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تاریخ دریافت هقالِ94/4/2 :
چکیدٌ

مقدمٍ :پیطزفت تحصیلی داًطجَیاى اس جولِ هسائل هْن در ًظام آهَسش ػاالی هایتاضا ،هاِ تحقان آى هتاأثز اس ػَاهال هتتلیای
هیتاض .،پژٍّص حاضز تا ّ،ف تزرسی راتغِ تابآٍری ٍ سثکّای دلثستگی تا پیطزفت تحصیلی در داًطجَیاى داًطگاُ ػلَم پشضكی
اصیْاى اًجام ض.،
ريشَب :پژٍّص حاضز اس ًَع تَصییی  -هقغؼی تَد هِ تز رٍی ً 285یز اس داًطجَیاى پساز سااهي در خَاتگااُّاای داًطاگاُ ػلاَم
پشضكی اصیْاى در سال تحصیلی  93-94اًجام ضً .،وًَِّا تِ رٍش تصادفی خَضِای چٌ،هزحلِای اًتتاب ضا .،ً،اتاشار جواغآٍری
اعالػات پزسطٌاهِّای رٍا ٍ پایای سثکّای دلثستگی تشرگساالى ّاساى ٍ ضیَر ( ٍ )Hazan and Shaverهقیاا تاابآٍری هًَاَر ٍ
دیَی،سَى ( )Connor and Davidsonتَد .دادُّا تا استیادُ اس آهار تَصییی ٍ آسهَىّای ّوثستگی پیزساَى رگزسایَى خغای چٌا،
هتغیزُ اس عزین ًزم افشار آهاری  SPSSهَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار گزفت.
يبفتٍَبً :تایج ًطاى داد هِ پیطزفت تحصیلی تا سثک دلثستگی ایوي ( ٍ )r;0/34تابآٍری (ّ )r;0/42وثستگی هثثت ٍ هؼٌایدار ٍ
در هقاتل تا سثک دلثساتگی اجتٌااتی ( ٍ )r; -0/21ساثک دلثساتگی اضاغزاتی (ّ )r; -0/25وثساتگی هٌیای ٍ هؼٌایدار داضاتٌ.،
ّوچٌیي ًتایج تحلیل رگزسیَى گام تِ گام ًطاى داد هِ هتغیزّای پیصتیي تِ عَر هؼٌیدار قادر تِ تثییي  0/22اس ٍاریاًس پیطازفت
تحصیلی در داًطجَیاى تَدً.،
وتیجٍگیزیً :تایج ایي تحقین تیاًگز اّویت هتغیزّای سثک دلثستگی ٍ تابآٍری در پیصتیٌای پیطازفت تحصایلی در داًطاجَیاى
کلید ياژٌَب :تابآٍری دلثستگی پیطزفت تحصیلی داًطجَیاى

مقدمٍ

* وًيسىدٌ مسئًل :ػذرا اػتوادی گزٍُ هطااٍرُ داًطاك ُ،ػلاَم تزتیتای ٍ رٍاًطٌاسای
o.etemadi@edu.ui.ac.ir
داًطگاُ اصیْاى اصیْاى ایزاى.
سجاد ساؼادت داًطاجَی هارضٌاسای ارضا ،هطااٍرُ خااًَادُ داًطاك ُ،ػلاَم تزتیتای ٍ
رٍاًطٌاسی داًطگاُ اصیْاى اصیْاى ایزاى.
پزیسا ًیلیزٍضا ى گزٍُ هطاٍرُ داًطك ُ،ػلَم تزتیتی ٍ رٍاًطٌاسی داًطگاُ اصیْاى اصیْاى
ایزاى.
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پیطزفت تحصیلی ( )Academic achievementرا هیتاَاى تاِ
ػٌَاى یكی اس هْنتزیي تاسدُّای ًظام آهَسضی در ًظز گزفت.
ایي تاسدُ اس عزین آسهَىّای استاً،ارد ض ُ،یاا هؼلان سااختِ
اً،اسُگیزی هیضَد .فارؽ اس جْتگیازّاای احتواالی در ایاي
آسهَىّا پیطزفت تحصیلی حاصل ػَاهل هتؼ،دی است .ایاي
ػَاهاال اس جاهؼااِای تااِ جاهؼااِ دیگااز قاتاال تغییااز اساات .اس
آًجاییهاِ افات تحصایلی یكای اس ًگزاًایّاای خااًَادُّاا ٍ
دستاً،رهاراى تؼلین ٍ تزتیت است ( .)1هیتَاى تِ هْنتازیي
ػَاهل افت تحصیلی اس ًظز داًطجَیاى تاِ هحتاَای آهاَسش
ػَاهل هزتثظ تا آهَسشگز هحیظ آهَسش ػَاهل خااًَادگی ٍ
اقتصادی-اجتواػی اضارُ ًوَد (.)2
ّوچٌیي خصَصیات فزدی داًطجَ ٍضؼیت هحال ساكًَت
هطااكالت سیستی ٍ تحصیلی داًاطاجَ رٍش هغالاؼِ ًاحَُ

اًتتاب رضتِ هیییت تزًاهِریشی آهَسضای داًطاك ُ،تاز رٍی
پیطزفت یا ػ،م پیطزفت تحصیلی داًطجاَیاااى اثااز قااتاال
تَجاِای دارد ( .)3تز ایي اسا دستاً،رهاراى آهاَسش تایا،
تااِ ضٌاسااایی هتغیزّااای هااَثز تااز ػولكاازد ٍ افاات تحصاایلی
داًطجَیاى تپزداسً ،تا تزاساا ضاٌاخت دقیان آىّاا تتاَاى
داًطااجَیاى در هؼااز خغااز را ضٌاسااایی ٍ تااا هطاااٍرُّااای
هٌاسة اهكاًات تْتزی را تزای آىّا فزاّن ًواَد ( .)4هساائل
رٍاًطٌاختی داًطجَیاى اس جولاِ ػَاهال هٌاقطاِ تزاًگیاش تاز
پیطزفت تحصیلی است هِ در هغالؼات گساتزدُای تاِ آىّاا
پزداختاااااِ ضااااا ُ،اسااااات (ّ .)5اااااَش ّیجااااااًی
( )Emotional intelligenceتِ ػٌَاى یک هتغیاز رٍاًطاٌاختی
یكی اس فاهتَرّای هَثز تز هَفقیت تحصایلی داًطاجَیاى های
تاض .)7 6( ،تیي هیاًگیي ًوازات ساالهت رٍاى داًطاجَیاى ٍ
پیطزفت تحصیلی آًاى ارتثاط هؼٌیدار ٍ هؼكَ ٍجاَد دارد.
تِ ایي هؼٌی هِ تاا افاشایص ساالهت رٍاى (ًوازُ هلای پااییي
درآسهااَى) هؼاا،ل داًطااجَیاى (تااِ ػٌااَاى ضاااخ پیطاازفت
تحصیلی) افشایص هییات .)8( ،اس سَی دیگز هغالؼات هتؼ،دی
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داًطجَیاى صیاری ٍ ّوكااراى ًطااى دادًا ،هاِ هتغیزّاای
ضادهاهی ٍ خاَد هارآها،ی در داًطاجَیاى ػلاَم پشضاكی تاِ
ػَاهل هتتلف دهَگزافیک ٍ تحصیلی آىّا تستگی دارد هِ تاا
پیطزفت تحصیلی آىّا در ارتثاط است ( .)17در پژٍّطی هاِ
تز رٍی داًطجَیاى داًطگاُ خَارسهی اًجام ض ،یافتِ ّا ًطااى
داد هِ هتغیزّای تْشیساتی رٍاًطاٌاختی اًساجام خااًَادُ ٍ
سالهت هؼٌَی ارتثاط هثثت ٍ هؼٌیدار آهاری تا خَدهارآه،ی
تحصیلی دارد (ّ .)18وچٌیي ًتایج هغالؼِ ساادات ًطااى داد
هاِ هتغیزّااای اسااتز ادراک ضاا ٍ ُ،راّثزدّااای هقاتلااِای
ًاهارآهّ( ،یجاى هحَر ٍ اجتٌاتی) اس ػَاهال هاؤثز در هااّص
تاٍرّای خَدهارآه،ی تحصیلی در داًطجَیاى تَدُ ٍ در هقاتل
ادراک حوایتّاای اجتوااػی ٍ راّثزدّاای هقاتلاِ ای هساألِ
هحَر تا افشایص تاٍرّای خَدهارآه،ی تحصیلی در داًطجَیاى
ّوزاٌّ.)19( ،
پژٍّطی هِ تا ّ،ف تزرسی راتغِ سثکّای دلثستگی تٌظین
ّیجاًی ٍ تاب آٍری تاا تْشیساتی رٍاًای در داًطاجَیاى ػلاَم
پشضكی سوٌاى اًجام ضاً ،تاایج ًطااى داد هاِ تایي ساثک
دلثسااتگی ایوااي ٍ تااابآٍری ( )Resilienceارتثاااط هثثاات ٍ
هؼٌیدار ٍجَد دارد ٍ سثکّای دلثستگی ٍ تابآٍری تِ عاَر
هؼٌاایدار قااادر تااِ پاایصتیٌاای  0/34اس ٍاریاااًس تْشیسااتی
رٍاًطااٌاختی ( )Psychological well-beingدر داًطااجَیاى
تَد ( .)20اهثزی ٍ ّوكاراى ًیش تاِ ایاي ًتیجاِ رسای ،ً،هاِ
سثک دلثستگی ایوي پایصتیٌایهٌٌا ُ،هیاشاى تاابآٍری در
افاازاد اساات ٍ افاازادی هااِ دارای ایااي سااثک تااَدُ اس هیااشاى
تاب آٍری تیطاتزی تزخَردارًا .،در هقاتال افازادی هاِ دارای
سثک دلثستگی ًا ایوي اجتٌاتی ّساتٌ ،اس هیاشاى تااب آٍری
هوتزی تزخَردارً ٍ ،داضتي سثک دلثستگی ًاایوي اضاغزاتی
تأثیزی تز هیشاى تابآٍری ً،ارد (.)21
تابآٍری یكی اس هتغیزّای رٍاًطٌاختی ٍ اثزگذار تز پیطازفت
تحصیلی داًطجَیاى هیتاضا .)23 -22( ،تاابآٍری اس جولاِ
هتغیزّای هَرد تَجِ رٍاًطٌاساى هثثت ًگز است هِ تِ ػٌَاى
فزایٌ،ی پَیا ساسگاری هثثت ٍ فزاگیز قاتل تَجاِ در ضازایظ
عاقتفزسا تؼزیف هیضَد ( .)24تاابآٍری ػثاارت اس تَاًاایی
پای،اری ٍ هقاٍهت در تزاتز چالصّای در ّن ضاكٌٌ ُ،سًا،گی
است .تابآٍری ضااهل فزایٌاّ،ای پَیاایی اسات هاِ اًغثاا
هثثت تا رٍی،ادّای هْن ٍ هٌیای را تاِ ٍجاَد هایآٍرد (.)25
پژٍّص هحثی ٍ ّوكاراى هِ تا ّ،ف تزرسای راتغاِ سازهایِ
رٍاى ضٌاختی (اهی ،خَشتیٌی تاب آٍری ٍ خَدهارآها،ی) تاا
پیطزفت ٍ ػولكزد تحصیلی داًطجَیاى اًجام ضً ،تایج ًطاى
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ًطاااى دادُاًاا ،هااِ تاایي پیطاازفت تحصاایلی داًطااجَیاى ٍ
هتغیزّای رٍاًطٌاختی ارتثاط هؼٌاداری ٍجَد ًا،ارد هغالؼاِ
ػلیشادُ ٍ ّوكاراى ای ًطاى دادُ ض ،هِ تایي هیااًگیي ػاشت
ًیس داًطجَیاى ٍ َّش ّیجاًی تا هیاًگیي هؼ،ل آًاى ارتثاط
آهاااری هؼٌاایدار ٍجااَد ًاا،ارد ( .)9هغالؼااِای در داًطااگاُ
ػلَم پشضكی هاضاى ًطاى داد هِ تیي ًوزُ َّش ّیجااًی تاا
پیطزفت تحصیلی هطاًّ ُ،ط.)10( ،
هغالؼااات هتؼاا،دی تیاااى هزدًاا ،هااِ سااثکّااای دلثسااتگی
( )Attachment stylesتااا پیطاازفت تحصاایلی در داًطااجَیاى
ّوزاُ هیتاض .)11( ،در هقاتل در هغالؼاِ دیگازی ًطااى دادُ
ض ،هِ ارتثاط هؼٌاداری تیي سثکّای دلثساتگی ٍ پیطازفت
تحصیلی ٍجاَد ًا،ارد ( .)12تاز ایاي اساا تزرسای ػَاهال
رٍاًطٌاختی ٍ پیطزفت تحصایلی داًطاجَیاى اس اٍلَیاتّاای
پژٍّطی در جْت تٍ،یي یک دی،گاُ جااهغ ٍ ٍاحا ،ضازٍری
است.
سثک دلثستگی یكی اس هْنتزیي ػَاهل هؤثز در تؼاهالت تیي
فزدی است هِ در دٍراى هَدهی فزد ضكل گزفتِ ٍ تا تَجِ تِ
هحیغی هِ در آى تحَل یافتِ اسات در ساٌیي تؼا،ی اداهاِ
هییات .)13( ،در رٍاًطٌاسی تحاَلی پیًَا ،ػااعیی هاِ تایي
ًَساد ٍ هادر پ،ی ،هیآی ،دلثستگی تایی ،هیضَد .دلثستگی اس
سهاى ًَسادی ضزٍع هیضَد ٍ در عَل سهااى دارای ثثاات های
تاضً .)14( ،ظزیِپزداساى دلثساتگی را در ساِ ساثک ػواُ،
دلثستگی ایوي ( )Secureدلثستگی دٍسَی گازا  -اضاغزاتی
( ٍ )Anxious-Ambivalentدلثسااتگی اجتٌاااتی ()Avoidant
هطاات هاایهٌٌاا .)15( ،افاازادی هااِ در تشرگسااالی سااثک
دلثستگی ایوي دارًّ ،وَارُ تِ دًثال رٍاتظ ایوي ٍ پای،ارتزی
ّستٌٍ .،یژگیّای اصلی دلثستگی ایوي در تشرگساالى ضاهل
خَدتاٍری سیااد لاذت تازدى اس رٍاتاظ صاویواًِ جساتجَی
حوایت اجتواػی ٍ تَاًایی در تِ اضتزاک گذاضتي احساسات تا
دیگزاى است .در تشرگساالى افزادی هِ دلثستگی دٍسَگزای -
اضغزاتی دارً ،غالثا رغثتی تِ ًشدیک ض،ى تِ دیگزاى ً،ارًٍ ،
ًگزاًٌ ،هِ عزف هقاتل تِ احساسات آىّا پاسخ ً .،ّ،ایي اهز
تاػث هیضَد هِ اس تزقزاری رٍاتظ صویواًِ تاا دیگازاى دٍری
هٌٌ .،افزادی هِ دلثستگی اجتٌاتی دارًا ،در تزقازاری رٍاتاظ
ًشدیک ٍ صویواًِ هطاكل دارًا .،ایاي افازاد سازهایِگاذاری
ػاعیی چٌ،اًی در تزقزاری رٍاتظ تاا دیگازاى ًوایهٌٌا ٍ ،در
صااَرت خاتوااِ یااافتي یااک راتغااِ ًیااش سیاااد ًاراحاات
ًویضًَ.)16( ،
در ارتثاط تا ًقص هتغیزّای رٍاًطٌاختی در پیطزفت تحصیلی
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ایي هغالؼِ تَصییی  -هقغؼی تز رٍی داًطجَیاى پسز سااهي
خَاتگاُّای داًطگاُ ػلَم پشضكی اصایْاى در ساال تحصایلی
 1393-94اًجام ضا .،جاهؼاِ آهااری ً 1100یاز تاز اساا
جٍ،ل هزجسی ٍ هَرگااى (ً 285 )Krejcie and Morganیاز
تؼییي ( ٍ )28تا رٍش ًوًَاِگیازی تصاادفی خَضاِای چٌا،
هزحلِای اًتتاب ض .،ً،تِ هٌظَر ًوًَِگیازی تؼا،اد خَاتگااُ
ّای پسزاًِ داًطگاُ ػلَم پشضكی اصیْاى در  6خَضِ (جی تا
ظزفیت ً 200یز ضْی ،خزاسی تاا ظزفیات ً 285یاز ضاْی،

رداًیپَر تا ظزفیت ً 105یز هَثز تا ظزفیت ً 270یز داًاص
 1تا ظزفیت ً 120یز داًاص  2تاا ظزفیات ً 120یاز) دساتِ
تٌ،ی ٍ تز حسة تصادف  4خَضِ (خَاتگاُّای ضْی ،خزاسی
ضْی ،رداًی پَر داًص  ٍ 1داًص  ٍ )2در ًْایت ضوارُ اتا ّا
ٍ سَئیتّای ّز یک اس ایي چْار خَاتگاُ در یک جٍ،ل ثثات
ضٍ 200 ٍ ،اح( ،اتا یا سَئیت) اس آىّا جْت ًوًَِگیزی تِ
صَرت تصادفی اًتتاب ض .،ً،رٍش اجزای تِ ایي صَرت تاَد
هِ پژٍّطاگزاى در یاک دٍرُ سهااًی  12رٍسُ تاا هزاجؼاِ تاِ
ٍاحّ،ای اًتتاب ض ٍ ُ،ضزح اّ،اف پژٍّص ٍ هسة رضاایت
آگاّاًااِ جْاات ضاازهت در پااژٍّص (تااِ صااَرت ضاایاّی) اس
داًطجَیاى حاضز در اتا درخَاست هیهزدً ،هِ ظزف ها،ت
 30دقیقِ تِ پزسطٌاهِّا پاسخ دٌّ.،
پزسطٌاهِ ساثکّاای دلثساتگی تشرگسااالى ّااساى ٍ ضایَر
(:)Hazan and Shaver Adult Attachment Questionnaire
ایي هقیاا تَساظ ّااساى ٍ ضایَر (  )Hazan and Shaverدر
سال  1987تِ هٌظَر سٌجص سثکّای دلثستگی تشرگسااالى
تٍ،یي ض ُ،است ( .)29ایي هقیاا دارای  15ساَال هاِ ساِ
سثک دلثستگی ایوي اجتٌااتی ٍ دٍ ساَگزا  -اضاغزاتی را در
هقیا  5درجِای لیكزت اس خیلی هن ( )1تا خیلای سیااد ()5
هااَرد سااٌجص قاازار دادُ سااَاالت  1تااا  5سااثک دلثسااتگی
اجتٌاااتی سااَاالت  6تااا  10سااثک دلثسااتگی دٍ سااَگزای –
اضااغزاتی ٍ سااَاالت  11تااا  15سااثک دلثسااتگی ایوااي را
هیساٌجٌ .،هوتازیي ٍ تیطاتزیي ًوازُی آسهاَدًی در خازدُ
هقیا ّای آسهَى تِ تزتیة  25 ٍ 5هایتاضاّ .)29( ،ااساى ٍ
ضیَر ( )1987رٍایی صَری ٍ هحتَایی ایاي آسهاَى را در حا،
هغلااَب گااشارش ًوَدًاا ٍ ،رٍایاای ّوشهاااى آى تااا پزسطااٌاهِ
سااااثکّااااای دلثسااااتگی تشرگساااااالى هااااَلیٌز ٍ ریاااا،
(  )Collins & Read Revised Adult Attachment Scaleهَرد
تایی ،قزار گزفتِ است ٍ سِ سثک دلثستگی هاذهَر اساتتزا
ضاا ُ،اسااتّ .اااساى ٍ ضاایَر پایااایی ایااي آسهااَى را تااِ رٍش
تاسآسهایی  0/78گشارش ًوَدً .)29( ،در ایازاى ضازایة تَافان
هٌ،ال (رٍایی) تزای ساثکّاای دلثساتگی ایواي اجتٌااتی ٍ
دٍسَگزا تِ تزتیاة  0/75 ٍ 0/61 0/80هحاساثِ ضا ُ،اسات
(ّ .)30وچٌیي پایایی ایي آسهاَى در ایازاى تاِ رٍش هزًٍثاا
آلیا تیي  0/65تا  0/79هحاسثِ ض ُ،است (.)31
هقیا تابآٍری هًََر ٍ دیَی،سَى (Connor and Davidson
 :)Resilience Scaleایي هقیاا تَساظ هًَاَر ٍ دیَی،ساَى
( )Connor and Davidsonدر سال  2003تٍ،یي ض ُ،اسات ٍ
تزای افزاد  15سال تِ تاال قاتال اجازا اسات ایاي هقیاا 25
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داد هِ هَلیِّای سزهایِ رٍاىضٌاختی تا ّ،فّاای تثحزگازا
ػولكزدگزا ٍ ػولكزد تحصیلی هغلَب داًطجَیاى راتغِ هثثت
هؼٌیدار ٍ تا ّ،ف ػولكزد گزیش راتغِ هٌیی هؼٌیدار داضتٌ.،
ّوچٌاایي اّاا،اف پیطاازفت تااا ػولكاازد تحصاایلی هغلااَب
داًطجَیاى دارای راتغِ هؼٌیدار دارًا .،تزهیاة چْاار هتغیاز
اهی ،خَش تیٌی تااب آٍری ٍ خَدهارآها،ی تْتاز هایتَاًٌا،
جْت گیازی ّا،ف تثحزگزایای ٍ ػولكازد تحصایلی هغلاَب
داًطجَیاى را پیصتیٌی هٌ.)26( ،
ّوچٌیي تابآٍری ٍ َّش هؼٌَی هیتَاًٌ ،تِ ضكل هثثات ٍ
هؼٌیدار خَدهارآها،ی تحصایلی را در فزاگیازاى پایص تیٌای
هٌٌ .)27( ،تابآٍری تز جٌثاِّاای هثثات رضا ،ضتصایت ٍ
سثکّای دلثستگی در جْت ضٌاخت آسیةّای رٍاًی اًساى
را هَرد هغالؼِ ٍ تزرسی قزار هیدٌّ .،در پژٍّصّای پیطیي
ارتثاط خغی تیي تابآٍری ٍ سثکّای دلثستگی تا پیطازفت
تحصیلی هَرد تَجِ قزار گزفتِ است اها هغالؼِای هاِ ّاز دٍ
هتغیااز را در هٌااار یكاا،یگز در جْاات پاایصتیٌاای پیطاازفت
تحصیلی قزار دّ ،یافت ًط .،تا استٌاد تِ هغالؼات پیطایي در
ارتثاااط تااا اثزگااذاری هتغیزّااای رٍاًطااٌاختی تااز پیطاازفت
تحصیلی داًطجَیاى ًویتَاًین تِ یک ًتیجِ قغؼای تزساین ٍ
ًتایج هغالؼات پیطیي ّوسَ تاا یكا،یگز ًوایتاضا ،تاز ایاي
اسا تِ هٌظَر گستزش ًتایج هغالؼات پیطیي ٍ رسای،ى تاِ
یک دی،گاُ جاهغ السم است هغالؼاات تیطاتزی در ارتثااط تاا
ػَاهل هَثز تز پیطزفت تحصیلی داًطجَیاى اًجام ضَد .تَجاِ
تِ پیطزفت تحصیلی داًطجَیاى ػلَم پشضكی ٍ تزرسی ػَاهل
هااَثز تااز آى اس جولااِ هسااائل ضاازٍری در حااَسُ تحقیقااات
داًطگاّی ٍ آهَسش پشضاكی اساتّ .ا،ف اس پاژٍّص حاضاز
تزرسای ارتثاااط ت ایي تااابآٍری ٍ سااثکّااای دلثسااتگی تااا
پیطزفت تحصایلی تاَدّ .وچٌایي تاا چاِ اًا،اسُ هتغیزّاای
پ ایصت ایي قااادر تااِ تثیاایي ٍاری ااًس پیطاازفت تحص ایلی در
داًطجَیاى خَاّ ،تَد.

سجاد سؼادت ٍ ّوكاراى

راتغِ تابآٍری ٍ سثکّای دلثستگی تا پیطزفت تحصیلی ٍ ...

سجاد سؼادت ٍ ّوكاراى

ّوثسااتگی تاایي هتغیزّااای تحقیاان اس آسهااَى ّوثسااتگی
پیزسااَى تاازای ًزهااال تااَدى دادُّااا جْاات اجاازای آسهااَى
رگزسیَى اس آسهَى هَلواَگزٍف – اساویزًف تاک ًوًَاِ ای
جْت پیصتیٌای ساْن هتغیزّاای پایصتایي در پایصتیٌای
ٍاریاًس پیطزفت تحصیلی در داًطجَیاى اس آسهَى رگزسایَى
خغی چٌ،هتغیزُ تِ رٍش گام تاِ گاام ٍ اس عزیان ًازم افاشار
آهاری  SPSS.Ver.18استیادُ ض.،

گَیِ دارد هِ در یک هقیا لیكزتی تیي صیز (هاهال ًادرست)
ٍ چْار (ّویطِ درست) ًوزُگذاری هیضَد .ح،اقل ٍ ح،اهثز
ًوزُ آسهَدًی در ایي هقیا تِ تزتیة صیز ٍ صا ،هایتاضا.،
ًتایج رٍایی تویش ایي آسهَى ًطاى داد هِ افزاد تاابآٍر ٍ غیاز
تابآٍر تِ خَتی قاتل تیكیک هیتاضٌ .)32( ،در هغالؼِای تاز
رٍی ًوًَِای اس هارآفزیٌاى اساپاًیایی رٍایای ایاي آسهاَى تاِ
رٍش تحلیل ػاهلی هَرد تایی ،قزار گزفات ٍ ّوسااًی درًٍای
ایي آسهَى تِ رٍش هزًٍثاا آلیاا  0/75هحاساثِ ضا ُ،اسات
( .)33در ایزاى ٍیژگیّای رٍاًسٌجی ایي آسهاَى هاَرد تاییا،
قزار گزفتِ است ٍ هیشاى ّوساًی درًٍی آى تِ رٍش هزًٍثاا
آلیاااا  ٍ 0/89پایاااایی تاسآسهاااایی آى ( )r=0/73هحاساااثِ
ض ُ،است (.)34
تِ هٌظَر سٌجص پیطزفت تحصیلی اس هؼ،ل هل داًطاجَیاى
هِ در پزسطٌاهِ گشارش هزدُاً ،استیادُ ضا .،تازای تحلیال
ًتایج اس هیاًگیي اًحزاف هؼیاار ٍ تاِ هٌظاَر ساٌجص هیاشاى

يبفتٍَب
اس هجواااَع ً 251یاااز داًطاااجَ هیااااًگیي ساااٌی آًااااى
 23/52 ±2/45تَد .پزاهٌ،گی هطارهتهٌٌا،گاى در پاژٍّص
تزحسة تزمّای تحصیلی در جٍ،ل ضوارُ یک ٍ ح،اهثز ًوزُ
هسة ض ُ،آسهَى هیاًگیي ٍ اًحزاف هؼیار هتغیزّای پژٍّص
در جٍ،ل ضوارُ دٍ آه ُ،است.

جديل  :1پزاکىدگی مطبرکتکىىدگبن پژيَص ثز حست تزم تحصیلی
تزم

دٍم

سَم

چْارم

پٌجن

ضطن

ّیتن

ّطتن

ًْن

دّن

یاسدّن

دٍاسدّن

فزاٍاًی

8

18

15

21

32

46

37

22

30

5

17

هتغیزّا

تؼ،اد

ح،اقل

ح،اهثز

هیاًگیي

اًحزاف هؼیار

پیطزفت تحصیلی
دلثستگی ایوي
دلثستگی اجتٌاتی
دلثستگی اضغزاتی
تابآٍری

251
251
251
251
251

12
4
0
1
13

18/35
20
21
21
99

15/61
11/84
8/34
7/96
63/84

1/29
3/05
4/20
4/18
12/52

تِ هٌظَر تزرسی ًزهالیتِ تَدى دادُّا اس آسهَى هَلوَگزٍف –
اسویزًف تک ًوًَِای استیادُ ضً ،تایج ًطاى داد هِ دادُّاا
دارای تَسیغ ًزهال تَدً .،تاز ایاي اساا تاِ هٌظاَر تزرسای

ارتثاط تیي هتغیزّای پژٍّص اس آسهاَى ّوثساتگی پیزساَى
استیادُ ض( ،جٍ،ل.)3

جديل  :3ضزايت َمجستگی پیزسًن ثیه متغیزَبی تحقیق
ضزایة ّوثستگی
پیطزفت تحصیلی

دلثستگی ایوي
0/34

دلثستگی اجتٌاتی

**

دلثستگی اضغزاتی
**

**

-0/21

0/42

**

خغاااای ( )P>0/01تاااا هتغیاااز پیطااازفت تحصااایلی دارای
ّوثستگی هؼكَ ٍ هؼٌیدارتَد.

جديل  :4خالصٍ وتبيج مدل رگزسیًن گب م ثٍ گبم پیطزفت تحصیلی ثز اسبس سجکَبی دلجستگی ي تبةآيری

<7

گامّا

هتغیزّا

r

r²

F

B

β

آهارُی t

سغح هؼٌاداری

اٍل
دٍم

تابآٍری
دلثستگی ایوي

0/42
0/47

0/18
0/22

54/580
36/431

0/036
0/098

0/350
0/230

5/947
3/906

0/0001
0/0001
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ًتایج ضزایة ّوثساتگی پیزساَى ًطااى داد هاِ هتغیزّاای
سثک دلثستگی ایوي ٍ تابآٍری در سغح خغاای ()P>0/01
تا پیطزفت تحصیلی ّوثساتگی هساتقین ٍ هؼٌایدار تاَد .در
هقاتل هتغثزّای سثک دلثستگی اجتٌاتی ٍ اضغزاتی در سغح

-0/25

تابآٍری
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جديل  :2فزاياوی ،حداقل ي حداکثز ومزٌ ،میبوگیه ي اوحزاف معیبر متغیزَبی تحقیق

راتغِ تابآٍری ٍ سثکّای دلثستگی تا پیطزفت تحصیلی ٍ .....

تِ هٌظَر تؼییي سْن پیص تیٌی در تثییي ٍاریااًس پیطازفت
تحصیلی در داًطجَیاى اس آسهَى رگزسیَى گام تِ گام استیادُ
ض( ،جٍ،لً .)4تایج ًطااى داد در گاام اٍل هتغیاز تاابآٍری
ّوثستگی تاال ٍ هؼٌاداری تا پیطزفت تحصایلی ٍ تاا ضازیة t
تزای آى  5/947تَد .در گام دٍم ساثک دلثساتگی ایواي ٍارد
هؼادلِ ض ،هاِ ضازیة  tتازای آى  ٍ 3/906اس ًظزآهااری ًیاش
هؼٌاایدار تااَد .در ًْایاات هتغیزّااای پاایصتاایي در دٍ گااام
رگزسیَى  0/22اس ٍاریاًس پیطزفت تحصیلی در داًطجَیاى را
تِ عَر هؼٌیدار تثییي هیهٌ .،ضزیة تتاا (ً )βیاش تاِ ػٌاَاى
هقیاسی اس اّویت ًسثی هتغیزّا هارتزد داضات .اس ایاي رٍ اس
هقایسة هتغیزّای تابآٍری تا هق،ار تتای  ٍ 0/350دلثساتگی
ایوي تا هق،ار تتای  0/230هیتَاى تاِ اّویات تیطاتز هتغیاز
تابآٍری در پیصتیٌی تغییزات ٍاریااًس پیطازفت تحصایلی
ًسثت تِ سثک دلثستگی ایوي پی تزد.

ثحث ي وتیجٍگیزی

/
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است ( .)38در هقاتل هغالؼِ ضاوس اسایٌ ،آتااد ٍ ّوكااراى
ًطاى داد هِ تیي سثکّاای دلثساتگی ٍ پیطازفت تحصایلی
ارتثاط هؼٌیداری ٍجَد ً،ارد ( .)12در ارتثاط تا ًتایج هغالؼِ
حاضز ٍ اهثزیت هغالؼات پیطیي هیتَاى گیت هِ سثکّاای
دلثستگی ضكلگزفتِ در دٍراى هَدهی دارای اثزات تلٌ ،ه،ت
در ػولكزد تحصیلی فزد در تشرگسالی است.
در تثییي ًتایج هیتَاى تِ دی،گاُ تاالثی ( )Bowlbyدر حاَسُ
دلثستگی اضارُ ًوَد .تالثی هؼتق ،تَد هِ سثکّای دلثستگی
در هَدهی ضكل هایگیزًا ٍ ،دارای اثازات هاًا،گار در عاَل
سً،گی فزد هیتاضٌٍ .،ی هؼتق ،تَد هِ سثک دلثستگی ایواي
تا هتغیزّای سالهت جسواًی رٍاًطٌاختی ػولكازد هغلاَب
اجتواااػی ٍ رٍاتااظ هغلااَب خاااًَادگی در ارتثاااط تااَدُ؛ ٍ در
هقاتل سثکّای دلثستگی ًا ایواي (اجتٌااتی ٍ دٍساَگزای -
اضااغزاتی) تااا هطااكالت جسااواًی اخااتالالت رٍاًطااٌاختی ٍ
ػولكزد ضؼیف اجتواػی در ارتثاط است ( .)13تِ عاَری هاِ
ضكست تزای رسی،ى تِ دلثستگی ایوي در هاَدهی هٌجاز تاِ
پزیطاااًی رٍاىضااٌاختی ٍ ػولكاازد ضااؼیف در تشرگسااالی
ه ایگاازدد ( .)39پیطاازفت تحصاایلی داًطااجَیاى تااِ ػٌااَاى
هص،اقی اس ػولكزد اجتواػی اًتظار هایرٍد هاِ تاا دلثساتگی
ایوي ّوزاُ تاض ٍ ،اختالل در دلثستگی تا ػولكزد ضؼیف فزد
در ارتثاط تاض.،
ًتایج هغالؼات هتؼ،دی ًطاى داد هِ تیي تابآٍری تا پیطزفت
تحصیلی داًطجَیاى ّوثستگی هثثت ٍ هؼٌایدار ٍجاَد دارد.
تِ ػثارت دیگز ّز چِ هیشاى تابآٍری در داًطجَیاى افاشایص
هییات ،پیطزفت تحصیلی تْتزی دارًً .،تایج هغالؼِ حاضز تاا
هغالؼات هلیک (ّ ٍ )Çelikوكااراى ( )22سازٍر (ٍ )Sarwar
ّوكاراى ( )23هحثی ٍ ّوكاراى ( ٍ )26هطایتی ٍ هحوا،ی
(ّ )27وسَ است .هغالؼاِ ذتیحای ًطااى داد هاِ هتغیزّاای
تابآٍری ٍ جَ رٍاًی هاال هایتَاًٌا ،تغییازات هزتاَط تاِ
پیطزفت تحصیلی داًطجَیاى را پیصتیٌی هٌٌّ ٍ ،وچٌیي تاا
افشایص تابآٍری ٍ تْثَد جَ رٍاًای هاال هیاشاى پیطازفت
تحصیلی افشایص هاییاتاً (Abolmaali) .)40( ،طااى داد هاِ
هتغیزّای تابآٍری ٍ هحایظ آهَسضای هغلاَب تاا پیطازفت
تحصیلی فزاگیزاى در ارتثاط است ٍ ایي هتغیزّا  4/4درص ،اس
پیطزفت تحصیلی را در فزاگیزاى پایصتیٌای هایهٌٌا.)41( ،
دٍراى تحصیلی تا استز ّای سیاادی در حاَسُّاای هتتلاف
تحصیلی هحیظ خَاتگاُ ٍ خااًَادُ ّوازاُ تاَدُ؛ اس آًجاا هاِ
استز یكی اس ػَاهل هتال پیطازفت تحصایلی داًطاجَیاى
اساات .اگااز داًطااجَیاى اس تااابآٍری السم جْاات هقاتلااِ تااا
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پژٍّص حاضز تا ّ،ف تزرسای ارتثااط پیطازفت تحصایلی تاا
تابآٍری ٍ سثکّاای دلثساتگی داًطاجَیاى داًطاگاُ ػلاَم
پشضكی اصیْاى در سال 1393-94اًجام گزفاتً .تاایج ًطااى
داد هِ تیي پیطزفت تحصیلی داًطجَیاى تا ساثک دلثساتگی
ایوي ارتثاط هستقین ٍ هؼٌیدار ٍجَد دارد .تِ ػثارت دیگز تاا
افشایص ًوزُ فزد در هقیا دلثساتگی ایواي ًوازُ پیطازفت
تحصیلی (هیاًگیي هل دٍراى تحصیلی) افشایص هییات .،اهاا در
هقاتل پیطزفت تحصیلی داًطجَیاى تا ساثکّاای دلثساتگی
اجتٌاتی ٍ دٍسَگزای  -اضغزاتی ّوثستگی هٌیی ٍ هؼٌایدار
ٍجَد دارد .تِ تیاى دیگز تا افشایص ًوزات فزد در هقیاا ّاای
دلثستگی اجتٌااتی ٍ اضاغزاتی ًوازُ پیطازفت تحصایلی در
داًطجَیاى هاّص هییاتً .،تایج هغالؼِ حاضز تا هغالؼات اهاِ
( )11( )Ekehپاضایی ( )35هَ ٍ ست لَرًات ( Moss and
 ٍ )36( )St-Laurentلاَپش ٍ گاَرهلی ()Lopez and Gormley
(ّ )37وسَ است.
ًتایج هغالؼِ اهِ )ً (Ekehطاى داد هِ تایي داًطاجَیاى دارای
سااثک دلثسااتگی ایوااي ٍ ًاااایوي (اجتٌاااتی ٍ اضااغزاتی) در
هتغیزّای پیطزفت تحصیلی ٍ هتغیزّای ضایستگی اجتوااػی
ٍ هطارهت در فؼالیتّاای اجتوااػی تیااٍت هؼٌایدار ٍجاَد
دارد .تاِ ػثااارت دیگااز سااثک دلثسااتگی ایوااي تااا پیطاازفت
تحصایلی ٍ صاالحیت اجتوااػی در داًطاجَیاى ّوازاُ اسات
( .)11تَهلسادُ ٍ ّوكاراى ًیش ًطاى دادً ،هاِ خَدهارآها،ی
تحصاایلی در داًطااجَیاى تااا هتغیزّااای سااثک دلثسااتگی ٍ
هْارتّای فزاضاٌاختی ( )Meta-Cognitive Skillsدر ارتثااط
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هغالؼات تیطتزی اًجام ضَد .تا تَجِ تِ ًتایج حاضز هایتاَاى
چٌیي استٌثاط ًوَد هِ تابآٍری ٍ ساثکّاای دلثساتگی اس
ػَاهل هَثز در پیطزفت تحصیلی داًطجَیاى هیتاضٌ.،
در هجوَع اس ًتایج هغالؼِ حاضز هیتاَاى ًتیجاِ گزفات هاِ
سااثک دلثسااتگی ایوااي ٍ تااابآٍری تااا پیطاازفت تحصاایلی
داًطجَیاى ٍ در هقاتل سثکّای دلثستگی ًا ایوي (اجتٌاتی ٍ
اضغزاتی) تا افت تحصیلی در داًطاجَیاى ّوازاُ تاَدُ اسات
ت،یي هؼٌی هِ پیطزفت تحصایلی تاا هتغیزّاای رٍاًطاٌاختی
(سااثکّااای دلثسااتگی ٍ تااابآٍری) در ارتثاااط اساات .اس
هحٍ،دیتّای ایي هغالؼِ هیتَاى تِ هحاٍ،د ًواَدى جاهؼاِ
آهاری تِ پسزاى خَاتگاُ ٍ ّوچٌیي ػ،م ّوكاری داًطاجَیاى
در ػَدت ّواِ پزسطاٌاهِّاا ًثاَد یاک اتاشار دقیان جْات
سٌجص پیطزفت تحصیلی ٍ استیادُ اس هؼ،ل هل داًطاجَیاى
جْت سٌجص پیطزفت تحصیلی اضارُ ًواَد .تاز ایاي اساا
السم است در تؼوین ًتایج تا احتیاط ػول گزدد.
تا تَجِ تِ ایٌكِ در پژٍّص حاضز صزفا تز تؼا،اد هؼاٍ،دی اس
هتغیزّای رٍاًطٌاختی (سثکّای دلثستگی ٍ تاابآٍری) تاِ
هٌظَر پایصتیٌای پیطازفت تحصایلی اساتیادُ ضا ُ،اسات
پیطٌْاد هیضَد هِ در هغالؼات آتی تِ هتغیزّای ػشت ًیس
خَدهارآه،ی تحصیلی اًگیشش پیطزفت راّثزدّای هقاتلِای
تَجِ گزددّ .وچٌیي تَصیِ هیضَد هِ در هغالؼات آتای تاِ
هتغیزّای جوؼیت ضٌاختی اجتواػی اقتصاادی ٍ خااًَادگی
داًطجَیاى ًیش تَجِ گزدد .اس آًجااییهاِ پیطازفت تحصایلی
داًطجَیاى تحت تاثیز هتغیزّای سثک دلثستگی ٍ تاابآٍری
تَدُ؛ در حَسُ هارتزدی آهَسش ٍ درهاى سثکّای دلثساتگی
ٍ هارگاُّای ارتقاء تابآٍری تزای داًطجَیاى تَصیِ هیضَد.

قدرداوی
اس هلیِ داًطجَیاًی هِ ها را در اجازا ٍ تكویال پزسطاٌاهِّاا
یاری ًوَدً ،هوال تطكز ٍ سپا را دارین.
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Abstract
Introduction: Academic achievement is one of the important issues in the higher education system,
Received:

whose realization is affected by many factors. The aim of this study was to examine the relationship
between resilience and attachment styles with academic achievement among students at Isfahan
University of Medical Sciences.
Methods: This descriptive and cross-sectional study was performed in on 285 male students living
in dormitories of Isfahan University of Medical Sciences. The sample were selected through multistage cluster sampling. Data collection tools were Hazan and Shaver Adult Attachment
Questionnaire and Connor and Davidson Resilience Scale. Data were analyzed using descriptive
statistics tests, Pearson Correlation coefficient, and Multiple Linear Regression.
Results: findings showed a signify cant positive correlation (P<0.01) between academic
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achievement and secure attachment style (r=0.34) and resilience (r=0.42). It also showed a
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significant negative correlation (P<0.01) between academic achievement and avoidant attachment
style (r=-0.21), anxious-ambivalent attachment style (r=-0.25). Stepwise regression analysis
indicated that the predictor variables were able to significantly explain 0.22 of academic
achievement variance among the students.
Conclusion: The results of study support the importance of attachment styles and resilience in
academic achievement among students.
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