بزرگساالسبک

 andSkowron متمایزسازی  -پرسشنامه تجدیدنظر شده خود

Schmitt, 2003و نیمرخ سبک زندگی ارتقا بخش سالمت )-

 Pender,  andWalker, Sechristنسخه تجدیدنظر شده دوم  

 ( را تکمیل نمودند. 1995

ان داد نشگام بهنتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گامها: یافته

متمایزسازی -بین، نمره کل خودکه از میان متغیرهای پیش

ی بینی پیشرفت تحصیلبیشترین نقش را در پیش (034/0 

( و 063/0ازآن، سبک دلبستگی ایمن  دانشجویان دارد و پس

( قرار دارند و این سه متغیر در 030/0شکوفایی  -مؤلفه خود

-ی را پیشواریانس پیشرفت تحصیل 5394/0مجموع حدود 

های پژوهش حاضر نشان از اهمیت کنند. یافتهبینی می

تجارب تحولی اولیه افراد در محیط خانواده و کیفیت رابطه 

مادر و کودک و رشد سالم دوره کودکی بر کارکرد دوره 

 بزرگسالی دارد.

 

-های دلبستگی بزرگسالی، خودسبک ها:کلید واژه

 مت.متمایزسازی، سبک زندگی ارتقا بخش سال

Abstract  

 

Purpose: The purpose of this study was to 

predict the Academic Achievement of 

Students based on Adult Attachment Styles, 
Self-Differentiation and Health Promotion 

Lifestyle in Undergraduate Students of 

Shahid Behshti University in the Academic 

Year of 2016-2017.  
Method: In this descriptive-correlational 

study, a sample of 305 students from all 

undergraduate students of Shahid Beheshti 
University were selected by Accessible 

Sampling Method. Participants in the study, 
completed the Adults Attachment Styles 

Questionnaire (Hazan and Shaver, 1993), 

Self-Differentiation Revised Questionnaire 
(Skowron and Smith, 2003) and the profile 

of Health Promotion Lifestyle (revised 

version ll) (Walker, Sechrist and Pender, 
1995). Findings: The results of Stepwise 

Regression Analysis showed that among the 

predictor variables, the total score of Self-
Differentiation plays the most role in 

predicting the academic achievement of the 

students and after that, are Secure 

Attachment Style and Self-Actualization 

component. In total, these three variables 

predict of about 0/19.4 of the variance of 
Academic Achievement. The Findings of 

this study indicate the importance of the 

initial experiences of people in the family 
environment and the quality of mother-child 

relationship and healthy growth of childhood 

on adulthood function. 
 

 

 
Key words: Adult Attachment Styles, Self-

Differentiation, Healthy Promotion 

Lifestyle. 
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2   های دلبستگیرابطة بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان با سبک... 

 

 مقدمه و بیان مسئله

 موردتوجههای پژوهش در آموزش و از مسائل ها و عوامل مرتبط با آن، از اولویتپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه

شود یاطالق م هاآنهاست. وضعیت تحصیلی دانشجویان به دو جنبه پیشرفت و افت تحصیلی مدیران آموزشی دانشگاه

 Roudbari & Asel Marz, 2010شکست  و ناتوانی ،ه تحصیالت و افت تحصیلیورموفقیت در اتمام د ،(. پیشرفت تحصیلی

وضعیت تحصیلی دانشجویان یک مسئله مهم در امور آموزشی  .آمیز دوره تحصیالت رسمی استدر انجام و اتمام موفقیت

نظور اقداماتی به م هاآندر  مؤثرتوان با مشخص کردن پیشرفت و عدم پیشرفت تحصیلی دانشجویان و علل که می است

 & ,Mohammadi, Mirzaii, Tavakkoli, Tabatabai, Aghili, Bidbozorgاصالح وضعیت دانشجویان به اجرا درآورد  

Barati, 2016 تعاریف مختلفی در مورد افت یا عدم موفقیت تحصیلی ارائه شده است. سازمان جهانی یونسکو در تعریف .)

 یالزام به تکرار واحدهای درسی، ترک تحصیل دانشجویان و کاهش کیفیت علمی و آموزش ازجملهافت تحصیلی مواردی 

حاکی از آن است که )  Poor Farzi and Amini(2007 نتایج مطالعه(. Unesco, 2010دانشجو را بیان نموده است  

داده است که در ان های انجام شده نشپژوهش. استنفر دانشجو  500در  4بروز شکست و عدم موفقیت تحصیلی برابر با 

س و نف-عزتهای شخصیتی، های فردی در صفات و ویژگیبر عملکرد تحصیلی، تفاوت تأثیرگذار مختلف عوامل میان

-Bandura et al., 1996; Chamorro های مهمی از موفقیت تحصیلی هستند کنندهبینیکارآمدی پیش-باورهای خود

premuzic and furnham, 2003; Hair and Graziano, 2003; Marsh et al., 2006). 

 et Mcleod را به خود جلب کرده است  پژوهشگرانیکی از متغیرهایی است که توجه بسیاری از  ،5عملکرد تحصیلی    

 Edmondson, 2016;  andNichols Rahim, 2014;  andFox, 2015; Junco, 2015; Helou  and2012; Hanus al., 

, 2016Hawi and Samaha).  های گذشته سعی در شناسایی عوامل اصلی موفقیت دههطی بسیاری از محققان در

 انددانشگاه داشتهتحصیلی با هدف توسعه مداخالت مناسب برای ارتقا موفقیت و اجتناب از شکست در محیط مدرسه و 

 2004et al., Robbins ).  ترک تحصیل، افت تحصیلی، مشکالت  مدتطوالنیمشکالت تحصیلی ممکن است به الگوهای

 ( Luthar, 2009 andAnsary  سازیو مشکالت برون ( 2001et al., Alexander  وفق در بزرگسالیورود به یک حرفه م

 د.نمنجر شو

Barcena -Lopez بر سالمت عمومی  تأثیرگذارعوامل دهنده ارتباط عملکرد تحصیلی با نشانهای انجام شده پژوهش    

2008et al., ،)  مصرف الکل و مواد مخدر Smith, 1993،)   2012سالمت روانی و مشکالت رفتاریet al., Mc leod ،) 

مثل  های اجتماعیبکهاستفاده از ش (،Hanus and Fox, 2015 انگیزش درونی، مقایسه اجتماعی، رضایتمندی و تالش 

 Edmondson,  andNicholsگیری  ها و راهبردهای یادسبک (، Rahim, 2014 andJunco, 2015; Helouفیسبوک  

اعتیاد به گوشی هوشمند، استرس و  (،2016et al., González -Lópezآگاهی  عادات مربوط به تن آرامی و ذهن (،2016

سالمت  (،et al, 2016 Kohi  کارآمدی و انگیزش پیشرفت تحصیلی-خود ،( 2016Hawi and Samaha ,رضایت از زندگی  

سطوح مختلف  (،2016Farahbakhsh and Saeedi ,  سبک زندگی کیفیت (،2015Saadat and Etemadi ,  خانواده

در  .باشندو مانند آن می (et al, 2015 Nudehieهای فرزندپروری والدین  شیوه (،et al, 2016 Aghayousefiسازگاری  

های مختلف انجام شد رابطه بین مولفه (Ganjozadeh and Manzari tavakoly, 2015)پژوهش دیگری که توسط 

دلبستگی را پیوند  )Ainsworth, (1978 شد. تأیید عملکرد تحصیلی( با اجتنابی و اضطرابی-ایمن، ناایمن  دلبستگی

شود اما اثرات آن فقط محدود به دوران داند که از ابتدای تولد ایجاد میعاطفی بین کودک در حال رشد و مادر می

کند که روابط کودک با بیان می )Bowlby ,(1980های زندگی، حتی دوره سالمندی را در کودکی نیست، بلکه همه دوره

                                                           
1. Academic Performance 

https://scholar.google.com/citations?user=-EGJyyEAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=-EGJyyEAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=WPTe8_MAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=WPTe8_MAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=-EGJyyEAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=-EGJyyEAAAAJ&hl=en&oi=sra
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شود که رفتاری خاصی منجر می-های اولیه زندگی به تشکیل الگوهای روانیمراقبان  مادر یا جانشین مادر( در سال

(. دلبستگی، رابطه هیجانی خاصی است که مستلزم تبادل  ,2014Holmesفردی در بزرگسالی است  مبنای ارتباطات بین

 (.1980Bowlby ,گیری شخصیت و هویت فرد دارد  لذت، مراقبت و آسایش است. دلبستگی، نقشی کلیدی در شکل

. افراد ایمن 3اجتنابی-و ناایمن 2اضطرابی-، ناایمن5شوند: ایمنهای دلبستگی بزرگسالی در سه طبقه توصیف میسبک    

در برقراری ارتباطات صمیمی راحت هستند، تمایل دارند برای دریافت حمایت به دیگران وابسته باشند، اطمینان دارند 

از طرد  حالدرعیناضطرابی تمایل شدیدی برای برقراری رابطه دارند، اما -را دوست دارند. افراد ناایمن هاآنکه دیگران 

بسیاری دارند، پذیرفته شدن از طرف دیگران را شرط الزم برای داشتن  مشغولیدل شدن از سوی دیگران نگرانی و

دانند، این افراد از خود تصویر منفی دارند ولی نگرش مثبتی نسبت به دیگران احساس خوب و مثبت نسبت به خود می

رود از طرف دیگران که احتمال میاتکایی است. این افراد زمانی-دارند. برای افراد اجتنابی مسئله ارزشمند و مهم، خود

کنند که تصویر مثبتی از خود نشان دهند. افراد اجتنابی، انتظارات و نگرش طرد شوند، با انکار نیاز دلبستگی، تالش می

از سویی  .( Goldberg, 2013Shaver, 1987;  andHazan 2015; et al., Ainsworth منفی نسبت به دیگران دارند 

 Skowron متمایزسازی هستند -های انجام شده در حوزه دلبستگی حاکی از رابطه مثبت بین دلبستگی و خودپژوهش

2005et al., Keiley, 2011; Wei  and, 2006; Timm Lyvers andDendy, 2004; Thorberg  and). 

های گوناگونی از زندگی و شخصیت فرد را مفاهیمی فراگیر بوده که جنبه 1متمایزسازی-و خود 4های دلبستگیسبک    

ا سبک ب هاآنباشند، ارتباط  تأثیرگذار هاآنرود این متغیرها بر هایی که انتظار میحیطه ازجملهدهند. قرار می تأثیرتحت 

ین در دزندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان است. تجارب اولیه فرد با والدین و یا نوع رابطه هیجانی و عاطفی فرد با وال

پاسخ دهند که چگونه  سؤالاند تا به این دارد. برخی از پژوهشگران تالش کرده تأثیردوران کودکی بر روابط بعدی او 

، 6قرار دهد  گولدنبرگ و گولدنبرگ تأثیرتواند زندگی وی را در بزرگسالی تحت تجارب اولیه فرد در دوران کودکی می

کرده و آن را بر  تأکیدمتمایزسازی، بر روابط اولیه در محیط خانواده -ودهای دلبستگی و خهای سبک(. نظریه5334

 (.Jung, Klasco and vishar, 2003; by Teimuri Asifichi, 2012دانند  می مؤثرروابط بعدی 

های ورود به متمایزسازی یا به عبارتی کسب استقالل عاطفی یکی از مسائل مهم دوره جوانی بخصوص سال-خود    

که با روابط  های خانواده بوئن است، یک سازه کلیدی در نظریه سیستممبدأمتمایزسازی از خانواده -دانشگاه است. خود

اجتماعی بهتر، رابطه دارد و عامل مهمی در تجهیز فرد برای مقابله -فردی سالم، پیامدهای سالمت جسمانی و روانیبین

توانایی فرد در حفظ  عنوانبهمتمایزسازی -خود (Skowron et al., 2014 زا و ارتقای سالمت روان است تنیدگی تجارببا 

هنوز در سطح هیجانی و عاطفی با خانواده خود در ارتباط است و ظرفیت درگیر شدن  کهدرحالی خود "و هویت فردیت"

 Care and Bowen, 1988; citedشود  تنظیمی عاطفی و هیجانی در زمینه روابط مهم فرد با دیگران، تعریف می-در خود

et al., 2012 Krycak by .) 1988بر طبق نظر) ,Care and Bowen( اند، کودک تمایز یافته خوبیبههایی که در خانواده

فردی مجزا از والدین و خواهر و  عنوانبهو قادر است خودش را  و افکار خود را رشد و توسعه دهد اجازه دارد احساسات

ای از عملکردهای متمایزسازی با دامنه گسترده-بینی کردند که خودپیش ,(Care and Bowen, 1988)برادران ببیند. 

                                                           
1. Secure 

2. Insecure-anxiety 

3. Insecure-avoidance 

4. Attachment style 

5. Differentiation of self 

6. Goldenberg & Goldenberg 



4   های دلبستگیرابطة بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان با سبک... 

 

متمایزسازی و نوع خاص سبک دلبستگی فرد با آن در -رود خودهایی که انتظار میحیطه ازجمله در ارتباط است.انسان 

 است. ارتباط باشند، سبک زندگی ارتقا بخش سالمت

د. بگذار تأثیرتواند بر وضعیت تحصیلی دانشجویان یکی از عواملی است که می ،5سبک زندگی ارتقا بخش سالمت    

دنی، تغذیه، فعالیت ب که شامل شش بعدِ بر ارتقاء کیفیت زندگی از طریق سبک زندگی سبک زندگی ارتقا بخش سالمت،

کند. این سبک تمرکز می ،استو مدیریت استرس  فردی، رشد معنوی، روابط بینپذیری در مورد سالمتمسئولیت

 et al., Tavassoliشود  بهبودی می-اقناعی و خود-رضایت، خوددهد و باعث سالمتی و شادکامی را ارتقا می ،زندگی

2013 .)),1990 ,et alwalker  ( یچندبعدسبک زندگی ارتقا بخش سالمت را به شرح زیر تعریف کرده است: یک الگوی 

مک ک بهبودی شخص-و به تداوم و ارتقا سالمتی و خودشود ها که توسط انگیزش شخصی آغاز میاز ادراکات و فعالیت

ر وکلیه اقدامات و باورهایی که افراد به منظ عنوانبهرفتارهای سبک زندگی ارتقا بخش سالمت  ،از سوی دیگر .کندمی

 et Nacar؛  2013et al., Tavassoliشود  دهند، تعریف میها انجام میدر برابر بیماری حفظ سالمتی و محافظت از خود

2014al.,  های شخصیتی، تغذیه، ورزش، خواب، مقابله با مانند ویژگی که عواملی است(. سبک زندگی، شیوه زندگی فرد

شود. با بررسی سبک زندگی افراد را شامل می عی، استفاده از دارو و درمان و مانند آناسترس و اضطراب، حمایت اجتما

از سوی (. cockerham, 2005قرار داد   بررسی موردرا در زندگی  هاآنهای شخصی و اجتماعی توان میزان موفقیتمی

ای از بخش عمدهدوره زندگی هستند و  ترینسالمگروه سنی جوان در  کی دیگر و با توجه به اینکه دانشجویان دانشگاه

در جامعه  کردهتحصیلیک گروه  عنوانبه هاآنسن و شرایط اجتماعی  دهندجمعیت جوان هر کشوری را تشکیل می

واند ت، میاز هر نوع سبک زندگی هاآنانتخاب بنابراین را به یک نماد در جامعه تبدیل کند،  هاآنخود  نوبهبهتواند می

رار ق تأثیرهای دیگر در جامعه را تحت زندگی شخصی خودشان را، بلکه همچنین سبک زندگی و رفتارهای گروه تنهانه

 et al., Tavassoliقا بخش سالمت از اهمیتی بخصوص، برای این گروه برخوردار است  بنابراین، سبک زندگی ارت؛ دهد

 (. Jang, 2016؛kim , 2012؛ 2013

 وضعیتاظهار کرد که  صراحتبهتوان در بیان ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش میالذکر، حال با توجه به موارد فوق    

توان با مشخص کردن پیشرفت و عدم پیشرفت تحصیلی که می استتحصیلی دانشجویان یک مسئله مهم در امور آموزشی 

 mohammadi et al, 2016))به اجرا درآورد  این افراداقداماتی به منظور اصالح وضعیت  هاآندر  مؤثرو علل  دانشجویان

در  یرتأخرک تحصیل، اخراج و های مختلف تبه گونهآموزان و دانشویان رونده افت تحصیلی در دانشجشیوع باال و پیش

 Cushway andTyler ,شود  شده آموزشی می های صرفهر ساله موجب افزایش بار اقتصادی و هزینه التحصیلیفارغ

کند. این مشکل دانشجو را از نظر روانی و عاطفی دچار اختالل می ،افت تحصیلی (. McCrory, 2013 andLayte؛ 1992

دهد، بلکه ممکن است او را از نظر اجتماعی با مشکالت زیاد قرار می و بیماری در معرض سرخوردگی تنهانهدانشجو را 

-دانش ،برعکس(.  1994et al., Meilman؛  1996Moore andCantwell ,نوادگی و روانی مواجهه کند  اقتصادی، خا

د توانند به موقعیت فردی و اجتماعی باالیی دست یابنتحصیالت دانشگاهی میآموختگان با کسب موفقیت و پیشرفت در 

های موفقیت را در مسیر زندگی بپیمایند. با استناد به مطالب روانی و جسمی، پله-باال و سالمت روحی نفساعتمادبهو با 

از  .سدردانشجویان یک ضرورت پژوهشی به نظر می عملکرد تحصیلیمتغیرهای مربوط به  بررسی توان گفت کهباال می

جوانی و مسائل مربوط به آن همچون ورود به دوران دانشجویی و مسائل و مشکالت آن همچون زندگی در  ،سوی دیگر

اهمیت و ضرورت پژوهش  ن، دوری و جدایی از خانواده و مانند آنها و برقراری روابط سالم اجتماعی با همساالخوابگاه

. این آموزان استبر پیشرفت یا عملکرد تحصیلی دانش عمدتاًهای قبلی پژوهشتمرکز کند. در این حیطه را دوچندان می

                                                           
1. Health Promotion Lifestyle 
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آموزان است و در حالی است که سبک زندگی دانشجویان به سبب زندگی دور از خانواده تا حد زیادی متفاوت از دانش

ودمدیریتی الزم را در ابعاد مختلف زندگی داشته باشند و به پختگی روانی الزم در این زمینه رود دانشجویان خانتظار می

بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان براساس پیشلذا با توجه به اهمیت این موضوع، هدف از پژوهش حاضر رسیده باشند. 

اضر پژوهش ح سؤال، ترروشنبه بیان ، و سبک زندگی ارتقا بخش سالمت است متمایزسازی-، خودهای دلبستگیسبک

شرفت بینی پیمتمایزسازی و سبک زندگی ارتقا بخش سالمت توان پیش-های دلبستگی، خوداین است که آیا سبک

 تحصیلی دانشجویان را دارند؟

 

 پژوهش شناسیروش

 یدانشگاه شهید بهشتدانشجویان کارشناسی کلیه  شاملپژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری 

 د. تعدانفر بود 5114 هاآنبود که طبق آمار اداره آموزش کل دانشگاه شهید بهشتی تعداد  5331-36در سال تحصیلی 

نفر  310 دتعدا اعتباربیهای نفر برآورد شد که برای حذف اثر پرسشنامه 303حدود  5گروه نمونه براساس فرمول کوکران

ری گیپرسشنامه مورد تحلیل نهایی قرار گرفتند. نمونه 301، تعداد اعتباربیهای در نظر گرفته شد. پس از حذف پرسشنامه

ای هدر مطالعه حاضر، ابتدا از بین دانشکدهصورت تصادفی و در دسترس انجام گرفت؛ به این صورت که  دو این پژوهش به

 های علوم انسانی؛ دانشکده ادبیات و علومه علوم تربیتی و روانشناسی، از بین دانشکدهعلوم اجتماعی و رفتاری؛ دانشکد

های فنی و مهندسی؛ دانشکده مهندسی و از بین دانشکده ای علوم پایه دانشکده علوم ریاضیهانسانی، از بین دانشکده

در  گیری، به شیوه نمونهموردنظرهای تصادفی انتخاب نمود و سپس با ورود به دانشکده صورتبهبرق و کامپیوتر را 

د. دقیق پاسخ دهن طوربهابزارهای سنجش  سؤاالتکه به  شدبه همکاری درخواست  مندعالقهدسترس از بین دانشجویان 

در این .ترم تحصیلی در دانشگاه بود 4الی  3معیار حضور دانشجویان، تحصیل در مقطع کارشناسی و گذراندن حداقل 

( استفاده گامبهگام چند متغیری ای آمار توصیفی و استنباطی  همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونهبررسی از روش

 انجام گرفت. 22نسخه  spssآماری  افزارنرمها به کمک شده است. تحلیل داده

 اطالعات آوریجمعابزار 

عبارتی  46ابزار خود گزارشی متمایزسازی یک -پرسشنامه خود :2متمایزسازی-شده خود تجدیدنظرمه الف. پرسشنا

 Skowronدارند، تمرکز دارد   مبدأشانهای فعلی که با خانواده و ارتباط هاآنهای مهم است که بر روی بزرگساالن، ارتباط

Schmitt, 2003 and.)  توسط اسکورون  2003فرم اولیه این پرسشنامه توسط اسکورون و فریدلندر ساخته شد و در سال

 Skowronماده بر مبنای نظریه بوئن ساخته شد   46قرار گرفت و پرسشنامه نهایی آن در  تجدیدنظرو اسمیت، مورد 

Schmitt, 2003 andکامالً  6در مورد من صحیح نیست( تا  اصالً  5های این پرسشنامه در یک طیف لیکرت از (. آیتم 

، موقعیت 3هیجانی پذیریاین مقیاس شامل چهار خرده مقیاس واکنش شوند.گذاری میدر مورد من صحیح است( نمره

است.  206حداکثر نمره واقعی  (. Schmitt, 2003 andSkowron  است، 6و همجوشی با دیگران 1، گسلش عاطفی4من

ه کل از نظر پایایی، ضریب آلفای کرونباخ گزارش شد تر تمایزیافتگی است.نمره کمتر این پرسشنامه، نشانه سطوح پایین

ها که با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده شامل: است. پایایی خرده آزمون 32/0مقیاس توسط اسکورون و اسمیت 
                                                           
1. Cochran 

2. Differentiation of Self Questionnaie-Revised (DSI-R) 

3. Emotional reactivity 

4. I-position 

5. Emotional cutoff 

6. Fusion with others 



6   های دلبستگیرابطة بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان با سبک... 

 

 Skowronاست   34/0و گسلش عاطفی:  35/0، موقعیت من: 33/0ی هیجانی: پذیر، واکنش36/0همجوشی با دیگران: 

Schmitt, 2003 and ،در ایران .)Younesi   این مقیاس را هنجاریابی کرده و روایی محتوایی آن را از روش 6200در سال )

 ,.Teimuri Asifichi et alدر پژوهش گزارش کرده است.  35/0و اعتبار آن را از روش بازآزمایی  33/0همسانی درونی 

با دیگران، به دست آمد و برای زیر مقیاس همجوشی  31/0پایایی کل این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ  (2012)

در پژوهش دست آمد. به 63/0و  01/0، 03/0، 04/0واکنش هیجانی، موقعیت من و گسلش عاطفی به ترتیب آلفای 

های و برای خرده مقیاس 33/0حاضر، پایایی این پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

 به دست آمد. 03/0و همجوشی با دیگران  01/0گسلش عاطفی ، 63/0، موقعیت من 03/0پذیری هیجانی واکنش

)Shaver and Hazan (1987 ارزیابی است که توسط -گیری خودیک ابزار اندازه :1ب. پرسشنامه دلبستگی بزرگساالن

 های دلبستگیهایی از سبککه مشابهت شده است. این آزمون بر پایه این فرض تجدیدنظر 5333شد و در سال  ساخته

گیری شامل دو بخش است. در است. این ابزار اندازه شدهمیتنظتوان در روابط بزرگسالی نیز یافت؛ مراقب را می-کودک

بخش اول، آزمودنی در مورد سه جمله توصیفی ارائه شده، وضعیت خود را درباره میزان تطابقش با هر توصیف که بیانگر 

 مشخص ،دهنده یک سبک دلبستگی استدر روابط است و نشاناحساسات فرد درباره راحتی و نزدیکی و صمیمیت 

کند و در بخش دوم، سبک دلبستگی خود را براساس یکی از سه توصیف ارائه شده که در بخش اول آمده است، معین می

یرد. در گموافقم انجام می کامالًمخالفم تا  کامالًای، از درجه 0گذاری از نوع لیکرت کند. در بخش اول، روش نمرهمی

، 2اجتنابی، نمره -، سبک دلبستگی ناایمن5، به این صورت که نمره استای مقوله صورتبهگذاری بخش دوم، روش نمره

دهد. اعتبار آزمون از طریق محاسبه پایایی ، سبک دلبستگی ایمن را نشان می3دوسوگرا و نمره -سبک دلبستگی ناایمن

 ;Baldvin, 1995; Fainy and Noller, 1996است   آمدهدستبه 4/0پیرسون برابر با  rبازآزمون معادل -آن توسط آزمون

cited by Moeidfar et al, 2007). ؛ در تحقیقی که توسط(Paakdaman , 2004),  10نفری   500بر روی یک نمونه 

بازآزمون روی این نمونه به ترتیب برای دلبستگی -پسر( انجام گرفت، اعتبار آن توسط آزمون 10دختر و 

است  آمدهدستبه 03/0و میزان آلفای کرونباخ نیز،  30/0و  16/0، 02/0اضطرابی/دوسوگرا، اجتنابی و ایمن، برابر با 

 Zarati, 2006توسط  (. این آزمون(Besharat, 2000)  نفری اعتباریابی شده است. برای ارزیابی  240نیز بر روی یک نمونه

 .) ,Ahadiبه دست آمد   r=32/0پایایی پرسشنامه از روش بازآزمایی استفاده شد که ضریب همبستگی بین دو آزمون 

 به دست آمد. 05/0در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ این ابزار (2009

نیمرخ سبک  )et al., 1995) Walker: (II-HPLPشده دوم ) تجدیدنظرنسخه -سالمت ارتقادهندهت. نیمرخ سبک زندگی 

سالمت را به منظور شمول هر چه بیشتر دستاوردهای اطالعاتی در حوزه مطالعاتی رفتارهای سالمت،  ارتقادهندهزندگی 

ننده کسالمت، رفتارهای تبیین ارتقادهندهشده نیمرخ سبک زندگی  تجدیدنظرقرار دادند. در نسخه دوم  تجدیدنظرمورد 

 أثیرگذارتشکوفایی و رضایتمندی افراد -سازی شدند که بر سطح بهزیستی، خوداعمال و ادراکاتی مفهوم مثابهبهسالمت 

فعالیت ، 2پذیری برای سالمت فردیای که شامل شش زیر مقیاس احساس مسئولیتماده 12بودند. در این نسخه 

ها روی یک طیف چهار است هر یک از گویه 0و مدیریت استرس 6فردی، روابط بین1، تعالی معنوی4، تغذیه3جسمانی

                                                           
1. Adults Attachment Questionnaire (AAQ) 

2. Health Responsibil 

3. Physical Activity 

4. Nutrition 

5. Spiritual Growth 

6. Interpersonal Relations 

7. Stress Management 
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دهنده تعداد بیشتر رفتارهای در این نیمرخ، نمره باالتر نشان شوند.( پاسخ داده می4( تا همیشه  5ای از هرگز  درجه

های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس لفهؤنتایج تحلیل م (Shokri et al., 2015)در مطالعه سالمت است.  ارتقادهنده

درصد از واریانس عامل مکنون زیربنایی رفتارهای ارتقادهنده سبک زندگی سالم را  5/40نشان داد که شش زیر مقیاس 

 ارتقادهندهضرایب همسانی درونی نمره کلی نیمرخ رفتارهای سبک زندگی  )Walker, (1998در مطالعه تشکیل دادند. 

رس فردی و مدیریت استنی، تغذیه، رشد معنوی، روابط بینبرای سالمت فردی، فعالیت جسما پذیریمسئولیتسالمت، 

یی این پرسشنامه به دست آمد. در پژوهش حاضر، پایا 03/0و  30/0، 36/0، 30/0، 31/0، 36/0، 34/0به ترتیب برابر با 

پذیری در مورد های مسئولیتو برای خرده مقیاس 32/0از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

و برای مدیریت استرس  35/0فردی ، روابط بین34/0، تعالی معنوی 64/0، تغذیه 34/0، فعالیت جسمانی 32/0سالمتی 

 به دست آمد. 61/0

 

 ی پژوهشهایافته

 یموردبررس "مناسب بودن شاخص کجی" وسیلهبهها پژوهش، ابتدا طبیعی بودن توزیع داده سؤالپیش از انجام آزمون 

ها در این متغیرها نرمال است. همچنین در این پژوهش مفروضات تحلیل رگرسیون توزیع نمره (5 جدول  قرار گرفت

های استفاده از تحلیل رگرسیون رعایت شده است. به فرضپیشچند متغیری از نتایج مطلوبی برخوردار بودند، بنابراین 

-های دلبستگی، خودسبکآیا "که  سؤالدر این  مورداستفاده( آزمون آماری مؤلفه 53بین  دلیل تعدد متغیرهای پیش

یری رگرسیون چند متغ "بینی کنند؟توانند پیشرفت تحصیلی دانشجویان را پیشمیمتمایزسازی و سبک زندگی 

( و 4متمایزسازی  -(، خود3های دلبستگی  متغیر مالک و سبکدانشجویان است و در آن پیشرفت تحصیلی  5گامبهگام

بینی برای برآورد ( پیش...های  اول، دوم، سوم وکننده هستند. در این روش مدلبینی( متغیرهای پیش6سبک زندگی  

 شود.متغیر مالک پیشنهاد می

و در نهایت  گزارش شده استدانشجویان بینی پیشرفت تحصیلی در پیش گامبهگامدر ادامه، خالصه نتایج رگرسیون     

های آماری مانند میانگین، ( شاخص5جدول شماره  بین در هر مدل آورده شده است. ضرایب بتا برای متغیرهای پیش

 دهد.غیرهای مورد مطالعه نشان میانحراف معیار، کجی و ضریب همبستگی پیرسون را برحسب مت

( را با متغیر مالک 304/0بیشترین همبستگی   متمایزسازی-نمره کل خودشود ( مالحظه می5طور که در جدول  همان

عنوان اولین بنابراین خودمتمایزسازی به؛ ( قرار دارند200/0( و خودشکوفایی  230/0دارد، سپس سبک دلبستگی ایمن  

 شوند. وارد مدل اول شده و سایر متغیرها از مدل کنار گذاشته میبین پیشمتغیر 

 

                                                           
1. Stepwise 



 7931 3سال ششم، شمارة چهارم، زمستان                                                                                                            فصلنامه تدریس پژوهی                                                   

 
 بین با متغیر مالک در کل نمونهمتغیرهای پیش همبستگیمیانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه و  :(1جدول )

 سبک زندگی خودمتمایز سازی دلبستگی   
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 5                

ی
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               5 230/0** ایمن

              5 005/0 -522/0* اجتنابی

             5 533/0** -053/0 -555/0 اضطرابی

ی
ساز

ز 
مای

مت
ود

خ
 

            5 -245/0** -061/0 513/0** 234/0** واکنش پذیری

           5 033/0 -530/0* -523/0* -054/0 535/0* موقعیت من

          5 021/0 330/0** 536/0** -362/0** 534/0** 235/0** گسلش عاطفی

         5 532/0** 043/0 664/0** -525/0* -044/0 555/0 543/0** همجوشی

        5 014/0** 631/0** 363/0** 344/0** -264/0** -226/0** 501/0** 304/0** کل

ی
دگ

 زن
ک

سب
 

       5 030/0 -532/0* -530/0* 515/0** -036/0 -043/0 -004/0 543/0* 552/0 پذیریمسئولیت

      5 460/0** 505/0 023/0 033/0 213/0** 046/0 063/0 -055/0 030/0 032/0 فعالیت بدنی

     5 151/0** 113/0** 065/0 -533/0* 543/0** 222/0** -026/0 -512/0** -502/0 030/0 513/0** تغذیه

    5 403/0** 364/0** 351/0** 233/0** 030/0 563/0** 433/0** 543/0** -204/0** -204/0** 066/0 200/0** خودشکوفایی

حمایت بین 

 فردی

**535/0 *520/0 **313/0- **232/0- 020/0- **423/0 **364/0 **563/0- **530/0 **326/0 **200/0 **404/0 **602/0 5   

  5 410/0** 104/0** 154/0** 400/0** 440/0** 202/0** -003/0 510/0** 333/0** 533/0* -252/0** -033/0 033/0 220/0** مدیریت استرس

 5 013/0** 023/0** 003/0** 033/0** 003/0** 632/0** 533/0** -506/0 250/0** 440/0** 011/0 224/0** 503/0** 553/0* 240/0** کل

ار 
آم

ی
یف

وص
ت

 

 1/522 6/53 3/21 4/24 3/20 5/56 0/56 3/505 6/42 3/43 43 3/30 3/3 4/3 0/3 3/56 میانگین

 66/20 03/3 31/4 32/1 5/4 24/1 0/4 02/23 00/3 51/3 30/6 33/3 33/5 30/5 03/5 35/5 انحراف استاندارد

 01/0 51/0 50/0 56/0 04/0 14/0 51/0 2/0 2/0 4/0 02/0 23/0 31/0 31/0 52/0 53/0 کجی
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 مدل آمده است.بین کنار گذاشته شده در هر ( متغیرهای پیش2در جدول  

دل در مبیشترین همبستگی را با پیشرفت تحصیلی دارد.  متمایزسازی-نمره کل خوددر مدل اول 

به همراه  وبیشترین همبستگی نیمه تفکیکی را با پیشرفت تحصیلی دارد دوم سبک دلبستگی ایمن 

گی ترین همبستبیش شکوفایی-اند. در مدل سوم خودمدل دوم را شکل داده متمایزسازی-نمره کل خود

ستگی و سبک دلب متمایزسازی-نمره کل خودنیمه تفکیکی را با پیشرفت تحصیلی دارد و به همراه 

 اند.ایمن مدل سوم را شکل داده

مدل استخراج شد و  3گام پژوهش حاضر به( از نتایج رگرسیون گام2با توجه به نتایج جدول      

است که در آن متغیر  3ی گزارش در تحلیل حاضر مدل ( آورده شده است. مبنا3نتایج آن در جدول  

تگی سبک دلبس متمایزسازی،-نمره کل خودبین شامل مالک، پیشرفت تحصیلی و متغیرهای پیش

( نیز 5بین  نزدیک به است. مقادیر شاخص تولرنس برای متغیرهای پیششکوفایی -ایمن و خود

 سبتاً زیادی از هم مستقل هستند.بین تا حدود ندهنده آن است که متغیرهای پیشنشان

دار شود مبنای گزارش آن معنی Fگام نتایج آخرین مدلی که نسبت بهدر رگرسیون چند متغیری گام  

( مدل استخراجی 24900 محاسبه شده  F( چون 3شود. با توجه به نتایج جدول  در نظر گرفته می

شود. بنابراین تر است پس فرض صفر رد میبزرگ( 300و  3 آزادی ارزش بحرانی آن  با درجه سوم از

های های سبکتوان نتیجه گرفت که از بین مؤلفهاطمینان می %33با توجه به رد فرض صفر، با 

یمن سبک دلبستگی ا متمایزسازی،-نمره کل خودمتمایزسازی و سبک زندگی تنها -دلبستگی، خود

بینی پیشرفت تحصیلی دارند. در جدول پیش کننده را دربینیپیششکوفایی بیشترین نقش -و خود

نمره کل  است یعنی 534/0در مدل سوم تعیین ( ضریب تعیین نیز گزارش شده است. ضریب 3 

از تغییرات پیشرفت  % 5394شکوفایی قادرند که -سبک دلبستگی ایمن و خود متمایزسازی،-خود

 کنند.بینی تحصیلی را تبیین و پیش

بین در هر داری مقادیر ضرایب بتا و شاخص تولرنس برای متغیرهای پیش( معنی4در جدول      

 مدل آمده است.
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 گامبهگامبین کنار گذاشته شده در هر مدل رگرسیون (: متغیرهای پیش2جدول )

بینمتغیرهای پیش مدل داریسطح معنی T بتا    شاخص تولرنس ضریب همبستگی نیمه تفکیکی 

1 

 0.97 0.26 0.00 4.74 0.26 ایمن

 0.95 0.05  0.35 0.95  0.05  ناایمن اجتنابی

 0.93 0.03  0.59 0.54  0.03  ناایمن اضطرابی

 0.29 0.05  0.42 0.81  0.08  هیجانی پذیریواکنش

 0.87 0.03 0.66 0.44 0.03 موقعیت من

 0.60 0.12 0.03 2.13 0.15 گسلش عاطفی

 0.43 0.13  0.02 2.32  0.19  همجوشی با دیگران

 0.96 0.19 0.00 3.41 0.19 سبک زندگی

 1 0.11 0.05 1.98 0.11 سالمتدر مورد پذیری مسئولیت

 0.99 0.07 0.24 1.18 0.07 فعالیت بدنی

 1 0.15 0.01 2.59 0.14 تغذیه

 0.92 0.21 0.00 3.68 0.21 خود شکوفایی

 0.96 0.14 0.01 2.53 0.14 حمایت بین فردی

 0.96 0.18 0.00 3.20 0.18 مدیریت استرس

2 

 0.95 0.05  0.42 0.81  0.04  ناایمن اجتنابی

 0.93 0.04  0.48 0.71  0.04  ناایمن اضطرابی

 0.29 0.05  0.37 0.89  0.09  هیجانی پذیریواکنش

 0.86 0.05 0.39 0.86 0.05 موقعیت من

 0.59 0.10 0.08 1.75 0.12 گسلش عاطفی



 7931 55سال ششم، شمارة چهارم، زمستان                                                فصلنامه تدریس پژوهی                 

 
 0.43 0.13  0.03 2.26  0.18  همجوشی با دیگران

 0.95 0.18 0.00 3.10 0.17 سبک زندگی

 0.98 0.08 0.16 1.41 0.08 در مورد سالمتپذیری مسئولیت

 0.99 0.07 0.24 1.17 0.06 فعالیت بدنی

 0.99 0.13 0.02 2.29 0.12 تغذیه

 0.92 0.21 0.00 3.72 0.20 خود شکوفایی

 0.96 0.13 0.03 2.19 0.12 حمایت بین فردی

 0.96 0.17 0.00 3.02 0.16 مدیریت استرس

3 

 0.93 0.02  0.78 0.28  0.02  ناایمن اجتنابی

 0.89 0.00 0.94 0.07 0.00 ناایمن اضطرابی

 0.28 0.02  0.80 0.26  0.03  هیجانی پذیریواکنش

 0.70 0.05  0.41 0.83  0.05  موقعیت من

 0.59 0.11 0.06 1.88 0.13 گسلش عاطفی

 0.39 0.07  0.21 1.26  0.10  همجوشی با دیگران

 0.39 0.02 0.69 0.40 0.03 سبک زندگی

 0.88 0.01 0.81 0.25 0.01 در مورد سالمتپذیری مسئولیت

 0.87 0.01  0.90 0.12  0.01  فعالیت بدنی

 0.76 0.04 0.54 0.61 0.04 تغذیه

 0.54 0.02  0.76 0.30  0.02  حمایت بین فردی

 0.67 0.07 0.24 1.18 0.08 مدیریت استرس

 



52   های دلبستگیرابطة بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان با سبک... 

 
 بینی پیشرفت تحصیلیگام در پیشبهخالصه نتایج رگرسیون گام :(3جدول )

 مدل
 

بینمتغیرهای پیش   

 

  
مجموع  

 مجذورات

درجه  

 آزادی

میانگین  

 مجذورات

 

F 
 

داریسطح معنی  

 

R2 

5 

 

 خود متمایزسازی 

 رگرسیون 
 

93.08 
 

1 
 

93.08 
 

31.13 

 

.005 

 

  باقیمانده   0.094
901.85 

 
302 

 
2.99    

 کل  
 

994.93 
 

303 
 

     

2 

 
خود متمایزسازی 9  

 ایمن

 رگرسیون 
 

155.83 
 

2 
 

77.91 
 

27.92 

 

.005 

 

  باقیمانده   0.157
839.11 

 
301 

 
2.79    

 کل  
 

994.93 
 

303 
 

     

3 

 
خود متمایزسازی 9 

 ایمن، خود شکوفایی

 رگرسیون 
 

192.86 
 

3 
 

64.29 
 

24.07 

 

.005 

 

  باقیمانده   0.194
802.08 

 
300 

 
2.67    

 کل  
 

994.93 
 

303 
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 بین در هر مدلبرای متغیرهای پیش شاخص تولرنسداری مقادیر ضرایب بتا و معنی :(۴جدول )

 مدل
 

بینمتغیرهای پیش  
  ضرایب استاندارد  ضرایب غیراستاندارد 

t 
 

داریسطح معنی  
شاخص  

    B Std. Error  Beta   تولرنس

1 
ثابت مقدار    12.19 0.74    16.38  0.01   

 1  0.01  5.58  31.  0.00 0.02  خود متمایزسازی 

2 

   0.01  16.38    0.72 11.84  مقدار ثابت 

 0.97  0.01  4.87  26.  0.00 0.02  خود متمایزسازی 

 0.97  0.01  4.74  26.  0.05 0.26  ایمن 

3 

   0.01  14.63    0.75 10.94  مقدار ثابت 

 0.90  0.01  3.75  21.  0.00 0.02  خود متمایزسازی 

 0.97  0.01  4.77  25.  0.05 0.25  ایمن 

 0.92  0.01  3.72  20.  0.02 0.07  خود شکوفایی 

 



54   های دلبستگیرابطة بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان با سبک... 

 

 گیریبحث و نتیجه   

-دهای دلبستگی، خوسبک بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان براساسپیش حاضر هدف پژوهش

ازی، متمایزس-متمایزسازی و سبک زندگی ارتقا بخش سالمت بود. نتایج نشان داد که نمره کل خود

دانشجویان رابطه دارند و این  5شکوفایی با پیشرفت تحصیلی-خود مؤلفهسبک دلبستگی ایمن و 

 تحلیل رگرسیون چندکنند. بینی میاز واریانس پیشرفت تحصیلی را پیش %5394متغیرها حدود 

متمایزسازی دارای بیشترین همبستگی با پیشرفت -نشان داد که نمره کل خود گامبهگاممتغیری 

ای هاین یافته با پژوهش کند کهتغییرات پیشرفت تحصیلی را تبیین می 0/094تحصیلی است و 

 , 2004Dendy andSkowron  popko, 2004;-Polch , 2007;Koeze ;2010et al.,  Fenner، 

Nudehie et al., 2015) .ه معنای متمایزسازی ب-خود توان گفتدر تبیین این یافته می همسو است

های هیجانی و موقعیتای از استقالل عاطفی و احساسی است که فرد بتواند در رسیدن به درجه

گیری مختار و عقالنی تصمیم-خود صورتبهها، جو عاطفی آن موقعیت عاطفی، بدون غرق شدن در

ی امتمایزسازی برخوردارند، هویت شخصی مشخص و بالغانه-تر خودوح پایینکه از سطکند. افرادی 

 یطورکلبهدهند و ییر میدیگران رفتار و عقاید خود را تغ تأییدکسب رضایت و  به خاطرندارند و 

Bowen, 1978; cited by  غالب است  هاآناز محیط در  تأثیرپذیریتوان گفت که هیجانات و می

2015et al., Skowron  .)های پیشین حاکی از وجود رابطه مثبت و نتایج پژوهش ،از طرف دیگر

 Bowen, 1988; cited by Care andمعناداری بین تمایزیافتگی پایین و اضطراب و استرس هستند  

, 2004Gore andMurdock  2005 ,؛Platt andSkowron  ؛Skowron, 2004 andKnauth  ؛Thorberg 

, 2006Lyvers and 2006؛et al., Escobar یکی از مشکالت  ،(. حال با توجه به توضیحات مطرح شده

آموز و دانشجو را در دانش هالیونیم عملکرد مهم سیستم آموزشی اضطراب امتحان است که ساالنه

و بر  شودمی باعث کاهش عملکرد تحصیلی دهد وخود قرار می منفی تأثیرسراسر جهان تحت 

؛ گذاردسوء می تأثیرگیری شخصیت و هویت اجتماعی دانشجویان کارآمدی، شکوفایی استعداد، شکل

ف و عملکرد شناختی ضعیتر تمایزیافتگی منجر به اضطراب امتحان باالتر سطوح پایین بنابراین

-نایافته نسبت به افراد تمایزیافته، اضطراب مزمن باالتری را تجربه میافراد تمایزشود. دانشجویان می

روانی  های جسمانی وشوند و نشانگان بیماریزا بیشتر دچار آشفتگی میکنند و تحت شرایط استرس

بخصوص در زمینه تحصیل های مختلف در زمینه هاآندر نتیجه عملکرد  دهندبیشتری را نشان می

(. برعکس افرادی که از سطوح باالتر 2015et al., Skowron  Bowen, 1978; cited by  کندافت می

لط گاهی قادرند بر خود مسمثل شرایط امتحانات دانش زاتمایزیافتگی برخوردارند تحت شرایط استرس

 .کنترل کنند مؤثرای و هیجانات خود را به شیوهباشند 

                                                           
1. Academic Achievement 
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تغییرات پیشرفت از  063/0، سبک دلبستگی ایمن گامبهگامبا توجه به نتایج تحلیل رگرسون     

های یافتهو با  ناهمسو است (Shams et al., 2012)با نتایج پژوهش  کند. این یافتهتحصیلی را تبیین می

 et al., 2016), Aghayousefi( , 2016),Saadat andEtemadi, O., ( ,et al., 2016) Kohi پژوهش

;2014et al.,  Wright ;2015et al.,  Tavakolizadeh ;Maltais, 2015 ;, 2009Bergin andBergin  
(Duchesne and Lavose, 2007;  توان گفت که سبک دلبستگی می ،در تبیین این یافته. استهمسو

موفقیت شود و چون موفقیت تحصیلی یک تواند منجر به بازخورد مثبت و موفق در زمینه ایمن می

برونداد اجتماعی ارزشمند است لذا بازخوردهای مثبت حاصل از سبک دلبستگی ایمن منجر به افزایش 

این احتمال وجود دارد که دانشجویان دلبسته  ،از طرف دیگر گردد.کارآمدی تحصیلی در فرد می-خود

نیز در حل مسئله برخوردار های بیشتری ر از مهارتهای ذهنی بیشتایمن به دلیل برخورداری از مهارت

نه اجتماعی ، عملکرد بهیشناختیروانبه اعتقاد بالبی سبک دلبستگی ایمن با سالمت جسمانی،  باشند.

میزان . از سوی دیگر، به اعتقاد بندورا (Bowlby, 2005  و ارتباطات مطلوب خانوادگی رابطه دارد

کارآمدی تحصیلی و کفایت است. -احساس خود بر تأثیرگذارفاکتورهای  ازجمله شناختیروانسالمت 

روانی باشد، در برابر مسائل -او معتقد بود هر اندازه فرد در حالت سالمتی و فقدان کسالت روحی

صیلی را موفقیت تح یابد و در نهایتداند و در نتیجه انگیزه بیشتری میخود را کارآمدتر می ،تحصیلی

 .(2013Schultz and Schultz ,  به دنبال دارد

یز با ن های سبک زندگیاز مولفه شکوفایی-خود مؤلفهدهد که نتایج تحلیل رگرسیون نشان می    

از تغییرات  030/0و  کندبینی میمثبت پیش صورتبهپیشرفت تحصیلی رابطه مثبتی دارد و آن را 

Tapalova , Neto;2014 ,های نتایج پژوهش. این یافته پژوهشی با کند.پیشرفت تحصیلی را تبیین می

et al., 2016,  Naghsh , 2015;Qareh Ghashelo Oskrochi, 2006; andAnsari (   .بدین همسو است

بهتری  عملکرد تحصیلی احتماالًباشند  شکوفایی بیشتری داشته-خود انگیزه معنی که هر اندازه افراد

شکوفایی تحصیلی دانشجویان یکی از اهداف عالی -خودتوان گفت در تبیین این یافته می دارند.

-شکوفا ادراک کارآمدی از واقعیت، پذیرش طبیعت، خود و دیگران، خود-افراد خود ها است.دانشگاه

دارند و این  لوب، عالقه اجتماعی، خالقیت و مانند آنفردی مطمداری، ارتباطات بینمختاری، مسئله

شکوفایی -خود شود.دانشجویان با انگیزش پیشرفت تحصیلی دیده می ها در بسیاری از موارد درویژگی

-به نظر می. هاستآنهای یادگیری و کوشش برای محقق کردن تشخیص ظرفیتدرک و تحصیلی، 

د، در درجه باالیی قرار دارن آمیزموفقیت تحصیلیو عملکرد رسد افرادی که از نظر نیاز به پیشرفت 

تمایل دارند و به این صورت  برنامهفوقهای بیشتر به تحصیالت و کسب نمره باالتر و فعالیت

 شود.شکوفا می هاآناستعدادهای بیشتری در درون 

متمایزسازی، -رسان در حوزه دانشجویی در مورد خودبدون شک آگاهی و شناخت افراد یاری    

تواند به دانشجویان  با توجه به وظیفه دلبستگی و سبک زندگی ارتقا بخش سالمت، میهای سبک

بر جامعه بر عهده دارند( در پیشرفت تحصیلی و عملکرد بهتر در زندگی  تأثیرگذاریمهمی که برای 



56   های دلبستگیرابطة بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان با سبک... 

 

-های این پژوهش مشاوران تحصیلی و روانشناسان تربیتی میبا توجه به یافتهکمک کند. همچنین 

گی های دلبستگی ناایمن فراگیران به دلبستاز طریق افزایش تمایزیافتگی، تغییر دادن سبک توانند

ایمن و تقویت سبک زندگی ارتقا بخش سالمت، پیشرفت تحصیلی فراگیران را بهبود بخشند. نمونه 

 شود کهپژوهش حاضر به جمعیت دانشجویان کارشناسی اختصاص داشت؛ بنابراین پیشنهاد می

گیری های فراگیر در نظام آموزشی صورت گیرد و از ابزارهای اندازهبهی در دیگر گروهپژوهش مشا

همچنین محدود کردن عوامل دیگری مانند مصاحبه استفاده گردد تا بر اعتبار نتایج افزوده شود. 

دگی در متمایزسازی و سبک زن-های دلبستگی، خودبین پیشرفت تحصیلی دانشجویان به سبکپیش

 حساببههای این پژوهش یکی از محدودیت حالدرعیناین پژوهش است،  4اینکه باعث جامعیتعین 

بینی پیشرفت تحصیلی به اهمیت عوامل های آینده در پیشاین اساس الزم است در پژوهشآید. بر می

 توجه شود. نیز شناختی، فرهنگی و موارد دیگر، جمعیتشناختیروان
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