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چكيده

پیشرفت تحصیلی مهمترین شاخص کارایی هر نظام آموزشی است .این پژوهش با هدف بررسی اثر سبکهای دلبستگی ،ادراک ریسک و ترس از
موفقیت بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان انجام شد .جامعه آماری پژوهش همه دانشآموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلی
 1393-94بودند ،که از میان آنان  383دانشآموز بر اساس جدول کرجسی و مورگان با روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای بر اساس ناحیه،
جنسیت و پایه تحصیلی انتخاب شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامه سبکهای دلبستگی (ون-آدنهوون ،هافسترا و بکر ،)2333 ،مقیاس ادراک ریسک
(بنثین ،اسلوویک و سورسون ،)1993 ،پرسشنامه ترس از موفقیت (زاکرمن و الیسون )1996 ،و معدل دانشآموزان جمعآوری شدند .ابزارها دارای
روایی مطلوب و پایایی مناسب میباشند .دادهها با روشهای آماری همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل شدند .یافتهها نشان داد در مدل اول سبک
دلبستگی ایمن اثر مستقیم و غیرمستقیم مثبت و معنادار بر پیشرفت تحصیلی داشت .متغیرهای ادراک ریسک و ترس از موفقیت میانجیهای خوبی بین
دلبستگی ایمن و پیشرفت تحصیلی بودند .همچنین در مدل دوم سبک دلبستگی ناایمن اثر مستقیم مثبت و معنادار بر پیشرفت تحصیلی داشت ،اما اثر
غیرمستقیم معناداری بر پیشرفت تحصیلی نداشت .متغیرهای ادراک ریسک و ترس از موفقیت میانجیهای خوبی بین دلبستگی ناایمن و پیشرفت
تحصیلی نبودند .با توجه به یافتهها بر اهمیت نقش سبکهای دلبستگی ،ادراک ریسک و ترس از موفقیت بر پیشرفت تحصیلی تاکید میشود.
واژه گان کليدی :سبکهای دلبستگی ،ادراک ریسک ،ترس از موفقیت ،پیشرفت تحصیلی ،دانشآموزان

مقدمه
یکی از مهمترین شاخصهای اصلی کارایی هر نظام

برنامهریزی شده میباشد (آدیمی .)2312،2پیشرفت

آموزشی به ویژه نظام آموزش و پرورش میزان پیشرفت

تحصیلی بر جنبههای مهمی از زندگی افراد مثل ارتقاء به

تحصیلی فراگیران آن است .در نتیجه هر نظام آموزشی به

مقاطع تحصیلی باالتر ،کسب شغل بهتر ،جایگاه اجتماعی

دنبال شناسایی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی فراگیران

مناسبتر ،رضایت خاطر بیشتر و غیره تاثیر میگذارد

در جهت رشد و تعالی اهداف مورد نظر و راهکارهایی

(برین ،گاال ،وود ،کیم هار و چیو دیوید.)2314 ،3

برای رسیدن به آنها است (تولبور .)2312 ،1پیشرفت

با توجه به موارد فوق همواره پژوهشگران به دنبال

تحصیلی به معنای توانایی اثبات موفقیت تحصیلی در

شناسایی عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی بودند که از

اکتساب پیامدی است که برای آن طرحریزی و

مهمترین این عوامل میتوان سبکهای دلبستگی ،4ادراک
2

. Adeyemi
. Brian, Galla, Wood, Kim Har & Chiu David
4 . Attachment styles
3

. Tulbure

1
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ریسک 1و ترس از موفقیت 2اشاره کرد .یکی از عوامل

میشود .کونراد )2319(13نشان داد دانشآموزان که

موثر بر پیشرفت تحصیلی ،سبکهای دلبستگی است

دلبستگی ایمن داشتند پیشرفت تحصیلی باال و

(توکلیزاده ،تبری و اکبری .)2314 ،3نظریه دلبستگی را

دانشآموزان که دلبستگی ناایمن اجتنابی و اضطرابی باال

اولین بار بالبی )1969( 4مطرح کرد .دلبستگی پیوند

داشتند ،تمایل بیشتری به رفتارهای ناسازگارانه تحصیلی
ماجیمبو11

( )2319نشان داد که بین عملکرد

عاطفی عمیقی است که با افراد خاص در زندگی برقرار

داشتند.

میشود ،به طوری که وقتی با آنها در تعامل هستیم

تحصیلی و دلبستگی ایمن رابطه مثبت و بین عملکرد

احساس شادی و نشاط میکنیم (میکولینسر ،شاور و

تحصیلی و دلبستگی ناایمن رابطه منفی وجود دارد.

پرگ .)2333 ،5سبکهای دلبستگی بر اساس مدلهای

یکی دیگر از عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی ،ادراک

کارکرد درون روانی که اشخاص درباره خود و دیگران

ریسک است (کولینز و اسالیوان .)2315 ،12دوران

رشد میدهند ،ساخته میشود .این مدلها بازنماییهای

نوجوانی یکی از دوران رشدی است که با رفتارهای

کلی از خود و دیگران هستند که کودکان آنها را به عنوان

ریسک پذیری شدید همراه است (یانگ ،پنگ ،لیو ،ین و

راهنما در تعبیر و تفسیر حوادث و شکل دادن تجارب

تارن .)2315 ،13ریسک به معنای موقعیتی است که فرد

خود در روابط انسانی بکار میبرند .دلبستگی دارای دو

مجبور است مقداری خطر کند .همچنین ادراک ریسک

سبک کلی ایمن و ناایمن است .افراد دارای سبک

به معنای میزان ارزیابی خطرناک بودن یک موقعیت از

دلبستگی ایمن ،مراقب خود را قابل دسترس و قابل

دید فرد است .بنابراین ادراک ریسک یک ارزیابی ذهنی از

اعتماد میدانند و مراقب و خود را به صورت مثبت

احتمال تجربه یک اتفاق ناخوشایند میباشد (فوستر،

ارزیابی میکنند ،در مقابل افراد دارای سبک دلبستگی

شینسی و گف .)2339 ،14ادراک ریسک عملکرد از نتایج

ناایمن ،مراقب خود را قابل دسترس و قابل اعتماد

و عدم اطمینان است و دربرگیرنده سه عامل میزان از

نمیدانند و مراقب و خود را به صورت منفی ارزیابی

دست دادن ،احتمال از دست دادن و قرار گرفتن در

میکنند (دونیتا و ماریا.)2315 ،6

معرض از دست دادن میباشد (بیگزاده ،زمینی و مولوی،
.)1389

نتایج پژوهشها نشان داد که دلبستگی ایمن باعث
افزایش پیشرفت تحصیلی و دلبستگی ناایمن باعث کاهش

درباره تاثیر ادراک ریسک بر پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی میشود (بردیک2314 ،9؛ اکه2312 ،8؛

پژوهشهای اندکی انجام شده است .برای مثال سکتنان،

ماریام .)2339 ،9برای مثال بردیک ( )2314ضمن

مک کللند ،اکاک و موریسون )2313( 15ضمن پژوهشی

پژوهشی درباره مطالعه رابطه سبکهای دلبستگی و

درباره رابطه بین ریسک اولیه خانواده ،نظمدهی رفتاری

تحصیل به این نتیجه رسید که دلبستگی ایمن باعث

کودکان و پیشرفت تحصیلی انجام دادند .نتایج معادالت

افزایش معنادار پیشرفت تحصیلی میشود ،در حالی که

ساختاری نشان داد که ریسک خانواده و نظمدهی خانواده

دلبستگی ناایمن باعث کاهش معنادار پیشرفت تحصیلی

به رفتار کودکان بر پیشرفت تحصیلی تاثیر منفی و معنادار
دارند .همچنین بارنات )2335( 16ضمن پژوهشی درباره
ارتباط رفتارهای خطرآفرین سالمتی و پیشرفت تحصیلی

1

. Perceived risk
. Fear of success
3 . Tavakolizadeh, Tabari & Akbari
4 . Bowlby
5 . Mikulincer, Shaver & Pereg
6 . Doinita & Maria
7 . Burdick
8 . Ekeh
9 . Mariam
2

10

. Conrad
. Majimbo
12 . Collins & O,Sullivan
13 . Yang, Pang, Liu, Yen & Tarn
14 . Foster, Shenesey & Goff
15 . Sektnaan, McClelland, Acock & Morrison
16 . Barnot
11
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به این نتیجه رسید که رفتارهای خطرآفرین سالمتی با

موفقیت بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دبیرستانی

پیشرفت تحصیلی ارتباط معنادار و منفی داشتند.

انجام شد .بنابراین فرضیه های پژوهش شامل موارد زیر

عامل موثر دیگر بر پیشرفت تحصیلی ،ترس از

میباشند )1 .سبک دلبستگی ایمن بر پیشرفت تحصیلی

موفقیت است (بارتلس و مگان-جکسون .)2339 ،1کاومن

تاثیر مستقیم دارد )2 .سبک دلبستگی ایمن از طریق ترس

و فراری )2332( 2ترس از موفقیت را هسته اصلی تمامی

از موفقیت بر پیشرفت تحصیلی تاثیر غیرمستقیم دارد)3 .

الگوهای رفتاری اجتناب از موفقیت مثل خودناتوان

سبک دلبستگی ایمن از طریق ترس از موفقیت و ادراک

سازی ،اهمال کاری ،تعلل ورزی آموزشی و غیره

ریسک بر پیشرفت تحصیلی تاثیر غیرمستقیم دارد)4 .

میدانند .ترس از موفقیت عاملی اضطراب برانگیز است

سبک دلبستگی ناایمن بر پیشرفت تحصیلی تاثیر مستقیم

که برگرفته از نام و معنای موفقیت میباشد .ترس از

دارد )5 .سبک دلبستگی ناایمن از طریق ترس از موفقیت

موفقیت همان ترس از فقدان اعتماد به نفس به توانایی

بر پیشرفت تحصیلی تاثیر غیرمستقیم دارد )6 .سبک

میباشد

دلبستگی ناایمن از طریق ترس از موفقیت و ادراک

(استانکولیسکو .)2313 ،3ترس از موفقیتی که در فرد

ریسک بر پیشرفت تحصیلی تاثیر غیرمستقیم دارد .در

ایجاد میشود به تدریج انگیزه وی را برای رسیدن به

نتیجه الگوی مفهومی این پژوهش در شکل  1مشاهده

هدف تحت تاثیر قرار میدهد و فشار روانی ناشی از آن

میشود.

خود

برای

حفظ

و

کسب

موفقیت

پیشرفت فرد را محدود میسازد (اندری و متزلر.)2311 ،4

سبکهای دلبستگی

ترس از موفقیت

ادراک ریسک

درباره تأثیر ترس از موفقیت بر پیشرفت تحصیلی
پژوهشهای اندکی انجام شده است .برای مثال کمپبل و
فلمینگ )2333( 5ضمن پژوهشی درباره ترس از شکست،
هویت نژادی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان سیاه

پیشرفت تحصیلی

پوست مرد به این نتیجه رسیدند که ترس از شکست تاثیر
معنادار و منفی بر پیشرفت تحصیلی داشت .همچنین

شكل  :6الگوی مفهومي تحقيق

ترکنژاد ( )1393ضمن پژوهشی درباره رابطه بین
کمالگرایی ،ترس از موفقیت و انگیزش پیشرفت

روش پژوهش

تحصیلی در دانشجویان به این نتیجه رسید که ترس از

پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر شیوه گردآوری

موفقیت و انگیزش پیشرفت تحصیلی همبستگی معنادار و

دادهها همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود .جامعه آماری

غیرمستقیم داشتند.

پژوهش همه دانشآموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم

با توجه به این که سبکهای دلبستگی ،ادراک ریسک

شهر ارومیه در سال تحصیلی  1393-94بودند .در این

و ترس از موفقیت نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی

پژوهش حجم جامعه  42496نفر بود ،لذا حجم نمونه

دانشآموزان دارند ،لذا مطالعه پیشایندهای پیشرفت

آماری با توجه به جدول کرجسی و مورگان  383نفر

تحصیلی اهمیت فراوانی دارد .این پژوهش با هدف

محاسبه شد که این افراد با روش نمونهگیری خوشهای

بررسی اثر سبکهای دلبستگی ،ادراک ریسک و ترس از

چند مرحلهای بر اساس ناحیه ،جنسیت و پایه تحصیلی
انتخاب شدند .برای این منظور از هر ناحیه  2دبیرستان

1

. Bartels & Magun-Jackson
. Kavman & Ferari
3 . Stanculescu
4 . Andre & Metzler
5 . Campbell & Fleming

پسرانه و  2دبیرستان دخترانه به طور تصادفی انتخاب شد

2

(جمعاً  8دبیرستان) .سپس بر اساس پایه تحصیلی و با در

36

نقش سبکهای دلبستگی در پیشرفت تحصیلی :اثر میانجی ادراک ریسک و ترس از موفقیت  /...فهیمی و زینالی

نظر گرفتن متوسط جمعیت کالسها ( 25نفر) از هر

است که با استفاده از مقیاس هفت درجهای لیکرت از

دبیرستان  2کالس (جمعاً  16کالس ،یعنی  8کالس

یک تا هفت ( =1کامالً مخالفم تا  =9کامالً موافقم)

پسرانه و  8کالس دخترانه) به طور تصادفی انتخاب

نمرهگذاری میشود .نمره این ابزار با جمع کردن نمره

شدند .در نهایت پس از بیان اصل رازداری و دریافت

گویهها به دست میآید و در این ابزار گویههای ،6 ،3 ،2

رضایتنامه کتبی جهت شرکت در پژوهش ،دادهها به

25 ،23 ،22 ،23 ،19 ،18 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،9 ،9

کمک پرسشنامه های زیر جمعآوری شد.

نشان دهنده ترس از موفقیت باال و گویههای ،8 ،5 ،4 ،1

پرسشنامه سبکهای دلبستگي :این پرسشنامه توسط ون-

 29 ،26 ،24 ،21 ،19 ،14 ،13نشان دهنده ترس از

آدنهوون ،هافسترا و بکر )2333( 1ساخته شد .این ابزار

موفقیت پایین است .زاکرمن و الیسون ( )1996روایی

دارای  22گویه و  2بعد کلی دلبستگی ایمن و دلبستگی

سازه ابزار را تایید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ

ناایمن (شامل دلبستگی اشتغال خاطر ،هراسان و

برای مردان  3/69و برای زنان  3/93گزارش کردند.

دوریگزین) است که با استفاده از مقیاس پنج درجهای

پيشرفت تحصيلي :معدل ترم اول و دوم دانشآموزان به

لیکرت از یک تا پنج (=1کامال مخالفم تا =5کامال موافقم)

عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد.

نمرهگذاری میشود .نمره ابعاد با جمع کردن نمره

دادهها در دو سطح توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار

گویههای آن بعد به دست میآید و هر چقدر نمره

لیزرل تحلیل شدند .در سطح توصیفی از شاخصهای

آزمودنی بیشتر باشد ،به میزان بیشتری دارای آن ویژگی

گرایش مرکزی و پراکندگی برای توصیف توزیع متغیرها

(دلبستگی ایمن یا ناایمن) است .روایی سازه این ابزار

و در سطح استنباطی از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر

تایید و پایایی آن در کشورهای مختلف لهستان ،روسیه و

برای آزمون فرضهای آماری استفاده شد.

مجارستان با روش آلفای کرونباخ باالتر از  3/63محاسبه
شد (به نقل از زینالی.)1392 ،

یافته ها

مقياس ادراک ریسک :این پرسشنامه توسط بنثین،

شرکت کنندگان  383دانشآموز دبیرستانی شهر

اسلوویک و سورسون )1993( 2ساخته شد .این ابزار

ارومیه با میانگین سنی  19/23سال بودند ،به طوری که

دارای  9گویه است که با استفاده از مقیاس پنج درجه ای

 181نفر ( 49/63درصد) پسر و  199نفر ( 52/39درصد)

لیکرت از یک تا پنج (=1کامال مخالفم تا =5کامال موافقم)

دختر بودند .همچنین  69نفر ( 18/16درصد) در پایه اول

نمرهگذاری میشود .در این ابزار گویههای  1و  9به

دبیرستان 122 ،نفر ( 32/13درصد) در پایه دوم دبیرستان،

صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .نمره ابزار با جمع

 139نفر ( 28/16درصد) در پایه سوم دبیرستان و  82نفر

کردن نمره گویهها به دست میآید و هر چقدر نمره

( 21/58درصد) در پایه چهارم دبیرستان مشغول به

آزمودنی بیشتر باشد ،به میزان بیشتری دارای آن ویژگی

تحصیل بودند .در جدول  1میانگین ،انحراف استاندارد و

(ادراک ریسک) است .بنثین و همکاران ( )1993روایی

ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه شده است.

این ابزار را با نظر متخصصان تایید و پایایی آن را با روش
آلفای کرونباخ  3/89گزارش کردند.
مقياس ترس از موفقيت :این پرسشنامه توسط زاکرمن و
الیسون )1996( 3ساخته شد .این ابزار دارای  29گویه
1

. Van Oudenhoven, Hofstra & Bakker
. Benthin, Slovic & Severson
3 . Zuckerman & Allison
2
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جدول  .6ميانگين ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگي متغيرهای پژوهش ()n=980
متغير

2

ميانگين

انحراف استاندارد

6

 .1دلبستگی ایمن

21/15

3/22

1

 .2دلبستگی ناایمن

43/52

9/14

**3/18

1

 .3ترس از موفقیت

133/22

13/42

**-3/19

3/39

4

9

1

 .4ادراک ریسک

18/66

3/39

-3/39

3/34

**3/19

1

 .5پیشرفت تحصیلی

16/84

2/34

**3/23

**3/14

**-3/19

**-3/23

*p<0/05

5

1

**p<0/01,

یافتههای جدول  1نشان داد که دلبستگی ایمن و

از موفقیت با ادراک ریسک رابطه مثبت و معنادار داشت.

دلبستگی ناایمن با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و

سایر روابط معنادار نبودند .در این پژوهش  2مدل برای

معنادار و ترس از موفقیت و ادراک ریسک با پیشرفت

پیشبینی پیشرفت تحصیلی طراحی شد .در شکل  2مدل

تحصیلی رابطه منفی و معنادار داشتند .همچنین دلبستگی

اول پیشبینی پیشرفت تحصیلی بر اساس دلبستگی ایمن،

ایمن با دلبستگی ناایمن رابطه مثبت و معنادار و با ترس

ترس از موفقیت و ادراک ریسک به همراه ضرایب

از موفقیت رابطه منفی و معنادار داشت .عالوه بر آن ترس

استاندارد مسیرها ارائه شده است.
e2

e1

-0/63

دلبستگی ایمن

0/63

ترس از موفقیت

-0/64

0/63

ادراک ریسک

-0/61

e3

پیشرفت تحصیلی
شكل  .2مدل اول برازش شده پيشبيني پيشرفت تحصيلي

یافتههای شکل  2نشان داد مسیرهای دلبستگی ایمن

 ،3/99شاخص برازندگی تطبیقی ( )CFIبا مقدار ،1

به ترس از موفقیت ( ،)β= -3/19ترس از موفقیت به

شاخص برازندگی هنجار شده ( )NFIبا مقدار ،3/99

ادراک ریسک ( ،)β= 3/19دلبستگی ایمن به پیشرفت

شاخص توکر-لویس ( )TLIبا مقدار  1و جذر میانگین

تحصیلی ( ،)β= 3/19ترس از موفقیت به پیشرفت

مجذورات خطای تقریب ( )RMSEAبا مقدار 3/331

تحصیلی ( )β= -3/14و ادراک ریسک به پیشرفت

حاکی از برازش مطلوب مدل بود .در جدول  2نتایج

تحصیلی ( )β= -3/16در سطح ( )P<3/339معنادار بود.

فرضیه دلبستگی ایمن به صورت مستقیم و غیرمستقیم از

نتایج شاخصهای برازندگی شامل مجذور خی ( )χ2با

طریق ترس از موفقیت بر پیشرفت تحصیلی ارائه شده

مقدار  ،3/83شاخص هنجار شده مجذور کای ) (χ2/dfبا

است.

مقدار  ،3/83شاخص نیکویی برازش ( )GFIبا مقدار
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جدول  .2نتایج تاثير دلبستگي ایمن بر پيشرفت تحصيلي
فرضیه

ضریب مسیر

آماره تی

P

نتیجه

دلبستگی ایمن به صورت مستقیم بر پیشرفت

3/19

3/39

3/331

تایید شد

ردیف
1

تحصیلی تاثیر دارد.
2

دلبستگی ایمن به صورت غیرمستقیم از طریق

3/19

-3/14

3/331

تایید شد

ترس از موفقیت بر پیشرفت تحصیلی تاثیر دارد.

یافتههای جدول  2نشان داد دلبستگی ایمن اثر

معنادار نباشند ،میتوان کل اثر غیرمستقیم را غیرمعنادار

مستقیم و غیرمستقیم (از طریق ترس از موفقیت) مثبت و

دانست .نتایج نشان داد که ضرایب مسیر دلبستگی ایمن به

معنادار بر پیشرفت تحصیلی دارد .همچنین در پاسخ

ترس از موفقیت ،ترس از موفقیت به ادراک ریسک و

فرضیه تاثیر دلبستگی ایمن به صورت غیرمستقیم (از

ادراک ریسک به پیشرفت تحصیلی همگی معنادار بودند،

طریق ترس از موفقیت و ادراک ریسک) بر پیشرفت

لذا دلبستگی ایمن از طریق ترس از موفقیت و ادراک

تحصیلی بر اساس نظر کوهن و کوهن ( )1983باید گفت

ریسک اثر غیرمستقیم مثبت و معنادار بر پیشرفت

از آنجایی که تعداد متغیرها بیش از سه تا است ،لذا

تحصیلی دارد ،در نتیجه این فرضیه هم تایید شد .در

بررسی اثر غیرمستقیم پیچیده میشود و آنان پیشنهاد

شکل  3مدل دوم پیشبینی پیشرفت تحصیلی بر اساس

کردند که اگر همه متغیرهای تشکیلدهنده فرضیه ضرایب

دلبستگی ایمن ،ترس از موفقیت و ادراک ریسک به همراه

مسیر معناداری داشته باشند ،میتوان کل اثر غیرمستقیم را

ضرایب استاندارد مسیرها ارائه شده است.

معنادار دانست و در صورتی که یکی از ضرایب مسیر
e4

هراسان

0/83

e1

e5

0/95

خاطر اشتغال
e6

دلبسنگی

0/05

ناایمن

ترس از موفقیت

e2

0/61

ادراک ریسک

0/40

دوریگزین

-0/63

0/69

-0/63

e3

پیشرفت تحصیلی
شكل  .9مدل دوم برازش شده پيشبيني پيشرفت تحصيلي

یافتههای شکل  3نشان داد مسیرهای ترس از موفقیت

تحصیلی ( ،)β= 3/13ترس از موفقیت به پیشرفت

به ادراک ریسک ( ،)β= 3/16دلبستگی ناایمن به پیشرفت

تحصیلی ( )β= -3/19و ادراک ریسک به پیشرفت
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تحصیلی ( )β= -3/19در سطح ( )P<3/33معنادار و

مقدار  ،3/91شاخص توکر-لویس ( )TLIبا مقدار 3/93

مسیر دلبستگی ناایمن به ترس از موفقیت ()β= 3/35

و جذر میانگین مجذورات خطای تقریب ( )RMSEAبا

غیرمعنادار بود .نتایج شاخصهای برازندگی شامل مجذور

مقدار  3/36حاکی از برازش مطلوب مدل بود (فقط

خی ( )χ2با مقدار  ،13/16شاخص هنجار شده مجذور

برازندگی شاخص مجذور خی در حد مطلوبی نبود) .در

کای ) (χ2/dfبا مقدار  ،2/63شاخص نیکویی برازش

جدول  3نتایج فرضیه دلبستگی ناایمن به صورت مستقیم

( )GFIبا مقدار  ،3/99شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI

بر پیشرفت تحصیلی ارائه شده است.

با مقدار  ،3/94شاخص برازندگی هنجار شده ( )NFIبا
جدول  .9نتایج تاثير دلبستگي ناایمن بر پيشرفت تحصيلي
فرضیه

ضریب مسیر

آماره تی

P

نتیجه

3/13

2/19

3/329

تایید شد

دلبستگی ناایمن به صورت مستقیم بر پیشرفت
تحصیلی تاثیر دارد.

یافتههای جدول  3نشان داد دلبستگی ناایمن اثر

ادراک ریسک اثر غیرمستقیم معناداری بر پیشرفت

مستقیم مثبت و معنادار بر پیشرفت تحصیلی دارد.

تحصیلی ندارد به عبارت دیگر ترس از موفقیت و ادراک

همچنین در پاسخ فرضیه تاثیر دلبستگی ناایمن به صورت

ریسک متغیرهای میانجی بین دلبستگی ناایمن و پیشرفت

غیرمستقیم (از طریق ترس از موفقیت) بر پیشرفت

تحصیلی نیستند ،در نتیجه این فرضیه هم تایید نشد.

تحصیلی بر اساس نظر بارون و کنی ( )1986باید گفت
برای بررسی تاثیر غیرمستقیم ،نخست باید تاثیر مستقیم

بحث و نتيجه گيری

متغیرها تایید شود .نتایج نشان داد که ضریب مسیر

متخصصان تعلیم و تربیت همواره به دنبال افزایش

دلبستگی ناایمن به ترس از موفقیت معنادار نبود ،لذا

پیشرفت تحصیلی و بازده یادگیری هستند .این پژوهش با

دلبستگی ناایمن از طریق ترس از موفقیت اثر غیرمستقیم

هدف بررسی رابطه علی سبکهای دلبستگی ،ادراک

معناداری بر پیشرفت تحصیلی ندارد ،در نتیجه این فرضیه

ریسک و ترس از موفقیت با پیشرفت تحصیلی

تایید نشد .عالوه بر آن در پاسخ فرضیه تاثیر دلبستگی

دانشآموزان انجام شد.

ناایمن به صورت غیرمستقیم (از طریق ترس از موفقیت و

یافتهها نشان داد که سبک دلبستگی ایمن اثر مستقیم

ادراک ریسک) بر پیشرفت تحصیلی بر اساس نظر کوهن

مثبت و معنادار بر پیشرفت تحصیلی داشت که این یافته

و کوهن ( )1983باید گفت از آنجایی که تعداد متغیرها

با یافته پژوهشهای قبلی در این زمینه (بردیک2314 ،؛

بیش از سه متغیر است ،لذا بررسی اثر غیرمستقیم پیچیده

اکه2312 ،؛ ماریام )2339 ،همسو بود .در تبیین این یافته

میشود و آنان پیشنهاد کردند که اگر همه متغیرهای

میتوان گفت دلبستگی پیوندی عاطفی است که پناهگاهی

تشکیل دهنده فرضیه ضرایب مسیر معناداری داشته باشند،

امن را برای کودک فراهم میکند که کودک با تکیه بر آن

میتوان کل اثر غیرمستقیم را معنادار دانست و در صورتی

به کاوش می پردازد و بر چالشهایی که در موقعیتهای

که یکی از ضرایب مسیر معنادار نباشند ،میتوان کل اثر

مختلف به ویژه محیط تحصیلی اتفاق میافتد ،فائق

غیرمستقیم را غیرمعنادار دانست .نتایج نشان داد که

میآید .همچنین هنگامی که سن کودک افزایش مییابد،

ضریب مسیر دلبستگی ناایمن به ترس از موفقیت معنادار

کودک پناهگاه امن دوران کودکی را در خود درونی

نبود ،لذا دلبستگی ناایمن از طریق ترس از موفقیت و

میکند و این احساس امنیت روانی را با خود به
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محیطهای اجتماعی همچون مدرسه میبرد و از آن در

آنان را به تالش وامیدارد که این عوامل در نهایت باعث

راستای بهرهگیری از فرصتهای آموزشی سود میبرد .از

افزایش پیشرفت تحصیلی میشوند.

این طریق توان فرد برای رویارویی با چالش های شناختی

همچنین یافتهها نشان داد که سبک دلبستگی ناایمن

ارتقا یافته و پشتکار و کوشش وی برای کسب جایگاه

اثر مستقیم مثبت و معنادار بر پیشرفت تحصیلی داشت که

علمی را افزایش میدهد که این فرایند باعث افزایش

این یافته با یافته پژوهشهای قبلی در این زمینه

پیشرفت تحصیلی میشود.

(جناآبادی و آهنی2314 ،؛ اکه2312 ،؛ ماریام)2339 ،

یافتههای دیگر نشان داد که دلبستگی ایمن اثر

ناهمسو بود .احتماال دلیل این ناهمسویی میتواند این

غیرمستقیم (از طریق ترس از موفقیت و از طریق ترس از

باشد که در پژوهشهای قبلی ارتباط ساده ،دو متغیری،

موفقیت و ادراک ریسک) مثبت و معنادار بر پیشرفت

غیر علّی متغیرها بررسی شده است ،در حالی که در

تحصیلی داشت .به عبارت دیگر افزایش دلبستگی ایمن

پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مسیر ،روابط

موجب کاهش ترس از موفقیت و ادراک ریسک میشود

پیچیده ،چند متغیری و علّی بررسی شده است.

و این عوامل نیز به نوبه خود باعث افزایش پیشرفت

یافتههای دیگر نشان داد که دلبستگی ناایمن (از طریق

تحصیلی میشوند .بنابراین متغیرهای ادراک ریسک و

ترس از موفقیت و از طریق ترس از موفقیت و ادراک

ترس از موفقیت میانجیهای خوبی بین دلبستگی ایمن و

ریسک) اثر غیرمستقیم معناداری بر پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی بودند .این یافته با پژوهشهای قبلی

نداشت .بنابراین متغیرهای ادراک ریسک و ترس از

(جناآبادی و آهنی2314 ،؛ اکه )2312 ،که حاکی از اثر

موفقیت میانجیهای خوبی بین دلبستگی ناایمن و

غیرمستقیم مثبت و معنادار دلبستگی ایمن بر پیشرفت

پیشرفت تحصیلی نبودند .این یافته با پژوهشهای قبلی

تحصیلی بودند ،همسو بود .در تبیین این یافتهها میتوان

(جناآبادی و آهنی2314 ،؛ اکه )2312 ،که حاکی از اثر

گفت که دلبستگی ایمن محیطی قابل اعتماد ،امن و

غیرمستقیم مثبت و معنادار دلبستگی ناایمن بر پیشرفت

پیشبینی پذیر را برای افراد فراهم میکند ،در چنین محیط

تحصیلی بودند ،ناهمسو بود .در تبیین این یافتهها میتوان

پاسخگو و حساسی است که افراد پیامد مورد انتظار را

گفت که یکی از مهمترین شاخصهای بررسی های علی،

برای خود به تصویر میکشند و به این باور میرسند که

تحلیل متغیرها در یک مدل جامع است که در آن متغیرها

میتوانند بر محیط خویش تاثیر بگذارند و آن را کنترل

اثر متقابل بر یکدیگر دارند ،لذا انتظار میرود که نتایج این

کنند که این عوامل نخست باعث افزایش اعتماد به نفس،

مطالعات با مطالعات ساده همبستگی متفاوت باشد .در

عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی و سپس باعث

مطالعه حاضر مشخص شد که متغیرهای ادراک ریسک و

کاهش ترس از موفقیت و کاهش ادراک ریسک میشود

ترس از موفقیت میانجیهای خوبی بین دلبستگی ناایمن

که در نهایت این عوامل باعث افزایش پیشرفت تحصیلی

و پیشرفت تحصیلی نبودند .به عبارت دیگر دانشآموزانی

میشوند .تبیین دیگر این که افراد دارای سبک دلبستگی

که دلبستگی ناایمن دارند از طریق ادراک ریسک و ترس

ایمن اضطراب کمتری دارند و به مقدار کمتری ترس از

از موفقیت پیشرفت تحصیلی آنها تغییر (افزایش و یا

موفقیت و ریسکی بودن یک تکلیف را تجربه نمیکنند.

کاهش) معناداری نمیکند .احتماال در این زمینه متغیرهای

لذا این افراد با باور به توانایی های خویش ،برای خود

دیگری مثل خودکارآمدی ،انگیزش و غیره دخیل هستند

اهداف مناسب و منطقی انتخاب میکنند و این اهداف به

که در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار نگرفتند .دستاورد

آنان برای موفق شدن و پیشرفت کردن انگیزه میدهد و

این پژوهش اینکه دلبستگی ایمن هم به صورت مستقیم و
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Abstract
Academic achievement is the most important parameter in the efficacy of each educational system. The
present study was undertaken to evaluate the relationship between attachment styles, risk perception and fear of
success and students’ academic achievement. The study population consisted of all the male and female high
school students in Urmia in the 2014-2015 educational years. A total of 380 students were selected using the
multi-stage cluster sampling technique in terms of district, gender and educational level. Data were collected
using attachment styles questionnaire (Van Oudenhoven, Hofstra and Becker, 2003), risk perception scale
(Benthin, Slovic and Severson, 1993), fear of success questionnaire (Zuckerman and Ellison, 1976) and the
average of students’ grades. The questionnaires have a desirable validity and appropriate reliability. Data were
analyzed with Pearson’s correlation coefficient and path analysis techniques. The results showed that in the first
model, the secure attachment style had significant, positive, direct and indirect effects on academic
achievement. The variables of risk perception and fear of success proved good mediators between secure
attachment style and academic achievement. In addition, in the second model, insecure attachment style had a
direct and significant effect on academic achievement; however, it had no significant indirect effect on academic
achievement. The variables of risk perception and fear of success were not good mediators between insecure
attachment style and academic achievement. Based on the results, emphasis should be placed on the roles of
attachment styles, risk perception and fear of success in academic achievement.
Key words: Attachment Styles, Risk Perception, Fear of Success, Academic Achievement, Students
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