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 Background and Purpose: Learning disabilities affect many aspects of a person's life, including 

social skills, and most children with poor social skills are depressed and isolated. Therefore, this 

study aimed to develop a structural pattern of social skills of children with learning disabilities based 

on attachment styles with the mediating role of academic self-efficacy, behavioral problems, and 

executive functions. 

Method: The present study was an applied research in its objective and a survey-correlational study 

using structural equations in the method of gathering the data. A sample of 200 students with learning 

disabilities referred to Bujika Center for the Treatment of Learning Disabilities in Tehran in 2018-

2019 was selected by convenience sampling. The Social Skills Rating System-Parents Version 

(Gresham & Elliott, 1990), the Kinship Center Attachment Questionnaire (Halpern & Kappenberg, 

2006), the Academic Self-Efficacy Scale (Jinks & Morgan, 1999), the Children's Behavior 

Questionnaire (Rutter, 1967), and the Behavior Rating Inventory of Executive Functions (BRIEF; 

Gioia, Isquit, Guy, Kenworthy, 2000) were used to collect data. Research data were analyzed by 

structural equation modeling and mediation effect testing in the proposed model using the bootstrap 

method. 

Results: The proposed model was found to fit the data. Results indicated that anxious and avoidant 

attachment styles and academic self-efficacy predicted social skills negatively and positively, 

respectively (p<0.05). Furthermore, results showed that academic self-efficacy mediates the 

relationship between anxious and avoidant attachment styles and social skills. Moreover, the findings 

indicated that the secure attachment style was indirectly effective on children with learning 

disabilities social skills due to the mediating role of executive functions, and this was statistically 

significant (p<0.01). 

Conclusion: According to the results of this study, academic self-efficacy, behavioral problems, and 

executive functions are mediators in the relationship between social skills and attachment styles in 

children with learning disabilities. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Learning disabilities (specific learning disorders) are 

neurological disorders that have a biological origin (1). They 

include problems with reading, writing, and mathematics (3). 

There are many aspects of one's life that are adversely affected 

by learning disabilities, including social skills (7). According 

to research, students with this disorder are significantly less 

proficient in social skills as compared to their peers without 

learning disabilities (11). 

Attachment styles are one of the most important factors that 

may influence learners' ability to develop social skills. As 

described by Balbi, the child has three main attachment styles, 

which are secure, anxious/ambivalent, and avoidant attachment 

styles (13). The type of attachment a child has with his or her 

caregivers, particularly their parents, has a direct impact on 

their social abilities at school (14-16). 

Self-efficacy (17) is another psychological variable 

influencing health and preventing emotional - behavioral 

problems in children and adolescents. The term self-efficacy 

refers to an individual's perception of their ability to perform an 

activity, create a consequence, and counter or control a 

situation. It has been suggested that there is a correlation 

between academic self-efficacy and child communication skills 

(21, 22) and this variable may function as a mediator between 

attachment and social skills (20). 

Social skills failure does not only negatively impact the 

academic performance of students and exacerbate learning 

difficulties, but it also causes behavior problems (23). Brown 

and Percy (24) state, children with behavioral problems can be 

disruptive and distracting to their peers, and put a great deal of 

pressure on the teacher because their behaviors are not 

consistent with their age, are severe, chronic, or persistent, and 

their effects can range from hyperactivity to hostile behavior. 

Behavioral problems are common among children with 

learning disabilities (25-27). A child with learning disabilities 

may experience difficulties with social skills due to impaired 

executive functions, affecting their quality of life and ability to 

function in social situations. Human activity depends heavily 

upon executive functions, such as attention, planning, 

reasoning, and working memory (28). Research has 

demonstrated that students with learning disabilities have 

difficulty learning social skills through executive functions (31-

33). 

On the basis of the results of the previous studies, the 

importance of identifying factors affecting the social skills of 

students with learning disabilities, and the lack of research that 

explains the relationship between specific learning disorders 

and social skills, the goal of the present study was to identify 

the structural pattern of social skills of children with learning 

disabilities based on attachment styles with the mediating role 

of academic self-efficacy, behavioral Problems, and executive 

functions. 

Method 
The present study was an applied research in its objective and 

a survey-correlational study using structural equations in the 

method of gathering the data. The statistical population 

consisted of all first to fifth grade male and female elementary 

school students with learning disabilities (reading, writing, and 

mathematics disabilities) admitted to the Bojika Learning 

Center in Tehran in 2018-2019, of which 220 samples were 

selected according to the available sampling method based on 

entry and exit criteria. Among the inclusion criteria were the 

following: learning disorder diagnosis by the Learning 

Disorders Center, lack of comorbid disorders, consent from 

both parents and students, and normal intelligence; and 

exclusion criteria were parental refusal and incomplete 

questionnaires. The Social Skills Rating System-Parents 

Version (34, 35), the Kinship Center Attachment Questionnaire 

(36, 37), the Academic Self-Efficacy Scale (38, 39), the 

Children's Behavior Questionnaire (40, 41), and the Behavior 

Rating Inventory of Executive Function (BRIEF; 42, 43) were 

used to collect data. Research data were analyzed by structural 

equation modeling and mediation effect testing in the proposed 

model using the bootstrap method. The data were analyzed 

using SPSS26 and AMOS24 softwares. 

Results 
Among the results of the correlation matrix, it was found that 

there was a positive relationship between secure attachment 

style, social skills, and academic self-efficacy, as well as a 

negative and significant relationship with behavioral problems, 

behavior adjustment skills, and meta-cognitive skills 

(p<0.01). There was a negative and significant correlation 

between avoidant and insecure attachment styles and social 

skills, as well as a positive and significant correlation with 

behavioral problems, behavior regulation skills, and 

metacognition skills (p<0.01). There was also a positive and 

significant correlation between academic self-efficacy and 

social skills, as well as a negative and significant correlation 

between behavioral problems and executive functions 

(p<0.01). Also, behavior problems and executive functions 

have a negative and significant relationship with children's 

social skills (p<0.01).  

For the purpose of investigating the research hypothesis by 

using structural equation modeling, the model's fitting 

indicators were first examined. All of the indicators confirmed 

the model's fit to the research hypothesis )RMSEA=0/071, 

PNFI=0/620, IFI=0/943, PCFI=0/623, CFI=0/935, GFI=0/976, 

X2=441/431(.The results of the direct relationships of the 

research variables in the final model showed that in general, all 

path coefficients were statistically significant and the structural 

relationship of attachment styles to social skills through 

academic self–efficacy’s mediating role, behavioral problems, 

and executive functions in children with learning disabilities 

was fit. Results from the bootstrap test also showed that the 

indirect effects of secure, avoidant, and insecure attachment 

styles on social skills through metacognitive skills were 0.3090, 
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0.1402, and 0.3460 respectively, indirect effects of avoidant 

and insecure attachment styles on social skills through 

academic self-efficacy were 0.4859 and 0.286 respectively, and 

indirect effect of avoidant attachment style on social skills 

through behavioral problems was 0.3009. All effects were 

significant.  

 

Conclusion 
The goal of the present study was to identify the structural 

pattern of social skills of children with learning disabilities 

based on attachment styles with the mediating role of academic 

self-efficacy, behavioral problems, and executive functions. 

According to the results of the study, attachment styles are 

associated with social skills in children with learning 

disabilities. These findings are in line with the results of 

research (14-16) that showed that children's social skills are 

directly affected by their relationship with caregivers in the 

early years, so it is necessary to improve the attachment style 

of individuals with learning disabilities in order to improve 

their social skills. Thus, if the child recognizes that he or she is 

capable of success in a particular situation, he or she will be 

able to handle emotions with this mentality and mindset, and as 

a result, establish more effective relationships. 

Moreover, this study showed that academic self-efficacy is 

related to the social skills of children with learning disabilities. 

This result is consistent with the results of research (21 and 22) 

that has demonstrated the effect of academic self-efficacy on 

children's social skills. This study also discovered that 

academic self-efficacy played an intermediate role in the 

relationship between attachment and social skills. These 

findings are in agreement with the findings of Smith, Williams, 

O'Donnell, and McKechnie (20), who also demonstrated that 

academic self-efficacy mediates the relationship between 

attachment style and social skills. 

In addition, the results of the present study indicated that 

behavioral problems were associated with the social skills of 

children with learning disabilities. The results of this study are 

consistent with findings from research (25 and 26), which show 

that children with learning disabilities experience a wide range 

of behavioral and social problems. Another finding of this study 

indicated that behavioral problems of children with learning 

disabilities can mediate the relationship between attachment 

styles and social skills. In line with this finding, Klein et al 

Research have emphasized the importance of organizational 

action of the attachment system in integrating emotional, 

motivational, cognitive, and behavioral components (27). 

Another finding of this study showed that executive functions 

had a direct impact on the social skills of children with learning 

disabilities. In line with this finding, research (31 and 32) 

revealed that higher levels of executive function were 

associated with higher levels of social competence. Also, the 

findings suggest that attachment styles may indirectly influence 

social skills through executive functions. In addition to this 

finding, research (31) demonstrated that attachment style can 

influence children's social skills through executive functions; 

therefore, the attachment style influences individuals' 

fundamental behaviors and central beliefs through executive 

functions and contributes to improved communication skills. 

Overall, based on the findings, it can be concluded that the 

model assumed in this study, namely the role of academic self-

efficacy, behavioral problems, and executive actions in the 

relationship between attachment styles and social skills of 

children with special learning disabilities are of good fit. It is 

important to note that there were several limitations to this 

study, such as the fact that the learning disorder was determined 

through the student's diagnosis file at the Rehabilitation Center 

and the inability to separate different learning disorders into 

groups. Removing these restrictions in future studies can add to 

the accuracy of the results. 
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 42/41/4144دریافت شده: 

 22/44/4144پذیرفته شده: 

 22/43/4144منتشر شده: 

ای که اجتماعی اسییت، به گونه هایهای زندگی فرد از جمله مهارتجنبههای یادگیری عاملی مؤثر بر بسییییاری از ناتوانی زمینه و هدف: 

. بنابراین هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی ساختاری شوندگیر و منزوی میهای اجتماعی ضعیف دارند، گوشهعمده کودکانی که مهارت

لات ای خودکارآمدی تحصییلی، مشکا نقش واسیههدلبسیتگی ب هایسیبک بر اسیا های یادگیری اجتماعی کودکان با ناتوانیهای مهارت

 های اجرایی بود.رفتاری، و کنش

نفر از  224ها همبسییتگی از نوم معادلات سییاختاری بود. تعداد حاضییر از ن ر هدف، کاربردی و از ن ر روگ گردآوری داده مهالعه روش:

با روگ  4381-82های یادگیری بوجیکای شیییهر تهران در سیییا  کننیده به مرکز درمان ناتوانیآموزان بیا نیاتوانی ییادگیری مراجعیهدانش

های (، فرم والدین سییبک4884های اجتماعی گرشییام و الیوت  های مهارتگیری در دسییتر  انتباش شییدند و فرم والدین پرسییشیینامهنمونه

( و فرم کوتاه 4821مشیییکلات رفتاری راتر  (، 4888و مورگان  (، خودکارآمدی تحصییییلی جینکینز 2442دلبسیییتگی هال رن و کاپنبر   

و های پژوهش با روگ الگویابی معادلات سیییاختاری ( را تکمیی  کردنید. تحلیی  داده2444هیای اجرایی بریف  جیوییا و همکیاران، کنش

 انجام شد. 24AMOSو  26SSPSافزارهای از نرمای در مد  پیشنهادی با روگ بوت استراپ با استفاده آزمون اثرهای واسهه

تگی اجتنابی و های دلبسها برخوردار اسیت. بر اسیا  نتایج سبکنتایج نشیان دادند که الگوی پیشینهادی از برازگ مهلوبی با داده ها:یافته

ای ( و نقش واسیییهییهP<44/4بین منفی و مثبتی برای مهییارت اجتمییاعی بودنیید  اضیییهرابی و خودکییارآمییدی تحصییییلی بییه ترتییی  پیش

های دلبسیییتگی اجتنابی و اضیییهرابی با مهارت اجتماعی مورد تریید  رار های اجرایی در رابهه بین سیییبکخودکارآمدی تحصییییلی و کنش

ای اسیییههواجتماعی کودکان با ناتوانی یادگیری با نقش های دلبسیییتگی ایمن روی مهارت سیییبکها همچنین نشیییان دادند که گرفت. یافته

 .(P<44/4 ر غیرمستقیم داشته و این اثرپذیری معنادار بود های اجرایی، ترثیکنش

توان گفت که متغیرهای خودکارآمدی تحصییییلی، مشیییکلات رفتاری، و بر اسیییا  نتایج به دسیییت آمده در این مهالعه می گیری:نتیجه

 ارند.ای دیادگیری نقش واسهههای های دلبستگی در کودکان با ناتوانیهای اجتماعی و سبکهای اجرایی در رابهه بین مهارتکنش
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 مقدمه

آموزان اجتماعی و تحصیلی دانش -روانی 4توجه به سیلامت و سرزندگی

ای برخوردار از اهمیت ویژه 2هیای یادگیریبیه ویژه فراگیران بیا نیاتوانی

ریزان، مییدیران، معلمییان، و والییدین این همواره برنییامییه اسییییتا بنییابراین

شیییرایهی را فراهم کنند که عملکرد آموزان در تلیاگ هسیییتنید تیا دانش

یری های یادگیری  اختلا  یادگناتوانی. اجتماعی و تحصیلی آنان بالا برود

رای ب تحولی با منشیییر زیسیییتی بوده و مبنایی -خاص(، اختلالی عصیییبی

ها در سیییهن شیییناختی اسیییت که با علایم رفتاری این اختلا  نابهنجاری

ودکان با وجود برخورداری از درصییید از ک 44(. حدا   4ارتباط دارند  

هیایی در یادگیری هوگ متوسییی  و محی  ییادگیری منیاسییی ، نیاتوانی

شناسان ان و روانص(. اغل  متبص2دهند  خواندن و ریاضییات نشیان می

اند که شییام  به سییه مقوله اصییلی در این دسییته از اختلالات اشییاره کرده

(. 3است   1ر ریاضیات، و اختلا  د1، اختلا  در نوشتن3اختلا  در خواندن

های خاصییی در شییود که فرد ضییعفاین اختلا  زمانی تشییبید داده می

پنجمین ویراسییت راهنمای  (.1داشییته باشیید   2توانایی درک یا پردازگ

اختلا  یادگیری خاص در  ، شیییوم1اختلالات روانیتشییبیصییی و آماری 

رگ درصیید در کودکان دبسییتانی گزا 41تا  1های تحصیییلی را بین زمینه

آموزان از هوگ متوسییی  یییا بییالییاتر (. معمولییاا این دانش1کرده اسیییت  

برخوردارنیید، ولی در شیییرای  یکسییییان آموزشیییی نسیییبییت بییه دیگر 

دهند و با وجود تری نشییان میآموزان، عملکرد تحصیییلی ضییعیفدانش

 رار داشیییتن در محی  آموزشیییی منییاسیییی  و نیز فقییدان ضییییایعییات 

اجتماعی و روانی حاد، با داشتن شیناختی آشکار و عدم مشکلات زیسیت

های خاص  خواندن، هوگ متوسییی   ادر به یادگیری مناسییی  در زمینه

 (.  2و  1نوشتن و محاسبه( نیستند  

فرد  های زندگیهای یادگیری عاملی مؤثر بر بسیییاری از جنبهناتوانی

آموزان و ای که عمده دانشاسیییت، به گونه 2از جملیه مهیارت اجتماعی

گیر و منزوی مهیارت اجتمییاعی ضیییعیف دارنیید، گوشیییهکودکیانی کیه 

ای های اجتماعی، مجموعهمهارت(. نلسییون معتقد اسییت که 1شییوند  می

                                                           
1. Vitality 

2. Learning disabilities 

3. Dyslexia 

4. Disorder of written expression 

5. Mathematics disorder 

6. Processing 

ها مانند همکاری، مشیییارکت با دیگران، کمک کردن، پیچیده از مهارت

و  ،آغیازگر رابهیه بودن، کمیک خواسیییتن، تعریف و تمجیید از دیگران

ا و کنار آمدن ب یافتگیازگسیییکه برای  اسیییت تشیییکر و  دردانی کردن

و  ،حیییاتی بوده، رواب  سییییالم را پرورگ داده آوری تنشهییامو عیییت

که اند ها نشییان دادهپژوهش(. 2  دهدعملکرد کلی را تحت ترثیر  رار می

در مقایسیییه با  ،های اجتماعی  یادگیری در مهارتلااخت بیاآموزان انشد

 (.44-8ند  ضعف دار بدون اختلا  یادگیریآموزان دانش

های اجتماعی دهند که کمبود مهارتهای انجام شده نشان میبررسی

(. 42  دگذارآموزان بر جای میترثیر منفی بر ابعاد مبتلف زندگی دانش

از جملیه عوامی  مهمی کیه احتمیالیاا بر مهارت این در حیالی اسیییت کیه 

( 43اسییت. بالبی   8های دلبسییتگیکباجتماعی فراگیران نقش دارد، سیی

معتقد اسیییت آنچه برای سیییلامت روانی کودک ضیییرورت دارد، امکان 

تجربه یک رابهه صیییمیمی، گرم و مداوم با والدین، مرا بان، و جانشیییین 

دائم او اسیییت و بر پیاییه نوم مرا بت از کودک و میزان حسیییاسییییت و 

دهندگی مرا   اصییلی به نیازهای کودک، سییه سییبک دلبسییتگی پاسیی 

سییه  یابد. اینکودک شییک  گرفته و تا بزرگسییالی تداوم میاصییلی در 

هستند.  42، و اجتنابی 44، مضهرش/دوسوگرا44سبک شام  دلبستگی ایمن

ها حاکی از آن اسیییت که نوم دلبسیییتگی کودکان به مرا بان به پژوهش

آموزان های اجتماعی دانشخصیوص والدینشییان ارتباط عمیقی با مهارت

اسیماعیلی و تربتی در پژوهشیی نشان تاجیک(. 41و  41در مدار  دارد  

ن های ارتباطی افراد در دوراهای دلبسیتگی با مهارتدادند که بین سیبک

همچنین کاپلان و همکاران  (.42تحصییییی  ارتبیاط معنیادار وجود دارد  

( نشیییان دادنید کیه مهیارت اجتمیاعی در کودکان تحت ترثیر رواب  41 

ار گرفته و چنانچه کودک در دوران های اولیه زندگی با مرا بان  رسیییا 

حسیییا  تحو  کودکی از ن ر مرا بت با کوتاهی مواجه شیییود، در زمینه 

ورزی در دوران بزرگسییالی و مهارت اجتماعی، آسییی  خواهد صییمیمت

  دید.

7. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition 

(DSM-V) 

8. Social skill 

9. Attachment styles 

10. Secure 

11. Anxious/ambivalent 

12. Avoidant 
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شییینیاختی مؤثر بر سیییلامت و پیشیییگیری از یکی از متغیرهیای روان

 4باور خودکارآمدیرفتاری در کودکان و نوجوانان،  -مشییکلات هیجانی

(. خودکارآمدی به معنای ادراک فرد از توانایی خود در انجام 41  اسییت

ییک فعیالییت، ایجیاد ییک پیامد، و مقابله و مهار یک مو عیت اسیییت و 

الگوهای فکری، رفتاری، و هیجانی را در سییهوم مبتلف تجربا انسییانی 

مدی، هیای مهم خودکیارآیکی از جنبیه (.42 دهید تحیت تیرثیر  رار می

آموزان در مورد اسیییت کییه بییه بییاور دانش  2خودکییارآمییدی تحصییییلی

آموزان از منابع (. دانش48هایشییان در انجام تکالیف اشییاره دارد  توانایی

دهی خودکارآمدی تحصییییلی اسیییتفاده ی مبتلفی برای شیییک اتاطلیاع

ی تواند در پیشگیری از پیامدهاسو می شیناخت این منابع از یککنند. می

های تحصیییلی مفید باشیید و از سییوی ناشییی از شییکسییت در فعالیتمنفی 

های سیییاز رخیداد پییامدهای خوشیییایند در فعالیتتوانید زمینیهدیگر می

های اجتماعی از جمله منابع (. مهارت24  آموزان باشیییدآموزشیییی دانش

(. 48آموزان اسییت  گیری خودکارآمدی تحصیییلی دانشموثر بر شییک 

ارآمیدی در یادگیری و انجام دادن یک فراگیرانی کیه احسیییا  خودکی

با  تر هسیییتند وتکلیف دارنید، در سیییهن بالاتری پیشیییرفت کرده، آماده

دی که فراگیران با خودکارآمکنندا در حالیجدیت بیشیییتری فعالیت می

سیهن پایین ممکن است حتی برای یک امتحان خودشان را آماده نکنند، 

. ای نبواهد داشییتند، فایدهکنند که هر اندازه زحمت بکشییزیرا فکر می

در مقاب ، شیییبد برخوردار از خودکارآمدی سیییهن بالا در انجام دادن 

تر است و توانایی مهار و ن ارت بر رفتار را به فرد کارها امیدوارتر و موفق

(. پژوهشیییگران معتقدند که بین خودکارآمدی تحصییییلی و 24دهند  می

این متغیر در ( و 24و  22د  های ارتباطی کودکان رابهه وجود دارمهارت

ی داشته اارتباط بین دلبستگی و مهارت اجتماعی توان ایفای نقش واسهه

(. برای مثا ، اسمیت و همکاران نشان دادند که خودکارآمدی 24اسیت  

ی دارد اهای اجتماعی نقش واسههتحصیلی بین سبک دلبستگی و مهارت

 24.) 

بر ترثیر منفی بر عملکرد هیای اجتمیاعی علاوه نیارسیییایی در مهیارت

آموزان و تشیییدیید مشیییکلیات ییادگیری، موج  بروز تحصییییلی دانش

                                                           
1. Self-efficacy 

2. Academic self-efficacy 

3. Zach, Yazdi-Ugav, Zeev 

4. Executive Function 

5. Attention 

رفتاری کودکان، اختلالات  (. مشیییکلات23شیییود  مشیییکلات رفتاری می

ات کودکان مشییکلاین  یهاکننده هسییتند که برای خانوادهشییایع و ناتوان

رفتاری  مشکلاتکودک با ( 21  برون و پرسی کنند.یم بسیاری را ایجاد

ای نامناس  است که شرکت دانند که رفتارهایش به اندازهرا کودکی می

گسیییبتن حوا  یا آشییفتگی  هنی دیگر  او در کلا  در ، باعث ازهم

همکلاسییان باشیید و نیز فشییاری بیش از حد به معلم وارد کند که ضییمن 

شکلات مگسترة  .نامتناسی  بودن با سین فرد، شیدید، مزمن یا مداوم باشد

ارهای فعالی و پرخاشگرانه تا رفتشام  رفتارهای بیش تاری در کودکانرف

ای هاند که کودکان با ناتوانیها نشییان دادهپژوهش گیرانه اسییت.گوشییه

(. برای مثا  21-21دهند  یادگیری مشییکلات رفتاری زیادی را نشییان می

( در پژوهشییی نشییان دادند که کودکان با 21  3اوگاو و زیوسییا ، یزدی

های یادگیری دامنه وسییییعی از مشیییکلات رفتاری و نارسیییایی در توانینا

 دهند.های اجتماعی را نشان میمهارت

 های اجتماعی کودکان بادر ارتباط با مهارتییک احتمیا  و یا تعبیر 

در کارکرد  1اجرایی کنشاسییت که آسییی  به  اینهای یادگیری ناتوانی

 هایکنشاهمیت (. 34  کنداجتماعی و کیفیت زندگی تداخ  ایجاد می

 اجراییییی که هایکنشاجرایی در یادگیری، امروزه انکارناپیییذیر اسیییت. 

اسیییت، نقیش  2فعا  و حاف ه ،1، استدلا 2ریزی، برنامه1شام  حفظ توجه

اجرایی  های( کنش28  بارکلی(. 22  هیای انسان داردمهمیی در فعالییت

د. دهیرای هدایت خود انجام میرا به طور خلاصه اعمالی دانست که فرد ب

متیییرادف  8پیشیییانیاجراییییی بیییا کیییارکرد  شیییر پییییش هایکنشهرچند 

اجرایی از تحلی  پیامدهای آسییی  به  شییر  هایکنشاما سییازه  ،نیسییت

های اجرایی ها بر نارسایی کنش. پژوهش(34  پیشیییانی ناشیییی شیییدپیش

هییای ن بییا نییاتوانیهییای اجتمیاعی کودکیادر در فهم و یییادگیری مهیارت

نشیییان ( 34  بایکر و آیرلند(. برای مثا  34-33اند  یادگیری ترکید کرده

 طیییور، بههای یادگیریتوانیآموزان با ناهای دانشدادنییید کیییه ویژگیییی

ند و کبینی میای مشیکلات کیارکردهیای اجراییی را پیش ابیی  ملاح یه

. همچنین گانسلینکام و شوددر پی آن کاهش حرمت خود را ایجییاد میی

6. Planning 

7. Ratiocinate 

8. Working memory 

9. Prefrontal 
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م های اجرایی با سییهو( معتقدند که سییهوم پیشییرفته کنش32همکاران  

 تر شایستگی اجتماعی مرتب  است.پیشرفته

با توجه به نتایج مهالعات مهرم شده و اهمیت شناسایی عوام  مؤثر 

های یادگیری و بر اسا  خلاء آموزان با ناتوانیبر مهارت اجتماعی دانش

الات کننده عوام  مؤثر بر رابهه اختلهای علی تبیینمربوط به مد پژوهشی 

های اجتماعی، پژوهش حاضر با هدف تعیین یادگیری خاص با مهارت

ر ب یادگیری هایناتوانی با اجتماعی کودکان مهارت ساختاری الگوی

لی، تحصی خودکارآمدی ایواسهه نقش با دلبستگیهای سبک اسا 

 انجام شد. های اجراییکنش مشکلات رفتاری، و

 روش 
مهالعه حاضر از ن ر هدف،  :طرح پژوهش و شرکت کنندگان (الف

ها، همبستگی از نوم معادلات کاربردی و از ن ر روگ گردآوری داده

آموزان دختر و پسر با . جامعه آماری شام  تمامی دانشساختاری است

نجم پایه یکم تا پ ناتوانی یادگیری  اختلا  خواندن، نوشتن، و ریاضی(

هر های یادگیری بوجیکای شکننده به مرکز درمان ناتوانیابتدایی مراجعه

( که حدا   33با توجه به ن ر کلاین  بود که  4381-82تهران در سا  

از بین آنها با روگ  داند،نفر می 244حجم نمونه برای برازگ مد  را 

های ورود و خروج ملاک نفر با توجه به 244گیری در دستر  تعداد نمونه

ای ههای ورود گروه نمونه، دریافت تشبید ناتوانیانتباش شدند. ملاک

یادگیری توس  مرکز اختلالات یادگیری مح  تحصی ، نداشتن اختلا  

ا  کنشی  این مورد بر اسهمبود دیگر مانند اختلا  نارسایی توجه/ فزون

رضایت افراد نمونه و  آموز در مدرسه برررسی شد(،پرونده مشاوره دانش

والدین آنها، داشتن هوگ بهنجار بر اسا  پرونده موجود در مرکزا و 

ا هانگیزگی والدین و تکمی  نا د پرسشنامههای خروج شام  بیملاک

 بود. 

 ابزار (ب

 4884: این پرسشنامه در سا  4فرم والدین -پرسشنامه مهارت اجتماعی( 4

( تدوین و دارای سه فرم والدین، معلمان، و 31  2به وسیله گرشام و الیوت

                                                           
1. Social skill rating system 

2. Geresham & Elliott 

3. Cooperation 

4. Daring 

5. Responsibility 

6. Self-control 

گویه در دو ببش مهارت اجتماعی  12آموزان است. این ابزار دارای دانش

( 12تا  14های شماره ( و مشکلات رفتاری  گویه14تا  4های شماره  گویه

ها های اجتماعی استفاده شد. گویهاست. در این پژوهش، ببش مهارت

( 2تا اغل  او ات= نمره  4ای  هرگز= نمره هدرج 3در طیف لیکرت 

. های اجتماعی بیشتر استدهنده مهارتشوند. نمره بالاتر نشانمحاسبه می

( اعتبار مقیا  را با استفاده از روگ آلفای کرانباخ 31گرشام و الیوت  

-. عباسیگزارگ کردند و روایی محتوایی آن را مهلوش دانستند 81/4

مقدار آلفای کرونباخ این پرسشنامه را برای مقیا  ، (31اسفجیر و خهیبی  

 21/4و برای مشکلات رفتاری  83/4های اجتماعی در فرم والد مهارت

گزارگ کردند. همچنین برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و 

سازه به کمک روگ تحلی  عاملی استفاده کردند که نتایج تحلی  عاملی 

، و 1پذیری، مسئولیت1مندی، جرأت3عام   همکاری 1منجر به استبراج 

 (.31( در فرم والد شد  2خودمهارگری

به وسیله  2442این پرسشنامه در سا   :1دلبستگی هایپرسیشنامه سبک (2

جهت سییینجش دلبسیییتگی کودکان در دوره میانه  2هیال رن و کیاپنبر 

شود. کودکی   ب  از دبسیتان و دبستان( طراحی و توس  مادر تکمی  می

زیرمقیا  دلبستگی  3گویه با  42دلبستگی دارای  هایپرسیشینامه سیبک

ای درجه 1ها در طیف لیکرت اسیییت. گویه 44، و ناایمن44، اجتنابی8ایمن

شوند. سازندگان پرسشنامه ( محاسبه می1تا هرگز= نمره  4 همیشه= نمره 

های آن را در مقیا و خرده 28/4ضیییریی  آلفای کرونباخ ک  ابزار را 

. سیییلیمانی، بشیییاگ و (32  اندگزارگ کرده 21/4تا  11/4ای بین دامنه

و  13/4( اعتبیار ابزار را بیا روگ ضیییریی  آلفییای کرونبیاخ 31لهیفییان  

 تحلی  آزمون نتایجند. همچنین اگزارگ کرده 18/4ضیییری  بازآزمایی 

 12/12 که کرد تایید را پرسییشیینامه هایگویه در عام  چهار وجود عاملی

 نیز درونی همسانی ضرای  کرد. تبیین را مقیا  ک  واریانس از درصید

   .(31  آمد دست به بالایی حد در

7. Kinship center attachment questionnaire 

8. Halpern & Kappenberg 

9. Secure attachment 

10. Avoidance  

11. Insecure  
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به  4888این پرسشنامه در سا   :4( پرسیشینامه خودکارآمدی تحصییلی 3

 3گویه با  34تدوین شیییده اسیییت که دارای  2وسییییله جینکینز و مورگان

زیرمقیا  شیییام  اسیییتعداد، کوشیییش، و بافت اسیییت که خودکارآمدی 

کیاملاا ای  درجیه 1هیا در طیف لیکرت سییینجید. گوییهتحصییییلی را می

شییوند. سییازندگان ( محاسییبه می1تا کاملاا موافقم= نمره  4مبالفم= نمره 

و  22/4این پرسشنامه اعتبار آن را با روگ ضری  آلفای کرونباخ برابر با 

اند روایی محتوایی آن را مهابق ن ر متبصیییصیییان مهلوش گزارگ کرده

نیز ضیییری  آلفای کرونباخ  (38 (. سیییبزیان،  دم پور و میردریکوند 32 

اند و برای سیازه استعداد مقدار دهبرآورد کر 13/4ک  این ابزار را برابر با 

به دست  24/4و سازه بافت  21/4، سازه کوشش 22/4همسیانی درونی را 

انیید و همچنین روایی محتوایی مقیییا  را مورد تییریییید  رار دادنیید آورده

 38  .) 

فرم والدین: پرسشنامه مشکلات  -3کودکان ( پرسشنامه مشکلات رفتاری1

  راتر به من ور بررسیییی مشیییکلات توسییی  مایک 4821رفتاری در سیییا  

گویه اسیییت. این  34رفتاری کودکان طراحی شیییده اسیییت که شیییام  

زمان لازم جهت  .مورد تجدید ن ر  رار گرفت 4811در سییا  پرسییشیینامه 

د یقه است. والدین رفتارهای  24تکمی  پرسشنامه به وسیله والدین حدود 

های لازم را ویهمیاه گیذشیییته مورد توجه  رار داده و گ 42کودک را در 

ای گذاری به این صییورت اسییت که اگر گویهدهند. روگ نمرهپاسیی  می

در  2کند و بیانگر رفتار کودک اسیییت دور عدد در مورد فرد صیییدی می

شییود. اگر گویه فق  تا حدی مقاب  شییماره مربوط به آن خ  کشیییده می

تار ، و گویه مذکور اصلا درباره رف4معرف رفتار کودک باشید، دورعدد 

کشییند. این پرسییشیینامه دارای خ  می 4کودک صییادی نیسییت دور عدد 

، 1افسیییردگی-، اضیییهراش1پرخاشیییگری-کنشییییهای فزونمقیا خرده

، و نارسییایی 1نایافته، رفتارهای سییازگ2سییلوک-ضییداجتماعیرفتارهای 

نامه در یک مهالعه با فاصله زمانی پایایی بازآزمایی پرسش .اسیت 2توجه

گزارگ شده است. همچنین  444/4در سهن معناداری  11/4دو ماه اجرا، 

گزارگ 14/4بالاتر از هفته  43نفر با فاصله زمانی  84پایایی بازآزمایی در 

                                                           
3. Academic self-efficacy scale 

2. Jinks & Morgan 

3. Rutter's children's behavior questionnaire 

4. Hyperactivity - aggression 

5. Anxiety - depression 

6. Antisocial behaviors- conduct 

 1/12پزشک کودک نامه با تشبید روانشده است. میزان توافق پرسش

پییاییایی این  نژاد و همکیارانآ یایی(. همچنین 14  بوده اسیییت درصییید

ایی و رو گزارگ کردند 21/4پرسیشنامه را با استفاده از روگ بازآزمایی، 

 اداناستصیوری و محتوایی پرسیشینامه پس از مهالعه و بررسیی سه تن از 

زم الحات لاآبییییییییاد و انجام اصشناسی و علوم تربیتی خرمدانشکده روان

 (.14   رار گرفت ترییدمورد 

فرم والدین:  -8های اجراییاری کنشبنیدی رفتی( پرسیییشییینیامیه درجیه1

های اجرایی بریف فرم والدین توس  جیویا، ایسکونیس، پرسیشنامه کنش

تدوین شیده اسییت. این ابزار  2444در سیا   44اسیتیون ، گای و کئورسیی

گویه است که به ترتی  از  22دارای دو فرم والدین و معلم بوده و دارای 

ود و به من ور تفسییییر رفتاری شیییگذاری میتوسییی  والدین نمره 3تا  4

سیا  طراحی شده است. زمان تکمی   42تا  1های اجرایی کودکان کنش

د یقه اسیت. این پرسیشنامه شام  دو شاخد تن یم  41تا  44این فرم بین 

ها دارای است که هر کدام از این شاخد 42و شاخد فراشناختی 44رفتار

جه، و به جایی توی، جاهایی هسییتند که به ترتی  شییام   بازدارزیرمؤلفه

ریزی کییاربردی، تن یم هیجییان( و  آغییازگری، حییاف ییه کییاری، برنییامییه

این پرسیییشییینامه برای  همسیییانی درونی .سیییازماندهی، و ن ارت( اسیییت

. (12/. گزارگ شده است  22 -/.82های بالینی در فرم والدین آن ، نمونه

لی و فتحی اعتبار این پرسییشیینامه را عبدالمحمدی، علیزاده، غدیری، طی 

و همچنین  محاسیییبه کردند 24/4تا  42/4پرسیییشییینامه بین  مقیا  2برای 

 ،شناختی دتن یم رفتار، شاخ دآلفای کرونباخ محاسبه شده برای شاخ

د. انگزارگ کرده 83/4و  28/4، 22/4  به ترتیمه و نمره ک  پرسیییشییینا

گزارگ  مهلوشالینی نیز و ب بهنجارروایی تشییبیصییی بین گروه همچنین 

 (.  13  شد

مرکز پس از دریییافیت مجوزهیای لییازم و همیاهنگی بیا  :روش اجرا (ج

نفر  224های یادگیری بوجیکای شییهر تهران و مدیران آن، درمان ناتوانی

ی هاکننده به مرکز درمانی مذکور که ملاکاز والیدین کودکیان مراجعه

ها پاس  دادند. برخی از والدین ورود به پژوهش را داشیتند، به پرسیشنامه

7. Inconsistent behavior 

8. Attention deficit 

9. Behavior rating inventory of executive function (BRIEF) 

10. Gioia, Isquit, Guy, Kenworthy 

11. Behavioral regulation 

12. Meta cognition 
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ا ها را برای آنهکه از سیییواد برخوردار نبودند، دسیییتیار پژوهشیییگر، گویه

می  نا د تکهایی که کرد. پرسییشیینامهخواند و پاسیی  آنها را ثبت میمی

آوردن جوّی مناسییی  اند، حذف شیییدند. همچنین به من ور فراهمشیییده

جهت اجرای مهلوش پژوهش و بالا بردن میزان اعتبار درونی آن تدابیری 

 ها به من ور د ت بالا وآوری پرسییشیینامهتوزیع و جمع به کار بسییته شیید:

 عمدی یا سیهوی توسیی  پژوهشگر انجام شد،های جلوگیری از کاسیتی

آموزان تحوی  ها به صورت فردی و یا گروهی به والدین دانشرسشنامهپ

ها بیان شیید و در جریان تکمی  داده شیید، نحوه پاسیی  دادن به پرسییشیینامه

والدین، آنها را های خود به سییؤا های ها پژوهشییگر با پاسیی پرسییشیینامه

راهنمیایی کرده و با صیییبر و حوصیییله به رفع ابهام پرداخت. زمان توزیع 

سیشینامه مدتی  ب  از تمام شدن جلسه درمانی و توانببشی انجام شد و پر

با ورود به مرکز توانببشی مرکز ناتوانی یادگیری  ب  از اجرا توضیحات 

کلی دربیاره هیدف پژوهش داده شییید. همچنین به والدین اطمینان کافی 

های آنها محرمانه خواهد ماند و هیچ ترثیری در نتیجه داده شیید که پاسیی 

پس از اجرای پژوهش،  نبواهد داشییت. آموزانتحانات و نمرات دانشام

 آزمونو های پژوهش با روگ الگویابی معادلات سیییاختاری تحلیی  داده

 زاای در مد  پیشیینهادی با روگ بوت اسییتراپ با اسییتفاده اثرهای واسییهه

 شد. انجام 24AMOSو  26SPSSافزارهای نرم

 هایافته
 یادگیری جهت بررسی هایناتوانی با کودکان نفر از 224در این پژوهش 

 گریواسیییهه به اجتماعی هایمهارت با دلبسیییتگی هایرابهه سیییبک

ت تح اجرایی هایکنش و رفتاری، مشییکلات، تحصیییلی خودکارآمدی

 اند. ارزیابی  رار گرفته

های توصیفی متغیرهای پژوهش حاضر شام  میانگین و شاخد

 گزارگ شده است.  4انحراف استاندارد در جدو  

 

 (222)تعداد:  یادگیری هایناتوانی با کودکانهای توصیفی)میانگین و انحراف استاندارد( متغیرهای پژوهش در شاخص :4جدول

 کشیدگی کجی کمینه-بیشینه انحراف استاندارد میانگین متغیر

 -842/4 328/4 22-3 21/1 21/44 دلبستگی ایمن سبک

 -218/4 -413/4 22-3 22/2 23/42 دلبستگی اجتنابی سبک

 -221/4 418/4 22-3 21/2 14/44 دلبستگی ناایمن سبک

 -842/4 -212/4 444-12 42/24 11/12 خودکارآمدی تحصیلی

 -112/4 -112/4 84-32 13/42 81/21 مشکلات رفتاری

 -214/4 121/4 21-42 41/41 24/31 های تن یم رفتارمهارت

 -111/4 332/4 442-42 43/34 44/18 های فراشناختیمهارت

 -311/4 -412/4 11-44 24/24 81/12 های اجتماعیمهارت

 

 هایاطلاعات مربوط به همبسیییتگی پیرسیییون بین سیییبک 2 جیدو 

ی اجرایی هادلبسیتگی، خودکارآمدی تحصیلی، مشکلات رفتاری، کنش

 دهد. های اجتماعی را نشان میو مهارت
 

 اجتماعی هایمهارت و اجرایی، هایکنش رفتاری، مشکلات تحصیلی، خودکارآمدی دلبستگی، هایماتریس همبستگی بین سبک :2جدول 

 4 2 3 1 5 6 7 8 

        4 . دلبستگی ایمن4

       4 -134/4** . دلبستگی اجتنابی2

      4 122/4** -124/4** . دلبستگی ناایمن3

     4 -142/4** -241/4** 184/4** . خودکارآمدی تحصیلی1

    4 -182/4** 118/4** 242/4** -182/4** .. مشکلات رفتاری1

   4 141/4** -142/4** 218/4** 118/4** -142/4** های تن یم رفتار. مهارت2
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  4 213/4** 141/4** -123/4** 211/4** 243/4** -113/4** های فراشناختی. مهارت1

 4 -122/4** -142/4** -183/4** 241/4** -112/4** -128/4** 223/4** اجتماعیهای . مهارت2

   **P< 10/1  

با توجه به نتایج ماتریس همبسیییتگی، بین سیییبک دلبسیییتگی ایمن با 

و خودکارآمدی تحصیییلی، رابهه مثبت و معنادار و های اجتماعی مهارت

 های فراشیییناختیتن یم رفتار و مهارتهای با مشیییکلات رفتاری، مهارت

های دلبسیتگی بین سیبک ا(P<44/4رابهه منفی و معناداری وجود دارد  

های اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی، رابهه اجتنابی و ناایمن با مهارت

هییای تن یم رفتییار و منفی و معنییادار و بییا مشیییکلییات رفتییاری، مهییارت

 ا(P<44/4اداری وجود دارد  های فراشیییناختی رابهه مثبت و معنمهارت

هیای اجتمیاعی، رابهه مثبت و بین خودکیارآمیدی تحصییییلی بیا مهیارت

اجرایی رابهه منفی و معناداری  هایمعنادار و با مشییکلات رفتاری و کنش

هییای بین مشیییکلیات رفتییاری و کنش ا و همچنین(>44/4P وجود دارد 

عناداری وجود های اجتماعی کودکان، رابهه منفی و ماجرایی بیا مهیارت

   (.>44/4Pدارد  

یابی در پژوهش حیاضیییر جهت بررسیییی برازگ رابهه از روگ مد 

معادلات سیییاختاری اسیییتفاده شییید. پیش از کاربرد این روگ، بررسیییی 

های این روگ آماری ضیروری اسیت. بر اسا  پیشنهاد کلاین فرضپیش

 ومتغیری به کمک برآورد مقادیر کجی های بهنجاری تک( مفروضه33 

کشییدگی آزمون و تریید شدند. با توجه به اینکه دامنه کجی و کشیدگی 

متغیری مورد تریید  رار  رار داشیییت، نرما  بودن تک ±2متغیرها در بازه 

 کشییییدگی ضیییری  از چندمتغیری بودن گرفت. جهت بررسیییی نرما 

 پیشنهاد بنابر. است شده اسیتفاده 2بحرانی نسیبت و 4مردیا شیده اسیتاندارد

 عدم عنوانبه بحرانی نسیییبت برای 1 از ترکوچک مقادیر ،(11  بلانچ

 وهشپژ این در. شییودمی گرفته ن ر در چندمتغیره بودن نرما  از تبهی

 از کمتر که آمده دسییت به 882/4 بحرانی نسییبت و 221/2 مردیا ضییری 

جهت  .اسییت بر رار چندمتغیری بودن نرما  فرض بنابراین اسییتا 1 عدد

هییای پرت چنییدمتغیری، شییییاخد فییاصیییلییه بررسیییی عییدم وجود داده

 41/4، مورد بررسی  رار گرفت و سهوم معناداری کمتر از 3ماهالانوبیس

های پرت مورد ن ر اسیییت. بر اسیییا  این حاکی از دور افتاده بودن داده

همبهی پرت شییناسییایی شیید. همچنین مفروضییه عدم  شییاخد، سییه داده

ارزیابی شیید. در  1و عام  تورم واریانس 1ی تحم هاچندگانه با شییاخد

های تحم  و عام  تورم واریانس این تحلی  در هیچ یک از مقادیر آماره

خهی محاسیییبه شیییده برای متغیرهای پژوهش، انحرافی از مفروضیییه هم

د های آماری نشان داچندگانه مشیاهده نشید. بنابراین بررسیی پیش فرض

اری، روگ مناسبی برای ارزیابی برازگ یابی معادلات ساختکه روگ مد 

استفاده  2نماییمد  است و جهت برآورد پارامترها از روگ بیشینه درست

های برازگ مد  از چندین شییاخد برای بررسییی شییاخد شییده اسییت.

، شییاخد 2شییاخد برازگ نرم پارسیییمونس ،1مجذور خی نسییبی شییام 

شییاخد  ،44ای پارسیییمونس، شییاخد برازگ مقایسییه8ایبرازگ مقایسییه

و ریشیییه میانگین مربعات 42، شیییاخد نیکویی برازگ44برازگ افزایشیییی

 گزارگ شده است.  1-1استفاده شده که در جدو   43خهای تقری 

 های برازندگی الگوی پیشنهادی، اصلاح شده و نهایی پژوهش : شاخص3جدول 

های برازندگیشاخص  

 الگو
𝒙𝟐 𝐝𝐟 𝐩 − 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐞 𝐂𝐌𝐈𝐍/𝐃𝐟 𝐑𝐌𝐒𝐄𝐀 𝐏𝐍𝐅𝐈 𝐂𝐅𝐈 𝐏𝐂𝐅𝐈 𝐈𝐅𝐈 𝐆𝐅𝐈 

 228/4 212/4 113/4 212/4 114/4 428/4 144/2 <444/4 241 881/122 الگوی پیشنهادی

 841/4 223/4 223/4 218/4 248/4 411/4 221/2 <444/4 241 111/123 الگوی اصلام شده

 812/4 813/4 223/4 831/4 224/4 414/4 482/2 <444/4 244 134/114 الگوی نهایی

 . اب   بو ( <1خوش،  < PNFI, PCFI,  (>.5 ،CFI,GFI, IFI  >.9 ،)RMSEA (<0.08) ،CMIN/DF  3 ها *میزان قابل قبول شاخص

                                                           
1. Mardia standardized kurtosis coefficient 

2. Critical Ratio 

3. Mahalanobis d-squared method 

4. Tolerance 

5. VIF 

6. Maximum likelihood (ML) 

7. Chi-square/degree-of-freedom ratio(CMIN/DF) 

8 .Parsimonious Normed Fit Index (PNFI) 

9. Comparative Fit Index (CFI) 

10 . Parsimonious Comparative Fit Index (PCFI) 

11 . Incremental fit index (IFI) 

12. Goodness of Fit Index (GFI) 

13. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 



 انو همکار مهدی خداببش                                                          دلبستگی های های یادگیری بر اسا  سبکی کودکان با ناتوانیاجتماع یهامهارتالگوی ساختاری  

414 

ره 
دو
ک، 

ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

8
ره 
ما
 ش
،

4
ار 
 به
،

41
44

 

    
های برازگ مد  پیشنهادی و اصلام شده در نتایج مربوط به شیاخد

های نتایج شاخدنشیان داده شیده است.  3ک  نمونه کودکان در جدو  

 نهایی مد  پژوهش از الگوی اصیییلاحات، از بعد دهدمی نشیییان برازگ

شییده میزان واریانس تبیین R2 شییاخد .اسییت برخوردار خوبی برازگ

، R2 ،21/4( مقادیر 11دهد. چین  زا را نشیییان میمتغیرهیای نهفتیه درون

را در معادلات سیاختاری به ترتی   وی، متوس ، و ضعیف  48/4و  33/4

های اجتماعی در الگوی کند. ضیییری  تعیین متغیر مهارتتوصییییف می

زا و دهد متغیرهای بروناست که نشان می 144/4سیاختاری اصیلام شده 

 لاتمشییک، تحصیییلی های دلبسییتگی، خودکارآمدیسییبکواسییهه یعنی 

هییای یییادگیری در کودکییان بییا نییاتوانی اجرایی هییایکنش و رفتییاری،

بینی کنند های اجتماعی را پیشدرصییید از تغییرات مهارت 14تواننید می

نیز ضرای  استاندارد مسیرها و  1که این میزان در حد  وی اسیت. جدو  

  دهد.الگوی نهایی پژوهش  مد  اصلام شده( را نشان می 4شک  

 

 
 مشکلات تحصیلی، خودکارآمدی گریواسطه به اجتماعی هایمهارت با دلبستگی هایسبکرابطه ساختاری ضرایب استاندارد مدل الگوی نهایی )اصلاح شده(  :4شکل 

 یادگیری هایناتوانی با کودکان در اجرایی هایکنش و رفتاری،

 

د رابهه دهشده، نتایج نشان میهای برآوردبنابراین با توجه به شاخد

ری گهای اجتماعی به واسییهههای دلبسییتگی با مهارتسییبکسییاختاری 

در  اجرایی هایکنش و رفتاری، مشیییکلات، تحصییییلی خودکارآمدی

 رازگ دارد. های یادگیری بکودکان با ناتوانی

تاندارد تمامی مسیرها و مقادیر توان ضرای  اسمی 1با استناد به جدو  

 بحرانی را در الگوی نهایی مشاهده کرد.
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 ضرایب استاندارد مسیرهای الگوی نهایی )اصلاح شده( :1جدول

 سطح معناداری نسبت بحرانی خطای معیار ضرایب استاندارد مسیر

 <444/4 182/1 424/4 282/4 های اجتماعیمهارت <--- سبک دلبستگی ایمن

 434/4 132/2 442/4 424/4 تحصیلی خودکارآمدی <--- سبک دلبستگی ایمن

 421/4 121/4 412/4 488/4 رفتاری مشکلات <--- سبک دلبستگی ایمن

 <444/4 -812/1 431/4 -133/4 های تن یم رفتاریمهارت <--- سبک دلبستگی ایمن

 <444/4 -218/3 421/4 -182/4 فراشناختیهای مهارت <--- سبک دلبستگی ایمن

 443/4 -881/2 448/4 -214/4 های اجتماعیمهارت <--- سبک دلبستگی اجتنابی

 <444/4 -121/8 422/4 -244/4 تحصیلی خودکارآمدی <--- سبک دلبستگی اجتنابی

 <444/4 421/1 431/4 248/4 رفتاری مشکلات <--- سبک دلبستگی اجتنابی

 <444/4 484/1 412/4 144/4 های تن یم رفتاریمهارت <--- اجتنابیسبک دلبستگی 

 441/4 248/2 442/4 223/4 های فراشناختیمهارت <--- سبک دلبستگی اجتنابی

 <444/4 -442/1 423/4 -214/4 های اجتماعیمهارت <--- سبک دلبستگی ناایمن

 <444/4 -441/1 442/4 -182/4 تحصیلی خودکارآمدی <--- سبک دلبستگی ناایمن

 442/4 211/2 448/4 412/4 رفتاری مشکلات <--- سبک دلبستگی ناایمن

 <444/4 828/1 448/4 288/4 های تن یم رفتاریمهارت <--- سبک دلبستگی ناایمن

 <444/4 324/2 442/4 114/4 های فراشناختیمهارت <--- سبک دلبستگی ناایمن

 <444/4 421/2 434/4 244/4 اجتماعیهای مهارت <--- خودکارآمدی تحصیلی

 <444/4 -212/3 443/4 -181/4 های اجتماعیمهارت <--- مشکلات رفتاری

 431/4 -223/4 421/4 -421/4 های اجتماعیمهارت <--- های تن یم رفتاریمهارت

 <444/4 -322/1 442/4 -222/4 های اجتماعیمهارت <--- های فراشناختیمهارت

 

ای با اسیییتفاده از آزمون بوت در ادامه نتایج حاصییی  از رواب  واسیییهه

است.  نشان داده شده 1ای در جدو  استرپ به جهت آزمودن مسیر واسهه

ای وجود مسیییر غیرمسییتقیم یا واسییهه 42در الگوی نهایی پژوهش حاضییر 

ق  بر اثر غیرمستقیم متغیر مستای و دارد. برای تعیین معناداری رابهه واسهه

استفاده شده است. در  4متغیر وابسیته از طریق واسیهه از روگ بوت استرپ

، میانگین 3، اثر غیرمستقیم در نمونه اصلیا و بوت2، من ور از داده1جدو  

ین ا. همچنین در های بوت اسییترپ اسییتبرآورد اثر غیرمسییتقیم در نمونه

ن داده و بوت و خهای معیار نیز نشان ، بیانگر تفاضی  بی1جدو ، سیوگیری

های بوت اسیییترپ دهنده انحراف معیار برآوردهای غیر مسیییتقیم در نمونه

 است. 

 
 نتایج بوت استرپ برای مسیر غیر مستقیم الگوی نهایی: 5جدول

 مسیر
 شاخص

 سطح معناداری
 حد بالا حد پایین خطا سوگیری بوت داده

از طریق  های اجتماعیدلبستگی ایمن به مهارتسبک 

 خودکارآمدی تحصیلی
4812/4 4824/4 4442/4 4321/4 4442/4- 4441/4 121/4 

ات از طریق مشکل های اجتماعیسبک دلبستگی ایمن به مهارت

 رفتاری
4128/4 4184/4 444/4 4421/4 4442/4- 4822/4 121/4 

-از طریق مهارت های اجتماعیسبک دلبستگی ایمن به مهارت

 های تن یم رفتاری
4113/4 4111/4 4444/4 4221/4 4444/4- 4231/4 181/4 

                                                           
1. Bootstrap 

2. Data 

3. Boot 

4. Bias 
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-از طریق مهارت های اجتماعیسبک دلبستگی ایمن به مهارت

 های فراشناختی
3428/4 3484/4 4444/4 4411/4 2211/4 3221/4 444/4> 

 از طریق های اجتماعیسبک دلبستگی اجتنابی به مهارت

 خودکارآمدی تحصیلی
1224/4- 1218/4- 4444/4 4421/4 1821/4- 1341/4- 444/4> 

 از طریق های اجتماعیسبک دلبستگی اجتنابی به مهارت

 مشکلات رفتاری
3442/4- 3448/4- 4444/4- 4411/4 3214/4- 2233/4- 444/4> 

 از طریق های اجتماعیسبک دلبستگی اجتنابی به مهارت

 رفتاریهای تن یم مهارت
4121/4- 4131/4- 4444/4- 2424/4 4212/4- 4431/4 182/4 

 از طریق های اجتماعیسبک دلبستگی اجتنابی به مهارت

 های فراشناختیمهارت
4141/4- 4142/4- 4442/4 4421/4 4122/4- 4382/4- 444/4> 

از طریق  های اجتماعیسبک دلبستگی ناایمن به مهارت

 خودکارآمدی تحصیلی
2822/4- 222/4- 4442/4 4412/4 3422/4- 2122/4- 444/4> 

از طریق  های اجتماعیسبک دلبستگی ناایمن به مهارت

 مشکلات رفتاری
4114/4- 4121/4- 4441/4- 4123/4 4421/4- 4441/4 423/4 

از طریق  های اجتماعیسبک دلبستگی ناایمن به مهارت

 های تن یم رفتاریمهارت
4181/4- 4182/4- 4441/4- 4322/4 4411/4- 4444/4 411/4 

از طریق  های اجتماعیسبک دلبستگی ناایمن به مهارت

 های فراشناختیمهارت
3124/4- 3124/4- 4444/4 4441/4 3212/4- 3211/4- 444/4> 

 

ای هنتایج آزمون بوت اسیییترپ نشیییان داد که اثر غیرمسیییتقیم سیییبک

هییای اجتمییاعی از طریق نییاایمن بر مهییارتدلبسیییتگی ایمن، اجتنییابی، و 

، اثر -3124/4و  -4142/4، 3484/4های فراشییناختی به ترتی  برابر مهارت

اجتماعی  هایهای دلبسیتگی اجتنابی و ناایمن بر مهارتغیرمسیتقیم سیبک

، اثر -222/4و  -1218/4از طریق خودکارآمدی تحصییییلی به ترتی  برابر 

ق های اجتماعی از طریبی بر مهارتغیرمسیییتقیم سیییبک دلبسیییتگی اجتنا

به دسییت آمد که از لحاآ آماری معنادار  -3448/4مشییکلات رفتاری برابر 

 بودند.

 گیریبحث و نتیجه
 اجتماعی کودکان مهارت سییاختاری این پژوهش با هدف تدوین الگوی

 ایاسییههو نقش دلبسییتگی باهای سییبک براسییا  یادگیری هایناتوانی با

های اجرایی انجام تحصییییلی، مشیییکلات رفتاری، و کنش خودکارآمدی

 هایهای دلبسیییتگی با مهارتنتایج پژوهش نشیییان داد که سیییبکشییید. 

  اسییییت. همچنین هییای یییادگیری مرتباجتمییاعی کودکییان بییا نییاتوانی

ک دلبستگی بین منفی، و سبهای دلبستگی اجتنابی و اضهرابی پیشسبک

ای هجتمیاعی کودکیان با ناتوانیهیای ابین مثبتی برای مهیارتایمن پیش

-41ن  های پیشیها همسیو با نتایج پژوهشیادگیری بوده اسیت. این یافته

مهارت اجتماعی در کودکان تحت ترثیر رواب  ( است که نشان دادند 42

گیردا بنابراین لازمه افزایش هیای اولییه زنیدگی بیا مرا بان  رار میسیییا 

ی یادگیری، بهبود سیییبک دلبسیییتگی هامهارت اجتماعی افراد با ناتوانی

های گونه تبیین کرد که سیییبکتوان ایناین یافته را میاسیییت. همچنین 

دلبسیتگی شییوه تعاملات اجتماعی و واکنش فرد نسبت به خود و دیگران 

کننید. افراد با سیییبک دلبسیییته ایمن نسیییبت به افراد ناایمن، را تعیین می

گذارند و این ران در میان میتر با دیگاحسییاسییات و افکار خود را راحت

شییود که آنها بتوانند با دیگران همدلی کنند. بنابراین موضییوم موج  می

در  شیییود کهارتباط اولیه سیییالم والد و فرزند موج  دلبسیییتگی ایمن می

های های اجتماهی در سیییا گیری مهارتنتیجه موج  تحو  و شیییک 

حیی  مسیییئلییه،  فردی، مهییارتآینییده خواهیید شیییید و فرد در رواب  بین

یافتگی اجتماعی بهتر عم  خواهد کرد. همچنین گیری، و سازگتصیمیم

توان گفیت افراد نیاایمن اجتنیابی از یک طرف به سیییبتی با دیگران می

کنند و از سییوی دیگر به بر راری رابهه عاطفی رابهه صییمیمانه بر رار می

 ا در پیتمیای  دارند. با وجود احسیییا  تر  و نگرانی در این افراد، آنه

بر راری رابهه اجتماعی با دیگران هسیییتند و این مسیییئله موج  کاهش 

 شود.های اجتماعی در این افراد میمهارت
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ییافتیه دیگر این پژوهش نشیییان داد کیه خودکارآمدی تحصییییلی با 

های یادگیری ارتباط دارد. این هیای اجتمیاعی کودکان با ناتوانیمهیارت

اند ( است که نشان داده22و  24پیشین  های یافته همسیو با نتایج پژوهش

های اجتماعی کودکان تحت ترثیر خودکارآمدی تحصییییلی آنان مهارت

بییه  و تی کودکتوان گفییت کییه گیرد. در تبیین این یییافتییه می رار می

های دهی و اجرای ا دامات لازم در مو عیتهیای خود برای سیییازمان یابلییت

ک های خود برای موفقیت در یاناییپیش رو آشینا و تسیل  داشیته باشد و تو

تواند با مو عییت مشیییبد را بداند، با این  هنیت و طرز فکر و نحوه رفتار می

ت تر دوسخوبی برخورد کند و راحتاحساسات و عواطف خود و دیگران به

هیای این پژوهش نشیییان داد که خودکارآمدی همچنین ییافتیه کنید.پییدا می

 و مهارت اجتماعی، توان ایفای نقش در ارتباط بین دلبسیییتگیتحصییییلی 

ای داشته است. این یافته همسو با نتایج پژوهش اسمیت، ویلیامس، واسهه

( است که نشان دادند خودکارآمدی تحصیلی 24اودونی  و مک کچنی  

بیین ای دارد. در تهای اجتماعی نقش واسههبین سبک دلبستگی و مهارت

ی خود های فردی و تحصییییلتواناییو تی فرد به  توان گفتاین یافته می

تواند بر احسیاسیات منفی ناشی از دلبستگی ایمان و باور داشیته باشید، می

یگران فردی با دناایمن غلبه کرده و جرئت بر راری رواب  اجتماعی و بین

کندا از سویی خودکارآمدی تحصیلی بالا و عملکرد خوش در را پیدا می

ارتبییاطییات فرد بییا دیگر  توانیید موجیی  گسیییترگمحی  مییدرسییییه می

آموزان شیییده و فرد با دلبسیییتگی ناایمن اجتنابی و اضیییهرابی را به دانش

 آموزان تشویق و ترغی  کند.ارتباط اجتماعی با دیگر دانش

 هاینتایج مهالعه حاضیییر نشیییان داد که مشیییکلات رفتاری با مهارت

مسو با ههای یادگیری مرتب  اسیت. این یافته اجتماعی کودکان با ناتوانی

نشیییان دادند کودکان با ( اسیییت که 22و  21های پیشیییین  نتایج پژوهش

های یادگیری دامنه وسییییعی از مشیییکلات رفتاری و نارسیییایی در ناتوانی

می  به تقل ، بدگویی از  دهندا بنابراینهای اجتماعی را نشییان میمهارت

دیگران، ت ییاهر بییه م لومیییت، عییدم احترام بییه حق وحقوی دیگران و 

 در این ارکشییییدن ازسیییایرین و حتی ا دام به دزدی وسیییای  اطرافیانک

موج  خواهد شییید تا نتواند با احسیییاسیییات و عواطف خود و  کودکان

 .یابی دچار مشک  خواهند شددر دوست و خوبی برخورد کنددیگران به 

ای مشیییکلات رفتاری دهنده نقش واسیییههیافته دیگر این پژوهش نشیییان

های اجتماعی های دلبسیییتگی و مهارتن سیییبککودکیان در ارتبیاط بی

کودکیان بیا نیاتوانی یادگیری بوده اسیییت. همسیییو با این یافته، کلاین و 

اهمیت کنش سییازمانی سیییسییتم دلبسییتگی را در  همکاران در پژوهشییی،

های عاطفی، انگیزشیییی، شیییناختی و رفتاری مورد یک ارچه کردن مؤلفه

 ایهکنش العه همچنین نشان داد که(. نتایج این مه21  اندترکید  رار داده

ی های یادگیرهیای اجتمیاعی کودکیان مبتلیا به ناتوانیاجرایی بر مهیارت

( نشان 32و  34های  بلی  . همسیو با این یافته، پژوهشدارد مسیتقیم ثیررت

ر شایستگی تهای اجرایی با سهوم پیشرفتهدادند که سهوم پیشرفته کنش

 و هماهنگی در رفتار، مهارگریداشیییتن  اجتماعی مرتب  اسیییت. بنابراین

ریزی داشیییتن در اهداف، اعما  ن ارت بر رفتار خود، بازداری از برنیامه

گیری رفتار آینده و دادن پاسییی  نابجا و داشیییتن انعهاف پذیری و جهت

آمیز در زنییدگی روزمره موجیی  طور موفقیییتهمچنین انجییام امور بییه

 خوبی برخورد کند و گران بهشود تا با احساسات و عواطف خود و دیمی

دهنده اثر ها نشیییان(. همچنین ییافته32  کنیدتر دوسیییت پییدا میراحیت

های اجتماعی از طریق هیای دلبسیییتگی بر مهیارتغیرمسیییتقیم سیییبیک

( 34انجام یک پژوهش   اند. همسیییو با این یافته،هیای اجرایی بودهکنش

 هایاجرایی بر مهارت هایکنشسیییبک دلبسیییتگی از طریق نشیییان داد 

سیییبک  توان گفتمییافته در تبیین این  .ثیر داردراجتمیاعی کودکیان تی

و  اجرایی بر رفتییارهییای بنیییادین هییایکنشثیر بر ردلبسیییتگی از طریق تیی

اطی در های ارتبثیر گذاشییته و باعث بهبود مهارترافراد تبنیادی باورهای 

( از سییوگرا و اجتنابیسییبک دلبسییتگی  ایمن، دو بنابراین شییوداآنها می

ه های اجتماعی کودکان مبتلا باجرایی بر مهارت هایکنشیر بر رثطریق تی

 .ثیر غیرمستقیم داردرهای یادگیری تناتوانی

کرد  گیریتوان نتیجهآمده میهای به دستبر اسیا  یافته مدر مجمو

شییده در این پژوهش یعنی نقش خودکارآمدی تحصیییلی، که مد  فرض

تگی های دلبسهای اجرایی در رابهه بین سبکاری، و کنشمشیکلات رفت

های یادگیری خاص از هیای اجتمیاعی در کودکیان بیا ناتوانیبیا مهیارت

وان تهای این مهالعه نیز میبرازگ مهلوبی برخوردار است. از محدودیت

به اکتفا کردن تشیییبید اختلا  یادگیری بر اسیییا  پرونده تشیییبیصیییی 

های توانببشیییی و همچنین عیدم جداسیییازی گروهآموز در مرکز دانش

مبتلف اختلالات یادگیری  اختلا  خواندن، نوشتن، حساش کردن( اشاره 

توانیید بر د ییت و کرد. رفع این محییدودیییت هییا در مهییالعییات آتی می

 آمده بیفزاید.دهی نتایج به دستتعیمیم
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 ملاحظات اخلاقی

از رسیییاله دکترای رشیییته  این مقیاله برگرفته پیروی از اصووول اخلواژ پژوهش:

در دانشگاه آزاد  42424141822431که با کد است شیناسیی عمومی نویسنده یکم روان

تصوی   22/44/4381اسلامی واحد ساوه دفام شده است. پروپوزا  این رساله در تاری  

دفام شیده است. ملاح ات اخلا ی در این مهالعه بر اسا  43/3/4388شیده و در تاری  

شییناسییی ایران مانند رازداری، شییناسییی آمریکا و سییازمان ن ام روانانجمن روان وانین 

ها نیز در این مهالعه کاملاا رعایت شیییده میانیدن اطلاعات هویتی و تحلی  داده محرمیانیه

 است.

این مهالعه بدون حامی مالی و با هزینه شبصی نویسندگان انجام شده حامی مالی: 

 است. 

نویسییینده نبسیییت این مقاله، پژوهشیییگر اصیییلی و نقش هر یک از نویسووندگان: 

 اند.ترتی  به عنوان استادان راهنما و مشاور پروژه نقش داشته نویسندگان دوم و سوم به

انجام این پژوهش برای نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را به دنبا  تضواد مناف:: 

 و بدون سوگیری گزارگ شده است.  نداشته است و نتایج آن کاملاا شفاف

هر مرکز اختلالات یادگیری بوجیکای شییبدین وسیییله از مسییئولان تشووکر و قدردانی: 

کننده، و استادان راهنما و مشاور در این مهالعه تشکر والدین و کودکان شیرکتتهران، 

 شود. و  دردانی می
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