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 چکیده
 بستگی وهای دلگری خودکارآمدی در ارتباط بین سبکنقش واسطههدف از پژوهش حاضر تعیین 

ش . جامعۀ آماری پژوهبودمتوسطه دوم شهر یاسوج  آموزانهای اسنادی با پیشرفت تحصیلی دانشسبک
بود که به روش  16-19آموزان متوسطه دوم مشغول به تحصیل شهر یاسوج در سال تحصیلی دانششامل کلیۀ 

ها از سه پرسشنامۀ ند. برای گردآوری دادهشدنفر انتخاب  913ای تعداد گیری تصادفی چندمرحلهنمونه
(، 9171سلیگمن و همکاران ) های اسنادی(، پرسشنامۀ سبک9114بستگی کولینز ورید )های دلسبک

ها به شیوه آماری تحلیل د. دادهش( استفاده 9111آمدی تحصیلی جینک و مورگان )پرسشنامۀ خودکار
مبتنی بر مراحل بارون و کنی و روش بوت استرپ با  SPSSافزار رگرسیون چندمتغیری با استفاده از نرم

تباط گری خودکارآمدی در ارطهافزار اِموس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل، نقش واساستفاده از نرم
اجتنابی با سبک  بستگیهای اسنادی درونی منفی، کلی مثبت و سبک دلبستگی با سبکهای دلبین سبک

های گری خودکارآمدی در ارتباط بین سبککند. با این وجود، نقش واسطهاسناد کلی منفی را تأیید می
گی ایمن، اضطرابی بستهای دلمثبت، پایدار منفی و سبکهای اسنادی درونی مثبت، پایدار بستگی با سبکدل
 کند.دوسوگرا با سبک اسنادی کلی منفی را رد می –
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 مقدمه
رون اخیر قبا آنکه توجه به تعلیم و تربیت در تاریخ بشر قدمت طوالنی دارد، اهمیت آن در 

که در عصر حاضر هر یک از افراد یک ملت ای بیشتر شده است. به طوریطور فزایندهبه
آموز به تعلیم و تربیت اختصاص عنوان متعلم و دانشای از زندگی خود را بهبخش عمده

سالگی را در مدرسه  91تا  6کودکان و نوجوانان از سن  ،دهد. در بسیاری از جوامعمی
دهند وپرورش اختصاص میها مبالغ هنگفتی از درآمد ملی را به آموزشگذرانند. دولتمی

ل های بسیاری را متحمها برای اشتغال به تحصیل فرزندان خود هزینهو عالوه بر آن خانواده
 (.9313شوند )نویدی، می

 گاهی ،های مادی و معنوی فراوانی که بدان اشاره شدگذاریمایهاما باوجود چنین سر
سیاری آموزان بوپرورش در حد مطلوب نیست، بدین معنی که دانشکارایی دستگاه آموزش

خورند. برای ارزیابی میزان اثربخشی هر فعالیت و در امر یادگیری آموزشگاهی شکست می
این  وپرورشکنند که در نظام آموزشبررسی میای، محصول نهایی یا برون داد آن را برنامه

گیرد. به همین دلیل، آموزان انجام میامر از طریق بررسی پیشرفت تحصیلی دانش
ویژه در آموزان بهعوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش زمینه های متعددی درپژوهش

های حوزه هدفآمده است. همه معلمان در ضمن آموزش عملشناسی تربیتی بهحوزه روان
ز های حوزه عاطفی نیشناختی، چه مستقیم چه غیرمستقیم، در تحقق بخشیدن به هدف

های درسی را هدف حوزه شناختی تشکیل حال، چون غالباً محتوای برنامهاین کوشند، بامی
اندازه حوزه شناختی شهرت نیافته ها بهدهند، کاربرد حوزه عاطفی در سطح آموزشگاهمی

 (9317 است )سیف،
ا آمدی یاجتماعی معتقد است که خودکار –پردازان شناختیبندورا یکی از نظریه

ترین عامل انگیزشی بر عملکرد انسانی است های خود، مهمباورهای فرد در مورد توانایی
شناسی به های روانعنوان یک متغیر میانجی در پژوهشآمدی به(. خودکار9117 ،9)بندورا

. (9111 شود )بندورا،بسندگی و کنار آمدن با مسائل زندگی اطالق می احساس ما در مورد
شود. همچنین در مقدار آمدی باال باعث تالش، مقاومت و انعطاف بیشتر میحس خودکار

رد )پاچارز و تأثیر دا ،کننداسترس و اضطرابی که افراد هنگام انجام یک تکلیف تجربه می
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آمدی سطح باال تمایل بیشتری دارند تا انرژی خود را (. افراد دارای خودکار1449 ،9شانک
آمدی ضعیف با ارزیابی که افراد با خودکاردرحالی ،صرف تحلیل و حل مسائل کنند

های خود، به دیده ها و مهارتخاطر شده و به تواناییهای خود، آزردهها و نگرانیدلواپسی
 انتظار شکست دارند )بندورا،نگرند و پیش از تالش برای حل مسئله شک و تردید می

1449.) 
آمدی برای یادگیری، یک ادراک و ، خودکار1دی گروت مطابق با دیدگاه پنتریچ و

لی خود شده، اهداف تحصیارزشیابی شخصی از راهبردهایی است که طی آن افراد برانگیخته
فقیت به مو آمدی، احساسی از توانایی را برای دستیابیکنند. درواقع خودکاررا دنبال می

عنوان یک آمدی بهتوان گفت که خودکاردیگر میعبارتکند. بهتحصیلی در فرد ایجاد می
 های خود برای طراحی و پیگیری یکشده است که فرد از تواناییقضاوت شخصی تعریف

( به 9314به نقل از برومند و شیخی،  ؛3،1443کند )پانائوا و فیلیپوهدف آموزشی استفاده می
کند و عنوان یک واسطه شناختی عمل میآمدی به( باورهای خودکار1444بندورا ) عقیده

های خاص است. از آنجا که افراد با ناظر بر توانایی برای انجام تکالیف یا فعالیت
وتحلیل بهتری برخوردارند و در پیشرفت تحصیلی نیز آمدی باال از توانایی تجزیهخودکار

ی و بستگهای دلتواند نقشی کلیدی در ارتباط سبکآمدی میخودکارلذا ترند، موفق
زان داشته آموهای اسنادی ایفا نموده و تأثیرات مثبتی در روند رو به پیشرفت دانشسبک

یرند؛ بررسی قرار گ بستگی و اسنادی موردهای دلباشد، بر این اساس الزم است که سبک
ر ه عاطفی پایدار و عمیقی که شخص با افراد خاص دبستگی عبارت است از رابطبنابراین دل

نشاط  کند، احساسها تعامل میطوری که باعث شود وقتی با آن ،کندزندگی خود برقرار می
ها را در کنار خود دارد احساس آرامش نماید و شعف کرده و به هنگام استرس از اینکه آن

 (.1449)برک، 
را و چطور منظور توصیف و توضیح اینکه چالبی بهوسیله ببستگی اولین بار بهنظریه دل

کند ان میبستگی بییابد، مطرح شد. سبک دلطور هیجانی با مراقبش پیوند میکودک به
دهد که پیامد آن حفظ مجاورت فیزیکی ای از رفتارهای فطری را نشان میکودک مجموعه
شود لی میابر خطر احتمابستگی است که باعث افزایش بقای کودک در بربا چهره اصلی دل
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که این (. خودکارآمدی اجتماعی بر به باورهای فرد مبنی با9111 ،1و هیچکول 9)گرنکویست
ایی گردد. تنههای جدید شکل دهد برمیتوانند ارتباط اجتماعی را آغاز کرده و دوستیمی

ن فردی اظ بیعموماً با احساسات منفی درباره روابط بین فردی همراه است. افراد تنها به لح
اند که طور ثابت نشان دادهها بهشوند و پژوهشقضاوت می ،کمتر از افرادی که تنها نیستند

اند های اجتماعی و تنهایی وجود دارد. مطالعات مختلفی دریافتههمبستگی منفی بین مهارت
های مختلف شایستگی اجتماعی ازجمله حمایت جویی بستگی به جنبهکه ایمنی دل

و  3، سطوح باالتر سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی اجتماعی مرتبط است. ویِاجتماعی
 ویژه برایتواند به( استدالل کردند که ارتقاء خودکارآمدی اجتماعی می1440همکاران )
االی ها دریافتند که افراد با سطوح ببستگی اضطرابی باال مهم باشد. هرچند آنافراد با دل

گی نقایصی در خودکارآمدی اجتماعی دارند. دانشجویان دارای بستاضطراب و اجتناب دل
ها انتظار ندارند که دیگران در صورت افشای بستگی باال خوداتکا هستند. آناجتناب دل

 ها پاسخگو باشند.آشفتگی آن
بستگی اجتنابی و ایمن را های اجتماعی رابطه بین دلای نشان داده که مهارتمطالعه

ن عنوان میانجی بیکنند خودکارآمدی بههایی که مطرح مید. یافتهکنگری میمیانجی
یان کنند که دانشجوکند و از این فرض حمایت میبستگی و تنهایی عمل میاضطراب دل

بستگی در خودکارآمدی اجتماعی کمتر شایستگی دارند. ورودی دارای اضطراب باالی دل
بستگی ( که افراد با اضطراب دل1440اران )های وِی و همکراستاست با یافتهاین نتیجه هم

ین شود به سطوح پایکنند که درواقع مربوط میخودکارآمدی اجتماعی کمتری احساس می
عنوان میانجی بین اجتناب عالوه خودکارآمدی اجتماعی بههشده. بحمایت اجتماعی ادراک

ل کاری بستگی مددل کند. افراد دارای سطوح باالی اضطراببستگی و تنهایی عمل نمیدل
که افراد دارای درحالی ؛کنندخود منفی داشته و احتماالً خودکارآمدی کمتری درک می

طور وسواسی خوداتکا هستند و احتماالً سطوح باالی بستگی بهسطوح باالی اجتناب دل
 کنند.خودکارآمدی اجتماعی را گزارش می
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 ،9من اضطرابی است )آینزورثبستگی شامل سبک ایمن، ناایمن اجتنابی و ناایدل
ا داند و خودش ردسترس میبستگی ایمن، مراقب خود را قابل(. فردی با الگوی دل9111

یوسته فرد را از طور پبستگی اجتنابی، مراقب بهکند. در الگوی دلصورت مثبت تجربه میبه
کند و درنهایت یطور اجباری به خودش اعتماد مراند و خود نیز ناایمن است، اما بهخود می

بات و خود ثعنوان یک پاسخگوی بیبستگی اضطرابی، فرد مراقب خود را بهدر الگوی دل
 (.1449 ،1کند )آستینعنوان فردی وابسته وبی ارزش تجربه میرا به

نظریه " نظریه اسناد نیز ازجمله نظریات مهم و اساسی در روانشناسی است تا جایی که:
 موفقیت، معتقد است که واکنش شخص نسبت به موفقیت یا شکست،اسناد در زمینه انگیزش 

بستگی به این دارد که او آن موفقیت یا شکست را به چه عواملی نسبت دهد. در این مورد 
ربیت های علوم رفتاری و تعلیم و تتوان گفت: اصطالح اسناد از مباحثی است که در زمینهمی

آمدی افراد دارد تا آنجا که عملکردها و مطرح است و نقش عمدهای بر عملکرد و کار
ها مربوط دانست توان تا حدود نسبتاً زیادی به اسناد آنکارآمدی افراد را می

نادی های اسویژه سبکهای اسنادی بر رفتار به. عالوه بر این تأثیر سبک"(9316)سیمین،
فتار توجیه اعمال و رتر از دیگر عواملی هست که افراد برای تر و اساسیمثبت و مؤثر، مهم

علوم  هایکنند. همچنین سبک اسنادی ازجمله مباحثی است که در زمینهخود استفاده می
آمدی افراد دارد )جونگر و ای بر عملکرد و خودکاررفتاری و تعلیم و تربیت نقش عمده

 (.3،1441گوستاوسون
ی، های اسناد( پژوهشی با عنوان تعیین ارتباط بین سبک1441جونگر و گوستاوسون )

های مختلف را در بین ها بر کنترل شرایط محیط و استراتژیآمدی و تأثیر آنخودکار
نادی های اسدانشجویان انجام دادند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که افراد با سبک

داری داشته است. همچنین اآمدی باال همبستگی مثبت و معنمثبت و عمومی با خودکار
ر به کنند و منجبینی میآمدی باالتری را پیشاسنادی مثبت و عمومی خودکار هایسبک

( پیرامون 1441های پال و همکاران )شود. جدیدترین یافتهکنترل بیشتر و بهتر محیط می
مدارس نتایج –ای مشکل دهد که اسناد مثبت بیشتر با راهبردهای مقابلهاسنادها، نیز نشان می

مدار و جانای هیآمدی بیشتر، اسناد منفی با راهبردهای مقابلهخودکارشناختی و مثبت روان

                                                           
1. Ainsworth 

2. Austin 
3. Jungert and Gustafson 
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بینی تری همراه است و اسناد توان پیشآمدی پایینشناختی و خودکارنتایج منفی روان
 آمدی رادارند.کنندگی خودکار

 بستگی، خودکارآمدی وهای دل( نیز در پژوهشی به بررسی نقش سبک1499) 9کاوت
ساالن در مواجهه با شکست پرداخت. در این پژوهش سه دی علّیِ بزرگهای اسناسبک

های اسنادی علّیِ بستگی، خودکارآمدی و سبکهای دلمطالعه ارتباط بین سبک
ساالن را در مواقع مواجهه با شکست مورد بررسی قرار داد. در مطالعۀ اول، ابعاد بزرگ

یلی علّی در جهت شکست تحص بستگی، خودکارآمدی تحصیلی کلی و سبک اسنادیدل
ی، بستگمورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه دوم، یک زمینۀ مطالعاتی طولی، ابعاد دل

ای را مورد ارزیابی های خاص و اسنادهای علّی را برای نمرات دورهخودکارآمدیِ دوره
عنوان موزان بهآبستگی را بر اسنادهای علّی دانشقرار داد؛ و در مطالعۀ سوم، اثراتِ ابعاد دل

شده از زمان دریافت رتبۀ ناامیدکننده بررسی کرد. این مطالعه نشان داد تابعی از زمانِ سپری
بستگی با خودکارآمدی مرتبط با دستاوردها و همچنین اسنادهای علّی در های دلکه سبک

 ارتباط است.
آمدی در گری خودکاربر این اساس با توجه به این مطلب که در مورد نقش واسطه

آموزان در های اسنادی با پیشرفت تحصیلی دانشبستگی و سبکهای دلارتباط بین سبک
های خارج از کشور در این زمینه نتایج ایران پژوهشی صورت نگرفته است و در پژوهش

یکسانی وجود ندارد؛ بنابراین سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا خود کارآمدی 
 کننده؟های اسنادی واسطه است یا تعدیلتگی و سبکبسهای دلبین سبک

گری خودکارآمدی در ارتباط بین نقش واسطههدف اصلی این پژوهش تعیین 
م متوسطه دو آموزانهای اسنادی با پیشرفت تحصیلی دانشبستگی و سبکهای دلسبک

 شهر یاسوج است.

 اند از:های پژوهش عبارتفرضیه
 های اسنادی با پیشرفتبستگی و سبکهای دلبین سبکآمدی در ارتباط خودکار-9

 گری دارد.تحصیلی، نقش واسطه
 های اسنادی با پیشرفتبستگی و سبکهای دلآمدی در ارتباط بین سبکخودکار -1

 کنندگی دارد.تحصیلی نقش تعدیل

                                                           
1. Cavet 
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  روش 
ها بر اساس هدف، یک پژوهش توصیفی کاربردی بندی پژوهشپژوهش حاضر در دسته

های واقع از نوع همبستگی است. پژوهش همبستگی که خود زیرمجموعه پژوهش است. در
 .شود که رابطه میان متغیرها را نشان دهدتوصیفی )غیرآزمایشی( است، با این هدف انجام می

آموزان متوسطه دوم مشغول به تحصیل شهر یاسوج جامعه آماری پژوهش شامل کلیۀ دانش
 913ای به تعداد گیری تصادفی چندمرحلهد که به روش نمونهبو 19-16در سال تحصیلی 

 وپرورش و با هماهنگی مدیرانبعد از مجوز گرفتن از دانشگاه و آموزش .شدندنفر انتخاب 
گیری ای برای انتخاب مدارس و از روش نمونهگیری خوشهمدارس با استفاده از نمونه
 فاده شد.آموزان در مدرسه استتصادفی برای انتخاب دانش

، پرسشنامه سبک MJSESنامه خود کارآمدی تحصیلی پرسش 3در این پژوهش از 
 ( استفاده شد.ASQهای اسنادی )سال کولینز ورید و پرسشنامه سبکبستگی بزرگدل

( ضریب 9111مورگان و جینکز ): (MJSES)پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی  الف:
های استعداد، کوشش و هر یک از خرده مقیاسو ضریب پایایی  11/4پایایی پرسشنامه را 
اند. همچنین ضریب پایایی )آلفای گزارش کرده 74/4و  66/4، 71/4بافت را به ترتیب 

منظور بررسی روایی پرسشنامه بود. به 14/4کرونباخ( این مقیاس در این پژوهش 
وامل، سه عخودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکز از تحلیل عوامل بهره گرفتند. تحلیل 

های مربوط به استعداد، عامل اصلی را در مقیاس مورد تأکید قرار داد. اولین عامل گویه
های عامل کوشش هماهنگ های عامل بافتی و سومین عامل با گویهدومین عامل با گویه

ها با نمره کل این پرسشنامه را در سطحی مطلوب و بودند. این محققان همبستگی گویه
اند. از آنجا که برای این پرسشنامه نقطه برش تعیین نشده است، با توجه ش کردهمعنادار گزار

های صورت گرفته قبلی و همچنین مشورت با متخصصان در این پژوهش مقیاس به پژوهش
آموزان به سه طیف )خودکارآمدی تحصیلی کم، خودکارآمدی تحصیلی دانش

که طوریهبندی شد. بیاد( تقسیمخودکارآمدی تحصیلی متوسط و خودکارآمدی تحصیلی ز
معرف  14تا  69دهنده خودکارآمدی تحصیلی کم، نمرات نشان 64تا  34نمرات 

دهنده خودکارآمدی تحصیلی زیاد نشان 914تا  19خودکارآمدی تحصیلی متوسط و نمرات 
 است.
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از ، به نقل 9114رید ) و کولینز: (9114بستگی کولینز ورید )های دلپرسشنامۀ سبک ب:
 در و اضطراب وابستگی بودن، نزدیک هایمقیاس زیر که دادند نشان (9314پاکدامن، 

 اعتماد قابلیت مورد در و ماندند پایدار ماه هشت در طول حتی و ماه دو زمانی فاصله

 مقیاس زیر هر برای را کرونباخ آلفای میزان رید و کولینز سالبزرگ بستگیمقیاس دل

 .دادند گزارش زیر صورتبه دانشجویان نمونه از سه در پرسشنامه این

 . میزان اعتبار آزمون1جدول 

 مقیاس زیر
 نمونه تعداد

 اضطراب اجتنابی ایمن

973 19/4 71/4 19/4 

934 1/4 71/4 19/4 

944 11/4 1/4 13/4 

 1/4 از بیش یا مساوی موارد تمامی در کرونباخ آلفای مقادیر کهاین به توجه با
 (9314)پاکدامن پژوهش در دیگر سوی از .است برخوردار اعتبار باالیی از آزمون ؛است
 همبستگی صورتبه مجدد آزمودن (RAAS) مورد از در استفاده با آزمون اعتبار میزان

 دبیرستان دوم کالس پسر و دختر 944پرسشنامه  این .است شدهمشخص اجرا دو این بین

 این اجرای از دو بار حاصل نتایج .شد اجرا ،بودند شدهانتخاب تصادفی طوربه که

 19 سطح در آزمون این که بود آن بیانگر یکدیگر از ماه یک زمانی فاصله با پرسشنامه
 است. اعتبار دارای

( 1441) 9ای سنجوان و ماگاالرسدر مطالعه: (ASQهای اسنادی )پرسشنامۀ سبک ج: 
به دست آوردند. در پژوهش حیدری، مکتبی و شهنی ییالق  19/4ضریب پایایی پرسشنامه را 

های پرسشنامه، برای سبک اسنادی مثبت، از طریق آلفای ( ضرایب پایایی ماده9319)
و برای سبک اسنادی  69/4و  61/4براون و گاتمن(  –و تنصیف )اسپیرمن  13/4کرونباخ 

(، روایی پرسشنامه را با روش 9311محاسبه شد. رجبی ) 09/4و  91/4و  63/4منفی به ترتیب 
تحلیل عاملی به دست آورد که در عامل اول یعنی سبک اسنادی مثبت بارهای عاملی 

های اسنادی و بارهای عاملی در عامل دوم یعنی سبک 67/4تا  99/4های این عامل، از ماده
(، 9319در پژوهش حیدری، مکتبی و شهنی ییالق ) در نوسان بودند. 61/4تا  04/4منفی از 

                                                           
1. Sanjuan & Magallares 
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های اسنادی از روش روایی سازه )تحلیل عاملی( منظور بررسی روایی پرسشنامۀ سبکبه
و های اصلی انجام گرفت داستفاده شد. در روش تحلیل عاملی که بر اساس تحلیل مؤلفه

د که فی نامیده شدنمنعامل استخراج شد. این دو عامل سبک اسنادی مثبت و سبک اسنادی 
 کنند.های پرسشنامه را تبیین میواریانس ماده %91/09درمجموع 

ها اثر یک متغیر سوم در رابطه بین متغیر مستقل و وابسته وتحلیل دادهتجزیه جهت
عنوان متغیر ( به1کننده، یا عنوان متغیر تعدیل( به9تواند به دو صورت متمایز باشد:می

 پژوهش روشن کردن این دو نقش است.ای.هدف این واسطه

ومی است کننده، متغیر سدر پژوهشی از نوع همبستگی )غیرآزمایشی( یک متغیر تعدیل
صورت کم هتواند بگذارد. این اثر میکه روی همبستگی صفر مرتبه دو متغیر دیگر اثر می

کننده عدیلمتغیر تهای شدن میزان همبستگی یا تغییر جهت دادن به آن باشد. یکی از ویژگی
تغیر عنوان متغیرهای علی نسبت به ماین است که همانند متغیرهای مستقل نقش یکسانی به

ای سطهکه رابطه بین متغیر وامالک یا وابسته داشته، هر دو نسبت به آن تقدم دارند. درحالی
ای تقدم و نقش بین باید همواره نسبت به متغیر واسطهبین چنین نیست، متغیر پیشو متغیر پیش

 کننده همواره نقش متغیرهای مستقل را دارند،علی داشته باشد؛ بنابراین، متغیرهای تعدیل
رابطه با متغیر  کند؛ درای برحسب تمرکز تحلیل تغییر میکه نقش متغیرهای واسطهدرصورتی

 .دبین، نقش متغیر وابسته را دارنمالک، نقش متغیر مستقل و در رابطه با متغیر پیش

 

 . رابطه بین متغیرها1شکل 

 :شوددر اینجا چهار حالت بررسی می
 1*1اند، ما با یک تحلیل عاملی ایبستگی و خودکارآمدی هردو مقولههای دلسبک (9

 سرکار داریم.
 بستگی پیوسته استهای دلای و سبکآمدی مقولهخودکار (1

 ای استبستگی مقولههای دلآمدی پیوسته و سبکخودکار (3
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 بستگی پیوسته هستندهای دلآمدی و سبکخودکار (0

 
 . روابط بین متغیرها2شکل

ای طهشوند. متغیرهای واسای بین متغیرهای مستقل و وابسته واسطه میمتغیرهای واسطه
کنند، در واقع چگونگی تبدیل حوادث فیزیکی خارجی را به عوامل روانی درونی تبیین می

رها کنند که در چه مواردی بعضی از اثکننده فقط مشخص میتعدیلکه متغیرهای درصورتی
 وجود دارند.

 ای عمل کند باید دارای شرایط زیر باشد:عنوان متغیر واسطهبرای اینکه متغیری به
وجود داشته  aبستگی همبستگی معنادار باشد. )مسیر های دلآمدی و سبک( بین خودکار9

 باشد(
وجود داشته  bهای اسنادی همبستگی معنادار باشد. )مسیر ( بین خودکارآمدی و سبک1

 باشد(
ی تضعیف های اسنادبستگی و سبکهای دلآمدی رابطه بین سبک( با کنترل اثر خودکار3

شود و میزان این تضعیف با میزان اثر خودکارآمدی رابطه داشته باشد. هرگاه اثر 
ستگی و بهای دلتن رابطه بین سبکآمدی زیاد باشد، کنترل آن سبب از بین رفخودکار

 شود.های اسنادی میسبک
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 . روش بوت استرپ3شکل 

عبارت است از اثر کلی، یعنی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر  cبا توجه به جدول، رابطه 
 ای در کار نیست(.وابسته در نبود متغیر واسطه )اثر کلی متغیر واسطه

C’ غیر اثر مستقیم یعنی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته با متغیر واسطه )اثر مستقیم مت
 .ای در کار است( استواسطه
a  وb غیر اثر غیرمستقیم یعنی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر واسطه و تأثیر متغیر واسطه بر مت
 است. وابسته

ل بر وابسته که تأثیر متغیر مستقیکنیم درصورتطبق جدول، ابتدا اثر کلی را بررسی می
کنیم، اگر متغیر مستقل را بررسی می aمعنادار باشد، متغیر واسطه در کار است. مرحله بعد 

معنادار باشد یعنی تأثیر متغیر مستقل  aواسطه معنادار نباشد رابطه مستقیم وجود دارد. اگر به
یعنی تأثیر متغیر واسطه بر  bکنیم. اگر را بررسی می bواسطه معنادار باشد، مرحله بعد به
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معنادار باشد، یعنی تأثیر متغیر واسطه  bوابسته معنادار نبود رابطه مستقیم وجود دارد؛ اما اگر 
کنیم. اگر متغیر مستقل بر متغیر وابسته با را بررسی می ’cبر وابسته معنادار باشد، مرحله بعد 

سته گری کامل است؛ اما اگر تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابد واسطهمتغیر واسطه معنادار نباش
گری جزئی است یعنی چند متغیر واسطه در کار است. با متغیر واسطه معنادار باشد واسطه

کنیم. را بررسی می aوقتی اثر کلی معنادار نباشد یعنی متغیر واسطه در کار نیست، مرحله بعد 
را  bواسطه به دو شکل است: اگر معنادار باشد مرحله بعد ستقل بهدر این حالت تأثیر متغیر م

اگر رابطه ما  bکنیم اگر معنادار نباشد رابطه وجود ندارد؛ همچنین در مرحله بررسی می
معنادار باشد رابطه غیرمستقیم وجود دارد و در صورت عدم معناداری رابطه وجود نخواهد 

 داشت )عدم رابطه(.

 هایافته
های عنوان بخشی از فرایند روش پژوهش علمی، یکی از پایهتحلیل اطالعات بهوتجزیه

اساسی هر مطالعه و بررسی است به عبارتی در این بخش پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله 
گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه یا فرضیاتی که برای پژوهش در نظر شده یا تصمیمتدوین

آمده دستهای بهوتحلیل دادهکند. تجزیهلف استفاده میهای مختگرفته است از روش
ها نیز الزم های پژوهش کافی نیست، تعبیر و تفسیر این دادهتنهایی برای یافتن پاسخ پرسشبه

 است.

بستگی ایمن و موقعیت آمدی با دلگری خودکارتحلیل رگرسیون برای سنجش واسطه. 2جدول 
 شکست کلی

Tمقدار احتمال 
ضریب 
 استاندارد

خطای 
 استاندارد

Bمتغیر ضریب 

4449/4  

441/4  

336/93  

673/1  
997/4  

307/4  

491/4  

613/0  

499/4  

رابطه دلبستگی ایمن با 
 موقیعت شکست کلی

4449/4  

449/4  

916/11  

113/3  
916/4  

940/3  

919/4  

703/77  

617/4  

رابطه دلبستگی ایمن با 
 خودکارآمدی

449/4  

4449/4  

430/4  

300/3  

943/9  

937/1  

333/4  

911/4  

976/4  

446/4  

491/4  

117/9  

433/4  

409/4  

رابطه دلبستگی ایمن و 
خودکارآمدی با 

 موقیعت شکست کلی
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بر اساس نتایج مندرج در جدول )بین متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه معنادار است(، 
رابطه معنادار  وابستهواسطه رابطه معنادار است(، )بین متغیر واسطه به )بین متغیر مستقل به

است(، )رابطه بین متغیر مستقل به وابسته تحلیل رگرسیون سوم از تحلیل رگرسیون اول 
بین  آمدی در ارتباطگری خودکارتر است، درنتیجه معنادار است(، بنابراین واسطهکوچک

 شود.بستگی ایمن و موقعیت شکست کلی تأیید میدل

بستگی اجتنابی و موقعیت گری خودکارآمدی با دلتعدیل تحلیل رگرسیون برای سنجش. 3جدول 
 شکست کلی

 bضریب  
خطای 
 استاندارد

ضریب 
 استاندارد
beta 

 tاحتمال  tمقدار 

آمدی با موقعیت رابطه خودکار
 شکست کلی

946/3  969/4   106/6  4449/4  
413/4  446/4  139/4  661/3  4449/4  

آمدی با موقعیت شکست خودکار
 کلی

ت اجتنابی با موقعیت شکس دلبستگی
 کلی

163/1  60/4   073/0  4449/4  

413/4  446/4  111/4  601/3  4449/4  

437/4  491/4  911/4  409/1  401/4  

آمدی با موقعیت شکست خودکار
 کلی

دلبستگی اجتنابی با موقعیت شکست 
 کلی

با  آمدیدلبستگی اجتنابی وخودکار
 موقعیت شکست کلی

976/0-  461/3   019/9-  937/4  

999/4  436/4  991/4  470/3  441/4  

019/4  910/4  791/9  669/1  441/4  

449/4-  441/4  910/9-  071/1-  490/4  

 گریبا توجه به نتایج مندرج در جدول تحلیل رگرسیون برای سنجش تعدیل
 بستگی اجتنابی و موقعیت شکست کلی تأیید شد.خودکارآمدی با دل
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)متیو و  مداخله مختلف اثرات از تیحما شواهد یبرا میتصم درختنمودار بوت استرپ  .4شکل 

 (2002، 1تیلور منتقدین بارون و کنی

های گری خودکارآمدی در ارتباط بین سبکاثرات مستقیم، غیرمستقیم و کلی نقش واسطه. 4جدول 
 بستگی با سبک اسناد درونی مثبت.دل

  اثر کلی اثر مستقیم اثر غیر مستقیم نتیجه

436/4 رابطه عدم ( 391/4 ) 031/4 ( 947/4 ) 091/4 ( 190/4 ) 
درونی  <-ایمنی 

 مثبت

401/4 رابطه مستقیم ( 17/4 ) 619/4- ( 40/4 ) 601/4  ( 390/4 ) 
 <-اجتنابی

 درونی مثبت

430/4 رابطه مستقیم ( 336/4 ) 061/4- ( 419/4 ) 069/4- ( 109/4 ) 
 <-دوسوگرا

 درونی مثبت

آمدی در ارتباط بین گری خودکارواسطهبا توجه به نتایج مندرج در جدول نقش 
 شود.بستگی با سبک اسناد درونی مثبت رد میهای دلسبک

 

                                                           
1. Matthew and Taylor critics of Baron and Kenny 
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 گیریو نتیجه بحث
ستگی و بهای دلآمدی در ارتباط بین سبکدر پاسخ به اولین سؤال پژوهش که آیا خودکار

ا ش، بکند؟ در پاسخ به اولین سؤال پژوهای عمل میصورت واسطههای اسنادی بهسبک
ت بستگی اجتنابی و موقعیگری خودکـارآمدی با دلآمده، واسطهدستتوجه به نتایج به

از  بستگی اجتنابی هستند ویعنی افرادی که دارای سبک دل ؛شودشکست درونی رد می
موقعیت شکست درونی برخوردارند خودکارآمدی پایینی دارند و نقش خودکارآمدی 

گری روند پیشرفتشان تأثیری نخواهد داشت. نقش واسطه ها درعنوان واسطه بین آنبه
 شود، از آنجا که افرادبستگی ایمن و موقعیت شکست درونی رد میخودکارآمدی با دل

رسد موقعیت اما به نظر می ،بستگی ایمن از خودکارآمدی باالیی برخوردارنددارای دل
 داده و اثر آن را خنثی نموده شکست درونی غلبه نموده و خودکارآمدی را تحت تأثیر قرار

دوسوگرا و موقعیت شکست  –بستگی اضطرابی گری خودکارآمدی با دلاست. واسطه
 بستگی اضطرابی از آنجا که در حالتی از بالتکلیفی بهشود؛ یعنی افراد با دلدرونی رد می

خوردارند آمدی پایینی بردهی و تالش نیستند بنابراین از خودکاربرند قادر به سازمانسر می
گری شود. واسطهگری خود کارآمدی بین دو متغیر مذکور رد میو نقش واسطه

رادی که شود؛ یعنی افبستگی اجتنابی و موقعیت شکست پایدار رد میخودکارآمدی با دل
 ،بستگی اجتنابی هستند و از موقعیت شکست پایدار برخوردارنددارای سبک دل

تواند نقشی مؤثر در پیشرفت چنین خودکارآمدی پایینی دارند و خودکارآمدی نمی
را با دوسوگ -بستگی اضطرابیآمدی با دلری خودکارگآموزانی ایفا نماید. واسطهدانش

شود. از آنجا که افراد با چنین شرایطی از خود کارآمدی بسیار موقعیت شکست پایدار رد می
 پایینی برخوردارند

د ر عنوان واسطۀ میان این متغیرها نقشی ایفا نماید وتواند بهبنابراین خودکارآمدی نمی
بستگی اجتنابی و موقعیت شکست کلی رد آمدی با دلگری خودکارشود. واسطهمی
ی بستگی اجتنابی هستند و از موقعیت شکست کلشود، یعنی افرادی که دارای سبک دلمی

از  ؛اند که قادر به انجام هیچ کاری نیستندازآنجاکه به این باور رسیده ،برخوردارند
ن دو ای خودکارآمدی میان ایطهخودکارآمدی بسیار پایینی برخوردارند و بنابراین نقش واس

عیت دوسوگرا و موق–بستگی اضطرابی گری خودکارآمدی با دلشود. واسطهمتغیر رد می
سر هبستگی اضطرابی ازآنجاکه در حالتی از بالتکلیفی بشود، افراد با دلشکست کلی رد می
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آمدی ودکارز خا ،نفس پایینی دارندبرند و در موقعیت شکست کلی خودباوری و اعتمادبهمی
شود. ای خودکارآمدی میان این دو متغیر رد میپایینی برخوردارند و بنابراین نقش واسطه

شود، بستگی اجتنابی و موقعیت موفقیت درونی رد میآمدی با دلگری خودکارواسطه
باوجود داشتن خودکارآمدی باال در موقعیت موفقیت درونی ولی ضعف خود کارآمدی در 

بستگی اجتنابی موجب کاهش تأثیر و بنابراین رد نقش واسطگی آن میان دو متغیر لافراد با د
دار بستگی اجتنابی و موقعیت موفقیت پایگری خودکارآمدی با دلمذکور شده است. واسطه

بستگی اجتنابی و موقعیت موفقیت کلی رد گری خودکارآمدی با دلشود، واسطهرد می
ت دوسوگرا و موقعیت موفقی –بستگی اضطرابی ی با دلآمدگری خودکارشود، واسطهمی

 شود.کلی رد می
بستگی ایمن و موقعیت گری خودکارآمدی با دلواسطه آمدهدستبا توجه به نتایج به

ت بستگی ایمن و موقعیت شکسگری خودکارآمدی با دلشود، واسطهشکست پایدار رد می
نی بستگی ایمن و موقعیت موفقیت درودل آمدی باگری خودکارشود، واسطهکلی تأیید می

قیت دوسوگرا و موقعیت موف –بستگی اضطرابیگری خودکارآمدی با دلشود، واسطهرد می
بستگی ایمن و موقعیت شکست پایدار گری خودکارآمدی با دلشود، واسطهدرونی رد می

موفقیت  وقعیتدوسوگرا با م–بستگی اضطرابی آمدی با دلگری خودکارشود، واسطهرد می
 بستگی ایمن و موقعیت موفقیت کلی ردآمدی با دلگری خودکارپایدار ردمی شود، واسطه

 شود.می
مؤثرترین راه برای به وجود آمدن حس قویِ کارآمدی از »گوید: می (9117) باندورا

یم ام برسانآمیز به انجاینکه بتوانیم کاری را موفقیت« آمیز است.های موفقیتطریق تجربه
کند. البته ناکامی در انجام تمام و کمال یک وظیفه و یا حس خودکارآمدی ما را تقویت می

تواند به همان نسبت حس خودکارآمدی را در ما کاهش داده و تضعیف یک چالش نیز می
ل است و کم آهبستگی که ایدبستگی ایمن است. سبک دلبستگی، دلاولین سبک دل .کند

د آید، آن را ای به وجوبستگی شما ایمن باشد، اگر مسئلهزمانی که سبک دلافتد. اتفاق می
 حل خواهید کرد.

ده و با ها را تفسیر کرزمانی که دیگران واکنش شدیدی نسبت به شما دارند، رفتار آن
 آمده که برای شنیدن آنچه در طولشاید در محل کار مشکلی برایش پیش ،گوییدخود می

تگی اضطرابی بسبستگی، دلق افتاده چندان تمایلی ندارند. سبک دیگر دلروز برای شما اتفا



 113                                           ....   و یبستگدل یهاسبک نیب ارتباط در یخودکارآمد یگرواسطه نقش 

 

 

 

 

تادن درپی، فرسهای پیشود. تماس گرفتنازحد مشخص میاست که با چسبندگی بیش
ک کاری هستند. افراد با سبهای پشت سر هم و فهمیدن اینکه دیگران در حال انجام چهپیغام

باط با دیگران بوده و تنها به نیازهای خود توجه بستگی اضطرابی همواره نیازمند ارتدل
ها ر آنتواند در نظها همواره عصبی بوده و حرفی سخیف یا حرکتی اشتباه میکنند. آنمی

شان حساب آید و در پی آن رابطه خود را با شریک زندگیمشکلی بزرگ و یا حتی تهدید به
برانگیز اجتناب از کارهای چالش :افرادی که خودکارآمدی ضعیفی دارند از بین ببرند.

روی  .هاستهای آنهای دشوار فراتر از حد تواناییباور دارند کارها و موقعیت .کنندمی
ها و سرعت اعتماد خود نسبت به قابلیتبه .کنندها و نتایج منفی تمرکز میشکست

 .دهندهایشان را از دست میتوانمندی

ازآنجاکه در بعضی موارد افراد دارای خودکارآمدی شده در فوق با توجه به موارد مطرح
ها تأثیر خودکارآمدی را کاهش بستگیپایینی هستند و در موارد دیگری اسنادها و دل

شود. جز در یک مورد رد میگری خودکارآمدی در این پژوهش بهنقش واسطه ،دهندمی
ید شکست کلی تأی بستگی ایمن و موقعیتگری خودکارآمدی با دلواسطه در این مورد

گر مهمی توان به این نکته اشاره کرد که باورهای خود، تعیینشود. در تبیین این مسئله میمی
(. بر اساس نظریه شناختی اجتماعی 9117از عملکرد و رفتارهای سازگارانه است )بندورا، 

دگی یعنی زن های اجتماعی رفتار و اهمیت فرایندهای شناختی و تمام ابعادبندورا که بر ریشه
عنوان موجودی فعال بوده و بر رویدادهای انگیزش و هیجان و عمل تأکید دارد، انسان به

چنین انسان نه صرفاً تحت تأثیر نیروهای درونی بوده و نه زندگی خود تأثیرگذار است. هم
 – آمدی ریشه در نظریه شناختیپذیرد؛ خودکارهای بیرونی تأثیر میکه تنها از محرکاین

اجتماعی دارد، چارچوب نظری که معتقد است تعامالت بین رفتارهای فرد، عوامل شخصی 
از )قبیل باورها، تفکرات، ترجیحات، انتظارات و خودپنداره فرد( و شرایط محیطی، یادگیری 

کند. باور بر این است که این عوامل در طول فرایند یادگیری و دستاوردهای فرد را تعیین می
أثیر ها بر یکدیگر اثر گذاشته و از یکدیگر تکنند و تمام آنش متقابل میبا یکدیگر کن

های مهم در نظریه شناختی اجتماعی بندورا آمدی، یکی از سازهپذیرند؛ بنابراین خودکارمی
عنوان یک واسطه شناختی عمل آمدی به( باورهای خودکار1444است. به عقیده بندورا )

وانایی است برای انجام تکالیف یا فعالیت خاص است )بندورا، کند و ناظر بر باور به تمی
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آمدی نقش ( در پژوهش خود دریافتند که خودکار9114) 9پنتریج و دی گروت(. 1444
ز بستگی ایمن ازآنجا که افراد اای در یادگیری شناختی دارد. در دلکنندهواسطه و تسهیل

قدرت باالیی در حل مسائل برخوردارند و آستانه تحمل باالیی دارند و حتی در حالت 
گری د بنابراین نقش واسطهنفس باالیی برخوردارنشکست کلی همچنان از اعتمادبه

 1 تاماکی و تاکاهاشیشود. نتایج پژوهش آمدی بین دو متغیر مذکور تأیید میخودکار
بالبی و  ( و جان1441)  3جونگر و گوستاوسون (، 9319(، مهبد و فوالد چنگ )1493)

خوانی دارند؛ و در مواردی که نقش های این پژوهش هم(، با یافته1449همکارش )
ید نشده های اسنادی تأیبستگی و سبکهای دلری خودکارآمدی در ارتباط با سبکگواسطه

 خوانی دارد.( هم1440های ویِ و همکاران )با یافته ؛است
و  بستگیهای دلآمدی بین سبکدر پاسخ به دومین سؤال پژوهش که آیا خودکار

آمده، دستکند، با توجه به نتایج بهکننده عمل میصورت تعدیلهای اسنادی بهسبک
بستگی اجتنابی و موقعیت شکست درونی رد شد، گری خودکارآمدی با دلتعدیل
گری وقعیت شکست پایدار رد شد، تعدیلبستگی ایمن و مگری خودکارآمدی با دلتعدیل

دوسوگرا و موقعیت شکست پایدار رد شد، -بستگی اضطرابیخودکارآمدی با دل
د دوسوگرا و موقعیت شکست کلی ر–بستگی اضطرابی گری خودکارآمدی با دلتعدیل

بستگی ایمن و موقعیت موفقیت درونی رد شد، گری خودکارآمدی با دلشد، تعدیل
رد  دوسوگرا و موقعیت موفقیت پایدار–بستگی اضطرابی دکارآمدی با دلگری خوتعدیل

بستگی اجتنابی و موقعیت موفقیت کلی رد شد، گری خودکارآمدی با دلشد، تعدیل
گری بستگی ایمن و موقعیت موفقیت کلی رد شد، تعدیلگری خودکارآمدی با دلتعدیل

جه به عیت موفقیت کلی رد شد، با تودوسوگرا و موق–بستگی اضطرابی خودکارآمدی با دل
ی بستگی ایمن و موقعیت شکست درونآمدی با دلگری خودکارآمده تعدیلدستنتایج به

کست دوسوگرا و موقعیت ش–بستگی اضطرابی گری خودکارآمدی با دلتأیید شد، تعدیل
ایدار بستگی اجتنابی و موقعیت شکست پگری خودکارآمدی با دلدرونی تأیید شد، تعدیل

ید شد، بستگی اجتنابی و موقعیت شکست کلی تأیگری خودکارآمدی با دلتأیید شد، تعدیل
گری بستگی ایمن و موقعیت شکست کلی تأیید شد، تعدیلگری خودکارآمدی با دلتعدیل

                                                           
1. Pintrich and Degroot 

2. Tamaki and Takahashi 

3. Jungert, and Gustafson 
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گری بستگی اجتنابی و موقعیت موفقیت پایدار تأیید شد، تعدیلخودکارآمدی با دل
گی ایمن و موقعیت موفقیت پایدار تأیید شد. در تبیین این مسئله بستآمدی با دلخودکار

ر کیفی کننده، یک متغیطور که یک متغیر تعدیلتوان به این نکته اشاره کرد که همانمی
)مانند، جنس، مذهب، طبقه اجتماعی( یا کمی )مانند بیرونی بودن مرکز کنترل یا ادراک 

شدت رابطه بین یک متغیر مستقل یا )متغیر لیاقت( است که جهت و شدت و یا جهت یا 
(؛ در این 9376دهد )سرمد، بین( و یک متغیر وابسته )مالک( را تحت تأثیر قرار میپیش

ر آمدی متغیر سومی است که روی همبستگی صفکننده یعنی خودکارپژوهش متغیر تعدیل
ذارد؛ که این گمی های اسنادی اثربستگی و سبکهای دلمرتبه دو متغیر دیگر یعنی سبک

صورت کم شدن میزان همبستگی یا تغییر جهت دادن به آن باشد. نتایج تواند بهاثر می
کنندگی استحکام من در رابطه نقش تعدیل»( با عنوان 9310پژوهش سیوندیان و همکاران )

کام من نتایج تحلیل نشان داد که استح»بستگی و سطوح سازگاری زوجین های دلبین سبک
ندگی داشت که کنبستگی اجتنابی و سازگاری زناشویی نقش تعدیلرابطه بین سبک دلدر 

 با نتایج پژوهش بشارت وهای پژوهش همچنین یافتهخوانی دارد. با نتایج این پژوهش هم
ی بستگی در رابطه بین ناگویهای دلکنندگی سبکنقش تعدیل: ( با عنوان9319گنجی )

نقش : ( با عنوان9319بشارت و گنجی ) ژوهشو پهیجانی و رضایت زناشویی 
 ،بستگی در رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مشکالت زناشوییهای دلکنندگی سبکتعدیل

 خوانی دارد.هم
روش بوت استرپ نسبت به روش بارون و کنی جدیدتر و برتر است )برگرفته از متیو و 

گری خودکارآمدی در وش، نقش واسطهآمده از این ردست(با توجه به نتایج به1446تیلور، 
 های اسنادی درونی منفی، کلی مثبت و سبکبستگی با سبکهای دلارتباط بین سبک

گری واسطه کند. با این وجود، نقشبستگی اجتنابی با سبک اسناد کلی منفی را تأیید میدل
ت، پایدار بهای اسنادی درونی مثبستگی با سبکهای دلخودکارآمدی در ارتباط بین سبک

نادی کلی دوسوگرا با سبک اس –بستگی ایمن، اضطرابی های دلمثبت، پایدار منفی و سبک
 کند.منفی را رد می
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