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ABSTRACT .
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Aim: The purpose of this study was to predict social adjustment and academic 
achievement based on parental attachment styles in students. Methods: The 
method of this research was descriptive-correlational. The study population 
included 18,000 male and female first year high school students in Lorestan 
province in the academic year of 2014-15, which was conducted on a sample 
of 364 students (200 girls, 164 boys). Multi-stage cluster sampling method 
was selected. The California Social Adjustment Questionnaire (Klako et al., 
1953) and the Hazen and Shaver Adult Attachment Styles Questionnaire 
(1897) were used to collect data, and the students' final grade point 
average was used to assess academic performance. Data were analyzed 
using Pearson correlation and multiple regression analysis (stepwise). Findings: 
The results of Pearson correlation coefficient showed that there was a meaningful 
negative relationship between avoidant attachment style (P=0.001, r=-0.35), 
anxiety attachment style (P=0.001, r=-0.29) with adaptation. Also, between secure 
attachment style (P≥0.001, r=0.41), attachment to mother (P≥0.001, r=0.35), 
attachment to father (P≥0.001, r=0.37) and attachment to friends (P=0.001, 
r=0.38) has a significant positive relationship with adaptation. Multiple regression 
results showed 31% of the total variance of students' academic adjustment by 
avoidant attachment style (β=-0.16), anxiety attachment style (β=-0.14), secure 
attachment (β=0.23), attachment to mother (β=0.10), attachment to father 
(β=0.15), and attachment to friends (β=0.09) are explained. Also, 14% of the 
variance of academic achievement is explained by the style of secure attachment 
(β=0.17), attachment to father (β=0.10) and attachment to friends (β=0.11). 
Conclusion: The present study showed that the first emotional bonds between 
child and mother play a fundamental role in the formation of social trust and the 
continuation of emotional relationships in the later period of growth, promoting it 
positively. Thus, with success in this field, social adjustment is achieved. 

Keywords: Social adjustment, academic achievement, secure attachment style, 
anxious attachment style, avoidant attachment style 
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های دل سیتیی ریه  بینی سازگاری اجتماعی و پیشرفت  تحصییلی ریر اسیاب سی   هدف از انجام این پژوهش پیش  
هم سیییییتیی بیییییود پ جامویییییه میییییورد پیییییژوهش ریییییه  _آمیییییوزان بیییییودپ روش ایییییین پیییییژوهش توصییییییفی  والیییییدین در دانش

 20-23های  اسیتان لرسیتان در سیال تحصییلی   آموزان دختر و پسر سال اول و دوم  دبیرسیتان نفر(، دانش00222توداد)
صییورت  گیری، ره پسییر( انجییام گرفییتپ روش نمونییه 020دختییر 022آمییوز ) دانش 320رییا مجیی  ای  بییود  ییه رییر روی نمونییه

گییردآوری داده از بییین دانشای  ای چندمرملییه خوشییه از پرسشیینامه سییازگاری اجتمییاعی هییا  آمییوزان انتبییا  شیید پ رییرای 
(  و رییییرای 0020های دل سییییتیی رارگسییییاون هییییا ن و شیییییور ) ( و پرسشیییینامه سیییی  0213 الیفرنیییییا ) ه ییییو هم ییییاران، 

ز هم سییتیی پیرسییون و هییا رییا اسییتفاده ا آمییوزان اسییتفاده شییدپ داده سنجشپیشییرفت تحصیییلی از موییدل پایییان تییرم دانش
هییا: نتییایی  ییریت هم سییتیی پیرسییون نشییان داد بییین سیی   گام( تحلیییر شییدپ یافتییه رییه تحلیییر رگرسیییون چندگانییه )گام

( ریا سیازگاری رارطیه منفیی و P ،02/2-=r≤220/2(، س   دل ستیی ا طرابی )P ،31/2-=r≤220/2دل ستیی اجتنابی )
، P≤220/2(، دل سیییتیی ریییه میییادر )P ،00/2=r≤220/2تیی ایمییین )داری وجیییود داردپ همننیییین بیییین سییی   دل سیییمونیییی

31/2=r( دل سییتیی رییه پییدر ،)220/2≥P ،30/2=r( و دل سییتیی رییه دوسییتان )220/2≥P ،30/2=r رییا سییازگاری رارطییه )
درصیید از واریییان   ییر سییازگاری تحصیییلی  30داری وجییود داردپ نتییایی رگرسیییون چندگانییه نشییان داد  ییه مث ییت و مونییی

(، دل سییتیی ایمیین β=-00/2(، سیی   دل سییتیی ا ییطرابی )β =-02/2مییوزان توسییک سیی   دل سییتیی اجتنییابی )آدانییش
(03/2=β( دل سیییتیی ریییه میییادر ،)02/2=β( دل سیییتیی ریییه پیییدر ،)01/2=β( و دل سیییتیی ریییه دوسیییتان )22/2=β ت ییییین )

(، دل سیتیی ریه پیدر β=00/2درصد از واریان  پیشرفت تحصییلی توسیک سی   دل سیتیی ایمین ) 00شودپ همننین  می
(02/2=β( و دل ستیی ره دوستان )00/2=βت یین می ) گیری: مطالوه ما ر نشان داد  ه پیوندهای عیاففی  شودپ نتیجه

گیری  اعتماد اجتماعی و تداوم روارک عاففی در دوران رودی رشید  نبستین بین  ودک و مادر نقش رنیادینی در ش ر
 ییودک، تجررییه دل سییتیی ایمیین  -دوران  ییود ی از فرییین خییانواده و  یفیییت روارییک والییدتیییمین نیازهییای رنییارراین دارد 

شودپ ها در این زمینه، سازگاری اجتماعی ماصر می ترتیت را موفقیت این  ند ره ریای می خودراوری مث ت را پی
کلیدی:  واژه ابی، سی   سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، سی   دل سیتیی ایمین، سی   دل سیتیی ا یطرهای 

دل ستیی اجتنابی
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 مقدمه
بینی موفقیات شاغلی و اجتمااعی هار فارد در  تعلیم و تربیت یکی از عوامل مهم در پیش

( و به عنوان یا  ابازار ضاروری بارای رسایدن 2630، 1سو و بویونگ مو طول زندگی است )یان
گرفته می  (.2631، 2شود )باتن، داچی و استرویون به اینده بهتر در نظر 

کیفیات  تعلیم و تربیات بخاش مهمای از زنادگی هار فارد را تشاکیل مای  کمیات و  دهاد و 
(. در 3123کناد )کادیور، تنهاا و فارزاد،  این تعلیم و تربیت نقش مهمی را در آینده فرد ایفا می

گساترده انادازه  3واقع پیشرفت تحصیلی کاه باه طاور عماومی و  گیری  تنها دستاوردی اسات 
نهااایی و اسااتاندارد ساانجیده هااای  باار اساااس نتااایج آزمونشااود. ایاان شاااخد بیشااتر  ماای
مهمترین دغدغه دانش آموزان، والدین،دست اندرکاران و صاحب نظران آماوزم  ،شود می

کثار بررسای کااوی عوامال ماونر و  و پرورم است و به هماین دلیال ا های چناد دهاه اخیار باه وا
فروشاان،  نی، عابادی، نیال)انصاارا لحسایاناد  راهکارهای بهبود عملکرد تحصیلی پرداخته

3122.) 
یابی میزان انربخشی هر برناماه  کاه در  ای محصاول نهاایی آن را بررسای مای برای ارز کنناد 

آمااااوزان و  نظااااام تعلاااایم و تربیاااات، ایاااان اماااار از طریااااق بررساااای پیشاااارفت تحصاااایلی دانااااش
آمااوزان و  باارای دانااش 4(. پیشاارفت تحصاایلی3125شااود )احماادی،  دانشااجویان انجااام ماای

یاادی مایدانشج کاه از  ویان دارای اهمیات ز کاس در فرآیناد آماوزم دوسات دارد  باشاد و هار 
کرامتااای،  کر، فاااتح تباااار فیروزجاااایی و  (. 3126عملکاارد بهتاااری برخاااوردار باشاااد )نظاااری شاااا

کااه از  پیشاارفت تحصاایلی دانااش آمااوزان و دانشااجویان تحاات تااأنیر عواماال متعااددی اساات 
و ساازگاری  6هاای دلبساتگی ، ساب 5صایلیتوان به خودکارآمدی تح جمله این عوامل می

                              
1. Eun Sun & Byoung Mo. 
2. Baeten, M., Dochy, F., Struyven, K. 
3. Academic performance. 
4. academic Achievement. 
5. academic self-efficacy. 
6. Attachment Styles. 
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کیس 1اجتماااعی کاارد )کااارا کاااراز2631، 3ح میاارا و داسااتین2631، 2اشاااره  ح 2631، 4، ارگااون و 
 (. 2631، 5رامبیرتی 

کااااه سااااازگاری اجتماااااعی  ( نشااااان ماااای2637) 6نتااااایج مطالعااااات هااااال و دیارنااااا دهااااد 
کاه در سااازگاری  آماوزانی گاری قاوی باارای ساطح پیشارفت تحصایلی اساات و داناش میاانجی

اجتماااعی و پیشاارفت  -اجتماااعی خااود مشااکل دارنااد، در معاارض خطاار مشااکالت عاااطفی
بااااه شناساااای  تحصاااایلی ضااااعیف قاااارار دارنااااد. سااااازگاری اجتماااااعی، بااااه لحاااااظ زیست

کاااه زناااده مانااادن اناااوای را تساااهیل مااای کناااد و ناااه تنهاااا  سااااختارهای بیولاااو یکی اشااااره دارد 
(. در 2632و همکاااران،  7شااود )ایلمااا نیااز شااامل ماای هااا، بلکااه حیوانااات و نباتااات را انسااان

گاهانااه فاارض ماای روان کاام و باایش آ کااه باار پایااه آن فاارد بااا  شناساای، سااازگاری فرآیناادی  شااود 
(. 2632، 8یابااد )آیتاا ، پیاا  و بونااد محاایط اجتماااعی، طبیعاای یااا فرهنگاای انطباااق ماای

کاانش سااازگاری اجتماااعی، مجموعااه کااه فاارد در موی  هااا و قعیااتهااا و رفتارهااایی اساات 
هااای موجااود از خااود بااروز هااای مناسااب بااه محاارکی پاسااخ منظور ارائااه شاارایط جدیااد بااه

ایااان فرایناااد هم ناااین شاااامل انطبااااق باااا تغییااارات، جساااتجوی مکاااان تاااازه و  دهاااد. می
کانش متقابال باا  موقعیت هاا، تارمیم هیجاناات منفایح و اباراز احساساات مببات در زماان وا

که سازم یافتگی  میگیرد. ازآ دیگران را در بر می گساتردهنجا ای باشاد و  تواناد واجاد طیاف 
ابعادی مانند اجتمای، خانواده، عواطف، شغل، بهداشت و ازدواج را شامل شود، برخای از 

(. 2637، 9کنناد )پینگاوارتنظران، سازگاری اجتماعی را ر س سایر ابعاد تلقی میصاحب
کنااار آماادن بااا خااود، سااازگاری اجتماااعی توانااایی آمیاازم، انطباااق، مصااالحه ، همکاااری و 

(ح و ساازگاری اجتمااعی شاامل ساازگاری  3121محیط و دیگران است )ناوروزی و اسادی، 

1. compatibility.
2. Karakis, O.
3. Meera, K., Dustin, N.
4. Orgun, F., Karaoz, B.
5. Ramblrltch, A.
6. Hall, G. E., & DiPerna, J. C.
7. Elam, K. K, et al.
8. Aytac, B., Pike, A., Bond, R.
9. Pinquart, M.
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کاه ایان ساازگاری  ممکان اسات باا تغییار دادن خاود و یاا  فرد با محیط اجتماعی خود است 
شااناختی  عنوان یاا  فرآینااد روان تااوان بااهسااازگاری اجتماااعی را ماای محاایط بااه دساات آیااد

که شامل سازگاری  باا اساتانداردها و ارزمتعری کرد  هاای جدیاد اسات. ساازم یاافتگی ف 
 ،1شاانکار سریواساتاوا) اجتماعی همراهی با اعضای جامعاه باه بهتارین نحاو ممکان اسات

رشااد فااردی، مشااارکت اجتماااعی و  ،(. چهااار جنبااه سااازگاری اجتماااعی صااالحیت2631
کاه مشاارکت اجتمااعی  مسئولیت اجتماعی است. از میان این چهار مورد، مشخد شاد 

آمااوزان دبیرسااتان قاباال تغییراساات. معلمااان دبیرسااتان نقااش  دشااوارترین جنبااه باارای دانش
(. نتاایج 2637، 2پینگاوارتکنناد ) د بازی میآموزان جدید الورو اصلی را در سازگاری دانش

یگاااز، وانساااتنکیس، ساااونیس، ساااونیز و اولیاااوا ( باااا هاااد  چاااه موقاااع 2632) 3مطالعاااات رودر
گیری دینی، نقاش والادین  نظارت والدین مؤنر است؟ تحلیلی مبتنی بر شخصیت، جهت

کنتااارل  کنناااده و غیاااشاااناخت رواندر حمایااات از خودمختااااری و  ر ی در نوجواناااان مراجعاااه 
که والدگری منفای و مشاخد نباودن جهات مراجعه گیاری  کننده نشابه این نتیجه رسیدند 

نماود نوجواناان، تاأنیر منفای  دینی بر سازم یافتگی و مشاکالت رفتااری درون نماوده و بارون
( در 3125دارد. هم ناااین آقایوساااافی، ساااراوانی، زراعتاااای، الساااادات رازقاااای و پورعباااادل )

های  پااایش بینااای عملکااارد تحصااایلی داناااش آماااوزان بااار اسااااس ساااب پژوهشااای باااا هاااد  
که باین ساب  دلبساتگی اجتناابی  دلبستگی و سطوح مختلف سازگاری نتایج نشان داد 

و اضاااطرابی باااا عملکااارد تحصااایلی، همبساااتگی منفااای و باااین ساااب  دلبساااتگی ایمااان و 
تگی مبباااات و معناااااداری وجااااود دارد. هم نااااین سااااازگاری عملکاااارد تحصاااایلی همبساااا

آماوزان داشات.  تحصیلی، عاطفی و اجتماعی رابطه معناداری با عملکرد تحصیلی داناش
یاانس عملکارد تحصایلی از طریاق متغیرهاای ساب  02حدود  هاای دلبساتگی و  درصد وار

 .سازگاری قابل تبیین بود

                              
1. Shankar Srivastava. 
2. Pinquart, M. 
3. Rodríguez-Meirinhos, A., Vansteenkiste, M., Soenens, B., Oliva, A., Brenning, K., 

Antolín-Suárez, L. 

http://bjcp.ir/browse.php?a_id=1372&slc_lang=fa&sid=fa&ftxt=1&html=1#ShankarSrivastava2018
http://bjcp.ir/browse.php?a_id=1372&slc_lang=fa&sid=fa&ftxt=1&html=1#ShankarSrivastava2018
http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2527-fa.pdf
http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2527-fa.pdf
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ایدلبسهتیینیهب هاسهاز ا ی ه دهندک سبک نتایجتحقیقاتآموزشینشانمی

(. افاراد دارای دلبساتگی ایمان 2632، 1)باینادری و اورال  ذا ند پیشافتتحصیلیتأثیامی
بااه دلیاال برخااورداری  از دوسااتان نزدیاا ، اعتماااد بااه نفااس، تعااادل در روابااط اجتماااعی و 

کمتر از احساس تنهایی رنج گشودگی در مورد خود،  کاه افاراد برناد.در حاالی  مای عاشقانه و 
گشااودگی در مااورد خااود  کااه سااطح پااایینی از اعتماااد بااه نفااس و  دارای دلبسااتگی نااا ایماان 
داشااته و معمااوی قااادر بااه ایجاااد تعااادل در روابااط اجتماااعی و عاشااقانه خااود و نزدیکاای بااا 

گزارم کاشاان، جعفاری،  می دیگران نیستند، احساس تنهایی بیشتری را  دهناد )صامدی 
(. دلبسااتگی نقااش بساازایی در نحااوه برخااورداری نوجااوان بااا 3127محمااودی، قاساام زاده، 

کااودکی هااای  چالش کااه الگوهااای ناسااالم دلبسااتگی درطاای دوره  نااو جااوانی داردح بااه طااوری 
شااااااود )آقایوساااااافی، سااااااروانی، زراعتاااااای و  ماااااای باعاااااا  مشااااااکل رفتاااااااری در نوجااااااوانی

کاه (. 3125همکاران، که به ارتباط تانیرگاذار باین فاردی  عملکارد دلبستگی مفهومی است 
کنااد اشاااره دارد ارتباااط شااامل حمایاات، اعتماااد،  بیناای می افااراد را از لحاااظ هیجااانی پیش
کردن و پذیرم اسات ) کاشاان، جعفاری، محماود پاو، قاسام زاده، تحمل  (.3127صامدی 

کااه محصااول صاامیمیت  فزاینااده نساابت بااه  دلبسااتگی یاا  رفتااار قاباال پیش بیناای اساات 
ح 3271) 2(. اینشااورد2632ساات )اوگلمنااو و سااوین، طورکلی مااادر( ا َاشااکال دلبسااتگی )بااه

کااودک در حااال رشااد و مااادر ( 2631اینشااورد و همکاااران،  دلبسااتگی را پیونااد عاااطفی بااین 
کااه از ابتاادای تولااد ایجاااد ماای ماای کااودکی  دانااد  شااود امااا اناارات آن فقااط محاادود بااه دوران 

، 3216) 3یارد. باالبیگ بار مای های زندگی، حتی دوره سالمندی را در نیست، بلکه همه دوره
کودک باا مراقباان )ماادر یاا جانشاین ماادر( در ساال ( بیان می2661 که روابط  هاای اولیاه  کند 

کااه مبنااای ارتباطااات  رفتاااری خاصاای منجاار ماای-زناادگی بااه تشااکیل الگوهااای رواناای شااود 
کاه  (.2635، 4)هولمز فردی در بررگسالی است بین دلبستگی، رابطه هیجانی خاصی است 

                              
1. Bayındır, D., & Ural, O. 
2. Ainsworth, M. D. S. 
3. Bowlby, J. 
4. Holmes, J. 
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کلیادی در شاکلمستلزم  گیاری  تبادل لاذت، مراقبات و آساایش اسات. دلبساتگی، نقشای 
کاه  (. نتایج مطالعات نشان می2632)بایندری و اورال،  شخصیت و هویت فرد دارد دهناد 

دهی  ن عوامال، پاسااخیااز ا یکاایه کانقااش دارناد  یدر باروز ساازگار یمهماا یعوامال اجتمااع
در  یهای دلبسااتگ ل سااب کیت و بااه تشاااساا کیودکاادر دوران  کودکاا یازهاااایوالاااد باااه ن

کاه 2631) 2لتار، دی و پاریس (.2632، 1ا  لمنو،سهوی شود ) یمنجرم کودک ( نشاان دادناد 
کارآمااادی توانناااد عامااال مهمااای در پیشااارفت تحصااایلی و خاااود  های دلبساااتگی می ساااب 
( در پژوهشااای باااا هاااد  بررسااای مهارتهاااای 2632آماااوزان  باشاااند. باینااادری و اورال ) دانش

کودکااان پاایش دبسااتانی و دبسااتانی بااا توجااه بااه سااب   خااودتنظیمی و پیشاارفت تحصاایلی 
کاااه  دلبساااتگی آنهاااا باااه ماااادران و رفتارهاااای فرزنااادپروری ماااادران باااه ایااان نتیجاااه رسااایدند 

های دلبستگی ایمان در مقایساه باا همسااین خاود  های فرزندپروری منطقی و سب  سب 
( 2631) 3د. در پژوهشای دیگار اوکیاد و جانااتوناز پیشرفت تحصیلی باایتری برخاوردار بودنا

کاودکی، تنهاایی اجتمااعی و عااطفی باه عناوان پایش بینای  دلبستگیهای  با هد  سب 
کاه ساب ها  کننده علم و فناوری وپیشرفت تحصیلی یافته دلبساتگی پادر های  نشاان داد 

 کناد. یما و فرزند به طور مشترک و مساتقل پیشارفت تحصایلی داناش آماوزان را پایش بینای

تنهایی اجتماعی و عاطفی به طور مشترک و مساتقل باا پیشارفت تحصایلی رابطاه متوساط 
 داشت.

تاوان  الذکر، در بیان ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش مای حال با توجه به موارد فوق 
که سازگاری و پیشارفت تحصایلی داناش به کرد  آماوزان یا  مسائله مهام در  صراحت ا هار 

کاا کااردن پیشاارفت و عاادم پیشاارفت تحصاایلی  ه ماایامااور آموزشاای اساات  تااوان بااا مشااخد 
هااا اقااداماتی بااه منظااور اصااالح وضااعیت ایاان افااراد بااه اجاارا  آمااوزان و علاال مااؤنر در آن دانااش
گوناه روناده افات تحصایلی در داناش شیوی بای و پیش درآورد هاای مختلاف تارک  آماوزان باه 

                              
1. Ogelman, H. G., & Seven, S. 
2. Leiter MP, Day A, Price L. 
3. Ogide, E. I., Jonathan, O. N. 
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موجاااب افااازایش باااار اقتصاااادی و التحصااایلی هااار سااااله  تحصااایل، اخاااراج و تاااأخیر در فار 
آمااوزان را از نظاار رواناای و  افاات تحصاایلی، دانااش شااود هااای صاار  شااده آموزشاای ماای هرینااه

تنها در معارض سارخوردگی و  آماوزان را ناه کناد. ایان مشاکل داناش عاطفی دچار اختالل مای
یااد اقتصاادی،  بیماری قرار می دهد، بلکه ممکن است او را از نظر اجتماعی با مشاکالت ز

کند کساب موفقیات و پیشارفت در  برعکس، دانش خانوادگی و روانی مواجهه  آموختگان با 
تواننااد بااه موقعیاات فااردی و اجتماااعی باااییی دساات یابنااد و بااا  هااا ماای ماادارس و دانشااگاه

هاای موفقیات را در مسایر زنادگی  روانی و جسامی، پلاه-نفس بای و سالمت روحی اعتمادبه
که بررسی متغیرهاای مرباوط باه ساازگاری  بای می بایمایند. با استناد به مطالب گفت  توان 

رساد. از ساوی دیگار،  آماوزان یا  ضارورت پژوهشای باه نظار مای و پیشرفت تحصایلی داناش
نوجااوانی، جااوانی و مسااائل مربااوط بااه آن هم ااون ورود بااه دوران آن بااا سااردرگمی هویاات و 

اجتماعی باا همسااین، مسائل و مشکالت آن هم ون تعارض نقش و برقراری روابط سالم 
دوری و جاادایی از خااانواده و روابااط بااا همساااین و ماننااد آن اهمیاات و ضاارورت پااژوهش در 

هااای قبلاای عماادتا  باار پیشاارفت یااا عملکاارد  کنااد. تمرکااز پااژوهش ایاان حیطااه را دوچناادان ماای
که سب  زنادگی دانشاجویان باه سابکب  تحصیلی دانشجویان است. این در حالی است 

یاااادی متفااااوت از داناااشزنااادگی دور از خااا رود  آماااوزان اسااات و انتظاااار مااای انواده تاااا حاااد ز
دانشجویان خودمدیریتی یزم را در ابعاد مختلف زندگی داشته باشاند و باه پختگای روانای 
یزم در ایاان زمینااه رساایده باشااند. لااذا بااا توجااه بااه اهمیاات ایاان موضااوی، هااد  از پااژوهش 

آماااوزان براساااااس  حصااایلی داناااشبینااای ساااازگاری اجتمااااعی و پیشااارفت ت حاضااار پااایش
 های دلبستگی است. سب 

 روش پژوهش
پاااژوهش حاضااار از ناااوی توصااایفی، همبساااتگی اسااات. جامعاااه ماااورد مطالعاااه شاااامل 

های اساتان لرساتان در  متوساطه ساال اول و دوم دبیرساتان ی هآموزان دختار و پسار دور دانش
گیااری  باار اساااس  نفاار( و ازنظاار نمونااه31666( اساات و جامعااه  مااورد مطالعااه)25-21سااال )
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آماوز پسار(  داناش 305آماوز دختار و  داناش 266)آماوزان  نفار از دانش 105جدول مورگان شامل 
کااه بااه  روم نمونااه کااه  نتخاااب شاادند. بدینا ای  ای چنااد مرحلااه گیری خوشااه بااود  صااورت 

شامال، جناوب، مرکاز، (حاوزه تقسایم شاد  1ابتدا استان لرستان را از لحااظ جغرافیاایی باه 
صاورت تصاادفی انتخااب شاد در   و از هر حوزه جغرافیایی یا  شهرساتان باه)شرق و غرب

ادامااه از هاار منطقااه آموزشاای یاا  مدرسااه پساارانه و یاا   مدرسااه دخترانااه و از هاار مدرسااه نیااز 
کاالس هام د کاالس و از هار  پایه و از هر پایه نیز ی   طاور تصاادفی انتخااب  آماوز باه  دانش 36و

گستره سانی  کهای ورود به مطالعه شامل  گاهاناه  31تاا  35شدند. مال ساال، اخاذ رضاایت آ
کهاای خاروج نیاز شاامل عادم حضاور در طاول دوره پاژوهش باه  برای شرکت در مطالعه و مال

آموزان از ادامه حضور در مطالعه، بروز هرگوناه  مایل دانشمدت ی  سال تحصیلی، عدم ت
گااردد.  کااه منجاار بااه تغییاار سااازگاری اجتماااعی فاارد  پژوهشااگر خااود را بااه اتفاااق غیاار منتظااره 

کنناادگان در پااژوهش معرفاای و در مااورد اهاادا  پااژوهش توضاایحاتی ارائااه نمااود، بااه  شاارکت
ان داده شاد، عقایاد، واحدهای پژوهش جهت محرماناه مانادن اطالعاات شخصای اطمینا

فرهنگ، مذهب و ... واحدهای ماورد پاژوهش محتارم شامرده شاد، بار آزاد باودن واحادهای 
کیاد شاد، حاریم شخصای آزماودنی هاا حفات  مورد پژوهش جهت حضور در ادامه پژوهش تأ

آمااده از پااژوهش در   دساات هااا اطمینااان داده شااد، در نباات اطالعااات و آمااار به شااد و بااه آن
داری  هااا و اسااتفاده از منااابع دقاات و اماناات وتحلیل آن طالعااات و تجریااهآوری ا زمااان جمااع

کساب عملی به عمل آمد.  کاه محقاق، ابتادا باا  در روم اجرای پژوهش باه ایان صاورت باود 
کال آماار دانش مجوز از اداره آموزم آماوزان را از  فنااوری مقطاع ماورد  وپرورم استان لرستان 

کردند و پرسشگر پس  یافت  کاه باه صاورت تصاادفی انتخااب های  ن دردبیرساتاناز آ نظر در
کاارد و هااد  از تحقیااق را توضاایح دادنااد و بااا  شااده بااود باارای اجاارا پرسشاانامه حضااور پیاادا 

آمااوزان پرسشاانامه را باارای پاسااخگویی در اختیااار دانااش آمااوزان قاارار دادنااد و  رضااایت دانش
 را پاسخ دادند. ضمن توضیح، محرمانه بودن اطالعات  بر طبق دستورالعمل پرسشنامه
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 ابزار پژوهش 
یاابی اسات -گیاری خاود یا  ابازار انادازه های دلبستگی هازن و شزیور: پرسشنامه سبک ارز

ایان  .تجدیادنظر شاده اسات 3221ساخته شاد و در ساال  (3271) 1هازن و شیور که توسط
کااه مشااابهت کااودک هایی از سااب  آزمااون باار پایااه ایاان فاارض  مراقااب را -هااای دلبسااتگی 

گیااری شااامل دو  شااده اساات. ایاان اباازار اناادازه ر روابااط بررگسااالی نیااز یافااتح تنظیمتااوان د ماای
بخش است. در بخش اول، آزمودنی در مورد سه جمله توصیفی ارائه شاده، وضاعیت خاود 
کاه بیاانگر احساساات فارد دربااره راحتای و نزدیکای و  را درباره میزان تطابقش با هر توصایف 

کناد و  ده ی  سب  دلبستگی است، مشاخد مایدهن صمیمیت در روابط است و نشان
کااه در  در بخااش دوم، سااب  دلبسااتگی خااود را براساااس یکاای از سااه توصاایف ارائااه شااده 

گیری تاا  عاااملی خودساانجی  کنااد و یاا  اباازار اناادازه بخااش اول آمااده اساات، معااین ماای
های فاارد درباااره راحتاای یااا  اساات. ایاان پرسشاانامه دارای سااه عبااارت، توصاایفی از احساااس

کااه هاار توصاایف نشااانگر یکاای از سااه سااب  دلبسااتگی صاامیمی ایماان، )ت در روابااط اساات 
کاااه بهتااار از هماااه،  اجتناااابی و دوساااوگرا( اسااات و آزماااودنی بایساااتی یکااای از توصااایف ها را 

کناد. از نظار سانی  ها را در روابط نزدیا  و صامیمانه وصاف می احساس آن کناد، انتخااب 
گرفاات و در مااورد دانشااجو آمااوزان بااه تااوان ایاان پرسشاانامه را باارای دانش می ان دانشااگاه یکااار 

مان، یا یساه ساب  دلبساتگ ساؤالی اسات و 25  آزماون یا ،شاده اسات یابیتهران هنجار
متوسااط،  -1کاام، -2کاام، یلاایخ -3کاارت )یای ل درجااه 1اس یااو دوسااوگرا را در مق یاجتناااب

گذاری پرسشانامه ساب  دلبساتگی هاازن و  یاد( میز یلیخ -1اد، یز -5 سنجد. در نمره 
کردناد که بشارت آن را هنجار یاابی  ساوایت مرباوط باه ساب  دلبساتگی اجتناابی،  ،شیور 

( و ساب  31و  36، 7، 5، 3(، سب  دلبساتگی ایمان، ساؤایت )35و  33، 1، 1، 2سوایت )
پرسشنامه برای دلبساتگی  ( است و در این31و  32، 2، 0، 1دلبستگی دوسوگرا، سؤایت )

                              
1. Hazan & Shaver. 
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و بااارای  (23 ،26، 32)( و بااارای دلبساااتگی باااه پااادر ساااوایت 31، 37، 30)باااه ماااادر  ساااوایت 
کثر 25 ،21، 22)دوستان سوایت  دلبستگی به  گرفتاه شاده اسات حاداقل و حادا ( در نظار 

ن روایی محتاوایی ایاو  خواهد بود 21و  1ب یآزمون به ترت یاسهایدر خرده مق ینمره آزمودن
باه دسات شناسی  چهار متخصد روانهای  مقیاس را با سنجش ضریب همبستگی نمره

 ( 3115بشاارت ) در ایران "مقیاس دلبستگی بررگساین تجدیادنظر شاده" توساط  اند. آورده
ترجمااه و اعتبااار یااابی شااده اساات. بشااارت در پااژوهش خااود روایاای سااازه بااه روم تحلیاال 

کتشافی بر روی  کارد. نتاایج  دانشجو  را 256عاملی ا عامال را نشاان داد. هم ناین  1بررسی 
و باارای  06/6نفاار از دانشااجویان   256هفتااه باار روی  2نبااات بااه روم باااز آزمااایی  بااا فاصااله 

کردناااد. پایاااایی ایااان  76/6"مقیااااس دلبساااتگی بررگسااااین تجدیااادنظر شاااده" برابااار  گااازارم 
کرونباااخ و باااز آزمااایی اسااتفاده  کاارد محاساابه ضااریب آلفااا پرسشاانامه ازروم محاساابه آلفااا 

، 73/6، 75/6اضااطرابی بااه ترتیااب  -ایماان، اجتنااابی و دوسااوگراهای  کرونباااخ باارای سااب 
گار  22/6به دست آمد، در باز آزمایی، ضریب همبستگی باین دو اجارا  02/6 کاه نشاان  باود 

کادامن در ساال  تان  366بار روی  3111پایایی بسیار مطلوب پرسشنامه است. در مطالعاه پا
کالس دوم دبیرساتان شاهر تهاران میازان اعتباار آزماون باا  پسر( از دانش 16تر و دخ 16) آموزان 

اسااتفاده از آزمااون مجاادد بصااورت همبسااتگی بااین ایاان دو اجاارا را باارای دلبسااتگی ایماان 
کااارد. هم ناااین  11/6و دوساااوگرا/ اضاااطرابی  16/6، دلبساااتگی اجتناااابی 12/6 گااازارم 

کرونبااخ  در نموناه داناش کاالس دوم دبیرساتان  ضریب آلفاا  و پاپاایی باه روم   72/6آماوزان 
هفتاااه در یااا  نموناااه از نوجواناااان باااه ترتیاااب بااارای  2بااااز آزماااون مجااادد باااا فاصاااله  -آزماااون

کاال  17/6و  10/6، 72/6دلبسااتگی دوسااوگرا / اضااطرابی، اجتنااابی و ایماان براباار  و باارای 
 به دست آمد. 72/6مقیاس 

کالیفرنیززا:  زیاار  0زیاار مقیاااس اساات و 32یاان مقیاااس دارای امقیززاس سززازگاری اجتمززاعی 
کاه در آن پاساخ بلاه نماره  مقیاس آن باه ساازگاری اجتمااعی مرباوط می و پاساخ خیار  3شاود 
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کااه یکاای از خاارده مقیاس نمااره صاافر می هااای  گیاارد. ماابال  در مقیاااس عالیااق ضااداجتماعی 
کااه بخواهااد دیگااران ر سااازگاری اجتماااعی اساات، فااردی ضااداجتماعی تلقاای می ا آزار شااود 

کند، تمرد نماید و اموال عمومی را تخریاب ساازد و آساایش خاود را باه قیمات بار  بدهد، نزای 
هم زدن آرامش دیگران به دست آورد. سؤایت آزمون بر اسااس قضااوت معلماان، مادیران و 

کاانش دانش ای انتخاااب شااده اساات. هماااهنگی  آمااوزان و نیااز ضااریب همبسااتگی نقطااه وا
کاردن آزماون باا روم اساریرمن باراون خارده آزماون ساازگاری وسایله   درونی آزمون باه دو نیماه 
کاه نشاان میa=  26/6( تا )a= 17/6اجتماعی از ) گزارم شده است  دهاد تماام ساؤایت  ( 

کاوچکی ) شش زیر مقیاس از انسجام درونای مناسابی برخوردارناد عطااری، شاهنی یایالق، 
گرینااه 316. پرسشاانامه سااازگاری اجتماااعی شااامل (3115وهمکاااران، ای از نااوی  سااؤال دو 

کااه در ایاان تحقیااق از فاارم  خیاار( –)بلااه  سااؤالی آن اسااتفاده شااده اساات. ایاان  26اساات، 
کالرک و تیکز در سال  پرسش )به نقل از خدایاری فرد و همکااران،  3212نامه توسط نورپ، 
گرفاات. 3211( باارای اولااین بااار منتشاار شااد و در سااال 3113 ایاان فاارم  مااورد تجدیاادنظر قاارار 

کلااای از  گیری می آزماااون، نیمااارخ اجتمااااعی فااارد را انااادازه کناااد. نماااره ساااازگاری اجتمااااعی 
آیااد. هم نااین اعتبااار و پایااایی باارای مقیاااس  هااای فرعاای بااه دساات می هااای مقیاس نمره

و باارای مقیاااس سااازگاری اجتماااعی در حاادود  23/6تااا  12/6سااازگاری شخصاای در حاادود 
هااای فرعاای آزمااون در 121 ب باارای مقیاااسگاازارم شااده اساات. ایاان ضاارای 23/6تااا  17/6

کاال آزمااون  17/6تااا  06/6دامنااه  توزنااده جااانی، صاادیقی، )قاارار دارد  21/6تااا  22/6و باارای 
( . 3110 ،همکاراننجات و 

میاازان موفقیاات دانااش آمااوزان در یااادگیری مطالااب درساای پاایش  :پیشززرفت تحصززیلی
از جایگاااه تحصاایل ای  پیشاارفت  را جلااوه ،بیناای شااده از سااوی وزارتخانااه آمااوزم و پاارورم

که ممکن است بیانگر نمره می دانش آموزان برای ی  دوره یا میاانگین نمارات در های  داند 
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 . (3201، 1قبل باشد )یوینهای  دوره

 ها یافته
شااناختی در چااارچوب  در ایاان بخااش، فراواناای و درصااد فراواناای متغیرهااای جمعیاات

نفار در  171 هاا، اده شده است. بر اسااس جنسایت آزمودنیجدول فراوانی و نمودار نشان د
گرفتااه اساات. از ایاان نمونااه،  درصااد( پساار و  2/52نفاار ) 317ایاان پااژوهش مااورد مطالعااه قاارار 

 ( دختر بودند. 3/16نفر ) 311

 مورد مطالعههای  . میانگین و انحرا  استاندارد در متغیر1جدول 

 انحرا  استاندارد میانگین متغیر
کولموگرو آماره   اسمیرونف -نرمال بودن با آزمون 
 P آماره

 26/6 361/6 67/2 75/52 سازگاری اجتماعی
 31/6 323/6 71/36 33/02 سب  دلبستگی

 61/6 226/6 65/5 11/35 سب  دلبستگی اجتنابی
 62/6 267/6 27/1 15/31 سب  دلبستگی اضطرابی

 61/6 265/6 31/5 00/35 سب  دلبستگی ایمن
 32/6 367/6 71/2 63/2 دلبستگی به مادر
 33/6 322/6 72/2 76/1 دلبستگی به پدر

 31/6 335/6 77/2 67/2 دلبستگی به دوستان
 26/6 365/6 17/3 57/31 پیشرفت  تحصیلی

 
، میااانگین و انحارا  معیاار هار یاا  از متغیرهاای پژوهشای بیاان شااده 3بار طباق جادول 

و  75/52اسااات. بااار ایااان اسااااس، میاااانگین )و انحااارا  اساااتاندارد( ساااازگاری اجتمااااعی 
کلاااااای 67/2) و  11/35(، ساااااب  دلبسااااااتگی اجتنااااااابی 71/36و ) 33/02(، دلبساااااتگی 
و  00/35دلبساتگی ایمان (، سب  27/1و ) 15/31(، سب  دلبستگی اضطرابی 65/5)

                              
1. Lavin, D. E. 
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( 72/2و ) 76/1( و دلبساااااتگی باااااه پااااادر 71/2و ) 63/2( و دلبساااااتگی باااااه ماااااادر 31/5)
باشاد.  ( مای17/3و ) 57/31( و پیشرفت تحصیلی 77/2و ) 67/2دلبستگی به دوستان 

کاااه در جااادول  هاااا باااا اساااتفاده از آزماااون  شاااود نرماااال باااودن داده مشااااهده مااای 3هماااانطور 
کاه فارض مبتنای بار نرماال  اسمیرنو  -کالموگرو  گرفات نتاایج نشاان داد  مورد بررسی قرار 
 ها تایید شد. بودن داده

کاه از  بارای بررسای مفروضاه داده 1ای نتایج حاصل از نمودار جعبه هاای پارت نشاان داد 
یافتی  566بین  کرانه بای و  31پرسشنامه در کاه  31داده در  کرانه پاایین قارار داشاتند  داده در 

پرسشاانامه انجااام شااد. باارای  105داده حااذ  و تحلیاال نهااایی باار روی  10ن در نهایاات ایاا
کناادگی اسااتفاده شااد. نتااایج  2بررساای روابااط خطاای بااین متغیرهااا از روم ترساایم نمااودار پرا

کااه، کناادگی نشااان داد  باارای بررساای  .رابطااه بااین متغیرهااا خطاای اساات حاصاال از نمااودار پرا
یااانس 3خطاای چندگانااه از آماااره تحماال عاادم وجااود هاام اسااتفاده ( VIF) 4و عاماال افاازایش وار

یانس برای هی  در پژوهش حاضر آمارهشد.  کادام از متغیرهاا  های تحمل و عامل افزایش وار
خطای چندگاناه در باین متغیرهاای  بررگتر نبود. بنابراین، هم 36کوچکتر و از  3/6به ترتیب از 

( روشااای بااارای DW) 5باااین مشااااهده نشاااد. نتاااایج حاصااال از آزماااون دورباااین واتساااون پااایش
که دامنه نمارات  مانده تشخید همبستگی در باقی های تحلیل مدل رگرسیونی نشان داد 

هااا بااه درسااتی رعایاات شااده  بااود بنااابراین مفروضااه اسااتقالل داده 20/3تااا  3ایاان آزمااون بااین 
کالیاان و مااوتهن ( در ایاان پاااژوهش 2667) 6اساات. . بنااابراین مطااابق بااا معیارهااای دیاادگاه 

 دگانه مشاهده نشد.خطی چن هم

                              
1. Boxplot. 
2. scatter plot. 
3. Tolerance. 
4. variance inflation factor (VIF). 
5. Durbin-Watson. 
6. Klein & Muthén. 
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 های دلبستگی با سازگاری اجتماعی سبک. نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه 2جدول 

 
که در جدول  کاه باین  مشاهده می 2همانطور  شود، نتایج همبستگی پیرسون نشان داد 

سب  اجتنابی و اضطرابی با میزان سازگاری اجتنابی رابطه منفای و معنااداری وجاود دارد 
(63/6≥P کاه باین ساب  دلبساتگی ایمان و ساازگاری (  نتایج همبستگی پیرسون نشان داد 

و بااالعکس. نتیجااه همبسااتگی (. P≤63/6اجتماااعی رابطااه مبباات و معناااداری وجااود دارد )
کااه بااین سااب  دلبسااتگی بااه مااادر، بااه پاادر و دوسااتان بااا سااازگاری  پیرسااون نشااان می دهااد 
(. هم نااین نتااایج P≤63/6آمااوزان رابطااه مبباات و معناااداری وجااود دارد ) اجتماااعی دانش

که میان سب  دلبساتگی اجتناابی و اضاطرابی  ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد 
(. P≤63/6آمااوزان رابطااه منفاای و معناااداری وجااود دارد ) فت تحصاایلی دانشبااا میاازان پیشاار

که بین دلبساتگی ایمان، دلبساتگی  هم نین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد 
/ 663بااه مااادر، پاادر و دوسااتان و پیشاارفت تحصاایلی رابطااه مبباات و معناااداری وجااود دارد )

>P. ) 

 P همبستگی پیرسون 2متغیر  1متغیر 

 سازگاری اجتماعی

 663/6 -11/6 سب  اجتنابی

 663/6 -22/6 سب  اضطرابی

 663/6 53/6 سب  ایمن

 663/6 11/6 دلبستگی به مادر

 663/6 17/6 دلبستگی به پدر

 663/6 11/6 دلبستگی به دوستان

 پیشرفت تحصیلی

 663/6 -66/6 سب  اجتنابی
 663/6 -66/6 سب  اضطرابی

 663/6 66/6 سب  ایمن
 663/6 612/6 دلبستگی به مادر

 612/6 66/6 دلبستگی به پدر
 663/6 66/6 دلبستگی به دوستان
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یب استاندارد و غیراستاندارد متغیرهای پژوهش. خالصه مدل رگرسیونی به همراه ضرا3جدول 
SSDFMSFPR (Rشاخص

2)
101/20720603/3032رگرسیون

337/21663/6
117/6 

(136/6)
610/23622101باقیمانده

115/17
525/16773175کل

سازگاری 
اجتماعی

BSD.tβtPبین متغیر پیش

-20/2 661/6 -30/6 321/6 -101/6 سب  اجتنابی
-01/2 661/6 -35/6 322/6 -127/6 سب  اضطرابی

132/6361/621/6663/671/5سب  ایمن
132/6311/636/662/673/3دلبستگی به مادر
576/6312/631/663/652/2دلبستگی به پدر
دلبستگی به 

دوستان
227/6325/662/632/611/3

پیشرفت 
تحصیلی

-611/6 625/6 -61/6 -17/3 37/6 اجتنابی سب 
-627/6 625/6 -67/6 -31/3 20/6 سب  اضطرابی

663/661/137/6623/6601/6سب  ایمن
11/601/665/6611/6622/6دلبستگی به مادر
31/612/336/6617/6611/6دلبستگی به پدر
دلبستگی به 

دوستان
33/612/633/6611/6606/6

کااه در جاادول  نشااان داده شااده اساات پااس از اجاارای رگرساایون چندگانااه،  1همانگونااه 
Rمقااادار 

کاااه  2 کااال ساااازگاری تحصااایلی  13باااه دسااات آماااده نشاااان داد  یاااانس  درصاااد از وار
کاوهن دانش گردیده است. بادین دلیال   1آموزان توسط متغیرهای وارد شده در مدل، تبیین 

که مقاادیر 3211) R≥21/6)یعنای  R≥16/6( معتقد است 
( بیاانگر ارتبااط بسایار قاوی باین 2

R=136/6متغیرهای مورد مطالعه است. در این مطالعه نیاز 
کی از ارتبااط چناد  2 کاه حاا باود 

بااین و سااازگاری و پیشاارفت تحصاایلی اساات. تحلیاال  متغیااره قااوی بااین متغیرهااای پاایش

1. Cohen.
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یاانس کی از معنای 1وار کلای بااود: ) روی هماین ماادل نیاز حااا = P ،337/21≤663/6داری ماادل 
کنناااده اساااتقالل  21/3واتساااون نیاااز برابااار باااا  -(. مقااادار دورباااینF(0و  101) کاااه بیاااان  اسااات 

 باشند. متغیرها از یکدیگر می
کااه در جاادول  شااود بااا توجااه بااه مقااادیر بتااا سااب  دلبسااتگی  مشاااهده ماای 1همااانطور 

(، دلبسااااااتگی ایماااااان β=-35/6(، سااااااب  دلبسااااااتگی اضااااااطرابی )β=-30/6اجتنااااااابی )
(21/6=β( دلبسااتگی بااه مااادر ،)36/6=β( دلبسااتگی بااه پاادر ،)31/6=β و دلبسااتگی بااه )

(، بااه عنااوان قااوی تاارین متغیرهااا باارای پاایش بیناای سااازگاری تحصاایلی  β=62/6دوسااتان )
بینای  های دلبساتگی در پیش باشاند. هم ناین بارای تعیاین نقاش ساب  آماوزان مای دانش

که حدود  آموزان خالصه مدل رگرسیونی پیشرفت تحصیلی دانش درصاد  35نیز نشان داده 
یانس پیشرفت تحصیلی از طریق ساب  R=35/6شاود ) های دلبساتگی تبیاین می از وار

2 .)
(، β=36/6(، دلبسااتگی بااه پاادر )β=37/6بااا توجااه بااه مقااادیر بتااا سااب  دلبسااتگی ایماان )

تارین متغیرهاا بارای پایش بینای پیشارفت   (، باه عناوان قاویβ=33/6دلبستگی باه دوساتان )
باین  تحمل برای همه متغیرهای پایش  باشند. نتایج مقادیر آماره آموزان می تحصیلی دانش

یانس نیاز بارای هماه آن 3/6پژوهش از   کاوچکتر 36هاا از  بررگتر و مقادیر آماره عامل افزایش وار
 باشد. می

 گیری بحث و نتیجه
سااااازگاری اجتماااااعی و پیشاااارفت  تحصاااایلی بیناااای  هااااد  از پااااژوهش حاضاااار پیش

های  دلبستگی به والدین بود. نتایج پژوهش حاضار نشاان داد  آموزان بر اساس سب  دانش
آماوزان رابطاه منفای و  که باین سابکهای دلبساتگی اجتناابی و اضاطرابی باا ساازگاری داناش

کاه نماره باایتر در سابکه داری وجود دارد. به عبارت دیگر دانش معنی ای دلبساتگی آماوزان 
گرفتناد. هم ناین نتااایج  گرفتناد در ساازگاری نیاز نماارات پاایین تاری  اجتناابی و اضاطرابی 
کااه بااین سااب  دلبسااتگی ایماان بااا سااازگاری رابطااه  ضااریب همبسااتگی پیرسااون نشااان داد 
                              
1. Analysis of variance (ANOVA). 
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هاای )لتار، دی و پاریس،  دسات آماده باا پاژوهش داری وجاود دارد. نتیجاه باه مببت و معنای
   باشد. ( همسو می2632ح بایندری و اورال، 2631 اوکید و جاناتون، ح2631

کاه دلبساتگی ایمان پناهگاااهی اماان را باارا در تبیین این یافتاه می گفات   ککااود یتاوان 
یاااز پایااه کااااوم ماای مااای یر کاااه باااا تکیاااه بااار آن باااه  محاایط فااائق  یهااا پااردازد و باار چااالش کناااد 
کود3220آید )بالبی،  می درونی امنیت را رفته رفته به محیط اجتمااعی ، این احساس ک(. 

کنااد.  آموزشای اسااتفاده ماای یهاا فرصات یبارد و از آن در راساتا و باه خصاوص مدرساه مای
 یهاااا دلبسااتگی، فاارد بااا چااالش یهااا هااا و سااب  باااه ایااان ترتیاااب از طریاااق هماااین مهااارت

 یز تاوان علماای خاود بهاره بیشاترتواند ا کند و می مدرساه و تعارضات ناشی از آن مقابله می
(. دلبسااااتگی، 2665ح شاارپ، 3271گیرد و از لحاظ تحصیلی پیشرفت نماید )اینشاورت، 

آورد و آنهاا باه ایان باااور  آموزان به وجود می دانش یهم ناااین، جهاااانی قابااال اعتمااااد را بااارا
کااه ماای مااای کنتاارل خااویش در  تواننااد باار محاایط خاااویش تاااأنیر بگذارناااد و رساااند  آن را تحااات 

کاشااان، جعفااری، و 2631، 1شااانکار سریواسااتاواآورنااد. نتااایج بعضاای مطالعااات ) صاامدی 
کودکاااان  نشااان مااای (2632، 2و آیتاا ، پیاا  و بونااد3127محمااودی، قاساام زاده، کاااه  دهاااد 

تاار و زودتاار بااا اطرافیااان  جدیااد راحاات یهااا توانناااد در موقعیاات دلبساااتگی ایمااان، مااای یدارا
کننااد و خااود را بااا شاارایط جدیاااد وفاااق دهناااد. ایااان موضاااوی در دوران مدرسااه  ارتباااط برقااارار 

کااود محسوس یاارا  طی خاوبی باا دیگاران باادون حضااور والادین بایاد حلقاه ارتباا کتر اسات ز
کنااد. هم نااین دلبسااتگی کنااد و بتوانااد بااه نحااو مطلااوبی بااا همساااین تعاماال   یهاااا برقاارار 

کاااااود کااااااردن در اماااااور مدرساااااه، و  کاولیاااااه، احسااااااس تعلاااااق  بااااااه مدرسااااااه، مشااااااارکت 
ارتباطاات  یمرباوط بااه نحااوه آمااوزم و انجاام تغییارات احتماالی، برقارار یها یگیر تصمیم

کادر آموزشی را پیش خاص باا معلماان  (.2661کند )کاسیدی و شیور،  بینی می و 
کااه سااب  دلبسااتگی و  در مجمااوی، بااا توجااه بااه نتااایج ایاان پااژوهش مااای گفااات  تاااوان 

توانااد باار  آمااوزان بااا شاارایط بحراناای مختلااف زناادگی، ماای دانااش یهم نااین میاازان سااازگار
                              
1. Shankar Srivastava, P. 
2. Aytac, B., Pike, A., Bond, R. 

http://bjcp.ir/browse.php?a_id=1372&slc_lang=fa&sid=fa&ftxt=1&html=1#ShankarSrivastava2018
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هااا باااه نااوی  خااانواده پیشاارفت تحصااایلی آنهااا تأنیرگااذار باشااد. ایاان پااژوهش ضاارورت توجااه
کااااه چگونااااه نیازهااااا کاااااودکی و سااابکهای  یتعامااال مناساااب بااااا فرزندانشااااان و ایاااان  دوران 

گااردد را  آنهااا می یدلبسااتگی و سااازگار تواند باع  باروز یاا عادم باروز مشاکالت تحصاایلی 
یان متخصصان مربوط به ا یتواند بارا سازد. نتایج این پژوهش هم نین می خاطرنشان می

کاربردهاااایی داشاااته باشاااد.  اان و شناساا روانحااوزه و هم نااین مساائوین آمااوزم و پااارورم، 
هااا، زمینااه بهباااود در پیشاارفت  متناسااب بااه خااانواده یهااا تواننااد بااا آمااوزم مشااااوران ماای

کااه سااب   آمااوزان را فااراهم آورنااد. در تبیااین ایاان یافتااه، ماای تحصاایلی دانااش گفاات  تااوان 
منجاار بااه بااازخورد مبباات و موفااق در زمینااه موفقیاات شااود و چااون توانااد  دلبسااتگی ایماان ماای

موفقیت تحصیلی ی  برونداد اجتماعی ارزشمند است لذا بازخوردهای مببت حاصال از 
گاردد. از طار  دیگار،  سب  دلبستگی ایمن منجر به افزایش پیشرفت تحصیلی در فرد مای

کااه دانااش ن بااه دلیاال برخااورداری از آمااوزان بااا سااب  دلبسااتگی ایماا ایاان احتمااال وجااود دارد 
هااای بیشاتری نیااز در حاال مسائله برخااوردار باشااند. بااه  هااای ذهناای بیشاتر از مهااارت مهاارت

شاناختی، عملکارد بهیناه  اعتقاد بالبی ساب  دلبساتگی ایمان باا ساالمت جسامانی، روان
آمااوز سااازگار  (. دانااش2661اجتماااعی و ارتباطااات مطلااوب خااانوادگی رابطااه دارد )بااالبی، 

هاااایی از جملااااه داشااااتن انتظااااار از خویشااااتن در محاااادوده  باااا توجاااه باااه ویژگااایهم نااین 
بینانااه نساابت بااه آنهااا،  هااا، شناسااایی اهاادا  زناادگی و رویکاارد واقااع امکانااااات و توانااایی

کنااد و نهایاات تااالم خااود را  اهاادا  تحصاایلی مناسااب ودر حااد تااوان خااود را انتخاااب ماای
هااای تحصااایلی باااه  گیااارد و در نتیجاااه پیشارفت کاااار ماایجهات رساایدن بااه ایان اهاادا  باااه 

 (.3125آورد )آقایوسفی و همکاران،  دسات می
کااه بااین سااب  دلبسااتگی بااا  هم نااین نتااایج ضااریب همبسااتگی پیرسااون نشااان داد 

دسااات آماااده باااا  داری وجاااود دارد. نتیجاااه باااه پیشااارفت تحصااایلی رابطاااه مببااات و معنااای
( 2632ح بایناادری و اورال، 2631اوکیااد و جاناااتون،  ح2631هااای )لتاار، دی و پااریس،  پااژوهش

  باشد. همسو می
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یاادادها مدرسااه و عملکااارد  یسااب  دلبسااتگی ایماان یااا ناااایمن در نحاااوه برخاااورد باااا رو
کودکاااان و  تحصااایلی فااارد ماااؤنر اسااات. در توجیاااه ایااان یافتاااه کاااه  کااارد  هاااا بایاااد چناااین ذکااار 

گاروه ه که قواعد اجتماعی  و  یگیرناد و نیاز رواباط قاو مسااین را باه خااوبی یاااد ماینوجوانانی 
یااااد، ساااطح  خاااانواده و اجتماااای برقااارار مااای یمسااتحکمی بااا اعضاااا کنناااد، باااه احتماااال ز

کاه باه  های دلبساتگی ایمان را از خاااااود باااااروز خواهناااااد دادح داناش بااییی از سب  آماوزانی 
از خااود  یمطلااوب تاار یاز نظاار اجتماااعی رفتارهااا آورناااد و را بااه دساات مااای یخااوبی سااازگار

خااود را بااه  یهااا و تواناییهاااا از خااود دارنااد و محادودیت یدهنااد، مفهااوم مببات تاار نشاان ماای
یااابی، در یتاار شاایوه صااحیح پیشاارفت  یکننااد و ایاان خااود باعاا  ارتقااا و پااذیرم ماای کارز

کااه سااازگار(. از 2631اوکیاد و جانااتون، گردد ) آماوزان می تحصیلی این داناش ، هاام یآنجاا 
انطباااق بااا  یشاامل فرایناد انطبااق فارد باا شرایط موجود و هم شامل فرایند تغییر محیط باارا

ساااازد تاااا از راه اصاااالح محاایط یاااا رفتاااار خاااویش باااه  اساات، فااارد را قاااادر مااای یفاارد ینیازهااا
کاااهش تاان  یوارده از سااو یهااا شایجااااد تعاااادل باااین خاااود و محااایط باااردازد و ایاان موجااب 

کااهش تانش باعا  ماای محیط بار فارد مای کااه دانااش شاود.  آمااوز بااا آرامااش بیشااتر بااه  شااود 
را داشااته باشااد )آقایوسافی و  یتکاالیف درسای خاود پرداختااه و پیشارفت تحصااایلی بهتاار

 (.  3125همکاران، 
کااه تااو های دلبسااتگی و پیشاارفت  تحصاایلی می در تبیااین دیگاار رابطااه سااب  گفاات  ان 

آمااوزان نقااش مهماای داشااته  تواننااد در پیشاارفت  تحصاایلی دانش های دلبسااتگی می سااب 
توانااد محاایط  شااود و می باشااند. دلبسااتگی ایماان موجااب اعتماااد و خااود باااوری در فاارد می

کاودک شاکل می کند، این باوردر  کند و بر آن تسلط پیدا  گیارد و اولاین  زندگی خود را تجربه 
کسااب میهااای  روزهااای مدرسااه تجربااه توانااد  کنااد و می اسااتقالل و عاادم حضااور والاادین را 

کننااده شاایوه  کااودک تعیااین  کنااد. بنااا بااراین دلبسااتگی ایماان  تعاماال بااا دیگااران را احساااس 
مدرساااه هماااراه باااا احسااااس آراماااش بااادون اضاااطراب و تواناااایی هاااای  مشاااارکت در فعالیت

در هماااین راساااتا  برقاااراری ارتبااااط باااا معلماااین بااارای حااال مساااائل آموزشااای خاااود اسااات. و
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که دلبستگی به مادر و دلبستگی به پدر و دوساتان  های این پژوهش نشان می یافته باا دهد 
های ایااان پاااژوهش باااا  نتیجاااه یافتاااهساااازگاری اجتمااااعی رابطاااه مببااات و معنااااداری دارد، 

(، آقااا یوساافی  و همکاااران 3121(، قاادمی  )3121بشااارت، چباااری، سااعادتی ) ،مطالعااات
 .( همسو است3125)

گسااترم  بااا توجااه بااه نتااایج بدساات آمااده می گااامی در جهاات  گفاات ایاان پااژوهش  تااوان 
در ساااازگاری اجتمااااعی و هاااا  های دلبساااتگی خانواده مباااانی علمااای اسااات و نقاااش ساااب 

کنااد. ایااان پااژوهش باااا مطالعااه رواباااط میاااان  پیشاارفت  تحصااایلی فرزناادان را مشاااخد می
توانااد  آمااوزان می تحصایلی دانشهای دلبسااتگی بااا ساازگاری اجتماااعی و پیشاارفت   ساب 

کارکناان تعلایم و تربیات ایجااد شاناخت روانهای  اطالعات خوبی درزمینه ی بارای والادین و 
کودک در شکل گیری رفتاار و شخصایت  وابساته ایمان و  کند.نقش مهم دوران اولیه زندگی 
کاه دلبساتگی ا کند و نشاان می نا ایمن او را در تمام دوران زندگیش مشخد می یمان دهاد 

کننااااده یکاااای از  پیش قااااوی باااارای دو متغیاااار سااااازگاری اجتماااااعی وپیشاااارفت  های  بیناااای 
کننااد، تااا در  کودکااان دلبسااته ایماان تربیاات  کااه  کننااد  تحصاایلی اساات. والاادین بایااد تااالم 

های ایان پاژوهش  دوران نوجوانی و بررگسالی عملکارد بهتاری داشاته باشاند. از طرفای یافتاه
گااهی والادین، می کااران تعلایم و تربیات نمار بخاش  تواند در جهات آ مربیاان و دسات انادر 

باشد و در حوزه درمان روان شناساان و مشااوران از طریاق آماوزم باه والادین امکاان افازایش 
کننااااد. از والاااادین، مربیااااان و  سااااازگاری و پیشاااارفت تحصاااایلی را در دانش آمااااوزان فااااراهم 

باا فرزنادان توجاه شاود. هاا  وادرود باه تعامال ساازنده خان مای مسئوین آموزم و پرورم انتظار
کیفیاات روابااط والاادبنااا بااراین  کااودکی از طریااق خااانواده و  کااودک،  -تااأمین نیازهااای دوران 

هاای  کند و به این ترتیب موفقیت تجربه دلبستگی ایمن خودباوری مببت را پی یریزی می
 شود. سازگاری اجتماعی و تحصیلی حاصل می

ه ماااااورد مطالعاااااه اساااات. نمونااااه شااااامل ایاااان پااااژوهش، نموناااا یاز جملااااه محاااادودیتها
کوهدشات، و پلادختر اسات و باا  یهاا آموزان دبیرستان دانش خارم آبااد، بروجارد، الیگاودرز، 
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آماوزان منااطق مختلاف اساتان  داناش یفرهنگای، اجتماااعی و اقتصاااد یتوجاه باه تفاوتهاا
ایج ایان کشاور، در تعمایم نتا یلرستان و هم نین تفااوت بااین ایاان منطقاه باا ساایر شاهرها

کشاااور، بایاااد احتیاااط نمااود. بااه عاااالوه،  یآمااوزان مناااطق سااایر شااهرها پاااژوهش باااه دانااش
کننااادگان ایااان پاااژوهش، در مقطااع متوسااطه اول و دوم مشااغول بااه تحصاایل بودنااد،  شااارکت 

گیاارد. عاادم  بنااابراین تعمااایم نتاااایج بااه دانااش آمااوزان دیگاار مقاااطع بایااد بااا احتیاااط صااورت 
کننااده از جملااه وضااعیت اقتصاااد یکنترل متغیرهاا آماوزان و هم ناین  داناش یمداخلااه 

پاااژوهش حاضااار  یهاااا اساااتفاده از پرسشااانامه باااه عناااوان ابااازار پااژوهش از دیگاار محااادودیت
کاه پیشنهاد مای هم ناین پیشانهاد  گاردد در مطالعاات آتای باه آنهااا پرداختااه شااود. اسات 

کااه پااژوهش ماای و بهباااود در  یافااازایش ساااازگار یهاااا در ماااورد شااایوه یا مداخلاااه یهااا شااود 
گیرد  .ساب  دلبساتگی دانش آموزان صورت 

 مالحظات اخالقی پژوهش
کنندگان برای شرکت در پژوهش رضایت شفاهی خاود را اعاالم نمودناد و  تمامی شرکت

اطمینان یزم در مورد محرمانگی اطالعات به آنها داده شده است. 

 سهم نویسندگان
نویسنده مسئول تماامی مراحال فرایناد پژوهشای را باه تنهاایی مادیریت نماوده و مسائول 

نگارم مقاله است. بله 

 حمایت مالی
آماوزان  بینی ساازگاری اجتمااعی و پیشارفت تحصایلی داناش پیش»این مقاله با عنوان 

یافات  سسهؤاست و از هی  م «براساس سبکهای دلبستگی به والدین ای حمایت ماالی در
ده است.نکر
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 تعارض منافع
 گونه تضاد با منافع شخصی یا سازمانی ندارد.  های این مطالعه هی  یافته

 قدردانی
کارکنان اداره فناوری  و مدیران و دبیاران و داناش کاه در انجاام  از  آماوزان اساتان لرساتان 

کردند سراسگزاری می  .گردد این پژوهش ما را یاری 

 منابع
ای روابااط ساااختاری بااین خودکارآماادی تحصاایلی، هویاات تحصاایلی، هااوم  ایسااه(. بررساای مق3125احماادی، پ. )

هاای تبریاز در  آماوزان دختار مادارس عاادی و تیزهاوم پایاه اول دبیرساتان هیجانی با عملکرد تحصیلی در دانش
کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه. . پایان25-21سال تحصیلی   نامه 

دلبسااتگی و سااازگاری های  (.رابطااه میااان سااب 3123زاده،م،بهراماای، ، و همکاااران )امانی،ر،اعتمادی،ی،فاااتحی 
 .20-31، 0، 32اجتماعی .نشریه داَنشور رفتار:

(.ارتبااات بااین پاانج رگااه شخصاایتی و پیشاارفت تحصاایلی، فصاالنامه 3117آتااش روز،ب،پاکدامن،م،عسااکری،ی،)
 .30، 5ایران،شناسی  روان

(. پااایش بینااای عملکااارد تحصااایلی 3125زراعتااای، ر.، رازقااای،  . ا.، پورعبااادل، س. )آقایوسااافی ی.، ساااراوانی، م.، 
 شناساای روانو  کیدلبسااتگی و سااطوح مختلااف سااازگاری . مجلااه روانرزشااهای  دانااش آمااوزان باار اساااس سااب 

 130-161(، 5) 23ران، یا ینیبال
بیناای عملکاارد تحصاایلی دانااش (. پاایش 3125آقایوساافی، ی، سااراوانی، م، زراعتاای، ر، رازقاای،   و پورعباادل س، )

 ینیباال شناسای روانو  کیدلبساتگی و ساطوح مختلاف ساازگاری . مجلاه روانرزشاهای  آماوزان بار اسااس ساب 
 .130-161(، 5) 23ران، یا

انطباااق پااذیری شااغلی باار اشااتیاق تحصاایلی در ی  همشاااورتااأنیر  (. بررساای3122انصااارا لحسااینی،عابدی، نیلفروشااان )
 ..3122،پاییز 71،شماره 32علمی پژوهشی مشاوره انجمن مشاوره ایران جلد فصلنامه  ،دانش آموزان

های  دلبسااتگی فرزناادان باار اساااس شاااحدهای  (.پاایش بیناای شاااخد3121)م،  ،سااعادتی ،آ ،م، جباااری ،بشااارت
 .  3121، 52 ،31،تحولی روان شناسان ایرانشناسی  مطالعه بین نسلی، فصلنامه روان ،دلبستگی والدین

)گااازارم طاارح پژوهشااای(، دانشاااکده  (. سااااخت و هنجااار یاااابی مقیاااس دلبساااتگی بررگسااااین3172)  بشااارت، م،
 .دانشگاه تهران علوم تربیتی و یشناس روان

گلی نژاد، م های دلبساتگی و مشاکالت باین شخصای. مجلاه  (. بررسی رابطه ساب 3112احمدی، ی، ) ،بشارت، مح 
   13-75 (،5) 1ران. یا ینیبال شناسی روانو  کیروانرزش
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(. بررساای ارتباااط روابااط عاااطفی بااین والاادین و فرزناادان بااا 3122پارسااا، ن، احماادپنا، م، پارسااا، پ،  و قلعااه ایهااا، ی، )
، 22، المیاا کیوم پزشادانشگاه علا یمجله علمسازگاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان. 

11-26. 
، 57،2شاناختی  (، بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجواناان. مجلاه علاوم روان3111پاکدامن، م، )

 .1ا21
رفتااری  –شاناختی هاای  (. انار بخشای نسابی آموزم3110کمال پور، ن، ) ،نجات، ح ،ح، صدیقی، ک ،توزنده جانی

 .10-35، 30، 23عزت نفس بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان، مجله پژوهش در برنامه ریزی درسی، 
هویااات معناااوی در رابطاااه باااین دلبساااتگی باااه والااادین و ای  (  نقاااش واساااطه3121)ر، ،س، شااایخ ایساااالمی ،راه پیمااااه

 .07-5، 33، 3، 3121معاصر شناسی  روان فصلنامه ،همساین با تاب آوری
مشاوره پویا یی اجتماعی بر هویت شغلی دانشاجویان، پاژو تأنیر  (3127) ،سمیعی، ، عابدی،م ،اری مهرجردی، ز

.3127، 01، 37،هشهای مشاوره
گروهااای از دانش3111ساااامانی، سااایام  ) آماااوزان مقطاااع  (. مقایساااه میااازان دلبساااتگی باااه پااادر و ماااادر و دوساااتان در 

 .332-22(، 35) 52و انسانی دانشگاه شیراز.  راهنمایی شهر شیراز، مجله علوم اجتماعی
دلبسااتگی و سااازگاری اجتماااعی، عاااطفی زناادانیان باار های  (. ارتباااط سااب 3127ی، عریاازی س،) ،شااجای الاادینی

کنفرانس بین المللی   ی،علوم تربیتی و سب  زندگی.شناس رواناساس مدت تحمل حبس، پنجمین 
گلزار، ح، ) ای  های دلبساتگی و ساازگاری اجتمااعی: نقاش واساطه بطاه ساب (. را3121صبری، مح خوشبخت،   و 

 .325-313(،  52) 33ایرانی، شناسی  تحولی، روانشناسی  هوم هیجانی، روان
کاشااان،س، جعفااری گاارایش بااه طااالق و احساااس 3127 ، محمااود پااور،ی، قاساام زاده،س،) ،صاامدی  ( پاایش بیناای 
گاری خاود متمایزساازی، مجلاه پژوهشاهای دلبساتگی باا توجاه باه نقاش های  تنهایی بار اسااس ساب  میاانجی 

 .3127، 37،01مشاوره،
کوچکی، م و بشلیده، ک ) حعطاری، ی گروهای مهاارت3115شهنی ییالق، مح  هاای اجتمااعی  (. بررسی تأنیر آماوزم 

کااااووس، مجلاااه علاااوم تربیتااای و  -در ساااازم یاااافتگی  فاااردی گنباااد  اجتمااااعی نوجواناااان بزهکاااار در شهرساااتان 
 .21-50(، 2) 32 شناسی، روان

دلبسااتگی بااا مشااکالت بااین شخصاای های  رابطااه بااین سااب  ،(3122ح، نسااائی مقاادم، ب، ) ،محققاای ،م ،فرهااادی
 ،  27،22 ،مجله علوم پژشکی رازی ،نقش میانجی هوم هیجانی ،دانشجویان

شاهر تهاران، دلبستگی باا عملکارد تحصایلی داناش آماوزان دوره متوساطه های  (، بررسی رابطه سب 3121قدمی، م، )
 23 ،فصلنامه خانواده پژوهش

کودکاان دختار باا 3125حبیبی م، ) ،قربانیان، ا، تقی پور، ا، موسوی، پ (. سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصایلی در 
 .12دلبستگی ایمن و ناایمن دانش آموزان ابتدایی شهر تهران،فصلنامه خانواده و پژو هش شماره 

یکارد یااادگیری و تفکار تاأملی باا پیشاارفت  (. رابطاه باورهااای معرفات3123. )کادیور، پ.ح تنهاا، ز. و فارزاد، و شاناختی، رو
.213-201(، 1) 30ی، شناس روانتحصیلی. مجله 

https://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=1382
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گرایش به تفکار انتقاادی و 3127م، فاطمی عقدا،ن،)،کریمی کیفیت تعامل والد فرزندی با  ساالمت های  همؤلفا( رابطه 
 .37،01،مجله پژوهشهای مشاورهروان در دانش آموزان دختر نوجوان، 

کننااده خااود انتقااادی و های  (. رابطااه سااب 3121ه،  )،محمااودی گاارایش بااه خودکشاای بااا نقااش تعاادیل  دلبسااتگی و 
 وابستگی در دانشجویان، 

کارآمادی. 3123فوید چنگ، م، ) ،مهبد، م گاری خاود  (. نقش دلبساتگی باه والادین  در پیشارفت تحصایلی باا واساطه 
 .362-11، 0،2کاربردی، ی شناس روان

کااامی و انگیاازه تاییااد بااا سااازگاری عاااطفی دانااش 3122شااانازی، ی ) ،موسااوی، ر، فاااطمی،   (. رابطااه بااین تحماال نا
 3122 ،(71)،32 ،آموزان دختر، مجله علمی پژوهشی مشاوره

 شناسای رواندر شاه و رفتاار ی. اندیارتبااط یت هایو محروم یدلبستگ یهاک(. سب3110میرهاشمی، م، نیکخو، م،  )
 .11-71(، 1) 2 ،شه و رفتار(ی)اند ینیبال

های  فرزنااد پااروری و سااب هااای  ( . پاایش بیناای سااازگاری اجتماااعی براساااس طاارح واره3121م، ) ،ل، آزمااوده ،نظااامی
-351، 21، 51 ،مجلاه زن و مطالعاه خاانواده ،فرزند در دختاران نوجاوان داناش آماوز شاهر تبریاز -دلبستگی والد

301 . 
کرامتااای، م. ر. ) نظاااری کر، ح.ح فاااتح تباااار فیروزجاااایی، ک. و  هاااای مطالعاااه و  (. بررسااای رابطاااه باااین عاااادت3126شاااا

آماوزان پایاه ساوم راهنماایی شهرساتان بابال. فصالنامه علاوم  خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش
 .73-12(، 31) 31تربیتی، 

اقتصااادی، تاااب  –( وضااعیت اجتماااعی 3121ی، ر، )افکاااری شهرسااتان ،ل ،نقااش، ز، رمضااانی خمساای، ز، افضاالی
کااااااربرد مااااادل یاااااابی معاااااادیت سااااااختاری چناااااد ساااااطحی،مجله پژوهشاااااهای  آوری و عملکااااارد تحصااااایلی: 

 .3121، 31،02مشاوره،
فرزنااد در تبیااین سااازم  -عااامالت والااد شااناختی والاادین و ت نقااش بهریسااتی روان(. 3121نااوروزی، و. و اساادی، س. )

 .356-351(، 2) 31ی معاصر، شناس روان. دو فصلنامه آموزان نوجوان یافتگی اجتماعی دانش
باین هاوم هیجاانی و ساازگاری اجتمااعی در نوجواناان مقالاه ی  ه( . تحلیل رابطا3126ا، شرفی راد، ح، ) ،یار محمدی

 .3126، 55، 22،کاربردیشناسی  پژو هشی جامعه
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